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Informacja z IV Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 14 lutego 2003 r.

Burmistrz:

IV Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 14 lutego
2003 r. W sesji udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy Wysocki, zastêpca burmistrza Zbigniew Laska, pracownicy Urzêdu
Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o. Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza z pracy miêdzy sesjami.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o odczyta³
nastêpuj¹ce projekty uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:
 Uchwa³a nr 25/IV/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2003 rok.
 Uchwa³a nr 26/IV/03 Rady Miasta Milanówka z dnia
14 lutego 2003 r. w sprawie: udzielenia pe³nomocnictwa Burmistrzowi Miasta Milanówka do wystêpowania przed NSA,
 Uchwa³a nr 27/IV/03 Rady Miasta Milanówka z dnia
14 lutego 2003 r. w sprawie: uchylenia Uchwa³y Rady Miasta Milanówka nr 358/XLII/01 z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie: zmiany nazwy ulicy Królowej Jadwigi,
 Uchwa³a nr 28/IV/03 Rady Miasta Milanówka z dnia
14 lutego 2003 r. w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu
dzia³ki numer ewidencyjny 157 w obrêbie 06-04 u zbiegu
ulic Fiderkiewicza i Krótkiej,
 Uchwa³a nr 29/IV/03 Rady Miasta Milanówka z dnia
14 lutego 2003 r. w sprawie: powo³ania Komisji Rady dla
opracowania projektu zmian w Statucie i Regulaminie Rady
Miasta Milanówka.
Rada przyjê³a plan pracy Komisji Rewizyjnej.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu. Protoko³y, uchwa³y wraz
z za³¹cznikami i pisemne opracowania dotycz¹ce sesji s¹ do
wgl¹du w Biurze Rady Miasta Milanówka w budynku B
ul. Kociuszki 45  tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a) korekty bud¿etu miasta na 2003 r.
b) ustalenia wysokoci pogotowia kasowego,
c) gospodarki nieruchomociami tj. zdecydowa³ o og³oszeniu trzeciego przetargu na zbycie nieruchomoci przy
ul. Zamenhofa (wobec braku rozstrzygniêcia drugiego
przetargu).
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekt uchwa³y w sprawach:
a) korekty bud¿etu miasta na 2003 r.
b) zatwierdzenia mpzp przy ul. Krakowskiej.
3. Przekaza³ do zaopiniowania przez Komisjê Praworz¹dnoci, Bezpieczeñstwa Publicznego, £adu Przestrzennego
i Ochrony rodowiska Rady Miasta  koncepcjê zagospodarowania terenu Wschód 1  tereny pomiêdzy torami
PKP, a ul. Królewsk¹ (z pominiêciem pasa przyleg³ego bezporednio do ulicy) i ul. Rososzañsk¹ (po obu jej stronach), a ul. Grodzisk¹ w Brwinowie.
4. Postanowi³, ¿e podjêcie decyzji w sprawie dofinansowania
modernizacji ewidencji gruntów miasta Milanówka przeprowadzanej przez Starostwo Powiatowe  nast¹pi przy
korekcie bud¿etu w marcu br.
5. Po wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu mpzp przy
ul. Krakowskiej  uwzglêdni³ 1 zarzut wniesiony do planu
i skierowa³ do Rady Miasta projekt uchwa³y w sprawie odrzucenia jednego protestu.
6. Uruchomi³ zamówienie publiczne:
a) na wykonanie projektu technicznego budynku u¿ytecznoci publicznej w Milanówku (w trybie zapytania o cenê),
b) na zimowe interwencyjne utrzymanie dróg gruntowych
(w trybie bezprzetargowym),
c) na wybór uprawnionego urbanisty do przygotowywania
projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach nie objêtych planami przestrzennymi (w trybie pozaustawowym),
d) na odbiór i utylizacjê odpadów niebezpiecznych (lodówek, pralek, telewizorów oraz monitorów komputerowych) od mieszkañców Milanówka (w trybie pozaustawowym)
e) w trybie zapytania o cenê na wykonywanie robót geodezyjnych w Milanówku w 2003 r.
7. Przyj¹³ wniosek o odrzucenie oferty w przetargu nieograniczonym na budowê, modernizacjê i remont ulic z elementów betonowych.
8. Zatwierdzi³ wynik zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
a) opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej w ulicach: Szkolnej, G³owackiego (od nr 1 do
nr 17) i Bartosza wraz z przepompowni¹ cieków
b) na budowê, modernizacjê i remonty ulic z elementów
betonowych.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Komunikat Burmistrza Miasta
Milanówka
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 nr 15,
poz. 139 z pón. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoci, ¿e dnia 25 marca 2003 r. o godz. 1700 w sali Posiedzeñ
Rady Miasta budynku B Urzêdu Miejskiego w Milanówku przy ul. Kociuszki 45 odbêdzie siê sesja Rady Miasta
Milanówka, której tematem bêd¹:
 nie uwzglêdnione protesty i zarzuty z³o¿one do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr ew. 24 w obrêbie 05-15 przy ul. Krakowskiej w Milanówku,
 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr ew. 24 w obrêbie 05-15
przy ul. Krakowskiej w Milanówku.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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(Podstawa prawna: Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
21 listopada 2000 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz
trybu postêpowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu i utraty  DZ.U. Nr 112 poz. 1182).

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech
Wlaz³o przyjmuje Miaszkañców Miasta w poniedzia³ki
od godz. 16001800 w Biurze Rady Miasta Milanówka
w budynku B Urzêdu Miejskiego przy ul. Kociuszki 45
 tel. 758-34-21, fax 758-35-15.

Op³ata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 z³otych.
Op³atê tê nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu
(Podstawa prawna: Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia
30 listopada 2000 r. w sprawie op³aty za wydanie dowodu osobistego  Dz. U. Nr 105 poz. 1110).

Informacja o podatkach lokalnych
od nieruchomoci
Przypominam, ¿e z dniem 15.03.2003 r. up³ywa termin p³atnoci I raty podatków: od nieruchomoci, rolnego i lenego.
Je¿eli decyzja ustalaj¹ca wysokoæ zobowi¹zania podatkowego nie zostanie dorêczona w terminie do 01.03.2003 r., to
termin p³atnoci podatku wynosi 14 dni od dnia jej dorêczenia. Je¿eli powsta³ lub wygas³ obowi¹zek podatkowy, osoby
fizyczne jak i prawne, s¹ obowi¹zane z³o¿yæ w Referacie podatkowym pokój 22 budynek A Urzêdu Miejskiego w Milanówku informacjê o nieruchomociach sporz¹dzon¹ na formularzu wed³ug ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia
wyst¹pienia okolicznoci lub od dnia zaistnienia zdarzenia.
Skarbnik Miasta
Gra¿yna Wójcik

Przypomnienie o terminach wymiany dowodów osobistych
(obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia 2003 r.)
 wydane w latach 1962 - 1972  do koñca 2003 roku
 wydane w latach 1973 - 1980  do koñca 2004 roku
 wydane w latach 1981 - 1991  do koñca 2005 roku
 wydane w latach 1992 - 1995  do koñca 2006 roku
 wydane w latach 1996 - 2000  do koñca 2007 roku
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Antonina Gêbka

Informacja dotycz¹ca podatków od
posiadania psa
Zgodnie z Uchwa³¹ Nr 14/III/02 Rady Miasta Milanówka
z dnia 16.12.2002 r. istnieje obowi¹zek p³atnoci podatku
od posiadania psów.
Podatek p³atny jest z góry bez wezwania w terminie do
30 czerwca, a dla osób, które wesz³y w posiadanie psa po
30 czerwca, w ci¹gu 14 dni od powstania obowi¹zku podatkowego.
Podatek wynosi:
od jednego i ka¿dego kolejnego psa z³ 42,
Osoby powy¿ej 65 lat s¹ zwolnione z podatku od posiadania jednego psa. Natomiast, je¿eli psy s¹ utrzymywane
w celu pilnowania gospodarstw rolnych, to zwolnienie
przys³uguje po dwa na ka¿de gospodarstwo.
Osoby, które op³ac¹ podatek od posiadania psa, s¹ uprawnione do skorzystania z bezp³atnego szczepienia psów, organizowanego przez Referat Ochrony rodowiska w maju br.
Skarbnik Miasta
Gra¿yna Wójcik

Uwaga! Wieczyci u¿ytkownicy gruntów
Burmistrz Miasta Milanówka informuje wszystkich u¿ytkowników wieczystych, ¿e op³ata roczna za wieczyste u¿ytkowanie gruntu w 2003 roku nie uleg³a zmianie. Nale¿na kwota
powinna byæ wnoszona, bez wezwania, w ca³oci do dnia
31 marca 2003 r. w kasie Urzêdu Miejskiego lub na konto
BPH PBK S.A. o/Grodzisk Maz. 11101066-401060000797.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Tryb postêpowania w sprawie wydania
dowodów osobistych
I. Z³o¿enie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór
dowodu osobistego wymaga osobistego stawienia siê
w Urzêdzie.
Ma³oletni sk³adaj¹ wniosek i odbieraj¹ dowód osobisty
w obecnoci przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
prawnego.
II. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego za³¹cza siê dwie
aktualne wyrane fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
przedstawiaj¹ce osobê bez nakrycia g³owy i okularów
z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby ukazywa³y g³owê
w pozycji lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem,
z zachowaniem równomiernego owietlenia twarzy, dowód
uiszczenia op³aty za wydanie dowodu osobistego oraz odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku gdy akt ten nie
by³ wczeniej sk³adany przy wyrabianiu dowodu osobistego) i odpis aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ o aktualnie
u¿ywanym nazwisku (w przypadku gdy stan cywilny nie
jest w³aciwy w aktualnie posiadanym dowodzie). Akty
stanu cywilnego nie za³¹cza siê je¿eli dokumenty zosta³y
sporz¹dzone w tutejszym Urzêdzie Stanu Cywilnego.
III. Wnioskodawca podpisuje wydrukowan¹ w Urzêdzie na
podstawie z³o¿onego wniosku dowodowego czêæ A
Formularza dowodowego oraz otrzymuje czêæ B Formularza dowodowego zawieraj¹c¹ potwierdzenia z³o¿enia
wniosku i okrelaj¹c¹ przewidywany termin odbioru dowodu osobistego.
IV. Przy odbiorze dowodu osobistego wnioskodawca zwraca
czêæ B Formularza dowodowego, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego.

