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Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka

30 kwietnia  6 maja 2003 r.
Burmistrz
1. Zdecydowa³, w porozumieniu z u¿ytkownikiem terenu  KS. MILAN, powiêkszyæ
teren kompostowni miejskiej przy ul. Wiatracznej.
2. Uzgodni³ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Wólka Grodziska w Gminie Grodzisk Maz.
3. Skierowa³ do Rady Miasta projekt uchwa³y
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Milanówka.
4. Zatwierdzi³ zamówienie publiczne w trybie pozaustawowym na wiadczenie dodatkowych us³ug telekomunikacyjnych
dla Urzêdu Miejskiego.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Turniej
Streetballa

Zapraszamy m³odzie¿ szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i rednich na turniej
w pi³ce koszykowej dru¿yn 3-osobowych (streetball) w dniu 06.06.03, pi¹tek godz. 15.30
w Szkole Podstawowej Nr 2. Zg³oszenia do
04.06.03 w MOK-u, ul. Kocielna 3 lub
w Szkole Podst. Nr 2 u pana Mieczys³awa
Radkiewicza.

Liga siódemek

13.06.03 godz. 16.30 zapraszamy zawodników i mieszkañców Milanówka na
Stadion Milanu na uroczyste zakoñczenie
ligi siódemek sezonu 2003 o Puchar Burmistrza Miasta.
Koordynator ds. sportu w miecie
W³odzimierz Filipiak
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DNI MILANÓWKA
Serdecznie zapraszamy wszystkich
Mieszkañców na Dni Milanówka,
które odbêd¹ siê 14 i 15 czerwca 2003 r.
na stadionie przy ul. Turczynek. Dwa dni zabawy,
rozrywki, mam nadziejê dobrej, mo¿liwe bêd¹ dziêki
hojnoci sponsorów, którym za okazane wsparcie
serdecznie dziêkujê.
Pe³na lista darczyñców na nastêpnej stronie.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Program DNI MILANÓWKA
14 czerwca 2003 r.
14.00 Fakir, spotkanie ze sztuk¹ cyrkow¹
14.30 Wystêpy zespo³u Wójtowska
15.00 Pokazy si³aczy: prezentacja si³owni
K-2 z Warszawy, trójbój si³owy  wyst¹pi
m.in. wicemistrz Europy sezonu 2000/2001
Tomasz Sabadyn, zawody sportowe (³ucznictwo, strzelanie), prezentacja jachtu klasy Spark Prezes Pietras dwukrotne wicemistrzostwo Polski, wielokrotny mistrz
Warszawy
16.00 - 21.30 Szanty  koncerty zespo³ów
4REFY, SPINAKERY, QFTRY, w przerwie
pokaz mody letniej

15 czerwca 2003 r.
12.00 Mecz pi³karski Or³y Górskiego  Samorz¹d Milanówka, komentuje Wojciech
Zieliñski, telewizja TVP3
14.00 Zawody w powo¿eniu zaprzêgami
konnymi o Puchar Burmistrza
16.00 II wybory Miss Milanówka, gra zespó³ ACORD, w przerwie: pokaz mody, wystêpy zespo³u tanecznego Duet
17.30 Zespó³ PLATEAU
18.30 Tigra
20.00 Zespó³ KULT
21.30 Pokaz ogni sztucznych

Szanowni
Bia³a sobota
Mieszkañcy ulic W³¹czaj¹c siê w dni Milanówka nasza
Fiderkiewicza, Granicznej (od Warszawskiej do Grudowskiej), Prostej
(od Warszawskiej do Grudowskiej)
W dniu 3 czerwca (wtorek) br. o godz.
18.00 w budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przy ul. Warszawskiej, odbêdzie siê spotkanie mieszkañców z Burmistrzem Milanówka i Radnymi na temat kanalizacji.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

przychodnia organizuje bia³¹ sobotê. W dniu
14 czerwca 2003 r. w godz. 10.0014.00
NZOZ MEDICOR przy ul. Piasta 30 zaprasza wszystkich mieszkañców na bezp³atne badania urologiczne, EKG z opisem
oraz przegl¹d zêbów. Zapisy od poniedzia³ku do pi¹tku przyjmowane s¹ pod tel.
758 34 69 lub na miejscu w przychodni.
Serdecznie zapraszamy.
Kierownik NZOZ MEDICOR
Izabela Drynkowska
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PE£NA LISTA SPONSORÓW DNI MILANÓWKA
Hubert Banasiak

PZU ¯ycie S.A.

Jacek Banaszczyk

MALWA

Krzysztof Berger

Freyssinet
Polska

Andrzej B³aszczak B & B S³odycze
Reklamowe

Bogdan Ko³odziejczyk
Butcher

Bogus³aw Si³ka

Agencja
Nieruchomoci

Andrzej Kopeæ

Jan Skajewski

KAMIX

Beata Skoneczna

MATI

AMINEX

Bo¿ena i Janusz Kowalewscy
AWH Bo¿ena
Bogdan Krysiñski

Andrzej Stêpkowski Wyrób
Artyku³ów
Artystycznych

KODAK

Witold Boguszewski Mar-Bud

Ryszard Majchrzyk Riko

Tomasz Boñczak

DOMBRUK

Hanna Borawska

Biuro Patentowe

Mieczys³aw Malinowski
POLMAXBAU

Zbigniew Sza³wiñski LUIDOR

Zdzis³aw Borawski Z. Borawski

Ewa i Bogdan Marsza³ek MARFI

Beata i Krzysztof Szamota
KRISKOM

Jacek Chaber

CALIBRA

Jerzy Miastowski

Arteferro

Antoni Szurgociñski Mifam S.A.

Konrad Chojecki

Voyager Club

Henryk Misiak

Transport

Stanis³aw Cupriak

SAWBED

Edward Nowakowski
Zak³ad Remontowo-Budowlany

Artur Szymczak
Krzysztof Wroc³awski ARTEX II

Mieczys³aw Czarnecki
Stolarstwo CIS
Miros³aw Czekaj

Zak³ad
Mechaniczny

Stanis³aw Olkowski Us³ugi
Komunalne
Cezary Oziemblewski AsKaro

W³adys³aw Danieluk Spo³em

Jan Pacan

Pawe³ D³u¿ewski

COBRA

Jerzy Dmochowski

Jedwab Polski
Sp. z o. o.

Stanis³aw Pniewski Miejskie Sieci
Komputerowe Sp. z o.o.

Andrzej Dobrosz

IMAWEX

Urszula Figacz

MARFI

Petroniusz Frejlich Chirurgia Drzew
Jolanta Generalczyk Zak³ad Us³ug
Wielobran¿owych
Marek Gniadzik

PBK Pruszków

Robert Go³êbiowski Drukarnia
Arkuszowa
Krystyna Gurcan

Brennpol
i Pulvertechnik

Marek Kapuciñski Anteny
Satelitarne
Ryszard Karpul

KarGas Profil

Janusz Kazimierczak Autokomis
Bogdan Kawa

Pizzeria Gemini

Henryk Kielak

Milano Car

Halina i Jan Kierzel Piekarnia
Jan Kierzel
Micha³ Ko³akowski MILANBUD
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Piotr P³ochocki

Properus

Jerzy Szyszko

Frito Lay

Jan mietanko

Majster

Andrzej wiêcki

wiêcki

Maciej Tempski

Eurogips

Marek Tomaszewski TOMMARKO
Jerzy Tomczyk

TOMSTOL

Marek Weso³owski

MPM Product

Zenon Wieczorek

Stanis³aw Rytel Si³ka
STACHPOL

PIREM

Tomasz Winiewski Solid Security
Tadeusz Wzorek

Marek Sentkowski SENTMARK

Wzorek

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 r. nr 15, poz. 139 z pón. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoci,
¿e w dniu 17 czerwca 2003 r. o godz. 17.00 odbêdzie siê sesja Rady Miasta Milanówka w sali
posiedzeñ, w budynku B Urzêdu Miejskiego w Milanówku przy ul. T. Kociuszki 45, na
której rozpatrywany bêdzie nie uwzglêdniony protest z³o¿ony do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Jedwab-2 oraz nieuwzglêdniony protest do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska-3
*
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15 poz. 139 z pón. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoci,
¿e w dniu 17 czerwca 2003 r. o godz. 17.00 odbêdzie siê sesja Rady Miasta Milanówka, w sali
posiedzeñ w budynku B Urzêdu Miejskiego w Milanówku przy ul. T. Kociuszki 45, której
przedmiotem bêdzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Wiatraczna-1 w Milanówku.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Milanówek  rozwój i równowaga
Rozwój zrównowa¿ony w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej (Artyku³ 5) wymieniony jest wród takich wartoci jak niepodleg³oæ i nienaruszalnoæ terytorium, wolnoæ i prawa cz³owieka i obywatela, bezpieczeñstwo obywateli i ochrona dziedzictwa
narodowego.

