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ci¹g dalszy na str. 5

�WIÊTO KULTURY
Festiwal Sztuki im. Stanis³awa Grusz-

czyñskiego w Milanówku, w Mie�cie-Ogro-
dzie, gdzie przez lata tworzy siê kulturê, na
któr¹ ma wp³yw krajobraz przyrodniczy, to
wspania³y pomys³ dyrektor MOK-u Anny
Barbary Biczyk. Przes³anie � idea da³y
wszystkim mo¿liwo�æ wzbogacenia swojej
wiedzy, a zaproszeni go�cie do udzia³u w tym
wydarzeniu, to wielki sukces. Grupa �Via
Varsovia� � malarstwo, rze�ba, tkanina, gra-
fika, to sztuka przez du¿e �S�. Osoba pana
Janusza Golika, najlepszego grafika i plaka-
cisty, autora plakatu festiwalu, to osi¹gniê-
cie na miarê najwy¿szych lotów. Akcent kul-
tury i sztuki japoñskiej by³ atrakcj¹, która cie-
szy³a siê du¿ym zainteresowaniem, wysta-
wa i warsztaty kaligrafii prowadzone przez
pani¹ Suzuki Yoshie oraz ceremonia³ parze-
nia herbaty, uk³adanie ikebany i origami
 wykonaniu Mayumi Ishii, okaza³y siê suk-
cesem. A wszystko to pod patronatem Am-
basady Japonii w Warszawie. Tak piêkna kul-
tura i tak daleka, a przez go�ci z Japonii sta³a
siê tak bliska. Pokaz mody �Odwa¿na i Ro-
mantyczna�, najnowsza kolekcja ³ódzkiej
projektantki Agnieszki Bodenszac wzbudzi³a
podziw i uznanie go�ci Festiwalu.

ci¹g dalszy na str. 14

Burmistrz
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawie:

a) korekty bud¿etu miasta na 2004 r. (5),
b) powo³ania obwodowych komisji wy-

borczych do przeprowadzenia wybo-
rów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 13.06.2004 r.,

c) powierzenia stanowiska dyrektora
Przedszkola Publicznego nr 1 pani
Dorocie Malarskiej, dotychczas pe³ni¹-
cej obowi¹zki dyrektora,

d) zatwierdzenia arkuszy organizacyj-
nych przedszkola i szkó³ publicznych
na rok szkolny 2004/2005,

e) powo³ania Komisji Kwalifikacyjnej do
przeprowadzenia egzaminów nauczy-
cieli ubiegaj¹cych siê o awans na sto-
pieñ nauczyciela mianowanego,

f) powo³ania zespo³u roboczego do przy-
gotowania za³o¿eñ Wieloletniego Pla-
nu Inwestycyjnego i Programów Roz-
woju Lokalnego.

2. Skierowa³ do Rady projekty uchwa³
w sprawach:
a) ustanowienia �Regulaminu korzysta-

nia z otwartego terenu przyleg³ego do
k¹pieliska miejskiego� od strony
ul. P. Skargi,

b) zamiany nieruchomo�ci gruntowej
stanowi¹cej w³asno�æ Gminy Milanó-
wek  oznaczonej jako dzia³ka nr ew.
78/42 w obr. 05-16 na nieruchomo�æ
stanowi¹c¹ w³asno�æ osoby fizycznej
dz. nr ew. 78/41 w obr. 05-16 przy
ul. Kochanowskiego,

c) zatwierdzenia taryf  za zbiorowe za-
opatrzenie w wodê i zbiorowe odpro-
wadzenie �cieków,

d)  zmian w uchwa³ach dot. O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej (5),

e) korekty bud¿etu miasta na 2004 r.
f) zbycia nieruchomo�ci po³o¿onych

w Milanówku przy drodze dojazdowej
do ul. Kochanowskiego,

Sprawozdanie
z prac Burmistrza
w dniach od 11 maja
do 15 czerwca 2004 W dniu 28 maja bie¿¹cego roku zosta³

oddany do u¿ytkowania kolejny � drugi bu-
dynek mieszkalny przy ul. Bliskiej 1 C w Mi-
lanówku wybudowany przez Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego �Zieleñ Miejska�
Spó³ka z o.o. z siedzib¹ w Pruszkowie przy
ul. Gordzia³kowskiego 9.

W budynku tym znajduje siê 20 lokali
mieszkalnych o powierzchni u¿ytkowej
1001,98 m2 .

Zasiedlanie rodzin zosta³o zakoñczone
w dniu 9 czerwca 2004 r. Gmina Milanówek
by³a partycypantem dla 13 rodzin, tj.:

Kolejny budynek TBS
� do wysoko�ci 27 % kosztu budowy loka-

lu dla 1 rodziny,
� do wysoko�ci 30 % kosztu budowy loka-

lu dla 1 rodziny,
� do wysoko�ci 28 % kosztu budowy loka-

lu dla 9 rodzin,
� w wysoko�ci 5,01 % dla 1 rodziny,
� w wysoko�ci 7 % dla 1 rodziny.

Natomiast w przypadku siedmiu najem-
ców wk³ad partycypacyjny w pe³nej wysoko-
�ci � 30 % zosta³ uiszczony na ich rzecz przez
�w³asnych� partycypantów.

Dyrektor ZGKiM
Miros³awa Grochowska

Warsztaty kaligrafii w trakcie Festiwalu
Sztuki, prowadzi Suzuki Yoshie
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XVI Sesja Rady Miasta
Milanówka
z dnia 18 czerwca 2004 r.

XVI Sesjê Rady Miasta Milanówka, która
odby³a siê w dniu 18 czerwca 2004 r. otwo-
rzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Mia-
sta Milanówka Wojciech Wlaz³o.

W Sesji udzia³ wziêli radni, Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza
Zbigniew Laska, Skarbnik Gra¿yna Wójcik,
Sekretarz Wies³awa Kwiatkowska, pracow-
nicy Urzêdu Miejskiego i mieszkañcy mia-
sta Milanówka.

Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ nastêpuj¹ce pro-
jekty uchwa³:
l Uchwa³a nr 159/XVI/04

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe od-
prowadzanie �cieków.
W g³osowaniu � 9-za, 4-przeciw.
W zwi¹zku z podwy¿kami cen paliw
i energii, Rada Miasta zatwierdzi³a nowe
taryfy:
� za pobór wody w wysoko�ci 2,46 z³/m3

brutto � podwy¿ka o 0,10 z³/m3

� za zrzut �cieków w wysoko�ci 2,73 z³/m3

brutto  � podwy¿ka o 0,09 z³/m3.
Nowe taryfy bêd¹ obowi¹zywaæ przez
rok, pocz¹wszy od 14 lipca br.

l Uchwa³a nr 160/XVI/04
w  sprawie: przyjêcia �Programu Ochro-
ny i Kszta³towania �rodowiska Miasta
Milanówka wraz z Planem Gospodarki
Odpadami na lata 2004-2011�.
W g³osowaniu � 14-za (jednog³o�nie).
W celu opracowania projektu Programu
w styczniu br. zosta³  powo³any Komitet
Steruj¹cy w sk³adzie: Burmistrz Miasta
Jerzy Wysocki, Przewodnicz¹cy Komisji
Praworz¹dno�ci, Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego, £adu Przestrzennego i Ochro-
ny �rodowiska Rady Miasta Jerzy Majew-
ski, radna Ewa Matyszkiewicz, Prezes
Oddzia³u Miejskiego LOP Janusz Uberna,
cz³onek zarz¹du Oddzia³u Miejskiego LOP
Stanis³aw Soliwoda, cz³onek LOP Anna
Krawczyk, Prezes Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Wies³aw S³owik, Ogrod-
nik Miejski Zofia Krawczyk oraz zespó³
autorski w osobach: kierownik Referatu
Ochrony �rodowiska Aneta P³ywaczew-
ska i konsultant dr Zbigniew Karaczun.
Komitet Steruj¹cy odby³ cykl 6 spotkañ
roboczych, uczestniczy³ ponadto w 2 spo-
tkaniach z Mieszkañcami i w posiedzeniu
Komisji PBP£PiO� Rady Miasta opiniu-

j¹cej projekt programu. Ponadto komitet
rozpatrzy³ ponad 150 propozycji, uwag
i wniosków z³o¿onych do projektu.

l Uchwa³a nr 161/XVI/04
w sprawie: ustanowienia �Regulaminu
korzystania z otwartego terenu przyleg³e-
go do k¹pieliska miejskiego� od strony
ul. Piotra Skargi w Milanówku.
W g³osowaniu � 12-za, 2-wstrz.
Zatwierdzenie regulaminu porz¹dkowe-
go dla terenu rekreacyjnego przy k¹pieli-
sku miejskim, po³o¿onego od strony ulic
Sportowej, Piotra Skargi, Dêbowej, sta³o
siê niezbêdne, w zwi¹zku z systematycz-
nie postêpuj¹cym zagospodarowaniem
tego terenu i du¿¹ ilo�ci¹ chêtnych korzy-
staj¹cych z niego. O uchwalenie regula-
minu wnosili Ogrodnik Miejski i Stra¿
Miejska.

l Uchwa³a nr 162/XVI/04
w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesio-
nego do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dz. ew.
nr 157 w obrêbie 06-04 u zbiegu ulic
Fiderkiewicza i Krótkiej.
W g³osowaniu � 10-za, 2-przeciw, 2-wstrz.

l Uchwa³a  nr 163/XVI/04
w sprawie: zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzia³-
ki ewidencyjnej nr 157 w obrêbie 06-04
u zbiegu ulic Fiderkiewicza i Krótkiej
w Milanówku.
W g³osowaniu � 9-za, 2-przeciw, 3-wstrz.
Rada Miasta uchwa³¹ nr 162  rozpatrzy³a
1 protest, sk³adaj¹cy siê z 11 punktów,
z których w ca³o�ci uwzglêdniono 4 punkty,
w czê�ci 1 punkt, a odrzucono 6 punktów.
Nastêpnie Rada Miasta uchwa³¹ nr 163
zatwierdzi³a plan miejscowy dla tego te-
renu o pow. 1 ha 9616 m2 (zwanego po-
tocznie �amfiteatrem� lub �do³kiem�),
który jest przewidziany pod zieleñ parko-
w¹ o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej
z us³ugami towarzysz¹cymi � 1 niewielki
obiekt gastronomiczny.

l    Uchwa³a nr 164/XVI/04
w sprawie: wyra¿enia zgody na zamianê
nieruchomo�ci gruntowej stanowi¹cej
w³asno�æ Gminy Miasto Milanówek,
oznaczonej jako dz. ew. nr 78/42 w obr.
05-16, uregulowanej w KW 27208, na
nieruchomo�æ gruntow¹ stanowi¹c¹ w³a-
sno�æ osoby fizycznej, oznaczon¹ jako
dz. ew. nr 78/41 w obr. 05-16.
W g³osowaniu � 13-za, jednog³o�nie
(Radna E. Matyszkiewicz nie bra³a udzia-
³u w g³osowaniu).

Zamiana gruntów o pow. 221m2 na za-
sadzie �metr za metr�,  umo¿liwi upo-
rz¹dkowanie terenu pomiêdzy ulicami
Kochanowskiego i Ludn¹,  poprzez popro-
wadzenie drogi. Ponadto mo¿liwe bêdzie
po dokonaniu tej operacji, uruchomienie
przetargu na zbycie 8 niezabudowanych
nieruchomo�ci komunalnych, przewi-
dzianych pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹.

l Uchwa³a nr 165/XVI/04
w sprawie: zbycia w drodze przetargu za-
budowanej nieruchomo�ci po³o¿onej
w Milanówku, bêd¹cej w³asno�ci¹ Gmi-
ny Miasto Milanówek, po³o¿on¹ w Mila-
nówku przy ul. Brwinowskiej 12, ozna-
czon¹ w ewidencji gruntów jako dz. ew.
nr 8/9 w 07-01 o pow. 2194 m2.
W g³osowaniu � 11-za, 3-wstrz.
Nieruchomo�æ ta obecnie zabudowana
obiektami do rozbiórki, jest przeznaczo-
na pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno-
rodzinn¹. Ulica Brwinowska na tym
odcinku jest zwodoci¹gowana, a w tym
roku wykonana zostanie na tym odcinku
kanalizacja sanitarna.

l Uchwa³a nr 166/XVI/04
w sprawie: zbycia w drodze przetargu
niezabudowanych nieruchomo�ci po³o¿o-
nych w Milanówku, przy drodze dojazdo-
wej do ul. Kochanowskiego.
W g³osowaniu � 14-za (jednog³o�nie).
Uchwa³a dotyczy uruchomienia przetar-
gu na zbycie 8 niezabudowanych nieru-
chomo�ci komunalnych, przewidzianych
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednoro-
dzinn¹, o których mowa w zamieszczonym
wy¿ej komentarzu  do uchwa³y nr 164.

l Uchwa³a nr 167/XVI/04
w sprawie: zmiany tre�ci Uchwa³y Nr 149/
XX/99 Rady Miasta Milanówka z dnia
28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia
Statutu OPS w Milanówku, zmienionej
Uchwa³ami Rady Miasta Milanówka
Nr 214/XXIX/00 z dnia 17 pa�dziernika
2000 r. i Nr 58 z dnia 17 czerwca 2003 r.
oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego sta-
tutu.
W g³osowaniu � 12-za (jednog³o�nie).

l Uchwa³a nr 168/XVI/04
w sprawie: zmiany tre�ci Uchwa³y Nr 405/
XLVIII/02 Rady Miasta Milanówka z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie upowa¿nie-
nia Kierownika OPS w Milanówku do
wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej.
W g³osowaniu � 12-za (jednog³o�nie).

l Uchwa³a nr 169/XVI/04
w sprawie: zmiany tre�ci Uchwa³y Nr 406/
XLVIII/02 Rady Miasta Milanówka z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie upowa¿nie-
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Odpowied� na tak zadane pytanie wyda-
je siê byæ prosta: Polskie Koleje Pañstwowe.
Ale fakty �wiadcz¹ zupe³nie o czym innym.
Gdyby nie Gmina z Burmistrzem na czele,
nie by³oby przynajmniej raz w roku pomalo-
wanego tunelu, ³¹cznie z wyj�ciami na ulice
Warszawsk¹ i Krakowsk¹. Nie by³oby wci¹¿
³atanych dziur w ogrodzeniu kolejowym, nie
by³oby dwa razy w roku sprz¹tanych toro-
wisk z odpadów, nie by³oby k³adki dla pie-

Pod czyj¹ opiek¹ jest stacja PKP,
czyli krótka refleksja

szych w ci¹gu ulic ¯abie Oczko-Brzozowa.
Jaki� czas temu skradziono ³awkê, która sta³a
w poczekalni przy okienkach kasowych. Kto
³awkê postawi z powrotem? � oczywi�cie
Gmina. A gdzie s¹ Polskie Koleje Pañstwo-
we � chyba tylko tam, gdzie trzeba p³aciæ co-
raz wiêcej za bilety. Niestety jest to chora sy-
tuacja. Byle nie trwa³a wiecznie!

 Od Redakcji
Mariusz Koszuta

nia Kierownika Dzia³u OPS w Milanówku
do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej.
W g³osowaniu � 12-za (jednog³o�nie).

l Uchwa³a nr 170/XVI/04
w sprawie: zmiany tre�ci Uchwa³y Nr 407/
XLVIII/02 Rady Miasta Milanówka z dnia
25.06.2002 r. w sprawie zakresu �wiad-
czeñ us³ug opiekuñczych, zasad ich przy-
znawania oraz zwrotu wydatków za us³u-
gi opiekuñcze.
W g³osowaniu � 12-za (jednog³o�nie).

l Uchwa³a nr 171/XVI/04
w sprawie: zasad przyznawania niektórych
�wiadczeñ z pomocy spo³ecznej oraz zasad
zwrotu wydatków na te �wiadczenia.
W g³osowaniu � 12-za (jednog³o�nie).
Uchwa³y nr 167-171 zawieraj¹ zmiany
dostosowuj¹ce dotychczasowe uchwa³y
Rady Miasta dotycz¹ce opieki, do nowej
ustawy o opiece spo³ecznej, która obowi¹-
zuje od 1 maja br.
Natomiast uchwa³a nr 170, z uwagi na
wielo�æ zmian i nowe zadania obligato-
ryjne Gminy (zasi³ki okresowe) jest zu-
pe³nie now¹ uchwa³¹, ale uwzglêdnia
kryteria, które przewidywa³a poprzednia
uchwa³a.

l Uchwa³a nr 172/XVI/04
w sprawie: nadania nazwy ulicy � drodze
wewnêtrznej po³o¿onej miêdzy ulicami
Chopina i Roln¹, oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 77/13 obrêb 05-12.
W g³osowaniu � 13-za (jednog³o�nie).
Rada Miasta nazwa³a ulicê boczn¹ od
ulicy Wojska Polskiego, po³o¿on¹  pomiê-
dzy ulicami Chopina i Bratni¹, imieniem
�wiêtej Urszuli Ledóchowskiej, w nawi¹-
zaniu do 1 rocznicy kanonizacji Matki Le-
dóchowskiej i ponad 60-letniego okresu
bytno�ci Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
w Milanówku.

l Uchwa³a nr 173/XVI/04
w sprawie: nadania nazwy ulicy � drodze
gminnej po³o¿onej miêdzy ulicami Kocha-
nowskiego � Ludn¹, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów nr 78/29, 78/36, 78/39
i 78/44, obrêb 05-16.
W g³osowaniu � 13-za (jednog³o�nie).
Rada Miasta postanowi³a o nadaniu imie-
nia Jana Szczepkowskiego � znanego ar-
tysty rze�biarza z Milanówka, ulicy po³o-
¿onej pomiêdzy ulicami Ludn¹ i Kocha-
nowskiego. Przy nowo nazwanej ulicy le¿¹
nieruchomo�ci komunalne przeznaczone
na sprzeda¿ � patrz uchwa³y nr 164 i 166.

l Uchwa³a nr 174/XVI/04
w sprawie: nadania nazwy ulicy � drodze
gminnej po³o¿onej miêdzy ulicami Kocha-
nowskiego � Ludn¹, oznaczonej w ewi-

dencji gruntów nr 29/1, 29/3, 29/4 i 29/5
obrêb 05-16.
W g³osowaniu � 13-za (jednog³o�nie).
Rada Miasta nada³a imiê Feliksa Dzier-
¿anowskiego � znanego kapelmistrza
z Milanówka, ulicy poprzecznej, ³¹cz¹cej
ulicê Jana Szczepkowskiego z ulic¹
Kochanowskiego.

l Uchwa³a nr 175/XVI/04
w sprawie: nadania nazwy ulicy � drodze
gminnej po³o¿onej miêdzy ulicami Kocha-
nowskiego � Ludn¹, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów nr 51/4 obrêb 05-16.
W g³osowaniu � 13-za (jednog³o�nie).
Rada Miasta nada³a imiê Cypriana
Kamila Norwida, drugiej z kolei ulicy
poprzecznej, ³¹cz¹cej ulicê Jana Szczep-
kowskiego z ulic¹ Kochanowskiego.

l Uchwa³a nr 176/XVI/04
w sprawie: nadania nazwy ulicy � drodze
gminnej po³o¿onej miêdzy ulicami Wia-
traczn¹ � Kazimierzowsk¹, oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 53/10 i 53/12
obrêb 07-04.
W g³osowaniu � 13-za (jednog³o�nie).
Rada Miasta postanowi³a o nadaniu na-
zwy �Poleska�, ulicy bocznej od ulicy
Wiatracznej, po³o¿onej na wschód od uli-
cy Brwinowskiej � w kierunku ulicy Pod-
kowiañskiej.

l Uchwa³a nr 177/XVI/04
w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowe-
go kredytu w Banku Gospodarstwa
Krajowego na przygotowanie projektów
kanalizacji sanitarnej w Milanówku prze-
widywanej do wspó³finansowania z fun-
duszy Unii Europejskiej.
W g³osowaniu � 14-za (jednog³o�nie).
Rada Miasta postanowi³a o zaci¹gniêciu
jeszcze w tym roku preferencyjnego kre-
dytu w wysoko�ci 500 000 z³ z Fundu-
szu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
który zosta³ utworzony z my�l¹ o samo-
rz¹dach, które ubiegaj¹ siê o �rodki z fun-
duszy Unii Europejskiej.

