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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
10 czerwca  2 wrzenia 2003 r.
Burmistrz

1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
a) zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych pracy Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 1, Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3,
Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola Publicznego nr 1.,
b) zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych wydawanych przez Radê i Burmistrza
Miasta,
c) zasad podpisywania pism i dokumentów,
d) zasad dzia³alnoci kontrolnej,
e) zasad postêpowania w sprawach
skarg i wniosków,
f) przekazywania danych do Biuletynu
Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Milanówku,
g) w sprawie organizacji zasad i trybu
wspó³pracy referatów z Punktem Obs³ugi Interesantów,
h) korekty bud¿etu miasta na 2003 r.,
i) przebiegu wykonania bud¿etu miasta
Milanówka za I pó³rocze 2003 r.,
j) zmian w planie finansowym rodków
specjalnych w rozdz. 75095 w 2003 r.
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ w sprawach:
a) korekty bud¿etu miasta na 2003 r.,
b) zmiany uchwa³y nr 394/XLVII/02
z dnia 28.05.2002 r. dot. wyra¿enia
woli wniesienia wk³adu pieniê¿negopartycypacyjnego na rzecz TBS,
c) wprowadzenia etapów opracowania
i zatwierdzenia projektu mpzp Po³udnie,
d) modernizacji owietlenia ulicznego
w 2003 r. na terenie Milanówka.
3. Zaakceptowa³ wniosek o wy³¹czenie
z granic Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu terenu ródmiecia
Milanówka, kieruj¹c sprawê do zaopiniowania przez Ligê Ochrony Przyrody
i Wojewodê.
4. Ustali³ nowe stawki za wodê dowo¿on¹
beczkowozem mieszkañcom Milanówka,
pocz¹wszy od 02.09.2003 r. (dotychczasowa stawka nie zmieniana by³a od 2000 r.):
a) 36 z³/m3 dla mieszkañców ulic nie
zwodoci¹gowanych,

b) 50 z³/m3 dla mieszkañców ulic zwodoci¹gowanych.
5. Uruchomi³ zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
a) wykonanie owietlenia w ulicach: Zarzecznej, Pó³nocnej (odcinek od ul.
Wojska Polskiego w kierunku cmentarza), Wschodniej i Sobieskiego,
b) wykonanie przesuniêcia s³upów elektrycznych i przebudowy linii NN w ulicy Naddawki,
c) wykonanie kanalizacji sanitarnej
w ulicy Podgórnej (Piasta-Leny lad),
d) wykonanie kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Gospodarskiej (WspólnaLeny lad), Wspólnej (Podlena-Gospodarska), Owocowej,
e) wykonanie kanalizacji sanitarnej
w ulicy Sosnowej (In¿ynierska-D³uga),
f) wykonanie kanalizacji sanitarnej
i wodoci¹gu w ulicy bocznej od Zamenhofa,
g) wykonanie przepustu pod ul. Marsza³kowsk¹ z odbudow¹ rowu G-1 na odcinku 150 mb,
h) jesienny wywóz lici z posesji prywatnych na teren kompostowni miejskiej.
6. Zatwierdzi³ wynik zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie modernizacji elewacji
budynku przedszkola publicznego przy
ul. Fiderkiewicza 41 (I etap).
ci¹g dalszy na str. 2

Nowa k³adka
dla pieszych
W dniu 1 wrzenia br. uroczycie wraz
z zaproszonymi goæmi, dokona³em otwarcia nowej k³adki nad torami PKP na przed³u¿eniu ulic ¯abie Oczko i Brzozowej. K³adka
nie ma jeszcze dobudowanych pochylni, ale
co najwa¿niejsze  od pocz¹tku roku szkolnego 2003/2004  jest gotowa do u¿ytkowania przez dzieci, m³odzie¿ i doros³ych.
Na wstêpie chcia³em zacytowaæ fragment
tekstu z projektu technicznego k³adki, w którym zawarta jest jak w pigu³ce ca³a istota tej
inwestycji:
Zgodnie z zamierzeniem Inwestora polegaj¹cym na stworzeniu ci¹gu komunikacyjnego ³¹cz¹cego dwie czêci miasta rozdzielone dotychczas naturaln¹ przeszkod¹ jak¹ jest
szeroka, wielotorowa linia kolejowa Warszawa-Katowice z trakcj¹ elektryczn¹, zaprojektowano zespó³ obiektów in¿ynierskich z³o¿ony z: k³adki dla pieszych, dwóch klatek schodowych oraz dwóch pochylni umo¿liwiaj¹cych dostêp do k³adki osobom niepe³nosprawnym, poruszaj¹cym siê na wózkach.
Z postulatem dotycz¹cym budowy k³adki
wystêpowali od dawna rodzice uczniów popularnej trójki, wystêpowa³ równie¿ Zarz¹d Towarzystwa Mi³oników Milanówka,
który oficjalnie na pimie skierowa³ w tej
sprawie pismo do w³adz miasta w sierpniu
ci¹g dalszy na str. 5

Burmistrz
Jerzy Wysocki
przecina wstêgê,
otwieraj¹c nowe
przejcie nad
torami PKP, ³¹cz¹ce
bezporednio dwie
czêci naszego
miasta w newralgicznym punkcie;
w tle zaproszeni
gocie oraz
mieszkañcy
Milanówka
Fot. M. Kacprzak
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Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
10 czerwca  2 wrzenia 2003 r.
(ci¹g dalszy ze str. 1)

W czasie przerwy wakacyjnej w wydawaniu Biuletynu Burmistrz:
1. Uruchomi³ nastêpuj¹ce zamówienia
publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego na:
 modernizacjê systemu owietlenia
ulicznego w Milanówku,
 modernizacjê elewacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 przy ul. Fiderkiewicza 41  I etap,
w trybie pozaustawowym na:
 wybór dostawcy matrycy do edycji
Biuletynu Informacji Publicznej w internecie,
 opracowanie projektu technicznego
kana³u sanitarnego w ul. Zaw¹skiej
(D³uga-Graniczna).
2. Zatwierdzi³ nastêpuj¹ce zamówienia
publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego na:
 budowê k³adki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ulic Brzozowa-¯abie Oczko i remont istniej¹cej k³adki
w rejonie ulic Kaprys-Przejazd (wybór
drugiego oferenta, w zwi¹zku z rezygnacj¹ pierwszego oferenta),
 budowê kana³u sanitarnego w ulicy
Ludnej  III etap,
 budowê wodoci¹gów w ul. Dêbowej
(odcinek gruntowy), Rolnej, Warszawskiej (od ul. Podwiejskiej w stronê Brwinowa), w ulicy bocznej od ul.
Wiatracznej,
 wykonanie modernizacji stolarki
okiennej w SP nr 2, ZSG nr 3 i MBP,
 zakup koszy uliczno-parkowych,
 wykonanie kana³ów sanitarnych
w ulicach: Szkolnej, Bartosza, G³owackiego (nieca³a) wraz z przepompowni¹ cieków i kana³em t³ocznym,
w trybie zapytania o cenê na:
 zakup i dostawê kostki i t³ucznia 
budowa ul. Ksi¹¿enickiej (200 mb od
wjazdu w ul. Nowowiejsk¹),
 zakup komputera w celu u¿yczenia dla
Komisariatu Policji w Milanówku.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Radni z obwodu
wyborczego Nr 3
Anna Straus-Paw³owska, Bo¿ena Utrata
i Mariusz Koszuta zapraszaj¹ na spotkania
z mieszkañcami obwodu wyborczego nr 3
w ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz.
17.00, w siedzibie Rady Miasta, przy ul. Kociuszki 45 (budynek B).
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VIII Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia 26 sierpnia 2003 r.

VIII Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 26 sierpnia 2003 r. W sesji udzia³
wziêli radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Zbigniew Laska, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki wrêczy³
nagrody pieniê¿ne funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej za osi¹gniêcia w pracy, wykraczaj¹ce poza podstawowe obowi¹zki Stra¿y
Miejskiej. Wyró¿nieni zostali: Piotr Marczak
 ³¹cznie z awansem na stopieñ m³odszego
inspektora, Bogus³aw Gryglicki, Marek Kazimierczuk, Tadeusz Kozakiewicz, Adam
Socha i Leszek Suchocki.
Burmistrz Jerzy Wysocki poinformowa³
radnych i mieszkañców o dokonaniach wyró¿nionych stra¿ników:
 W dniu 4.03.2003 r. o godz. 13.45 stra¿nicy Bogus³aw Gryglicki i Adam Socha zatrzymali mê¿czyznê, który w³ama³ siê do
domków letniskowych na Turczynku i dokona³ kradzie¿y.
 W dniu 8.03.2003 r. o godz. 20.35 stra¿nicy Marek Kazimierczuk i Bogus³aw Gryglicki zatrzymali 5 sprawców rozbojów kradn¹cych telefony komórkowe.
 W dniu 25.03.2003 r. o godz. 18.40
stra¿nicy Piotr Marczak i Adam Socha zatrzymali 2 mê¿czyzn, którzy dokonali rozboju kradn¹c walkmena marki Panasonic.

z Uni¹ Europejsk¹ Bo¿ena Utrata przedstawi³a
pozytywn¹ opiniê komisji w ww. sprawie.
Uchwa³a dotyczy:
Zwiêkszenia dochodów bud¿etowych
w nastêpuj¹cy sposób:
Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci
o 4.000 z³ oraz ³¹cznie o 6.600 z³ dochody
z tytu³u zas¹dzonego na rzecz gminy zwrotu
kosztów zastêpstwa procesowego (6.000 z³)
i uzyskanych wp³ywów z tytu³u zwrotu kosztów postêpowania administracyjnego (600 z³).
Rozdz. 75023  Urzêdy Gmin  zwiêksza
siê dochody bud¿etowe o otrzymane z PZU
S.A. odszkodowanie za szkody poniesione
przy po¿arze budynku w lutym br. w wys.
22.900 z³.
Rozdz. 75616  Wp³ywy z podatku rolnego, lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych  zwiêksza siê plan dochodów
o ponadplanowe wp³ywy z podatku od posiadania psów w wys. 2.100 z³ oraz op³at
z tytu³u zwrotu kosztów postêpowania administracyjnego o kwotê 5.000 z³.
Rozdz. 80145  Komisje egzaminacyjne 
zwiêksza siê plan dochodów o 300 z³ z tytu³u
zwrotu przez Kuratorium Owiaty w Warszawie kosztów zwi¹zanych z awansem zawodowym nauczycieli poniesionych w ub.r.

 W dniu 24.05.2003 r. o godz. 12.20
stra¿nicy Piotr Marczak i Bogus³aw Gryglicki zatrzymali mê¿czyznê, sprawcê kradzie¿y roweru.