Drogiej Kole¿ance

Beacie Szumacher
Serdeczne Wyrazy Wspó³czucia
z powodu mierci

Ojca
sk³adaj¹
Burmistrz Miasta
i Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Milanówku

Drogiej Kole¿ance

Danucie Markowskiej
Wyrazy Szczerego Wspó³czucia
z powodu mierci

Tecia
sk³adaj¹
Burmistrz Miasta
i Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Milanówku
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Paw³owicz. Re¿yserem spektaklu jest Witold Skaruch,
aktor Teatru Dramatycznego w Warszawie, laureat Grand
Prix Festiwalu Teatralnego w Toruniu za re¿yseriê Szewców Witkacego. W spektaklu bierze udzia³ miêdzy innymi Krzysztof Kiersznowski znany z ról w Killerze
(Waki), Vabanc, wiat wed³ug Kiepskich.
Dowcipny tekst, dobrze osadzony w realiach wspó³czesnego ¿ycia, bawi wszystkich, doros³ych i m³odzie¿, intelektualistów i biznesmenów, modelki i emerytów. Bilety w cenie 20, i ulgowe dla m³odzie¿y 10, do nabycia
w MOK-u. Zapraszamy.
19.03. (roda) godz. 1700 Spotkanie Towarzystwa Mi³oników Milanówka.
godz. 1800 Spotkanie dyskusyjne z red. Jackiem Potockim, mieszkañcem Milanówka, który przebywa³ u Hussajna w Bagdadzie i publikowa³ codziennie swoje korespondencje w ¯yciu Warszawy i co tydzieñ
w tygodniku Wprost.
20.03. (czwartek) godz. 1000 Rozstrzygniêcie Konkursu Historycznego pt. Na drodze do Wolnoci Ojczyzny. Dowódcy Armii Krajowej. Wyk³ad prof. Wies³awa Wysockiego pt. ¯ycie gen Augusta Emila Fieldorfa.
Organizatorem jest Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podstawowa nr 18 w Milanówku. (miejsce imprezy MOK)
20.03. (czwartek) godz. 1800 Spotkanie w³adz Miasta i Radnych
z mieszkañcami nw. ul. w sprawie omówienia problemów
nurtuj¹cych mieszkañców rejonu  Bagnista, Dembowskiej, Kazimierzowska, Konwaliowa, Królewska, Ksi¹¿enicka, £¹czna, Nowowiejska, Okrzei, Podkowiañska, Ptasia, Staszica, rednia, Wysockiego,, Wysoka  Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 1, ul. Królewska 69.
21.03. (pi¹tek) godz. 9001100 i 11001300 Europejski Dzieñ
Wiosny  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 Milanówek,
ul. Królewska 69
21.03. (pi¹tek) godz. 1900 Projekcja Filmu. Dyskusyjny Klub
Filmowy. Organizator Stowarzyszenie M³odzi dla Milanówka. Wstêp wolny.
25.03. (wtorek) godz. 1700 V Sesja Rady Miasta Milanówka w sali
posiedzeñ, budynek B Urzêdu Miasta ul Kociuszki 45.
28.03. (pi¹tek) Stymulacja Referendum do Unii Europejskiej.
Zespó³ Szkó³ nr 2 im. gen Józefa Bema, Milanówek
ul. Wójtowska 3.
28.03. (pi¹tek) godz. 1800 Przegl¹d Filmów Eksperymentalnych. Wstêp 5 z³. od osoby  (miejsce imprezy MOK)
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Kalendarz wydarzeñ w marcu 2003
01.03. (sobota) Mistrzostwa Milanówka w Tenisie Sto³owym
Szkól Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta. Godz. 1000  klasy IV, 1100  klasy V
i VI, godz. 1200  klasy gimnazjalne  Miejski Orodek
Kultury ul. Kocielna 3.
01.03. (sobota) godz. 17 00 KARNAWA£OWE SHOW II.
MAGIA FRYZUR I STROJÓW. KOLEJNY NIEPOWTARZALNY POKAZ. Wstêp wolny  Miejski Orodek Kultury ul. Kocielna 3.
01.03. (sobota) godz. 2000 BAL KARNAWA£OWY  jakiego
jeszcze nie by³o. Uwaga!!! Zakaz wstêpu w tradycyjnych strojach wieczorowych. Obowi¹zuj¹ stroje niekonwencjonalne w³asnego pomys³u. Podkrelaj¹ce osobowoæ. Wybory królowej i króla balu w najbardziej
oryginalnych strojach i wiele innych atrakcji. Gra Zespó³ Acord. Wstêp 100 z³. od osoby. Rezerwacja
i op³aty w Miejskim Orodku Kultury.
0102.03. (sobota-niedziela)Turniej w Pi³ce No¿nej o Puchar
Starosty Powiatu Grodziskiego i Burmistrza Miasta Milanówka  Miejska Hala Sportowa ul. ¯abie Oczko 1.
06.03. (czwartek) godz. 1800  Spotkanie w³adz Miasta i Radnych z mieszkañcami nw. ul. w sprawie omówienia problemów nurtuj¹cych mieszkañców rejonu: Asnyka,
Barwna, Bratnia, Chopina, Daleka, Dowcip, Gombrowicza, Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa, Kocielna, Krakowska od nr 13 do nr 25 i od nr 16 do nr 26, Krasiñskiego
od nr 43 do nr 71 i od nr 20 do nr 34, Królowej Jadwigi,
Krucza, Ludna, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, Nowa,
Okopy Górne, Partyzantów, Pasieczna, Pewna, Piaskowa, Plantowa, Pó³nocna od nr 28 do nr 34, Pusta, Reymonta, Rolna, Rzeczna, Skromna, S³owackiego, Sobieskiego, Spacerowa, Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy,
wierkowa, Teligi, Tuwima, Wielki K¹t, Wojska Polskiego, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, ¯abie Oczko,
¯wirki nr 14 i nr 14a. w Zespole Szkó³ Gminnych nr 3
Milanówek ul. ¯abie Oczko 1.
07.03 (pi¹tek) godz. 1900 Przegl¹d Filmów Dokumentalnych
Autorstwa Szymona Wdowiaka  Miejski Orodek
Kultury ul. Kocielna 3
 Niedotykalni
 W stronê reniferów
 Czalten  znaczy lazurowy
Po projekcji filmów dyskusja. Wstêp wolny.
08.03. (sobota) godz. 1700 DZIEÑ KOBIET a w programie:
Wernisa¿ Wystawy Fotografii  KOBIETY z Milanówka i... Wystêpy artystyczne, Porady kosmetyczne,
Makija¿ wiosenny. Wstêp wolny  Miejski Orodek
Kultury ul. Kocielna 3
09.03. (niedziela) godz. 1030 Poranek teatralny pt. BAJKOWY
TELEFON, czyli igraszki z królem zwierz¹t. Wstêp
5,- od osoby  Miejski Orodek Kultury ul. Kocielna 3
13.03. (czwartek) godz. 10001600 Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza wszystkich zainteresowanych do sali
Teatru Letniego w MOK, ul. Kocielna 3, na seminarium diagnostyczno-projektowe w sprawie opracowania za³o¿eñ do Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju
Gminy Miasto Milanówek do roku 2020. Wnioski
i propozycje do w.w. opracowania mo¿na zg³aszaæ,
w formie pisemnej, w sekretariacie lub w punkcie obs³ugi interesanta w Urzêdzie Miejskim w Milanówku,
ul. Kociuszki 45 do dnia 12 marca 2003 r.
14.03. (pi¹tek) godz. 1800 Spotkanie Fundacji Sport dla Milanówka w budynku B Urzêdu Miejskiego ul. Kociuszki 45.
14.03. (pi¹tek) BEMONALIA  Zespó³ Szkó³ nr 2 im. gen Józefa Bema, Milanówek ul. Wójtowska 3.
15.03. (sobota) godz. 1800  WSZYSTKO ZALE¯Y OD DZIADKA  Proponujemy Pañstwu wystêp aktorów warszawskich we wspó³czesnej komedii polskiej, pióra Iwony

IV Bal Ojców Miasta Milanówka  15.02.2003 r.
Po raz pierwszy karnawa³owy bal Ojców Miasta Milanówka
zosta³ zorganizowany w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. ¯abie Oczko 1. Tradycyjnie bal mia³ charakter charytatywny.
Uczestnicy balu bawili siê pod has³em Wspólne wakacje naszych dzieci Milanówek  Lachowice (wie w gminie Stryszawa, powiat Sucha Beskidzka, której mieszkañcy bardzo
ucierpieli w czasie powodzi latem 2001 roku). Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki, tu¿ po powitaniu, zaskoczy³ wszystkich uczestników (ponad 180 osób), oznajmiaj¹c, ¿e chce zapocz¹tkowaæ zwyczaj honorowania obywateli Milanówka
statuetk¹ Milanowskiego Licia Dêbu, za szczególnie aktywn¹ dzia³alnoæ na rzecz miasta. Burmistrz poinformowa³
balowiczów, ¿e kapitu³a nagrody pod jego przewodnictwem,
w sk³adzie: Przewodnicz¹cy Rady Miasta  Wojciech Wlaz³o,
Prezes Zarz¹du Towarzystwa Mi³oników Milanówka  Andrzej Pettyn (TMM wyszed³ z pomys³em ufundowania nagrody) i cz³onek Zarz¹du TMM i radny miasta Milanówka  Mariusz Koszuta (autor projektu statuetki), postanowi³a
uhonorowaæ jako pierwszych, przedstawicieli milanowskiego
biznesu. Laureatami zostali: Antoni Szurgociñski  prezes Fa3

bryki Narzêdzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM S.A.,
Jerzy Dmochowski  prezes spó³ki z o.o. Jedwab Polski i Petroniusz Frejlich  w³aciciel firmy Urz¹dzanie i Utrzymywanie Zieleñców, Chirurgia Drzew. Uzasadniaj¹c ten wybór
Burmistrz Jerzy Wysocki powiedzia³, ¿e milanowski biznes zas³uguje na wyró¿nienie, za to, ¿e dostarcza dochody do bud¿etu miasta, m.in. na ochronê walorów przyrodniczych i kulturowych miasta, przysparza równie¿ miejsc pracy, co
w dzisiejszych czasach jest bardzo wa¿ne. Burmistrz stwierdzi³, ¿e laureaci zas³u¿yli szczególnie na wyró¿nienie, przede
wszystkim za bardzo hojne w³¹czanie siê we wszystkie akcje
charytatywne prowadzone od lat na terenie Milanówka.