Mamy ju¿ dokument o obiecuj¹cej nazwie: Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju
Miasta Milanówek do 2020 roku. Jak widaæ
nie chodzi tu o sam rozwój. Dodanie przymiotnika zrównowa¿ony zobowi¹zuje,
a jednoczenie powinno budziæ wiêksze nadzieje na lepsze jutro - tworzone z udzia³em
mieszkañców. Termin zrównowa¿ony rozwój nie jest tylko dekoracj¹ wyst¹pieñ
o europejskie fundusze, choæ trzeba przyznaæ, ¿e wa¿nym elementem polepszania
warunków do ¿ycia s¹ rodki finansowe, które trzeba we w³aciwy sposób zdobywaæ i wydawaæ. Szczególnie wa¿ne s¹ rodki wspólne, które pracuj¹ tym lepiej im wiêkszy jest
stopieñ wiadomoci spo³ecznej, w tym wiadomoci w³adz. Co to jednak znaczy w sposób w³aciwy? Myl¹c o rozwoju miasta
w obliczu nowych wymagañ, nowych szans,
ale i zagro¿eñ, które wi¹¿¹ siê z nadchodz¹cymi latami warto skupiæ siê na chwilê na
szeroko dyskutowanych i w Polsce, i na wiecie sprawach zrównowa¿enia zwi¹zanych
z generalnymi porz¹dkami w naszych ogródkach i na naszych podwórkach  równie¿ pojêciowych. Zrównowa¿ony rozwój oznacza
dzi traktowanie miasta jako ekosystemu
w du¿ej mierze tworzonego przez cz³owieka. Milanówek jako za³o¿one niegdy w lesie letnisko nie jest dzi ani lasem, ani letniskiem  pamiêæ o czasach letniska i wartoci
mikroklimatyczne lasu nadal jednak przy-

ci¹gaj¹, mimo wielu zaniedbanych zabytków
i przyk³adów walki cz³owieka z len¹ przyrod¹. Nale¿y dostrzegaæ zagro¿enia  pospolite choroby wspó³czesnych miast, które i nas
nie ominê³y: zamiecenie wizualne, nadmierny i niebezpieczny ruch pojazdów spalinowych powoduj¹cych znaczne zanieczyszczenie powietrza i przekroczenie norm
ha³asu, problemy przestêpczoci, traktowanie przez du¿¹ czêæ spo³ecznoci miasta satelitarnego Warszawy jako sypialni, rozlewanie siê zabudowy na okoliczne pola, niski
standard przedmieæ, utrata terenów zielonych. Mimo coraz wiêkszej presji cz³owieka na rodowisko, Milanówek  miasto
z charakterem, jako jedno z nielicznych
miast w Polsce ma szanse na uzyskanie,
dziêki rozwa¿nym i systematycznym dzia³aniom standardu miasta zrównowa¿onego.
Idea ochrony rodowiska naturalnego
i racjonalnego korzystania z jego zasobów
znalaz³a siê ju¿ w s³ynnym raporcie Sekretarza Generalnego ONZ U. Thanta z 1969 roku.

Definicjê zrównowa¿onego rozwoju
(najczêciej u¿ywanego polskiego t³umaczenia angielskiego sustainable development), w skrócie: Rozwój zaspokajaj¹cy
obecne potrzeby bez zagro¿enia mo¿liwoci
realizowania potrzeb przysz³ych pokoleñ
sformu³owa³a Komisja do spraw rodowiska
i rozwoju powo³ana w 1983 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ pod przewodnictwem
pani premier Norwegii G.H. Bruntland. Na temat zrównowa¿onego rozwoju dyskutowano
w wielu krajach wiata, podjêto te¿ szereg
zobowi¹zañ: miêdzy innymi w Rio (Agenda
21), w Kyoto (konwencja klimatyczna), w Johannesburgu (Nowa Karta Ziemi). Dzi spraw
zrównowa¿onego rozwoju nie rozpatruje siê

Europejski Dzieñ Dziecka
w Milanówku

W dniu 30 maja 2003 roku w Miejskim
Orodku Kultury w Milanówku przy ul. Kocielnej 3 organizujemy Europejski Dzieñ
Dziecka. W tym dniu przeprowadzone zostan¹ fina³y konkursów:
Miêdzyszkolny Konkurs Ekologiczny
oraz Bezpieczna droga do szko³y i z powrotem, organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta dla dzieci z milanowskich szkó³.
W Zespole Szkó³ Gminnych nr 3 odbêdzie siê egzamin na karty rowerowe i motorowerowe.

Godz. 10.00 - 15.00 Znakowanie rowerów w MOK-u, po godz. 15.00 w siedzibie
Stra¿y Miejskiej
Godz. 12.00 - 13.30 II Fina³ konkursu
Bezpieczne miasto do szko³y i z powrotem - wrêczenie nagród przez Burmistrza
i sponsorów w MOK-u
Godz. 10.00 - 15.30 W Zespole Szkó³
Gminnych nr 3  egzamin na karty rowerowe i motorowerowe oraz wrêczenie
przez Burmistrza kart rowerowych i motorowerowych

bez wi¹zania spraw ekologii z kultur¹, tworzeniem spo³eczeñstwa obywatelskiego i d¹¿eniem do zdrowej ekonomii.
W czerwcu 2002 r., podczas Szczytu
w Goeteborgu, Rada Europejska przyjê³a przygotowan¹ przez Komisjê Wspólnot Europejskich Strategiê Zrównowa¿onego Rozwoju
Unii Europejskiej zatytu³owan¹: Zrównowa¿ona Europa dla Lepszego wiata.
W jego tworzeniu nie wziêli jednak
udzia³u przedstawiciele krajów kandyduj¹cych do Unii  nie byli zaproszeni, ale i sami
nie zajêli w tej sprawie stanowiska. W nastêpnym numerze: o polskich g³osach na temat tej strategii i jakie miejsce w przysz³ej
strategii europejskiej mo¿e mieæ nasza lokalna - dla Milanówka.
Pe³nomocnik Burmistrza Miasta
ds. Integracji Europejskiej
Teresa miechowska

REFERENDUM

78 czerwca 2003 r.
Urz¹d Miejski w Milanówku informuje,
¿e Referat Spraw Obywatelskich sporz¹dza
spis osób uprawnionych do udzia³u w Referendum Ogólnokrajowym.
W sta³ych obwodach g³osowania utworzonych na terenie miasta Milanówka wpisane s¹ osoby uprawnione do udzia³u w Referendum:
osoby zameldowane na pobyt sta³y na terenie miasta Milanówka,
l osoby przebywaj¹ce na sta³e na terenie
gminy bez zameldowania na pobyt sta³y,
które z³o¿y³y lub z³o¿¹ wniosek o wpisanie do sta³ego rejestru wyborców,
l osoby przebywaj¹ce czasowo na terenie
gminy lub osoby nigdzie niezamieszka³e,
które dopisz¹ siê do spisu osób uprawnionych do udzia³u w Referendum Ogólnokrajowym najpóniej do dnia 29 maja
2003 r.,
l osoby niepe³nosprawne, które na w³asny
wniosek dopisz¹ siê do dnia 29 maja
2003 r. do spisu osób uprawnionych do
udzia³u w referendum w obwodzie Nr 7
(MIFAM S.A. ul. Królewska 127).
Osoby zmieniaj¹ce miejsce pobytu na
dzieñ wyborów, mog¹ otrzymaæ z Urzêdu
zawiadczenie o prawie do g³osowania,
najpóniej do dnia 06 czerwca 2003r.
l

W Programie:

Godz. 14.00 - 18.00 Zabawy plenerowe:
konkurs graffiti, wystêpy artystyczne,
konkursy plastyczne, muzyka, piew, dobra zabawa, grill i inne atrakcje.

Godz. 10.00 - 11.30 VI Fina³ Miêdzyszkolnego konkursu ekologicznego

Informacja o obwodach g³osowania znajduje siê na tablicach og³oszeñ oraz na stronie internetowej www.milanowek.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wziêcia udzia³u we wspólnej zabawie.

Komisarz wyborczy
Wies³awa Kwiatkowska
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Stra¿ Po¿arna informuje!
tel. 758 34 25

Kwiecieñ to miesi¹c wi¹t wielkanocnych
 czas odpoczynku, rodzinnych spotkañ,
wspólnych spacerów, a przecie¿ pogoda dopisa³a. Wiosna zagoci³a na dobre.
Ta wiosenna pogoda spowodowa³a, ¿e
niektórzy nie mogli w pe³ni rozkoszowaæ siê
wi¹teczn¹ atmosfer¹. W ci¹gu dwóch dni
wi¹t milanowscy stra¿acy piêæ razy wyje¿d¿ali gasiæ p³on¹ce trawy. Najwiêkszy po¿ar powiatu grodziskiego mia³ miejsce
w Lany Poniedzia³ek w³anie w Milanówku.
Pali³o siê ponad trzy hektary trawy. Podmuchy wiatru, momentami silne, wznieca³y kilkumetrowe p³omienie. Ogieñ szybko zbli¿a³
siê do budynków mieszkalnych i gospodarczych. Niemal w ostatniej chwili uda³o siê je
uratowaæ. Szeæ wozów ganiczych i ponad
trzydziestu stra¿aków pó³torej godziny walczy³o z ¿ywio³em.
Takich po¿arów ³¹k w kwietniu by³o siedemnacie, do tego nale¿y doliczyæ osiem po¿arów poszycia lenego oraz szeæ zdarzeñ,
które klasyfikuje siê jako miejscowe zagro¿enia. £¹cznie milanowska ochotnicza stra¿ po¿arna interweniowa³a trzydzieci jeden razy.

W dwóch przypadkach niezbêdna by³a
pomoc s³u¿b medycznych. 16 kwietnia wybuch³ niewielki po¿ar poszycia lenego. Do
dwóch osób, które szuka³y ch³odu wród
drzew, a wczeniej rozgrzewa³y siê napojami wyskokowymi, konieczne by³o wezwanie
karetki pogotowia. Obie osoby zatru³y siê
dymem po¿arowym. 30 kwietnia pewien pan
wypala³ mieci w specjalnie do tego celu wykopanym dole. Oprócz mieci spali³ kilka
tysiêcy metrów kwadratowych trawy oraz
sk³adowane drewno budowlane. Owego pana
natomiast, pogotowie musia³o zabraæ ze
sob¹, z powodu poparzeñ.
Oba te zdarzenia mia³y miejsce w Milanówku. Poza Milanówek stra¿ wyje¿d¿a³a
dziewiêæ razy. Najdalej do Ksi¹¿enic, gdzie
30 kwietnia wybuch³y dwa du¿e po¿ary
ció³ki lenej.
18 kwietnia w Milanówku mia³a miejsce
kolizja drogowa. Zderzy³y siê ze sob¹ dwa
samochody osobowe. Z samochodów tych
powysypywa³y siê na jezdniê ró¿ne czêci
oraz powylewa³y siê ró¿ne p³yny, powodu-