Ze �rodków jak wy¿ej, przy udziale w³a-
snym Gminy w tej samej wysoko�ci,  prze-
widuje siê wykonanie dokumentacji
oko³o 16 kmb kanalizacji. Sama inwesty-
cja planowana  jest do realizacji w okre-
sie kolejnych 5 lat przy wspó³finansowa-
niu ze �rodków  Zintegrowanego Progra-
mu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Unii Europejskiej.

l Uchwa³a nr 178/XVI/04
w sprawie: korekty bud¿etu Miasta Mila-
nówka za rok 2004.
W g³osowaniu � 14-za (jednog³o�nie).
Komentarz Skarbnika Miasta do uchwa³y
na str.4.

l Uchwa³a nr 179/XVI/04
w sprawie: wyga�niêcia mandatu radnego.
Rada Miasta podjê³a uchwa³ê o wyga�niê-
ciu mandatu zmar³ego radnego Tadeusza
Samoraja.
W g³osowaniu � 14-za (jednog³o�nie).

l Rozpatrzenie wniosku dot. uzupe³nienia
sk³adu Komisji Mieszkaniowej oceniaj¹-
cej wnioski o najem lokali w zasobach
TBS na terenie Miasta Milanówka.
Rada Miasta powo³a³a do komisji Wice-
przewodnicz¹c¹ Rady Miasta radn¹
Mariê Sobczak.

l Rozpatrzenie wniosku Zespo³u Szkó³
w Milanówku przy ul.Piasta 14 dot.
wyra¿enia zgody na umieszczenie herbu
Milanówka na sztandarze Szko³y.
Rada Miasta wyrazi³a zgodê na umiesz-
czenie herbu miasta na nowym sztanda-
rze szkolnym, koszulkach sekcji sporto-
wych i materia³ach  promocyjnych szko³y.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a po-

nadto zosta³y wywieszone na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu. Protoko³y, uchwa³y wraz z za-
³¹cznikami i pisemne opracowania dotycz¹-
ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady Miasta
Milanówka w budynku �B� ul.Ko�ciuszki 45
- tel.758-34-21, fax 758-35-15.

 Kierownik Biura
Rady Miasta Milanówka

Ma³gorzata Kurdek
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Zwiêkszenie planu dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 40002 � Dostarczanie wody �

zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u roz-
liczenia dzia³alno�ci (zysku) ZWiK
o 75.000 z³.

l Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami
i nieruchomo�ciami � zwiêksza siê plan
dochodów o wp³ywy z tytu³u przekszta³-
cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
w prawo w³asno�ci o 2.590 z³.

l Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � zwiêksza
siê plan dochodów o 1000 z³, tj. o wp³y-
wy  za reklamê BPH * PBK S.A.  podczas
seminarium nt. rozwoju ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw.

l Rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê plan dochodów bud¿eto-
wych o otrzymane od sponsorów darowi-
zny pieniê¿ne w wys. 1.500 z³ oraz
o wp³ywy w wys. 1.000 z³ za reklamê
w ksi¹¿eczkach �Stra¿ Miejska radzi, po-
maga, ostrzega�.

l Rozdz. 75615 � wp³ywy z podatku rolne-
go, le�nego , podatku od czynno�ci cywil-
no-prawnych, podatku od spadków i da-
rowizn oraz podatków i op³at lokalnych �
zwiêksza siê plan dochodów o otrzyma-
n¹ dotacjê z PFRON-u w zakresie kwoty
rekompensuj¹cej utracone dochody z ty-
tu³u zwolnieñ okre�lonych w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej
oraz zatrudnianiu niepe³nosprawnych
w wys. 59.516 z³.

l Rozdz. 75618 � Wp³ywy z innych op³at
stanowi¹cych dochody jst � zwiêksza siê
plan dochodów z tytu³u op³aty od wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku
uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego o kwotê
5 280 z³.

l Rozdz. 75805 � Czê�æ rekompensuj¹ca
subwencji ogólnej dla gmin � w zwi¹zku
z przyznaniem kwoty rekompensuj¹cej
dochody utracone z tytu³u ulg i zwolnieñ
ustawowych wynikaj¹cych z ustawy
o podatku rolnym, le�nym i podatkach
i op³atach lokalnych zwiêksza siê czê�æ
rekompensuj¹c¹ subwencji ogólnej
o kwotê 1.045 z³.

l Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
zwiêksza siê plan dochodów o przyzna-
n¹ kwotê dotacji celowej z bud¿etu pañ-
stwa w wys. 2.592 z³ przeznaczon¹ na
sfinansowanie wyprawki szkolnej, przy-
znawanej jako zasi³ek losowy w formie
rzeczowej, obejmuj¹cy podrêczniki szkol-
ne o warto�ci do 100 z³, dla uczniów po-
dejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych

Uzasadnienie do Uchwa³y
Rady Miasta Milanówka
w sprawie zmian w bud¿ecie miasta na 2004 rok z dnia
18 czerwca 2004 roku

szkó³ podstawowych w roku szkolnym
2004/2005.

l Rozdz. 85219 � O�rodki pomocy spo³ecz-
nej � zwiêksza siê plan dochodów ³¹cznie
o 6.315 z³ tj. o kwotê refundacji wynagro-
dzeñ przez PFRON z tytu³u zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych oraz refundacji
z PUP zgodnie z umow¹ absolwenck¹.

Zwiêkszenie planu wydatków bud¿eto-
wych
l Rozdz. 40002 � Dostarczanie wody �

zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
75.000 z³ z przeznaczeniem na obs³ugê
sieci wodno-kanalizacyjnej w mie�cie.

l Rozdz. 75412 � Ochotnicze Stra¿e Po¿ar-
ne � zwiêksza siê plan wydatków na za-
kup pi³y do ciêcia stali i betonu o kwotê
2.000 z³.

l Rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
w zwi¹zku z otrzymaniem pieniê¿nych
darowizn zwiêksza siê plan wydatków
przeznaczonych na organizacjê konkur-
su z zakresu przepisów ruchu drogowe-
go o kwotê 1.500 z³.

l Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
zwiêksza siê dotacje dla niepublicznych
szkó³ ³¹cznie o kwotê 29.682 z³ oraz wy-
datki na realizacjê �wyprawki szkolnej�
o 2.592 z³.

l Rozdz. 80110 � Gimnazja � zwiêksza siê
dotacjê dla Gimnazjum Spo³ecznego
w Milanówku o 14.469 z³.

l Rozdz. 80195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê wydatki o 3.500 z³ z prze-
znaczeniem na zakup strojów reprezen-
tacyjnych z herbem miasta dla m³odzie¿y
szkolnej o 3.500 z³.

l Rozdz. 85219 � O�rodki pomocy spo³ecz-
nej � zwiêksza siê plan wydatków ogó-
³em o kwotê 27.095 z³ z przeznaczeniem
na wyp³atê odprawy emerytalnej dla pra-
cownika oraz na wynagrodzenia i po-
chodne pracowników w zwi¹zku z reali-
zacj¹ przez OPS �wiadczeñ rodzinnych.

l Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zwiêksza siê wydatki
inwestycyjne o kwotê 500.000 z³ na przy-
gotowanie projektów dokumentacji tech-
nicznej kanalizacji sanitarnej w mie�cie.

Zwiêkszenie planu przychodów bud¿etu
miasta

Na wydatki inwestycyjne zwi¹zane
z przygotowaniem projektów kanalizacji sa-
nitarnej w Milanówku przewidywanej do
wspó³finansowania z funduszy Unii Europej-
skiej planuje siê zaci¹gn¹æ d³ugoterminowy
kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie w wys. 500.000 z³.

Zmiany w planie wydatków bud¿eto-
wych wynikaj¹ce z przeniesieñ planu
l Rozdz. 40002 � Dostarczanie wody �

zwiêksza siê o kwotê 40.000 z³ wydatki
inwestycyjne na budowê wodoci¹gu
w ulicy bocznej od Wojska Polskiego.

l Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne
� zmniejsza siê plan wydatków inwesty-
cyjnych na budowê zatok autobusowych
na skrzy¿owaniu ulic Turczynek � Kró-
lewska � Podwiejska o kwotê 6.200 z³.

l Rozdz. 70004 � Ró¿ne jednostki obs³ugi
gospodarki mieszkaniowej � zmniejsza
siê dotacjê przedmiotow¹ dla ZGKiM
o 102.000 z³ oraz ustala siê dotacjê w wys.
105.000 z³ na wydatki inwestycyjne
ZGKiM  tj. na budowê ogrodzenia przy
budynku Podwiejska 27/29, wykonanie
wjazdu od ulicy Turczynek i ogrodzenia
Bazy Turczynek z blachy trapezowej, bu-
dowê WC na Targowisku Miejskim, wy-
konanie przy³¹cza budynku Brwinowska
4/8 do kanalizacji sanitarnej, wykonanie
projektu technicznego przy³¹cza wodo-
ci¹gowego do budynku Grudowska 9 oraz
na zakup komputera.

l Rozdz. 75023 � Urz¹d Miejski � zmniej-
sza siê plan wydatków bie¿¹cych o kwo-
tê 25.000 z³ oraz wydatków inwestycyj-
nych na przebudowê sieci komputerowej
o 18.000 z³. �rodki w wys. 43.000 z³ prze-
znacza siê na zakup sprzêtu komputero-
wego, licencji Novell-a dla polepszenia
jako�ci transmisji danych oraz programu
komputerowego dla Ref. Finansowo-
bud¿etowego w zakresie podatków i op³at
lokalnych.

l Rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zmniejsza siê plan wydatków na zadania
realizowane w tym rozdziale o 3.000 z³.

l Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zmniejsza siê plan wy-
datków inwestycyjnych przeznaczonych
na budowê kanalizacji w ulicy Gospodar-
ska � Wspólna (z uwagi na zakoñczenie
inwestycji).

l Rozdz. 90015 � O�wietlenie ulic � zwiêk-
sza siê o 80.000 z³ plan wydatków na
budowê i modernizacjê o�wietlenia ulicz-
nego w mie�cie.

l Rozdz. 92109 � Domy i o�rodki kultury �
zwiêksza siê dotacjê dla MOK o 6.200 z³
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
zwi¹zanych z ods³oniêciem tablicy
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego oraz na
zakup lampy do projektora.

Rozdysponowanie rezerwy bud¿etowej

Rozdysponowuje siê  rezerwê bud¿etow¹
w wys.60.000 z³ z przeznaczeniem na:
l Rozdz. 70004 � Ró¿ne jednostki obs³ugi

gospodarki mieszkaniowej � dotacjê
w wys. 30.000 z³ dla ZGKiM na przebu-
dowê i modernizacjê lokali mieszkalnych
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g) przyjêcia Programu Ochrony i Kszta³-
towania �rodowiska Miasta Milanów-
ka wraz z Planem Gospodarki Odpa-
dami na lata 2004-2011,

h) zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kre-
dytu z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go na przygotowanie projektów kana-
lizacji sanitarnej w Milanówku prze-
widzianej do wspó³finansowania
z funduszy UE.

Szczegó³owe dane dotycz¹ce podjêtych
uchwa³ � w �Informacjach z Sesji ...�
3. Wyda³ 28 postanowieñ w sprawie przy-

dzia³ów lokali komunalnych zwolnionych
przez lokatorów, którzy przeprowadzili
siê do TBS.

4. Przed³u¿y³ na okres 3 lat umowê dzier-
¿awy gruntu pod kiosk przy ul. Grudow-
skiej róg ul. Królewskiej.

5. Upowa¿ni³ Kierownika OPS i Kierownika
Dzia³u Pomocy Spo³ecznej OPS do wyda-
wania decyzji administracyjnych w indy-
widualnych sprawach z zakresu pomocy
spo³ecznej, nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci
Gminy.

6. Skierowa³ do Rady Miasta wniosek Dy-
rektora Zespo³u Szkó³ nr 1 przy ul. Piasta
14 o wyra¿enie zgody na umieszczenie
herbu Milanówka na nowym sztandarze
Szko³y.

7. Rozpatrzy³ wnioski z³o¿one do projektów:
a) miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego �Zachód- 2�,
b) miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dzia³ek nr 2, 8, 9 czê�æ
1 obr. 06-09 przy ul. Warszawskiej.

8. Zaakceptowa³ propozycjê zawarcia anek-
su do umowy 342/45/TOM/03 dotycz¹-
cej budowy, modernizacji i remontów ulic
z elementów betonowych � sprawa zmia-
ny podatku VAT z 7% do 22%.

9. Uruchomi³ zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego na:

a) budowê kana³u sanitarnego w ul. Dê-
bowej (Grabowa-Smoleñskiego),

b) �Budowê, przebudowê i remonty ulic
z elementów betonowych�,

c) na wybór banku w celu zaci¹gniêcia
kredytu na realizacje inwestycji w br.,

d) na opracowanie projektu techniczne-
go wodoci¹gów w ulicach:
� Barwna, Skromna,
� £¹cznik ul. Bociania � Per³owa,
� Brwinowska (Nadarzyñska-Konp-

nickiej),
e) budowê kana³u sanitarnego w ul. Kró-

lowej Jadwigi,
f) budowê kana³u sanitarnego w ul. Mar-

sza³kowskiej, Jasnej (do nr 16a),
Cichej (do nr 19) i S³onecznej,

g) opracowanie dokumentacji technicz-

nej budowy CSiR Grudów (hala przy
szkole, zagospodarowanie boiska dz.
nr 63 obr. 06-13),

h) na wybór banku w celu zaci¹gniêcia
kredytu na realizacjê inwestycji w br.
� po uniewa¿nieniu zamówienia w try-
bie zapytania o cenê.

w trybie pozaustawowym na:
i) koszenie trawników na terenie ziele-

ni miejskiej,
j) usuniêcie pryzm ziemi z terenu przy-

leg³ego do k¹pieliska  miejskiego od
strony ul. P. Skargi,

k) wykonanie ogrodzenia skweru przy
k¹pielisku miejskim od strony
ul. P. Skargi i Dêbowej,

l) wykonanie przewodu rurowego Rowu
Grudowskiego wzd³u¿ ul. Królewskiej
przy skrzy¿owaniu z ul. Podwiejsk¹,

m) wykonanie ogrodzenia przy ul. Bocia-
niej i Jab³onowej,

w trybie z wolnej rêki na:
n) zagospodarowanie terenu przy k³ad-

ce PKP od strony ul. Krakowskiej.
10. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:

w trybie przetargu nieograniczonego na:
a) pielêgnacjê drzew-pomników przyro-

dy na terenie Milanówka,
b) na odbiór i unieszkodliwianie p³yt

azbestowo-cementowych pochodz¹-
cych z demonta¿u pokryæ dachowych
na terenie posesji w Milanówku,

w trybie zapytania o cenê:
c) na dostawê materia³ów dla PZP

do budowy chodników  w ul. Nowo-
wiejskiej i Kazimierzowskiej,

d) na opracowanie dokumentacji tech-
nicznej kana³ów sanitarnych wraz
z przykanalikami:

� w ul. Wielki K¹t (Spacerowa-Zachod-
nia) i Pasiecznej,

� w ul. Przechodniej i Granicznej (od
Krótkiej),

� w ul. Grabowej (Pi³sudskiego-Okólna),
� w ul. Brwinowskiej (dawny szpital �

ul Turczynek).
Burmistrz Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki

w dniach od 11 maja do 15 czerwca 2004
ci¹g dalszy ze str. 1

przy ul. Turczynek 1 m. 1a i ulicy G³owac-
kiego 29 m. 3.

l Rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
pokrycie w okresie 3 miesiêcy kosztów
zakwaterowania i wy¿ywienia 7 osobo-
wej dru¿yny prewencyjnej policji, która
bêdzie wykonywa³a dodatkowe patrole
piesze na terenie miasta.

l Rozdz. 80104 �  Przedszkola �  dotacje
dla niepublicznych przedszkoli o kwotê
8.600 z³.

l Rozdz. 80113 � Dowo¿enie uczniów do
szkó³ � zwiêksza siê wydatki o 8.000 z³
z przeznaczeniem na dowóz uczniów nie-
pe³nosprawnych do szko³y specjalnej
w Grodzisku Mazowieckim.

l Rozdz. 92109 � Domy i o�rodki kultury �
zwiêksza siê dotacjê dla MOK o 700 z³
z przeznaczeniem na akcjê �Lato w mie-
�cie�.

Sprawozdanie z prac Burmistrza

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Milanówka
zaprasza do udzia³u w przetargu nieograni-
czonym na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa
Zamówieñ Publicznych na wykonanie:
DOKUMENTACJI  TECHNICZNEJ budowy:

CENTRUM KULTURY
I SPORTU � �GRUDÓW�

w Milanówku
Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówie-
nia otrzymaæ mo¿na na wniosek zaintereso-
wanego, w siedzibie Zamawiaj¹cego � refe-
rat TOM.

Uprawniona do kontaktów z oferentami: Kie-
rownik referatu TOM � Marta Strawa
tel. (0-22) 758 30 61 wew. 225.

Zamawiaj¹cy nie uwzglêdnia sk³adania ofert
czê�ciowych i wariantowych.

W postêpowaniu mog¹ wzi¹æ udzia³
oferenci, którzy spe³niaj¹ warunki okre�lo-
ne w art. 22 ust. 1, art. 44 oraz nie s¹ wyklu-
czeni z postêpowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 prawa zamówieñ publicznych.

Termin wykonania zamówienia:
do 31 pa�dziernika 2004 roku.
Wadium w wysoko�ci: 3 000 z³.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena wykonania dokumentacji

technicznej � 100 %.
Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie
Urzêdu Miejskiego w Milanówku,
ul. Ko�ciuszki 45 do dnia 27 lipca 2004
roku do godz. 1000.
Termin zwi¹zania ofert¹: 30 dni.

Burmistrz Miasta Milanówka
 Jerzy Wysocki
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W poprzednim numerze Biuletynu poin-
formowali�my mieszkañców o otwarciu
nowego komisariatu policji. Chc¹c przybli¿yæ
jego dzia³alno�æ Radio Bogoria nada³o
1 czerwca pó³godzinn¹ rozmowê z nowym
komendantem komisariatu w Milanówku
aspirantem Miros³awem Borkowskim.
Nastêpnego dnia z inicjatywy Towarzystwa
Mi³o�ników Milanówka, w Teatrze Letnim
w Milanówku odby³o siê spotkanie miesz-
kañców z komendantem M. Borkowskim po-
�wiêcone aktualnym zagadnieniom bezpie-
czeñstwa w naszym mie�cie.

Na wstêpie, uczestnicz¹cy w spotkaniu
burmistrz Jerzy Wysocki poinformowa³, ¿e
przekazanie do u¿ytku nowego komisariatu

SPOTKANIE MIESZKAÑCÓW
Z KOMENDANTEM POLICJI
asp. Miros³awem Borkowskim

zamyka kilkuletni cykl dzia³añ w³adz samo-
rz¹dowych, podejmowanych na rzecz popra-
wy szeroko rozumianego bezpieczeñstwa.
Burmistrz przypomnia³, ¿e jedn¹ z pierw-
szych podjêtych decyzji by³a rozbudowa sie-
dziby Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i moder-
nizacja jej wyposa¿enia (m.in. karosacja
wys³u¿onego wozu bojowego i zakup nowe-
go wozu produkcji francuskiej), przeniesie-
nie siedziby Stra¿y Miejskiej do centrum
miasta, co mia³o na celu poprawê jej opera-
tywno�ci oraz zakup nowego wozu patrolo-
wego, wreszcie zburzenie starego komisaria-
tu (rodem z po³owy okresu miêdzywojenne-
go) i wybudowanie nowoczesnej siedziby
umo¿liwiaj¹cej godziwe warunki pracy. Bur-
mistrz przypomnia³ równie¿, ¿e inicjatywy
na rzecz poprawy bezpieczeñstwa w Mila-
nówku nie sprowadzaj¹ siê wy³¹cznie do
poprawy warunków pracy s³u¿b odpowie-
dzialnych za bezpieczeñstwo. Podejmuje siê
równie¿ dzia³ania edukacyjne w szko³ach,
organizuje konkursy nt. bezpieczeñstwa dla

m³odzie¿y szkolnej i wydaje broszury uczu-
laj¹ce na konieczno�æ respektowania prawa
i umiejêtno�æ zachowania siê w sytuacjach
zagro¿enia ¿ycia lub mienia.

Zebrani w Teatrze Letnim mieszkañcy oraz
ni¿ej podpisany postawili komendantowi Mi-
ros³awowi Borkowskiemu du¿o pytañ.

- Aspirant Miros³aw Borkowski nie jest
cz³owiekiem �przywiezionym w teczce�, jak
to bywa³o czêsto w przesz³o�ci. Od dawna
blisko zwi¹zany jest z Milanówkiem. W mi-
lanowskim komisariacie pracuje od lat 12,
zna lokaln¹ spo³eczno�æ, tu pozna³ swoj¹
¿onê i od 6 lat mieszka w Milanówku wraz
z rodzin¹. A wiêc jest to cz³owiek, który zna
miasto i jego specyfikê, wie jakiego typu
wykroczenia na naszym terenie siê pojawiaj¹
i - s¹dz¹c po jego wypowiedziach - wie jak
sobie w tych trudnych czasach z tego typu
problemami radziæ.  Oby tylko mia³ odpo-
wiedni¹ ilo�æ ludzi do wykonywania podsta-
wowych zadañ, bo jak wynika z jego wypo-
wiedzi potrzeby s¹ wiêksze ni¿ to wynika
z aktualnego stanu zatrudnienia.

- Na pytanie - �Jakiego rodzaju wykrocze-
nia i naruszenia prawa� pojawiaj¹ siê w Mi-
lanówku najczê�ciej - dowiadujemy siê, ¿e
g³ownie chodzi o spo¿ywanie alkoholu
w miejscach publicznych oraz kolizje drogo-
we powodowane nieuwag¹, bezmy�lno�ci¹
lub brawur¹ kierowców. Niestety uczestni-
cz¹ w nich nie tylko kierowcy samochodów,
ale i pijani rowerzy�ci.