Piotr P³ochocki  MPM Product
Jan Skajewski  Firma KAMIX,
Jarek Szostek  Ksiêgarnia Kamix,
Robert Czerniawski  (grafika i malarstwo)
Anna Barbara Biczyk (tomik poezji)
Dziêki Pañstwa wsparciu przeprowadzilimy loteriê fantow¹,
która zasili³a akcjê wspólnych wakacji nad morzem dla dzieci
z rodzin potrzebuj¹cych z Milanówka i Lachowic (wsi na Podbeskidziu dotkniêtej powodzi¹ w 2001 roku).
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Pierwszy Bal Seniora w Milanówku
W epoce kiedy prawdziwe bale z prawdziw¹ orkiestr¹ nale¿¹ do rzadkoci i najczêciej ograniczaj¹ siê do powitania
nowego roku  cz³onkowie Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Milanówku z radoci¹ przyjêli
inicjatywê burmistrza Jerzego Wysockiego zorganizowania
BALU SENIORA, który odby³ siê w nowo wybudowanej
Miejskiej Hali Sportowej. Milanowscy seniorzy stawili siê
licznie, panowie w nienagannych garniturach, wród pañ
dominowa³y prawdziwe kreacje balowe, które doskonale
harmonizowa³y z piêknym wystrojem sali wspaniale przygotowanym przez ekipê Miejskiego Orodka Kultury. Witaj¹c ponad 300-osobow¹ grupê milanowskich seniorów,
burmistrz J. Wysocki wyrazi³ nadziejê, ¿e BAL SENIORA
na trwa³e wejdzie do tradycji w naszym miecie, co przyjêto gor¹cymi oklaskami.
Gor¹c¹ karnawa³ow¹ atmosferê z typowym akcentem milanowskim od pierwszych chwil stworzy³ coraz bardziej ceniony
zespó³ muzyczny ACORD, który po otwarciu balu i powitalnych s³owach burmistrza Jerzego Wysockiego wzruszy³ obecnych piêkn¹ piosenk¹ Wojciecha M³ynarskiego Truskawki
w Milanówku. Trzeba przyznaæ, ¿e Beata Osiadacz, która tê
piosenkê wykona³a w³o¿y³a w ni¹ wiele serca i talentu. A ¿e
zespó³ ACORD w doborze repertuaru mo¿e podobaæ siê ka¿demu  wkrótce na parkiecie pojawi³y siê liczne pary, a wród
tañcz¹cych z emeryck¹ braci¹ rej wodzili, jak przysta³o na ojców i matki miasta  sekretarz miasta Wies³awa Kwiatkowska,
burmistrz Jerzy Wysocki i przewodnicz¹cy Rady  Wojciech
Wlaz³o. Tañce, przeplataj¹ce siê z piêknie przygotowanym poczêstunkiem, przerwa³a Niespodzianka, o której przed balem
kr¹¿y³y bli¿ej niesprecyzowane wieci. Wiadomo by³o, ¿e burmistrz Wysocki specjalnie dla emerytów przygotowa³ niespodziankê, ale z braku przecieków do koñca nie wiadomo by³o,
na czym ona ma polegaæ. Wreszcie na scenie pojawi³a siê Pani
Niespodzianka  Halina Kunicka, niekoronowana królowa
polskiej piosenki. Od pierwszych chwil wystêpu swoim wdziêkiem i talentem bez reszty podbi³a serca zgromadzonych przypominaj¹c przyboje, które towarzyszy³y naszej m³odoci. Temperament piosenkarki, wietny dobór repertuaru, w którym nie
zabrak³o najpiêkniejszych pieni patriotycznych i harcerskich
i wreszcie wspania³e nawi¹zanie serdecznego kontaktu z publicznoci¹  wszystko to sprawi³o, ¿e koncert wspania³ej piosenkarki zamieni³ siê we wspólne rodzinne piewanie, które
na d³ugo pozostanie w pamiêci obecnych. Podobnie jak i spontanicznie zaintonowane i na stoj¹co odpiewane STO LAT dla
burmistrza Jerzego Wysockiego.
Panie Burmistrzu! By³o to piêkne wydarzenie, które nie tylko
sprawi³o nam wiele radoci, ale i utrwali³o w nas przekonanie,
¿e W³adze Samorz¹dowe w swoich staraniach o tworzenie jeszcze lepszego klimatu w miecie, budowanie wspó³dzia³ania ró¿nych rodowisk, nie zapominaj¹ i o seniorach. Dziêki Wam
wci¹¿ czujemy siê potrzebni, powraca wiara w siebie i przekonanie, ¿e wci¹¿ pamiêta siê o nas. Podziêkowania kierujemy
pod adresem Burmistrza Miasta Milanówka, W³adz Samorz¹dowych, Miejskiego Orodka Kultury, a tak¿e pod adresem

Laureaci Statuetek w towarzystwie Ojców Miasta.
Od lewej: Petroniusz Frejlich, Jerzy Dmochowski i Antoni Szurgociñski

Oprawê muzyczn¹ balu zapewni³ zespó³ ACORD, na czele
z solistk¹  Beat¹ Osiadacz. W czasie balu zosta³a zorganizowana loteria fantowa. Wszystkie losy sprzedano, a loteria
przynios³a dochód w wysokoci 8100 z³ na letnie kolonie nad
morzem dla dzieci z Milanówka i Lachowic. Atrakcj¹ balu
by³ wystêp kabaretu PAKA. Uczestnicy chwalili organizatorów za piêkny wystrój hali przygotowany przez zespó³ pod
przewodnictwem pana Grzegorza Lawendowskiego  pracownika Miejskiej Hali Sportowej, a tak¿e za sprawny katering,
który zapewni³a firma AMIGO z Otrêbus i odwzajemnili siê
zabaw¹ do bia³ego rana.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska
Gor¹co dziêkujê wszystkim darczyñcom, którzy przekazali fanty na loteriê zorganizowan¹ podczas IV balu Ojców Miasta
Milanówka w dniu 15.02.2003 r., którymi s¹:
Andrzej Olizarowicz  FIRMA ANDREA PPHU ZPCh,
Jerzy Dmochowski  Jedwab Polski Sp. z o.o.

Na parkiecie mimo wielu tañcz¹cych panowa³ komfortowy luz
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Sponsorów, których z imienia i nazwiska nie znamy, ale bez
których hojnoci nie prze¿ylibymy tego piêknego wieczoru
karnawa³owego, który na trwa³e zapisze siê w naszej wdziêcznej pamiêci.
W imieniu Zarz¹du Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Milanówku
Sekretarz Irena Zieliñska