Rozdz. 90001  Gospodarka ciekowa
i ochrona wód  zwiêksza siê plan dochodów
z tytu³u wp³at komitetów spo³ecznych na
budowê kanalizacji w miecie o kwotê
20.000 z³.

 W dniu 25.06.2003 r. o godz. 15.10
stra¿nicy Bogus³aw Gryglicki i Marek Kazimierczuk zatrzymali sprawcê pobicia cz³owieka w rejonie WKD Grudów, poszukiwanego do odbycia wyroku s¹dowego.

Rozdz. 90002  Gospodarka odpadami 
zwiêksza siê plan dochodów o otrzymane
darowizny pieniê¿ne w wysokoci 40.000 z³
przeznaczone na ochronê rodowiska.

 W dniu 12.07.2003 r. o godz. 3.15 stra¿nicy: Tadeusz Kozakiewicz, Leszek Suchocki i Piotr Marczak zatrzymali dwóch sprawców kradzie¿y si³owników bramowych na
ulicy Wojska Polskiego.
Nastêpnie radni przyjêli sprawozdanie
Burmistrza z pracy miêdzy sesjami, po czym
podjêli nastêpuj¹ce uchwa³y:
 Uchwa³ê nr 59/VIII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 26 sierpnia 2003 r.
Przedstawione zmiany Rada Miasta przyjê³a 14 g³osami za i 1 wstrz. Przewodnicz¹cy
Rady Wojciech Wlaz³o przekaza³ g³os Burmistrzowi Miasta Jerzemu Wysockiemu i Skarbnikowi Miasta Gra¿ynie Wójcik, którzy omówili projekt uchwa³y. Przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etu, Inwestycji Miejskich i Integracji

Rozdz. 90095  Pozosta³a dzia³alnoæ 
w zwi¹zku z zawartymi aneksami do porozumieñ z Gmin¹ Podkowa Lena i Brwinów
 zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u op³at
za tranzyt cieków o kwotê 18.000 z³.
Zwiêkszenia wydatków bud¿etowych
w nastêpuj¹cy sposób:
Rozdz. 70021  Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego  zwiêksza siê plan wydatków na wp³atê II transzy wk³adu partycypacyjnego na rzecz TBS Zieleñ Miejska
o kwotê 50.000 z³.
Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  w zwi¹zku z otrzymaniem odszkodowania za szkody poniesione przy po¿arze budynku zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych zwi¹zanych z utrzymaniem Urzêdu i bie¿¹cymi remontami o kwotê 24.200 z³.

Rozdz. 75095  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê plan ³¹cznie o kwotê 4.700 z³
z przeznaczeniem na koszty wyjazdu Burmistrza Miasta i Przewodnicz¹cego Rady
Miasta z oficjaln¹ rewizyt¹ do Welzheim
w Niemczech (l .700 z³) oraz na koszty obs³ugi
wizyty przez t³umacza (3.000 z³).
Rozdz. 90002  Gospodarka odpadami 
zwiêksza siê plan wydatków w tym rozdziale o kwotê 40.000 z³ w zwi¹zku z otrzyman¹
darowizn¹ pieniê¿n¹ na ochronê rodowiska
w miecie.
Rozdysponowanie rezerwy bud¿etowej
w wys. 8.000 z³ , utworzonej w bud¿ecie miasta z przeznaczeniem na zwiêkszenie wp³aty
II transzy wk³adu partycypacyjnego na rzecz
TBS Zieleñ Miejska na budowê lokali mieszkalnych (rozdz. 70021).
Zmiany w planie wydatków bud¿etowych wynikaj¹ce z przeniesieñ planu na
³¹czn¹ kwotê 185.720 z³. Zmiany w planie
dochodów bud¿etowych wynikaj¹ce
z przeniesieñ planu na ³¹czn¹ kwotê
30.000 z³. Zmniejszenia planu dochodów
z tytu³u op³aty administracyjnej, a zwiêkszenie
planu dochodów z tytu³u op³aty sta³ej za wpis i
zmianê wpisu do ewidencji gospodarczej.
Zmiany w planie zak³adu bud¿etowego  ZGKiM  rozdz. 70004 wynikaj¹ z dostosowania planowanego stanu rodków
obrotowych na pocz¹tek roku do stanu faktycznego na dzieñ l .01.2003 r. Stan faktyczny jest wiêkszy od planowanego o kwotê
32.430 z³, w zwi¹zku z tym zwiêksza siê plan
wydatków na remonty bie¿¹ce budynków
komunalnych o kwotê 20.430 z³ oraz na
wydatki inwestycyjne o 12.000 z³ (sporz¹dzenie dokumentacji i pod³¹czenie budynku
przy Okólnej 8a do kanalizacji miejskiej).
W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2003 r. oraz wieloletnie programy inwestycyjne, stanowi¹cym za³¹cznik
5 do uchwa³y Nr 24/III/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 16.12.2002 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta na 2003 r., zwiêksza siê
wydatki inwestycyjne na 2003 ogó³em
o kwotê 89.600 z³.
 Uchwa³ê nr 60/VIII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr 394/XLVII/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2002 r.
w sprawie wyra¿enia woli wniesienia wk³adu pieniê¿no-partycypacyjnego na rzecz Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Zieleñ Miejska Spó³ka z o.o. w Pruszkowie ul.
Gordzia³kowskiego 9, w celu realizacji budownictwa wielorodzinnego na terenie Miasta Milanówka. Przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etu, Inwestycji Miejskich i Integracji z Uni¹
Europejsk¹ Bo¿ena Utrata przedstawi³a pozytywn¹ opiniê Komisji dot. przedstawionego projektu uchwa³y, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 14-za, l-przeciw.

Uchwa³a dotyczy zwiêkszenia o 58 tys,
tj. do 358 tys z³ tegorocznej transzy wk³adu
partycypacyjnego (pieniê¿nego) Gminy na
rzecz TBS. W I etapie budowy mieszkañ partycypacja Gminy w koszcie mieszkañ przeznaczonych na preferencyjnych warunkach,
wyniesie: dla lokatorów z listy priorytetowej
 z domów do rozbiórki (30% partycypacja
Gminy), dla lokatorów, którzy pozostawi¹
dotychczas zajmowane lokale komunalne
(28% partycypacja Gminy) i dla lokatorów
w szczególnie trudnych warunkach, zamieszkuj¹cych w zasobach prywatnych
(27% partycypacja Gminy). W zwi¹zku ze
zwiêkszeniem tej puli mieszkañ w I etapie
budowy, z 26 do 32 (oddanie planowane na
koniec I kwarta³u 2004 r.), konieczne sta³o
siê zwiêkszenie transzy pieniê¿nej na rzecz
TBS jeszcze w bie¿¹cym roku.
 Uchwa³ê nr 61/VIII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie nieodp³atnego przejêcia od Skarbu Pañstwa nieruchomoci przy ulicy Spacerowej 3 w Milanówku. Przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etu, Inwestycji Miejskich i Integracji z Uni¹ Europejsk¹ Bo¿ena Utrata przedstawi³a pozytywn¹ opiniê Komisji dot. przedstawionego projektu uchwa³y, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 15-za, jednog³onie.
Uchwa³a daje mo¿liwoæ rozpoczêcia
przez Burmistrza Miasta procedury porz¹dkowania spraw w³asnociowych nieruchomoci przy ul. Spacerowej 3, na terenie której mieci siê Miejska Biblioteka Publiczna
i Spo³eczna Integracyjna Szko³a Podstawowa. Gmina bêdzie d¹¿yæ do przejêcia tej nieruchomoci na w³asnoæ w drodze darowizny od Starosty Powiatu Grodziskiego, który reprezentuje Skarb Pañstwa. Obecnie jest
to w³asnoæ Skarbu Pañstwa w wieczystym
u¿ytkowaniu Gminy.
 Uchwa³ê nr 62/VIII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia etapów opracowania i zatwierdzenia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Po³udnie w Milanówku. Przewodnicz¹cy Komisji Praworz¹dnoci, Bezpieczeñstwa Publicznego, £adu Przestrzennego i Ochrony rodowiska Jerzy Majewski
przedstawi³ pozytywn¹ opiniê Komisji dot.
powy¿szego projektu Uchwa³y, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 14-za, l-przeciw.
Podjêcie tej uchwa³y powinno przyspieszyæ zakoñczenie procedury planistycznej
osiedla Po³udnie, trwaj¹cej ju¿ 4,5 roku
(teren po³o¿ony na po³udnie od torów kolejki WKD do Grodziska Maz. o pow. 71 ha przewidziany pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug). Dziêki
uchwale jw., w I etapie  w najbli¿szych miesi¹cach bêdzie mo¿na uchwaliæ plan dla 98%
obszaru objêtego planem, natomiast do II
etapu zatwierdzenia planu na dalszy czas

zosta³y przesuniête 2 fragmenty planu, gdzie
w³aciciele nie zgadzaj¹ siê na rozwi¹zania
drogowe zawarte w projekcie planu.
 Uchwa³ê nr 63/VIII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie nadania imienia Wac³awa Wdowiaka skwerowi u zbiegu ulic Krakowskiej
i Dworcowej w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15-za, jednog³onie.
Uroczystoæ nadania skwerowi u zbiegu
ulic Krakowskiej i Dworcowej imienia tego
znamienitego obywatela Milanówka  ¿o³nierza ZWZ-AK i komendanta Szarych Szeregów w Milanówku, wspania³ego nauczyciela i wychowawcy m³odzie¿y, organizatora milanowskiego harcerstwa, odbêdzie siê
w dniu powstania Pañstwa Podziemnego w sobotê 27.09.2003 r. Program uroczystoci zamieszczony jest na stronie 9.
 Uchwa³ê nr 64/VIII/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie powo³ania Zespo³u ds. opiniowania list kandydatów na ³awników, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15-za, jednog³onie.
W sk³ad Zespo³u zostali powo³ani radni:
Anna Straus-Paw³owska, Jerzy Majewski,
Karol Wójcik.
*
Przewodnicz¹cy Rady przedstawi³ pismo
dot. utworzenia Klubu Radnych Milanówek
Dzi i Jutro, w sk³ad którego weszli radni:
Dariusz Kopeæ (przewodnicz¹cy klubu),
cz³onkowie: Ma³gorzata Filipiak, Mariusz
Koszuta, Jerzy Majewski, Andrzej Olizarowicz, Bo¿ena Osiadacz, Waldemar Parol,
Maria Sobczak, Anna Straus-Paw³owska,
Bo¿ena Utrata, Wojciech Wlaz³o.
*
Uchwa³y s¹ dostêpne w Intenecie, a ponadto
zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miasta. 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.
*
Ponadto informujê, ¿e w obwodach wyborczych zosta³y rozwieszone skrzynki przeznaczone do korespondencji miêdzy Mieszkañcami a radnymi. Umieszczono je w nastêpuj¹cych miejscach: okrêg nr 1  przy
Szkole Podstawowej nr 2 ul. Literacka 20,
Okrêg nr 2  przy Zespole Szkó³ nr 2 ul. Wójtowska 3, Okrêg nr 3  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 ul. ¯abie Oczko 1, Okrêg nr 4 
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna ul. Warszawska 18,
Okrêg nr 5  Grodziska Spó³dzielnia Mieszkaniowa ul. P. Skargi 1, Okrêg nr 6  Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 1 ul. Królewska 69, Okrêg
nr 7  MIFAM ul. Królewska 125.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek
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LETNIE WIZYTY
Wspólnie z Przewodnicz¹cym Rady Miasta Wojciechem Wlaz³o postanowilimy odwiedziæ w czasie tegorocznych wakacji dzieci
i m³odzie¿ wypoczywaj¹c¹ na obozach i koloniach, dofinansowanych z bud¿etu miasta
Milanówka.