- Zapytano komendanta, jak porównaw-
czo z o�ciennymi miejscowo�ciami, przedsta-
wia siê bezpieczeñstwo obywateli naszego
miasta? Przyznam, ¿e odpowiedziami byli-
�my pozytywnie zaskoczeni, ale niech to nie
u�pi czujno�ci komendanta i pracowników
naszego komisariatu. Otó¿ w Brwinowie
w okresie styczeñ-kwiecieñ 2004 zanotowa-
no 320 przestêpstw, w B³oniu 177, w Jakto-
rowie 106, w maleñkiej Podkowie Le�nej �
53, a w Milanówku � 88. My�lê, ¿e to dobrze
�wiadczy o operatywno�ci funkcjonariuszy
naszego komisariatu, jak i o stosunkowo
ma³ej kriminogenno�ci �rodowiska milanow-
skiego. I jedno i drugie jest godne odnoto-
wania!

- Z wypowiedzi komendanta wynika, ¿e
na rozwój niektórych rodzajów przestêpczo-
�ci (w³amania, rozboje) w naszym mie�cie
wp³yw ma trudna sytuacja materialna oby-
wateli, bezrobocie. Zdarzaj¹ siê przestêpstwa
pope³niane pod wp³ywem alkoholu, zw³asz-
cza ze strony m³odych ludzi, którzy po wy-
trze�wieniu nawet nie pamiêtaj¹ swoich czy-
nów. Niektórzy z nich pochodz¹ spoza Mila-
nówka.

- Typowych napadów rabunkowych jest
nieco mniej. Ale byæ mo¿e by³oby ich jesz-
cze mniej, gdyby nie sami mieszkañcy stwa-
rzaj¹cy tzw. �okazje�.  Komendant radzi uni-
kaæ ciemnych miejsc, nie nosiæ przy sobie
wiêkszych kwot pieniêdzy i najwa¿niejszych
dokumentów, nie wracaæ pó�n¹ noc¹ do

Rejon I Rejon II

Rejon III

Rejon IV

Przedstawiamy Pañstwu
dla przypomnienia
sylwetki i rejony
dzia³ania dzielnicowych
w Milanówku

st. sier¿. Bogdan BRYSZEWSKI

post. Mariusz MINCEWICZ st. sier¿. Robert MOLKA
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Pod tym has³em 7 maja 2004 r. dzieci
w wieku 6-10 lat mia³y okazjê podzieliæ siê
swoimi wiadomo�ciami z dziedziny po¿ar-
nictwa w I Miêdzyszkolnym Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej w Milanówku.

Turniej sk³ada³ siê z dwóch czê�ci: kon-
kursu wykazania siê zdobyt¹ wiedz¹ i szta-
fety sprawno�ciowej. Zawodnicy wykazali
siê imponuj¹c¹ wiedz¹ i sprawno�ci¹ rucho-
w¹. Wszystkie zespo³y zdoby³y maksymal-
na ilo�æ punktów, a co za tym idzie I miejsca.

W turnieju rywalizowa³y milanowskie
dru¿yny z Przedszkola nr 1, ul. Warszawska
18, Zespó³ Szkó³ nr 3, ul. ¯abie Oczko 1
i Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa,
ul. Brzozowa 1.

Lista uczestników: Bartosz Ku�ma,
Jêdrzej Mularski, Ada� Dworak, Kuba Zin-
kow, Sta� Kolczyñski, Max Matuszewski,
Anna Oziemblewska, Wawrzyniec Gembal,
Tomek Boczek,  Kuba Skura, Kamil Dohanik,
Andrzej Wysocki, Maciej £¹czyñski, Alicja
Raksimowicz, Sharaz Tahir, Alicja Podskoczy.

Tak du¿¹ wiedzê dzieci zdoby³y dziêki
nauczycielom przygotowuj¹cym je do turnie-
ju: Annie Kucharskiej, Katarzynie Stokow-

skiej, Annie Je¿ak, Ewie £¹czyñskiej, Annie
Soból, El¿biecie Siwek.

Z ramienia OSP w Milanówku nad prawi-
d³owym przebiegiem konkursu czuwa³ ko-
mendant Pan Piotr S³owiñski. Pan Bogdan
Wiktorowicz w krótkiej prelekcji podsumo-
wa³ wiedzê potrzebn¹ podczas zmagañ kon-
kursowych.

Równolegle do turnieju wiedzy rozstrzy-
gniêty zosta³ konkurs plastyczny na plakat
�Zapobiegajmy po¿arom�.
Nagrody otrzymali:
I miejsce � Ola Gruziñska, Karolina Sent-

kowska, Kamil Dohanik;
II miejsce � Tomasz Boczek;
III miejsce � Micha³ Murawski;
Wyró¿nienia: Dominik Osowski i Janek

Ambroziak.
Turniej otoczy³ patronatem i ufundowa³

nagrody Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysoki. Organizatorami byli: Nowa Prywat-
na Szko³a Podstawowa w Milanówku
i Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, którzy równie¿
ufundowali nagrody.

El¿bieta Siwek
Anna Soból

�ZAPOBIEGAJMY PO¯AROM�

STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE
TEL. 758 34 25

W kwietniu milanowska Ochotnicza Stra¿
Po¿arna bra³a udzia³ w 21 akcjach ratowni-
czo-ga�niczych. W maju takich akcji Stra¿
mia³a 9. Jeden raz æwiczy³a gaszenie po¿aru
na siódmym piêtrze bloku mieszkalnego
w æwiczeniach zorganizowanych przez
Komendê Powiatow¹ z Grodziska Maz.

Stra¿acy ugasili 25 niedu¿ych po¿arów.
Zazwyczaj p³onê³y ³¹ki. Zdarza³o siê nawet,
¿e buty grzêz³y po kostki w bagnie, a trawa
wystaj¹ca ponad poziom wody p³onê³a.
Po¿ary takie zawsze ³atwo by³o ugasiæ w za-
rodku. Stra¿acy gasili równie¿: �mieci p³o-
n¹ce b¹d� to w kontenerach, b¹d� luzem,
b¹d� razem z komórk¹, w której by³y sk³a-
dowane; sk³adowisko popio³u po sezonie
grzewczym znajduj¹ce siê w drewnianym
budynku; po¿ary �ció³ki le�nej w niewielkich
miejskich laskach oraz czyj� przypalony
obiad � tyle siê przy tym nadymi³o, taki siê
zrobi³ rwetes, ¿e zaalarmowano nawet Stra¿
Po¿arn¹ my�l¹c, ¿e p³onie budynek. Wszak
lepiej chuchaæ na zimne choæ przypalone.

W okresie kwiecieñ�maj mia³y miejsce
równie¿ zdarzenia, których g³ównymi
sprawcami by³y zwierzêta. Po pierwsze, wy-
roi³y siê owady � szerszenie, osy, pszczo³y.
Pierwsze gniazda zosta³y ju¿ wywiezione
z ludzkich domostw na ³ono natury. Po dru-
gie, niespodziewanie przysz³o stra¿akom
uganiaæ siê za zab³¹kan¹ na jednej z mila-
nowskich posesji dzik¹ sarn¹. Choæ sarna
by³a szybsza ni¿ przeciêtny stra¿ak w umun-
durowaniu bojowym, uda³o siê j¹ zapêdziæ

w kozi róg, a nastêpnie z³apaæ. £apali stra-
¿acy z Milanówka i Grodziska Maz., wete-
rynarz udzieli³ sarnie pomocy medycznej.
Sarna jecha³a prywatnym samochodem do-
stawczym, zadysponowanym specjalnie na
potrzeby akcji ratunkowej, w konwoju z³o-
¿onym z samochodu, którym by³a wieziona,
samochodu Stra¿y Miejskiej i dwóch samo-
chodów po¿arniczych (milanowskim i gro-
dziskim).

Po raz kolejny 3-go maja Ochotnicza Stra¿
Po¿arna go�ci³a sportowców bior¹cych
udzia³ w biegu ulicznym i wy�cigach kolar-
skich. Tego dnia czê�æ stra¿aków pomaga³a
w organizacji i zabezpieczaniu zawodów,
a czê�æ przygotowywa³a siê do startu. Uda³o
siê i jednym i drugim wywi¹zaæ z powierzo-
nego im zadania. Zawody odby³y siê bez
przeszkód, a stra¿acy�zawodnicy wywalczy-
li dwa drugie miejsca.

Ju¿ nastêpnego dnia stra¿acy mieli swoje
�wiêto � �w. Floriana, dzieñ stra¿aka. Zosta³a
odprawiona uroczysta msza �w., wrêczono
stra¿akom odznaczenia i medale, nadano
nowe, wy¿sze szar¿e. Po kilkumiesiêcznym
przygotowaniu m³odzi stra¿acy z³o¿yli uro-
czyste �lubowanie, a do pó�nych godzin na
terenie Stra¿y trwa³o spotkanie stra¿aków
i ich rodzin z dwóch milanowskich jednostek
� Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej Mifam i Ochot-
niczej Stra¿y Po¿arnej Milanówek.

Wszak nie samymi po¿arami Stra¿ ¿yje.

Druh
Krzysztof Ciborowski

miejsc zamieszkania na peryferiach miasta.
A je�li ju¿ takie powroty s¹ konieczne, to
warto wzi¹æ taksówkê lub poprosiæ zaprzy-
ja�nion¹ osobê, aby wysz³a na stacjê i towa-
rzyszy³a w drodze do domu. W przypadku
napadu ulicznego komendant sugeruje, aby
nie szarpaæ siê bezproduktywnie z napast-
nikiem, ale g³o�no wo³aæ o pomoc i reago-
waæ zdecydowanie np. uderzeniem w czu³e
miejsce.

- Na  pytania dotycz¹ce braku a raczej
ma³ej widoczno�ci dzielnicowych, komen-
dant obieca³, ¿e ich nazwiska i sposoby kon-
taktowania siê bêd¹ podane w Biuletynie
i osobi�cie dopilnuje, aby wkrótce ich obec-
no�æ mieszkañcy zauwa¿yli. Milanówek po-
dzielono na trzy rewiry, które przydzielono
nastêpuj¹cym dzielnicowym:
st. sier¿. Robert Molka - po³udnie,
st. sier¿. Bogdan Bryszewski - pó³noc,
posterunkowy Mariusz Mincewicz - centrum.

Komendant poinformowa³, ¿e praca dziel-
nicowego polega g³ównie na tzw. obchodzie
swojego rejonu, udziale w spotkaniach
z mieszkañcami organizowanych przez sa-
morz¹d i szko³y. Dzielnicowi zbieraj¹ infor-
macje o miejscach szczególnie zagro¿onych,
o podejrzanych sytuacjach, które mog¹ mieæ
wp³yw na bezpieczeñstwo. Dzielnicowi - wg
planów nowego komendanta - bêd¹ propa-
gowali mo¿liwie skuteczne sposoby tech-
niczne zabezpieczenia obiektów (np. urz¹-
dzenia alarmowe), bêd¹ pomagali w rozwi¹-
zywaniu problemów s¹siedzkich lub rodzin-
nych, reagowali w sytuacjach zaistnia³ej
przemocy w rodzinie itp.

- Na pytanie o wspó³pracê ze Stra¿¹ Miej-
sk¹ komendant M. Borkowski poinformowa³,
¿e polega ona g³ównie na organizowaniu
wspólnych patroli, na interwencjach dot. za-
trzymania ewentualnych sprawców prze-
stêpstw do czasu przyjazdu policji itp.

- Komendant poinformowa³ równie¿
o wspó³pracy ze szko³ami i pedagogami
szkolnymi w zakresie prewencji i edukacji
prawnej.

Andrzej Pettyn

Prezes Towarzystwa Mi³o�ników
Milanówka Andrzej Pettyn oraz Komendant
Policji asp. Miros³aw Borkowski podczas
spotkania z mieszkañcami Milanówka
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W dniu 28.05.2004 r. w Miejskim O�rod-
ku Kultury zosta³ przeprowadzony IV fina³
konkursu �B¹d� bezpieczny�. Jurorami tego
konkursu byli: Przewodnicz¹cy � Komendant
Stra¿y Miejskiej Karol £uczak, Cz³onkowie �
Komendant Policji Miros³aw Borkowski,
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy
Majewski, Zastêpca Komendanta ZHP
Dariusz Kopeæ, Przedstawiciel biznesu
Marek Tomaszewski oraz Mieszkaniec
Milanówka Zbigniew Sowa.

W konkursie wziê³o udzia³ 20 finalistów ze
szkó³ podstawowych (klasy IV-VI) oraz gim-
nazjów (klasy I-III). Zwyciêzcami w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych zostali:
1. klasy IV � Chudzik Jeremiasz � Integra-

cyjna Spo³eczna Szko³a Podstaw. nr 18
2. klasy V � Dro¿d¿yñska Agnieszka � Inte-

gracyjna Spo³eczna Szko³a Podstaw. nr 18
3. klasy VI � Rataj Mateusz � Szko³a Pod-

stawowa nr 2
4. klasy I � Matysiak Robert � Zespó³ Szkó³

Gminnych nr 3
5. klasy II � Ca³us Robert � Zespó³ Szkó³

Gminnych nr 1
6. klasy III � Klonowski £ukasz � Zespó³

Szkó³ Gminnych nr 3.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody w postaci

rowerów górskich.
Wszyscy uczestnicy otrzymali koszulki

z logo miasta, skarpety ufundowane przez
Pana Andrzeja Olizarowicza oraz s³odycze
Firmy Masterfood

,
s Polska. Wszystkie na-

grody wrêcza³ Burmistrz Milanówka
Jerzy Wysocki.

Dodatkowo w�ród widowni, po przepro-
wadzonym konkursie ze znajomo�ci zasad
ruchu drogowego, rozlosowano 1 nagrodê
w postaci roweru górskiego, któr¹ odebra³
Konrad Kluz � uczeñ Zespo³u Szkó³ Gmin-
nych nr 3 oraz 5 nagród w postaci koszulek
z logo miasta, skarpetami i s³odyczami, któ-
re przypad³y:
1. Micha³owi Chojnowskiemu � ZSG nr 1
2. Dawidowi Drzewieckiemu � ZSG nr 3
3. Milanie Tar³owskiej � SP nr 2
4. Krystianowi Magierskiemu � SP nr 2
5. Milenie Goc � SP nr 2
Fundatorami nagród byli:
1. Stanis³aw Rytel-Si³ka �STACHPOL�

Milanówek, ul. Królewska 37
2. Janusz Witaszczyk PIEKARNIA Milanó-

wek ul. Dworcowa 1
3. Jan Krzemiñski CUKIERNIA �JAN WSPA-

NIA£Y� Milanówek, ul. In¿ynierska 19
4. Marek Tomaszewski �TOMMARKO�

Milanówek, ul. Królewska 60
5. Zbigniew Sowa �SOWPOL� Sklep kosme-

tyczny, Milanówek, ul. Warszawska 35a
5. El¿bieta Lis �DOMENA� Nieruchomo�ci,

Milanówek, ul Warszawska 34

�B¥D� BEZPIECZNY�
IV EDYCJA FINA£U KONKURSU 6. Barbara Paku³a �MILWOS� Sklep ogrod-

niczy, Milanówek, ul. Warszawska 19
7. Robert Daszkiewicz �BEST PC�, Milanó-

wek, ul. Warszawska 28a
9. Teresa Madany �DECOR� Us³ugi

Remontowo Budowlane, Milanówek,
ul. Cicha 17a

10. Dariusz Uchorczak �MERITUM� Biura
Obrotu Nieruchomo�ciami, Milanówek,
ul. Warszawska 19

11. Stanis³aw Olkowski, Milanówek,
ul. ¯ytnia 16

12. Petroniusz Frejlich Urz¹dzanie Zieleñców
Chirurgia drzew, Milanówek, ul. Ludna 7

Wizyta w³adz Miasta Milanówka
w Fumone we W³oszech

Delegacja z Milanówka w osobach: Prze-
wodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Woj-
ciech Wlaz³o, Burmistrz Miasta Jerzy Wysoc-
ki i Sekretarz Miasta Wies³awa Kwiatkow-
ska przebywa³a we W³oszech w dniach
17-23 maja br.

W dniu 18 maja udali�my siê do Casino
i uczestniczyli�my w uroczystej mszy �wiê-
tej z okazji 60. rocznicy bitwy o Monte Casi-
no, odprawionej na terenie nekropolii pole-
g³ych, gdzie spoczywaj¹ polegli w czasie bi-
twy ¿o³nierze. Uroczysto�æ by³a wzruszaj¹-
ca; w obecno�ci ponad 600 kombatantów
mszê �wiêt¹ odprawi³ biskup polowy Wojska
Polskiego Leszek S³awoj G³ód�. W czasie uro-
czysto�ci wystêpowa³a orkiestra i chór repre-
zentacyjny Wojska Polskiego.

Dzieñ pó�niej uczestniczyli�my w audien-
cji generalnej z papie¿em Janem Paw³em II
na placu �w. Piotra w Watykanie, co dla ka¿-
dego Polaka jest niezmiernie wa¿ne.

Kolejne dni up³ynê³y nam na wizycie
w Fumone � miasteczku, z w³adzami które-
go podpisali�my umowê o wspó³pracy. By³y
spotkania z zarz¹dem i radnymi miasteczka
Fumone oraz jego mieszkañcami. Kurtuazyj-
n¹ wizytê w tym czasie z³o¿y³ nam ambasa-

dor RP we W³oszech � pan Micha³ Radlicki,
notabene pochodz¹cy z Milanówka.

W czasie ca³ej wizyty czuli�my siê jak
w jednej rodzinie. Burmistrz Fumone Carlo
Biava i jego wspó³pracownicy traktowali nas
jak cz³onków rodziny. Wró¿y to wiele na
przysz³o�æ, je�li chodzi o nasz¹ wspó³pracê.
Ju¿ w tej chwili budowane s¹ kontakty miê-
dzy m³odzie¿¹ obu miast, a niebawem chcie-
liby�my, aby rozpoczê³a siê wymiana rodzin
i kontakty przyjacielskie miêdzy doros³ymi
obywatelami obu miast.

Na po¿egnanie zaprosi³em delegacjê
z Fumone (w³adze miasta i biznes) do z³o-
¿enia wizyty w Milanówku w czasie Dni Mi-
lanówka 03-06 wrze�nia br.

Gdy my wyje¿d¿ali�my, do Fumone au-
tokarem doje¿d¿a³a nasza m³odzie¿, która
wcze�niej tj. w listopadzie ub. r. go�ci³a m³o-
dych ludzi z Fumone. Tak naprawdê gor¹ce,
autentyczne relacje miêdzy m³odymi lud�mi,
o których dowiadywali�my siê telefonicznie
po powrocie do kraju, s¹ dla nas bod�cem,
by kontynuowaæ wspó³pracê z W³ochami.

 Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

13. Andrzej Olizarowicz �ANDREA�,
Milanówek, ul. Pasieczna 14

14. Firma MASTERFOOD
,
S POLSKA

Ko¿uszki Parcel.
Równie¿ w tym dniu, wraz z funkcjona-

riuszami Wydzia³u Ruchu Drogowego
Komendy Powiatowej Policji, zosta³y prze-
prowadzone egzaminy na karty rowerowe
i motorowerowe w miasteczku rowerowym
przy Zespole Szkó³ Gminnych nr 3.

Do tych egzaminów przyst¹pi³o 207
uczniów. Pozytywnie zda³o zarówno egza-
min teoretyczny jak i praktyczny 189 osób.

Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol £uczak

Pami¹tkowe zdjêcie
laureatów konkursu
�B¹d� bezpieczny�
z organizatorami
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Bardzo du¿ym prze¿yciem by³a dla nas wizyta w Rzymie, u Ojca �wiêtego, a tak¿e
na Monte Casino

27 maja 2004 roku minê³y cztery lata od
uroczystego nadania Szkole zaszczytnego
imienia Armii Krajowej.

Imiê to zobowi¹zuje do szerzenia praw-
dy historycznej, budzenia i podtrzymywania
szacunku dla przesz³o�ci i przejmowania
z niej tego, co wa¿ne i cenne dla godno�ci
i to¿samo�ci narodowej m³odych Polaków.
Zgodnie z has³em, jakie widnieje na sztan-
darze - �Pamiêæ historii ¿yje w nas� odwo³u-
jemy siê do  spu�cizny pokolenia Kolumbów.

W tym roku, roku sze�ædziesi¹tej roczni-
cy Powstania Warszawskiego, odbyli�my
swoist¹ podró¿ w historiê najbli¿szego oto-
czenia, poznaj¹c miejsca, które s¹ obok na-
szych domów, szkó³...

Ta lekcja historii to bieg patrolowy pod ha-
s³em ��ladami naszego patrona�.

 21 maja  br. grupy uczniów w towarzy-
stwie nauczycieli i harcerzy odwiedzi³y w na-
szym mie�cie sze�æ miejsc jak¿e wa¿nych dla
historii wojny i powstania, wykonuj¹c cie-
kawe zadania i zdobywaj¹c wiedzê i punkty.
Odwiedzili�my przy ul. Krakowskiej (ko³o
wiaduktu) symboliczn¹ mogi³ê ¿o³nierzy AK
� kpt. Zygmunta D¹browskiego �Bohdan�
i por. Zbigniewa  Kowalskiego  �Oskar� � po-
leg³ych w walce z niemieckim okupantem
(akcja odbicia mjr. �Le�nego� i �Siwego�).

