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Radosnych, pogodnych i zdrowych
wi¹t Wielkanocnych
¿ycz¹ mieszkañcom Milanówka:
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki,
Przewodnicz¹cy Rady Wojciech Wlaz³o,
Radni oraz pracownicy
Urzêdu Miejskiego w Milanówku
Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie 21.02.14.03.2003 r.

Burmistrz Miasta Milanówka informuje
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) oraz
Uchwa³y Nr 28/IV/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 lutego 2003 r. zawiadamiam o przyst¹pieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki nr ewidencyjny 157 w obrêbie 06-04 u zbiegu ul. Fiderkiewicza i Krótkiej
w Milanówku.
Przedmiotem opracowania jest zmiana przeznaczenia terenu
na park miejski z funkcj¹ rekreacyjno-wypoczynkow¹ z niezbêdnymi urz¹dzeniami, obiektami kubaturowymi i komunikacj¹. Obecne przeznaczenie: teren zieleni miejskiej.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do w/w planu w terminie do dnia 22 kwietnia 2003 r. w Urzêdzie Miejskim w Milanówku, ul. T. Kociuszki 45. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomoci, której dotyczy.

Burmistrz:
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawie:
a) korekty bud¿etu miasta na 2003 r.,
b) powo³ania gminnego zespo³u reagowania kryzysowego,
c) zatwierdzenia Regulaminu Pracy w Urzêdzie Miejskim,
d) obiegu dokumentów przy realizacji zamówieñ publicznych (Nowe Zarz¹dzenie Burmistrza nr 16/IV/2003).
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty uchwa³ w sprawach:
a) korekty bud¿etu miasta na 2003 r.,
b) wyst¹pienia Gminy Miasto Milanówek z Unii Miasteczek Polskich,
c) wst¹pienia Gminy Miasto Milanówek do Zwi¹zku Miast
Polskich,
d) zmiany uchwa³y dotycz¹cej programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 20022006,
e) nabycia na rzecz Gminy dz. nr ew. 84/4, obrêb 06-03
przy ul. Fiderkiewicza,
f) zamiany gruntów miêdzy Gmin¹ a Grodzisk¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ oraz osob¹ fizyczn¹.
3. Zaakceptowa³ projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zachód 2, Lipowa 1, Sadowa 1
i Kazimierówka na etapie przed uzgodnieniami.
4. Uruchomi³ zamówienia publiczne w trybie:
a. poza ustawowym na wykonanie projektu mpzp terenu
amfiteatru u zbiegu ulic Fiderkiewicza i Krótkiej,
b. zapytania o cenê na zakup sprzêtu i programów komputerowych w Urzêdzie Miejskim,
c. przetargu nieograniczonego na wiosenny wywóz lici na
terenie Milanówka.
5. Zatwierdzi³ wyniki zamówieñ publicznych:
a) na wykonanie projektu technicznego budynku u¿ytecznoci publicznej w Milanówku (w trybie zapytania o cenê),
b) na budowê, modernizacjê i remonty ulic z elementów
betonowych (w trybie przetargu nieograniczonego),
c) na zakup sprzêtu i programów komputerowych w Urzêdzie Miejskim (w trybie zapytania o cenê).
Burmistrz Miasta
Jerzy Wysocki

*
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) zawiadamiam, ¿e projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów:
1. Wiatraczna-1
2. Jedwab-2,
3. Królewska-3
w Milanówku bêd¹ wy³o¿one do publicznego wgl¹du w dniach
od 10 kwietnia do 2 maja 2003 r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Milanówku, w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18, w godz. 10001400.
Zgodnie z art. 23 ustawy ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie planu, mo¿e wnieæ protest.
Zgodnie z art. 24 ustawy, ka¿dy którego interes prawny lub
uprawnienia zosta³y naruszone przez ustalenia przyjête w projekcie planu, mo¿e wnieæ zarzut.
Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ protesty i zarzuty na pimie do
Burmistrza Miasta z podaniem oznaczenia nieruchomoci w terminie nie d³u¿szym ni¿ 14 dni po up³ywie okresu wy³o¿enia.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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go z czêci¹ handlow¹ na poziomie parteru przy ul. Krakowskiej 11. Projektowany budynek ma przylegaæ do budynków sklepowych (sklep spo¿ywczy i sklep chemiczny),
których witryna ma byæ przebudowana z duchem czasu.
Przed sklepami od strony ul. Krakowskiej PSS SPO£EM
ma wybudowaæ 10 miejsc parkingowych w pasie szerokiego chodnika. Natomiast na zapleczu dzia³ki bêdzie poprowadzony ci¹g pieszo-jezdny, jako kontynuacja ci¹gu komunikacyjnego przebiegaj¹cego na zapleczu pawilonów
handlowo-us³ugowo-mieszkaniowych od ul. Kociuszki do
ul. Krakowskiej. Rada Miasta g³osami 11 za, przy 4 przeciw zatwierdzi³a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Milanówka  dotycz¹cy terenu dzia³ki nr ew. 24, obrêb 05-15.
 Uchwa³a nr 32/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miasto
Milanówek nieruchomoci gruntowej, stanowi¹cej w³asnoæ
osób fizycznych, zajêtej pod stacjê trafo. W ramach procesu regulowania spraw w³asnociowych terenów, na których
stoj¹ urz¹dzenia elektroenergetyczne, Burmistrz poinformowa³ Radê o zakoñczonych negocjacjach z w³acicielem
nieruchomoci dot. wykupu gruntu, na którym znajduje siê
stacja trafo przy ul. Fiderkiewicza w rejonie ul. Grudowskiej. Grunt o pow. 83 m 2 zostanie wykupiony za 7470 z³.
Burmistrz poinformowa³, ¿e po wykupie gruntu przez Gminê, teren zostanie przekazany w u¿yczenie Zak³adowi Energetycznemu. Rada Miasta jednog³onie przyjê³a powy¿sz¹
uchwa³ê.
 Uchwa³a nr 33/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie: przekazania w wieczyste u¿ytkowanie Grodziskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej nieruchomoci gruntowych, na poprawê warunków zagospodarowania
dzia³ek posiadanych. Jest to kolejny etap porz¹dkowania
spraw w³asnociowych pomiêdzy Gmin¹ a Grodzisk¹ Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹. W zamian za przekazanie wieczystego u¿ytkowania 345 m2 gruntów przyleg³ych do terenów
GSM, Gmina otrzyma od GSM 406 m2 gruntów przyleg³ych
do terenów komunalnych. Rada Miasta jednog³onie przyjê³a powy¿sz¹ uchwa³ê.
 Uchwa³a nr 34/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie: wyst¹pienia Gminy Miasta Milanówka z Unii Miasteczek Polskich.
 Uchwa³a nr 35/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie: przyst¹pienia Gminy Miasta Milanówka do Zwi¹zku Miast Polskich. Burmistrz jako reprezentant Milanówka w Unii Miasteczek Polskich stwierdzi³,
¿e Unia obecnie nie wykazuje ¿adnej aktywnoci w sprawach zwi¹zanych z problemami samorz¹dów lokalnych.
Natomiast Zwi¹zek Miast Polskich jest w tej chwili najsilniejsz¹ reprezentacj¹ Gmin Miejskich (262 cz³onków) dzia³aj¹c¹ aktywnie na rzecz rozwi¹zywania problemów polskich miast. Rada Miasta jednog³onie przyjê³a powy¿sze
uchwa³y.
 Uchwa³a nr 36/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie: wyboru cz³onka Rady Spo³ecznej
SZPZOZ Szpital Zachodni. Rada Miasta g³osami 13 za, przy
2 wstrzymuj¹cych wybra³a do Rady Spo³ecznej SZPZOZ
Szpital Zachodni jako przedstawiciela Rady Miasta Milanówka pani¹ Ma³gorzatê Filipiak  Przewodnicz¹c¹ Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Sportu.
 Uchwa³a nr 37/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 379/XLIV/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2002 r. dotycz¹cej: zatwierdzenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 20022006. Zgodnie z wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 2 padziernika 2002
roku zosta³y wprowadzone niezbêdne zmiany w programie
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach
20022006. W za³¹czniku nr 1 do omawianej uchwa³y

Informujemy, ¿e w Urzêdzie Miejskim dzia³a
punkt Informacji Europejskiej, do którego serdecznie Pañstwa zapraszamy.
Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

Informacja z V Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 marca 2003 r.
V Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 25 marca
2003 r. W sesji udzia³ wziêli wszyscy 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.
Burmistrz wrêczy³ nagrody zwyciêzcom I Plebiscytu na najlepszych sportowców i trenerów Warszawskiego Pasma Zachodniego, które otrzymali najlepszy trener Krzysztof Filipiak
oraz jego podopieczna panczenistka Luiza Z³otkowska.
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 30/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia
25 marca 2003 r. w sprawie: rozpatrzenia protestu, z³o¿onego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ki numer ewidencyjny 24
w obrêbie 05-15, po³o¿onej przy ulicy Krakowskiej
w Milanówku. Rada rozpatrywa³a protest jednego z cz³onków wspólnoty mieszkaniowej s¹siedniej nieruchomoci
przy ul. Krakowskiej 11 (protestuj¹cy wskazywa³, ¿e teren ten nale¿¹cy do PSS SPO£EM, nie powinien byæ przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹
z us³ugami towarzysz¹cymi, ¿e dzia³ka znajduje siê w bliskiej odleg³oci od uci¹¿liwego torowiska PKP, z brakiem
dojazdu dla ruchu ko³owego i pieszego oraz, ¿e w projekcie planu wpisany jest zakaz budowy ogrodzeñ pomiêdzy dzia³kami). Burmistrz Jerzy Wysocki wskaza³, ¿e
przeznaczenie tego terenu pod zabudowê wielorodzinn¹
z towarzysz¹cymi nieuci¹¿liwymi us³ugami i handlem
w centrum miasta, na jedynej wolnej dzia³ce przy ul. Krakowskiej jest logiczne, ¿e w tej samej odleg³oci od torowiska PKP zlokalizowane s¹ s¹siednie obiekty o podobnej
funkcji, ¿e dzia³ka jest skomunikowana ci¹giem pieszojezdnym przebiegaj¹cym na zapleczu od ul. Kociuszki i do
ul. Krakowskiej oraz, ¿e zosta³ wykrelony z treci planu
zapis o zakazie grodzenia dzia³ek. Rada Miasta g³osami
11 za, przy 4 wstrzymuj¹cych odrzuci³a protest jako bezzasadny.
 Uchwa³a nr 31/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25
marca 2003 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Milanówka  dotyczy terenu dzia³ki nr ew. 24 w obr. 05-15. Rada Miasta po
odrzuceniu protestu jak wy¿ej, rozpatrzy³a projekt uchwa³y
w sprawie zatwierdzenia planu miejscowego dla terenu dzia³ki
nr ew. 24. Zgodnie z przedstawion¹ przez PSS SPO£EM koncepcj¹, planowany do budowy budynek mieszkaniowy wielorodzinny z towarzysz¹cymi us³ugami na poziomie parteru,
ma swoj¹ architektur¹ i stylem nawi¹zuje do otoczenia, czyli
pawilonów handlowo-us³ugowo-mieszkaniowych na rogu
ul. Krakowskiej i ul. Kociuszki oraz budynku mieszkalne2