Stra¿ Miejska informuje!
W Polsce posiadacz psa odpowiada za to,
¿e jego pupil brudzi w bloku, na chodniku,
¿e chodzi bez kagañca czy smyczy, ¿e zniszczy³ komu odzie¿ czy uszkodzi³ cia³o.
Art. 431 § 1 Kodeksu Cywilnego mówi,
¿e za szkody wyrz¹dzone przez zwierzê odpowiada jego opiekun. Je¿eli zwierzê pok¹sa³o cz³owieka  jego opiekun musi pokryæ
wszystkie koszty z tym zwi¹zane, miêdzy
innymi leczenia, dojazdów, zwraca utracone
zarobki. Je¿eli poszkodowany zosta³ inwalid¹ mo¿e za¿¹daæ, by posiadacz psa op³aci³
koszty jego przygotowania do innego zawodu (art. 444 § 1 KC).
W sytuacji, gdy pogryzienie spowodowa³o utratê sprawnoci i uniemo¿liwi³o wykonywanie zawodu, poszkodowany mo¿e ¿¹daæ renty (art. 444 § 2 i 3 KC).
Pok¹sanemu przez psa cz³owiekowi
przys³uguje finansowe odszkodowanie za
krzywdê moraln¹ (art.445 KC).
Je¿eli pies broni³ przed napaci¹ swojego w³aciciela lub inn¹ osobê i poturbowa³
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bandytê, wówczas jego opiekun nie odpowiada za wyrz¹dzon¹ szkodê.
Osoby, które decyduj¹ siê na hodowanie
psa w domu musz¹ mieæ wiadomoæ, ¿e nie
wolno im wprowadzaæ zwierzaka do sklepów, aptek, lokali gastronomicznych, biur.
Zakazuje tego rozporz¹dzenie z 1974 roku.
Zobowi¹zuje ono te¿ do prowadzenia psa na
smyczy poza miejscem zamieszkania, a prawo o ruchu drogowym  tak¿e na drodze publicznej.
Art.77 Kodeksu Wykroczeñ nakazuje
zachowanie rodków ostro¿noci przy trzymaniu psa. W³aciciela mo¿na zaskar¿yæ za
to, ¿e prowadzi³ psa bez kagañca, nawet
wówczas, gdy nikt nie zosta³ pogryziony.
Uchwa³a Nr 166/XXIV/00 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 kwietnia 2000 r.
zobowi¹zuje w³acicieli lub opiekunów
psów do usuwania psich odchodów z terenów ogólnodostêpnych oraz, ¿e psy
powinny byæ prowadzone na smyczy albo
w kagañcu.
Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol £uczak

j¹c to, ¿e jezdnia zamieni³a siê w wiosenn¹
lizgawkê. Do neutralizacji takich p³ynów stra¿
posiada specjalny rodek  sorbent absorpcyjny. Dzia³anie tego rodka polega na wch³anianiu w siebie substancji ropopochodnych.
Do obowi¹zków stra¿y nale¿y równie¿
ratowanie kotów, które uciekaj¹c przed psami schroni³y siê na drzewie. Zdarza siê, ¿e
na jednej posesji w nieca³kowitej symbiozie
¿yj¹ ze sob¹ te dwa gatunki. Niekiedy dochodzi do konfrontacji i pokazu si³. Kot okazuje siê s³abszy, ucieka na najbli¿sze drzewo i gdy niebezpieczeñstwo minie, sam nie
potrafi poradziæ sobie z wysokoci¹. Potrzebuje pomocy stra¿y. Przyje¿d¿aj¹: jeden samochód, szeciu stra¿aków, a gdy okazuje
siê, ¿e drzewo jest bardzo wysokie - stra¿acka drabina samochodowa. Po kilku minutach
kot l¹duje w ramionach w³aciciela. W kwietniu stra¿acy uratowali dwa koty. 25 kwietnia kot po zdjêciu z drzewa podrapa³ w³aciciela i kolejny raz mu uciek³, miejmy nadziejê, ¿e nie na drzewo. Ot, kocia wdziêcznoæ.
Druh Krzysztof Ciborowski

Dzieñ Milanówka
w Radiu Bogoria
odbêdzie siê 3 czerwca (wtorek). W ramach bloku milanowskiego przewidziano trzy
pó³godzinne audycje. O godz. 9.30  aktualne sprawy miasta, m.in. realizacja tegorocznych inwestycji; godz. 10.30  omówienie
Dni Milanówka, które odbêd¹ siê 14 i 15
czerwca, imprezy kulturalne i sportowe;
godz. 11.30  m³odzie¿ z Milanówka z wizyt¹ w Niemczech, 75-lecie parafii w. Jadwigi.

Milanówek
w Watykanie

18 maja na Placu w. Piotra w Rzymie
podczas transmisji telewizyjnej z kanonizacji czterech osób, nietrudno by³o zauwa¿yæ
pielgrzymów z Milanówka. Transparenty
z daleka reklamowa³y nasze miasto. Osoby,
które tam siê uda³y z pewnoci¹ d³ugo bêd¹
wspominaæ prze¿ycia zwi¹zane z kanonizacj¹ Urszuli Ledóchowskiej, urodzinami i audiencj¹ Jana Paw³a II oraz pobytem na Monte Cassino czy w Asy¿u. Mamy nadziejê, ¿e
podziel¹ siê z nami wspomnieniami w nastêpnym numerze biuletynu.

Ma³a Ojczyzna...

... Witaj dniu trzeciego maja, który wolnoæ nam zwiastujesz.
Pierzch³a ju¿ ciemiê¿ców zgraja, Polsko dzisiaj tryumfujesz.
Witaj maj, trzeci maj, u Polaków b³ogi raj...
S³ów tej piosenki nie zabrak³o na ustach
mieszkañców Milanówka wiêtuj¹cych 212
rocznicê uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Uchwalona w 1791 r. ustawa zasadnicza,
o tak wielkim znaczeniu by³a drug¹ na wiecie (po amerykañskiej), a pierwsz¹ w Europie. Zaczyna³a siê od s³ów: W imiê Boga
w Trójcy wiêtej Jedynego.
Uroczystoci w naszym miecie na pocz¹tku równie¿ odwo³a³y siê do Boga poprzez
Mszê wiêt¹ celebrowan¹ przez ks. Dziekana Zbigniewa Szysza. Jego tytu³owe s³owa
zabrzmia³y niezwykle podniole. Sztandary,
¿o³nierze Armii Krajowej, kombatanci, Bur-

mistrz Miasta Jerzy Wysocki, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o, radni, harcerze, przedstawiciele zwi¹zków, szkó³ i instytucji, mieszkañcy miasta  pe³na reprezentacja. Uroczystoci, zarówno w kociele, jak i przy Pomniku Zwyciêstwa, uwietni³ we wspania³y sposób
chór Cantabile pod dyrekcj¹
Alicji Paciorek. By³y równie¿ wieñce i kwiaty, rzeczowe przemówienia, wystêpy aktorskiej grupy m³odzie¿owej z Miejskiego
Orodka Kultury w Mila-

nówku, ciep³e spotkania przy kawie i herbacie mieszkañców miasta.
W ogrodach, na ten czas, piêknie zakwit³y drzewa wini, lecz nie zast¹pi³y brakuj¹cych w wielu miejscach flag narodowych demonstruj¹cych radoæ z tego, ¿e Polacy potrafi¹ siê porozumieæ na rzecz spraw wznios³ych, istotnych dla ca³ego kraju. Gdybymy
potrafili czerpaæ z dobrych dowiadczeñ historii, zupe³nie inaczej wygl¹da³aby dzisiaj
Polska.
Mariusz Koszuta

Chór Cantabile pod dyrekcj¹ Alicji Paciorek
w czasie wystêpów przy pomniku Zwyciêstwa

Poczty sztandarowe przed Pomnikiem Zwyciêstwa
Na czele poczet sztandarowy Armii Krajowej Obwodu Ba¿ant:
Jan Kubek, Zbigniew Marszewski, Helena Czy¿ewicz
Wystêpy m³odzie¿owej grupy aktorskiej Iwony Makarewicz
z Miejskiego Orodka Kultury podczas uroczystoci.
W rolach: Wiênia Polaka  Piotr Banaszczyk,
Króla  Marysia Murawska, Diab³a  Klara Dybiñska

Milanówek dzieciom z ¯yrardowa
Staraniem M³odzie¿owej Grupy przy
Sekcji Charytatywnej w Milanówku, podobnie jak na Bo¿e Narodzenie, tak i z okazji
wi¹t Wielkanocnych, dziêki ¿yczliwoci
ofiarodawców, dzieci ze Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w ¯yrardowie
otrzyma³y paczki z owocami i s³odyczami,
a kuchnia tego¿ Orodka  artyku³y ¿ywnociowe. W przekazanych darach nie zabrak³o równie¿ letniej odzie¿y dzieciêcej.

T¹ drog¹ serdecznie dziêkujemy za pomoc
i dary:
 Firmie CZARPOL z Kozerek,
 Zak³adom Przemys³u Cukierniczego
Milanówek,
 Panu Wojciechowi Norowskiemu z Firmy
ALLELUJA z Podkowy Lenej,
 Dyrekcji i Personelowi sklepów Spo³em
przy ul. Krakowskiej i Warszawskiej oraz

Klientom tych sklepów za podarowane
produkty.
Nale¿y te¿ podkreliæ, ¿e w charytatywnej pracy Grupy M³odzie¿owej bierze udzia³
m³odzie¿ i wychowawcy Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 w Milanówku.
Komitet Obywatelski SOLIDARNOÆ
w Milanówku, Sekcja Charytatywna
Hanna £astówka
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Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3
ma ju¿ Sztandar
Ten dzieñ  30 kwietnia 2003 r. na d³ugo
pozostanie w pamiêci dyrekcji, nauczycieli
i uczniów Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
im. Fryderyka Chopina w Milanówku, którzy otrzymali nowy Sztandar Szko³y.
Uroczystoæ rozpoczêto Msz¹ w. w kociele parafialnym p.w. w. Jadwigi l¹skiej,
na której ks. Dziekan Zbigniew Szysz powiêci³ sztandar. Po z³o¿eniu kwiatów pod
popiersiem Fryderyka Chopina, Poczty
Sztandarowe milanowskich szkó³, zaprosze-

1.09.2002 r. z po³¹czenia Szko³y Podstawowej nr 3 i Publicznego Gimnazjum powsta³
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3. Nastêpnie wrêczy³ dyrektorowi dyplom przyznany Urzêdowi Miejskiemu za zajêcie II miejsca w konkursie na najlepiej zaprojektowany i wykonany
obiekt sportowy w kategorii hal sportowych.
Burmistrz Miasta podziêkowa³ równie¿
panu Filipiakowi za ogromny wk³ad pracy
w³o¿ony w powstanie Miejskiej Hali Sportowej w Milanówku.