Byli�my  te¿  w  �Lasku Pondra� � gdzie zlo-
kalizowany by³ magazyn broni, wysadzony
w  powietrze przez Niemców 10 sierpnia
1944 r. Zginê³o tam sze�ciu ¿o³nierzy AK.

Na miejskim cmentarzu odwiedzili�my
zbiorow¹ kwaterê uczestników Powstania
Warszawskiego. Czwarty punkt w naszej wê-
drówce to zbieg ulic Chrzanowskiej i Grodec-
kiego, gdzie  w domu p. Kie³kiewiczów znaj-
dowa³a siê radiostacja. Dowiedzieli�my siê
te¿ wiele ciekawych informacji o willi �Sta-
rodrzew� przy ul. Kaprys, w której do wybu-
chu II wojny �wiatowej siedzibê mia³a nasza
szko³a (wtedy szko³a powszechna), a potem
dzia³a³ tu szpital RGO  nr 2. Ostatnim miej-
scem by³o skrzy¿owanie  ulic Grudowskiej
i Warszawskiej, gdzie na prze³omie kwietnia
i maja 1944 r. patrol AK z Podkowy Le�nej
usi³owa³ odbiæ przewo¿onego z wiêzienia
w Grodzisku Maz. do Warszawy ppor. H. Wa-
lickiego  �Twardy�. Akcja nie powiod³a siê
i zgin¹³ dowódca patrolu � W³. Grefkowski
�Lubicz�.

Po  zakoñczonym biegu uczestnicy patroli
sporz¹dzili dokumentacjê, która zosta³a wy-
eksponowana w formie plakatów i gazetek
i by³a swoist¹ dekoracj¹ drugiej czê�ci obcho-
dów �wiêta Szko³y � uroczysto�ci w dniu
27 maja br.

�WIÊTO �DWÓJKI� Komisja, powo³ana przez dyr. Szko³y, wy-
³oni³a patrol, który zdoby³ najwiêksz¹ ilo�æ
punktów za wykonane zadania. By³ to pa-
trol  nr 6, w sk³ad którego wchodzili: P. Or-
pel, M. Pavlovs, K. Bodych, P. Kielan, K. Ka-
raszewski, J. Sobczak, S. Skoczylas, B. Kar-
czewski oraz dh Karol Paw³owski i opiekun
p. M. Badurzyñska. Uczestnicy zwyciêskie-
go patrolu otrzymali nagrody, a wszyscy  bio-
r¹cy udzia³ w tej swoistej lekcji historii pa-
mi¹tkowe dyplomy.

Tego dnia tj. 27 maja br. go�cili�my na
uroczystej akademii w³adze miasta z Burmi-
strzem Jerzym Wysockim i Sekretarzem Wie-
s³aw¹ Kwiatkowsk¹, absolwentów Szko³y �
harcerzy Szarych Szeregów i ¿o³nierzy AK,
prezesa TMM � Andrzeja Pettyna, dyrekto-
rów milanowskich szkó³, harcerzy oraz ro-
dziców naszych uczniów. By³ to czas ¿yczeñ,
gratulacji, podziêkowañ dla harcerzy ze
Szczepu nr 2, Pana Mariusza Koszuty, na-
uczycieli i wszystkich, którzy swoj¹ prac¹
i du¿ym zaanga¿owaniem w³¹czyli siê w ob-
chody �wiêta Szko³y.

By³y te¿ chwile wspania³ych, wzruszaj¹-
cych  prze¿yæ, których dostarczy³ wszystkim
program artystyczny �Po to zginêli tamci,
aby�my my mogli ¿yæ� przygotowany przez
uczniów klas VIc i VIa pod kierunkiem
p. I. Milczarek.

Magdalena D¹browska

Znowu razem. Jad¹c na rewizytê do piêk-
nego miasta Fumone, nie zdawali�my sobie
sprawy, jak silne wiêzi nas ³¹cz¹. M³odzie¿
z bli�niaczych miast (Milanówek-Fumone)
zna siê ju¿ od listopada 2003 r., kiedy to go-
�cili�my w swych domach m³odzie¿ z W³och.
Zawi¹za³y siê nie�mia³e przyja�nie, pozna-
wali�my tradycje naszych pañstw; szczegól-
nie dotycz¹ce ¿ycia rodzinnego, szlifowali-
�my jêzyki (g³ównie j. angielski, choæ m³o-
dzie¿ w³oska zna go �ladowo).

W nocy z 21 na 22 maja wyruszyli�my do
W³och. Zauroczeni widokami za oknem, po
36 godz. dojechali�my na miejsce. Przywi-
tani bardzo serdecznie przez Burmistrza Fu-
mone Carlo Biava, udali�my siê wraz z na-
szymi w³oskimi przyjació³mi do poszczegól-
nych domów. Trudno w kilku s³owach opi-
saæ jak zostali�my przyjêci. Rado�æ, ciep³o
rodzinne, gor¹ce serca, przyja�ñ i mi³o�æ bra-
terska. M³odzie¿ z Milanówka zwraca³a siê
do w³oskich rodziców � mamo, tato. Jêzyk nie
by³ dla nas barier¹. Porozumiewali�my siê za
pomoc¹ gor¹cych serc. Wspólnie zwiedzali-
�my przepiêkne w³oskie miasta, ogl¹dali�my
zabytki, podziwiali�my uroki przyrody, k¹-
pali�my siê w ciep³ym Morzu �ródziemnym,
rozgrywali�my zawody sportowe, bawili�my
siê na piknikach, dyskotekach i przy ogni-
sku, zwiedzali�my fabrykê przepysznych
w³oskich lodów.

Bardzo du¿ym prze¿yciem by³a dla nas
wizyta w Rzymie, u Ojca �wiêtego, a tak¿e
na Monte Ciasino. Troska o Jana Paw³a II
i niesamowite wra¿enie cmentarza na Mon-
te Ciasino sprawi³y, ze wszyscy poczuli�my
siê jeszcze bardziej Polakami. Mogliby�my
d³ugo opowiadaæ o naszych w³oskich prze-
¿yciach. W naszych sercach i my�lach pozo-
stan¹ nasi w³oscy przyjaciele, a w wyobra�-

ni zawsze bêdziemy widzieæ miasteczko usy-
tuowane na stokach góry z przepiêknym wi-
sz¹cym ogrodem na jej szczycie. Chc¹c prze-
kazaæ wszystkim piêkno tamtej okolicy i na-
strój, jaki tam panowa³, zapraszamy na wy-
stawê fotograficzn¹ � �Miasta Bli�niacze
Milanówek Fumone� � do MOK. Wiemy, ¿e
wizyta naszej m³odzie¿y przyczyni³a siê do
zawi¹zania bardzo g³êbokiej wspó³pracy
miêdzy naszymi miastami.

Bo¿ena Osiadacz

WIZYTA W FUMONE
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Milanowska �Trójka�, obecnie Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 3 przy ul. ̄ abie Oczko 1,
w 2004 roku �wiêtuje 70-lecie. Swe istnie-
nie zawdziêcza staraniom Towarzystwa
O�wiatowego, które doprowadzi³o do utwo-
rzenia w roku szkolnym 1933/34 przy pry-
watnym Gimnazjum w Milanówku sze�cio-
klasowej szko³y powszechnej. Po wojnie,
w roku szkolnym 1948/49, szko³a zosta³a
upañstwowiona.

Dziêki ogromnym staraniom kolejnych
kierowników placówki, rodzicom uczniów,
dzia³aczom Komitetu Rodzicielskiego, na-
uczycielom, Szko³a rozwija³a siê. Grono pe-
dagogiczne stanowili bardzo dobrzy nauczy-
ciele � fachowi i oddani.

Koniecznym sta³o siê wybudowanie no-
wej siedziby Szko³y. Inicjowano ró¿ne dzia-
³ania, aby zdobyæ fundusze na wyposa¿enie
i rozpoczêcie budowy.

I oto uczniowie, którzy rozpoczynali na-
ukê 1 wrze�nia 1965 roku, przybyli do no-
wej siedziby przy ul. ¯abie Oczko 1. W lep-
szych warunkach praca sta³a siê ³atwiejsza
i to mobilizowa³o do podejmowania nowych
zadañ.

W 1974 roku Szko³a otrzyma³a imiê Fry-
deryka Chopina. W uroczysto�æ nadania
imienia i sztandaru jak zawsze zaanga¿owa-
³a siê ca³a spo³eczno�æ szkolna, rodzice,

mieszkañcy miasta oraz przedstawiciele ró¿-
nych organizacji i instytucji.

Przez kolejne lata, pod wodz¹ kolejnych
dyrektorów, Szko³a rozwija³a siê i zmienia-
³a. Podejmowano ró¿ne inicjatywy, które
�wiadczy³y o tym, ¿e  placówka by³a miej-
scem ¿ycia kulturalnego milanowian. Przy
okazji Szko³a otrzymywa³a wsparcie finan-
sowe, co nie by³o bez znaczenia, bo stale
musia³a rozwijaæ bazê dla swoich uczniów.

Od wrze�nia 1997 roku dyrektorem �Trój-
ki� jest Krzysztof Filipiak.

Ostatnie piêæ lat przynios³o zmiany orga-
nizacyjne spowodowane reform¹ o�wiaty.
W roku szkolnym 1999/2000 powo³ano Pu-
bliczne Gimnazjum w Milanówku, a we
wrze�niu 2002  w³adze miejskie utworzy³y
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3, w sk³ad które-
go wchodzi reaktywowana szko³a podstawo-
wa i dotychczasowe gimnazjum.

Nasza �Trójka� têtni ¿yciem. ̄ ycie Szko-
³y to nie tylko zajêcia dydaktyczne wieñczo-
ne sukcesami uczniów w konkursach przed-
miotowych, olimpiadach, czy na egzaminach
gimnazjalnych. Dzia³alno�æ Samorz¹du
Uczniowskiego, chóru, ko³a teatralnego,
osi¹gniêcia sportowców powoduj¹, ¿e Szko-
³a znana jest w mie�cie i daleko poza jego gra-
nicami.

Uroczysto�æ obchodów siedemdziesiêcio-
lecia istnienia Szko³y odby³a siê 30 kwietnia
2004 roku. Przybyli na ni¹ znamienici go-
�cie, którzy swoj¹ obecno�ci¹ sprawili,
¿e atmosfera tego dnia by³a wyj¹tkowa.

Wys³uchali�my okoliczno�ciowych prze-
mówieñ, osoby zwi¹zane z nasz¹ Szko³¹
dzieli³y siê wspomnieniami. Przedstawiono
krótko historiê �Trójki�, prezentacjê bogato
ilustruj¹c zdjêciami.

M³odzie¿ ze szkolnego chóru i ko³a te-
atralnego przygotowa³a, pod kierunkiem
nauczycieli, program artystyczny pt. �Mi³o�æ
niejedno ma imiê�. Uczniowie po raz kolej-
ny ujawnili swe talenty, pokazali pracowi-
to�æ, a scenariusz by³ tak u³o¿ony, aby za-
prezentowaæ móg³ siê  ka¿dy artysta.  Po pro-
gramie  wszyscy zebrani na uroczysto�ci pro-
wadzili o¿ywione rozmowy. Przy poczêstun-
ku przygotowanym w sali gimnastycznej
witali znajomych z dawnych lat, ogl¹dali
zdjêcia, opowiadali, wspominali, pytali  o to,
jak jest dzi�.

A dzi� �Trójka� jest szko³¹ z  tradycjami,
która dba o nowoczesno�æ, patrzy w przy-
sz³o�æ, pamiêtaj¹c o przesz³o�ci. Chyli czo³a
przed dokonaniami poprzedników i czerpie
z ich do�wiadczeñ naukê, ³¹cz¹c j¹ z najnow-
szymi osi¹gniêciami dydaktyki i pedagogiki.

            Rzecznik prasowy ZSG nr 3
                          Katarzyna Drzewiecka

TRÓJKA MA JU¯ 70 LAT

Obchody 80. rocznicy za³o¿enia Central-
nej Do�wiadczalnej Stacji Jedwabniczej
w Milanówku przez rodzeñstwo Stanis³awê
i Henryka Witaczek i jednocze�nie stworze-
nia podstaw krajowego jedwabnictwa, s¹ na
pó³metku, a najciekawsze wydarzenia jeszcze
przed nami, bo rok 2004, to rok pod znakiem
jedwabiu i tym co z jego histori¹ zwi¹zane.

W³adze samorz¹dowe miasta, wraz ze
Spó³k¹ �Jedwab Polski� i placówkami kultu-
ralnymi z terenu miasta: Miejskim O�rod-
kiem Kultury, Galeri¹ �Ars Longa�, Towarzy-
stwem Mi³o�ników Milanówka, podjê³y siê
organizacji wielu wydarzeñ kulturalnych,
które spopularyzuj¹ i przypomn¹ dorobek
tych, którzy tê Stacjê za³o¿yli. Dzia³ania te
s¹ równie¿ promocj¹ miasta i odzwierciedle-
niem roli, jak¹ Milanówek odegra³ w tej dzie-
dzinie. Rada Miasta Milanówka powo³a³a
Komitet Honorowy, Przewodnicz¹c¹ Komi-
tetu zosta³a pani Zofia ¯u³awska, wielolet-
nia pracownica Stacji, osoba która posiada
wiedzê na temat historii i produkcji jedwa-
biu, autorka ksi¹¿ek o Milanówku. W ramach
Komitetu powo³ano tak¿e zespó³ roboczy,
który realizuje poszczególne za³o¿enia pro-
gramu obchodów.

Zachêcamy mieszkañców Milanówka do
w³¹czenia siê w imprezy, spotkania i reali-
zacje historyczne zwi¹zane z jubileuszem
80-lecia jedwabiu. Odby³y siê ju¿ niektóre
z nich, jak IV Turniej Wiedzy o Milanówku
dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimna-
zjalnych, Konkurs Malowania na Jedwabiu
dla uczniów klas IV-VI szkól podstawowych
i gimnazjów z terenu miasta, w ramach któ-
rego zorganizowane by³y warsztaty malowa-
nia na jedwabiu, w obydwu konkursach wrê-
czenie nagród zwyciêzcom nast¹pi podczas
uroczystej Sesji Rady Miasta 3 wrze�nia br.
w Teatrze Letnim Miejskiego O�rodka Kul-
tury, jak równie¿ zaprezentowana bêdzie
wystawa pokonkursowa jedwabnych prac
naszych uczniów. W programie Sesji: wyk³ad
pani Zofii ¯u³awskiej o �Jedwabiu z Mila-
nówka�, uchwa³a Rady Miasta w sprawie
nadania imienia Stanis³awy i Henryka Wi-
taczków skwerowi ulic Brzozowej i Piotra
Skargi, otwarcie wystawy po�wiêconej histo-
rii �Jedwabiu z Milanówka�. Ponadto wyda-
rzeniem kulminacyjnym bêd¹ DNI MILA-
NÓWKA 04-05.09 br. na terenie sportowym
KS MILAN na Turczynku. W ramach festynu
pokaz mody firmy �Jedwab Polski� sp. z o.o.

�Tam gdzie jest morwa,
tam jest jedwabnictwo�

Odbêd¹ siê równie¿, we wrze�niu, Mistrzo-
stwa Milanówka w tenisie ziemnym o puchar
Burmistrza Miasta Milanówka i puchar Pre-
zesa spó³ki �Jedwab Polski� na terenie kor-
tów MOK-u. Kolejn¹ atrakcj¹ bêdzie turniej
strzelecki w nowootwartej strzelnicy i mecze
pi³karskie. Wydarzeniem o presti¿owej reno-
mie artystycznej bêdzie wystawa prac czo-
³owych artystów plastyków, maluj¹cych na
jedwabiu, planowana w pa�dzierniku br.
w Galerii �Ars Longa�. Wieczór �Jedwabnej
Nitki�, to spotkanie wspomnieniowe z pre-
zentacj¹ filmow¹ i rozmowami osób zwi¹za-
nych z histori¹ �Jedwabiu z Milanówka�; to
tylko niektóre wydarzenia zwi¹zane z tak
wa¿nym elementem, jakim jest historia po-
wo³ania do ¿ycia Centralnej Stacji Do�wiad-
czalnej w 1924 r. Cz³onkowie Honorowego
Komitetu ca³y czas wspó³pracuj¹ ze sob¹, pla-
nuj¹ dodatkowe atrakcje, jak: rajd rowero-
wy, wystawa m³odych artystów ASP, roz-
grywki sportowe.

Pamiêtaj¹c o tych, którzy przyczynili siê
do rozs³awienia Milanówka w kraju i na
�wiecie miejmy nadziejê, ¿e ich dzie³o nie
bêdzie zapomniane. Dla tych co odeszli, za-
³o¿ycieli i pracowników 5 wrze�nia o godzi-
nie 10.00 w ko�ciele pw. �w. Jadwigi odbê-
dzie siê msza intencyjna. Pamiêæ nasza, to
si³a narodu, jak¹ jest spu�cizna naszych
przodków ich praca i osi¹gniêcia.

Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Barbara Biczyk
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Historia jedwabiu z Milanówka rozpoczê-
³a siê w 1924 r., gdy rodzeñstwo Stanis³awa
Witaczkówna i Henryk Witaczek za³o¿yli
Centraln¹ Do�wiadczaln¹ Stacjê Jedwabni-
cz¹. Zadaniem Stacji by³o stworzenie pod-
staw rozwoju krajowego jedwabnictwa.
Sprzedawano hodowcom sadzonki i nasio-
na morwy, grenê (jaja) jedwabnika, prowa-
dzono szkolenie, wydawano poradniki, ku-
powano wyhodowane kokony. Równolegle
powstawa³a wytwórnia tkanin i nici z jedwa-
biu naturalnego. Uruchomiono maszynê do
rozwijania w³ókna z kokonów. W 1938 r.
by³o w Polsce 2480 hodowli jedwabników.
Wyroby Stacji sprzedawane by³y we w³asnych
sklepach i cieszy³y siê uznaniem klientów.

Lata wojny to zupe³nie inny okres w hi-
storii Stacji Jedwabniczej, zwi¹zanej blisko
z dziejami mieszkañców Milanówka. Roz-
motalnia zosta³a unieruchomiona. W tkalni
produkowano tkaniny podszewkowe i su-
kienkowe z w³ókna wiskozowego. Nadal jed-
nak prowadzono szkolenie hodowców, za-
opatrywano ich w grenê i skupowano koko-
ny. Hodowle we wsiach i miasteczkach nie
tylko dawa³y dochód, ale niekiedy stanowi³y
os³onê dzia³añ konspiracyjnych.

W Milanówku, w³a�ciciele Stacji Jedwab-
niczej podjêli szerok¹ dzia³alno�æ spo³eczn¹.
Na prze³omie 1939/40 przyjêli do pracy
znaczn¹ liczbê osób g³ównie m³odzie¿y m.in.
wysiedlonych z Poznañskiego. Za�wiadcze-
nie o zatrudnieniu chroni³o bowiem w znacz-
nej mierze od wywiezienia na przymusowe
roboty. Dziêki temu wiele osób mog³o kon-
tynuowaæ naukê na tajnych kompletach.
W�ród zatrudnionych byli te¿ ¿o³nierze AK.

Wiosn¹ 1940 r. Henryk Witaczek kupi³
maj¹tek ¯ó³wiu w pobli¿u Milanówka i za-
³o¿y³ tam szkó³ki i plantacje morwy. Tam te¿
pracowa³o du¿o m³odzie¿y, a po wojnie mo¿-
liwe by³o zorganizowanie o�rodka do�wiad-
czalnego i placówki naukowo-badawczej.

Inn¹ wa¿n¹ inicjatyw¹ by³o za³o¿enie
przez Stanis³awê Witaczkównê malarni tka-
nin, gdzie m³ode przysz³e plastyczki znala-
z³y mo¿liwo�æ pracy i doskonalenia swych
zdolno�ci.

Opiekê i wsparcie otrzymywali nie tylko
pracownicy i ich rodziny. Legitymacje pra-
cownicze mieli tak¿e muzycy z orkiestry Fe-
liksa Dzier¿anowskiego, zamieszka³ego od
wielu lat w Milanówku. Henryk Witaczek
zaopiekowa³ siê te¿ dru¿yn¹ pi³ki no¿nej,
która pod nazw¹ �Jedwabnik� bra³a udzia³
w konspiracyjnych turniejach, a po wojnie
by³a zacz¹tkiem klubu sportowego o tej sa-
mej nazwie. W laboratorium chemicznym, a¿
do wybuchu powstania wytwarzano pioru-
nian rtêci do produkcji sp³onek i granatów
rêcznych dla AK.

W czasie powstania warszawskiego na
terenie fabryki znalaz³ schronienie Zak³ad
Opiekuñczy dla Dzieci im. ks. Boduena ewa-
kuowany z Warszawy, w którym przez 3
miesi¹ce przebywa³o ok. 400 dzieci z opiekun-

kami. Zosta³a te¿ zorganizowana szwalnia
odzie¿y i bielizny dla uchod�ców i szpitali.