w pkt. IV pt. Zasady polityki czynszowej skrela siê nastêpuj¹c¹ treæ:
Podwy¿ki czynszu lub innych op³at za u¿ywanie lokalu,
z wyj¹tkiem op³at niezale¿nych, które mog¹ byæ wprowadzane nie czêciej ni¿ co 6 miesiêcy, nie mog¹ w danym
roku przekraczaæ redniego wzrostu cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych ogó³em w minionym roku, w stosunku do
roku poprzedzaj¹cego rok miniony nie wiêcej ni¿ o: 50% 
je¿eli roczna wysokoæ czynszu nie przekracza 1% wartoci odtworzeniowej, 25%  je¿eli roczna wysokoæ czynszu
jest wy¿sza ni¿ 1% i nie przekracza 2% wartoci odtworzeniowej, 15%  je¿eli roczna wysokoæ czynszu jest wy¿sza
ni¿ 2% wartoci odtworzeniowej oraz Zmiana stawki czynszu mo¿e byæ dokonana przez Zarz¹d Miasta Milanówka
jeden raz w roku po og³oszeniu w Monitorze Polskim wskanika redniorocznego wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych.
W miejsce wykrelonego tekstu w Za³¹czniku nr 1 dopisuje siê: Podwy¿ka czynszu nie mo¿e przekraczaæ w stosunku rocznym 3% wartoci odtworzeniowej. Zmiana
stawki czynszu mo¿e byæ dokonana zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta Milanówka, jeden raz w roku. Burmistrz
poinformowa³ radnych, ¿e ostatnia podwy¿ka czynszu
w lokalach komunalnych mia³a miejsce w listopadzie
2000 r., a najbli¿sza podwy¿ka planowana jest dopiero
na rok 2004. Rada Miasta jednog³onie przyjê³a powy¿sz¹ uchwa³ê.
 Uchwa³a nr 38/V/03 Rady Miasta Milanówka z dnia
25 marca 2003 r. w sprawie: zmian w bud¿ecie miasta na
2003 rok. Jest to pierwsza korekta bud¿etu w br. wprowadzaj¹ca znaczne zmiany, które dokonywane s¹ zarówno w dochodach jak i w wydatkach bud¿etowych, poprzez
podzia³ wolnych rodków, powsta³ych jako nadwy¿ka
rodków pieniê¿nych pozosta³ych z ubieg³ego roku na rachunku bankowym. Ogó³em wolne rodki wynosz¹
984.885 z³ z czego, w bie¿¹cej korekcie zosta³a rozdysponowana kwota 808.735 z³, pozosta³a wiêc nie rozdysponowana jeszcze kwota 176.150 z³, do wykorzystania w kolejnych korektach bud¿etu. Uchwa³a zosta³a przyjêta
jednog³onie i obejmuje przede wszystkim przedstawione
poni¿ej zmiany:
 w planie dochodów bud¿etowych na 2003 rok przedstawiaj¹ce siê nastêpuj¹co: zmniejsza siê plan dochodów: o 253.406 z³ z tytu³u udzia³ów w podatku dochodowym od osób fizycznych w zwi¹zku z informacj¹
z Ministerstwa Finansów o zmniejszeniu planowanej kwoty udzia³ów w tym podatku, o 90.861 z³ w zwi¹zku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji owiatowej na 2003 rok, o 7.100 z³ w Urzêdzie Miejskim tj.
o otrzyman¹ kwotê odszkodowania z PZU S.A. za uszkodzenie rodków trwa³ych w dniu 4 lipca ub. r. Zwiêksza
siê plan dochodów: o kwotê 1.240 z³ w zwi¹zku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji na
2003 rok, o przyznan¹ kwotê dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na do¿ywianie uczniów w wys. 8.000 z³, o 7.050 z³
w zwi¹zku z refundacj¹ przez Starostwo Powiatowe ze rodków PFRON czêci wynagrodzenia pracownika Orodka Pomocy Spo³ecznej;
 w planie wydatków bud¿etowych przedstawiaj¹ce siê
nastêpuj¹co: zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych:
o kwotê 50.000 z³ z przeznaczeniem na budowê wodoci¹gu w ulicy Dêbowej i Królewskiej, o kwotê 30.000 z³ plan
dotacji dla Starostwa Powiatowego na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji dróg powiatowych w Milanówku, z przeznaczeniem na projekt przebudowy skrzy¿owania ulic Królewska  Podwiejska, o kwotê 64.734 z³ ogó³em
w gospodarce gruntami i nieruchomociami, w tym
o 32.500 z³ na udzia³ gminy w 2003 roku w kosztach wie-

loletniej modernizacji ewidencji gruntów miasta Milanówka realizowanej przez Starostwo Powiatowe oraz o 32.234 z³
na zap³atê nale¿noci zas¹dzonych wyrokiem s¹dowym,
o 10.149 z³ z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej
w ub. r. dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów, o 80.000 z³ w Urzêdzie Miejskim, w tym
o 50.000 z³ na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika
 doradcy ds. Unii Europejskiej oraz o 30.000 z³ z przeznaczeniem na odkupienie rodków trwa³ych zniszczonych
w wyniku po¿aru budynku Urzêdu Miejskiego. W Szko³ach
Podstawowych zwiêksza siê wydatki ogó³em o 32.283 z³.
Zgodnie z otrzyman¹ metryczk¹ subwencji owiatowej na
2003 rok kwota subwencji owiatowej przypadaj¹cej na
1 ucznia w 2003 roku wynosi jednolicie dla wszystkich Jednostek Samorz¹du Terytorialnego 2.403,77 z³. W zwi¹zku
z tym, i¿ ww. kwota jest mniejsza od szacunkowej kwoty
przyjêtej w bud¿ecie miasta do naliczenia dotacji dla niepublicznych szkó³, zmniejsza siê dotacje dla Integracyjnej
Szko³y Podstawowej o 1.204 z³, a zwiêksza dla Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej o 4325 z³. Ponadto, zwiêksza
siê wydatki bie¿¹ce o kwotê 331 z³ z przeznaczeniem na
zwrot dotacji z ub. r., natomiast wydatki inwestycyjne
zwiêksza siê o 30.000 z³ na modernizacjê budynku Szko³y
Podstawowej Nr 2. Zwiêksza siê ogó³em dotacjê dla Gimnazjum Spo³ecznego o kwotê 2.442 z³, w tym w oparciu
o ostateczn¹ kwotê subwencji owiatowej przypadaj¹cej na
1 ucznia w 2003 roku zmniejsza siê pierwotnie ustalon¹
kwotê dotacji o 1.058 z³ oraz przyznaje siê dotacjê w wys.
3.500 z³ na dofinansowanie wyjazdu uczniów na zimowe
igrzyska sportowe. Ponadto, w ramach wydatków bie¿¹cych, zwiêksza siê plan wydatków Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 o 1.200 z³, z przeznaczeniem na zakup roweru
górskiego do celów treningowych, natomiast w ramach
wydatków inwestycyjnych zwiêksza siê wydatki
o 20.000 z³, w tym na modernizacjê budynku Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1 o 10.000 z³ i Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3
o 10.000 z³. Zwiêksza siê plan wydatków o kwotê 6.000 z³
z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wyjazdu uczniów milanowskich szkó³ do Niemiec w ramach wymiany m³odzie¿y. Zwiêksza siê plan wydatków o 689 z³ z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej w ub. r. dotacji celowej
na sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej.
Zwiêksza siê plan wydatków o 142 z³ z przeznaczeniem
na zwrot niewykorzystanej w ub. r. dotacji celowej oraz
o 38.000 z³ z przeznaczeniem na wyp³aty zasi³ków celowych i udzielenie pomocy finansowej dla pogorzelców.
Zwiêksza siê plan wynagrodzeñ osobowych i pochodnych
od p³ac ogó³em o 18.050 z³, w zwi¹zku z koniecznoci¹
zatrudnienia nowego pracownika w Orodku Pomocy Spo³ecznej. Zwiêksza siê wydatki o 8000 z³ z otrzymanej dotacji na do¿ywianie uczniów. W ramach wydatków inwestycyjnych przeznacza siê kwotê 50.000 z³ na modernizacjê
i budowê owietlenia w miecie. Zwiêksza siê dotacje dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej o 5.000 z³ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funduszu p³ac w zwi¹zku z koniecznoci¹ zatrudnienia pracownika w pe³nym wymiarze
czasu pracy. Zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych
przeznaczonych na budowê stadionu na Turczynku
o 20.000 z³.
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
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1. Zg³oszono do Starostwa Powiatu Grodziskiego zamiar rozpoczêcia w sezonie wiosenno-letnim robót drogowych (modernizacji i remontów) w nastêpuj¹cych ulicach: Polna,
D³uga, Prosta, Grudowska, Dworcowa.
2. Rozstrzygniêto przetarg na budowê i modernizacjê ulic z elementów betonowych. Wygra³a firma DOMBRUK z O¿arowa Mazowieckiego. Podpisano umowê w konsekwencji
której mo¿na przyst¹piæ do realizacji robót drogowych.
3. Wykonano zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo dla pieszych projekt zmiany organizacji ruchu dla ulicy Dêbowej przy
ul. Smoleñskiego.
4. Przygotowywany jest projekt studni ch³onnej zlokalizowanej w ulicy Wojska Polskiego w rejonie ul. wierkowej.
II.W ramach bie¿¹cego utrzymania i konserwacji dróg
w 2003 r. ju¿ wykonano nastêpuj¹ce zadania:
1. Dokonano miejscowego, powierzchniowego utwardzenia
i stabilizacji nawierzchni t³uczniem betonowym na ulicach:
Niskiej, Mi³ej, 3-go Maja oraz ¿u¿lem na ulicach: Jesionowej, Wojska Polskiego, Zamenhofa, Staszica, G³owackiego, Nowoprojektowanej i Okrzei.
2. Rozpoczêto wykonywanie napraw ubytków w nawierzchniach asfaltowych (remonty cz¹stkowe)  na dzieñ
19.03.2003 r. naprawiono oko³o 100 m2 ubytków.
3. Oznakowano skrzy¿owania ulic Granicznej z Grudowsk¹
i Granicznej z Zaw¹sk¹.
4. Przyst¹piono do wiosennego równania dróg o nawierzchniach gruntowych.
III. W ramach podpisanego porozumienia miêdzy Burmistrzem
Miasta a Starostwem Powiatowym o wspó³finansowaniu inwestycji drogowych w drogach powiatowych, w roku bie¿¹cym maj¹ byæ wykonane nastêpuj¹ce inwestycje:
1. Modernizacja ulicy Kociuszki na odcinku Podgórna 
Gospodarska.
2. Budowa nowego chodnika w ulicy Nowowiejskiej na odcinku £¹czna  Królewska.
3. Budowa chodnika w ulicy Kazimierzowskiej od przystanku
WKD Kazimierówka  200 mb w stronê centrum miasta.
4. Modernizacja ulicy redniej na odcinku 5080 mb od strony skrzy¿owania z ulic¹ Kazimierzowsk¹.

OG£OSZENIE
Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza wszystkich
zainteresowanych tematem Strategii
Zrównowa¿onego Rozwoju Gminy Miasta Milanówka
do roku 2020 r. do zg³aszania wniosków i propozycji
do w.w. opracowania w sekretariacie lub w punkcie
obs³ugi interesanta w Urzêdzie Miejskim w Milanówku
ul. Kociuszki 45 do dnia 30.04.2003 r.
Po tym terminie wszystkie materia³y przekazane
zostan¹ autorom opracowania.