Druhowie najczêciej bior¹cy udzia³ w akcjach ratowniczo 
ganiczych to: Pawe³ W³odarczyk, Krzysztof Ciborowski, Bart³omiej Szel¹gowski, Rafa³ W³odarczyk, Grzegorz Koliñski.
Realizowalimy równie¿ cele z zakresu profilaktyki przeciw
po¿arowej, miêdzy innymi, w listopadzie razem ze stowarzyszeniem Bezpieczny Milanówek wspó³organizuj¹c spotkanie
z mieszkañcami miasta pod has³em Drewniany Milanówek 
Piêkno i ¯ywio³.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna to organizacja, która nie tylko walczy z po¿arami. Do jej statutowych obowi¹zków nale¿y równie¿, prowadzenie dzia³alnoci kulturalno-owiatowej, sportowej i rozrywkowej. Rok 2002 rozpoczê³a stra¿ organizuj¹c
bal sylwestrowy, a nied³ugo potem bal karnawa³owy.
Po raz pierwszy w Milanówku odby³y siê powiatowe zawody
sportowo-po¿arnicze. Nasi stra¿acy zajêli trzecie miejsce.
Stra¿ uczestniczy³a w organizowaniu sportowych imprez miejskich. W czerwcu do kalendarza wydarzeñ, tak¿e stra¿ackich,
na sta³e wszed³ ju¿ bieg na jedn¹ milê milanowsk¹. Pomagalimy równie¿ przy organizacji wycigu kolarskiego, który odby³ siê w miesi¹cu marcu.
Bylimy przy wszystkich wa¿niejszych wydarzeniach, jakie
mia³y miejsce w roku ubieg³ym w Milanówku, czynnie uczestnicz¹c w tym, by ka¿de takie wydarzenie przebieg³o zgodnie
z planem. Razem z mieszkañcami miasta i w³adzami samorz¹dowymi witalimy Nowy Rok na placu u zbiegu ulic Krakowskiej i Kociuszki, bylimy na festynie miejskim na turczynku, wspólnie otwieralimy miejsk¹ halê sportow¹...
Uroczystoci kocielne s¹ wa¿nymi wydarzeniami w ¿yciu stra¿aków. Adorowalimy przy Grobie Pañskim w czasie wi¹t
wielkanocnych. Zbudowalimy o³tarz na wiêto Bo¿ego Cia³a. Zorganizowalimy w czasie festynu kocielnego pokaz
sprzêtu stra¿ackiego.
Cieniem na dzia³alnoci stra¿y w roku 2002 by³o och³odzenie
stosunków z komend¹ powiatow¹ PSP. Nasza jednostka zakupi³a w roku ubieg³ym aparaty powietrzne do ochrony dróg oddechowych. Komenda powiatowa odmówi³a przeszkolenia stra¿aków w zakresie ich obs³ugi. Szkolenie takie przeprowadzili
odp³atnie oficerowie Orodka Szkolenia Po¿arniczego z Warszawy.
Podsumowuj¹c, rok 2002 by³ rokiem obfituj¹cym w wiele ró¿norakich zdarzeñ. W wielu przypadkach by³y to dla nas stra¿aków nowe wyzwania. Zarz¹d stra¿y, z prezesem Markiem
Weso³owskim i naczelnikiem Piotrem S³owiñskim na czele,
przy doskona³ej wspó³pracy z Urzêdem Miasta i burmistrzem
Jerzym Wysockim oraz Rad¹ Miasta i Przewodnicz¹cym Rady
Wojciechem Wlaz³o, potrafi³ kierowaæ jednostk¹ w taki sposób, by nawet stra¿ umia³a sprostaæ zupe³nie nowym wyzwaniom. Walne Zebranie OSP Milanówek oceni³o bardzo pozytywnie pracê Zarz¹du i udzieli³o Zarz¹dowi jednog³onie
absolutorium za rok 2002.
Koñcz¹c, chcia³bym w imieniu milanowskich stra¿aków podziêkowaæ tym wszystkim, którzy przychylnie patrzyli na dzia³alnoæ stra¿y, tym  którzy wspierali nas w naszej chêci niesienia pomocy oraz tym  którzy potrafili za tê pomoc
podziêkowaæ. Nam, stra¿akom  ochotnikom, wystarczy by
kto, komu pomagamy, potrafi³ doceniæ to, co dla niego zrobilimy.
druh Krzysztof Ciborowski

Milanowska Stra¿ Po¿arna
Tel. 758 34 25
Dnia 8 lutego 2003 r. w siedzibie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Milanówku odby³o siê walne zebranie cz³onków OSP. Na
zebranie przybyli zaproszeni gocie: przedstawiciele gminnych
i powiatowych w³adz samorz¹dowych, przedstawiciel komendy powiatowej PSP oraz licznie stra¿acy milanowskiej OSP.
Na zebraniu podsumowano dzia³alnoæ stra¿y i jej w³adz w roku
2002.
Najwa¿niejszym wydarzeniem 2002 roku by³o pozyskanie
nowego samochodu ganiczego, który by³by dostosowany do
potrzeb zarówno miasta i powiatu jak równie¿ ogólnopolskiego, systemu ratowniczego. rodki na zakup pochodzi³y g³ównie z bud¿etu miasta. Zarz¹d stra¿y, pozyska³ dotacje z Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Rzeczpospolitej Polskiej w kwocie 20 000 z³., a stra¿acy przekazali na zakup samochodu wypracowany ekwiwalent za udzia³
w akcjach ratowniczo  ganiczych w kwocie 15 000 z³. Milanowscy stra¿acy posiadaj¹ obecnie najnowoczeniejszy samochód po¿arniczy w powiecie.
Rok 2002 by³ rokiem wyj¹tkowym, obfituj¹cym w rekordow¹
iloæ zdarzeñ. Stra¿ interweniowa³a 211 razy. O sto razy wiêcej ni¿ w roku 2001. Stra¿y przyby³o obowi¹zków. Sporód
tych 211 interwencji tylko 96 zwi¹zanych by³o z dzia³aniami
przy po¿arze, 56 zdarzeñ zwi¹zanych by³o z usuwaniem skutków dzia³ania silnych wiatrów, 32 razy stra¿ wypompowywa³a wodê z powodu lokalnych podtopieñ, 8 razy zdejmowa³a
kota z wysokoci, 4 razy prowadzi³a dzia³ania zwi¹zane z ratownictwem ekologicznym, by³a na miejscu dwóch wypadków
drogowych, uczestniczy³a 3 razy w æwiczeniach organizowanych przez PSP, by³a na posterunku, gdy uleg³a rozszczelnieniu instalacja gazowa oraz 5 razy (tylko) wyje¿d¿a³a do fa³szywych zdarzeñ.
W dniu 31 stycznia Milanówek nawiedzi³a najwiêksza wichura zesz³ego roku. W ci¹gu dwóch dni stra¿ interweniowa³a 24
razy. Silny wiatr spowodowa³ najwiêksz¹ katastrofê budowlan¹ w historii Milanówka. Ponad 100 m2 dachu z bloku przy
ulicy Wysockiego zosta³o zerwane i przelecia³o w powietrzu
kilkadziesi¹t metrów.
Dnia 3 marca, w na pozór niegronym po¿arze budynku
mieszkalnego, mieræ ponios³y dwie osoby. 8 marca mia³
miejsce kolejny du¿y po¿ar. P³on¹³ dwukondygnacyjny budynek drewniany. Milanowscy stra¿acy ewakuowali z budynku rann¹ osobê, któr¹ w stanie przytomnym przekazano s³u¿bom medycznym.
Okres wiosny, to czas, gdy szczególnie du¿o wybucha po¿arów lasów, ³¹k, torfowisk, upraw rolnych i nieu¿ytków rolnych.
Na prze³omie kwietnia i maja takich po¿arów by³o 22. Najwiêkszym i najniebezpieczniejszym okaza³ siê po¿ar lasku M³ochowskiego w Podkowie Lenej. W akcji, która trwa³a dwa
dni (1314 maj) bra³o udzia³ kilkanacie jednostek stra¿y po¿arnej. Kolejnym niebezpiecznym zdarzeniem by³ po¿ar stodo³y w Kozerkach. W po¿arze tym zginê³a w p³omieniach jedna osoba. Najwiêkszy po¿ar, zesz³ego roku mia³ miejsce
9 sierpnia w miejscowoci Rokitno (powiat zachodniowarszawski). Pali³o siê kilkanacie zabudowañ wchodz¹cych w sk³ad
trzech gospodarstw rolnych. Dnia 24 grudnia, tu¿ przed wieczerz¹ wigilijn¹, p³on¹³ kolejny drewniany budynek. Przez ponad szeæ godzin przy prawie dwudziestostopniowym mrozie
stra¿ walczy³a z ¿ywio³em.

Co siê wydarzy³o w styczniu
Stra¿ Po¿arna radzi
W miesi¹cu styczniu br. milanowska Ochotnicza Stra¿ Po¿arna uczestniczy³a w dwudziestu piêciu akcjach ratowniczo ganiczych. Najwiêksza liczba zdarzeñ sporód nich to miejscowe zagro¿enia zwi¹zane z podtopieniami budynków, lub
zalewaniem piwnic, gara¿y, ulic itp.
Po pierwsze, nagromadzony nieg w dniach 1314 stycznia
zacz¹³ szybko topnieæ. Jeszcze zmarzniêty grunt nie by³ w stanie w tak krótkim czasie zebraæ nagromadzonej wody. Tylko
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w ci¹gu tych dwóch dni stra¿ interweniowa³a szesnacie razy.
Czasami wystarczy³oby gdyby, w³aciciele we w³asnym zakresie przeprowadzili drobne prace gospodarcze niweluj¹ce
teren.
Po drugie  awarie instalacji wodoci¹gowych. Czasami niestety zapominamy, ¿e na czas silnych mrozów, w nie ogrzewanych budynkach nale¿a³oby odwodniæ instalacjê wodn¹.
Stra¿ uczestniczy³a te¿ w gaszeniu dwóch niegronych po¿arów. W obu przypadkach by³y to wewnêtrzne po¿ary w budynkach mieszkalnych spowodowane awari¹ instalacji elektrycznej. Na pochwa³ê zas³uguje postawa w³aciciela p³on¹cego
budynku mieszkalnego w Opypach. Po¿ar wybuch³ tam na poddaszu. Konstrukcja pomieszczenia by³a drewniana. Ponadto nagromadzono tam wiele ³atwopalnych materia³ów, a pomimo to
straty po po¿arowe by³y niewielkie. Bardzo szybko zauwa¿ono
po¿ar, niemal¿e w chwili powstania. Natychmiast powiadomiono niezbêdne s³u¿by, Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ z Milanówka,
Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ z Grodziska Maz. oraz pogotowie
energetyczne. Równoczenie w³aciciel przyst¹pi³ do ograniczenia rozprzestrzeniania siê ognia podrêcznymi rodkami. Wiadrami wody i ogrodowym szlauchem, uda³o mu siê nie dopuciæ
do przepalenia konstrukcji dachu. Ogieñ bez wystarczaj¹cej iloci tlenu nie móg³ rozprzestrzeniaæ siê intensywnie. Wkrótce
przyjecha³y pierwsze wozy bojowe z Milanówka, potem z Grodziska. Ugaszenie po¿aru nie trwa³o ju¿ d³ugo.
Ponadto stra¿ ratowa³a kota, który nie potrafi³ sam zejæ z drzewa.
Zdarzy³y siê równie¿ dwa fa³szywe alarmy. Niestety nie wszyscy rozumiej¹, ¿e takie zabawy, dla innych mog¹ siê skoñczyæ
tragicznie. Stra¿ zajêta szukaniem zdarzenia, którego nie ma,
w tym czasie jest nieosi¹galna dla tych, którzy naprawdê jej
potrzebuj¹.
druh Krzysztof Ciborowski