W kwietniu 1945 r. Stacja Jedwabnicza
przesz³a pod Tymczasowy Zarz¹d Pañstwo-
wy, ale zachowa³a sw¹ nazwê jeszcze przez
dwa lata. Wznowiono przerób kokonów
i szerok¹ dzia³alno�æ na rzecz rozwoju je-
dwabnictwa. Na wniosek Stacji zosta³o zor-
ganizowane w Milanówku Liceum Jedwab-
nicze podleg³e Departamentowi Kadr Mini-
sterstwa Przemys³u. Do 1950 r. Liceum
ukoñczy³y cztery roczniki m³odzie¿y.

Podjêto inicjatywê rozwoju jedwabnictwa
na ziemiach zachodnich. Utworzono o�rodek
do�wiadczalny i Technikum W³ókiennicze
w Otmuchowie.

Tymczasem, na pocz¹tku 1948 r. nast¹pi-
³o upañstwowienie Stacji i rodzeñstwo Witacz-
kowie zostali zwolnieni z pracy w za³o¿onym
przez siebie przedsiêbiorstwie, a w 1949 r.
ca³a rodzina musia³a wyprowadziæ siê z Mila-
nówka, a tak¿e z maj¹tku ̄ ó³wiu.

Reorganizacja by³ej Stacji Jedwabniczej
polega³a przede wszystkim na powo³aniu
przedsiêbiorstwa przemys³u w³ókienniczego
pod nazw¹ Zak³ady Jedwabiu Naturalnego
�Milanówek�. Tutaj koncentrowa³a siê nadal
produkcja wyrobów z jedwabiu naturalnego:
tkanin odzie¿owych, dekoracyjnych i tech-
nicznych, apaszek, szali i krawatów, nici do
szycia, nici chirurgicznych i technicznych.
Odtwarzane byty historyczne wzory tkanin
dekoracyjnych, przeznaczonych do wyposa-
¿enia odbudowywanych zabytkowych
wnêtrz gmachów pañstwowych. Wyroby
z Milanówka otrzymywa³y liczne nagrody
i wyró¿nienia na targach krajowych i zagra-
nicznych. Kupony rêcznie malowane zawsze
by³y rozchwytywane przez klientki.

Obs³ugê hodowców oraz skup kokonów
podporz¹dkowano Centrali Surowców W³ó-
kienniczych i Skórzanych. W tym zakresie
placówk¹ wiod¹c¹ by³ Oddzia³ Jedwabnictwa,
który mie�ci³ siê w Milanówku przy ul. Brzo-
zowej 3, w s¹siedztwie fabryki. Oddzia³ Je-
dwabnictwa spe³nia³ wa¿n¹ rolê w kontak-
tach z hodowcami, prowadzi³ szkolenia, wy-
dawa³ poradniki. Likwidacja tej placówki
nast¹pi³a w koñcu 1989 r.

Wprawdzie Zak³ady Jedwabiu Naturalne-
go kupowa³y kokony jeszcze przez 7 kolej-
nych lat, ale nie stwarza³y korzystnych wa-
runków ekonomicznych dla hodowców. Rok
1996 by³ ostatnim sezonem wychowu je-
dwabnika w Polsce.

Nale¿y przypomnieæ, ¿e rozwój krajowe-
go jedwabnictwa by³ mo¿liwy w znacznym
stopniu dziêki pracom badawczym i do-
�wiadczalnym, zapocz¹tkowanym w Stacji
Jedwabniczej. Kilka kolejnych zmian admi-
nistracyjnych nie przeszkodzi³o w prowadze-
niu w ̄ ó³winie powa¿nych prac naukowych,
których celem by³o doskonalenie hodowli
jedwabnika i morwy w warunkach klima-
tycznych Polski.

Produkcja przemys³owa greny populacyj-
nych ras jedwabnika zosta³a zapocz¹tkowa-

na w 1945 r., natomiast 1959 r. rozpoczêto
hodowlê i selekcjê linii jedwabnika, co
w 1964 r. umo¿liwi³o wprowadzenie do wy-
chowu wysokowydajnych mieszañców o bia-
³ych kokonach.

Równolegle, przez ponad 25 lat, prowa-
dzono hodowlê i selekcjê morwy. Uzyskana
morwa selekcyjna tzw. ¿ó³wiñska, odznacza-
³a siê du¿ymi li�æmi i oko³o dwukrotnie wiêk-
sz¹ ich wydajno�ci¹ w porównaniu do po-
wszechnie uprawianej morwy zwyk³ej.

Wyniki prac badawczych by³y publikowa-
ne we w³asnym wydawnictwie oraz w krajo-
wych i zagranicznych czasopismach i przed-
stawiane na konferencjach miêdzynarodo-
wych. Pracownicy naukowi brali udzia³
w kongresach i konferencjach organizowa-
nych przez Miêdzynarodow¹ Komisjê Je-
dwabnicz¹ (CSI), Miêdzynarodowe Stowa-
rzyszenie Jedwabiu (AIS) oraz przez placów-
ki naukowe w ró¿nych krajach. W Polsce
dobrze rozwija³a siê wspó³praca z SGGW
i Instytutem Zootechniki.

Z zakresu jedwabnictwa wykonano
w Polsce ponad 100 prac magisterskich,
9 prac doktorskich i jedn¹ habilitacyjn¹, któ-
rej nastêpstwem by³o uzyskanie tytu³u pro-
fesora. Opracowano te¿ wiele norm pañstwo-
wych i bran¿owych dla jedwabiu naturalne-
go. Zarówno do Milanówka jak i do ̄ ó³wina
przyje¿d¿ali specjali�ci z wielu krajów, aby
zapoznaæ siê z polskimi osi¹gniêciami.

Wkrótce po przemianach zapocz¹tkowa-
nych w 1989 r. nast¹pi³ stopniowy upadek
Zak³adów Jedwabiu Naturalnego. W 1997 r.
Zak³ady wykupi³a spó³ka Jedwab Polski S.A.,
która postawi³a sobie za cel kontynuacjê tra-
dycji milanowskiego jedwabnictwa.

Dzi� przypominamy inicjatywy i pracê
tych wszystkich, którzy przez 80 lat tworzyli
polskie Jedwabnictwo i produkowali wyroby
z jedwabiu naturalnego, czym przyczynili siê
do rozs³awienia Milanówka. Mamy nadzie-
jê, ¿e ich dzie³o nie bêdzie zapomniane.

JEDWAB Z MILANÓWKA

Rodzeñstwo Henryk i Stanis³awa Witaczek
(postaci bez nakryæ g³owy)
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Kalendarz wydarzeñ
artystycznych i sportowych
Lato 2004
26.06.-04.07.

godz. 17.30
X Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Szachach o �Puchar Burmistrza Mia-
sta�. (miejsce � MOK)

30.06. (�roda)
godz. 19.00

Casting modelek I � edycja. Wiek
uczestniczek 16-26 lat. Zg³oszenia
w MOK przyjmowane równie¿ telefonicz-
nie (22)  758-39-60 poniedzia³ek-pi¹tek
w godz. 10.00-16.00. Udzia³ w prezenta-
cjach pokazów mody organizowanych na
terenie miasta. Serdecznie zapraszamy.
(miejsce � MOK)

04.07. (niedziela)
godz. 16.00

Muzyczne Spotkanie w Ogrodzie.
Wyst¹pi zdobywczyni drugiego miejsca
w Konkursie �Debiutów wokalnych �pie-
wu solowego i piosenkarstwa� Festiwalu
Sztuki im. Stanis³awa Gruszczyñskiego.
� Sylwia Guraj. �Mi³o�æ i Lato� � wier-
sze czyta Iwona Makarewicz.
(miejsce � Katolicka Prywatna Szko³a
Podstawowa, ul. Warszawska 52)

04.08. (�roda)
godz. 17.00

Casting modelek II � edycja. Wiek
uczestniczek 16-26 lat. Zg³oszenia
w MOK przyjmowane równie¿ telefonicz-
nie (22) 758-39-60 poniedzia³ek-pi¹tek
w godz. 10.00-16.00. Udzia³ w prezenta-
cjach pokazów mody organizowanych na
terenie miasta. Serdecznie zapraszamy.
(miejsce � MOK)

25.08. (�roda)
godz. 14.00

Fina³ Konkursu tañca berakdance, or-
ganizowanego przez M³odzie¿ow¹ Radê
Miasta.

28.08. (sobota)
Turniej powiatowy w pi³ce siatkowej-pla¿o-
wej parami o �Puchar Burmistrza Miasta�.
(miejsce � basen miejski, ul. Sportowa)

LATO W MIE�CIE 2004
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1, Milanówek
� ul. Królewska 69; tel. 758-35-24

Akcja �Lato w mie�cie� odbywaæ siê bê-
dzie od 05.07. do 23.07.2004 r. w godzinach
10.00-14.00.

Na terenie Szko³y i boisk sportowych
odbywaæ siê bêd¹ zajêcia sportowe, gry
zrêczno�ciowe, wycieczki turystyczne oraz
zajêcia plastyczne.
Szko³a  Podstawowa. nr 2, Milanówek �
ul. Literacka 20; tel. 758-34-85

Akcja �Lato w mie�cie� odbywaæ siê bê-
dzie od 05.07. do 28.08.2004 r. pomiêdzy
godzin¹ 16.30 a 20.00.

Na terenie boisk sportowych Szko³y od-
bywaæ siê bêd¹ zajêcia sportowo-rekreacyjne
dla dzieci i m³odzie¿y, takie jak: koszyków-
ka, tenis sto³owy, siatkówka, pi³ka no¿na,
gry sprawno�ciowe /wg potrzeb/
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3, Milanówek
� ul. ¯abie Oczko 1; tel. 758-34-60

Akcja �Lato w mie�cie�  odbywaæ siê bêdzie
w sierpniu 2004 r. w godzinach 9.30-13.00.
Proponowane zajêcia:
l pi³ka koszykowa  9.30-10.30
l pi³ka siatkowa 10.40-11.40
l pi³ka no¿na 11.50-12.50
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w Miejskiej Hali
Sportowej.
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci, Milanówek
� ul. Brzozowa 3; tel. 758-30-45
(informacja w godz. 12.00 � 18.00)
Pó³kolonie letnie z TPD,
w terminie 28.06-16.07.2004 r.
w godzinach 10.00 � 16.00

Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ w wieku
szkolnym z terenu naszego miasta.
Na uczestników akcji czeka wiele atrakcji:
l wyjazdy na ca³odniowe wycieczki auto-

karowe do Ciechanowa, Oporowa, Liwu.
l wyjazdy na seanse filmowe do Janek

k/Warszawy,
l zajêcia plastyczne i plenery fotograficzne,
l konkursy taneczne i wokalne,
l dyskoteki,
l ró¿norodne, ciekawe konkursy i zajêcia,
l zabawy na terenie basenu k¹pielowego,
l smaczne obiady,
l opieka do�wiadczonej kadry pedagogicznej.
Odp³atno�æ wynosi 50 z³ tygodniowo. Ilo�æ
miejsc ograniczona.
Komenda Hufca ZHP im. J. Kusociñskie-
go, ul. Warszawaska 37; (informacja we
wtorki i czwartki w godz. 17.00-19.00)
l Kolonia Zuchowa dla dzieci w wieku

7-11 lat w miejscowo�ci Nag³owice
k/Kielc, w terminie 30.06.-12.07.2004 r.
(lokalizacja w budynku).

l Obóz Harcerski dla dzieci i m³odzie¿y
w wieku 12-18 lat w miejscowo�ci Siemiany
k/I³awy, w terminie 18.07.-05.08.2004 r.
(pod namiotem).

l Imprezy �rodowiskowe, organizowane
przez dru¿yny w Milanówku.

Miejski O�rodek Kultury �  Milanówek,
ul. Ko�cielna 3; tel. 758-39-60

Zajêcia w ramach Akcji �Lato w mie�cie�
odbywaæ siê bêd¹ na basenie miejskim przy
ul. Sportowej.

W wakacje na basenie miejskim w lipcu
i sierpniu od poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach 12.00 -15.00  bêd¹ prowadzone za-
jêcia z dzieæmi przez instruktora sportowe-
go. Przeprowadzone zostan¹ równie¿ zawo-
dy p³ywackie, oraz turniej w pi³ce no¿nej dru-
¿yn sze�cioosobowych.

Dziêkujemy p. Annie Jakubowskiej,
p. Danieli Kasprzak, p. Iwonie Kasta,
p. Alinie Królikowskiej za czynny udzia³
w kwietniowej akcji Sprz¹tania �wiata na
terenie lêgowym przy rzece Rokitnicy. Bez
Pañstwa wysi³ku i pomocy nie by³oby
tej akcji.

Anna Krawczyk

PODZIÊKOWANIE

e-mail: mokmilanowek@poczta.fm
annabiczyk@wp.pl

www.mokmilanowek.pl
tel./fax (0-22) 758-39-60

Miejski O�rodek Kultury
Milanówek, ul.Ko�cielna 3

Casting modelek
30 czerwca br. o godzinie 19.00 w Miej-

skim O�rodku Kultury, ul. Ko�cielna 3. Wiek
uczestniczek 16-26 lat. Zg³oszenia w MOK
do 29.06. przyjmowane równie¿ telefonicz-
nie (22) 758-39-60 poniedzia³ek-pi¹tek
w godz. 10.00-17.00 Serdecznie zapraszamy.

Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

KOSZULKI
z herbem miasta

Informujemy mieszkañców Milanów-
ka, ¿e od lipca br. bêdzie prowadzona
sprzeda¿ koszulek typu T-shirt i koszu-
lek polo z herbem miasta w Miejskim
O�rodku Kultury w Milanówku przy
ul. Ko�cielnej 3.

Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk
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SPRAWOZDANIE
Z DZIA£ALNO�CI
W ROKU 2003

Rok 2003 to kolejny ju¿ rok funkcjono-
wania Poradni Rehabilitacji prowadzonej
przez firmê �MILANMED�.

Starali�my siê, aby wci¹¿ poprawiaæ funk-
cjonowanie poradni i �wiadczyæ us³ugi na
najwy¿szym poziomie, maj¹c na uwadze
przede wszystkim dobro pacjentów. �Od-
wiecznym� problemem, na który k³adziemy
du¿y nacisk, jest skrócenie czasu oczekiwa-
nia pacjentów na konsultacjê u lekarza orto-
pedy.

Dlatego te¿, ka¿dy pacjent na bie¿¹co
mo¿e zapisaæ siê do ortopedy i jest telefonicz-
nie zawiadamiany przez pracownika porad-
ni o terminie wizyty lekarskiej.

W przypadku, kiedy proponowany termin
nie odpowiada pacjentowi, staramy siê usta-
liæ mo¿liwie dogodny dla pacjenta termin.

Zawsze zachowana jest rezerwa kilku
miejsc dla pacjentów, którzy wymagaj¹ na-
tychmiastowej pomocy, najczê�ciej s¹ to sta-
ny pourazowe.

Po konsultacjach i rozmowach, które mia-
³y miejsce w kwietniu 2003, razem z panem
Burmistrzem Jerzym Wysockim, Przewodni-
cz¹c¹ Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej
i Sportu pani¹ dr Ma³gorzat¹ Filipiak jak
i radnymi, cz³onkami ww. komisji, opraco-
wali�my system, który pozwoli³ zwiêkszyæ
liczbê pacjentów przyjmowanych miesiêcz-
nie do oko³o 85 osób.

Pozwoli³o to na znaczne zmniejszenie
kolejki oczekuj¹cych pacjentów.

Z dniem 2003.05.01 zosta³a podpisana
nowa umowa na �wiadczenie us³ug rehabi-
litacyjnych dla mieszkañców Milanówka po-
miêdzy Gmin¹ Miasto Milanówek a �MILAN-
MED�, przewiduj¹ca zwiêkszenie dotychcza-
sowych nak³adów na leczenie mieszkañców
o 400 z³ miesiêcznie. Jednak czas oczekiwa-
nia na leczenie, wci¹¿ jest d³ugi i wynosi
obecnie oko³o 2,5 miesi¹ca.

Rok 2003 w liczbach
Zestawianie ilo�ci pacjentów przyjêtych

w poszczególnych miesi¹cach:

Daje to liczbê 855 pacjentów, jest to o 50
osób wiêcej ni¿ w 2002 r., �rednio 71 osób/
mies.

W poradni wykonano blisko 28 tys. za-
biegów. Cykl leczenia jednego pacjenta obej-
muje konsultacjê lekarza ortopedy i 10 wi-
zyt (dwa tygodnie), w trakcie których pacjent
pobiera zabiegi fizjoterapeutyczne; �rednio
na pacjenta przypadaj¹ dziennie 3 zabiegi.

W ci¹gu roku poradniê odwiedzi³o oko³o
8 500 pacjentów. �redni wiek pacjentów
w roku 2003 obni¿y³ siê o 2 lata i wyniós³ 44
lata (bez dzieci z æwiczeñ korekcyjnych).

Najm³odszy pacjent leczony w gabinecie
mia³ 3 miesi¹ce, a najstarszy 90 lat i nie zmie-
ni³o siê to w porównaniu z rokiem 2002.

Dziêki staraniom pana Burmistrza i pani
Przewodnicz¹cej Komisji Zdrowia, pod ko-
niec roku (ju¿ po raz kolejny) zosta³y prze-
prowadzone badania ortopedyczne, którymi
objêtych zosta³o oko³o 1 500 dzieci szkó³
milanowskich. Niestety � jak zawsze wyniki
tych badañ s¹ zatrwa¿aj¹ce, wady postawy
stwierdzono u blisko 60% dzieci. Wiêkszo�æ
zosta³a skierowana na æwiczenia korekcyjne.

Nie chc¹c wyd³u¿aæ okresu oczekiwania
na leczenie �doros³ych pacjentów� organiza-
cjê æwiczeñ korekcyjnych dla przebadanych
dzieci firma �MILANMED�  prowadzi w opar-
ciu o w³asne si³y i �rodki finansowe, nie ob-
ci¹¿aj¹c dodatkowo bud¿etu miasta. Zajêcia
odbywaj¹ siê codziennie i s¹ prowadzone
w ma³ych 4-osobowych grupach, co u³atwia
korygowanie wad postawy i naukê prawid³o-
wego wykonywania æwiczeñ.

Szacujê, ¿e w æwiczeniach we�mie udzia³
oko³o 200 dzieci. Na dzieñ dzisiejszy æwicze-
nia odby³o ju¿ 150 dzieci, kolejne 30 jest
w trakcie æwiczeñ, a 25 dzieci oczekuje jesz-
cze na wolne miejsca.

Æwiczenia prowadzone s¹ ju¿ od listopa-
da 2003 i potrwaj¹ prawdopodobnie do lipca
2004; ka¿de dziecko bierze udzia³ w serii 10-
ciu wizyt instrukta¿owych, a na zakoñcze-
nie otrzymuje konspekt z æwiczeniami do sa-
modzielnego wykonywania w domu.

W ostatnim miesi¹cu uda³o siê nam roz-
pocz¹æ wa¿n¹ i d³ugo oczekiwan¹ inwesty-
cjê, mianowicie monta¿ systemu wentylacyj-
nego, którego wykonanie zlecone zosta³o
przez Pañstwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarno-Epidemiologicznego. �rodki na
wykonanie tej inwestycji zosta³y przeznaczo-
ne w po³owie z bud¿etu miasta i �MIFAM
S.A.�; przy okazji wykonywania tych prac,
ju¿ we w³asnym zakresie przeprowadzimy
remont polegaj¹cy na odnowieniu pomiesz-
czeñ i poprawie ich estetyki.

Reasumuj¹c, w roku 2003 uda³o nam siê
poprawiæ organizacjê pracy poradni, skróciæ
(wci¹¿ jeszcze za d³ugi) czas oczekiwania na
leczenie, usprawniæ zapisy i powiadamianie
o terminie wizyty, zwiêkszyæ liczbê obs³ugiwa-
nych pacjentów i ilo�æ wykonanych zabiegów.
Ponadto zorganizowali�my i prowadzimy æwi-
czenia korekcyjne dla milanowskich dzieci.

Wszystkie te dzia³ania pozwalaj¹ nam
z optymizmem patrzeæ w przysz³o�æ i dodaj¹
si³, aby stawiaæ czo³a nowym wyzwaniom.

Naszym pacjentom ¿yczymy du¿o zdro-
wia i u�miechu na co dzieñ.

Z powa¿aniem
mgr  Rados³aw Grzywacz

�MILANMED�
PORADNIA REHABILITACJI
Milanówek ul. Królewska 125

Drodzy Mieszkañcy Milanówka,
je�li zagin¹³ wam wasz ukochany pies czy
kot, to informujemy, ¿e od  maja br.
w budynku Stra¿y Miejskiej przy ul. War-
szawskiej 32 zosta³a zawieszona tablica,
na której umieszczane s¹ zdjêcia zwie-
rz¹t, uznanych za bezpañskie.