Planowane inwestycje w 2003 roku
Bran¿a budowlana
1. G³ównym zadaniem inwestycyjnym w br. jest budowa nowej
k³adki dla pieszych nad torami PKP na wysokoci przed³u¿enia
ulic ¯abie Oczko  Brzozowa wraz z modernizacj¹ istniej¹cej
k³adki nad torami PKP w rejonie ulic Kaprys  Przejazd.
Dokumentacjê techniczn¹ k³adki po rozstrzygniêtym przetargu nieograniczonym wykonuje firma SFAMASZ ze Skierniewic. Koszt dokumentacji wynosi 43 335 z³ brutto.
Dokumentacja po zaopiniowaniu przez odpowiednie s³u¿by
m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, PKP, PIP,
p. po¿., Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska z³o¿ona zostanie do Wojewody Mazowieckiego (zgodnie z kompetencjami) celem uzyskania pozwolenia na budowê.
Ca³kowity koszt realizacji tej inwestycji okrelany jest wstêpnie na sumê 350 000 z³. Zdecydowana wiêkszoæ kosztów
zwi¹zana bêdzie z budow¹ podjazdów-pochylni dla wózków
i niepe³nosprawnych (³¹czna d³ugoæ ok. 180 m).
W zwi¹zku z powy¿szym planujemy zrealizowaæ budowê k³adki etapowo:
I etap rok 2003  budowa nowej k³adki w czêci tj. wykonanie k³adki ze schodami (w tym czasie ma nast¹piæ równie¿ modernizacja starej k³adki w rejonie ulic Kaprys
 Przejazd).
II etap rok 2004  wykonanie podjazdów dla pieszych po obu
stronach nowej k³adki.
W ramach pozyskiwania rodków finansowych wyst¹pilimy
z pismem do Mazowieckiego Centrum Polityki Spo³ecznej
o dofinansowanie przedsiêwziêcia w ramach wojewódzkiego
programu na rzecz poprawy warunków ¿ycia osób niepe³nosprawnych oraz d¹¿enia do likwidacji barier architektonicznych w województwie mazowieckim.
Jednoczenie na nasz wniosek PKP zadeklarowa³o pomoc w zakresie za³atwiania spraw formalnych tj. uzgadniania dokumentacji technicznej, udzielania zamkniêæ torowych itp. poprzez
odst¹pienie od naliczania z tego tytu³u op³at.
Obecnie przygotowywane jest postêpowanie przetargowe na
wy³onienie wykonawcy, który wybuduje k³adkê w terminie do
31 sierpnia br.
Celem tej budowy jest usprawnienie komunikacji pomiêdzy
pó³nocn¹ i po³udniow¹ czêci¹ miasta ze szczególnym uwzglêdnieniem drogi z osiedla mieszkaniowego Jedwabnik do Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3 przy ul. ¯abie Oczko (tj. szko³a
podstawowa i gimnazjum) oraz Integracyjnej Szko³y Podstawowej Spo³ecznej przy ul. Spacerowej. Rozwi¹zanie to skróci
wspomnian¹ trasê co najmniej o 1 km.
2. Przygotowywane s¹ jednoczenie postêpowania do przeprowadzenia inwestycji w gminnych placówkach owiatowych,
w których wykonywane bêd¹ prace zwi¹zane z wymian¹ stolarki okiennej i innymi drobnymi inwestycjami realizowanymi na miarê posiadanych rodków finansowych.

Bran¿a wodoci¹gowa
Wodoci¹g w ul. Królewskiej i Podwiejskiej oraz po³¹czenia
wodoci¹gów pomiêdzy gminami Grodzisk Maz. i Milanówek
 w ul. 3 Maja i P. Skargi  zosta³y zlecone do wykonania na
pocz¹tku roku. Z uwagi na warunki zimowe i brak mo¿liwoci wykonania, wykonawca robót  firma SAWBED zwróci³a siê z prob¹ o zmianê terminu wykonania robót z 30.03.03 r.
na 30.06.2003 r. Realny termin zakoñczenia robót to pocz¹tek czerwca br.
Uzyskano pozwolenie na budowê wodoci¹gu w ul. Dêbowej.
Wyst¹piono z wnioskiem do Starostwa Grodziskiego o pozwolenie na budowê wodoci¹gów w ul. bocznej od Zamenhofa
oraz w ul. Moniuszki.
Na ukoñczeniu jest projekt przewodu wodoci¹gowego w ul. bocznej od Wiatracznej.
Przygotowywany jest przetarg na projekty budowlane przewodów wodoci¹gowych w ul. Staszica, Leny lad, bocznej od
ul. Czubiñskiej oraz w celu zapewnienia prawid³owego obiegu wody odcinka wodoci¹gu ³¹cz¹cego ul. Ludn¹, Kochanowskiego i Chopina.
Ogó³em zostanie wykonana sieæ wodoci¹gowa o d³ugoci ponad 3,1 km.

Bran¿a kanalizacyjna
W trakcie opracowywania s¹ projekty budowlane kana³ów sanitarnych w ulicach (ponad 3 km sieci):
 Podgórnej (Piasta  Leny lad)
 Szkolnej, G³owackiego i Bartosza
 Ludnej (od ul. Wroniej do po³¹czenia z kolektorem C)
 Gospodarskiej i Wspólnej
 Sosnowej (In¿ynierska  D³uga)

Bran¿a drogowa
I. W celu realizacji zadañ inwestycyjnych 2003 r. poczyniono
nastêpuj¹ce kroki:
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Termin wykonania dokumentacji do 30.03.2003 r.
Wyst¹piono z wnioskiem do Starostwa Grodziskiego o pozwolenie na budowê kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej od
ul. Zamenhofa.
Przygotowywany jest przetarg na przebudowê kana³u sanitarnego w ul. Bliskiej.

12.04. (sobota) godz. godz. 1700. Kiermasz wi¹teczny w Miejskim Orodku Kultury ul. Kocielna 3.
15.04. (wtorek) godz.1800. Spotkanie w³adz Miasta i Radnych
w siedzibie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ul. Warszawska 18 z mieszkañcami n.w. ul. w sprawie omówienia
problemów nurtuj¹cych mieszkañców rejonu: Akacjowa, Charci Skok, D³uga, Fiderkiewicza, Graniczna, Grudowska, In¿ynierska, Krótka, Krzywa, Lena, Podwiejska, Polna, Projektowana, Prosta, Przechodnia, Przejazd,
Przeskok, Rososzañska, Sosnowa, lepa, rodkowa,
Warszawska, Zaw¹ska, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,
Dzia³kowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Na Skraju, Okólna, Pi³sudskiego, P. Skargi, Smoleñskiego, Sportowa, Warszawska.
16.04. (roda) godz. 1700. Koncert Wiosenny dzieci dzieciom
przygotowany przez TPD w Miejskim Orodku Kultury
ul. Kocielna 3.
17.04. (czwartek) godz. 12 30. Jajeczko w Klubie Seniora
w Miejskim Orodku Kultury ul. Kocielna 3.
26.04. (sobota) godz. 1000. Wycieczka rowerowa organizowana przez Sekcjê Turystyki Rowerowej dla uczczenia 75-lecia Parafii w. Jadwigi w Milanówku. Zbiórka uczestników na placu przed Kocio³em w. Jadwigi.
Dystans  25 km.
Start na ulicy Królowej Jadwigi, trasa wycieczki: Spacerowa, Pó³nocna, ¯uków, Kociuszki, Podlena,
Wspólna, Krakowska, Wiadukt, Pi³sudskiego, Nowowiejska, Kazimierzowska, Podkowiañska, Owczarska,
Turczynek, Warszawska, Wiadukt, Kocielna, Piasta,
Literacka, boisko sportowe Szko³y Podstawowej nr 2.
Imprezy towarzysz¹ce  kolarski tor przeszkód, mecz
pi³ki no¿nej ministranci z Parafii w. Jadwigi i Matki
Boskiej Bolesnej, wspólne pieczenie kie³basek.
Serdecznie zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i osoby doros³e
do udzia³u w wycieczkach organizowanych przez Sekcjê
Turystyki Rowerowej w 2003 r. W wycieczkach na terenie Milanówka mog¹ braæ udzia³ dzieci w wieku od 10 lat,
natomiast w d³u¿szych trasach od lat 15, w obu kategoriach wiekowych tylko pod opiek¹ doros³ych. Ka¿dy
z uczestników bierze udzia³ na w³asnym rowerze wyposa¿onym zgodnie z Kodeksem drogowym. rednia szybkoæ
jazdy bêdzie siê wahaæ w granicach 18-20km/h. Ka¿dy
uczestnik musi posiadaæ zawiadczenie lekarskie zezwalaj¹ce na udzia³ w wycieczkach, byæ ubezpieczony od NW
oraz przestrzegaæ poleceñ kierownika wycieczki.
26.04. (sobota) godz. 18 00. Koncert Rockowy w Miejskim
Orodku Kultury ul. Kocielna 3.
Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

Bran¿a energetyczna
Obecnie w realizacji s¹ dokumentacje techniczne owietlenia
ulicznego w nastêpuj¹cych ulicach: Wschodnia, Pó³nocna,
Zarzeczna, Sobieskiego, Naddawki  przestawienia linii nn.
Zawarta zosta³a umowa z firm¹ MH ELMAX z Warszawy na
wykonanie audytu i projektu modernizacji owietlenia ulicznego w ca³ym miecie. Jest to przedsiêwziêcie kompleksowej
modernizacji owietlenia ca³ego miasta polegaj¹ce na zastosowaniu najnowszych rozwi¹zañ technicznych obni¿aj¹cych
koszty eksploatacji.
Informacja dot. Spo³ecznych Komitetów Budowy Kanalizacji
 SKBK i Dróg  SKBD.
Do realizacji w roku 2003 przewidzianych jest 5 zadañ w ramach Spo³ecznych Komitetów, w tym 4 kanalizacyjne:
 SKBK Podgórna (Piasta  Leny lad)
 SKBK Gospodarska  Wspólna
 SKBK Sosnowa (In¿ynierska  D³uga)
 SKBK Szkolna (przepompownia + boczne)
oraz jeden drogowy:
 SKBD Prosta (Lena  Grudowska)
Kierownik Referatu Technicznej Obs³ugi Miasta
Marta Strawa

Kalendarz wydarzeñ w Milanówku  kwiecieñ
03.04. (czwartek) godz. 1800. Spotkanie w³adz Miasta i Radnych w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Literacka 20
z mieszkañcami n.w. ul. w sprawie omówienia problemów nurtuj¹cych mieszkañców rejonu: Chrzanowska,
Ciasna, Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska,
Górnolena, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Kociuszki,
Krakowska, Krasiñskiego, Kraszewskiego, Kwiatowa,
Lasockiego, Leny lad, Letnicza, Lipowa, Literacka,
3 Maja , 9 Maja, Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa, Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa,
Parkowa, Piaski, Piasta, Podgórna, Podlena, Po³udniowa, Pó³nocna, Przerwana, Przysz³oci, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka, Spokojna, Trêbacka, W¹ska, Wiejska, Wigury, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska,
Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯wirki, ¯ytnia.
04.04. (pi¹tek) godz. 1920. Przegl¹d Filmów Dokumentalnych
autorstwa Szymona Wdowiaka w Miejskim Orodku
Kultury ul. Kocielna 3.
05.04. (sobota) godz. 1500. Mistrzostwa w Tenisie Sto³owym
kobiety i mê¿czyni w Miejskim Orodku Kultury
ul. Kocielna 3.
06.04. (niedziela) godz. 1030. Kaczka Dziwaczka, poranek
teatralny  bilety w cenie 5 z³ od osoby do nabycia przed
spektaklem w Miejskim Orodku Kultury ul. Kocielna 3.
09.04. (roda) godz. 1700. Spotkanie Towarzystwa Mi³oników Milanówka w Miejskim Orodku Kultury ul. Kocielna 3.
10.04. (czwartek) godz.1800. Spotkanie w³adz Miasta i Radnych w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 ul. Królewska 69
z mieszkañcami n.w. ul. w sprawie omówienia problemów nurtuj¹cych mieszkañców rejonu: Bartosza, Bociania, Brwinowska, Cicha, Dolna, G³owackiego, Grudowska, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa,
Konopnickiej, Królewska, Makowa, Marsza³kowska,
Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska, Per³owa, Piêkna, Pró¿na, Skona, S³oneczna, Szkolna, Turczynek, Weso³a,
Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa.