z W³adzami Miasta. Wielokrotnie na rêce burmistrza przekazywano interpelacje i wnioski wynikaj¹ce z zebrañ i spotkañ
z mieszkañcami, które zaowocowa³y korzystnymi decyzjami
m.in. w zagospodarowaniu przestrzennym i utworzeniu drugiego gimnazjum. Uczestniczylimy w pracach Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta, we wszystkich wiêkszych imprezach i uroczystociach patriotycznych organizowanych przez
w³adze samorz¹dowe, a w ramach ubieg³orocznych Dni Milanówka prowadzilimy stoisko informacyjne o naszym miecie
oferuj¹c mieszkañcom i gociom publikacje o Milanówku.
Przyk³adem owocnej wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi by³o zorganizowanie w padzierniku ub. roku Dnia Milanówka w Muzeum Niepodleg³oci w Warszawie, z udzia³em
ok. 100 osób, w tym  30 przewodników PTTK, w czasie którego burmistrz Jerzy Wysocki przedstawi³ aktualne problemy
miasta, Katarzyna Chrudzimska-Uhera omówi³a architekturê
Milanówka, W³odzimierz Starociak  walory przyrodnicze,
a prezes Andrzej Pettyn  pracê TMM.
M³odzi mi³onicy Milanówka  Sebastian Koszuta i Eliasz
Bu³ynko ze Szko³y Podstawowej nr 2  piêknie opowiadali
o walorach naszego miasta, a przedstawiciele Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej  El¿bieta Siwek i Andrzej Zegarek
przedstawili, w ramach zorganizowanej w Muzeum wystawy,
plon konkursu dla milanowskiej m³odzie¿y szkolnej Ocaliæ
od zapomnienia. Nie zabrak³o stoiska z wydawnictwami o Milanówku. Zorganizowano kolejne praktyczne szkolenie dla
przewodników PTTK z W-wy po³¹czone ze zwiedzaniem najciekawszych obiektów i placówek w miecie. TMM przygotowa³o i przekaza³o Radzie Miasta propozycje uporz¹dkowania
nazewnictwa ulic przez wypracowanie propozycji kryteriów
nadawania nazw nowym obiektom publicznym. TMM  wspó³pracuj¹c w tym zakresie z cz³onkami rodowiska Mielizna Obwodu Ba¿ant  wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, wyra¿a przekonanie, ¿e w niedalekiej przysz³oci nazwy
nowych ulic utrwal¹ pamiêæ Milanowian, którzy w szeregach
AK walczyli o nasz¹ wolnoæ.
4. Wspó³praca ze szko³ami i m³odzie¿¹ szkoln¹. Wspólnie
z Gimnazjum Spo³ecznym zorganizowano m³odzie¿owy konkurs krasomówczy na temat Milanówka, w którym uczestniczy³o 21 uczniów ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Konkurs by³ okazj¹ do zwrócenia uwagi na przyrodnicze i architektoniczne walory Milanówka. Konkursy krasomówcze
bêd¹ organizowane co dwa lata na przemian z konkursami wiedzy o Milanówku.
Bliska wspó³praca z Zespo³em Szkó³ nr 2 przy ul. Wójtowskiej, a tak¿e z Pracowni¹ Projektu i Stylizacji Sylwetki Befana, przynios³a organizacjê kolejnych imprez kulturalnych z cyklu Twórczy Milanówek, które spotykaj¹ siê z coraz
wiêkszym zainteresowaniem publicznoci i trudno ju¿ pomieciæ wszystkich chêtnych w gocinnych murach szko³y na Wójtowskiej. Najbli¿szy Twórczy Milanówek odbêdzie siê
5.04.2003 r. o godz. 1600. Przy wspó³pracy z m³odzie¿¹ i nauczycielami Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej i Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej nr 18 organizowalimy
spacery dla uczniów po najciekawszych trasach w miecie,
po³¹czone z przekazywaniem wiedzy o ludziach i wydarzeniach. Cz³onek TMM Mariusz Koszuta prowadzi³ w Szkole
Podstawowej nr 2 warsztaty plastyczne o tematyce milanowskiej.
5. Promocja Towarzystwa i miasta Milanówka w mediach.
Dzia³alnoæ tê prowadzilimy przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji inicjuj¹c udzia³ naszych cz³onków w audycjach radiowych
i publikacjach prasowych. Uruchomilimy w³asne strony internetowe (adres: <TMM.milanowek.prv.pl>), których twórc¹ jest
cz³onek naszego Zarz¹du, artysta plastyk Mariusz Koszuta wraz
ze swoim synem Sebastianem. O Milanówku lub TMM pojawi³y siê wywiady i artyku³y w grodziskim miesiêczniku Bogoria, w Radiu dla Ciebie, w II Programie Polskiego Radia (m.in.
o A. F. Ossendowskim), w Radiu Józef (Dzieñ Milanówka),
w Radiu Bogoria, a ostatnio w Radiu Niepokalanów, które nada³o
pó³godzinn¹ rozmowê z prezesem TMM.

Z dzia³alnoci Towarzystwa Mi³oników
Milanówka w 2002 r.
1. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 21 marca 2002 r. wybrano nowy 12-osobowy Zarz¹d i 3-osobow¹
Komisjê Rewizyjn¹. Po trzech kadencjach z dalszego pe³nienia obowi¹zków prezesa zrezygnowa³a prof. Miros³awa
Opa³³o, której serdecznie podziêkowano za twórczy wk³ad
w powstanie i rozwój organizacji. W dowód uznania przyznano prof. Opa³³o tytu³ honorowego cz³onka TMM. Tê sam¹
godnoæ walne zgromadzenie przyzna³o Zofii ¯u³awskiej,
szczególnie podkrelaj¹c jej rolê w upowszechnianiu wiedzy o historii Milanówka i parafii w. Jadwigi. Nowym prezesem TMM zosta³ dotychczasowy wieloletni wiceprezes 
Andrzej Pettyn.
2. Wydawnictwa. W okresie 9 miesiêcy 2002 r. Zarz¹d wyda³
2 ksi¹¿ki: 1. W ciszê poezji zaklêci  Bo¿eny Starociak (ksi¹¿ka
ukaza³a siê dziêki sponsorowi); 2. Architektura Milanówka Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, wydanie II poszerzone; promocjê ksi¹¿ki po³¹czono z prezentacj¹ wspó³czesnych tendencji
w budownictwie na terenie Milanówka. Ponadto przygotowano do druku dwie nastêpne pozycje wydawnicze, z których
pierwsza Milanówek  informator uka¿e siê najpóniej w kwietniu br. W ub. roku TMM rozpoczê³o wydawanie widokówek
o tematyce milanowskiej, ³¹cznie wydalimy 4 widokówki,
w przygotowaniu dalsze. Autorem spo³ecznie wykonanych projektów tych pocztówek jest cz³onek naszego Zarz¹du, artysta
plastyk Mariusz Koszuta. Nasze ksi¹¿ki s¹ w sta³ej sprzeda¿y
w dwóch ksiêgarniach w Milanówku i w obu kioskach przy
stacji PKP, wci¹¿ znajduj¹ nabywców co zachêca nas do wydania kolejnych publikacji o naszym miecie. S¹ jednak osoby, które na sta³e wyjecha³y z Milanówka i o wielu tych ksi¹¿kach nie wiedz¹. Apelujemy wiêc o ich popularyzowanie wród
przyjació³ i znajomych, cz³onków rodzin.
3. Wspó³dzia³anie z W³adzami Miasta. W IV kadencji dzia³alnoci Zarz¹du TMM kontynuowana by³a dobra wspó³praca
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6. Wspó³praca Zarz¹du TMM ze stowarzyszeniami spo³ecznymi s¹siaduj¹cych miast i gmin. W maju 2002 r. dosz³o do
kolejnego spotkania przedstawicieli 7 stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz swoich miast lub gmin w powiecie grodziskim.
M.in. wymieniono dowiadczenia nt. pracy poszczególnych
organizacji, omówiono przygotowania do pikniku regionalnego w Podkowie Lenej, który odby³ siê we wrzeniu z udzia³em TMM. Mielimy tam równie¿ w³asne stoisko z ksi¹¿kami
o Milanówku.
7. Jubileusze. TMM by³o inicjatorem i wspó³organizatorem
obchodów 60-lecia dzia³alnoci Sióstr Urszulanek w Milanówku, m.in. przygotowalimy z tej okazji wystawê fotograficzn¹
obrazuj¹c¹ dzia³alnoæ Zgromadzenia w Milanówku, w Polsce i na wiecie  ze szczególnym uwzglêdnieniem dzie³a b³.
U. Ledóchowskiej. Odby³ siê zjazd absolwentów cenionego
w miecie przedszkola Sióstr Urszulanek po³¹czony z wystêpami absolwentów i spotkanie z nauczycielami powiêcone
koncepcjom wychowawczym b³. U. Ledóchowskiej i prof.
Heleny Radliñskiej. W uroczystoæ w³¹czy³y siê w³adze samorz¹dowe. Burmistrz Jerzy Wysocki wraz z podziêkowaniami za to, co Siostry Urszulanki zrobi³y dla miasta wrêczy³ im
piêkny obraz milanowskiego artysty malarza W³odzimierza
Starociaka przedstawiaj¹cy Matulinek  siedzibê Zgromadzenia. Cz³onkowie TMM pod kierunkiem W. Starociaka odnowili figurê Matki Boskiej usytuowan¹ w parku otaczaj¹cym siedzibê Zgromadzenia. Podjêlimy równie¿ wspó³pracê
z parafi¹ w. Jadwigi przy organizacji obchodów jej 75-lecia,
które przypada w roku bie¿¹cym.
8. Nowe inicjatywy. Godna uwagi jest inicjatywa TMM utworzenia nagrody Milanowski Liæ Dêbu, przyznawanej przez
powo³an¹ w tym celu Kapitu³ê, za szczególne zas³ugi dla miasta. Twórc¹ projektu statuetki Licia jest artysta plastyk Mariusz Koszuta. Do nowych inicjatyw nale¿y organizowanie spotkañ z ciekawymi ludmi  mieszkañcami miasta i osobami
zwi¹zanymi z Milanówkiem, które przeprowadzamy przy wspó³pracy z Miejskim Orodkiem Kultury. Zainaugurowa³o je spotkanie z politologiem dr El¿biet¹ Potock¹ nt. Korei Pó³nocnej.
Prezes TMM Andrzej Pettyn