Przy dwiêkach werbli Matki Chrzestne
Sztandaru  pani Wanda D³awichowska
i pani Longina Nadolna wrêczy³y nowy
sztandar dyrektorowi szko³y, który przekaza³ go m³odzie¿y. Nast¹pi³o uroczyste lubowanie uczniów.
Czêæ oficjaln¹ zakoñczy³o wbicie pami¹tkowych gwodzi w drzewce sztandaru
przez: Burmistrza Jerzego Wysockiego,
W. Wlaz³o, W. Kamiñskiego, Z. Relugê,
W. Kwiatkowsk¹, w im. Kuratorium pani¹
T. Perkowsk¹, Ks. Dziekana Z. Szysza,
P. D³u¿ewskiego, w imieniu Rady Rodziców
 Matki Chrzestne, w imieniu by³ych dyrektorów  S. Soliwodê, K. Filipiaka. W imieniu nauczycieli ZSG nr 3 gwód wbi³a pani Krystyna Majewska, a w imieniu uczniów  przewodnicz¹ca Samorz¹du Uczniowskiego Ania Winiewska  ucz. kl. III.
W czêci artystycznej m³odzie¿ zaprezentowa³a program bêd¹cy monta¿em s³owno-muzycznym p.t. Muzyka Chopina to
wielka jest rzecz.

Uroczystoæ powiêcenia nowego sztandaru Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 w kociele
w. Jadwigi l¹skiej

ni gocie, nauczyciele i m³odzie¿ przemaszerowali do Miejskiej Hali Sportowej.
Gocie nie zawiedli. Obecni byli: Burmistrz Miasta Milanówka  Jerzy Wysocki,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta  Wojciech Wlaz³o wraz z Radnymi, przedstawicielka Kuratorium Owiaty  T. Perkowska, Starosta Powiatu Grodziskiego  W. Kamiñski, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu  Z. Reluga i Radni powiatu, ks. Dziekan Z. Szysz, Sekretarz Miasta  W. Kwiatkowska,
P. D³u¿ewski, dyrektorzy milanowskich szkó³, byli nauczyciele i dyrektorzy naszej
szko³y: Pani J. Ciarka, Pan
S. Soliwoda i Pan R. Zalewski.

G³os zabrali równie¿ zaproszeni gocie,
m.in. pani Teresa Perkowska z Kuratorium
Owiaty, by³y dyrektor szko³y pan Rajmund
Zalewski, a tak¿e wieloletnia Przewodnicz¹ca Komitetu Rodzicielskiego  pani Longina
Nadolna. W swoich przemówieniach podkrelali trud wielu pedagogów i pracowników
szko³y w³o¿ony w nauczanie i wychowanie
m³odzie¿y oraz ¿yczyli wielu sukcesów.

Po odpiewaniu hymnów pañstwowego i szkolnego g³os zabra³ dyrektor
ZSG Krzysztof Filipiak,
przedstawiaj¹c prawie 70-letni¹ historiê szko³y.
Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki odczyta³ uchwa³ê
Przewodnicz¹cego Rady
Miasta, na mocy której dnia
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Wzruszaj¹cy i pouczaj¹cy by³ to spektakl. Jego bohater  Fryderyk Chopin to bardzo wdziêczna postaæ, ¿yj¹ca w sercach Polaków wraz z jej muzyk¹. Niew¹tpliwie jednak to m³odzie¿ sprawi³a, ¿e zachwyt goci
by³ szczery i uzasadniony. Ostatnie takty
przepiêknie zapiewanej przez chór piosenki wzbudzi³y smutek, ¿e to ju¿ koniec programu. Rzadko mo¿na na szkolnych scenach ogl¹daæ tak piêkne i tak profesjonalnie
przygotowane przedstawienie. Niech ¿a³uj¹
ci, którzy go nie obejrzeli.
Wielkie brawa nale¿¹ siê paniom: Agnieszce £¹ce  polonistce ZSG nr 3 i El¿biecie D¹browskiej  nauczycielce sztuki, które w³o¿y³y
w przygotowanie programu wiele trudu i serca. Nie posz³o to na marne. Uczniowie pokazali artystyczny i aktorski pazur, stanêli na
wysokoci zadania i udowodnili, ¿e w szkole
nie tylko nauka siê op³aca. Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê uczniom najm³odszych klas  pierwszakom ze Szko³y Podstawowej ZSG nr 3, którzy uwietnili ca³y program wyj¹tkowo uroczym wystêpem. ¯yczymy m³odym artystom dalszych sukcesów scenicznych, gratulujemy talentu i entuzjazmu
i ... czekamy na wiêcej!
Dyrektor szko³y, dziêkuj¹c gociom za mi³¹
obecnoæ, zaprosi³ na obchody 70-lecia Szko³y, które bêd¹ mia³y miejsce w lutym 2004 r.
Po czêci oficjalnej i artystycznej zaproszono wszystkich na poczêstunek. Mo¿na
by³o równie¿ przypomnieæ sobie historiê
szko³y i jej pedagogów dziêki tablico m z fotografiami, nawet sprzed kilkudziesiêciu lat.

Dyrektor Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 Krzysztof Filipiak
przekazuje nowy sztandar m³odzie¿y szkolnej

Rzecznik prasowy
Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
Katarzyna D³awichowska

Kalendarz imprez kulturalnych MILANÓWEK
w mediach
i sportowych w czerwcu
MAJ
30.05. (sobota)
godz. 10.00  18.00
Europejski Dzieñ Dziecka
31.05. (niedziela)
godz.10.00
Wycieczka rowerowa. Zbiórka uczestników na terenie parku lenego przy zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Dystans
 60 km. Trasa wycieczki  Mickiewicza,
Wojska Polskiego, Kwiatowa, ¯uków, Rokitno, wiecie, Zaborówek, Kicienne,
szlakami turystycznymi Puszczy Kampinoskiej, zajazd Roztoka, powrót przez
Leszno, B³onie, Milencin, Milanówek. Zakoñczenie wycieczki na terenie parku Lenego przy ulicy Starodêby. Uczestnicy
w wieku do 15 lat pod opiek¹ doros³ych.
Ka¿dy uczestnik musi posiadaæ zawiadczenie lekarskie zezwalaj¹ce na udzia³,
ubezpieczenie NW oraz rower wyposa¿ony zgodnie z kodeksem drogowym.
godz. 10.00 - 14.00
Festiwal Nauki  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, ul. Warszawska 14

CZERWIEC
01.06. (niedziela)
w godz. 7.00  19.00
FESTYN PARAFIALNY wokó³ kocio³a
w. Jadwigi (75 lat istnienia Parafii)
04.06. (roda)
godz. 16.30
Zebranie Zarz¹du TMM (miejsce  MOK)
06.06. (pi¹tek)
godz. 19.20
Projekcja Filmów Dokumentalnych autorstwa Szymona Wdowiaka. Moja Mongolia, Wis³a p³ynie, Pokochaæ drzewa
(film o Milanówku).
Wstêp wolny. (miejsce  MOK).
08.06. (niedziela)
godz. 10.30
Poranek teatralny pt. Pewien Ludek, bilet wstêpu 5 PLN
godz.17.00
Wernisa¿ Wystawy. Prezentacja prac studentów katedry Architektury Krajobrazu
SGGW.

13.06. (pi¹tek)
godz. 20.00
Projekcja Filmów DKF. Wstêp wolny.
(miejsce  MOK)
14  15.06. (sobota-niedziela)
DNI MILANÓWKA (program na pierwszej stronie gazety)
21  29.06.2003
IX Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Szachach o Puchar Burmistrza. Zg³oszenia
w MOK-u, ul. Kocielna 3 tel. 758-39-60
do 19 czerwca (miejsce MOK)
21.06. (sobota)
godz.10.00
Wycieczka rowerowa organizowana dla
uczczenia 75-lecia Parafii w.Jadwigi
w Milanówku. Zbiórka uczestników wycieczki na placu przed Kocio³em w. Jadwigi. Dystans  65 km. Trasa wycieczki
 Królowej Jadwigi, Spacerowa, Pó³nocna,
Kraszewskiego, Kwiatowa, ¯uków, T³uste,
Stare K³udno, Ceg³ów, Gole, Teresin, Niepokalanów. Powrót w/w tras¹ do Milanówka. Zakoñczenie wycieczki na terenie
parku lenego przy ul. Starodêby.
/Uczestnicy wycieczki ubezpieczaj¹ siê we
w³asnym zakresie/.
22.06. (niedziela)
godz. 10.30
Mistrzostwa Milanówka w Szachach szybkich. Zg³oszenia w MOK-u do 19 czerwca.
(miejsce  MOK)
godz. 12.30
Otwarcie wystawy fotograficznej 75 LAT
PARAFII W. JADWIGI L¥SKIEJ W MILANÓWKU. (miejsce  koció³ w. Jadwigi
w Milanówku)
godz. 17.00
WERNISA¯  wystawa malarstwa i rysunku Stanis³awa Prokopczyka
23.06  11.07.
w godz. 10.00  16.00
AKCJA LATO W MIECIE (miejsce  TPD
Milanówek ul. Brzozowa 7)