Walne zebranie u Emerytów.
Zarz¹d Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddzia³
w Milanówku uprzejmie zawiadamia, ¿e w dniu 06.04.2003 r.
odbêdzie siê walne zebranie naszych cz³onków: pierwszy termin o godz. 1400, drugi termin o godz. 1430. Spotkanie cz³onków odbêdzie siê w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. ¯abie
Oczko 1 w Milanówku.
W zebraniu walnym mog¹ uczestniczyæ tylko cz³onkowie
naszego Zwi¹zku, których prosimy o liczne przybycie. Jednoczenie informujemy, ¿e w ka¿d¹ sobotê spotykamy siê
w Klubie Z³otego Wieku w naszym lokalu przy ul. Warszawskiej 37 o godz. 1500 .
Na spotkaniu bêdzie podany równie¿ plan wycieczek organizowanych przez nasz Oddzia³. Przypominamy równie¿,
¿e plan wycieczek bêdzie do wgl¹du w lokalu naszego biura, jak równie¿ uka¿e siê na tablicy og³oszeñ przy lokalu
naszego Oddzia³u.
Sekretarz Zarz¹du
Irena Zieliñska
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bezporednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzkiego. W dniu
27 lutego jedno z milanowskich mieszkañ wype³ni³ czarny,
gryz¹cy dym. Stra¿ ewakuowa³a z mieszkania dwie osoby.
Osoby te zosta³y przekazane s³u¿bom medycznym. Na szczêcie nikt nie odniós³ powa¿niejszych obra¿eñ, a po¿ar nie by³
grony, gaszenie trwa³o tylko kilka minut.
Do najtrudniejszych lutowych zdarzeñ dosz³o w dniach: pi¹tego
 gdy pali³o siê jedno z pomieszczeñ biurowych w milanowskim urzêdzie miejskim oraz dziewiêtnastego  gdy p³onê³a hurtownia artyku³ów przemys³owych i gospodarstwa domowego
w Milanówku. Gaszenie tego po¿aru trwa³o trzy i pó³ godziny,
w akcji bra³o udzia³ kilkanacie wozów ganiczych PSP i OSP,
w tym specjalistyczny wóz drabiniasty z PSP w Pruszkowie.
Charakterystycznymi po¿arami sezonu grzewczego s¹ po¿ary
sadzy w kominie. Taki po¿ar mia³ miejsce dnia 19 lutego w Milanówku. Sam po¿ar nie nale¿y do zdarzeñ szczególnie gronych, stra¿ ³atwo sobie z nim radzi, a straty po po¿arowe s¹
niewielkie, jednak zlekcewa¿ony mo¿e doprowadziæ do wielkiej tragedii (zapalenie siê sadzy w kominie by³o przyczyn¹
du¿ego po¿aru domu mieszkalnego w grudniu ubieg³ego roku
w Milanówku, straty oszacowano na 100 000 z³.). Jedn¹ z oznak
takiego po¿aru s¹ snopy iskier wylatuj¹ce z komina i w³anie
te iskry mog¹ doprowadziæ do zapalenia siê konstrukcji budynku na zewn¹trz. Ponadto w czasie po¿arów w kominie dochodzi do nagrzewania siê cian kominowych. Istniej¹ przypadki gdy od wysokiej temperatury pojawiaj¹ siê pêkniêcia
komina, a poprzez takie nieszczelnoci po¿ar ³atwo mo¿e siê
przedostaæ do wnêtrza budynku.
Nie lekcewa¿my tego typu zdarzeñ. Stra¿ nie obci¹¿a kosztami akcji osób, które zg³aszaj¹ siê po pomoc, nawet wtedy, gdy
stra¿acy s¹ wzywani bez potrzeby. Pamiêtajmy  im wczeniej
powiadomimy niezbêdne s³u¿by, tym ³atwiejsza bêdzie ich praca, a straty bêd¹ proporcjonalnie mniejsze.
Druh Krzysztof Ciborowski

Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji i Kultury, radna
z okrêgu nr 3 Anna Straus-Paw³owska prosi o kontakt
z mieszkañcami miasta, a zw³aszcza swojego okrêgu
we wszystkich sprawach w jakich uznacie Pañstwo,
¿e mo¿e pomóc.
Chêtnie Pañstwa odwiedzê, po uprzednim skontaktowaniu
siê ze mn¹ pod nr telefonu 606 283 036
(codziennie w godz. 18002000)
e-mail: filozofos@poczta.onet.pl

Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
na terenie miasta Milanówka
Zacznê od przypomnienia po krótce historii TBS w Milanówku.
Rada Miasta Milanówka, po dok³adnej analizie wykonanej na
zlecenie Burmistrza Miasta pana Jerzego Wysockiego przez
Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, podjê³a
w 2000 roku inicjatywê budowy mieszkañ w ramach Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego. Wybrano wariant wejcia do
ju¿ istniej¹cego TBS w Pruszkowie o nazwie TBS Zieleñ Miejska spó³ka z o.o., ze 100% udzia³em Miasta Pruszkowa, który
wybudowa³ ju¿ prawie 200 mieszkañ. Do TBS Zieleñ Miejska Gmina Miasto Milanówek wnios³a aport w postaci prawa
wieczystego u¿ytkowania dzia³ek komunalnych po³o¿onych
pomiêdzy ulicami Na Skraju, Blisk¹ a torami kolejowymi oraz
wk³ad pieniê¿ny partycypacyjny w wysokoci 100.000 z³.
Ponadto Rada Miasta dokona³a stosownych zmian w planie
zagospodarowania przestrzennego, umo¿liwiaj¹c zabudowê
wielorodzinn¹ na tym terenie.
Za³o¿enia techniczne przedmiotowej inwestycji przewiduj¹ wybudowanie 104 lokali mieszkalnych o pe³nym standardzie
w 4 budynkach w II etapach: 52 mieszkania w 2 budynkach do
koñca I kwarta³u 2004 roku i 52 mieszkania w 2 budynkach do
po³owy 2005 roku.
Pod koniec ubieg³ego roku zosta³ rozstrzygniêty przetarg, og³oszony przez TBS Zieleñ Miejska, na generalnego wykonawcê tych prac, którym zosta³a firma Rekord z Warszawy.
W pierwszej kolejnoci lokale otrzymaj¹ rodziny z budynków
przeznaczonych do rozbiórki, które to z³o¿y³y deklaracjê uczestnictwa w tym przedsiêwziêciu. Nastêpn¹ grup¹ priorytetow¹ s¹
najemcy, którzy pozostawi¹ do dyspozycji gminy dotychczasowy lokal komunalny. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e odzyskane lokale
komunalne zostan¹ przeznaczone dla pozosta³ych rodzin z budynków do rozbiórki. W ten sposób powinien zostaæ rozwi¹zany problem zagro¿eñ budowlanych na terenie naszego miasta.
Ponadto pierwszeñstwo w przydziale lokali z zasobów TBS
bêd¹ mia³y osoby bêd¹ce obecnie mieszkañcami budynków stanowi¹cych w³asnoæ osób fizycznych na podstawie decyzji
o przydziale lokalu lub umów o najmie lokali zawartych przed
dniem 10 listopada 1994 r., a którzy znaleli siê w szczególnie
trudnej sytuacji mieszkaniowej oraz osoby, które umieszczone
s¹ na licie osób oczekuj¹cych na przydzia³ lokalu z tzw. warunków spo³ecznych.
Powo³ana w tym celu przez Zarz¹d Miasta komisja mieszkaniowa dokona ostatecznej kwalifikacji z³o¿onych wniosków
po przyznaniu dla TBS drugiej czêci preferencyjnego kredytu ze rodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, co powinno niebawem nast¹piæ. Do chwili obecnej o uzyskanie lokali w zasobach TBS ubiega siê 140 rodzin.
O sprawach zwi¹zanych z TBS bêdziemy na bie¿¹co informowaæ Pañstwa w Biuletynie Miejskim.
Dyrektor ZGKiM w Milanówku
Miros³awa Grochowska

Program Integracyjny dla Repatriantów.
Fundacja Polska Akcja Humanitarna prowadzi program integracyjny dla repatriantów. Celem programu jest przygotowanie repatriantów i ich rodzin do ¿ycia w Polsce oraz integracja z polskim spo³eczeñstwem. Przeszkoleni przez PAH wolontariusze
dziel¹ siê z rodzinami repatriantów swoj¹ wiedz¹, pomagaj¹
w za³atwieniu konkretnych problemów, pomagaj¹ w³¹czyæ siê
w ¿ycie spo³eczne i kulturalne. PAH pe³ni rolê koordynacyjn¹,
stanowi równie¿ zaplecze merytoryczne programu.
Mieszkañcy Mazowsza! W³¹czcie siê do programu integracyjnego Polskiej Akcji Humanitarnej! i pomó¿cie swoim s¹siadom  repatriantom. Zostañcie wolontariuszami PAH.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Jolant¹ Kusznir
tel. (0-22) 828-88-82 wew. 233
lub e-mail: jolanta.kusznir@pah.org.pl

Wiosna na Piasta
15 marca 2003 r. o godzinie 1000 w Zespole Szkó³ nr 1 w Milanówku odby³ siê dzieñ otwarty dla kandydatów do szko³y i ich
rodziców. Przyby³ych zaproszono do sali gimnastycznej na
spotkanie z Dyrekcj¹ Szko³y. Otworzy³a je przewodnicz¹ca Samorz¹du Szkolnego. Zainteresowani uzyskali niezbêdne informacje o szkole, miêdzy innymi o proponowanych profilach
klas i zasadach rekrutacji.
M³odzie¿ mia³a okazjê zadawania pytañ i uzyskania wyczerpuj¹cych odpowiedzi. Zainteresowanym udostêpniono sale lekcyjne, w których uczniowie klas pierwszych odpowiadali na
zadawane pytania.
Mamy nadziejê, ¿e spotkanie spe³ni³o swoj¹ rolê.

Co siê wydarzy³o w lutym
tel. 758 34 25

21 marca 2003 r. w Zespole Szkó³ nr 1 w Milanówku odby³a
siê uroczystoæ Pierwszego Dnia Wiosny. Przeprowadzono nastêpuj¹ce konkursy: ekologiczny, ortograficzny oraz recytatorski. M³odzie¿ przygotowa³a prezentacje ekologiczne zwi¹zane z propagowaniem ochrony rodowiska, zdrowej ¿ywnoci
i medycyny niekonwencjonalnej.

Luty by³ nader spokojnym miesi¹cem. Pogoda rozpieszcza³a
stra¿aków. Jedyn¹ si³¹ natury, z któr¹ przysz³o nam walczyæ
by³ ogieñ, a po¿arów w lutym by³o siedem. Tylko raz istnia³o
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Uczniowie naszej szko³y wziêli tak¿e udzia³ w Rajdzie Turystycznym Powitanie wiosny 2003 i w wycigu p³ywackim
Na spotkanie wiosny. Klasy czwarte obejrza³y film Edi
wywietlany w kinie Wolnoæ, w Grodzisku Mazowieckim.
W tym samym dniu, o godzinie 1400 zosta³ nadany naszej szkole
certyfikat Szko³y Jakoci Eko-Tur. Program certyfikatu realizowany by³ przez nasz¹ spo³ecznoæ przez dwa lata. Jest to wa¿ne
wydarzenie, poniewa¿ wiadczy o doskonaleniu naszej placówki.