Urszulewo

spotkanie byæ mo¿e zapocz¹tkuje wspó³pracê miêdzy gminn¹ Milanówek i Stryszaw¹.

wiêta Lipka

W II po³owie sierpnia wypoczywali i czynnie trenowali, w tej znanej i atrakcyjnej pod
wzglêdem turystycznym miejscowoci, juniorzy z Klubu Sportowego MILAN. Obóz sportowy dla 40 ch³opców z roczników: MILAN88,
MILAN90 i MILAN najm³odsi (92/93), zosta³
zorganizowany w orodku wypoczynkowym
Watra, nieopodal klasztoru w wiêtej Lipce. By³o to mo¿liwe dziêki rodkom przekazanym z bud¿etu miasta dla Klubu Sportowego MILAN w wys. 7 000 z³, a konkretnie
dziêki staraniom prezesa klubu, pana Waldemara Parola oraz hojnoci i inwencji sponsorów i opiekunów: w³aciciela orodka,
pana Paw³a Czerniawskiego, kierownika

Fot. D. Kopeæ

Fot. A. Zegarek

W po³owie lipca spotkalimy siê z zuchami i harcerzami z Milanówka w obozowisku
lenym nad jeziorem Urszulewo k. Rypina.
Wraz z naszymi zuchami i harcerzami
w liczbie 150 osób, wypoczywa³o 20-cioro
dzieci z Gminy Stryszawa na Podbeskidziu.
Gmina ta szczególnie ucierpia³a podczas
letniej powodzi w 2001 roku. Na wypoczy-

nek dzieci ze Stryszawy zbieralimy pieni¹dze podczas IV Balu Ojców Miasta, w lutym br.
Zebralimy wtedy 8 100 z³. Dodatkowo,
z bud¿etu Gminy wyasygnowalimy 10 000 z³.
Uznalimy, ¿e 2 lata po tej klêsce, kiedy ucich³y echa ogólnopolskiej akcji pomocy powodzianom, nasza pomoc mo¿e byæ bardzo cenna. Ku naszemu zadowoleniu stwierdzilimy, ¿e dzieci ze Stryszawy doskonale
wkomponowa³y siê w rodowsko obozowe.
Bardzo podoba³y im siê kanony obozowego
¿ycia, w tym: musztra, ogniska harcerskie,
zawody sprawnociowe i festiwal piosenki.
Mielimy okazjê pos³uchaæ góralskich przypiewek w wykonaniu dzieci ze Stryszawy.
Przekazuj¹c pozdrowienia obozowiczom,
stwierdzi³em, ¿e dzieci  nam doros³ym daj¹
bardzo dobry przyk³ad i ¿e to wakacyjne

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o wita siê
z uczestnikami obozu, po prawej komendantka hufca ZHP
Bo¿ena Osiadacz

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki i Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Wojciech Wlaz³o podczas odwiedzin obozu sportowego
w wiêtej Lipce w otoczeniu rodziców dzieci kibicowali naszym
m³odym sportowcom podczas meczu z lokaln¹ dru¿yn¹

Nowe DOWODY OSOBISTE
I. Z³o¿enie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawienia siê do Urzêdu.
Ma³oletni sk³adaj¹ wniosek o wydanie dowodu osobistego w obecnoci przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
II. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego za³¹cza siê:
 dwie aktualne wyrane fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiaj¹ce
osobê bez nakrycia g³owy i okularów
z ciemnymi szk³ami w taki sposób, aby
ukazywa³y g³owê w pozycji lewego pó³profilu i z widocznym lewym uchem,
z zachowaniem równomiernego owietlenia twarzy.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz¹du wzroku mo¿e za³¹czyæ do
wniosku fotografie przedstawiaj¹ce osobê w okularach z ciemnymi szk³ami, gdy
przedstawi orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoci.
Osoba nosz¹ca nakrycie g³owy zgodnie
z zasadami swojego wyznania, mo¿e za-
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³¹czyæ fotografie przedstawiaj¹ce osobê
z nakryciem g³owy, gdy przedstawi zawiadczenie o przynale¿noci wyznaniowej.
 dowód uiszczenia op³aty za wydanie dowodu osobistego w wys. 30,00 z³
 odpis skrócony aktu urodzenia (gdy akt
ten nie by³ wczeniej sk³adany przy wyrabianiu poprzedniego dowodu osobistego) i odpis aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ o u¿ywanym nazwisku(wydanych poza tutejszym Urzêdem).
Kierownik Referatu S.O.
Antonina Gêbka

PRZYPOMINAMY O TERMINACH
WYMIANY DOWODÓW OSOBISTYCH
(obowi¹zuj¹ce od 1 stycznia 2003 r.)
 wydane w latach 1962-1972  do koñca 2003 roku
 wydane w latach 1973-1980  do koñca 2004 roku
 wydane w latach 1981-1991  do koñca 2005 roku
 wydane w latach 1992-1995  do koñca 2006 roku
 wydane w latach 1996-2000  do koñca 2007 roku

Szczegó³owych informacji udziela Referat
Spraw Obywatelskich, codziennie w godz.
pracy Urzêdu, osobicie i telefonicznie.

obozu, pana Andrzeja Zegarka i sponsorów
obozu panów: Jacka Banaszczyka i Miros³awa Rac³awickego. Nie mo¿na równie¿ zapomnieæ o wk³adzie finansowym prezesa GS
Samopomoc Ch³opska, pana Adama
Strza³kowskiego i prezesa PSS SPO£EM
w Grodzisku Maz., pana W³adys³awa Danieluka. Co nas uderzy³o od samego pocz¹tku 
to iloæ atrakcji i zajêæ przewidzianych dla
m³odych pi³karzy. Wycieczki, treningi, sparingi i oficjalne mecze w iloci wype³niaj¹cej
z powodzeniem ka¿dy dzieñ 2-tygodniowego obozu. Do tego jeszce jeden wa¿ny fakt 
¿ywe zainteresowanie rodziców, odwiedzaj¹cych czêsto swoje pociechy podczas obozu. Odnielimy wspólnie z Przewodnicz¹cym Rady wra¿enie, ¿e bardzo dobra organizacja obozu i pozytywna atmosfera panuj¹ca wród uczestników, mo¿e tylko dobrze
wró¿yæ, jeli chodzi o przysz³oæ KS MILAN.
Przecie¿ tylko w oparciu o w³asn¹ bazê juniorsk¹ mo¿na zbudowaæ przysz³oæ klubu.
Te dwie wizyty utwierdzi³y nas w przekonaniu, ¿e rodki przekazane na ten cel
z bud¿etu miasta nie posz³y na marne.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

OG£OSZENIE

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

og³asza przetarg nieograniczony o uproszczonej procedurze pn.:
Jesienny wywóz lici z prywatnych posesji z terenu Milanówka
na teren miejskiej kompostowni.

Termin realizacji: od 03.11.2003 r. do 10.11.2003 r.
Kryteria oceny ofert: cena  100%
Formê i zawartoæ ofert okrelaj¹ Istotne Warunki Zamówienia,
które mo¿na uzyskaæ w Referacie Ochrony rodowiska Urzêdu
Miejskiego w Milanówku przy ul. Kociuszki 45, budynek B
(I piêtro) w godz. 8.00-16.00.
Uprawnione do kontaktów z oferentami s¹: Zofia Krawczyk i Beata
Szumacher, tel. 758 30 61 wew. 221 lub 212.
Termin sk³adania ofert: do 16.10.2003 r., godz. 10.00
(w sekretariacie Urzêdu Miejskiego, Milanówek, ul. Kociuszki 45,
bud. A)
Termin otwarcia ofert: w dniu 16.10.2003 r., godz. 10.30
(w siedzibie Rady Miasta, Milanówek ul. Kociuszki 45, bud. B)
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy:
1. Spe³niaj¹ wymogi okrelone w art. 19 i 22 Ustawy o Zamówieniach
Publicznych.
2. Spe³niaj¹ warunki okrelone w Istotnych Warunkach Zamówienia.