Polityka (nr 16 z 19.04.2003) zamieci³a artyku³ pt. Marsza³ek w stanie spoczynku, w którym Leszek Mazan pisze
o mierci Józefa Pi³sudskiego, balsamowaniu
zw³ok, ceremonii pogrzebowej i póniejszej
historii nie pochowanej trumny Marsza³ka.
Z artyku³u dowiadujemy siê, ¿e dyrektor
Fundacji Rodziny Pi³sudskich Waldemar
Strza³kowski odwiedzi³ Milanówek, gdzie jak wiadomo - w Muzeum im. Jana Szczepkowskiego przechowywanych jest wiele pami¹tek zwi¹zanych z Marsza³kiem Pi³sudskim, m.in. projekty sarkofagu, które s³ynny milanowski rzebiarz wykona³ jeszcze
przed wojn¹. W artykule czytamy m.in.:
Wraz z córk¹ Komendanta dyrektor by³ dwa
lata temu w Milanówku pod Warszaw¹, gdzie
w willi Waleria przy ulicy Spacerowej 20
znajduje siê maska pomiertna i dwa gipsowe modele sarkofagu Marsza³ka - efekt konkursu rozpisanego w lecie 1937 r. przez Komitet Uczczenia Pamiêci Józefa Pi³sudskiego. Do realizacji, pozwalaj¹cej nareszcie zakoñczyæ uroczystoci pogrzebowe, wybrano
projekt Jana Szczepkowskiego. Granit tatrzañski dotar³ do pracowni w Milanówku
w sierpniu 1939 r. i przepad³ w zawierusze
wojennej.
Córce Komendanta sarkofag siê podoba³,
ale - jeli ma byæ szczera - wola³aby jednak
dla ojca nadal tê wawelsk¹, prost¹, ¿elazn¹
trumnê. - Do takiej siê przyzwyczailimy,
tak¹ traktujemy jako bliski polskiemu sercu
symbol Niepodleg³oci.
- Sarkofag jest udany, doskonale wspó³gra z wnêtrzem wawelskiej krypty, no a poza
wszystkim tamtych decyzji dotycz¹cych niedokoñczonego pochówku Marsza³ka nikt nie
odwo³a³ - przypomina prof. Ro¿ek i dodaje:
- Ale faktem jest, ¿e ta nie pochowana trumna robi niezmiennie du¿e wra¿enie. - informuje Polityka.
Sprawa niedokoñczonego pochówku
Marsza³ka raz po raz wraca na ³amy prasy
centralnej, m.in. dwukrotnie pisa³a o tym
Gazeta Wyborcza, zamieszczaj¹c zdjêcia
projektu sarkofagu znajduj¹cego siê w milanowskim muzeum. Powsta³ nawet swego
czasu Komitet Fundacyjny Sarkofagu Marsza³ka Pi³sudskiego (£ód, ul. Gdañska 103),
ale najczêciej sprawa koñczy siê na publikacjach prasowych. Leszek Mazan podkrela, ¿e ¿adne rodowisko kombatanckie nie
sygnalizuje (a przynajmniej Wawel nic o tym
nie wie) ochoty pogrzebania Marsza³ka.
Szkoda, bo - jak mi powiedzia³a pani Hanna
ci¹g dalszy na stronie 8
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MILANÓWEK w mediach
(cd. ze str. poprzedniej)

Mickiewiczowa - córka wielkiego rzebiarza,
gotowa jest przekazaæ zainteresowanym prawo do realizacji projektu swego ojca i podkrela, ¿e spe³nienie tego by³o zawsze jego
wielkim marzeniem, bowiem by³ zafascynowany jego osobowoci¹ i uczestniczy³ w zdjêciu maski pomiertnej Marsza³ka.
Gazeta Wyborcza (22.04.2003) zamieci³a ca³¹ kolumnê bogato ilustrowan¹
zdjêciami nt. Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej zatytu³owan¹ Ma³y cz³owiek jest
wielki! Udostêpnienie bezp³atne ca³ej komuny to nagroda dla szko³y za wspó³pracê
dzieci z t¹ gazet¹. Dyrektor szko³y Anna Jaskólska, przybli¿a w artykule dzia³alnoæ
szko³y i informuje o sukcesach. W ogólnopolskim sprawdzianie na zakoñczenie klasy
szóstej - czytamy m.in. - mielimy wielki,
prawdziwy sukces - rednia naszych szóstoklasistów wynios³a 37,5 na 40 mo¿liwych
punktów. Za uzyskanie tak wysokiej redniej szko³a zosta³a wyró¿niona przez Towarzystwo Gutenberga zbiorem lektur, który
sta³ siê pocz¹tkiem biblioteki szkolnej.
W artykule na temat atmosfery panuj¹cej
w milanowskiej szkole Mama Wawrzka (tak

podpisano wypowied) stwierdza, ¿e jest to
szko³a której dzieci siê nie boj¹, w której
nauka przychodzi im ³atwiej, a to - zdaniem matki - tworz¹ nauczyciele, bowiem
staraj¹ siê dawaæ poczucie bezpieczeñstwa
i uczyæ wspó³dzia³ania. Kolumnê uzupe³niaj¹ ciekawe wypowiedzi uczniów i kilka ³adnych wierszy Agnieszki Michalskiej, Piotra
miechowskiego i Olgi Pondo.
Z reklam w prasie lokalnej (Wspólny
Powiat i Gazeta dla Ciebie) mo¿emy odnieæ wra¿enie, ¿e w Milanówku jest miejsce przynajmniej na jeszcze jedn¹ prywatn¹
szko³ê podstawow¹. Otó¿ zapisy og³asza
Katolicka Prywatna Szko³a Podstawowa
Fundacji Dzieci¹tka Jezus, która zamierza
k³aæ akcent na wychowanie wg programu
¯ycie i Mi³oæ i szerokie nauczanie jêzyka
angielskiego - o czym informuje Gazeta dla
Ciebie (pow. pruszkowski). W tej samej gazecie znajdujemy krótk¹ historiê parafii
w. Jadwigi l¹skiej w Milanówku i artyku³
o 75-leciu parafii. Przez ca³y czas trwania
obchodów jubileuszu - pisze w artykule proboszcz ks. pra³at Zbigniew Szysz - proponujemy wszystkim aktywnoæ na wielu p³aszczyznach ¿ycia. Poprzez codzienn¹ modlitwê
ró¿añcow¹ pragniemy powierzaæ Matce Bo¿ej nasz¹ codziennoæ z jej jasnymi i ciem-

nymi chwilami ¿ycia. W tym celu po ka¿dej
Mszy w. modlimy siê wspólnie, rozwa¿aj¹c
tajemnicê Ró¿añca. Ks. Szysz podkrela, ¿e
kulminacj¹ obchodów jubileuszu bêd¹
czerwcowe uroczystoci z udzia³em bpa Mariana Dusia, jednak¿e obchody 75-lecia potrwaj¹ do 19 padziernika, tj. do uroczystoci odpustowej ku czci w. Jadwigi l¹skiej.
Dodam, ¿e uroczystoci z udzia³em bpa Dusia odbêd¹ siê 22 czerwca o godz. 12.30.
W tym samym dniu nast¹pi otwarcie wystawy Parafia w. Jadwigi l¹skiej na starej
i nowej fotografii. Miejmy nadziejê, ¿e stanie siê to kolejn¹ okazj¹ do pojawienia siê
Milanówka w mediach, przy czym warto wiedzieæ, ¿e nasza lokalna gazeta katolicka Jadwi¿anka zamierza wydaæ w czerwcu specjalny numer powiêcony 75-leciu parafii.
Koñcz¹c odnotujmy, ¿e Panorama Mazowsza (9.05.2003) zamieci³a recenzjê
najnowszego informatora Milanówek - historia, ludzie, architektura, przyroda, w której czytamy m.in. ...miasto to nie tylko per³y architektury i s³ynne milanowskie stare
dêby. Milanówek ukazany jest przede
wszystkim przez pryzmat swoich mieszkañców... o których - dodajmy - zamieszczono
w ksi¹¿ce 52 noty.
Andrzej Pettyn

Milanowianin w bitwie
pod Monte Cassino
18 maja  w rocznicê decyduj¹cych walk
o Monte Cassino  Towarzystwo Mi³oników
Milanówka zorganizowa³o w siedzibie MOK-u
spotkanie powiêcone ksi¹¿ce zmar³ego
przed laty prof. Bronis³awa Dzikiewicza wieloletniego mieszkañca Milanówka Z teodolitem pod Monte Cassino.
Uroczystoæ, w której wziê³o udzia³ ponad 50 osób uwietni³ na wstêpie chór Cantabile, kierowany przez Alicjê Paciorek, wykonuj¹c m.in. pieñ Czerwone maki na
Monte Cassino. Uczennica Zespo³u Szkó³
im. J. Bema Ania Bukowska ³adnie interpretowa³a wiersz o Monte Cassino. G³ówn¹ czêci¹ uroczystoci by³a prezentacja ksi¹¿ki
B. Dzikiewicza i samego autora. O jego drodze ¿yciowej, na której by³a wojna z bolszewikami w 1920 r., obrona Lwowa w 1939 r.,
zes³anie na Syberiê, wydostanie siê z ówczesnego ZSRR z armi¹ gen. Andersa, a nastêpnie szlak bojowy prowadz¹cy do Polski
przez Monte Cassino  opowiedzia³a córka
Teresa Kasztelanic. Zebrani dowiedzieli siê,
¿e p³k. Dzikiewicz nie do¿y³ ukazania siê
swojej ksi¹¿ki, a i ta rodzi³a siê w wielkich
bólach i zosta³a drastycznie ocenzurowana.
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Fragmenty ksi¹¿ki Z teodolitem pod Monte Cassino odczyta³ A. Pettyn. Okaza³o
siê, ¿e wielu uczestników spotkania odwiedzi³o cmentarz poleg³ych pod Monte
Cassino i podzieli³o siê na ten temat swoimi refleksjami.
Spotkanie zakoñczy³o wspólne
piewanie pieni patriotycznych, ¿o³nierskich, harcerskich oraz gawêdy
przy kawie. Uroczystoæ mia³a swoj¹
oprawê muzyczn¹, zrealizowan¹ za
pomoc¹ tzw. leadsingera, który
umo¿liwia orkiestralny
akompaniament. By³ to
kolejny wieczór powiêcony interesuj¹cym ludziom
i problemom zwi¹zanym z
Milanówkiem, jaki zorganizowa³o Towarzystwo
Mi³oników Milanówka
przy wspó³pracy z MOKiem. O nastêpnych tego
rodzaju spotkaniach poinformujemy w Biuletynie
Miejskim.
(an-pe)