Druga wystawa Milanowskiej Dwójki
W niedzielê 23 lutego 2003 roku w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku mia³a miejsce uroczysta inauguracja drugiej, organizowanej wspólnie z Miejskim Orodkiem Kultury,
wystawy prac plastycznych uczniów Szko³y Podstawowej
nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku. (Pierwsza wystawa
odby³a siê w styczniu 2000 roku, by³a zatytu³owana Piêkny
jest ten wiat  prezentacje dzieciêce 2000 i by³a milenijnym
ho³dem uczniów naszej Szko³y).
Motyw przewodni obecnej wystawy Mo¿esz mistrzem byæ
podpowiada, ¿e jest to prezentacja wybranych prac uczniów
od najm³odszych do najstarszych.

Konkurs Zostañ negocjatorem.
W dniu 28 lutego 2003r. w Zespole Szkó³ nr 1 w Milanówku
przy ul. Piasta 14 odby³ siê po raz trzeci konkurs Zostañ negocjatorem. M³odzie¿ przygotowa³a siê bardzo sumiennie do negocjacji. Mo¿na by³o podziwiaæ ich wiedzê dotycz¹c¹ integracji europejskiej i problemów zwi¹zanych z przyst¹pieniem Polski
do Unii Europejskiej. Wa¿nym, a jednoczenie najbardziej widowiskowym elementem tego konkursu by³a prezentacja przez
poszczególne klasy stoisk zwi¹zanych z kultur¹ pañstw kandyduj¹cych do Unii Europejskiej. Przedstawiono w sposób profesjonalny najbardziej charakterystyczne cechy kultur, w³¹cznie
ze strojami i potrawami z tych pañstw. Obecni na tym konkursie
uczniowie mogli podziwiaæ inwencjê twórcz¹ swoich kolegów
i ich zaanga¿owanie w przedstawienie poszczególnych krajów.
By³y nawet tañce i przypiewki. Tego dnia ca³a szko³a ¿y³a tym
konkursem. Najwiêksze podziêkowania nale¿¹ siê inicjatorce
tego konkursu pani Annie Janisz, która powiêci³a du¿o czasu
na przygotowanie m³odzie¿y do negocjacji i czuwa³a nad artystyczn¹ prezentacj¹ poszczególnych klas. Wa¿ne jest równie¿
to, ¿e wychowawcy poszczególnych klas w³¹czyli siê do realizacji tej cennej inicjatywy. W przysz³ym roku dobrze by³oby
zaprosiæ dzieci i m³odzie¿ z innych szkó³, aby zachêciæ ich do
poznawania przy okazji tego typu imprez kultury innych pañstw.
Jako zaproszona wyra¿am pe³ne uznanie i podziêkowanie organizatorom za tak cenn¹ inicjatywê.
Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji i Kultury
Rady Miasta Milanówka
Anna Straus-Paw³owska

Burmistrz Miasta
otwiera wystawê
w MOK-u

Na wernisa¿ przyby³a liczna grupa zaproszonych goci, a wród
nich Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, ksi¹dz proboszcz parafii p.w. w. Jadwigi, radni miejscy, uczniowie i ich rodzice, mieszkañcy Miasta oraz nauczyciele. Ogl¹daj¹cy wystawê podziwiali
kunszt i niezwyk³y talent wszystkich wystawiaj¹cych prace, pozostawali pod wra¿eniem wieloci i ró¿norodnoci technik plastycznych, przy pomocy których m³odzi artyci wyrazili sw¹ wra¿liwoæ i pokazali piêkno otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, zwracali
uwagê na nietuzinkowy sposób urz¹dzenia ca³ej ekspozycji.
Kulminacyjnym punktem wernisa¿u by³a wspania³a aukcja
prac, z której dochód przeznaczono na fundusz nagród dla
uczniów utalentowanych plastycznie.
Pod m³otek posz³o 20 wybranych prac i wszystkie one bardzo
szybko znalaz³y nabywców. Z du¿ym zaanga¿owaniem licytowali radni, rodzice, nauczyciele i nawet sami uczniowie. Jednak

Szkolenie nauczycieli w Milanówku
W Licie do Europejczyków z 1970 r. Denis de Rougemont
pisa³: Nie bêdzie Europy, jeli nie bêdzie Europejczyków. Ale
co ukszta³tuje Europejczyków, jeli nie wychowanie? Twierdz¹c, ¿e wszystko zale¿y od wychowania, twierdzimy, ¿e
wszystko zale¿y od wychowawców i od formacji jak¹ otrzymaj¹.
Zgadzaj¹c siê ze s³usznoci¹ tego powiedzenia i wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu nauczycieli, Komisja Edukacji i Kultury Rady Miasta zorganizowa³a w dniach 1416 luty br. szkolenie dla nauczycieli wszystkich typów szkó³ na temat Jak
realizowaæ edukacjê europejsk¹?. Warsztaty poprowadzi³y nieodp³atnie edukatorki MENiS w zakresie edukacji europejskiej.
Koszt materia³ów biurowych potrzebnych w trakcie szkolenia
poniós³ Urz¹d Miasta.
Szkolenie odby³o siê w Zespole Szkó³ nr 1 w Milanówku przy
ul. Piasta 14, a bra³o w nim udzia³ 22 nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjów oraz szkó³ ponadgimnazjalnych.
Uczestnicy szkolenia poznali nowe metody uczenia o Europie
i wymienili siê dowiadczeniami na temat dzia³añ proeuropejskich organizowanych na terenie szkó³. Powsta³y miêdzyszkolne projekty takich dzia³añ.
Dziêki temu, ¿e w szkoleniu brali udzia³ nauczyciele wszystkich typów szkó³ dodatkowym, bardzo wa¿nym elementem
tego spotkania by³a integracja uczestników szkolenia, co daje
nadziejê na wspólne dzia³ania, nie tylko w obszarze edukacji
europejskiej.
Pragnê podziêkowaæ dyrekcji Zespo³u Szkó³ w Milanówku przy
ul. Piasta 14 za pomoc przy organizacji szkolenia.
Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta
Anna Straus-Paw³owska
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najbardziej atmosferê podgrzewa³o ofiarne w³¹czenie siê do licytacji Pana Burmistrza, Pani Sekretarz i Ksiêdza Proboszcza.
Emocje licytacji mo¿na by³o ugasiæ przy bufetowym, bajecznie przystrojonym i zape³nionym ³akociami stole. Wszyscy
gocie mieli mo¿liwoæ zakupienia za skromn¹ op³at¹ wybranych prac sporód tych nie bior¹cych udzia³u w aukcji.
Wszystko bacznie obserwowa³ fotograf i powsta³a piêkna kolekcja zdjêæ dokumentuj¹cych to wa¿ne i presti¿owe dla Szko³y przedsiêwziêcie.
Sukces tego przedsiêwziêcia to dzieciêcy talent wydobyty na wiat³o dzienne przez codzienn¹ mozoln¹ pracê, zaanga¿owanie nauczycieli oraz ich umiejêtnoæ ci¹g³ego budzenia w swoich wychowankach mistrzów. I nawet grypa, która zdziesi¹tkowa³a szeregi
autorów prac i ich rodziców nie przyt³umi³a tego sukcesu.
M³odym artystom i nabywcom ich prac gratulujê!
Sk³adam serdeczne podziêkowania tym, którzy przyczynili siê
do sukcesu wystawy, a wiêc Pani Dyrektor i pracownikom Miejskiego Orodka Kultury, uczniom, rodzicom. Jednak najwiêcej
s³ów wdziêcznoci kierujê do licznej grupy nauczycieli Milanowskiej Dwójki, a w szczególnoci do Pañ: Iwony Sobolewskiej, Beaty Potrzebowskiej, Alicji Piaseckiej, Anny
Gnap, Doroty Zieliñskiej  Dunaj, Joanny Czereyskiej, Danuty Wojtczak, Ewy Zaród, Jadwigi Nowakowskiej i Pana
Paw³a ¯ureckiego za ciê¿k¹ pracê organizacyjn¹, za pomys³owoæ, odpowiedzialnoæ i perfekcyjne traktowanie swoich obowi¹zków, a tak¿e za to, ¿e swoj¹ prac¹ daj¹ dowód
identyfikowania siê ze Szko³¹ i jej rodowiskiem.
Wszystkim, którzy uczynili nam zaszczyt i odwiedzili wystawê
bardzo dziêkujê w imieniu swoim i ca³ej szkolnej spo³ecznoci.
Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
Marianna Frej

Miêdzynarodowe spotkanie koordynatorów
w Milanówku
Jak ju¿ dwukrotnie informowalimy na ³amach Biuletynu Miejskiego, Gimnazjum Spo³eczne w Milanówku bierze udzia³
w miêdzynarodowym projekcie Europoint (nr 9/02 i 12/02).
W grudniu 2002 roku gocilimy w naszym miecie grupê koordynatorów projektu z Anglii, W³och i Rumunii. Celem spotkania by³o ocenienie wstêpnej fazy realizacji projektu Europoint i rozplanowanie dzia³añ na rok szkolny 2003/2004. Przy
okazji gocie z Europy interesowali siê szko³¹, miastem i kultur¹ Mazowsza. Zorganizowalimy wiêc wyjcie do Teatru
Wielkiego, spotkanie z burmistrzem miasta Jerzym Wysockim
oraz warsztaty z udzia³em nauczycieli i uczniów z naszego gimnazjum.
Mimo problemów techniczno-organizacyjnych, jakie napotka³a
szko³a w Kettering (Anglia), uznalimy, ¿e projekt ma szansê
na sukces. Zuzia Pusz z naszego gimnazjum zaprojektowa³a
logo projektu, które oficjalnie zosta³o przyjête przez wszystkich partnerów z Europy i bêdzie firmowa³o wszystkie materia³y promocyjne zwi¹zane z Europoint. Zaprezentowalimy
p³ytê CD z prezentacjami naszych uczniów, wykonanymi w Power Poincie, która wzbudzi³a aplauz podczas pokazu w szkole
i zosta³a przekazana wszystkim partnerom jako wzorcowy materia³ do wykorzystania w dalszych pracach nad projektem. Zaanga¿owanie naszych uczniów i swoboda, z jak¹ pos³uguj¹ siê
jêzykiem angielskim i technologiami informatycznymi, zaskoczy³a naszych goci i byli pod wielkim wra¿eniem poziomu,
do którego bêd¹ musieli dostosowaæ pracê swoich uczniów
w Anglii, W³oszech i Rumunii.
Sukces spotkania koordynatorów zaowocowa³ ambitnym
planem rozszerzenia wspó³pracy w nastêpnym roku realizacji projektu. Planujemy wymianê nauczycieli miêdzy szko³ami z Anglii i Polski. Jeli agencje narodowe Socrates-Comenius 1 wyra¿¹ zgodê, w przysz³ym roku szkolnym nasi
uczniowie bêd¹ poznawaæ geografiê Wielkiej Brytanii po
angielsku z pomoc¹ nauczyciela z Anglii, a uczniowie z Kettering geografiê Polski z pomoc¹ naszego Pana od geografii Olafa Rodowalda. Drugim wa¿nym wydarzeniem w przysz³ym roku szkolnym mo¿e byæ wizyta w Milanówku
uczniów i nauczycieli z Anglii, W³och i Rumunii pod koniec czerwca 2004 r.
Sukces organizacyjny spotkania koordynatorów w grudniu 2002 r. potwierdzi³ raz jeszcze, ¿e Europa nie jest
daleko za horyzontem, ale ¿e solidne przygotowanie siê
do spotkania na ka¿dym szczeblu, mo¿e byæ mi³ym zaskoczeniem dla Europy, ¿e naukê trzeba pobieraæ tak¿e
od Polaków.
Janusz Lewoñ