OG£OSZENIE

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA

og³asza przetarg nieograniczony o uproszczonej procedurze na wykonywanie us³ugi pt.Budowa przepustu pod ul. Marsza³kowsk¹ z odbudow¹ rowu
G-1 na odcinku 90 mb w Milanówku.
Termin realizacji: od 01.10.2003 r. do 30.11.2003 r.
Kryteria oceny ofert: cena  100%
Formê i zawartoæ ofert okrela Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
któr¹ mo¿na uzyskaæ w Referacie Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku przy ul. Kociuszki 45, budynek B (I piêtro) w godz. 8.00  16.00
Uprawnione do kontaktów z oferentami s¹: Zofia Krawczyk kierownik Referatu
Ochrony rodowiska, Aneta P³ywaczewska  Inspektor w Referacie Ochrony
rodowiska, tel. 758 30 61 (62) wew. 221, 212.
Termin sk³adania ofert up³ywa dnia 22.09.2003 r., godz. 10.00
(w sekretariacie Urzêdu Miejskiego, Milanówek ul. Kociuszki 45, bud. A)
Termin otwarcia ofert nast¹pi dnia 22.09.2003 r., o godz. 10.30 (w siedzibie
Rady Miasta Milanówek ul. Kociuszki 45, bud. B)
W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci, którzy:
1. Spe³niaj¹ wymogi okrelone w art. 19 i 22 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
2. Spe³niaj¹ warunki okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nowa k³adka dla pieszych
(ci¹g dalszy ze str. 1)

1997 roku. Sprawa k³adki znalaz³a siê równie¿ w moim programie wyborczym i w programie wyborczym mojego komitetu: Milanówek  Dzi i Jutro.
Rada Miasta Milanówka na III sesji
w dniu 16.12.2002 r., uchwalaj¹c bud¿et na
rok bie¿¹cy, podjê³a na mój wniosek decyzjê o budowie i etapach finansowania tej inwestycji. Decyzjê tê Rada Miasta podjê³a,
w pe³ni wiadoma kosztów inwestycji, wyranie stawiaj¹c na pierwszym miejscu bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y. Nale¿y pa-

miêtaæ, ¿e nowa k³adka znajduje siê w newralgicznym, bior¹c pod uwagê przemieszczanie siê dzieci i m³odzie¿y, miejscu, tj. w okolicach kilku placówek owiatowych: Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3, Integracyjnej Szko³y Podstawowej, Spo³ecznego Gimnazjum,
Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej, Katolickiego Przedszkola wraz z Katolick¹
Szko³¹ Podstawow¹ oraz Ogniska Towarzystwa Przyjació³ Dzieci.
Inwestycja w kwocie 1 mln 70 tys. z³, któr¹ rozpoczêlimy 21.06 br. obejmuje budowê nowej k³adki w II etapach: I etap  w ter-

minie do 31.08 br.  budowa zadaszonej,
okratowanej i owietlonej w porze nocnej
k³adki z klatkami schodowymi; II etap 
w terminie do 30.11. br.,  budowa pochylni
dla niepe³nosprawnych i rowerzystów. Ponadto w ramach I etapu inwestycji zosta³a
wyremontowana stara k³adka na przed³u¿eniu ulic Kaprys i Przejazd.
Kilka danych technicznych:
 rozpiêtoæ k³adki w osiach podpór  32m,
 szerokoæ k³adki w wietle konstrukcji  2m,
 wysokoæ spodu konstrukcji k³adki mierzona od g³ówki szyny  7m,
 szerokoæ klatki schodowej  3,6m,
 d³ugoæ pochylni w rzucie poziomym  29m,
 nachylenie pochylni  6%.
Nowa k³adka dla pieszych objêta zostanie specjalnym nadzorem Policji i Stra¿y
Miejskiej, by do minimum wyeliminowaæ
zagro¿enia dla pieszych i wykluczyæ akty
wandalizmu.

Fot. M. Koszuta

Koñcz¹c swoje przemówienie, z okazji
otwarcia obiektu zaapelowa³em do dzieci
i m³odzie¿y, by nie korzystali z drogi na skróty przez tory, ale z k³adki, daj¹c w ten sposób przyk³ad doros³ym. Apelujê o to, do
wszystkich Mieszkañców Milanówka. Liczê
na m³ode pokolenie i jestem dobrej myli, jeli chodzi o doros³ych.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Zebrani mieszkañcy Milanówka byli
wiadkami otwarcia, tak wa¿nego
dla wielu, obiektu w naszym miecie

5

GOR¥CE LATO  STRA¯ PO¯ARNA
tel. 758 34 25

Fot. K. Stojda

W czerwcu Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
dwadziecia jeden razy pomaga³a mieszkañcom Milanówka oraz granicznych miejscowoci w likwidowaniu skutków nieszczêliwych zdarzeñ. Dwa uratowane koty, szesnacie ugaszonych po¿arów, dwa usuniête wiatro³omy oraz jedna osoba wpuszczona do
swojego mieszkania  oto czerwcowy dorobek milanowskich stra¿aków.
Gor¹ce dni czerwca wysuszy³y wszystko
na wiór. Komunikaty o zakazie wstêpu do
lasu sta³y siê sygna³em dla piromanów 
amatorów, zapaleñców z zapa³kami. W ci¹gu trzech najbardziej gor¹cych dni stra¿ackie wozy wyje¿d¿a³y siedem razy do po¿arów ció³ki lenej. Pierwsze niewielkie,
czerwcowe opady, nie tyle poprawi³y sytuacjê
w lasach, ile ostudzi³y zapa³ podpalaczy.
Lato to równie¿ pora roku, gdy p³on¹ nieu¿ywane budynki  pustostany, które lata
swojej wietnoci moj¹ ju¿ za sob¹, a w opinii wielu szpec¹ im okolicê. Takich po¿arów
w czerwcu by³o dwa: 2.06  gdy w centrum
Milanówka p³on¹³ drewniany budynek oraz
26.06  gdy p³onê³a murowana komórka
z drewnianym dachem w Owczarni. Znacznie niebezpieczniejsze by³o gaszenie budynku w Milanówku. Dom by³ tak s³aby, ¿e istnia³o realne zagro¿enie zawalenia siê konstrukcji i przygniecenia pracuj¹cych stra¿aków (do budynku wpompowano tony wody,
a i tak powa¿nie nadw¹tlone up³ywem czasu
ciany p³onê³y niczym zapa³ka). Pomimo to
stra¿acy nie bali siê przebywaæ wewn¹trz,
gdy¿ wiedzieli, ¿e czêæ budynku trzeba uratowaæ. Trud siê op³aci³, nie zosta³a ani spalona, ani zalana wod¹ czêæ mieszkalna.
Du¿y po¿ar wybuch³ w Milanówku w nocy
z szóstego na siódmego czerwca. P³onê³y zabudowania gospodarcze; miêdzy innymi
drewniana stodo³a, gara¿, obora. Bezporednio zagro¿one by³y budynki mieszkalne. Nie
sp³onê³o nic, co nie by³o objête ogniem
w chwili przyjazdu stra¿y. Stra¿acy zadbali

Po¿ar w Czarnym Lesie
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Szkolenie w Golejowie

równie¿ o to, by w p³on¹cej oborze i gara¿u
ogieñ nie przeniós³ siê ze stropodachów na
ni¿sze kondygnacje.
Gdy na skutek przechodz¹cych przez Polskê frontów atmosferycznych niebezpieczeñstwo suszy ju¿ nam nie grozi³o, pojawi³
siê nowy ¿ywio³  porywisty wiatr. Na szczêcie drzewa w Milanówku s¹ silne. Tylko dwa
razy konieczna by³a interwencja stra¿aków;
jedno drzewo siê przewróci³o, a od drugiego
odpad³ du¿y konar uniemo¿liwiaj¹c przejazd
ulic¹ i chodnikiem.
Lipiec mia³ byæ dla milanowskich stra¿aków miesi¹cem urlopowym. Spora grupa
stra¿aków wyjecha³a do Golejowa, na dziewiêciodniowy obóz szkoleniowy, szkoliæ siê
w zakresie wiedzy medycznej i za¿ywaæ rekreacji. Jednak i tam nie dane nam by³o odpocz¹æ od trudu ratowniczego. W czasie naszego pobytu zagin¹³ dziesiêcioletni ch³opiec.
Stra¿acy z Milanówka przy³¹czyli siê do akcji poszukiwawczej
prowadzonej przez
Komendê Powiatow¹
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej ze Staszowa. Naszym zadaniem by³o razem
z miejscowymi stra¿akami i policjantami przeszukanie
okolicznych lasów.
Poszukiwania trwa³y od godziny 19.00
do bardzo pónych
godzin nocnych dnia
nastêpnego.
Ze
wzglêdu na panuj¹-

ce ciemnoci poszukiwania przerwano na
trzy godziny, a nastêpnie wznowiono o godzinie 4.00.
Niestety okaza³o siê, ¿e ch³opiec uton¹³
w jeziorze (niemal¿e na oczach rodziców,
wród t³umów k¹pi¹cych siê ludzi, przy
drewnianym pomocie, na obiekcie strze¿onym przez ratowników WOPR). Ch³opca znaleli stra¿accy p³etwonurkowie z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z Sandomierza oko³o
po³udnia, w miejscu, do którego doprowadzi³y policyjne psy tropi¹ce.
Zachowujmy szczególn¹ ostro¿noæ
wszêdzie tam, gdzie o nieszczêcie nie trudno!!!
Tragiczne w skutkach by³o równie¿ zdarzenie, jakie mia³o miejsce 7 lipca w jednej
z du¿ych grodziskich firm. W magazynie zawali³y siê rega³y z towarem przygniataj¹c jedn¹ osobê. W akcji przeszukiwania zawaliska
bra³o udzia³ m.in. kilkanacie jednostek pañstwowej i ochotniczej stra¿y po¿arnej. Osobê poszukiwan¹ odnaleziono w niespe³na
kilkadziesi¹t minut od wypadku. Pomimo to
znaleziono j¹ martw¹.
Trzy dni póniej 10 lipca w Czarnym Lesie wybuch³ najwiêkszy po¿ar, z jakim przysz³o nam walczyæ w tym roku. Pali³o siê kilka zabudowañ gospodarczych ca³kowicie
wype³nionych ró¿nymi przedmiotami, bêd¹cymi wynikiem wieloletnich przeszukiwañ
miejsc, w których inni ludzie zostawiaj¹
urz¹dzenia ju¿ im niepotrzebne. Podwórze
pomiêdzy budynkami by³o wielkim sk³adowiskiem gratów i rupieci. Sk³adowisko miejscami mia³o wysokoæ dwóch metrów.
W chwili przyjazdu pierwszych jednostek
z PSP z Grodziska Maz., wszystko to sta³o