Informacji na temat zaginionych zwie-
rz¹t udzielaj¹ funkcjonariusze Stra¿y
Miejskiej na miejscu lub pod numerem
telefonu 986.

p.o. Kierownika
Referatu Ochrony �rodowiska

Aneta P³ywaczewska

O zagubionych
czworonogach

01.2003 � 47
02.2003 � 51
03.2003 � 57
04.2003 � 63
05.2003 � 69
06.2003 � 87

07.2003 � 62
08.2003 � 88
09.2003 � 84
10.2003 � 84
11.2003 � 83
12.2003 � 80

Informacja
W zwi¹zku z licznymi zapytaniami

kierowanymi do Rady Miasta i Urzêdu
Miejskiego, informujê, ¿e zgodnie z art. 18
ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednoli-
ty, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
z poz. zm.) podatki lokalne, w tym poda-
tek od posiadania psa, uchwala raz do
roku Rada Miasta.

Zasady i stawka podatku od posiada-
nia psa na rok 2004 zosta³y okre�lone
Uchwa³¹ nr 113/XI/03 z dnia 25 listopa-
da 2003 r. w tej samej wysoko�ci i na tych
samych zasadach, jakie obowi¹zywa³y
w roku 2003.

Informujê, ¿e mieszkañcy znajduj¹cy
siê w trudnej sytuacji materialnej mog¹
sk³adaæ wnioski o umorzenie nale¿no�ci
do organu wykonawczego, czyli Burmi-
strza Miasta.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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Spotkanie autorskie z Krystyn¹ Jand¹ przy-
bli¿y³o nam obraz Gwiazdy filmu i teatru � jaka
jest naprawdê i co my�li o rzeczywisto�ci, któ-
ra j¹ otacza. Po spotkaniu K. Janda podpisy-
wa³a swoje ksi¹¿ki � to bardzo mi³y element
imprezy. Spotkanie z Alicj¹ Witkowsk¹, zdo-
bywczyni¹ wielu nominacji i nagród w krajo-
wych i zagranicznych festiwalach w dziedzi-
nie filmu animowanego oraz projekcja nagro-
dzonych filmów �Sen o Jakubowej drabinie�,
�By³em ma³ym ch³opcem�, a tak¿e uczestni-
cz¹cy w spotkaniu go�æ wyj¹tkowy � aktor
i re¿yser pan Andrzej Zaorski, obudzi³y w go-
�ciach chêæ dyskusji. Filmy porusza³y swoj¹
naturalno�ci¹ i piêkn¹ kresk¹ malarsk¹, na co
zwróci³ uwagê A. Zaorski. Konkurs graffiti, to
tak¿e forma sztuki, która mia³a swoje miejsce
na Festiwalu � wygra³ Krzysztof Sierociñski �
to daje do my�lenia, ¿e sztuka nie zna granic
i barier, gdzie mog¹ spotkaæ siê profesjonali-
�ci i amatorzy.

Przewodnim motywem by³ konkurs �De-
biuty wokalne �piewu solowego i piosenkar-
stwa� � Katarzyna Dereñ z Sulejówka wy�pie-
wa³a Grand Prix  Festiwalu Sztuki 2004. Zna-
komity g³os, walory wokalne, a tak¿e ekspre-
sja i interpretacja trudnej piosenki Whytney
Houston przyjêta zosta³a przez jurorów i pu-
bliczno�æ z najwy¿szym uznaniem. Drugie
miejsce zajê³a Sylwia Guraj z Milanówka
� du¿y talent i piêkny g³os. Trzecie miejsce

nym humoru prowadzeniem  koncertu, potra-
fi³ zelektryzowaæ publiczno�æ. Pianista Jerzy
Czechowicz � istny wulkan improwizacji; d³u-
go trwa³y owacje i bisy. Koncert � GALA � to
olbrzymi sukces, us³yszeæ takie Gwiazdy Ope-
ry Narodowej na scenie kameralnej Milanów-
ka, jak: pani Izabella K³osiñska � Pierwszy
G³os Warszawy � Primadonna tej¿e Opery, pan
Dariusz Stachura � tenor, popularny w kraju
i za granic¹ oraz pan Romuald Tesarowicz �
bas �wiatowej s³awy, akompaniament dla
gwiazd wykonywa³a pani Danuta Antoszew-
ska. Gratulacje za wspania³y koncert wieñcz¹-
cy trzydniowy Festiwal.

Warsztaty twórcze, które towarzyszy³y fe-
stiwalowi cieszy³y siê du¿ym zainteresowa-
niem. Jacek Krautforst i Jerzy £azewski pro-
wadzili warsztaty aktorskie, warsztaty pla-
styczne prowadzi³ Mariusz Koszuta, tak¿e
w �Jedwabiu Polskim� � sponsor imprezy �
prowadzone by³y warsztaty malowania na je-
dwabiu pod okiem Agnieszki Bieliñskiej i W³o-
dzimierza Staro�ciaka.

Festiwal Sztuki to wielki sukces dla Mia-
sta i Miejskiego O�rodka Kultury. Sztuka, to
dobro najwy¿sze � choæ obecny �wiat o tym
zapomina � my�lê i liczê na to ja  jako historyk
sztuki i czynny obserwator ¿ycia kulturalne-
go, ¿e Milanówek i Dyrektor Festiwalu Anna
Barbara Biczyk bêd¹ mecenasami, marszan-
dami sztuki � bo ¿eby zniszczyæ naród trzeba
zabiæ jego kulturê, a Pañstwo j¹ odradzaj¹.

Z wyrazami szacunku
Maciej Maækowiak Maciejewski

�WIÊTO KULTURY
ex aeqwo zajê³y warszawianki: Diana D¹-
browska i Ma³gorzata Stacha. Wyró¿nienia
otrzyma³y milanowianki: Dominika Toma-
szewska i Karolina Walczak. Jury przyzna³o
nagrodê specjaln¹ dla uroczej 5-letniej uczest-
niczki � Marysi £yszkowskiej z Milanówka �
wra¿enia wspania³e i trafny wybór finalistów.
Koncert Chóru Kameralnego Ko�cio³a Ewan-
gelicko-Reformowanego z Warszawy, to by³a
prawdziwa uczta duchowa, profesjonalizm,
estetyzm i dyscyplina dyrygenta chóru Maestro
Paw³a Hruszwickiego daj¹ mo¿liwo�ci sukce-
su, jakim chór siê cieszy w kraju i za granic¹.

Koncerty festiwalowe, to prze¿ycia najwy¿-
szych wzruszeñ. Sobotni koncert �Visi darte
Visi damore� � ¿y³am sztuk¹ ¿y³am mi³o�ci¹
w wykonaniu pani Gra¿yny Biernat-Borow-
skiej i pana Dariusza Biernackiego, przy
akompaniamencie pana Jerzego Czechowicza,
w programie którego znalaz³a siê muzyka ope-
rowa i operetkowa � a tak¿e lubiane po-
wszechnie utwory muzyki rozrywkowej.
Hymn Festiwalu napisany przez pana Andrze-
ja Pettyna � prezesa TMM � w jêzyku esperan-
to, wzbudzi³  wielkie uznanie. Pani Gra¿yna
Biernat-Borowska w swoim �piewie wyró¿ni-
³a siê du¿¹ wra¿liwo�ci¹ interpretacyjn¹,
otrzymuj¹c gor¹ce brawa. Pan Dariusz Bier-
nacki sprawi³ zebranym wiele przyjemno�ci,
nie tylko swoim piêknym �piewem, ale i pe³-

Chcê podziêkowaæ sponsorom, patronom
medialnym, osobom,  które  wspó³pracowa³y ze
mn¹ podczas organizacji i trwania FESTIWALU
SZTUKI im. Stanis³awa Gruszczyñskiego.

Szczególnie dziêkujê pani Krystynie Jan-
dzie za przyjêcie zaproszenia i uczestnicze-
nie w Festiwalu Sztuki � w spotkaniu autor-
skim, za podzielenie siê z nami swoimi reflek-
sjami i opiniami z ¿ycia; by³o to bardzo du¿e
wydarzenie dla osób mieszkaj¹cych w Mila-
nówku i zaproszonych go�ci. Ogromne, rów-
nie¿ gor¹ce podziêkowania dla pana Andrze-
ja Zaorskiego, który pocz¹wszy od rozpoczê-
cia Festiwalu, uczestniczy³ w wielu jego wy-
darzeniach, a sam by³ go�ciem honorowym
spotkania z Alicj¹ Witkowsk¹; równie¿  po-
dziêkowania dla Grupy �Via Varsovia� arty-
stów, którzy zaprezentowali swoj¹ twórczo�æ
najwy¿szego poziomu, pani Agnieszce Bo-
denszac za prezentacjê kolekcji mody �Od-
wa¿na i Romantyczna�, Chórowi Kameralne-
mu z Warszawy i prowadz¹cemu Maestro
Paw³owi Hruszwickiemu, pani Suzuki Yshie
z Japonii za ¿yczliwo�æ i ciep³o okazane pod-
czas prowadzonych warsztatów kaligrafii,
pani Mayumi Ishii za wprowadzenie w klimat
tradycyjnego parzenia herbaty, artystom, któ-
rzy prowadzili warsztaty twórcze: panu Ma-
riuszowi Koszucie, który prowadzi³ warszta-
ty plastyczne, panu Jackowi Krautforstowi i Je-
rzemu £zewskiemu � aktorom Teatru Ade-

GOR¥CE DZIÊKUJÊ...
kwatnego, pani Agnieszce Bieliñskiej i W³odzi-
mierzowi Staro�ciakowi za  prowadzenie warsz-
tatów malowania na jedwabiu. I bardzo mu-
zyczne, gor¹ce podziêkowania za dostarczenie
niepowtarzalnych prze¿yæ dla gwiazd muzyki,
wystêpuj¹cych podczas obydwu koncertów Fe-
stiwalu, w pierwszym Gra¿ynie Biernat-Borow-
skiej, Dariuszowi Biernackiemu, Jerzemu Cze-
chowiczowi, gwiazdom Opery Narodowej: Iza-
belli K³osiñskiej, Dariuszowi Stachurze, Romu-
aldowi Tesarowiczowi, Danucie Antoszewskiej.
Moje podziêkowania, wielokrotnie powtarzane,
s¹ wyrazem wdziêczno�ci  za to, ¿e dziêki temu,
i¿ Pañstwo wziêli�cie udzia³ w moim przedsiê-
wziêciu, FESTIWAL  nabra³ charakteru niepo-
wtarzalnego wydarzenia.

Przejdê teraz do podziêkowañ dla osób
i firm, bez których pomocy nie mo¿na by by³o
zrealizowaæ w ca³o�ci pewnych przedsiêwziêæ,
dziêkujê za wsparcie finansowe w realizacji
projektu.

Patronat medialny: Marek Zdrzy³owski �
Redaktor Naczelny �Co? Gdzie? Kiedy? na
Mazowszu�, Andrzej Siezieniewski � Prezes
Zarz¹du � Polskie Radio S.A. Program 2

Patronat honorowy objê³a Ambasada Japonii,
podziêkowania na rêce pana Kazuhiko Kokubu �
I Sekretarza � Ambasady  Japonii w Warszawie;

Sponsor g³ówny: Zarz¹d i Pracownicy - Ar-
kuszowa Drukarnia Offsetowa, podziêkowa-

nie za sponsorowanie reklamy wizualnej Fe-
stiwalu; Jerzy Dmochowski � Prezes �Jedwab
Polski Sp. z o.o.

Sponsorzy: Piotr P³ochocki � Dyrektor
MPMProduct, Jerzy Szyszko � Dyrektor Frito
Lay Poland  Sp. z o.o.; Dorota Szel¹g  Tortilla-
Servis; Agnieszka i Mariusz Maj  Szkó³ka
Drzew i Krzewów Ozdobnych; Katarzyna Sta-
niak New Romantic; Joanna Chowañczak Cha-
rakteryzacja i Stylizacja;

Podziêkowania za wspó³pracê: pani El¿bie-
cie Prze�dzieckiej, pani Beacie Osiadacz pro-
wadz¹cej Zespó³ CODA, panu Jackowi £ocz �
Firma Befana.

I to jeszcze nie koniec, wyrazy uznania
i podziêkowania dla twórcy wizerunku graficz-
nego plakatu Festiwalu i ca³ej linii reklamowej
Festiwalu Sztuki, to wielka zas³uga Janusza
Golika, wyj¹tkowego cz³owieka, cieszê siê, ¿e
nasze drogi gdzie� siê zetknê³y. Ponadto po-
dziêkowania dla pana Dariusza Biernackiego
za pomoc w artystycznej realizacji formu³y
imprezy.  Na zakoñczenie uk³on dla w³adz mia-
sta za przychylno�æ, partycypowanie w impre-
zie � ufundowanie przez Burmistrza Miasta
Jerzego Wysokiego �Stypendium Twórczego�
i stworzenie mo¿liwo�ci zmiany wizerunku
prowadzonej linii proponowanych dzia³añ
w sferze kultury, jak i pomoc w zmianie wize-
runku estetycznego dooko³a obiektu, dziêku-
jê ! Szczególne podziêkowania dla pracowni-
ków Miejskiego O�rodka Kultury za gigantycz-
n¹ pracê wykonan¹ w realizacji Festiwalu
Sztuki, bez Was nie zrobi³abym tego.

Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

ci¹g dalszy ze str. 1
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Stowarzyszenie �M³odzi dla Milanówka�
ju¿ po raz trzeci organizuje we wspó³pracy
ze Stowarzyszeniem �Parafiada� kolonie
i obozy wakacyjne dla dzieci i m³odzie¿y
z Milanówka, w terminie 18-31 lipca 2004 r.
Dzieciakom ze szkó³ podstawowych oferu-
jemy kolonie w Go³kowicach (Ziemia S¹dec-
ka), a uczniom gimnazjów i liceów obóz wa-
kacyjny w Unie�ciuk k. Milelna (w pobli¿u
Ba³tyku i jeziora Jamno). Koszt: 750 z³
+ ok. 80 z³ koszty podró¿y.

Uwaga!  Mo¿liwo�æ dofinansowania
w przypadku trudnej sytuacji materialnej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt
z Karolem Wójcikiem (tel. 0 504 190 409).

Serdecznie zapraszamy.

Karol Wójcik

Wakacje 2004

1 czerwca 2004 r. W Zespole Szkó³ Gmin-
nych nr 3 w Milanówku przy ul. ̄ abie Oczko 1
odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród
i wyró¿nieñ laureatom pierwszego Miêdzysz-
kolnego Konkursu Literacko-Plastycznego
�Mazowsze piórem i pêdzlem malowane�.

Honorowy patronat nad imprez¹ obj¹³
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysoc-
ki, który ufundowa³ nagrody dla zwyciêzców.
Inicjatork¹ literacko-plastycznych zmagañ
dzieci i m³odzie¿y by³a wicedyrektor �Trój-
ki� pani Renata Kossakowska-Kierejewska.
Drobne upominki dla wyró¿nionych i cukier-
ki dla wszystkich uczestników konkursu
zakupione zosta³y ze �rodków Samorz¹du
Szkolnego.

Celem pierwszej edycji Konkursu by³o:
ukazanie piêkna regionu widzianego ocza-
mi dzieci i m³odzie¿y, przedstawionego
w pracach literackich i plastycznych; promo-
cja uczniów utalentowanych literacko i pla-
stycznie oraz motywowanie ich do doskona-
lenia swoich umiejêtno�ci; realizacja �cie¿ki
dydaktycznej � edukacja regionalna.

Pomys³odawcom i organizatorom towa-
rzyszy³a �wiadomo�æ, ¿e kontakt ze �wiatem
lokalnym i regionalnym, rozwijanie wiedzy
o kulturze w³asnego regionu s³u¿y wytwa-
rzaniu bliskich wiêzi i zrozumieniu przyna-
le¿no�ci cz³owieka do �rodowiska, ugrunto-
wuje poczucie to¿samo�ci narodowej poprzez
rozwój to¿samo�ci regionalnej.

Prace konkursowe ocenia³o jury, w sk³ad
którego wchodzili nauczyciele milanowskich
szkó³: Beata Potrzebowska, Ewa Matyszkie-
wicz, Agnieszka £¹ka, Ma³gorzata Paduch,
Katarzyna Drzewiecka.

Komisja konkursowa na pierwszym po-
siedzeniu, odbytym w dniu 21.05.04 r., spo-
�ród ponad 200 prac plastycznych, które
wp³ynê³y od uczniów, wybra³a najlepsze
i postanowi³a nagrodziæ ich autorów.
1. W kategorii wiekowej klas I-III szko³y pod-

stawowej przyznano 3 nagrody g³ówne:
� ¯aneta Korczak � kl. I, ZSG nr 3
� Wiktoria £ój � kl. II, ZSG nr 1
� Tobiasz Bu³ynko � kl. III, SP nr 2
Wyró¿nienia otrzymali:
� Jakub Skoneczny � SP nr 2
� Justyna Druziñska � ZSG nr 3
� Karol Bieñkowski � ZSG nr 3
� Jakub Skura � ZSG nr 3
� Kalina Hussein � ZSG nr 1
� Marcin Koszuta � SP nr 2
� Joanna Smoliñska � ZSG nr 1
� Lukasz Kornacki � SP nr 2
� Justyna Ko³odziejczyk � SP nr 2

2. W kategorii wiekowej klas IV-VI szko³y
podstawowej przyznano 3 nastêpuj¹ce
nagrody:
I Miejsce � Ola Wo�niak � SP nr 2
II Miejsce � Bartek Karczewski � SP nr 2
III Miejsce � Dominika Badowska � SP nr 2

� Honorata Demska � SP nr 2
3. W�ród uczniów klas I-III gimnazjum jury

przyzna³o 3 nagrody g³ówne. Otrzymali je:
� Wioletta £ata � ZSG nr 3 (witra¿)
� Daniela Kowalicka, Magdalena Wi-

sniewska, Janusz Jarosz � ZSG nr 3
(malarstwo na jedwabiu)

 � Anna Marciniak � ZSG nr 3 (obraz wy-
konany farbami).

Wyró¿niono pracê
�  Dominiki Piasty � ZSG nr 3.

�MAZOWSZE PÊDZLEM
I PIÓREM MALOWANE�

W dniu 25.05.2004 r. komisja konkur-
sowa ocenia³a prace literackie.

Spo�ród ponad 40 prac o ró¿norodnej for-
mie i tre�ci wybrano najoryginalniejsze i naj-
ciekawsze.

Jury przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody dla
uczniów szkó³ podstawowych:
1. W kategorii wiekowej kl. I-III szko³y pod-

stawowej 3 nagrody równorzêdne za
pomys³owo�æ i oryginalno�æ wykonania
� Ani Jarz¹bek � SP nr 1,
� Zuzi Tyszce � ZSG nr 3,
� Emmie Drabarek � SP nr 2;

2. W�ród uczniów kl. IV-VI pierwsz¹ nagro-
dê zdoby³a
� Karina Rulska � uczennica kl. V No-

wej Prywatnej Szko³y Podstawowej.
Jest to nagroda za dwa utwory poetyc-
kie, w których ujawni³a swój talent li-
ryczny oraz wiedzê o Mazowszu.

3. Bezapelacyjnie pierwsze miejsce w�ród
gimnazjalistów zdoby³a
 � Sandra Murawska za pracê �Mazow-

sze s³owem i pêdzlem malowane�.
Jest to wywiad z poetk¹ p. Wand¹ Go³ê-

biewsk¹. Uwagê jury zwróci³a pomys³owo�æ
autorki, dojrza³o�æ w ujêciu tematu, bogata
forma i wysoka jako�æ pracy.
4. Przyznano 3 wyró¿nienia autorom prac

zbiorowych, które �wiadcz¹ o ich praco-
wito�ci, kreatywno�ci, umiejêtno�ci gro-
madzenia materia³ów i informacji oraz
umiejêtno�ci dokonywania selekcji:
� Tomasz Szóstek, Maciej Potrzebowski,

Krystian Maciejczyk � kl. I c, ZSG nr 3
� Ma³gorzata Or³owicz, Karolina Tokarz

� kl. I c, ZSG nr 3
� Konrad Kolarz, Jacek Sobolewski

� kl. II c, ZSG nr 3.
Rzecznik prasowy ZSG nr 3

Katarzyna Drzewiecka

organizowany z okazji Obchodów 80-le-
cia za³o¿enia Centralnej Do�wiadczalnej Sta-
cji Jedwabniczej w Milanówku przez Miejski
O�rodek Kultury i �Jedwab Polski� Sp. z o.o.
adresowany do uczniów klas IV-VI szkó³
podstawowych i gimnazjów z terenu miasta.
Z racji okre�lonej liczby stanowisk pracy
i materia³ów przeznaczonych do wykonania
prac konkursowych, liczba miejsc by³a ogra-
niczona, zatem szko³y reprezentatywnie
zg³asza³y swoich uczestników. W ramach
konkursu zorganizowane zosta³y Warszta-
ty Malowania na Jedwabiu, które odby³y siê
na terenie zak³adu �Jedwab Polski� Sp. z o.o.
Pierwsza edycja warsztatów odby³a siê pod-
czas trwania Festiwalu Sztuki im. Stanis³a-
wa Gruszczyñskiego w dniach 14-15 maja
br., druga edycja odby³a siê  w dniach 7-8

czerwca br. Dzieci zapozna³y siê z technik¹
malowania na jedwabiu pod czujnym i facho-
wym okiem pani Agnieszki Bielickiej oraz
pana W³odzimierza Staro�ciaka, artysty pla-
styka, cz³onka jury. Warsztaty w ca³o�ci
sponsorowane by³y przez Spó³kê �Jedwab
Polski�. Og³oszenie wyników, wrêczenie na-
gród oraz prezentacja prac konkursowych
nast¹pi podczas uroczystej Sesji Rady Mia-
sta Milanówka w dniu 03.09.2004 roku
w Teatrze Letnim Miejskiego O�rodka Kul-
tury w Milanówku. Ju¿ wstêpnie mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e prace dzieci s¹ pe³ne wyobra�ni
i ekspresji i jury bêdzie mia³o trudne zada-
nie podczas wakacji, aby wy³oniæ zwyciêz-
ców.

Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Konkurs Malowania
na Jedwabiu
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BRAKEDANCE
Zasady Pierwszego Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest M³odzie¿o-

wa Rada Miasta Milanówka.
2. W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy

w wieku od 13 do 25 lat.
3. Niepe³noletni uczestnicy musz¹ posiadaæ

zgodê rodziców b¹d� opiekunów.
4. Uczestnicy przygotowuj¹ program do w³a-

snej muzyki (któr¹ wcze�niej oddaj¹ na
no�nikach CD obs³udze konkursu).

5. Czas programu nie mo¿e przekroczyæ
6 minut.

6. Udzia³ w konkursie nale¿y zg³aszaæ do
15.08.2004 roku do Przewodnicz¹cej
M³odzie¿owej Rady Miasta Anny Kryñ-
skiej (�Juji�) telefonicznie: 506032328
b¹d� drog¹ poczty elektronicznej:
jujon@o2.pl

7. Fina³ konkursu odbêdzie siê 25.08.2004
o godz. 14.00 w Miejskim O�rodku Kul-
tury w Milanówku przy ul. Ko�cielnej 3.

Do II Konkursu Recytatorskiego, pod pa-
tronatem pana Jerzego Wysockiego Burmi-
strza Milanówka, przyst¹pi³o 120 uczniów
milanowskich szkó³ podstawowych oraz 18
z Publicznej Szko³y Podstawowej w Warsza-
wicach (powiat otwocki). Komisja konkur-
sowa, pod przewodnictwem pani Edyty Dzie-
wickiej, po przes³uchaniach uczestników
w dniach 5, 12 i 19 maja br. dokona³a nastê-
puj¹cego podzia³u nagród i wyró¿nieñ:
1. W grupie wiekowej 7-9 lat

I miejsce zajêli:
� Anna Rek, Mariusz Radkiewicz,

Katarzyna Kazimierczuk z klasy III
Szko³y Podst. nr 2, za interpretacjê
wiersza J. Brzechwy �Hipopotam�

II miejsce ex aequo:
� Tomasz Boczek z klasy II Zespo³u

Szkó³ Gminnych nr 3, za �Spó�nio-
nego s³owika� J. Tuwima

� Emma Drabarek z klasy III Szko³y
Podst. nr 2, za �Wilka u dentysty�
T. �liwiaka

III miejsce zajê³a:
� uczennica III klasy Integracyjnej

Spo³ecznej Szko³y Podst. nr 18 �
Zofia Nawalany, za �Dziwn¹
bajeczkê�

� D. Wawi³ow, Jakub Skura  z klasy II
Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3, za
�Kwokê� J. Brzechwy

� Piotr Banaszczyk uczeñ III klasy
Szko³y Podstawowej nr 2, za
brawurowe wykonanie �Rycerza
Krzykalskiego� J. Tuwima

Wyró¿nienia otrzymali:
� B³a¿ej Drabarek � klasa I, Szko³a

Podstawowa nr 2
� Marcin Koszuta � klasa III, Szko³a

Podstawowa nr 2
� Aleksandra Grudziñska � klasa II,

Zespó³ Szkó³  Gminnych nr 3
� Klaudia Dembiñska � klasa I, Zespó³

Szkó³ Gminnych nr 1
� Anna Dobrzyñska � klasa I, Zespó³

Szkó³ Gminnych nr 1
� Ma³gorzata Dziewicka � klasa I,

Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1
� Wiktoria £ój � klasa II, Zespó³ Szkó³

Gminnych nr 1
� Piotr Zwoliñski � klasa II, Zespó³

Szkó³ Gminnych nr 1
� Katarzyna Szymczyk � klasa II,

Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1
� Mateusz Kunik � klasa I, Nowa

Prywatna Szko³a Podstawowa
� Kinga Orzechowska � klasa I, Nowa

Prywatna Szko³a Podstawowa
� Konstancja Kunik � klasa III, Nowa

Prywatna Szko³a Podstawowa
� Wiktoria Brzóska � klasa I, Publiczna

Szko³a Podstawowa w Warszawicach

II KONKURS RECYTATORSKI
ROZSTRZYGNIÊTY

� Marcin Moczulski � klasa II, Publiczna
Szko³a Podstawowa w Warszawicach

� Klara Bu³ynko � klasa I,
Szko³a Podstawowa  nr 2

� Pawe³ Krajewski � klasa I, Szko³a
Podstawowa nr 2

� Hieronim Kutwa � klasa I, Szko³a
Podstawowa nr 2, za recytacjê
wiersza w³asnego autorstwa

� Marta Dwu¿nik � klasa III,  Integra-
cyjna Spo³eczna Szko³a Podst. nr 18

� Ma³gorzata Cichocka � klasa III,
Integracyjna Spo³eczna Szko³a
Podstawowa nr 18

2. W grupie wiekowej 10-12 lat
I miejsce
� Paulina Wojdat, uczennica klasy VI

z Publicznej Szko³y Podstawowej
w Warszawicach, za przedstawienie
fragmentu prozy � powie�ci �Zapach
rumianku� K. Siesickiej

II miejsce
� Agnieszka Jobda, uczennica klasy IV

z Publicznej Szko³y Podstawowej
w Warszawicach, za recytacjê
wiersza J. Kofty �Parasol�

III miejsce
� Monika Matusiak  z klasy V z

Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1, za
recytacjê wiersza D. Gellner �Przyjêcie�

Wyró¿nienia otrzymali:
� Karolina Marczak � klasa IV,

Publiczna Szko³a Podstawowa
w Warszawicach

� Katarzyna Wojdat � klasa IV,
Publiczna Szko³a Podstawowa
w Warszawicach

� Paulina Tomczyk � klasa V, Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 1

� Piotr £ukasik � klasa V, Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1.

Jury oceniaj¹c interpretacjê utworów
stwierdzi³o, ¿e uczestnicy byli bardzo dobrze
przygotowani do konkursu,
co jest ogromn¹ zas³ug¹ ich
opiekunów artystycznych.

Uroczyste wrêczenie laure-
atom nagród ksi¹¿kowych
i dyplomów mia³o miejsce
3 czerwca w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Milanówku,
w obecno�ci pana Burmistrza
Jerzego Wysockiego oraz za-
proszonych go�ci. Uroczy-
sto�æ zakoñczy³y wystêpy
laureatów.  Serdecznie dziê-
kujê uczestnikom konkursui
nauczycielom. Osobom na-
grodzonym gratulujê i ¿yczê
dalszych sukcesów.

Dyrektor MBP
w Milanówku

Zofia Pawlak-Szymañska

Stowarzyszenie �M³odzi dla Milanówka�
zaprezentowa³o w ramach Dyskusyjnego
Klubu Filmowego film pt.�Historia mi³o�ci�
autorstwa Rymka B³aszczaka i Irka Dobro-
wolskiego. Opowiada on o ¿yciu mieszkañ-
ców milanowskiego Domu Rehabilitacyjno-
Opiekuñczego (prowadzonego przez ks. Sta-
nis³awa Jurczuka) oraz o emocjach, jakie to-
warzyszy³y powstawaniu spektaklu teatral-
nego o tym samym tytule. Pokaz u�wietni³a
dyskusja z udzia³em twórcy filmu, jego bo-
haterów oraz przyby³ych go�ci.

Aleksandra Drzewiecka

Dyskusyjny
Klub Filmowy

Mariusz Radkiewicz i Katarzyna Kazimierczuk
z klasy III Szko³y Podstawowej nr 2, za interpretacjê
wiersza J. Brzechwy �Hipopotam� otrzymali I Nagrodê
(do tego zespo³u nale¿a³a równie¿ Ania Rek nieobecna
na zdjêciu)

Fo
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04.06.04 trzydzie�ci dru¿yn startowa³o
w Szkole Podstawowej nr 2 w turnieju pi³ki
koszykowej dru¿yn 3-osobowych (street-
ball) o Puchar Burmistrza Miasta. Jak co roku
niezast¹pionym sêdzi¹ g³ównym turnieju by³
pan Mieczys³aw Radkiewicz. Startowali
uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjal-
nych i �rednich.

Wyniki turnieju:
Szko³y podstawowe � dziewczêta
I. No Name w sk³adzie: Magda D¹browska,

Marta Bru¿nicka, Ma³gosia Ka¿mierska,
Ania Lesiewicz.

II. X Laski
III. Tworki Sk³ad
Szko³y podstawowe � ch³opcy
I. Fistaszki w sk³adzie: Adam Filipiak, Jan

D¹browski, Mateusz Hordliczko, Janek
Stefaniuk

II. Franio i Spó³ka
III. Ry� Laski
Szko³y gimnazjalne � dziewczêta
I. Improwizacja w sk³adzie: Agnieszka Szczap,

Beata Mielnicka, Marzena Rytel-Si³ka
II. Ostatnia Chwila
Szko³y gimnazjalne � ch³opcy
I. Konfidenci w sk³adzie: Maciej £ukasie-

wicz, B³a¿ej Kania, Jan Szugajew, Micha³
Obrêbski

II. All Stars
III. B¹ki
Szko³y �rednie � dziewczêta
I. X Team w sk³adzie: Iwona Gawryszewska,

Ania Mazurek, Kasia Paku³a
II. �limaki
Szko³y �rednie � ch³opcy
I. Boli To Ro�nie w sk³adzie: Rafa³ Dej, Sta-

nis³aw Górski, Piotr Boguta
II. Hasido
III. Amatorzy

Puchary, medale, nagrody rzeczowe wrê-
cza³ Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki.

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Turniej koszykówki
dzieci i m³odzie¿y
(streetball)

PRIORYTET II � Rozwój edukacji
We wspó³czesnym �wiecie o pozycji kra-

ju, regionu, miasta nie �wiadczy liczba
mieszkañców � ale poziom wykszta³cenia
ludno�ci, poziom bogactwa ca³ego kraju
i zamo¿no�ci mieszkañców. W ci¹gu najbli¿-
szych lat � w perspektywie 2020 roku nale-
¿y uczyniæ wszystko, aby polska m³odzie¿,
m³odzie¿ Milanówka zdoby³a wysoki poziom
wykszta³cenia i wiedzy oraz, ¿eby mia³a do-
stêp do ¿ycia kulturalnego stolicy. M³odzie¿
uzdolniona � powinna mieæ mo¿liwo�æ
kszta³cenia siê na poziomie wy¿szym. Powi-
nien byæ skuteczny system wspierania sty-
pendialnego, je�li chodzi o dostêp do wy-
¿szych uczelni.

Wykszta³cenie m³odzie¿y stwarza mo¿li-
wo�ci i jest warunkiem korzystania tej m³o-
dzie¿y ze zdobyczy kultury masowej, ale
przede wszystkim  z kultury elitarnej � te-
atru, kina, wystaw krajowych i wystaw za-
granicznych, muzeów, filharmonii, bibliotek
i innych instytucji i dziedzin dzia³alno�ci,
obejmowanych pojêciem kultury.

Zadaniem szko³y, ale i równie¿ i MOK
w Milanówku powinno byæ kszta³cenie
w�ród m³odzie¿y nawyku korzystania ze
zdobyczy kultury i z dzia³alno�ci insty-
tucji kulturalnych. M³odego cz³owieka
nale¿y przyuczaæ do odbioru sztuki, �
nawet je�li pocz¹tkowo bêdzie oporny.

Celem szko³y jest zapewnienie wysokie-
go poziomu wykszta³cenia m³odzie¿y, umie-
jêtno�ci sprawnego pos³ugiwania siê kompu-
terem, korzystanie z internetu oraz osi¹gniê-
cie dobrej znajomo�ci przynajmniej jednego
jêzyka obcego. Znajomo�æ jêzyków obcych
� i dostêp do internetu � to otwarcie na �wiat.

Trzeba korzystaæ maksymalnie z oferty,
któr¹ daje pañstwo, samorz¹dy lokalne oraz
mo¿liwo�ci, które stwarza edukacja ze �rod-
ków nie[publicznych, a które w wielu przy-
padkach s¹ niezbêdne.

Konieczna jest informacja, jakie s¹ mo¿-
liwo�ci korzystania ze �rodków struktural-
nych Unii Europejskiej, zw³aszcza gdy cho-
dzi o wyposa¿enie szkó³ w komputery i elek-
tronikê. Polska m³odzie¿, w tym równie¿
m³odzie¿ Milanówka � musi byæ przygoto-
wana intelektualnie do wyzwañ XXI wieku.
Niezbêdny jest � przy tych zadaniach szko³y
� personel dydaktyczny na wysokim pozio-
mie, który jak dotychczas jest s³abym ogni-
wem w edukacji m³odzie¿y i w zdobywaniu
przez ni¹ wiedzy.

Wa¿n¹ spraw¹ jest kszta³towanie m¹drej
polityki kulturalnej � przez pañstwo i samo-
rz¹dy terytorialne. Polityka kulturalna po-
winna nam u�wiadomiæ, co wnosimy do kul-
tury Unii Europejskiej � do kultury �wiato-
wej i ile z niej czerpiemy.

Dobrym dzia³aniem kierunkowym � bar-
dzo potrzebnym � jest wprowadzenie do pro-
gramu nauczania w szko³ach i na poziomie
�rednim dwóch przedmiotów z zakresu wie-
dzy o wspó³czesno�ci pod nazw¹ �Wiedza
o spo³eczeñstwie� i drugiego �Przedsiêbior-
czo�æ�.

Na jeden aspekt kultury chcia³abym zwró-
ciæ uwagê, chodzi o ogólny poziom kultury
w�ród m³odzie¿y. Otó¿ w kwietniu 2001 r.
z inicjatywy prezydenta RP Aleksandra Kwa-
�niewskiego odby³o siê  � w Pa³acu Prezy-
denckim w Warszawie niezmiernie interesu-
j¹ce spotkanie z przedstawicielami nauki
oraz zaproszonymi go�æmi ze �rodowiska
polityków, rz¹du, dzia³aczy gospodarczych
oraz mediów � po�wiêcone dyskusji nad stra-
tegi¹ rozwoju Polski u progu XXI wieku.
Podstaw¹ dyskusji by³o opracowanie-przy-
gotowane w Komitecie Prognoz �Polska 2000
Plus� przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk.

Ja chcia³am przytoczyæ tu fragment wy-
st¹pienia Prezydenta RP � na zakoñczenie
spotkania. Tre�æ tej wypowiedzi jest ci¹gle
aktualna. �Niezwykle wa¿ny jest wzrost go-
spodarczy. Drugim problemem jest edukacja
naukowa.�

Cytujê:
�Polska nale¿y do tych narodów europej-

skich, które siê rozwijaj¹, s¹  stosunkowo
m³ode i bêd¹ mog³y korzystaæ z potencja³u
ludzi nie�le przygotowanych, wykszta³co-
nych, bez kompleksów, wyzwolonych od
wszystkich historycznych dylematów po-
przednich pokoleñ. Ale aby wykorzystaæ ten
potencja³, trzeba mieæ przygotowan¹ polity-
kê, zapewniæ tym ludziom odpowiedni¹ wie-
dzê, dostêp do kultury. Musimy pamiêtaæ, ¿e
cz³owiek sk³ada siê nie tylko z wyedukowa-
nej wiedzy, ze swojego przygotowania zawo-
dowego, ale z czego�, co stanowi jego cywi-
lizacyjn¹ otoczkê, co stanowi jego przygoto-
wanie do pojmowania rzeczywisto�ci, �wia-
ta, wra¿liwo�ci, poczucia estetycznego,
otwarto�ci wobec innych ludzi. My�lê � mu-
simy zaproponowaæ nowe kszta³cenie i du¿o
wiêcej troski o to, ¿eby kultura by³a obecna
w�ród polskiej m³odzie¿y, by³a obecna w pol-
skich domach. Kultura jako sk³adnik to¿sa-
mo�ci narodowej musi byæ du¿o czê�ciej
obecna w tym wszystkim co robimy i co ofe-
rujemy.� (W skali krajowej, regionalnej i lo-
kalnej).

Jest to uwaga trafna, rodzaj apelu bardzo
potrzebnego, pe³nego refleksji. Mo¿e trzeba
� i takiej kultury ogólnej, elementarnego kul-
turalnego zachowania uczyæ w szko³ach.

prof. dr hab. Miros³awa Opa³³o

O priorytetach strategii
rozwojowej Milanówka
w perspektywie 2020 roku

c.d. w nastêpnym numerze biuletynu

Dzieñ Dziecka
na sportowo

30 maja 2004, KS MILAN � dzieñ pe³en
rado�ci, spontaniczny, zorganizowany przez
organizacje spo³eczne, firmy prywatne i ro-
dziców dzieci. By³y nagrody, koncerty, pokaz
karate, gry zuchowe dla dzieci prowadzone
przez druhny i druhów ZHP, program Stowa-
rzyszenie �Tarcza�, turniej rodzinny w �pe-
tanque�, turniej szachowy, wioska indiañ-
ska, balon na uwiêzi i wiele, wiele innych
atrakcji. Ca³o�æ poprzedzi³ rajd rowerowy.
Gratulujê organizatorom i namawiam ser-
decznie wszystkich, by przy³¹czyli siê
w przysz³ym roku do zorganizowania kolej-
nego dnia rado�ci dla naszych pociech.

Mariusz Koszuta
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W dniu 28.05.2004 r., w Teatrze Letnim
przy ul. Ko�cielnej 3 w Milanówku, odby³ siê
VI fina³ miêdzyszkolnego konkursu ekolo-
gicznego pod patronatem Burmistrza Miasta
Milanówka.

Do  konkursu przyst¹pili uczniowie ni¿ej
wymienionych szkó³:
1. Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1 w Milanówku
2. Szko³y Podstawowej Nr 2 w Milanówku
3. Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podsta-

wowej Nr 18 w Milanówku
4. NOWEJ Prywatnej Szko³y Podstawowej

w Milanówku
5. Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 w Milanówku
6. Gimnazjum Spo³ecznego w Milanówku.
Tematy  prac konkursowych to:
1. Dla uczniów klas I-III szkó³ podstawowych

�Pomys³ na recycling� � plakat
2. Dla uczniów klas IV-VI szkó³ podstawo-

wych
�Kupuj odpowiedzialnie� � ulotka
�Chroñmy �rodowisko przed odpadami

niebezpiecznymi� � artyku³
3. Dla uczniów klas I � III gimnazjum

�Cywilizacja czy natura? � dylemat mia-
sta ogrodu� � makieta b¹d� mapa

�Ochrona �rodowiska  i recycling to przy-
sz³o�æ dla ciebie i nastêpnych pokoleñ�
� artyku³.

Nad poprawnym przebiegiem konkursu
czuwa³a komisja w sk³adzie:
1. Jerzy Majewski � Przewodnicz¹cy Komi-

sji Konkursowej, Przewodnicz¹cy Komi-
sji Praworz¹dno�ci, Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego, £adu Przestrzennego i Ochro-
ny �rodowiska.

2. Mariusz Koszuta � Cz³onek Komisji Kon-
kursowej, Radny Miasta Milanówka.

3. Bo¿ena Sulima � Cz³onek Komisji Kon-
kursowej,  nauczyciel NOWEJ Prywatnej
Szko³y  Podstawowej w Milanówku.

4. Katarzyna Dmowska � Cz³onek Komisji
Konkursowej, nauczyciel Integracyjnej
Spo³ecznej Szko³y Podstawowej Nr 18
w Milanówku.

5. Joanna Czereyska � Cz³onek Komisji
Konkursowej, nauczyciel Szko³y Podsta-
wowej Nr 2 w Milanówku.

6. Iwona Medykowska � Cz³onek Komisji
Konkursowej, nauczyciel Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1 w Milanówku.

7. Dorota Gawry� � Cz³onek Komisji Kon-
kursowej, nauczyciel Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 w Milanówku.

8. Jolanta G³owacka � Cz³onek Komisji Kon-
kursowej, nauczyciel Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 w Milanówku.

9. Karol £uczak � Cz³onek Komisji Konkur-

sowej, Komendant Stra¿y Miejskiej w
Milanówku.

10. Zofia Krawczyk � Cz³onek Komisji Kon-
kursowej, Specjalista ds. Zieleni � Ogrod-
nik Miejski UM Milanówek.

11. Aneta P³ywaczewska � Cz³onek Komisji
Konkursowej, kierownik Referatu
Ochrony �rodowiska UM Milanówek.

Komisja oceniaj¹c zadania konkursowe
bra³a pod uwagê pomys³owo�æ i estetykê
wykonania prac oraz ich zawarto�æ meryto-
ryczn¹.