Karnawa³ na lodzie
W sobotê 15 lutego 2003 roku przy sprzyjaj¹cej aurze i w przepiêknej scenerii p³atków prósz¹cego niegu, w Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku mia³o miejsce niecodzienne wydarzenie. Nauczyciele wychowania fizycznego zaprosili dzieci
i rodziców na bal na lodzie pod has³em Weso³e lodowisko.
Przy dwiêkach ulubionych melodii weso³o bawili siê wszyscy przybyli i dzieci, i rodzice. By³y korowody taneczne, liczne konkursy sprawnociowe indywidualne i grupowe, a tak¿e
takie, w których swoje umiejêtnoci jazdy na ³y¿wach prezentowa³y ca³e rodziny. Nie zabrak³o powiêcenia w rywalizacji.
Ch³opcy z klas pi¹tych i szóstych rozegrali mecz hokejowy.
Wszystkich rozgrzewa³a i dodawa³a si³ serwowana przez szkoln¹ kuchniê gor¹ca herbata.
Absolwentki Szko³y, uczennice gimnazjum i liceum wspomaga³y organizacyjnie nauczycieli wychowania fizycznego. Ich wspania³e zaanga¿owanie przyczyni³o siê do sukcesu ca³ej imprezy,
w której wziê³o udzia³ oko³o 150 osób. To du¿o, zwa¿ywszy fakt,
¿e by³ to dzieñ wolny od zajêæ szkolnych i po³udniowe godziny.
Pragniemy wyraziæ wdziêcznoæ dyrekcji i nauczycielom oraz
personelowi naszej Szko³y za zorganizowanie tego przyjemnego i
nietuzinkowego spotkania na lodowisku. Cieszymy siê, ¿e w Szkole
ci¹gle ¿ywa jest wieloletnia (a nawet wielopokoleniowa) tradycja
masowego uprawiania ³y¿wiarstwa. Jest to dobra recepta na nudê,
pogarszaj¹ce siê warunki zdrowotne dzieci oraz cenny przyczynek do kszta³towania u m³odych ludzi dobrych nawyków.
Wspania³e jest te¿ to, ¿e w Szkole naszych dzieci s¹ ludzie
pe³ni zapa³u, którym chce siê co zrobiæ w ramach swoich
skromnych przecie¿ wynagrodzeñ. By takie lodowisko mog³o
cieszyæ wszystkich zainteresowanych, trzeba ponieæ niema³y
trud organizacyjny: wylewanie, odnie¿anie, przygotowywanie tafli, wypo¿yczanie ³y¿ew, dy¿ury na lodowisku itd. Tegoroczna aura bardzo ³askawa dla mi³oników sportów zimowych
sprawi³a, ¿e zarówno dzieci jak i doroli z ca³ego Miasta mogli
spêdzaæ czas, je¿d¿¹c na ³y¿wach pocz¹wszy od 9 grudnia ub.
roku do chwili obecnej. Dziêkujemy Szkole za dba³oæ o zdrowie i prawid³owy rozwój naszych pociech.
W imieniu rodziców i uczniów Szko³y Podstawowej nr 2
Bo¿ena Pomierna-Szczap

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej
w Milanówku informuje rodziców dzieci rozpoczynaj¹cych
z dniem l wrzenia 2003 roku obowi¹zek szkolny, ¿e
zapisy dzieci do pierwszej klasy
Szko³y Podstawowej nr 2 odbywaæ siê bêd¹
w k w i e t n i u i m a j u.
Zapraszamy rodziców lub opiekunów dzieci w dni powszednie w godz. 9001500 do sekretariatu Szko³y. Prosimy o zabranie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ oraz zameldowanie dziecka. Spotkanie
informacyjne dla rodziców (opiekunów) zapisanych do
Szko³y dzieci jest planowane na czerwiec. Bli¿szych informacji na ten temat udzieli sekretarz Szko³y przy zapisywaniu dzieci.
Dyrektor Szko³y
mgr Marianna Frej
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wszystko to ma swoj¹ wymowê. Cnoty, które s¹ bardzo potrzebne, one maj¹ swoje personifikacje, swoje prze³o¿enie
przez jêzyk artystyczny na wyzwanie cz³owieka do naladowania. Mnie siê te witra¿e bardzo podobaj¹ i uwa¿am za
trafny wybór cnót, które s¹ bardzo potrzebne w ¿yciu codziennym.

Publiczne Przedszkole nr 1 w Milanówku
przy ul. Fiderkiewicza 43 i ul. Warszawskiej 18 informuje:
Zg³oszenia dzieci na nowy rok szkolny
bêd¹ przyjmowane przez ca³y kwiecieñ.
Liczba miejsc ograniczona.
Rodzice dzieci z rocznika 1997 (zerówka) proszeni s¹
o zg³oszenia w tym samym terminie.
Wydawanie i przyjmowanie kart od poniedzia³ku
do pi¹tku w godzinach 8°°10°° i 14°°16°°
w przedszkolu przy ul. Fiderkiewicza 43.
Serdecznie zapraszamy

Wystawa Parafia w. Jadwigi w fotografii
Powo³any przez proboszcza ks. pra³ata Zb. Szysza Komitet
Organizacyjny Jubileuszu 75-lecia parafii omówi³ i zaakceptowa³ szczegó³owy program obchodów, które realizowane bêd¹
do padziernika, a wiêc do wiêta patronki parafii w. Jadwigi
l¹skiej.
W ramach obchodów 75-lecia parafii zamierza siê zorganizowaæ wystawê pod tytu³em: Parafia w. Jadwigi w fotografii. Bêdzie to wystawa podobna do tej, któr¹ powiêcono
Siostrom Urszulankom w ub. roku, ale znacznie obszerniejsza, uwzglêdni bowiem równie¿ historiê Milanówka, w któr¹
wpisa³a siê parafia w. Jadwigi. Zale¿y nam na pokazaniu
wydarzeñ, ludzi i dawnej przyrody. Na wystawie g³ówne akcenty bêd¹ po³o¿one na ¿ycie religijne parafii od pocz¹tku
jej istnienia, przypomni siê duchownych  którzy tu pracowali, uroczystoci, wizytacje kanoniczne, nauczanie religii,
miejsca kultu religijnego itp. Twórc¹ wystawy bêdzie artysta
plastyk  Mariusz Koszuta.
W zwi¹zku z powy¿szym Komitet Organizacyjny apeluje o wypo¿yczenie zdjêæ z domowych archiwów (do zwrotu) zwi¹zanych z parafi¹. Szczególnie zale¿y nam na starych zdjêciach
jeszcze z pocz¹tku wieku, kiedy parafia nie istnia³a, ale ju¿
poczynaj¹c od 1907 r. organizowano w Milanówku Msze w.
polowe i inne uroczystoci religijne. Mile widziane bêd¹ zdjêcia z okresu miêdzywojennego, z czasów okupacji i lat powojennych, poniewa¿ nale¿¹ do rzadkoci.
Z ostatniego okresu 910 lat parafia dysponuje obszern¹ dokumentacj¹ fotograficzn¹, a wiêc z zaprezentowaniem wydarzeñ ostatnich lat nie bêdzie k³opotu. Wystawê w dniu 22 czerwca br.  po uroczystej Mszy w. o godz. 12.30  otworzy biskup
Marian Du.

75-lecie parafii w. Jadwigi l¹skiej
w Milanówku
W bie¿¹cym roku przypada 75-lecie parafii w. Jadwigi l¹skiej w Milanówku. Pierwszym zwiastunem jubileuszu by³
wydany jeszcze w grudniu 2002 r. piêkny kalendarz ukazuj¹cy najstarsz¹ milanowsk¹ wi¹tyniê w zimowej szacie.
Wp³aty ze sprzeda¿y kalendarzy przeznaczono w ca³oci na
dofinansowanie wypoczynku zimowego dzieci z parafii
w. Jadwigi.
To piêkne przedsiêwziêcie, które powsta³o w wyniku wspólnej inicjatywy Parafii w. Jadwigi l¹skiej, Zgromadzenia
Sióstr Urszulanek SJK i Stowarzyszenia Parafiada im. w.
Józefa Kalasancjusza mog³o dojæ do skutku dziêki finansowemu wsparciu wielu sponsorów, którym bliska jest parafia i troska o los dzieci potrzebuj¹cych pomocy. Wymieniam ich w przekonaniu, ¿e przynajmniej w ten sposób uda
nam siê podziêkowaæ za dar serca, a s¹ to: MPM Produkt,
Kwiaciarnia Beata, Apteka (Piasta 30), Zak³ad Produkcji
Wyrobów Odzie¿owych Juliusz Szewczyk, MiM Plus  Biuro Rachunkowe  Serwis Komputerowy, Cukiernia Halina
i Jakub Paczeni, Auto Service  Wymiana Opon, Piekarnia-Cukiernia Jan Kierzel, Sowpol  Sklep Kosmetyczny,
Sklep Miêsny Magda Kuæmierz, Bo¿ena i Janusz Kowalewscy 
Drukarnia i Introligatornia  ul. Przysz³oci 16, Us³ugi Asenizacyjne  Andrzej Soliwoda, Tomstol  Okna i Drzwi Drewniane, Insert  Przygotowalnia Poligraficzna. Dodajmy, ¿e
kalendarz zaprojektowa³ spo³ecznie artysta plastyk Mariusz
Koszuta, podobnie jak i okolicznociow¹ pocztówkê 75 lat
Parafii w. Jadwigi, której wydawc¹ jest Towarzystwo
Mi³oników Milanówka.

Jakie informacje powinny siê znaleæ
na udostêpnianych zdjêciach?
Ka¿de zdjêcie powinno zawieraæ na odwrocie lub za³¹czonej
karteczce informacjê  co lub kogo (jakie wydarzenie) przedstawia i jaki jest przybli¿ony okres powstania zdjêcia. Prosimy równie¿ o podanie nazwiska, adresu, telefonu osoby wypo¿yczaj¹cej zdjêcie. Zdjêcia zostan¹ zeskanowane i zwrócone
wypo¿yczaj¹cym.
Prosimy nie zwlekaæ z udostêpnieniem zdjêæ, poniewa¿ wystawa zostanie otwarta w czerwcu, a opracowanie zebranego materia³u fotograficznego i wykonanie plansz z podpisami wymaga sporo pracy. Zdjêcia prosimy sk³adaæ
w kancelarii parafialnej (ul. Kociuszki 41) lub po Mszach
w. w zakrystii. Z góry serdecznie dziêkujemy za wspó³pracê.
Koñcz¹c wypada przypomnieæ, ¿e w sprzeda¿y znajduje siê
obszerna i bardzo interesuj¹ca publikacja Zofii ¯u³awskiej
Parafia w. Jadwigi w Milanówku. Ksi¹¿ka jest ilustrowana
wieloma zdjêciami przypominaj¹cymi najwa¿niejsze wydarzenia w ¿yciu parafii, poczynaj¹c od pierwszego dokumentu
z 1904 r., zapowiadaj¹cego budowê kaplicy, po czasy najnowsze. Ksi¹¿ka jest do nabycia w obu milanowskich ksiêgarniach
w cenie 15 z³.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Andrzej Pettyn

Prymas Polski w Parafii w. Jadwigi w Milanówku
Oficjalna inauguracja obchodów jubileuszowych odbywa³a siê
z udzia³em Prymasa Polski Józefa Kardyna³a Glempa, który
nie tylko odprawi³ uroczyst¹ Mszê w. (9.02.2003), powiêci³
nowe witra¿e w kociele i odnowion¹ Kaplicê Matki Boskiej
Czêstochowskiej, ale i w czasie zaimprowizowanej konferencji prasowej udzieli³ kilku wywiadów m.in. Radiu Niepokalanów i Radiu Bogoria.
Na pytanie red. Marka Karczewskiego z Radia Bogoria  jakie
znaczenie maj¹ tego rodzaju jubileusze jak ten w Milanówku
 ks. Prymas powiedzia³ m.in.:
Przede wszystkim utrwalanie rocznic jest jednoczenie przejrzeniem przesz³oci i umacnianiem si³, ¿eby lepiej iæ ku przysz³oci i st¹d te¿ mobilizacja, która w zwi¹zku z jubileuszem
powstaje ma znaczenie integracyjne dla ca³ej wspólnoty, dla
ca³ego miasta. Obecnoæ na inauguracji jubileuszu w³adz miejskich i przedstawicieli wielu instytucji  to tak¿e po¿yteczne,
a nawet konieczne dla tego, ¿eby tworzyæ tê wspólnotê coraz
silniejsz¹.
Mówi¹c o nowych witra¿ach w kociele parafialnym Prymas
Józef Glemp powiedzia³:
Dzie³o witra¿owe musi byæ umiejêtnie odczytane. Trzeba
trochê wprowadziæ wiernych, ¿eby rozumieli symbolikê kolorów, aby lepiej odbierali za³o¿enia kompozycji. Przecie¿

Ognisko TPD prosi o pomoc
rodowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Milanówku (ul. Brzozowa 7) pilnie poszukuje
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do nieodp³atnego udostêpnienia ³ó¿ek piêtrowych dla dzieci.
TPD prosi o kontakt od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 12001800,
tel. 758-30-45.