w ogniu. Bezporednio zagro¿ony ogniem
by³ budynek mieszkalny i w³anie na obronie tego budynku skupi³y siê pierwsze dzia³ania stra¿aków. Nastêpnie, gdy zosta³ on ju¿
obroniony, stra¿acy przyst¹pili do gaszenia
tego, czego ju¿ siê uratowaæ nie da³o. By³o to
o tyle niebezpieczne, ¿e poród tej sterty
mieci, co chwila zdarza³y siê niewielkie
wybuchy. Nikt nie wiedzia³, co znajduje siê
wród rupieci (po ugaszeniu po¿aru znaleziono m.in. butle gazowe). Gaszenie po¿aru
trwa³o szeæ i pó³ godziny.
Wszystkich akcji w lipcu by³o czternacie. To nie du¿o, jednak w wiêkszoci by³y
to trudne akcje, wymagaj¹ce u¿ycia du¿ej iloci specjalistycznego sprzêtu i zaanga¿owania du¿ej liczby stra¿aków. Na osiem po¿arów, piêæ razy p³onê³y budynki, dwa razy
pali³y siê samochody i tylko raz ³¹ka. Stra¿acy ponadto usuwali z jezdni konar, który
w czasie burzy od³ama³ siê od dêbu  pomnika przyrody.
W lipcu rozszerzylimy nasz¹ dzia³alnoæ. Do obowi¹zków stra¿aków w ca³ej Polsce nale¿y równie¿ usuwanie rojów pszczó³,
os i szerszeni. Najtrudniej by³o przezwyciê¿yæ lêk. Do tej pory w powiecie grodziskim
zajmowa³a siê tym wy³¹cznie pañstwowa
stra¿ po¿arna z Grodziska Maz. Jestemy
wiêc jedyn¹ ochotnicz¹ stra¿¹ po¿arn¹
w powiecie, która zdecydowa³a siê pomagaæ
w tym, by umo¿liwiæ ¿ycie w symbiozie ludziom i tym ma³ym stworzonkom.
Ju¿ w sierpniu takich zdarzeñ mielimy
dziewiêtnacie. Nie wszystkie by³y ³atwe,
mi³e i przyjemne. Zdarzy³o siê i tak, ¿e zawieszony na linie stra¿ak przez ponad godzinê wisia³ w powietrzu, zanim uda³o mu
siê zapakowaæ gniazdo do worka.
Oprócz wywo¿enia owadów do lasu, stra¿
w sierpniu interweniowa³a jeszcze piêtnacie
razy (dwanacie po¿arów, jedno wypompowywanie wody z budynku, jeden wyjazd do wiatro³omu oraz jeden alarm fa³szywy).
Lato mamy ju¿ za sob¹. Przed nami sezon grzewczy. My stra¿acy wiemy, ¿e pierwsze przymrozki  pierwsze przepalanie w piecu, oznacza kolejne po¿ary budynków
mieszkalnych. Bêd¹ to bardzo niebezpieczne po¿ary. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e wrzucenie
na noc kilku drewienek do pieca nie wymaga ¿adnych specjalnych zabiegów przygotowawczych. Schemat co roku jest taki sam.
Nagromadzony przez lato materia³ palny jest
w nie³adzie porozrzucany wokó³ pieca,
drzwiczki niedomkniête, wystarczy iskra by
po¿ar wybuch³; nie sprawdzona instalacja
grzewcza, nie oczyszczony przewód kominowy z sadzy, przecie¿ tylko przepalamy
w piecu, niewielka nieszczelnoæ w przewodzie kominowym i po¿ar wybucha najczêciej wtedy gdy pimy.
Nie palmy swoich domów, b¹dmy
ostro¿ni!!!
Druh Krzysztof Ciborowski

Komisariat Policji w Milanówku
Tymczasowa siedziba

Uprzejmie informujê Mieszkañców Milanówka, ¿e na czas budowy nowego komisariatu
Policji przy ul. Literackiej 13, z dniem 10.09.2003 r., komisariat Policji zosta³ przeniesiony na
teren Miejskiej Hali Sportowej przy ul. ¯abie Oczko l w Milanówku do pomieszczeñ zaplecza
hali. Wjazd i wejcie jak do hali sportowej. Telefony do komisariatu Policji pozosta³y bez zmian
tel. 758 32 36, 997.
Burmistrz Miasta Milanówka
Przedstawiamy Pañstwu
Jerzy Wysocki
dla przypomnienia sylwetki
i rejony dzia³ania dzielnicowych w Milanówku

st. sier¿. Bogdan BORYSZEWSKI

Rejon I

st. post. Robert NERYNG

Rejon II
Rejon III
Rejon IV

m³. asp. S³awomir HADRY
sier¿. szt. Mariusz SZKOP

KAMERY MONITORUJ¥CE K£ADKI  ZAMONTOWANE!
W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê aktami wandalizmu oraz w trosce o poprawienie bezpieczeñstwa mieszkañców zosta³y zamontowane kamery monitoruj¹ce oraz wprowadzony 24 godzinny monitoring k³adki dla pieszych nad torami kolejowymi w ci¹gach ulic ¯abie Oczko-Brzozowa oraz Przejazd-Kaprys. Wszelkie przejawy ³amania praworz¹dnoci
spowoduj¹ natychmiastow¹ reakcjê s³u¿b porz¹dkowych miasta.
Komendant Stra¿y Miejskiej Karol £uczak
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TBS-y

Inicjatywa budowy mieszkañ w ramach
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego,
podjêta przez Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego wraz z Rad¹ Miasta
Milanówka, sta³a siê widocznym faktem.
W rejonie ulic Na Skraju i Bliskiej w Milanówku powstaj¹ dwa pierwsze bloki mieszkalne z 52. lokalami, zaprojektowane w technologii tradycyjnej oraz monolitycznej (¿elbetowo-wylewanej) o mieszanym uk³adzie
cian nonych. ciany none piwnic, parteru i I piêtra s¹ ¿elbetowe wylewane, za powy¿ej z ceg³y pe³nej. Wszystkie lokale bêd¹
o pe³nym wyposa¿eniu technicznym.
W budynku o oznaczeniu roboczym
Nr 4 (dz. 21/1) bêd¹ 4 kondygnacje z 32 lokalami o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej
mieszkañ 1570,12 m 2.
Natomiast drugi budynek o oznaczeniu
roboczym Nr 3 (dz. 26) sk³ada³ siê bêdzie
z 20 mieszkañ o powierzchni u¿ytkowej
1001,98 m 2. Widaæ znaczne zaawansowanie prac budowlanych, tak ¿e termin realizacji I etapu winien byæ dotrzymany. Oddanie budynków do eksploatacji w I etapie planowane jest w I kwartale 2004 r; natomiast
zakoñczenie II etapu planowane jest w 2005 r.
Docelowo powstan¹ 4 budynki ze 104 lokalami mieszkalnymi, przy partycypacji Gminy w wysokoci 1 mln z³: do po³owy mieszkañ, w których zamieszkaj¹:
1) rodziny z domów do rozbiórki,
2) rodziny, które przeka¿¹ do dyspozycji
Gminy dotychczas zajmowany lokal komunalny,

3) rodziny, które znajduj¹ siê w szczególnie
trudnej sytuacji w zasobach prywatnych.
W I etapie przewidziane s¹ do oddania 32
lokale z partycypacji Gminy, a w II etapie bêdzie to 20 mieszkañ.
Komisja Mieszkaniowa, powo³ana przy
Burmistrzu do oceny spe³nienia kryteriów
przez osoby ubiegaj¹ce siê o przydzia³ lokali
w tych zasobach, zaopiniowa³a ju¿ pozytywnie kandydatury rodzin do przydzia³u 52
mieszkañ.
Z listy priorytetowej (partycypacja Gminy) do I etapu realizacji inwestycji zosta³o
zakwalifikowanych:
1) 10 rodzin z budynków do rozbiórki b¹d
remontu kapitalnego (partycypacja Gminy 30%),
2) 19 rodzin, które przeka¿¹ do dyspozycji
Gminy dotychczas zajmowany lokal komunalny (partycypacja Gminy 28%),
3) 3 rodziny, które znalaz³y siê w szczególnie trudnej sytuacji mieszkaniowej (partycypacja Gminy 27%).
TBS jest w trakcie podpisywania umów
przedwstêpnych z przysz³ymi najemcami.
Poniewa¿ zdarzaj¹ siê przypadki rezygnacji
przez osoby wczeniej zakwalifikowane do
przydzia³u lokalu w I etapie, bez partycypacji Gminy, komisja zaopiniowa³a pozytywnie kolejne kandydatury, tworz¹c listê rezerwow¹, co umo¿liwi sprawniejsz¹ procedurê
podpisywania umów przedwstêpnych. Dotyczy to g³ównie zainteresowanych, dla których Gmina nie jest partycypantem.
Nale¿y podkreliæ, ¿e dziêki partycypacji
Gminy w koszcie budowy na rzecz najem-

ców zdaj¹cych dotychczasowy lokal komunalny, istnieje szansa odzyskania 24 lokali,
co stanowi 10% zasobów Gminy (tyle rodzin
z³o¿y³o wnioski do TBS, 19 podpisa³o umowy na I etap).
Odzyskanie lokali komunalnych umo¿liwi wykwaterowanie pozosta³ych mieszkañców z budynków do rozbiórki, a tym samym,
powinien znikn¹æ problem zagro¿eñ budowlanych, natomiast dla rodzin, które przeka¿¹ te lokale do dyspozycji miasta, byæ mo¿e
jest to jedyna szansa zamieszkania w warunkach godnych XXI wieku.
Pragnê poinformowaæ, ¿e Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku nadal przyjmuje wnioski o najem lokali w zasobach Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego na terenie naszego miasta.
Rodziny zajmuj¹ce lokale komunalne
mog¹ skorzystaæ w II etapie budowy z partycypacji Gminy Milanówek w wysokoci 28%
(jeli przeka¿¹ dotychczasowy lokal), natomiast sami zainteresowani wnios¹ tylko 2%
wk³ad finansowy poprzez w³asnego partycypanta oraz kaucjê mieszkaniow¹.
Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ od
pracowników Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku lub osobicie w siedzibie naszej firmy przy ul. Fiderkiewicza 41 (w poniedzia³ki w godz. 10.00
18.00, a od wtorku do pi¹tku 7.0015.00)
b¹d telefonicznie pod nr: 755-81-89 lub
755-81-87.
Dyrektor ZGKiM
Miros³awa Grochowska
Przewodnicz¹ca Komisji Mieszkaniowej

Co by³o, a co jeszcze bêdzie u emerytów?