 Nastroje, B. Pawlak, M. Przygoda, PRO-Natura  E. Stêpnik, B. Mazur, Ksiêgarnia Kamix, K. Kwiatkowska, H. Marciniak-Polkowska, Sklep Przem. SPO£EM, Piekarnia 
B. Gapys, W. Suchocka, K. Dêbska, A. i S. Adachowie,
A. Krawczyk, G. Ró¿ycki, Pawilon nr 4  targ, Gaja  B. Kaczorowska, D. Jakiewicz, K. Osuch, E. i T. Matyszkiewicz,
ART.SPO¯.- A. Ogidel, A. Ogrodnik, E. i A. Kemona,
J. i W. Moes, J. Paku³a, Art. Dziew. J. Szewczyk, Majster 
H. I J. mietanko, S. i P. Olborscy, M. i G. Wigierowie,
D. Kwiatkowska, M. i R. Fastyn, M. Tomczyk, M. i M. Janowscy, M. Drozdowska, M. Kuæmierz, T. Szybuñka, K. Maciaszek, B. Chocyk, A. Litwiñczuk, Margot  M. Gajda, A. Fa³ek, AGD  K. Fitz, M. i D. Grad, D. Paku³a i K. Pawlak,
A. Czekalska, T. piewak, M. Orlicz, K. Zara, Zabawki 
B.K. i J. Seweryniak, A. Szondemajer, T. Kasztelanic, T. Pettyn, Art. Spo¿.  £yszkowska, H. Langa, Tortilla Service 
D. Szel¹g, Wydawnictwo Bo¿ena  B. J. Kowalewscy, M. Suda, Piekarnia J. Witaszczyk, Andrea  D. i A. Olizarowiczowie, Henry- R. i D. Winiarscy, Miladom  O. Nadolny,
M. Balcer i J. Jakubiak, Polska Ksi¹¿ka, Zabawki  S, Milewska, Perf. Ewelina  E. Rygielska, B. Soko³owska, Domena  J. Lis, Z. K³osiewicz, E. i A. wiêccy, Beata  B. i A.
Budkiewicz, U. Kuran, L. Nadolna, Irys  M. i R. Szel¹gowscy, R. O³ubek, Jagoda  J. Palencik i D. ¯akiewicz, M. Bugalska, W. Wlaz³o i Synowie, H. Tokarzewska, Bakoma 
B. Komorowska, Marika  H. Dzier¿yñska, Sowpol  J. i Z.
Sowa, Lecznica Zwierz¹t  P. Albin, A. i R. Jasiewicz, Kole¿anki Niepokalañskie M-60, E. Langa, Karmazyn  A. Dembiñska, Pama Sklep Spo¿ywczy  A. Jasiñska, D. Gradek,
W. Grochola, Cukiernia  J. Bendkowska, M. Boniecka, J. Bondaruk, Jedwab  M. i L. Sentkiewiczowie, Biovena 
J. Stankiewicz, Kodak- Express  B. Krysiñski, E. i B. Sinica, Barek Kucharek  E. Karasiñska, G. Pachulski, Wytw.
Cukierków  P. Pomorski, wiat Jedwabiu  K. Kroczewski, Kamix  K. i J. Skajewscy, Bohos-Tour  M. Bohosiewicz, B. i M. Moes, H. Dybiñska, K. £askawiec, K. Dzier¿anowska, p. Woniak z Piorunowa, Konfekcja  M. D³ugosz,
B. Zdoliñska, Apteka  E. Galewska, Milant  Z. i A. Pierciñscy i R. Mrówka, E. i S. Krzemiñscy  Upominki, Calamis, B. Szubañska, K. Skrzyczewska, K. Szewczyk.

Wigilia Samotnych A.D. 2002

Kochani uczestnicy Wigilii, serdecznie Wam dziêkujê za nasze wspólne uczestniczenie w tym radosnym wiêcie, a Wam,
nasi sponsorzy, jeszcze raz serdeczne Bóg zap³aæ za umo¿liwienie nam zorganizowania tej uroczystoci.
Danuta Maria Kijewska
Fundacja Cz³owiek-Cz³owiekowi

Szanowni Pañstwo
Grudniowe spotkanie op³atkowe, to klamra spinaj¹ca ca³oroczn¹ charytatywn¹ dzia³alnoæ Fundacji Cz³owiek-Cz³owiekowi
(Homo-Homini).
Szczególnie uroczystoæ pn. WIGILIA SAMOTNYCH z jej
ciep³em, serdecznoci¹ i rodzinn¹ atmosfer¹, jest momentem,
na który my, organizatorzy, czekamy ca³y rok z myl¹, czy sprostamy oczekiwaniom naszych podopiecznych, czy zbierzemy
wystarczaj¹c¹ iloæ produktów ¿ywnociowych i rzeczowych,
aby przygotowaæ dla nich paczki i wi¹teczny stó³ wigilijny.
I tu na pomoc (od kilku ju¿ lat) ruszy³y SS. Urszulanki. Dziêki
ich pracy i wielkim staraniom, na sto³ach nie brakuje niczego.
Fundacja bardzo sobie chwali i ceni tê wspó³pracê.
Grudniowa, 10-ta Wigilia zgromadzi³a oko³o 70 osób. Dary
i nas wszystkich b³ogos³awi³ ks. dziekan Zbigniew Szysz. Zaszczyci³ nas tak¿e, jak co roku, burmistrz Jerzy Wysocki.
W rodzinnej atmosferze spo¿ywalimy wigiliê, kolenduj¹c z ca³ych si³ i ciesz¹c siê podarkami. Najwiêcej radoci, jak zwykle, mia³y dzieci. To tak wspaniale móc patrzeæ na uradowane
twarze ludzi, którym mo¿na zrobiæ choæby najmniejsz¹ przyjemnoæ. By³o to jednak mo¿liwe dziêki wsparciu naszych
wspania³ych darczyñców, a byli to:

P.S. Je¿eli czyjekolwiek nazwisko pominê³am w podziêkowaniach  proszê o wybaczenie. Cieszê siê, ¿e w tym roku dana
jest mi mo¿liwoæ podzielenia siê z Pañstwem tymi informacjami, bowiem nie zawsze mam takie mo¿liwoci  vide rok
ubieg³y. Pragnê zawiadomiæ, ¿e w dniu 21.04. br. o godz. 1000
w parafii w. Jadwigi zostanie sprawowana Msza w. w intencji zdrowia i pomylnoci wszystkich dobrodziejów Fundacji.

Gimnazjum Spo³eczne Milanowskiego
Towarzystwa Edukacyjnego





czwarty rok dzia³alnoci
stabilna i dowiadczona kadra pedagogiczna
rozszerzony program nauczania
wybór jêzyków obcych

SZUKASZ PRZYJAZNEJ I BEZPIECZNEJ SZKO£Y 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
20 MARCA (CZWARTEK) 2003 R. O GODZ. 1800
MILANÓWEK, ul. Brzozowa 1
Wszelkie informacje: sekretariat szko³y 0-22 758-34-02

H. i H. Nowakowskie, U. i J. Radziccy, E. i W. Domiñczyk,
W. Szlaga  4 ³apy, MPM PRODUCT P. P³ochocki i pracownicy, Kurczak  B. Stefañski, Jedwab Polski  J. Dmochowski, J. Mycka, A. Wierzejska, J. i B. Osieccy, B. i L. Jurczakowie, I. Maciak, Kwiaciarnia E. i A. Pawlakowie, Bielizna
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zawodów by³ pan Grzegorz Michalak, sêdziowali pan Krzysztof Andrzejewski i Jacek Kieszkowski. Dru¿ynami opiekowa³a siê pani Agnieszka Okrasiak. Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y z r¹k burmistrza miasta Jerzego Wysockiego, puchary,
medale i nagrody rzeczowe.
Miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Roczniki: 199294
1. FC Milan
(£ukasz £azicki, Kamil Bialik, Jan
Maliszewski, Maciej Szczepanik, Bartek Pytlak i £ukasz Matysiak)
2. Jastrzêbie
(Adrian Ogidel, Krystian Algierski,
£ukasz Stê¿ycki, Emil Wójcicki, Robert £ukawski i £ukasz Adamski.)
3. B³yskawice
(Artur Rajzyngier, Micha³ Rajzyngier,
Wojciech Lewandowski, Dariusz
Olenderek i Pawe³ Ziemniak.)
Roczniki: 199091
1. Gacie w kropki
(Jakub P³oszaj, Maciej Rek, Bartek
Wójcicki, Maciej Szczêsny, Karol
Paw³owski i Sebastian Szlacheta.)
2. Demony Wojny II (Micha³ Godlewski, £ukasz Kulesza,
Grzegorz M³ynarczyk, Micha³ Karasiñski, Emil Ñem i Rados³aw Ró¿ycki.)
3. Gumisie
(Kamil Wilanowski, Micha³ Duranowski, Przemys³aw Lipiñski, Piotr Maciak,
Patryk Kalinowski i Patryk Prawdzik.)
Roczniki: 198789
1. Victoria Milanówek (Grzegorz Go³awski, Pawe³ Jankowski, Cezary Donat, Piotr Chaber, Tomasz Szymañski, i Zbigniew Mackiewicz.)
2. Inter Milanówek
(Jan Dytmar, Tomasz Wojciechowski,
Patryk Pawlak, Marcin Go³êbiowski,
Micha³ Ciela i Marcin Szymañski.)
3. Potê¿ne Paszczaki (Cezary Nem, £ukasz Temczyk, Maciej ¯ukowski, Bartek ¯o³ek, Baten
Enkhmandal i Grzegorz Kostrzewa.)