Przy ocenie �cie¿ki dydaktycznej komi-
sja bra³a pod uwagê przede wszystkim za-
anga¿owanie uczniów w prace nad rozwo-
jem istniej¹cej ju¿ �cie¿ki, jak równie¿ zwra-
ca³a uwagê na nowe elementy, które rozbu-
dowa³y i wzbogaci³y istniej¹ce �cie¿ki dydak-
tyczne.

W wyniku dokonania oceny zadañ kon-
kursowych i podsumowania punktów przy-
znano:
1. Za zadanie konkursowe pn. �Pomys³ na

recycling� � PLAKAT  dla uczniów klas
I-III Szkó³ Podstawowych:

I miejsce zdobyli:
� Krzysztof Kutwa i Katarzyna Flik,

kl. III a, Szko³a Podstawowa Nr 2
� Miko³aj Cie�la, kl. I a, Szko³a Podsta-

wowa Nr 2
II miejsce zdobyli:
� Marcin Sêk
� Tomasz Marjañski
� Przemys³aw Maj
� Piotr Filipek, kl. III b, Zespó³ Szkó³

Gminnych Nr 1
III miejsce zdoby³:
� Adam Malarski, kl. II a, Zespó³ Szkó³

Gminnych Nr 3
Wyró¿nienie otrzymali:
� Katarzyna Kania, kl. I a, Zespó³ Szkó³

Gminnych  Nr 3
� Renata Hac i Agnieszka Karczewska

kl. III c, Szko³a Podstawowa Nr 2
2. Za zadanie konkursowe  pn. �Kupuj od-

powiedzialnie� � ULOTKA dla uczniów
klas IV-VI Szkó³ Podstawowych

 I miejsce zdoby³a:
� Paulina Wierzchoñ, kl. VI a, Zespó³

Szkó³ Gminnych Nr 1
II miejsce
� Jakub Sierociñski,  kl. V, Nowa Prywat-

na Szko³y Podstawowej
III miejsce
~ Przemys³aw Aniszewski kl. IV c,

Szko³a Podstawowa Nr 2
Wyró¿nienie otrzyma³a:
� Marlena Sasin, kl. VI b, Szko³a  Pod-

stawowa Nr 2

3. Za zadanie konkursowe pn. �Chroñmy
�rodowisko przed odpadami niebez-
piecznymi� � ARTYKU£

I miejsce zdoby³a:
� Agnieszka Piliszek, kl. VI a, Zespó³

Szkó³ Gminnych Nr 1
II miejsce
� Patryk Go³êbiowski, kl. V a, Zespó³

Szkó³ Gminnych Nr 1
III miejsce
� Anna Szewczyk i Mateusz Guraj,

kl. V a, Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1
4. Za zadanie konkursowe dla uczniów

klas I-III Gimnazjum pn. �Cywilizacja czy
natura? � dylemat miasta ogrodu� � MA-
KIETA/MAPA.

I miejsce zdoby³a:
� Aleksandra Kaczorowska,
� Monika Luberadzka, kl. I b, Zespó³

Szkó³ Gminnych Nr 3
II miejsce
� Kamila Ickiewicz,
� Katarzyna Kaczmarczyk, kl. I a, Zespó³

Szkó³ Gminnych Nr 1
III miejsce
� Katarzyna Czuga³a,
� Marta Olszewska, kl. III f, Zespó³ Szkó³

Gminnych Nr 3
Wyró¿nienie otrzyma³:
� Kamil Nowak, kl. III c, Zespó³ Szkó³

Gminnych Nr 3
5. Za zadanie konkursowe dla uczniów

klas I-III Gimnazjum pn. �Ochrona �ro-
dowiska i recycling to przysz³o�æ dla cie-
bie i nastêpnych pokoleñ� � ARTYKU£

I miejsce zdoby³:
� Krzysztof Skorupiñski, kl. II b, Zespó³

Szkó³ Gminnych Nr 3
II miejsce
� Anna Pomierny, kl. III a, Gimnazjum

Spo³ecznego
III miejsce
� Sebastian Koszuta,
� Jacek Smoliñski, kl. I a, Zespó³ Szkó³

Gminnych Nr 3.
Do tematu konkursowego zwi¹zanego

z kontynuacjê rozpoczêtego w ubieg³ym
roku tematu �Przyroda w najbli¿szym oto-
czeniu szko³y� � rozwój powsta³ej w roku
szkolnym 2002/2003 �cie¿ki dydaktycznej
przyst¹pi³y ni¿ej wymienione szko³y:
1. Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku
2.  Szko³a Podstawowa nr 2 w Milanówku.

Komisja Konkursowa za zaanga¿owanie
w pracach przy rozwijaniu �cie¿ki dydak-
tycznej przyzna³a wyró¿nienia uczniom:
l z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1:
� Agnieszce Krawczyk, Ani �witalskiej,

Kasi Koz³owskiej, Karolinie Nowickiej,
Ma³gorzacie Matusiak, Zofi K³udka,
Agnieszce Skorupiñskiej z kl. I c,

VI FINA£ MIÊDZYSZKOLNEGO
KONKURSU EKOLOGICZNEGO
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� Filipowi Or³owskiemu z kl. V d,
� Alicji Nader, Paulinie Karskiej, Natali

Cie�lak, Beacie Sadowskiej z kl. VI c.
l ze  Szko³y Podstawowej Nr 2:
� Marcie Kubek, Rados³awowi Drapa³a

z kl. IV b,
� Kamilowi Wójcik z kl. V c,
� Grzegorzowi Kemona z kl. V a.
Za nagrodzone prace uczniowie otrzymali

nagrody rzeczowe, które wrêczali: Burmistrz
Miasta Milanówka wraz z Sekretarz Miasta.

Ponadto ka¿da ze szkó³, która wziê³a
udzia³ w VI edycji konkursu otrzyma³a szkla-
n¹ statuetkê oraz krzewy ozdobne, które
ufundowa³ Pan Piotr Mazuchowski w³a�ci-
ciel firmy �Szkó³ka Drzew i Krzewów Ozdob-
nych z Grodziska Mazowieckiego�.

Na zakoñczenie imprezy wszyscy ucznio-
wie zostali zaproszeni na lody przez funda-
torów: Pani¹ Halinê Pacze�n¹ i Jakuba Pa-
cze�nego � w³a�cicieli Wytwórni Cukierniczej
w Milanówku oraz otrzymali cukierki �Krów-
ki� od Pani Konstancji Do³êgi-Do³êgowskiej
�  w³a�cicielki  firmy �Cukierki Reklamowe�.

Nagrody rzeczowe dla uczniów oraz sta-
tuetki dla szkó³ zakupiono dziêki dobrowol-
nym wp³atom na konto GFO�iGW dokona-
nym przez: Pana Stanis³awa Olkowskiego �
w³a�ciciela firmy �Wywóz nieczysto�ci�
z Milanówka, Pani¹ Jolantê Generalczyk �
w³a�cicielkê firmy �Zak³ad Us³ug Wielobran-
¿owych� z Otrêbus, oraz Panu Petroniusza
Frejlicha � w³a�ciciela firmy �Urz¹dzanie
Utrzymywanie Zieleców � Chirurgia Drzew�
z Milanówka.

Firma �RekoPol � organizacja odzysku�
ufundowa³a dla dzieci i m³odzie¿y czapecz-
ki, koszulki, d³ugopisy oraz plecaki.

Wszystkim sponsorom konkursu ser-
decznie dziêkujemy!

Laureatom konkursu, nauczycielom
oraz dyrektorom szkó³ gratulujemy!!!

Tegoroczna ju¿ VI Edycja Miêdzyszkolne-
go Konkursu Ekologicznego potwierdza, ¿e
warto organizowaæ tego rodzaju konkursy,
gdy¿ utrwalaj¹ one nawyki i zachowania
ekologicznego stylu ¿ycia w domu, szkole jak
i w najbli¿szym otoczeniu. Poprzez zachê-
canie dzieci i m³odzie¿y do brania udzia³u
w tego rodzaju konkursach, mo¿emy po�red-
nio wp³ywaæ na postawê osób doros³ych �
rodziców.

Poni¿ej chcieliby�my zaprezentowaæ pañ-
stwu najlepsze i najciekawsze prace uczniów,
które zwyciê¿y³y w  kategorii � artyku³.

W tym numerze prezentujemy artyku³
Agnieszki Piliszek z klasy VI a, z Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 1, pn.: � Chroñmy �ro-
dowisko przed odpadami niebezpiecznymi�
oraz artyku³ Krzysia Skorupiñskiego z klasy
II b, z Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3, pn.:
�Ochrona �rodowiska i recycling to przy-
sz³o�æ dla ciebie i nastêpnych pokoleñ�.

W nastêpnym numerze zaprezentujemy
kolejne nagrodzone prace.

�Chroñmy �rodowisko przed odpadami
niebezpiecznymi�

Drogi czytelniku! Proszê, zwróæ uwagê na
ten artyku³! Przeczytaj go uwa¿nie i dok³ad-
nie zapamiêtaj! Zastanów siê nad nim i po-
staraj siê co� zrobiæ! Co zrobiæ i dla kogo za-
raz siê dowiesz.

Cz³owieku! Czy z rêk¹ na sercu mo¿esz
powiedzieæ, ¿e chronisz �rodowisko? Mo¿e
segregujesz odpady, sadzisz kwiatki, ale to
wci¹¿ jest za ma³o! (Je¿eli jest tego du¿o wiê-
cej to mo¿esz nie czytaæ dalej.) Powiniene�
zrobiæ oko³o stu razy wiêcej. Powiniene�
chroniæ nasze ro�liny, powietrze i wszystko
co dobre i naturalne!

Du¿a czê�æ naszego zb³¹kanego spo³e-
czeñstwa uwa¿a, ¿e gdy wyrzuc¹ jaki� pa-
pierek na ulicê nic siê nie zmieni. Co za ró¿-
nica � jeden papierek mniej, czy wiêcej. Jak
nie posegreguj¹ �mieci to w³a�ciwie te¿ nie.
A co z tego, ¿e je¿d¿¹ samochodami, grzej¹
w domach do 40 stopni Celsjusza i bior¹ ze
sklepów miliony reklamówek, które nieste-
ty nie nadaj¹ siê do przetworzenia. Mimo
powszechnego przekonania to wszystko jest
bardzo wa¿ne!!! Kropla przepe³nia czarê.

Ochrona �rodowiska i recycling
to przysz³o�æ dla ciebie i nastêpnych
pokoleñ

Wiesz, ¿e dziura ozonowa powiêksza siê
coraz szybciej? A wiesz ile procent promie-
nia ultrafioletowego wystarczy by spaliæ cz³o-
wieka? Wystarczy 3%!!! W tej chwili prze-
puszczony zostaje 1%, ale ju¿ nie d³ugo mo¿e
byæ znacznie gorzej. Je¿eli nadal bêdziemy
produkowaæ odpady niebezpieczne, mo¿emy
zacz¹æ siê pakowaæ. Bo to g³ównie one (od-
pady niebezpieczne) niszcz¹ warstwê ozo-
nu umieszczon¹ nad Ziemi¹. Ci niszczyciele
to g³ównie lodówki, baterie itp., czyli rzeczy
zawieraj¹ce freon!!! Aby zapobiec katastro-
fie... Segreguj odpady, wyrzucaj baterie do
oznaczonych pojemników, u¿ywaj roweru
zamiast samochodu i sad� ro�liny. Po prostu
pomy�l o przysz³o�ci!

¯yczê Ci powodzenia w walce z brudem,
�mieciami i spalinami! Mam nadziejê, ¿e za-
chêcisz do niej innych i razem ocalimy na-
sz¹ planetê!!!

Agnieszka Piliszek
   Klasa 6a ZSG nr 1

SEGREGUJCIE ODPADY, ABY W CZY-
STYM �WIECIE ̄ Y£Y WASZE DZIECI !

Dlaczego nie dbamy o nasz¹ planetê?,
przecie¿  to nasz dom.

Czy przyjemny jest widok wysypisk �mie-
ci? Czy taki krajobraz pasuje do pieszych wy-
cieczek? �Dzikie wysypiska �mieci� spowo-
dowane opró¿nianiem naszych domów z za-
nieczyszczeñ i wywo¿enie ich poza miasto
nie jest przyjazne dla cz³owieka, a tym bar-
dziej dla �rodowiska. Dopiero w ostatnich
latach cz³owiek zorientowa³ siê, co poprzez
swoje niekorzystne dzia³anie spowodowa³
w �rodowisku, zacz¹³ my�leæ nad rozwi¹za-
niem tego problemu.

Ochrona �rodowiska mo¿e przybieraæ
ró¿ne formy, jedn¹ z nich dostêpna w ka¿-
dym gospodarstwie domowym jest segrega-
cja odpadów, czyli przygotowanie produktów
do ich powtórnego wykorzystania. W Mila-
nówku za zgod¹ Burmistrza Miasta Pana Je-
rzego Wysokiego dzia³a firma �Aminex�,
która zajmuje siê wywo¿eniem �mieci. �Ami-
nex� dostarcza piêæ kolorów worków, które
nastêpnie odbiera z domów raz w miesi¹cu,
w ustalonych terminach. Podzia³ �mieci na
makulaturê, tworzywa sztuczne, szk³o, z³om
i inne odpady pozwala na ich przetworzenie
oraz ponowne wykorzystanie. Pamiêtajmy
o bezrobotnych!

Recycling � forma przetwarzania �mieci
pozwala na zabezpieczenie �rodowiska
przed zanieczyszczeniem, a w³a�cicielom fir-
my przynosi dochód, ponadto tworzone s¹
nowe miejsca pracy!

�Aminex� bezp³atnie odbieraj¹c worki
z naszych domów uzyskuje materia³ na
sprzeda¿. Nastêpnie posegregowane �mieci
odsprzedaje firmom, które z tych odpadów
mog¹ robiæ na przyk³ad opakowania do swo-
ich produktów.

System ten przynosi korzy�ci �rodowi-
sku, chroni je przed efektem konsumpcyjne-
go trybu ¿ycia spo³eczeñstwa; cz³owiekowi,
bo pozwala na utrzymanie równowagi bio-
logicznej; gospodarce, bo stwarza warunki
dla jej funkcjonowania i rozwoju.

Dlatego  zachêcam wszystkich do segre-
gacji odpadów i tym samym tworzenia wa-
runków do ¿ycia w �zdrowym� i ekologicz-
nym �wiecie.

Uchroni to nasz¹ planetê przed niemi³ym
zapachem i widokiem, gdy¿ �mieci nie za-
bezpieczone i rozk³adaj¹ce siê na �dzikich�
wysypiskach, truj¹ powietrze, zanieczysz-
czaj¹ wody gruntowe i psuj¹ estetykê piêk-
nego otoczenia. Po¿egnajmy sterty �mieci na
obrze¿ach naszego miasta i ¿yjmy w czystym
�rodowisku.

Krzysztof Skorupiñski
Klasa II b, ZSG nr 3
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�RAZEM
CHROÑMY
ZIEMIÊ�

W bie¿¹cym roku szkolnym �Nowa Pry-
watna Szko³a Podstawowa� wziê³a udzia³
w konkursie ekologicznym pt.: �Razem
chroñmy Ziemiê�.

Wszystkie m³odsze dzieci podzielono na
EKOZESPO£Y, które mia³y do wykonania
zadania. Zadania dotyczy³y oszczêdzania
wody, pr¹du i segregacji �mieci. Uczniowie
z klas 0-III, wraz z rodzicami, wykazali
ogromne zaanga¿owanie w realizacji progra-
mu ekologicznego.

Uczestniczyli w zbiórce karmy dla zwie-
rz¹t ze schroniska w Korabiewicach. Segre-
gowali odpady i �mieci w szkole w specjal-
nie wyznaczonych koszach. Korzystali z ro-
werów podczas wycieczek plenerowych.
Oszczêdzali wodê i pr¹d, zarówno w domu
jak i w szkole. Na spotkaniach w ekozespo-
³ach poruszano tematy zwi¹zane ze skutka-
mi spalania paliw kopalnych � globalne ocie-
plenie klimatu, kwa�ne deszcze.

Przy w³¹cznikach �wiat³a uczniowie na-
kleili naklejki przypominaj¹ce o wy³¹czaniu
�wiat³a.

Na zajêciach przedstawiono �ród³a zanie-
czyszczeñ wody w domu i w szkole. Podjêto
konkretne postanowienia, które spisano na
kartce i ka¿dy z³o¿y³ swój podpis pod obiet-
nicami.

Fina³ konkursu odby³ siê 2 czerwca br.
w �Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej�.
Wszystkie dzieci otrzyma³y dyplomy �Przy-
jaciela Ziemi� oraz cenne nagrody.

Dziêkujemy wszystkim za zaanga¿owa-
nie w dzia³ania na rzecz poszanowania  za-
sobów naturalnych.

Dziêki temu, ¿e wybieramy ekologiczny
styl ¿ycia, przysz³e pokolenia bêd¹ dobrze
¿yæ na Ziemi.

Anna Je¿ak
El¿bieta Siwek

Ewa £¹czyñska

Zasady:
Do zbiórki posegregowanych odpadów

w zintegrowanym systemie przeznaczone s¹:
1. Kolorowe worki o pojemno�ci 60 lub 120 l,

specjalnie oznaczone � napis informuj¹-
cy o rodzaju odpadów z logo firmy obs³u-
guj¹cej ten system,
a) Worki bia³e � SZK£O � opakowania

ze szk³a: butelki, s³oiki i inne opako-
wania szklane.

Uwaga! do worków nie wrzucamy: na-
krêtek, pokrywek i butelek z metalu i plasti-
ku, 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 /galan-
teria/, kartony po sokach, mleku itp.

Uwaga! nie wrzucamy do worków: aku-
mulatorów i du¿ego z³omu.

d) Worki zielone � TWORZYWA
SZTUCZNE: folie i opakowania che-
mii gospodarczej, plastikowe butelki
po napojach.

Uwaga! do worków nie wrzucamy: opa-
kowañ po �rodkach ochrony ro�lin, farbach,
lakierach, lekarstwach oraz opakowañ po
olejach technicznych.
2. Wk³ady foliowe o pojemno�ci 60 l, spe-

cjalnie oznaczone z napisem �bio-odpa-
dy�  z logo firmy � na odpady organiczne
pochodzenia ro�linnego � odpadki ku-
chenne, trawa, li�cie, resztki ro�linne
z upraw w przydomowych ogródkach, nie
wrzucamy odpadów organicznych pocho-
dzenia zwierzêcego.

3. Worki czarne � INNE ODPADY � o po-
jemno�ci 60 lub 120 l, specjalnie ozna-
czone � napis informuj¹cy o rodzaju od-
padów z logo firmy � na pozosta³e odpa-
dy komunalne nie objête selektywn¹
zbiórk¹, z wy³¹czeniem odpadów niebez-
piecznych  okre�lonych odrêbnymi prze-
pisami.

4. Pierwszy komplet kolorowych worków �
po jednej sztuce w danym kolorze: bia-
³ym, niebieskim, czerwonym i zielonym
w³a�ciciele nieruchomo�ci chc¹cy przy-
st¹piæ do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, otrzymuj¹ bezp³atnie
w Referacie Ochrony �rodowiska Urzêdu
Miejskiego w Milanówku i zostaj¹ wpisa-
ni 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 pa-
sach chodnikowych ulic przy wje�dzie do
w³asnej posesji
NIE PÓ�NIEJ NI¯ DO GODZINY 900   RANO.

6. Za ka¿dy zabrany worek w kolorze: bia-
³ym, 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 zielo-
nym) bêd¹cego w bezp³atnym obiegu.
W dodatkowe ww. kolorowe worki do se-

lektywnej zbiórki  oraz  wk³ady foliowe na
odpady ro�linne (�bio-odpady�) i czarne
worki na pozosta³e odpady (�inne odpady�)
ka¿dorazowo mo¿na zaopatrywaæ siê
w  wyznaczonych punktach sprzeda¿y na te-
renie miasta.

ZINTEGROWANY SYSTEM GROMADZENIA
I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W KOLOROWYCH WORKACH

APEL DO
MIESZKAÑCÓW
MILANÓWKA!!!

W zwi¹zku z licznymi przypadkami �ob-
wieszania� koszy ulicznych reklamówkami
z odpadami pochodz¹cymi z gospodarstw
domowych, zwracam siê z apelem do miesz-
kañców, aby korzystali z nieodp³atnego sys-
temu selektywnej zbiórki odpadów.

Dbajmy wspólnie o estetykê naszego mia-
sta i nie pozwólmy zatraciæ jego walorów jako
miasta-ogrodu.

Wszelkich informacji dotycz¹cych selek-
tywnej zbiórki odpadów udziela Referat
Ochrony �rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Ko�ciuszki 45, budynek
�B�, tel. 758-30-61 wew. 221,212.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

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

Referat
Ochrony
�rodowiska

Burmistrz Miasta Milanówka informuje,
¿e istnieje mo¿liwo�æ zakupu kompostu oraz
zrêbków po atrakcyjnej cenie 15 z³ za m3.

Szczegó³owych informacji udziela Refe-
rat Ochrony �rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Ko�ciuszki 45, budynek
�B�, I piêtro, tel.: 758 30 61 wew. 221, 212.

Kompost
do Twojego
ogródka