Ksi¹¿ka prof. B. Dzikiewicza
opisuj¹ca walki pod Monte
Cassino  dzisiaj publikacja ta
jest do zdobycia tylko
w bibliotekach
Prof. Bronis³aw Dzikiewicz 
¿o³nierz Armii gen. W. Andersa,
uczestnik walk o Monte Cassino

Zwi¹zek Emerytów
informuje...
Nowo wybrany w marcu br. Zarz¹d
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Milanówku opracowa³  w oparciu o sugestie zg³oszone na walnym zgromadzeniu 
program dzia³ania na najbli¿sz¹ przysz³oæ
i przyst¹pi³ do jego realizacji. Z uwagi na sezon letni wa¿n¹ pozycjê w tym programie
stanowi¹ pielgrzymki i wycieczki, które 
z uwagi na niskie op³aty  ciesz¹ siê du¿¹
popularnoci¹.
W maju zorganizowalimy pielgrzymkê
do Lichenia (praktycznie do sanktuarium
w Licheniu pielgrzymki organizujemy co roku,
a koszt ich na ogó³ nie przekracza 20 z³.) oraz
po raz pierwszy pielgrzymkê do Kodnia.
W czerwcu czeka naszych cz³onków wyjazd
o charakterze wycieczkowym do Lublina
i Koz³ówki. Ponadto w czerwcu organizujemy bardzo atrakcyjny piknik o charakterze
integracyjnym, bowiem zale¿y nam na zaktywizowaniu nowych cz³onków, których  po
nadanej przez Radio Bogoria audycji o milanowskich emerytach  coraz wiêcej zapisuje
siê do naszej organizacji. W lipcu zaplanowalimy ciekaw¹ wycieczkê do Torunia,
w której programie m.in. znajdzie siê zwiedzanie zabytkowej toruñskiej starówki.
W zwi¹zku z tym planujemy pogadankê
o Toruniu, jego historii i najciekawszych zabytkach, aby przybli¿yæ ten temat naszym
cz³onkom.

W sierpniu zaplanowalimy wyjazd do
Gi¿ycka, gdzie m.in. odbêdzie siê wycieczka
statkiem po jeziorach mazurskich. Jeli zbierze siê komplet chêtnych, to równie¿ w sierpniu odbêdzie siê wycieczka do Pragi. Spe³niaj¹c ¿yczenie naszych cz³onków zorganizujemy wyjazd, który ³¹czyæ bêdzie w sobie
elementy pielgrzymki i typowej turystyki.
Bêdzie to 3-dniowa wycieczka do Zakopanego, Wadowic i Kalwarii, która odbêdzie siê
we wrzeniu, a w programie zaplanowalimy
sp³yw Dunajcem. Tradycyjnie we wrzeniu
odbêdzie siê pielgrzymka do Czêstochowy.
Oczywicie w Biuletynie nie podajemy
szczegó³ów programowych poszczególnych
wycieczek, ale chêtnie s³u¿ymy bli¿szymi
informacjami w naszym biurze przy ul. Warszawskiej 37, we wtorki (godz. 10-12) i pi¹tki (godz. 13-15). Informacji udzielamy równie¿ telefonicznie - tel. 724-70-97 - w tych
samych dniach i godzinach. Aktualne informacje o naszych sprawach organizacyjnych,
wycieczkach i pielgrzymkach podajemy
w gablocie przy wejciu do siedziby Zwi¹zku. Mo¿na je wiêc przeczytaæ nie tylko
w godzinach urzêdowania biura.
Wszystkich cz³onków, którzy jeszcze nie
uregulowali sk³adek za rok bie¿¹cy, zapraszam do spe³nienia tego obowi¹zku statutowego i przypominam, ¿e sk³adka nie uleg³a

zmianie i wynosi 15 z³otych rocznie. Zapraszam równie¿ osoby na emeryturze, które nie
s¹ naszymi cz³onkami, do wst¹pienia w szeregi naszej organizacji. Do za³atwienia formalnoci niezbêdne jest 1 zdjêcie, potwierdzenie
emerytury i 15 z³ na op³acenie sk³adki. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Naszych cz³onków informujemy, ¿e
w godzinach urzêdowania biura czynna jest
równie¿ kawiarenka, w której mo¿na siê spotkaæ, pogawêdziæ z przyjació³mi, a nawet
potañczyæ. Natomiast Klub Z³otego Wieku
czynny jest w pi¹tki od godz. 16.00. Zapraszamy zarówno do klubu, jak i kawiarenki,
gdzie mo¿na porozmawiaæ o naszych emeryckich sprawach, wymieniæ dowiadczenia
zwi¹zane z za³atwianiem spraw trudnych,
których w naszym rodowisku nie brakuje,
a tak¿e dowiedzieæ siê, co ciekawego dzieje
siê w naszym miecie. Osobom znajduj¹cym
siê w trudnej sytuacji staramy siê pomóc, jeli zachodzi potrzeba, to równie¿ konsultujemy poszczególne sprawy z prawnikiem czy
OPS-em. Zapraszamy naszych cz³onków do
szczerych rozmów o tym, co boli lub dra¿ni,
co przeszkadza nam w naszym codziennym
¿yciu. Jestemy otwarci na przedyskutowanie ró¿nych spraw, które wokó³ nas siê dziej¹ i  w miarê naszych mo¿liwoci  chêtnie
s³u¿ymy pomoc¹, jeli zaistnieje taka potrzeba. Pomagajmy sobie wzajemnie, a ³atwiej
bêdzie nam wspólnie przetrwaæ w dzisiejszych nie³atwych czasach.
Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

Radoæ z kanonizacji
Matki Urszuli Ledóchowskiej
31 maja o godz. 18.00 w kociele
pw. w. Jadwigi l¹skiej odbêdzie siê Msza
w. dziêkczynna w zwi¹zku z kanonizacj¹ b³. Urszuli Ledóchowskiej  za³o¿ycielki Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK,
która mia³a miejsce 18 maja w Watykanie. W uroczystociach wziê³a udzia³ liczna grupa Polaków, w tym kilkadziesi¹t
osób z Milanówka.

Si³a narodu w wiêtej mi³oci bliniego,
która ³¹czy serca, spaja dusze i strze¿e od
wani i niezgody.

Wybór myli w. Urszuli Ledóchowskiej
o Polsce i Polakach

*
Polak zanadto kocha, by móg³ straciæ
nadziejê.

*
Gdy kocha siê swój naród, chcia³oby siê
go widzieæ szczêliwym, wolnym, bogatym, ale
przede wszystkim wielkim i szlachetnym. Pragnie siê go widzieæ raczej wielkim i szlachetnym w cierpieniu ni¿ che³pi¹cym siê ze szczêcia i bogactwa, ale spodlonym i zepsutym.

*
Przysz³oæ narodu nie tyle w rêkach polityków, ile w rêkach matek spoczywa. Na
kolanach wiêtej matki wychowuj¹ siê wi¹tobliwi kap³ani, dzielni urzêdnicy pañstwowi, bohaterscy obroñcy Ojczyzny.

*
Tam, gdzie nie ma jednoci i zgody, tam
nie mo¿e byæ b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
*
Ze zbioru myli w. U. Ledóchowskiej
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK

w. Urszula Ledóchowska (1865-1939)
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Struktura wiata
11 maja odby³ siê wernisa¿ fotografii znanego himalaisty Szymona Wdowiaka. Akcentem rozpoczynaj¹cym wernisa¿ by³ wystêp m³odych talentów: Dominiki Szubañskiej, która
zagra³a na gitarze oraz Maji Olenderek graj¹cej na skrzypcach. Pan Szymon barwnie opowiada³ o swoich prze¿yciach i wyprawach, nawi¹zuj¹c do prezentowanych fotografii. Na zakoñczenie imprezy przygotowa³ wspania³¹ niespodziankê, prezentuj¹c nowy zbiór zdjêæ
w kolorze. Postaæ szamana wzbudza³a ogólny podziw.
Na wystawie emanowa³y przenikaj¹ce siê obrazy  najwy¿szych szczytów w bieli niegów,
gdzie bogowie przebywaj¹ w cieniu chmur. Portrety odwiecznych mieszkañców himalajskiej
krainy, przede wszystkim Szerpów, ale tak¿e i innych plemion zasiedlaj¹cych po³udniowe i pó³nocne stoki Himalajów. I wreszcie wiat buddyjskich wi¹tyñ, czortenów, stup i ofiarnych kamieni. Fotogramy Szymona Wdowiaka ukazuj¹ surowe piêkno gór bez drugorzêdnych ozdobników. Wystawa by³a nie tylko fotograficznym zapisem ulotnych wra¿eñ, ale swoistym odzwierciedleniem mylenia górami, którym przesycona jest bez reszty osobowoæ Szymona Wdowiaka, jak napisa³ Krzysztof Jakubowski. Zaproszeni gocie znaleli siê w scenerii surowego
piêkna ekstremalnych miejsc oraz granatowo faluj¹cej scenografii galerii Mok-u.