Konkurs recytatorski
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku zaprasza do
udzia³u w I Konkursie Recytatorskim organizowanym
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta pana
Jerzego Wysockiego.
Celem konkursu jest rozwijanie u dzieci oraz m³odzie¿y
gimnazjalnej umiejêtnoci ³adnego i poprawnego pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym.
REGULAMIN KONKURSU:
I.

Organizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

II.

Uczestnicy konkursu
 uczniowie klas IVI oraz uczniowie gimnazjum
 uczestnicy konkursu oceniani bêd¹ w trzech grupach wiekowych:
 79 lat
 1012 lat
 1315 lat

III.

Repertuar
 wiersz lub fragment prozy, tematyka dowolna.

IV.

Kryteria oceny:
 dobór repertuaru
 interpretacja utworu
 kultura mowy
 ogólny wyraz artystyczny.

Oceny interpretacji utworów dokona jury powo³ane przez
organizatora.
V.

Nagrody:
W ka¿dej grupie wiekowej przyznane bêd¹ po trzy
nagrody rzeczowe. Jury mo¿e dokonaæ innego podzia³u nagród.

VI. Terminy:
 na zg³oszenia uczestników organizator oczekuje do
30 kwietnia 2003 roku.
 Przes³uchania odbêd¹ siê:
 7 maja 2003 roku dla pierwszej grupy wiekowej
 14 maja 2003 roku dla drugiej grupy wiekowej
 21 maja 2003 roku dla trzeciej grupy wiekowej.

Pi³karska Liga Siódemek
Klub sportowy Milan i Miejski Orodek Kultury w Milanówku od kwietnia organizuj¹ trzeci¹ edycjê pi³karskiej ligi siódemek dla dzieci i m³odzie¿y pod patronatem Burmistrza Miasta w trzech kategoriach wiekowych.
a) 198789 b) 199091 c) 1992 i m³odsi
 uczestnicy rozgrywek musz¹ byæ mieszkañcami Milanówka lub uczniami jednej ze szkó³ milanowskich,
 dru¿yna mo¿e sk³adaæ siê z 12 zawodników. Na boisku
gra 7 zawodników.
 Rozgrywki odbêd¹ siê w miesi¹cach IV, V, VI. Zg³oszenia dru¿yn i zapoznanie siê z regulaminem rozgrywek do
27.03.2003 r. w MOK ul. Kocielna 3, tel. 758-39-60
Koordynator ds. sportu W³odzimierz Filipiak

Wrêczenie nagród i wystêp laureatów  4 czerwca 2003
roku.
Organizator udziela wszelkich informacji na temat konkursu pod numerem telefonu: 755 81 13
W godzinach:
poniedzia³ki, wtorki, pi¹tki  12001800
rody i czwartki  11001600.
Dyrektor MBP w Milanówku
Zofia Pawlak-Szymañska

Warsztaty twórcze

Miejski Orodek Kultury 
Milanówek, ul. Kocielna 3
e-mail: mokmilanowek@poczta.fm
annabiczyk@wp.pl
www.mokmilanowek.prv.pl
Tel/fax (0-22) 758-39-60

 przyjmujemy zg³oszenia na
 warsztaty dziennikarskie
Czas trwania warsztatów 34 miesi¹ce, na zakoñczenie uczestnicy otrzymaj¹ certyfikat ukoñczenia kursu, przewidywana
odp³atnoæ ok. 80 z³ miesiêcznie.
 warsztaty muzyczne
 Nauka Gry na Bêbenkach Afrykañskich
 Nauka Gry na Perkusji
Odp³atnoæ ok. 80 z³ miesiêcznie
 warsztaty rysunku i malarstwa
Odp³atnoæ miesiêczna 35 z³. Zajêcia bêd¹ prowadzone w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku przy ul. Królewskiej 69,
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane o kontakt z Miejskim Orodkiem Kultury.

Halowy turniej pi³karski
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych
W dniach 67.02.2003 r. w Miejskiej Hali Sportowej w Milanówku zosta³ rozegrany IV halowy turniej w pi³ce no¿nej dru¿yn 5 osobowych o Puchar Burmistrza Miasta. Startowa³o
28 zespo³ów w trzech kategoriach wiekowych. Ogó³em w imprezie wziê³o udzia³ 168 zawodników w wieku 916 lat. W rozegranych 32 meczach strzelono 111 bramek. Sêdzi¹ g³ównym
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Inne propozycje

Koszykówka na Piasta 14

Przy wspó³udziale Profesjonalnej Agencji Opieki Przy Tobie.
7 GLOTTODYDAKTYKA  uczenie siê pisania i czytania
dzieci od 3 roku ¿ycia bazuj¹ce na naturalnej dla dziecka
znajomoci g³osek, które s¹ przek³adane na litery w formie
zabawy, co umo¿liwia dziecku nabywanie nowych, trudnych umiejêtnoci czytania i pisania w sposób pozbawiony
lêku, napiêcia emocjonalnego.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ma³ych 10-osobowych grupach, raz
w tygodniu. Terminy zajêæ: wtorek godz. 1600. Koszt miesiêczny udzia³u dziecka w zajêciach  60 z³. Czas trwania
zajêæ  5 miesiêcy.
7 TRENING WZROKU  jest metod¹ pracy ze wzrokiem poprzez odpowiednio dobrane proste æwiczenia. Za³o¿eniem
treningu wzroku jest to, ¿e widzenie mo¿na doskonaliæ, poniewa¿ umiejêtnoæ widzenia podlega uczeniu siê. Dla dzieci
trening wzroku przeprowadzany jest metod¹ zabawy, poprzez któr¹ dzieci ucz¹ siê prawid³owo (bez napiêcia) u¿ywaæ swoich oczu.
Zajêcia odbywaj¹ siê w ma³ych 10-osobowych grupach, raz w tygodniu. Terminy zajêæ: roda godz. 1600. Koszt miesiêczny udzia³u dziecka w zajêciach  80 z³. Czas trwania zajêæ  5 miesiêcy.
Prosimy o zg³oszenia telefoniczne nr 824-35-44; 0-503-152-288
lub na miejscu w Miejskim Orodku Kultury tel. 758-39-60.
p.o. DYREKTORA Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Ch³opcy w Lidze NIKE dnia 16.01 przegrali na wyjedzie z 14 LO
Staszica 64-111 (P. Palarczyk 36 pkt 3x3, 6 prze, P. Maciak 5 pkt.
17 zb.). 23.01 wygrali u siebie z 34 LO Cervantesa 146-47 (P. Palarczyk 50 pkt 3x3, 16 zb. 9 prze, M. Zapa³owski 23 pkt 4x3, 9
zb. 7 prze, P. Maciak 20 pkt. 26 zb, M. Weso³owski 20 pkt, 16 zb.
B. Budza³ek 17 pkt, 6 as. 8 prze. R. Dej 10 pkt.). W zawodach
miêdzypowiatowych zajêli III miejsce:  ZSOiT Pruszków 47-62
(P. Palarczyk 35 pkt 3x3),  ZSR Teresin 36-31 (P. Palarczyk
17 pkt),  LO ¯yrardów 39-28 (P. Palarczyk 21 pkt). Mecze (dom):
25.02 - 1645 ZSO Komorów, 11.03  1645 39 LO, 25.03  1645
7 LO (wszystkie na MHS ul. ¯abie Oczko).
Dziewczêta pierwszy raz w historii wygra³y zawody miêdzypowiatowe pokonuj¹c wszystkie trzy zespo³y:  LO Sochaczew
46- 30 (M. Gamdzyk 16 pkt. 10 zb. 10 prze, O.Woyna 11 pkt.),
-ZSO Komorów 49-9 (M. Gamdzyk 20 pkt. 11 zb.), -LO ¯yrardów 36-30 (M.Gamdzyk 24 pkt. 10 zb.). W Lidze NIKE
23.01 wygra³y z 28 LO u siebie 67- 49 (M. Gamdzyk 19 pkt.
27 zb, I. Gawryszewska 16 pkt. 13 zb, O. Woyna 16 pkt. 6 prze,
M. Wyszomirska 10 pkt. 7 as. 7 zb.).
Terminarz: 13.03  1430 LO Wo³omin, 03.04 - 1430 91 LO (mecze w szkole przy Piasta 14).
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
www.zsmilan.prv.pl
Micha³ Gbur

Referat
Ochrony
rodowiska

Ferie  sukcesy ³y¿wiarskie
W dniach 56.02.2003 r. odby³a siê w Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w ³y¿wiarstwie szybkim. Bardzo dobrze wypadli milanowscy ³y¿wiarze; w kategorii juniorów m³odszych
5 z³otych medali wywalczy³a Luiza Z³otkowska, wygrywaj¹c
Olimpiadê. Tym samym zakwalifikowa³a siê na Mistrzostwa
Europy w Holandii (2122 marzec br.) i na Mistrzostwa wiata, które odby³y siê w dniach 2223 lutego br.) w Japonii.
Karolina P³oszkiewicz zajê³a 11 miejsce w wieloboju, a na
dystansie 3 km by³a ósma.
W biegu dru¿ynowym Karolina P³oszkiewicz, Marta Matusiak
i Agata Dubielecka zajê³y 5 miejsce.

tel.: 758 30 61 wew. 221 lub 212
e-mail:srodowisko@milanowek.pl
Uwaga nowoæ  Odbiór kartonów po napojach!
Referat Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku przypomina Mieszkañcom Milanówka, ¿e w ramach zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, od tego roku mo¿na wrzucaæ kartony po napojach
spo¿ywczych (mleku, sokach) tzw. tetrapaki zarówno do pojemników (z napisem Z£OM) rozstawionych na terenie miasta jak i do czerwonego worka (z napisem Z£OM).