Sezon wycieczkowy
cz³onkowie Zwi¹zku
Emerytów, Rencistów
i Inwalidów zakoñcz¹
15 wrzenia pielgrzymk¹ do Czêstochowy.
W tym roku ju¿ wczeniej odbylimy kilka
pielgrzymek, m.in. do Lichenia i Kodnia.
Mielimy udany piknik pod Warszaw¹; o jego
powtórzenie cz³onkowie wyst¹pili z prob¹,
któr¹ spe³nilimy 8 wrzenia.
Do bardzo udanych nale¿y zaliczyæ wycieczkê do Gi¿ycka, gdzie przez blisko 4 godziny p³ywalimy po jeziorach mazurskich
statkiem, a nastêpnie udalimy siê do w.
Lipki, która przywita³a nas koncertem organowym, co wród wycieczkowiczów wywo³a³o wiele wzruszeñ.
W dniach 2, 3, 4 wrzenia odby³a siê wycieczka do Zakopanego, Wadowic i Kalwarii
Zebrzydowskiej. W programie tej atrakcyjnej wycieczki by³ sp³yw Dunajcem, nie zabrak³o te¿ krótkiej wycieczki do S³owacji.
Wypada podkreliæ, ¿e ta ostatnia wyciecz-
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ka wzbudzi³a du¿e zainteresowanie nie tylko z uwagi na bogaty program, ale i stosunkowo nisk¹ odp³atnoæ, która wynios³a
133 z³ wraz z noclegiem i wy¿ywieniem.
Nasza dzia³alnoæ wzbudza du¿e zainteresowanie wród mieszkañców Milanówka,
którzy chêtnie wstêpuj¹ w nasze szeregi. Ju¿
w tym roku w okresie do koñca sierpnia przyby³o 67 osób, co nas ogromnie cieszy, bo
osi¹gnêlimy liczbê 421 cz³onków. Wród
nowo przyjêtych mamy wielu ciekawych ludzi ró¿nych zawodów (m.in. lekarze). Zale¿y nam, aby mo¿liwie licznie wst¹pili do naszego Zwi¹zku milanowianie w wieku emerytalnym.
Od 12 wrzenia wznawia swoj¹ dzia³alnoæ Klub Z³otego Wieku, który ma swoj¹ siedzibê przy ul. Warszawskiej 37. Zapraszamy do naszej kawiarenki we wtorki (godz.
10-13) i pi¹tki (godz. 12-16). W tych godzinach dzia³a kó³ko bryd¿owe, szachowe i gier
wietlicowych. W programie naszej dzia³alnoci przewidujemy: 1) spotkania z lekarzami; 2) wywietlanie filmów wideo o Mila-

nówku; 3) wieczory poetyckie; 4) spotkania
z autorami ksi¹¿ek o Milanówku i wiele innych ciekawych spotkañ.
Naszych cz³onków zapraszamy na tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Seniora, które
odbêdzie siê 19 padziernika, pocz¹tek
o godz. 14. w Miejskiej Hali Sportowej przy
ul. ¯abie Oczko. Aby u³atwiæ cz³onkom
udzia³ w spotkaniu, postanowilimy zorganizowaæ dojazd ze strony po³udniowej miasta specjalnie wynajêtym autokarem, który
po zakoñczeniu imprezy odwiezie uczestników spotkania. Autokar zatrzyma siê przy
ul. Królewskiej na przystanku PKS oraz
w okolicach targu  o godz. 13.20.
Prosimy o zapoznawanie siê z naszymi
informacjami wywieszanymi na tablicy og³oszeñ przy wejciu do siedziby Zwi¹zku, gdzie
zazwyczaj podajemy zaktualizowane dane
na temat naszych imprez.
Prezes Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Irena Zieliñska

Kalendarz

imprez artystycznych i sportowych
wrzesieñ/padziernik 2003
20.09. (sobota)
godz. 10.00
Mini Rajd Kolarski  ulicami Milanówka, dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych!
Terenowe wycigi kolarskie  na boisku
przy basenie miejskim o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka.
22.09. (poniedzia³ek)
godz. 17.00
Spotkanie z mgr El¿biet¹ Siwek,
autork¹ pracy magisterskiej pt. Publiczna Szko³a Powszechna nr 1 im. Piotra Skargi w Milanówku w latach 1918-1939.
(miejsce  MOK).
23.09. (wtorek)
godz. 18.00
Wernisa¿  Wystawa Malarstwa
Urszuli Richardson
Zamieszka³a w Australii, studiowa³a na
Akademii Sztuk Piêknych w Pary¿u. Znana
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej reprezentuje pani¹ Richardson w Polsce.
Wszystkie wystawy artystki, które mia³y
miejsce w Europie spotka³y siê z wielkim zainteresowaniem. Obrazy artystki znajduj¹ siê
w wielu prywatnych kolekcjach w Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Francji, Polsce, Szwajcarii, Monako, Nowej Zelandii, Szwecji, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
oraz Australii. Prawdopodobnie najbardziej
imponuj¹ca wystawa w ca³ej twórczoci pani
Richardson mia³a miejsce we wrzeniu ubieg³ego roku w warszawskim Hotelu Sheraton.
Zaproszeni gocie byli oczarowani, wystawê
promowano jako Bramê do Raju. Teraz
zaistnia³a mo¿liwoæ zapoznania siê z twórczoci¹ artystki w Galerii Letnisko Miejskiego Orodka Kultury.
27.09. (sobota)
godz. 9.00
Impreza strzelecka w Makówce o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka
i Przewodnicz¹cego Rady Miasta Milanówka  organizacja Liga Obrony Kraju
Grodzisk Maz.
Ods³oniêcie Tablicy Pami¹tkowej powiêconej Wac³awowi Wdowiakowi
(róg ul. Dworcowej i ul. Krakowskiej).
Setna rocznica urodzin W. Wdowiaka 
Komendanta Szarych Szeregów w Milanówku.
godz. 15.45  zbiórka Pocztów Sztandarowych przed Kocio³em parafii w. Jadwigi
w Milanówku,
godz. 16.00  Msza wiêta,

godz. 17.00  przemarsz Pocztów Sztandarowych i uczestników uroczystoci na
skwer im. Wac³awa Wdowiaka;
ods³oniêcie i powiêcenie tablicy,
godz. 18.50
Uroczyste spotkanie w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej
w Milanówku przy ul. Literackiej 20.
28.09. (niedziela)
godz. 16.00
Wieczór Autorski
z Panem Maciejem Pinkwartem.
Zaprezentowane bêd¹ dwie najnowsze
powieci autora:
l Dziewczyna z Ipanemy (powieæ), 2003
l Siódmy kr¹g (powieæ), 2003
(miejsce - MOK. W trakcie wieczoru
sprzeda¿ ksi¹¿ek)
Maciej Pinkwart  urodzony 16 III 1948
roku w Milanówku, historyk, publicysta, literat. W 1965 r. ukoñczy³ Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Milanówku. Studiowa³ na Uniwersytecie Warszawskim (egiptologia, dyplom
magisterski 1970 r., dziennikarstwo dyplom
1972 r.). W 1983 r. obroni³ na UW doktorat
Prasa zakopiañska 1891-1939. W 2001 r.
studia podyplomowe z psychologii i pedagogiki twórczoci na Akademii Muzycznej
w Warszawie. Od 1971 r. pracowa³ w prasie
i radiu; (Centralna Agencja Fotograficzna,
Redakcja Informacji I programu PR, tygodnik
Prawo i ¯ycie). Wspó³pracowa³ m.in. z pismami Polityka, Prawo i ¯ycie, Przekrój, Tygodnik Powszechny, Dunajec,
Podhalanka, Wierchy, Biuletyn Podhalañski, Tygodnik Podhalañski, Gazeta
Krakowska, Czas, Kurier Polski, ¯ycie
Warszawy, ¯ycie Codzienne, ¯ycie,
Nasze Strony.
03.10. (pi¹tek)
godz. 19.00
Przegl¹d Filmów Dokumentalnych
autorstwa Szymona Wdowiaka.
Szymon Wdowiak  ukoñczy³ studia na
wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Najwieksz¹ pasj¹ jego ¿ycia sta³y siê
góry wysokie, alpinistyka, a przede wszystkim fotografowanie i filmowanie. By³ operatorem filmowym polskiej wyprawy PAN na
Antarktydê. Filmowa³ na Kaukazie i Pamirze,
w górach Alaski i Kanady, w Patagonii, Mongolii, Tybecie, Indiach, Chinach, Karakorum,
najczêciej jednak w Himalajach i Nepalu.
Plonem jego wypraw jest ponad 70 filmów
dokumentalnych zrealizowanych ca³kowicie
we w³asnym opracowaniu autorskim.
(miejsce  MOK).

05.10. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny  pt. Kot w butach
Jan Brzechwa
(fragmenty)
Kot w butach
Brat:
Id Janku, ruszaj w drogê,
Zabieraj swego kota,
Ja pomóc ci nie mogê,
Mnie czeka tu robota,
W ruch muszê puciæ ¿arna,
A z ciebie korzyæ marna.
Mnie nawet nie wypada
Mieæ w domu darmozjada.
(miejsce  MOK; bilety  5z³ do nabycia
przed spektaklem).
08.10. (roda)
godz. 16.30
Zebranie Zarz¹du Towarzystwa
Mi³oników Milanówka (miejce  MOK).
10.10. (pi¹tek)
godz. 19.00
Pokaz filmu dokumentalnego pt. Serce
Chopina m.in. historia urny z sercem, która by³a przechowywana w latach 1944/45
na plebanii w Milanówku; s³owo wstêpne
 Andrzej Pettyn (miejsce  MOK).
12.10. (niedziela)
godz. 10.00
Turniej w pi³ce siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta w ramach obchodów
75-lecia Parafii w. Jadwigi l¹skiej
(miejsce  Miejska Hala Sportowa)
godz. 18.00
W kociele p.w. w. Jadwigi l¹skiej wystêp
zespo³u Pokoju znak; w programie oprawa Mszy w. oraz koncert, Msza paschalna Jerzego Czechowicza.
14.10. (wtorek)
godz. 18.00
Otwarcie wystawy prac plastycznych
m³odzie¿y szkolnej nt. Kapliczki w Milanówku oraz wystawy akwareli i prac malarskich W³odzimierza Starociaka Kapliczki z ró¿nych stron Polski  75-lecie
Parafii w. Jadwigi l¹skiej w Milanówku
(miejsce  MOK).
19.10. (niedziela)
godz. 12.30
Uroczyste zamkniêcie obchodów 75-lecia parafii w. Jadwigi l¹skiej w czasie Mszy w. o godz 12.30, któr¹ odprawi
biskup Piotr Jarecki i zamkniêcie wystawy fotograficznej 75 lat parafii w. Jadwigi l¹skiej autorstwa artysty plastyka
Mariusza Koszuty (miejsce  koció³ p.w.
w. Jadwigi l¹skiej).
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Wac³aw Wdowiak (1903-1976)

Pragniemy Pañstwu przybli¿yæ zacn¹ postaæ Wac³awa Wdowiaka.
27 wrzenia 2003 r. o godz. 16.00
rozpoczn¹ siê uroczystoci w kociele w. Jadwigi zwi¹zane z nadaniem
Jego Imienia skwerowi w centrum
naszego miasta.