Akcja Lato w miecie
Miejski Orodek Kultury jak co roku organizuje razem z Towarzystwem Przyjació³
Dzieci zajêcia wakacyjne dla dzieci pozostaj¹cych w miecie. Zajêcia zorganizowane
bêd¹ w terminie od 23 czerwca do 11 lipca
2003 roku w godzinach 10.00  16.00. Zapewniamy fachow¹ opiekê, ciep³y posi³ek,

gry, zabawy, atrakcje artystyczne i sportowe,
wycieczki. Serdecznie zapraszamy.
Miejsce: wietlica TPD Milanówek,
ul. Brzozowa 7.
Informacje i zapisy tel. 758-30-45
Dyrektor
Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Sukces m³odych plastyków
Uczennice i uczniowie z parafii w. Jadwigi l¹skiej w Milanówku piêknie uczcili
przypadaj¹ce w tym roku 75-lecie swojej
wi¹tyni zdobywaj¹c g³ówne nagrody na zakoñczonym wczoraj II etapie konkursu plastycznego na szczeblu Dekanatu Grodziskiego. Konkurs zorganizowano pod has³em Poznaæ, umi³owaæ i naladowaæ Chrystusa.
W eliminacjach wziê³o udzia³ 60 prac z ró¿nych
parafii Dekanatu, które zdaniem jurorów reprezentowa³y bardzo wysoki poziom
i wykonane by³y w najró¿niejszych technikach.
W grupie wiekowej obejmuj¹cej klasy
I-III pierwsze miejsce zajê³y Inga Wójcicka
i Ola Woniak z parafii w. Jadwigi w Milanówku - uczennice Szko³y Podstawowej nr 2.
Drugie miejsce przyznano Oli Kowalskiej
z parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Grodzisku
Maz.  uczennicy III kl. Szko³y Podstawowej
nr 2 w Grodzisku. W tej samej grupie wiekowej trzecie miejsce zajê³a Monika Kubiak
z parafii w. Jadwigi  uczennica klasy III
Szko³y Podstawowej nr 2 w Milanówku.
W grupie wiekowej obejmuj¹cej klasy IV-VI
pierwsze miejsce przyznano ex aequo  Jackowi Ojrzyñskiemu  parafia w. Jadwigi 
uczniowi klasy IV Integracyjnej Spo³ecznej
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Szko³y Podstawowej i zespo³owi Ma³gosia,
Rafa³ i Monika Miñkowscy z parafii Matki
Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy w Grodzisku.
Drugie miejsce w tej samej grupie wiekowej zajê³a Agata Pysz  parafia w. Jadwigi  z V klasy Szko³y Podstawowej nr 2.
Jury - pod przewodnictwem ks. Adama
Szczygielskiego - bardzo wysoko oceni³o zg³oszone prace konkursowe, a po bardzo o¿ywionej dyskusji przyzna³o 6 nagród rzeczowych
i skierowa³o najlepsze prace plastyczne do
udzia³u w III etapie konkursu w W-wie.
Jurorzy konkursu przekazuj¹ gratulacje
wszystkim uczestnikom konkursu(a zw³aszcza uczniom nagrodzonym) oraz podziêkowanie katechetom i nauczycielom wychowania plastycznego za wielkie zaanga¿owanie
w przeprowadzenie tego konkursu.
(A. Pettyn)

Chór Cantabile zaprasza
mê¿czyzn chêtnych do piewania
w ka¿dy pi¹tek, w godz. 18.00  20.00
Alicja Paciorek

Urokliwe zak¹tki
akwareli

Zaniedbana dzi technika akwarelowa
wymaga, poza wra¿liwoci¹ na kolor i niuans, du¿ej dyscypliny. Nie mo¿na np. diametralnie zmieniæ barwy po jej po³o¿eniu, mo¿na j¹ jedynie wzmocniæ lub laserunkiem ociepliæ albo sch³odziæ. To wymaga subtelnego
wyczucia tonu i du¿ej dyscypliny. Dlatego
warto z uwag¹ przyjrzeæ siê akwarelom Stanis³awa Prokopczyka, które prezentowane
bêd¹ na wystawie w Miejskim Orodku Kultury. Ju¿ 22 czerwca zapraszam na wernisa¿
wystawy malarstwa i rysunku tego¿ autora,
czo³owego polskiego akwarelisty.
Dyrektor
Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

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

Ksi¹¿ki o Milanówku

W koñcu maja popularny kiosk z gazetami obok kas PKP i siedziby Stra¿y Miejskiej
otrzyma³ nowy pawilon, znacznie obszerniejszy i w zwi¹zku z tym w³aciciele wprowadzili sta³¹ sprzeda¿ wydawnictw o Milanówku. Obok ksi¹¿ek w kiosku mo¿na zaopatrzyæ siê w nowy plan miasta i kilka rodzajów pocztówek. Pe³ny asortyment wydawnictw o naszym miecie znaleæ mo¿na
równie¿ w obu ksiêgarniach i kilku kioskach
w centrum, o czym informujemy z uwagi na
czêstsze wizyty w Milanówku goci w okresie letnim, którzy z regu³y zainteresowani s¹
zakupem wydawnictw.

MIEJSKA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W MILANÓWKU
INFORMUJE
W lipcu i sierpniu br. wypo¿yczalnie biblioteki bêd¹ czynne:
Poniedzia³ki 12.00-17.00
Wtorki
12.00-17.00
Czwartki
11.00-16.00
Pi¹tki
12.00-17.00
Zapraszam do korzystania ze zbiorów.
We wrzeniu placówka wróci do sta³ych godzin pracy.

Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

SZACHY W MILANÓWKU

IV OTWARTE MISTRZOSTWA MILANÓWKA JUNIORÓW
W SZACHACH SZYBKICH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
W RAMACH OBCHODÓW 75-LECIA PARAFII W. JADWIGI
W dniu 1 maja 2003 r. w du¿ej sali Miejskiego Orodka Kultury (Teatr Letni) przy
ul. Kocielnej 3 w Milanówku zosta³ przeprowadzony turniej szachowy dla dzieci i m³odzie¿y zorganizowany przez:
 Burmistrza miasta Milanówka;
 Ks. Proboszcza Parafii w. Jadwigi
w Milanówku;
 Miejski Orodek Kultury w Milanówku;
i sponsorowany przez:
 Szkó³kê Drzew i Krzewów: Agnieszki
i Mariusza Maj;
 Firmê Jedwab Polski sp. z o.o.
Impreza mia³a na celu popularyzacjê
sportu szachowego na terenie Mazowsza
i Milanówka oraz uczczenie 75-lecia parafii
w. Jadwigi w Milanówku. W zawodach wziê³o udzia³ 76 dziewcz¹t i ch³opców z Milanówka, Warszawy, Bia³egostoku, Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa, Leszna, Podkowy
Lenej, Ursusa, Nadarzyna, ¯yrardowa, P³ochocina i Micha³owic. Turniej zosta³ rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie
7 rund. Ka¿dy z zawodników mia³ na rozegranie partii 15 minut.
Zwyciêzc¹ imprezy okaza³ siê Franciszek
£adziñski (Szachbem Warszawa), który tym
samym wywalczy³ tytu³ mistrza Milanówka
juniorów na rok 2003 i otrzyma³ puchar z r¹k
burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego
oraz medal z r¹k ks. Pra³ata Zbigniewa Szysza. Zgromadzi³ 6,5 p. z 7 partii, wyprzedzaj¹c Eugeniusza Szwiera (MOK Jedwabnik
Milanówek)  6 p.
Wród juniorek do lat 15: I miejsce: Aleksandra Jag³owska (Polfa Grodzisk Mazowiecki), II miejsce: Monika Dudek (Polfa Grodzisk

Deszczowe
wycigi

3 Maja pogoda nie by³a ³askawa dla zawodników, którzy wystartowali w biegu na
1 milê i w wycigach kolarskich w ramach
obchodów Konstytucji 3-go Maja.
Pan Jacek Nowocieñ (lat 44) po raz
czwarty z rzêdu wygra³ bieg na 1 milê. Jego
przewaga nad pozosta³ymi konkurentami
by³a doæ znaczna. Czy w przysz³ym roku
znajdzie siê zawodnik, który bêdzie móg³
pokonaæ pana Jacka? Zwyciêzcami w biegu
na 1 milê w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: Luiza Z³otkowska, Kasia

Mazowiecki), III miejsce: Natalia Stawujak
(MOK Jedwabnik Milanówek).
Wród juniorek do lat 10: I miejsce:
Monika G³uszko (Polonia Warszawa),
II miejsce: Luiza Tomaszewska (¯yrardów),
III miejsce: Agata Kowalewska (Kolorowa Ursus).
Wród juniorów do lat 15: I miejsce:
Adam Borkowski (Hetman Micha³owice),
II miejsce: Piotr Nguyen (Polfa Grodzisk Mazowiecki), III miejsce: Tomasz G³uszko (Polonia Warszawa).
Wród juniorów do lat 10: I miejsce: Tomasz Witek (Kolorowa Ursus), II miejsce:
Micha³ Janczarski (MKS MDK), III miejsce:
Piotr W¹sowski.
Oto lista najlepszej dwunastki:
Imiê, nazwisko i klub
1. Franciszek £adziñski
Szachbem Warszawa
2. Eugeniusz Szwier
MOK Jedwabnik Milanówek
3. Krystian Kumicz
Damis Polonia Warszawa
4. Adam Borkowski
Hetman Micha³owice
5. Micha³ Kêdziora
MOK Jedwabnik Milanówek
6. Adam Gasik
Szachbem Warszawa
7. Przemys³aw Kosiorek
Hetman Micha³owice
8. Piotr Nguyen
Polfa Grodzisk Mazowiecki
9. Tomasz G³uszko
Polonia Warszawa
10. Micha³ ¯ochowski
Hetman Micha³owice

Punkty
6,5
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5
5
5
5

Dumañska, Ma³gorzata Matusiak, Jacek Nowocieñ, Tomek Weso³owski, Maciek Rek,
Daniel Majchrzak. Klasyfikacjê rodzinn¹ wygrali Ma³gosia, Marta i Adam Matusiak. liska trasa nie przeszkodzi³a kolarzom dzielnie walczyæ jad¹c ulicami: Warszawska, Grudowska, Fiderkiewicza, Warszawska. Zwyciêzcami wycigu kolarskiego w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali: Katarzyna Strzeszewska, Krystyna Bia³ek, Iza
Sapieja, Kasia Szczap, Pawe³ Szymañski,
Krystyn Dubiecki, Arkadiusz Perzyñski, Kamil Majewski. Burmistrz miasta pan Jerzy
Wysocki wrêczy³ zwyciêzcom puchary, medale i nagrody rzeczowe. Puchar otrzyma³
pan Andrzej Górka za d³ugoletni¹ s³u¿bê po-