W kategorii juniorów m³odszych ch³opców, najlepiej zaprezentowa³ siê Kamil Majewski  w wieloboju zaj¹³ 9 miejsce,
na dystansie 3 km by³ ósmy, a w biegu na 5 km uplasowa³ siê
na 10 miejscu.
W biegu dru¿ynowym Kamil Majewski, Arkadiusz Perzyñski
i Marcin Rumowski zajêli 7 miejsce, a Artur Parchan i Bartek
Kamiñski  miejsce 9.
W kategorii juniorek starszych w biegu dru¿ynowym br¹zowy
medal zdoby³y Marta i Monika Skonieczne.
Indywidualnie Monika Skonieczna by³a pi¹ta w wieloboju,
czwarta na dystansie 500 m, pi¹ta na dystansie 1500 m, siódma  na dystansie 1000 m i szósta na dystansie 3 km. Marta
Skonieczna w wieloboju zajê³a ósm¹ lokatê.

Odbiór gratów!
W³acicielom nieruchomoci uczestnicz¹cym w zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu odpadów b¹d legitymuj¹cym siê umow¹ na wywóz odpadów komunalnych, przys³uguje prawo do korzystania z bezp³atnego wywozu
komunalnych odpadów wielkogabarytowych (gratów).
W 2003 roku wywóz odbywaæ siê bêdzie 1 raz na dwa miesi¹ce  w ostatnie soboty, tj.:
22.02, 26.04, 28.06, 30.08, 25.10, 20.12.
na podstawie indywidualnych zg³oszeñ  osobicie lub telefonicznie do Referatu Ochrony rodowiska. Zg³aszaj¹cy zobowi¹zany jest podaæ: imiê i nazwisko, adres oraz rodzaj i iloæ
gratów wg wykazu dostêpnego w Referacie Ochrony rodowiska.
Warunkiem przyjêcia odpadów wielkogabarytowych do wywozu jest zg³oszenie potrzeby wywozu, najpóniej w rodê
poprzedzaj¹c¹ wywóz do godz. 1300 w³¹cznie.

Milanowscy ³y¿wiarze zdobywali równie¿ medale w barwach
Warszawy (W£K STEGNY). S³awomir Chmura zdoby³ br¹zowy
medal w biegu na 3 km i z³oty medal w sztafecie, a Martyna Winiewska  równie¿ z³oto w sztafecie oraz 7 miejsce w wieloboju.
W dniach 1213 marca br. lutego br. odby³y siê Mistrzostwa
Polski M³odzików. 1 miejsce i 5 z³otych medali zdoby³a Marzena Szczepanik. Ewa Mazurkiewicz zajê³a 11 miejsce w wieloboju, by³a ósma na dystansie 500 m i dwunasta na 1500 m.
Monika Majewska zajê³a 15 miejsce w wieloboju. Dru¿ynowo
dziewczynki zdoby³y II lokatê.
Ch³opcy, w sk³adzie: Daniel Majchrzak, Kamil Kopeæ i £ukasz Sierakowski, zajêli 5 miejsce. Indywidualnie Daniel Majchrzak by³ siódmy na dystansie 500 m, ósmy  na 1500 m,
a w wieloboju zaj¹³ 16 miejsce.
Dyrektor Zesp. Szk. G. nr 3
i trener Krzysztof Filipiak

UMO¯LIWIAMY PAÑSTWU równie¿ w³aciwe (w zgodzie z ochron¹ rodowiska) pozbycie siê innych ODPADÓW
w tym odpadów NIEBEZPIECZNYCH:
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1) ZU¯YTE AKUMULATORY  przyjmowane s¹, OD
OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZ¥CYCH DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ, na terenie bazy ZGKiM w Milanówku przy ul. Turczynek po uprzednim zg³oszeniu telefonicznym: 0-501 102 762, 0-501 102 761 lub 724-90-20.
2) OLEJE PRZEPRACOWANE  przyjmowane s¹ j.w.
UWAGA! Osoby pozbywaj¹ce siê olejów przepracowanych
maj¹ obowi¹zek we w³asnym zakresie dostarczyæ olej i przelaæ go do firmowego pojemnika.
3) Z£OM  bezporednio z posesji odbierze od Pañstwa punkt
skupu z³omu przy ul. Chrzanowskiej 2 w Grodzisku Maz.,
po uprzednim zg³oszeniu telefonicznym: 755-73-13.
4) ZU¯YTE BATERIE, w tym i baterie alkaliczne mo¿emy
wrzucaæ do pojemników, które ustawione s¹ w nastêpuj¹cych
punktach miasta:
7 W budynku Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69,
7 W budynku Szko³y Podstawowej nr 2 przy ul. Literackiej 20,
7 W budynku Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej
nr 18 przy ul. Spacerowej 3,
7 W budynku Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3 przy ul. ¯abie
Oczko 3,
7 Sklep Elektryczny przy ul. Warszawskiej 25,
7 W budynku Urzêdu Pocztowego przy ul. Warszawskiej róg
ul. Pi³sudskiego,
7 W budynku Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Fiderkiewicza 41,
7 W budynku B Urzêdu Miejskiego w Milanówku przy
ul. Kociuszki 45.
5) ODZIE¯ U¯YWAN¥ i inne tekstylia mo¿na wrzucaæ do
specjalnych pojemników ustawionych przy kolorowych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów w ni¿ej podanych punktach miasta:
7 ul. Mickiewicza naprzeciwko Urzêdu Miejskiego,
7 ul. Krakowska przy stacji PKP,
7 ul. Warszawska u wylotu ul. Pi³sudskiego (przy ogrodzeniu PKP),
7 ul. Zachodnia przy blokach,
7 ul. Skargi  osiedle GSM Jedwabnik I,
7 ul. Sportowa  osiedle GSM Jedwabnik II,
7 ul. Królewska  osiedle GSM Królewska,
7 ul. Przysz³oæ  osiedle Gospodarska,
7 ul. Polna  osiedle In¿ynierska.

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z póniejszymi zmianami) art. 3 pkt. 20, art. 273,274,279,284287 oraz rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dn. 9 padziernika 2001 r.
w sprawie op³at za korzystanie ze rodowiska (Dz. U. Nr. 130, poz. 1453,
Dz. U. Nr 151 poz. 1703), rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dn. 26
czerwca 2002 r. w sprawie wykazów zawieraj¹cych informacje i dane o zakresie korzystania ze rodowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U.
Nr 100, poz. 920 )

Za wprowadzanie na rynek krajowy produktów w opakowaniach i towarów lub za prowadzenie jednostki handlu detalicznego o powierzchni pow. 500 m2 sprzedaj¹cej produkty
tam pakowane.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639) art. 12,15,16,20,21 oraz Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 wrzenja 2001 r. w sprawie stawek
op³at produktowych ( Dz. U. Nr 116, poz. 1235), rozporz¹dzenie Rady
Ministrów z 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych (Dz. U. Nr 69,
poz. 719)

Szczegó³owych informacji udziela: Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Mazowieckiego, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, nr tel.: 597 91 00 wewnêtrzne: powietrze 247, 248;
odpady i op³. prod. 260, 263; woda i cieki 232, 245.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Zofia Krawczyk
Burmistrz Miasta Milanówka og³asza przetarg nieograniczony pn.: Utrzymywanie czystoci dróg i skwerów
na terenie miasta Milanówka
Formularze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
mo¿na uzyskaæ w Referacie Ochrony rodowiska Urzêdu
Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45, budynek B
I piêtro tel.: 758 30 61 wew. 221 lub 212 w poniedzia³ki 
pi¹tki 8001600. Cena formularza SIWZ: 25 z³. netto + 22%
Vat
7 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami s¹: Zofia Krawczyk i Beata Szumacher, tel.: 758 30
61 wew. 221 lub 212
7 Termin sk³adania oferty up³ywa dnia 05.03.2003 r. o godz.
1000
(w sekretariacie Urzêdu Miejskiego, Milanówek ul. Kociuszki 45, budynek A)
7 Wadium: 5000 z³.
7 Kryterium wyboru oferty: cena  100 %
7 W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci nie wykluczeni
na podstawie art. 19 ust.1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spe³niaj¹cy warunki zawarte
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Informacja dla prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹:
Przypominamy osobom prowadz¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ o obowi¹zku uiszczania op³at, na konto Urzêdu Marsza³kowskiego, z tytu³u korzystania ze rodowiska:
Za wprowadzanie zanieczyszczeñ do powietrza powsta³ych
w wyniku:
7 procesów technologicznych
7 spalania energetycznego
7 prze³adunku benzyn silnikowych
7 procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (transport)

Akcja zima!
Mieszkañcom Milanówka przypominamy o obowi¹zku oczyszczania ze niegu i lodu, usuwania skutków go³oledzi z chodników i ci¹gów pieszych (w ulicach nieutwardzonych) po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci.
Obowi¹zek ten wynika z Uchwa³y nr 166/XXIV/Rady Miasta
Milanówka z dnia 28.04.2000 r., podjêtej na podstawie art. 4
ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 z póniejszymi zmianami).
Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol £uczak

Za sk³adowanie odpadów:
7 je¿eli jeste posiadaczem odpadów
7 przekazujesz odpady podmiotowi, który nie uzyska³ wymaganego zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
Za pobór wód oraz za wprowadzanie cieków do wód lub
ziemi:
7 w tym za wody opadowe i roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych
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