Urodzi³ siê w 1903 r. w miejscowoci Bernardy pow. Brzeæ n/Bugiem, ale póniejsze,
niemal ca³e dojrza³e ¿ycie, zwi¹za³ z Milanówkiem.
Wszystkie swoje si³y, umiejêtnoci
i ogromny talent organizatorski odda³ na
u¿ytek spo³eczeñstwa Milanówka, a w szczególnoci powiêci³ siê nauczaniu, wychowaniu i kszta³towaniu charakterów milanowskiej m³odzie¿y.
Po skoñczeniu Seminarium Nauczycielskiego w Lublinie, Wac³aw Wdowiak podejmuje pracê nauczyciela Szko³y Powszechnej
w Nadarzynie i równoczenie  dalsze studia w Warszawie. Jednak ju¿ w 1931 r. przenosi siê do Milanówka, do jedynej wówczas
Szko³y Powszechnej nr 1 na Grudowie. Przejêty idea³ami skautowymi, czuje potrzebê organizowania pracy harcerskiej. Tworzy wiêc
w swojej szkole zacz¹tek dru¿yny harcerskiej, która otrzymuje póniej nr 197 Maz.
Dru¿yny Harcerzy. Pracuj¹c w szkole i przewodz¹c harcerzom udziela siê równie¿ niezmiernie czynnie w innych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego Milanówka, m.in. w Spó³dzielni Spo¿ywców Spo³em, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, Zwi¹zku M³odzie¿y
Wiejskiej Wici.
W 1935 r. Wac³aw Wdowiak przechodzi
jako nauczyciel do nowej Szko³y Powszechnej nr 2 w willi Starodrzew przy ul. Kaprys.
Organizuje w niej now¹ dru¿ynê harcersk¹
z oddzia³em zuchowym. Wchodz¹c w sk³ad
Chor¹gwi Maz. ZHP, dru¿yna otrzymuje
Nr 148 Maz. Dru¿. Harcerzy im. Romualda
Traugutta.
(W roku szkolnym 1938/39 znaczna
czêæ harcerzy 148 M.D.H. sk³ada uroczyste
przyrzeczenie harcerskie, którego g³êbok¹
treæ: Mam szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem s³u¿yæ Bogu i Polsce... niebawem, bo ju¿ we
wrzeniu 1939 r. musz¹ potwierdziæ, za
przyk³adem swego Druha Dru¿ynowego).
Jeszcze w czasie dzia³añ wojennych Wac³aw
Wdowiak wraz ze swoj¹ dru¿yn¹ organizuje
³¹cznoæ na terenie Milanówka. Harcerze s¹
goñcami, przenosz¹ meldunki, raporty, zbieraj¹ broñ i informacje. Po pewnym czasie
utworzony przez Wdowiaka oddzia³ wchodzi w ca³oci w sk³ad 32 plutonu Armii Krajowej w Milanówku.
W tym tragicznym dla Polski okresie, Wac³aw Wdowiak okaza³ siê niezwykle energicznym organizatorem. Od samego pocz¹tku bierze udzia³ w tworzeniu przysz³ych
struktur Polskiego Pañstwa Podziemnego.
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Od pierwszych chwil
okupacji hitlerowskiej: pod pseudonimem Stanis³aw,
jest organizatorem
i szefem ³¹cznoci
ZWZ-AK Obwodu
Ba¿ant (kryptonim
pow. b³oñskiego).
Pod pseudonimem Las jest organizatorem i komendantem Szarych Szeregów na obszarze Milanówka (krypt. Milion). W konspiracyjnej
Komendzie Chor¹gwi jest kierownikiem tzw.
Akcji M maj¹cej na celu pracê wychowawcz¹, kszta³towanie charakterów i patriotycznych postaw m³odzie¿y polskiej w trudnych
warunkach okupacji.
Jest równie¿ Wac³aw Wdowiak organizatorem i kierownikiem Tajnej Organizacji Nauczania (T.O.N.) na terenie Milanówka,
a tak¿e cz³onkiem powiatowego kierownictwa T.O.N. tzw. Trójki, pozostaj¹c równoczenie czynnym nauczycielem zarówno
w szkolnictwie oficjalnym, jak i tajnym nauczaniu m³odzie¿y.
Po wkroczeniu w styczniu 1945 r. wojsk
sowieckich, Wac³aw Wdowiak wraca natych-

miast do pracy w Szkole Podstawowej nr 2,
lecz nie na d³ugo. Wkrótce jest aresztowany
dwukrotnie, wielokrotnie szykanowany i represjonowany. Nie wolno mu pracowaæ
w ukochanym zawodzie. Aby utrzymaæ rodzinê zmuszony jest podj¹æ pracê zarobkow¹ poza szkolnictwem.
Dopiero po wielu latach, po zel¿eniu represji systemu i tzw. odwil¿y, wraca w 1958 r.
do pracy nauczycielskiej do swojej Szko³y
Podstawowej nr 2.
Oprócz nauczania, dzia³a znów w licznych
organizacjach spo³ecznych, w Wojewódzkim
Komitecie Odbudowy Warszawy, w S¹dzie
Powiatowym, w szkole dla dzieci upoledzonych i innych. Zostaje nawet odznaczony
Krzy¿em Kawalerskim. Umiera w 1976 roku
i na d³ugie jeszcze lata przechodzi do narzuconej, oficjalnej niepamiêci. Dopiero w 1998
roku, grupa ¿yj¹cych jeszcze Jego wychowanków, harcerzy-¿o³nierzy, korzystaj¹c ze
sprzyjaj¹cych okolicznoci i wyranej ¿yczliwoci Ludzi (to nie b³¹d  tak Ludzi przez
du¿e L!) uroczycie ods³ania na frontonie
budynku szkolnego tablicê pami¹tkow¹
z nazwiskiem Wac³awa Wdowiaka, swojego
wychowawcy, nauczyciela i dowódcy.
Cz³owieka oddanego bez reszty swoim
uczniom, swoim harcerzom, spo³eczeñstwu
i miastu, w którym ¿y³.
Informator TMM

MILANÓWEK  LICHFIELD
BUSINESS CLUB PRZY POLISH INNOVATION
HOUSE COVENTRY, W. BRYTANIA
Z mojej inicjatywy jako prezesa Polish Innovation House i przy pe³nym poparciu w³adz
gmin partnerskich: Milanówka  Burmistrza
Jerzego Wysockiego oraz Lichfield  Chief
Executive, Sue Smith w sierpniu 2003 roku
przedstawiciele rodowisk biznesowych obu
stron postanowili powo³aæ Milanówek  Lichfield Business Club.
Klub afiliowany bêdzie przy Polish Innovation House w Coventry, Anglia  nowo powsta³ej platformie wspó³pracy gospodarczej
Polski i Wielkiej Brytanii, realizowanej pod
egid¹ Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Spraw Socjalnych oraz European Programmes Integration Centre. Stan¹³em na czele
wspólnego Komitetu Za³o¿ycielskiego Klubu,
a wiceprzewodnicz¹cymi  po stronie polskiej
zostali Jerzy Dmochowki, prezes firmy Jedwab Polski i Bogdan Marsza³ek, prezes firmy For..., a po stronie brytyjskiej Mark Adcock, prezes firmy Adcocks i jednoczenie
prezes Lichfield Chamber of Commerce and
Industry oraz Marlene Ryall, Dyrektor Naczelny firmy City Personnel.
Komitety Za³o¿ycielskie obu gmin postanowi³y przedstawiæ inicjatywê zorganizowania Klubu szerokiemu rodowisku biznesowemu w swoich okrêgach i doprowadziæ,
w jak najkrótszym czasie, do wymiany misji

biznesowych celem wzajemnego poznania
siê i powo³ania wspólnych w³adz. Zasadniczym celem przedsiêwziêcia ma byæ partnerska wspó³praca przedsiêbiorców polegaj¹ca na
podejmowaniu dzia³añ kooperacyjnych i inwestycyjnych, pomocy w promocji, sprzeda¿y i dystrybucji towarów i us³ug na rynkach
polskim i brytyjskim, oraz na rynkach trzecich, zw³aszcza na rynku Unii Europejskiej.
Afiliowanie Klubu przy Polish Innovation
House, usytuowanego w Coventry, ko³o Birmingham pozwoli na skorzystanie ze wszystkich udogodnieñ i wsparcia, jakie oferuje ta
jedyna, w pe³ni profesjonalna, polsko-brytyjska platforma biznesowa, w tym równie¿
z doradztwa w pozyskiwaniu funduszy na rozwój eksportu i wspó³pracy miêdzynarodowej.
Wszelkich informacji na temat Milanówek
 Lichfield Business Club oraz Polish Innovation House udziela Jerzy Samborski,
tel. (22) 755-87-62, kom. 0-608-080-697,
e-mail: jerzysamborski@gwiazdy.net Mo¿na równie¿ skorzystaæ ze strony internetowej www.gwiazdy.net.
Przewiduje siê zorganizowanie zebrania
informacyjnego w Milanówku na prze³omie
wrzenia i padziernika.
Jerzy Samborski

KATOLICKA
SZKO£A
W MILANÓWKU

1 wrzenia Katolicka Prywatna Szko³a
Podstawowa Fundacji Dzieci¹tka Jezus zainaugurowa³a swoj¹ dzia³alnoæ udzia³em
w uroczystej Mszy wiêtej, odprawionej
o godz. 18.00 przez ksiêdza dziekana Zbigniewa Szysza i koncelebrowanej przez
ks. dyrektora Stanis³awa Jurczuka w kociele pod wezwaniem w. Jadwigi. Po Mszy z³o¿ono kwiaty pod pomnikiem uczestników
walk o wolnoæ 1939-1945.
Zajêcia lekcyjne i wietlicowe odbywaj¹
siê w przestronnych salach pa³acyku przy
ul. Warszawskiej 52 pod opiek¹ wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. Dzieci
korzystaj¹ z placu zabaw i ogrodu.
Dyrektor Szko³y
El¿bieta Aleksandrowicz

Milanówek
w Radiu BIS

Z inicjatywy Towarzystwa Mi³oników
Milanówka 1 wrzenia br. w programie ogólnopolskim Radia BIS  w ramach cyklu audycji Krajobrazy  przez 55 minut kilka
osób w sposób kompetentny opowiada³o s³uchaczom o Milanówku. By³a krótka historia
miasta, opis najwa¿niejszych zabytków i placówek kulturalnych (wraz z prezentacj¹ ich
dzia³alnoci), s³uchaczy poinformowano
o ochronie przyrody, selektywnej zbiórce odpadków, rozwoju sportu i najwa¿niejszych
inwestycjach. W ramach tej interesuj¹cej audycji zorganizowano trzy konkursy wiedzy
o Milanówku, w których wziêli udzia³ s³uchacze z ró¿nych stron Polski.
W audycji prowadzonej przez red. Magdê
Maciejewsk¹ wziêli udzia³  Burmistrz Jerzy
Wysocki, Proboszcz Zbigniew Szysz, dyr.
MOK-u Anna Biczyk, Koordynator ds. sportu W³odzimierz Filipiak, Zofia Krawczyk (Referat Ochrony rodowiska), autor przewodników turystycznych Andrzej Walêdziak
i Prezes TMM Andrzej Pettyn. O Milanówku
opowiada³a te¿ prowadz¹ca audycjê red.
Magda Maciejewska. Program w ca³oci powtórzono nastêpnego dnia rano. Bez w¹tpienia by³a to dobra promocja Milanówka,
o czym m.in. wiadcz¹ liczne telefony do Polskiego Radia i zapytania dot. mo¿liwoci
nabycia publikacji ksi¹¿kowych o miecie.
Andrzej Pettyn