11. Przemys³aw Szmyd
5
Hetman Micha³owice
12. Tomasz Witek
5
Kolorowa Ursus
W uroczystym zakoñczeniu turnieju
wziêli udzia³: burmistrz Milanówka Jerzy
Wysocki, ks. pra³at Zbigniew Szysz  dziekan dekanatu grodziskiego, pani dyrektor
MOK Anna Biczyk, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Jerzy Majewski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Andrzej Pettyn, sponsor wielu nagród, napojów i s³odyczy: Mariusz Maj oraz koordynator milanowskiego
sportu W³odzimierz Filipiak. Pan Burmistrz
osobicie wrêczy³: puchar, nagrody i dyplomy, ks. pra³at medale, a przedstawiciel sponsora nagrody ufundowane przez Szkó³kê
Drzew i Krzewów: Agnieszkê i Mariusza Maj.
Zawody sêdziowa³ Jaros³aw Kowalewski,
a asystowa³ mu Micha³ Szafrañski. Ca³e mistrzostwa przebiega³y w bardzo serdecznej
i sportowej atmosferze odpowiadaj¹cej charakterowi imprezy w³¹czonej w obchody
75-lecia parafii w. Jadwigi w Milanówku.
Warszawski Orodek Telewizyjny przygotowa³ i wyemitowa³ reporta¿ z zawodów
w swoim programie sportowym.
Serdecznie dziêkujê za przychylnoæ,
pomoc i poparcie dla tej szachowej imprezy
panu burmistrzowi Milanówka Jerzemu Wysockiemu, ks. pra³atowi Zbigniewowi Szyszowi, dyrekcji i wszystkim pracownikom
milanowskiego MOKu: pani dyrektor Annie
Biczyk i koordynatorowi sportu w Milanówku panu W³odzimierzowi Filipiakowi, dyrektorowi Zespo³u Szkó³ w Milanówku Jerzemu
Motale za wypo¿yczenie sto³ów na zawody
oraz sponsorom: Agnieszce i Mariuszowi
Majom prowadz¹cym Szkó³kê Drzew i Krzewów w Grodzisku Mazowieckim oraz Firmie
Jedwab Polski, dziêki którym ten turniej okaza³ siê bardzo udan¹ imprez¹ sportow¹.
Z powa¿aniem sêdzia zawodów
Jaros³aw Kowalewski.

¿arnicz¹ i ambitn¹ postawê sportow¹ na trasie wycigu. Czas widzom i zawodnikom
w czasie imprezy umila³ zespó³ Acord (wspania³y wokal Beaty Osiadacz). Serdeczne podziêkowania za pomoc przy przeprowadzeniu imprezy dla v-ce Przewodnicz¹cego Rady
Miasta pana Jerzego Majewskiego, który by³
kierownikiem i spikerem zawodów, dla pana
v-ce burmistrza miasta pana Zbigniewa Laski, Grzegorza Lawendowskiego, Policji,
Stra¿y Miejskiej, Stra¿y Po¿arnej, Harcerzy
i Klubu Sportowego Milan.
Koordynator ds. sportu w miecie
W³odzimierz Filipiak
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AKCJA ODBIORU
ZU¯YTYCH OPON

Referat Ochrony rodowiska Urzêdu
Miejskiego w Milanówku uprzejmie informuje, ¿e równie¿ od miesi¹ca czerwca do koñca
bie¿¹cego roku bêdzie trwaæ akcja odbioru
zu¿ytych opon od mieszkañców naszego
miasta (nie prowadz¹cych dzia³alnoci gospodarczej).
Zbiórkê zu¿ytych opon (bez felg) bêdzie
obs³ugiwaæ firma AMINEX. Warunkiem
przyjêcia zu¿ytych opon od w³acicieli gospodarstw domowych do wywozu jest zg³oszenie telefoniczne, tel. 758-30-61 (62) wew.
221 lub 212; b¹d zg³oszenie osobiste w Referacie Ochrony rodowiska najpóniej
w rodê (do godz. 1300) poprzedzaj¹c¹ dzieñ
wywozu zu¿ytych opon.
Terminy odbioru zu¿ytych opon:
28.06, 26.07., 30.08., 27.09., 25.10.,
29.11., 27.12.2003 r.

SPROSTOWANIE

Uprzejmie informujemy, ¿e w Biuletynie
Miasta Milanówka Nr 4 (2003), mylnie podalimy informacjê dotycz¹c¹ zasad zwolnieñ od podatków za posiadanie psa.
Zgodnie z § 1 Uchwa³y Nr 14/III/02 Rady
Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2002 r.,
zwolnienie od podatku za posiadanie psa
w 2003 r. przys³uguje wy³¹cznie:
1. osobie posiadaj¹cej jednego psa, która
ukoñczy³a 65 lat i prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe,
2. osobie posiadaj¹cej dwa psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstwa domowego.
Jednoczenie informujemy, ¿e w³aciciel
psa, który op³aci podatek od posiadania psów
oraz emeryci i rencici s¹ zwolnieni z op³at
za szczepienie psa przeciwko wcieklinie
wy³¹cznie w miesi¹cu maju 2003 r. Ww. osoby przy szczepieniu psa powinni okazaæ:
l potwierdzenie op³aconego podatku za psa,
l emeryci i rencici  legitymacjê rencisty
(emeryta) lub dowód osobisty z ostatnim odcinkiem emerytury (renty)
Szczepienia przeprowadzaj¹ lekarze
weterynarii:
1. Pan Przemys³aw Albin w lecznicach: przy
ul. Warszawskiej 21A i ul. Chrzanowskiej 7,
2. Pan Zbigniew Krzywicki w lecznicy przy
ul. Sportowej 3A,
3. Pani Gra¿yna Polañczyk w lecznicy przy
ul. Sportowej 3A.
Za b³êdnie podan¹ informacjê przepraszamy mieszkañców Milanówka.

Kierownik
Referatu Ochrony rodowiska
Zofia Krawczyk
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NOWOÆ! AKCJA ETERNIT

Informujemy mieszkañców Milanówka, ¿e w miesi¹cu czerwcu br. zostanie przeprowadzona akcja odbioru i unieszkodliwienia p³yt azbestowo-cementowych pochodz¹cych z demonta¿u pokryæ dachowych na terenie Milanówka. Zainteresowane osoby ww. akcj¹ zapraszamy do Referatu Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45
(budynek B, I piêtro) w celu wype³nienia deklaracji partycypowania w kosztach  20% odbioru p³yt azbestowo-cementowych przez specjalistyczn¹ firmê.
Jednoczenie informujemy, ¿e zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r. prawa budowlanego (Dz. U. z 2000 Nr 106, poz. 1126 z pó. zm.), wykonywanie robót budowlanych wymienionych w art. 29 ww. ustawy (w tym remont istniej¹cych obiektów budowlanych) wymaga
zg³oszenia do Wydzia³u Architektury Starostwa Powiatu Grodziskiego, ul. Kociuszki 30.
Gotowe druki zg³oszeñ znajduj¹ siê w ww. Wydziale oraz w Referacie Ochrony rodowiska
Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45 (budynek B, I piêtro).

ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:
pralek, lodówek, monitorów oraz telewizorów
z gospodarstw domowych na terenie Milanówka

Od marca 2003 r. trwa bezp³atny odbiór odpadów niebezpiecznych: pralek, lodówek, monitorów oraz telewizorów bezporednio z gospodarstw domowych na terenie Milanówka. Prawo
do korzystania z wywozu przys³uguje w³acicielom posesji uczestnicz¹cym w zintegrowanym
systemie selektywnej zbiórki odpadów, b¹d legitymuj¹cymi siê umow¹ na wywóz odpadów
komunalnych. Warunkiem odbioru odpadów niebezpiecznych od w³acicieli gospodarstw domowych jest zg³oszenie telefoniczne, tel. 758-30-61 (62) wew. 221 lub 212; b¹d zg³oszenie
osobiste w Referacie Ochrony rodowiska najpóniej w rodê (do godz. 13.00) poprzedzaj¹c¹
tydzieñ wywozu przedmiotowych odpadów. Wywóz odpadów jw. odbywa siê raz w miesi¹cu
w ka¿dy drugi poniedzia³ek miesi¹ca tj.: 09.06, 14.07, 11.08, 08.09, 13.10, 10.11, 08.12.2003 r.
Zwracamy siê z prob¹ do mieszkañców o obecnoæ cz³onka rodziny w domu
w terminie odbioru odpadów niebezpiecznych, b¹d w wyj¹tkowych sytuacjach o wystawianie zg³oszonych do odbioru odpadów przed bramê wjazdow¹ swojej posesji.

Wiêcej punktów,
w których mo¿na kupiæ
worki do selektywnej zbiórki
odpadów:

1. Sklep Ogrodniczy przy ul. Warszawskiej 19,
2. Sklep Ogrodniczy przy ul. Królewskiej 94,
3. Wypo¿yczalnia Kaset Video PREZEX
przy ul. Dworcowej od ul. Piasta,
4. Sklep Ma³y przy ul. Wojska Polskiego 85,
5. Sklep Warzywny przy ul. Kociuszki 60,
6. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Podlenej 33/35,
7. Sklep Majster na Targowisku,
8. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Kazimierzowskiej 8,
9. Sklep Spo¿ywczo  Chemiczny przy
ul. Marsza³kowskiej 30,
10. Sklep Chemiczno  Kosmetyczny przy
ul. Warszawskiej 28 A,
11. Sklep Spo¿ywczy przy ul. Ludnej róg
Wojska Polskiego.

DYSTRYBUCJA SADZONEK,
DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH W 2003 r.

Zainteresowanych mieszkañców Milanówka informujemy, ¿e 6 czerwca 2003 r.
planowana jest dystrybucja sadzonek drzew
i krzewów ozdobnych w cylindrach po atrakcyjnych cenach. Dystrybucja odbêdzie siê na
terenie Urzêdu Miejskiego w Milanówku,
ul. Kociuszki 45 w godz. 8.00  16.00.

UWAGA:
nie ma zapisów na sadzonki,
l mo¿na bêdzie zakupiæ dowoln¹ iloæ
i dowolny gatunek drzew i krzewów.
l

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