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

Najbli¿szy Dzieñ Milanówka w Radiu Bogoria (94.5
Mgh): 1 kwietnia, godz. 9.30 (Burmistrz J. Wysocki),
godz. 10.30 i 11.30  rozmowy z mieszkañcami naszego
miasta  aktualne informacje, m.in. nt. oferty kulturalnej MOK-u i imprez sportowych! To nie prima aprilis
wiêc zapraszamy do s³uchania!

Czwarte Mistrzostwa Milanówka szkó³
podstawowych i gimnazjalnych
w tenisie sto³owym

IV Twórczy Milanówek  ju¿ 5 kwietnia

W dniu 1 marca br. 107 uczestników Z.S.G. nr 1 rywalizowa³o w Mistrzostwach Milanówka w tenisie sto³owym szkó³
podstawowych i gimnazjalnych o puchar Burmistrza Miasta.
Najlepiej wród m³odzie¿y spisuj¹ siê bracia Marcin i Emil
¯elazny, którzy od wielu lat wygrywaj¹ w swojej grupie wiekowej.
Wyniki turnieju:
Dziewczynki rocznik 92 i m³odsi z Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 1:
1. Olimpia Tomaszewska, 2. Ola Kamieniecka, 3. Agata Zwoliñska 3. Paulina Naporowska
Ch³opcy rocznik 92 i m³odsi z Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1:
1. Kamil Radziak, 2. Mateusz Kawa³kowski 3. Hubert Krawczykowski 3. Dawid Markiewicz
Dziewczynki rocznik 90-91 z Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1:
1. Kamila Ickiewicz, 2. Ola Naporowska 3. Paulina Rosiñska,
3. Ola Jêdrzejczak
Ch³opcy rocznik 90-91:
1. Emil ¯elazny, Z.S.G. nr 1, 2. Sebastian Szlacheta, S.P. nr 2
3. Ignacy Bochiñski, Nowa Prywatna, 3. Radek Ró¿ycki, Z.S.G
nr 1
Dziewczêta  gimnazjum z Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1:
1. Edyta Grzejszczyk, 2. Beata Mielnicka 3. Renata Mielnicka, 3. Kinga Bogoñska
Ch³opcy  gimnazjum z Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3:
1. Marcin ¯elazny, 2. Daniel Majchrzak, 3. Tomasz Pietrzak,
3. Przemek Zych
Koordynator ds. sportu w miecie
W³odzimierz Filipiak

Kolejne spotkanie z cyklu promuj¹cego naszych lokalnych
twórców odbêdzie siê 5 kwietnia br., pocz¹tek godz. 1600 w Zespole Szkó³ im. J. Bema przy ul. Wójtowskiej 3. Jak wynika
z dotychczasowych ocen mieszkañców Milanówka, jest to impreza wartociowa, która mocno wpisa³a siê w milanowski
pejza¿ kulturalny i  w zwi¹zku z tym  wypada w niej uczestniczyæ! Tym razem w programie: literatura, muzyka, fotografika, rzeba, niezwyk³e zabytkowe samochody, rozrywka i moda kobieca ze znanej milanowskiej pracowni mody Befana!
m.in. przewidziano promocjê tomiku poezji dyrektora Miejskiego Orodka Kultury pani Anny Biczyk ...dla mê¿czyzny, który niedawno mia³ udan¹ prezentacjê w Klubie Ksiêgarza w W-wie i gdzie wiersze recytowa³a Gra¿yna
Barszczewska. Tym razem poezjê Anny Biczyk przedstawi utalentowana m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ im. J. Bema. Ksi¹¿kê
bêdzie mo¿na nabyæ w czasie imprezy. Jest równie¿ do nabycia w MOK-u w cenie 20 z³. egz.
Odbêdzie siê równie¿ promocja nowej ksi¹¿ki Milanówek  informator (historia, ludzie, przyroda, architektura) wydanej przez
Towarzystwo Mi³oników Milanówka. Ksi¹¿ka przypomina najwa¿niejsze wydarzenia z historii Milanówka, prezentuje kalendarium ukazuj¹ce najwa¿niejsze dokonania i etapy rozwoju naszej
miejscowoci i  co godne podkrelenia  jest bardzo aktualna, bo
koñczy siê... w marcu 2003! W informatorze opisano dwie trasy
spacerowe z myl¹ o osobach, które wybior¹ siê np. na kilkugodzinn¹ wycieczkê do Milanówka, przedstawiono najwa¿niejsze
informacje na temat architektury miasta. Wiele uwagi powiêcono ludziom Milanówka, którzy rozs³awili nasz¹ miejscowoæ lub
przyczynili siê do jej rozwoju i placówkom kulturalnym ze szczególnym uwzglêdnieniem Muzeum im. J. Szczepkowskiego, Galerii Ars Longa i Miejskiego Orodka Kultury. Warto podkreliæ,
¿e ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana zdjêciami ukazuj¹cymi ró¿nego rodzaju aktywnoci w miecie, m³odzie¿, imprezy sportowe,
miejsca pamiêci, ciekawsze wille, a uzupe³niaj¹ j¹ najwa¿niejsze,
z punktu widzenia turysty, adresy i telefony. Informator bêdzie
w sprzeda¿y w czasie IV Twórczego Milanówka, a od 7 kwietnia
w ksiêgarniach i kioskach przy stacji PKP.
Ponadto w ramach imprezy  wystawa fotogramów Szymona
Wdowiaka Z kamer¹ przez wiat, prezentacja rzeb, rysunków i reliefów m³odego artysty z Milanówka Karola S³owika.
Znany kolekcjoner zabytkowych samochodów i organizator rajdów Tomasz Skrzeliñski poka¿e wybrane skarby ze swoich zbiorów. W czêci muzycznej imprezy wyst¹pi zespó³ Pokoju znak,
wywodz¹cy siê z dawnych Trapistów. Warto podkreliæ, ¿e
imprezê po raz kolejny poprowadzi Andrzej Zaorski, a jej organizatorami s¹: Zespó³ Szkó³ im. J. Bema, Pracownia Stylizacji
Sylwetki Befana i Towarzystwo Mi³oników Milanówka.
Andrzej Pettyn

Karnawa³owe Show II
W dniu 1 marca br. w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku odby³a siê impreza, Karnawa³owe Show, Magia Fryzur
i Strojów, w pierwszej edycji przyci¹gnê³a tak wiele osób, ¿e
czêæ zainteresowanych nie mia³o szansy wejæ do budynku.
Przyby³a m³odzie¿, dzieci, dziadkowie, m³odsi i starsi, ca³e
rodziny. Dlatego zaprosilimy po raz drugi na pokaz fryzur
karnawa³owych i wieczorowych przygotowanych przez pani¹
Katarzynê Staniak z Salonu Stylizacji New Romantic w Milanówku. Stroje karnawa³owe przygotowa³a pani Mariola Suda
o artystyczny makija¿ cia³a modelek i modeli zadba³a Joanna
Chowañczak. Choreografiê opracowali Ma³gorzata Szulc i Piotr
Pat³aszyñski Studio Tañca Duet. Przestrzenna scenografia
w kolorach czerwieni wykonana przez Beatê i Artura Budkiewicz nadawa³a odpowiednich walorów estetycznych i magii
w wiat³ach reflektorów. Oprawê muzyczn¹ zabezpiecza³a
DJ ANJA.
Podczas pokazu moglimy ujrzeæ kolekcjê futer wykonanych
w pracowni Futer Grzegorza Choiñskiego. Na scenie i wybiegu zagoci³y modelki i modele, m³odzie¿ z milanowskich
szkó³ i jej absolwenci. Publicznoæ gromkimi brawami przyjmowa³a prezentacje wzbudzaj¹c¹ wród panów g³one komentarze i s³owa aprobaty, panie z ciekawoci¹ wybiera³y

Informacja dla mieszkañców.
W dniu 2 maja Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Spacerowej 3 w Milanówku bêdzie nieczynna, wszystkich czytelników zapraszany w sobotê 26 kwietnia.
Dyrektor Biblioteki
Zofia Pawlak-Szymañska
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modele futer, w których by³oby im do twarzy. W przerwach
pomiêdzy pokazami popisami tanecznymi zachwyci³a m³odzie¿ z Zespo³u Tañca Nowoczesnego Relise. Muzyczne
wibracje, ciekawe prezentacje, to wszystko w klimacie widowiska bardzo podoba³o siê przyby³ej publicznoci. Konferansjerkê podczas wystêpów prowadzili Kasia Bawor i £ukasz Suda. Udane spotkanie jest kolejn¹, ale nie ostatni¹
prezentacj¹ tego typu.
Dziêkujemy sponsorom za pomoc przy realizacji imprezy.
Nale¿¹ do nich: Biuro Podró¿y Bohos-Tour, firma Avon,
B&B S³odycze Reklamowe, Pan Bogdan Krysiñski  Kodak Express, redakcja dwutygodnika Co?, Gdzie? Kiedy? na
Mazowszu, Zajazd u Wuja Toma. Specjalne podziêkowania kierujemy pod adresem patronów medialnych: redakcji Radia Bogoria i Tygodnika Miszmasz.

Wszystko zale¿y od dziadka
Pod takim tytu³em 15 marca br. w Teatrze Letnim Miejskiego Orodka Kultury ujrzelimy spektakl teatralny w re¿yserii Witolda Skarucha, aktora Teatru Dramatycznego w Warszawie. W spektaklu wziêli udzia³ miêdzy innymi Krzysztof
Kiersznowski znany z ról w Killerze, Vabanc i wiat
wed³ug kiepskich. Dowcipny tekst, dobrze osadzony w realiach wspó³czesnego ¿ycia, bawi³ wszystkich, doros³ych
i m³odzie¿, przyby³ych na przedstawienie. Wziêta z codziennego ¿ycia scenografia doda³a spektaklowi specyficznego
smaku, dodatkowo wyostrzonego przez oryginaln¹ muzykê.
Sztuka spotka³a siê z gor¹cym przyjêciem widzów, po zakoñczeniu d³ugo s³ychaæ by³o gromkie brawa nagradzaj¹ce wspania³¹ grê aktorów.
p.o. Dyrektora Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Konkurs Plastyczny dla TPD

Koszykówka na Piasta 14

W lutowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez
Miejski Orodek Kultury w Milanówku pt. Milanówek przysz³oci  mój dom, moja szko³a, mój plac zabaw og³oszonym
dla dzieci bior¹cych udzia³ w zajêciach wietlicy Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci przy ul. Brzozowej w Milanówku, zwyciêzcami okazali siê:
 kategoria szko³a podstawowa
1. Dominika Malczyñska, 2. Kasia M³ynarska, 3. Joasia
Królikowska, 4. Patryk Czarnecki
 kategoria gimnazjum
1. Marika Cudak, 2. Marcin Pêszyñski, 3. Tomek Szlacheta
 kategoria szko³y rednie
1. Edyta M³ynarska
Radna Ma³gorzata Filipiak by³a pomys³odawczyni¹ konkursu
i sponsorem cennych nagród rzeczowych oraz poczêstunku podczas uroczystego zakoñczenia konkursu w dniu 4 marca br.
Dzieci bardzo zadowolone z umiechem odbiera³y wspania³e
nagrody. Jeszcze raz gratulujemy i zachêcamy do twórczego
rozwoju wyra¿ania w³asnych umiejêtnoci.

Ch³opcy w Lidze NIKE wygrali 19.02 na wyjedzie z 49 LO
Goethego 62-51 (P. Palarczyk 39 pkt, 8 zb, M. Weso³owski
10 pkt, 12 zb). 06.03 przegrali na wyjedzie z 28 LO Kochanowskiego 73-98 (P. Palarczyk 22 pkt, 8 zb. 8 as, P. Maciak
14 pkt, 13 zb, 5 blk, M. Weso³owski 14 pkt, 11 zb. J. Michalak
12 pkt, 16 zb).
Dziewczêta w Lidze NIKE 19.02 wygra³y z 91 LO Narutowicza na wyjedzie 75-36 (M. Gamdzyk 39 pkt. 48 zb, 8 as, 6 prze,
7 blk, I. Gawryszewska 6 pkt. 16 zb, O. Woyna 12 pkt). 04.03
wygra³y z 17 LO Modrzewskiego na wyjedzie 86-32 (M. Gamdzyk 46 pkt 1x3, 28 zb, 13 prze, 13 blk, O. Woyna 18 pkt).
11.03 przegra³y z 1 LO Na³kowskiego z Wo³omina u siebie
82-104 (M. Gamdzyk 44 pkt, 31 zb, 10 blk, O. Woyna 14 pkt,
M. Wyszomirska 10 pkt).
www.zsmilan.prv.pl
Micha³ Gbur

Referat
Ochrony
rodowiska

Wystawa Fotografii i ...
W dniu 8 marca odby³a siê impreza o wielow¹tkowym charakterze. W programie by³o otwarcie wystawy fotograficznej Kobiety z Milanówka i...  S³awomira Bu³ajewskiego oraz prac
innych autorów. W trakcie imprezy Teatr Leni Miejskiego
Orodka Kultury zamieni³ siê w Salon dla Pañ i nie tylko, bo
nieopodal by³y poustawiane stoliczki, przy których mo¿na by³o
napiæ siê wspania³ej herbaty, zjeæ ciasteczka, porozmawiaæ
ze znajomymi s³uchaj¹c dobrej muzyki. Mo¿na by³o poradziæ
siê kosmetyczki, zmieniæ fryzurê, poznaæ nowe trendy makija¿u wiosennego, nabyæ kosmetyki Avon lub piêkn¹ srebrn¹
bi¿uteriê. Niespodziank¹ tego wieczora by³ wystêp muzyczny
Micha³a Borowskiego, który zauroczy³ wszystkich swoj¹ gr¹
na saksofonie.

tel.: 758 30 61 wew. 221 lub 212
e-mail:srodowisko@milanowek.pl
NOWOÆ  odbiór odpadów niebezpiecznych:
pralek, lodówek, monitorów oraz telewizorów
z gospodarstw domowych!
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 odpadów
niebezpiecznych tj.: pralek, lodówek, telewizorów oraz monitorów.
Od 2003 roku wywóz odbywaæ siê bêdzie 1 raz na miesi¹c 
w ka¿dy drugi poniedzia³ek miesi¹ca tj.:
14.04, 12.05, 09.06, 14.07, 11.08, 08.09, 13.10, 10.11, 08.12.
na podstawie indywidualnych zg³oszeñ  osobicie lub telefonicznie do Referatu Ochrony rodowiska. Zg³aszaj¹cy zobowi¹zany jest podaæ: imiê i nazwisko, adres oraz rodzaj i iloæ
odpadów wg wykazu dostêpnego w Referacie Ochrony rodowiska.
Warunkiem przyjêcia odpadów do wywozu jest zg³oszenie
potrzeby wywozu, najpóniej w czwartek poprzedzaj¹cy wywóz do godz. 1300 w³¹cznie.

Eliminacje Miss Milanówka 2003 r.
Wybory Miss Milanówka pod patronatem Burmistrza Miasta.
Eliminacje:
 W eliminacjach na Miss mog¹ wzi¹æ udzia³ wszystkie panie, które ukoñczy³y 16 lat i z³o¿¹ zdjêcia portretowe i ca³ej sylwetki (najlepiej w kostiumie k¹pielowym)
 W konkursie nie bior¹ udzia³u finalistki poprzedniej edycji
konkursu, które zajê³y I, II i III miejsce.
 Zg³oszenia w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku przy
ul. Kocielnej 3.
tel/fax: 758-39-60 do dnia 16 maja 2003 roku.
Fina³ podczas Dni Milanówka 1415 czerwca 2003 r.
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le¿y je po prostu u³o¿yæ w pryzmê lub specjaln¹ skrzyniê i poddaæ dzia³aniu mikroorganizmów oraz bezkrêgowców (np.
d¿d¿ownic) ¿yj¹cych w glebie. Kompost we w³asnym ogrodzie to oszczêdnoæ pieniêdzy, których nie trzeba wydawaæ na
inne nawozy czy ció³ki, a tak¿e na fachowy sprzêt, gdy¿ praktycznie poza wid³ami nie potrzebujemy ¿adnych innych narzêdzi. Sporz¹dzenie kompostu zawsze siê udaje. Nie jest to
ani pracoch³onne, ani trudne, poniewa¿ wszystko, czego potrzebujemy jest w zasiêgu domu i ogrodu (licie, skoszona trawa, siano, ga³êzie, popió³ z drzewa, pióra, sieræ zwierzêca,
odchody zwierzêce, odpadki organiczne z kuchni i ogrodu).
Masa odpadów organicznych przekszta³cona przez organizmy
glebowe w nawóz kompostowy, w przysz³ym sezonie wegetacyjnym, bêdzie stanowiæ cenny pokarm dla wszystkich naszych
rolin.
Dojrza³a i gotowa do u¿ycia ziemia kompostowa wygl¹da i pachnie tak samo jak wie¿a ziemia ogrodnicza. Jest to jeden z najlepszych materia³ów do u¿yniania gleby w naszych ogrodach 
poprawia jej strukturê i wzbogaca we wszystkie potrzebne rolinom sk³adniki pokarmowe. Ciê¿kie i nieprzepuszczalne gleby zamienia w lekkie, natomiast glebom piaszczystym pomaga
zatrzymaæ wodê.
Stosuj¹c ziemiê kompostow¹ oddajemy glebie z powrotem to,
co z niej zabralimy. Jest to tak¿e nasz wk³ad w ochronê rodowiska naturalnego.
Ponadto im wiêksza iloæ Mieszkañców Milanówka przyst¹pi
do kompostowania we w³asnym ogrodzie, tym mniejsze bêd¹
nak³ady finansowe Gminy zwi¹zane z wywozem lici z prywatnych nieruchomoci na kompostowniê miejsk¹.

Odbiór kartonów po napojach!
Referat Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku przypomina Mieszkañcom Milanówka, ¿e w ramach zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, mog¹ od tego roku 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).

Akcja Licie  Wiosna 2003
Urz¹d Miejski w Milanówku zapewnia jeden bezp³atny odbiór worków z liæmi z terenu prywatnych posesji, uwzglêdniaj¹c podzia³ miasta na cztery kwarta³y w nastêpuj¹ce dni
od godz. 800:
08.04.2003 (wtorek)  kwarta³ I
09.04.2003 (roda)  kwarta³ II
10.04.2003 (czwartek) kwarta³ III
11.04.2003 (pi¹tek) kwarta³ IV
Wykaz ulic z poszczególnych kwarta³ów zosta³ podany w Biuletynie Nr 12 (2002 r.).
UWAGA!
Worki nale¿y wystawiaæ na ulicê w pasach chodnikowych,
w dniach wywozu do godz. 800. Worki powinny byæ zawi¹zane lub zaklejone tam¹ klej¹c¹.
Worki pozostawione na posesjach nie bêd¹ odbierane.
UWAGA! Jednostka wywozowa za zabrane worki nie pozostawia pustych worków. W worki te ka¿dorazowo nale¿y zaopatrywaæ siê w placówkach handlowych. Rozmiar i kolor
worków dowolny.
Ponadto mieszkañcy Milanówka, którzy pragn¹ pozbyæ siê lici ze swojego ogrodu we w³asnym zakresie, bêd¹ mogli dostarczyæ licie na teren miejskiej kompostowni przy ul. Wiatracznej w Milanówku, osobicie (w³asnym samochodem) lub
prywatnie zamówiæ us³ugê transportow¹.

Kompost do Twojego ogródka
Informujê, ¿e istnieje mo¿liwoæ zakupienia kompostu (z rozk³adu lici) po atrakcyjnej cenie 15 z³ + 3% VAT, za 1 m3
Informacji udziela Referat Ochrony rodowiska Urzêdu
Miejskiego w Milanówku ul. Kociuszki 45, budynek B
I piêtro tel. 758-30-61, 758-30-62 wew. 221 lub 212 w poniedzia³ki  pi¹tki 8001600
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Zofia Krawczyk

Kompostownia miejska bêdzie obs³ugiwana na koszt gminy w dniach: od 05.04.2003 r. do 30.04.2003 r. (oprócz niedziel i wi¹t oraz soboty przed Wielkanoc¹  19.04.) w godz.
8001500. Obs³uga kompostowni polegaæ bêdzie na: odbiorze
lici (w workach i luzem) od osoby, która przywiezie licie,
z³o¿eniu lici na pryzmy, uformowaniu pryzm oraz utrzymaniu porz¹dku na ca³ym obiekcie.
Dojazd do kompostowni: od ul. Królewskiej przy stacji benzynowej lub od ul. Nadarzyñskiej w stronê Turczynka.

Burmistrz Miasta Milanówka og³asza przetarg nieograniczony p.n. Wiosenny wywóz lici z prywatnych posesji Milanówka na teren miejskiej kompostowni w Milanówku.
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
 Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami s¹: Zofia Krawczyk i Beata Szumacher,
tel.: 758 30 61 wew. 221 lub 212
 Termin sk³adania oferty up³ywa dnia 02.04.2003 r. o godz.
1000 (w sekretariacie Urzêdu Miejskiego, Milanówek ul.
Kociuszki 45, budynek A)
 Kryterium wyboru oferty: cena  100 %
 W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy
warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

UWAGA!!! PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE
WYPALANIA LICI I TRAW
Podstawa prawna: Uchwa³a nr 101 i 18/IV/94 Rady Miasta Milanówka z dnia 09.06.1992 r. i 27.09.1994 r. na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114, poz. 492
z 1991r.)

Warto KOMOPOSTOWAÆ!
Przed zbli¿aj¹c¹ siê akcj¹ odbioru lici z posesji pragnê zachêciæ Mieszkañców naszego zielonego miasta do sporz¹dzania kompostu w swoich ogrodach. Pozbywanie siê lici i innych odpadów organicznych to wielkie marnotrawstwo,
poniewa¿ uzyskana z nich ziemia kompostowa stanowi doskona³e ród³o sk³adników pokarmowych dla wszystkich rolin
w naszych ogrodach. Zamiast pozbywaæ siê w.w. odpadów na-
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