Nowe liceum

29 maja wmurowalimy kamieñ wêgielny, a 1 wrzenia w salach Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego Nr 5 w Milanówku przy ul. Fiderkiewicza 41, odby³a siê uroczystoæ inauguracji nowego roku szkolnego. Wyk³ad inauguracyjny O nowych wzorcach polszczyzny wyg³osi³ milanowianin
prof. dr hab. Jerzy Bralczyk. To ju¿ 15. raz
witamy w progach szko³y nowych uczniów,

tym razem w przestronnym wnêtrzu nowego budynku, który powsta³ ca³kowicie ze
rodków Liceum i Spo³ecznego Towarzystwa
Owiatowego w Milanówku. Trwaj¹ jeszcze
prace wykoñczeniowe na zewn¹trz, ale
mamy nadziejê, ¿e oficjalna uroczystoæ
otwarcia budynku nast¹pi przed Dniem Edukacji Narodowej, czyli przed 15 padziernika, o czym z dum¹ zawiadomiê czytelników
w nastêpnym numerze biuletynu.
Dyrektor Liceum
Wojciech Czaj

KONCERTY LETNIE

Z myl¹ o mieszkañcach Milanówka
i okolicznych miast wyszlimy z ofert¹ artystycznej imprezy kulturalnej Koncerty Letnie i..., czyli muzyka klasyczna w plenerze
i nie tylko. Odby³y siê trzy koncerty:
25.07. w Miejskim Orodku Kultury gocilimy Piotra Latoszyñskiego, studenta
Akademii Muzycznej w £odzi, tegorocznego finalistê Konkursu Chopinowskiego, maj¹cego za sob¹ recitale m.in. w Salamanca
Hall w Gifu  Japonia i Martê Banaszek, studentkê Akademii Muzycznej w £odzi. Artyci zaprezentowali nam utwory Ludwiga van
Beethovena, Fryderyka Chopina, Jana Sebastiana Bacha, Henryka Wieniawskiego, Johanesa Brahmsa. Kolejn¹ atrakcj¹ wieczoru
by³ wystêp zespo³u Acord  Zapiewaj
i zatañcz z nami.
03.08. w ogrodowej scenerii Katolickiej
Prywatnej Szko³y Podstawowej przy ul. Warszawskiej 52 podziwialimy kunszt Andrzeja Kañskiego i Piotra Malickiego  duetu gitarowego, panowie zaprezentowali nam
standardy swingowe.
22.08. Pan Andrzej Zaorski w Teatrze
Letnim Miejskiego Orodka Kultury popro-

wadzi³ ostatni z letnich koncertów. Tego wieczoru wyst¹pi³ duet z rodziny Kaznowskich:
mama pani Barbara, z zawodu dziennikarka, graj¹ca od 7 roku ¿ycia na fortepianie
z synem Mirkiem, uczniem milanowskiego
Liceum Zespo³u Szkó³ przy ulicy Piasta. Mirek
gra na klarnecie i saksofonie. Wspania³y wystêp, gromkie brawa i wywo³any na bis Mirek
zagra³ na saksofonie standardy jazzowe.
Drugim punktem wieczoru by³ wystêp
znanego ju¿ z pierwszego koncertu pana Piotra Latoszyñskiego, w którego wykonaniu
moglimy us³yszeæ Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22; Nokturn Es-dur op.
55 nr. 2; Etiudê a-moll op.2 5 10 nr. 11 Zimowy wicher; Etiudê c-mol op. 10 nr. 12
Rewolucyjn¹; Scherzo cis-moll op. 39 Fryderyka Chopina. Tak¿e nie obesz³o siê bez
bisowego wystêpu.
Jak w pierwszym tak i w ostatnim koncercie na koniec zespó³ Acord poderwa³
licznie zgromadzon¹ publicznoæ do tañca.
Koncerty cieszy³y siê du¿¹ popularnoci¹
wród mieszkañców, którzy licznie na nie
przybyli. Koncerty Letnie wpisz¹ siê na stale
w Kalendarz Imprez Miasta.
Artur Niedziñski

PODZIÊKOWANIA dla SPONSORÓW

Koncerty Letnie i... Milanówek 2003 ju¿ s¹ za nami, ale w tym miejscu chcê podziêkowaæ za pomoc i sponsoring tym, którzy przyczynili siê, aby te koncerty dosz³y do skutku.
Szczególne podziêkowania dla Pana Andrzeja Zaorskiego za wspó³pracê i prowadzenie koncertu w dniu 22.08.2003 roku w Teatrze Letnim Miejskiego Orodka Kultury.
Sponsorem g³ównym wszystkich koncertów by³:

BANK PRZEMYS£OWO-HANDLOWY PBK S.A.
Wspó³praca:
Petroniusz FREJLICH  Urz¹dzanie i Utrzymywanie Zieleñców, Chirurgia Drzew, Milanówek
Agnieszka i Mariusz Maj  Szkó³ka Drzew i Krzewów Ozdobnych, Grodzisk Mazowiecki
Beata i Artur BUDKIEWICZ  KWIACIARNIA Beata, Milanówek
Krystyna i Andrzej B£ASZCZAK  B&B PRODUCT S³odycze Reklamowe, Milanówek
Bardzo gor¹co chcê podziêkowaæ Pani Ma³gorzacie FILIPIAK  Radnej obecnej kadencji
Rady Miasta Milanówka, za przekazanie komputera multimedialnego dla Miejskiego Orodka Kultury. Komputer ten bêdzie s³u¿y³ dzieciom i m³odzie¿y przychodz¹cym do Klubu Internetowego, który dzia³a w naszym Orodku. Jeszcze raz dziêkujê w imieniu swoim i uczestników zajêæ.
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk
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Sekcje i Kluby
zainteresowañ

KONKURS PLASTYCZNY
nt. miejsc kultu religijnego
w Milanówku

Komitet Organizacyjny 75-lecia Parafii w. Jadwigi l¹skiej zaprasza uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych
do udzia³u w konkursie plastycznym powiêconym miejscom
kultu religijnego w Milanówku. W konkursie mog¹ wzi¹æ
udzia³ uczniowie wszystkich szkó³ podstawowych (od zerówek po klasy szóste) i wszystkich klas gimnazjalnych
w Milanówku.
W konkursie mog¹ równie¿ wzi¹æ udzia³ uczniowie uczêszczaj¹cy na pozalekcyjne zajêcia plastyczne
na terenie Milanówka organizowane przez MOK, TPD, Dom Opieki Spo³ecznej przy ul. Piasta.
Przedmiotem konkursu jest tematyka dotycz¹ca miejsc kultu religijnego w Milanówku,
w szczególnoci dotyczy to kapliczek i krzy¿y usytuowanych przy drogach, w ogrodach itp.,
ale nie wyklucza siê kocio³ów, miejsc kultu przy kocio³ach, jak grota Matki Boskiej z Lourdes czy figura Chrystusa Króla  przy kociele p.w. w. Jadwigi, kaplice przy zgromadzeniach
zakonnych, jak u Sióstr Urszulanek.
Celem konkursu jest:
 poszerzenie wiedzy na tematy religijne zwi¹zane z Milanówkiem,
 pog³êbienie wiêzi z parafi¹ i zainteresowanie praktykami religijnymi,
 o¿ywienie katechezy przez w³¹czenie do tematyki zajêæ na lekcjach religii spraw lokalnych,
 uwra¿liwienie m³odzie¿y na potrzebê troski o utrzymanie w nale¿ytym stanie kapliczek
ulicznych, kapliczek i krzy¿y znajduj¹cych siê w milanowskich ogrodach,
 pog³êbienie refleksji religijnej nad swoim ¿yciem i uniwersalnymi wartociami.
Prace nale¿y przekazywaæ w nieprzekraczalnym terminie - do dnia 30 wrzenia 2003 r.
katechetom szkolnym, których poprosimy o ³¹czne przekazanie wszystkich prac z danej szko³y
do kancelarii parafii w. Jadwigi w godzinach urzêdowania.
Og³oszenie wyników i wrêczenie dyplomów oraz nagród odbêdzie siê w dniu 14 padziernika (wtorek) w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku przy ul. Kocielnej 3 o godz. 17.00
w czasie otwarcia wystawy najciekawszych prac plastycznych, a ponadto po ka¿dej Mszy
wiêtej w kociele p.w. w. Jadwigi w niedzielê, w dniu 19 padziernika. W ocenie prac plastycznych wezm¹ udzia³ profesjonalici  artysta plastyk, historyk sztuki, nauczyciele wychowania plastycznego, katecheci.
Wystawa bêdzie pokazana w MOK-u w okresie od 14 do 22 padziernika i po³¹czona bêdzie z wystaw¹ akwareli kapliczek artysty malarza W³odzimierza Starociaka.
Wiêcej informacji udzielaj¹ dyrekcje szkó³ i katecheci, do których organizatorzy przekazali regulamin konkursu.
Andrzej Pettyn

Podziêkowanie
Komenda milanowskiego Hufca
ZHP dziêkuje wszystkim sponsorom, którzy dofinansowali pobyt
dzieci i m³odzie¿y na obozie harcerskim i kolonii zuchowej w Urszulewie w bie¿¹cym roku.
Szczególne podziêkowanie dla drukarni Arkuszowa z Grodziska Maz. za
darmowy druk plakatu.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
Komendantka Hufca ZHP
w Milanówku
Bo¿ena Osiadacz
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Harcerskie
podziêkowanie
Dziêkujê serdecznie pani Sekretarz Miasta Wies³awie Kwiatkowskiej, pani inspektor Annie wi¹tkowskiej oraz pani kierownik Referatu Ochrony rodowiska Zofii
Krawczyk, za pomoc w zorganizowaniu pracy dorywczej dla harcerzy
z naszego Hufca jad¹cych na obóz
w Urszulewie w lipcu b.r.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
Zastêpca Komendanta Hufca ZHP
phm. Dariusz Kopeæ

We wrzeniu zapraszamy po przerwie
wakacyjnej, do zapisów w sta³ych sekcjach
i Klubach zainteresowañ prowadzonych
w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku,
oto nasze propozycje:
l RYTMIKA
l Sekcja TEATRALNA
l Sekcja PLASTYCZNA
l Sekcja TANECZNA
l Sekcja MUZYCZNA
l Szkó³ka TENISOWA
l Szkó³ka SZACHOWA
l CHÓR SENIORA Z³oty liæ
l Klub PRZEDSZKOLAKA
l Klub RPG (gry fabularne)
l Klub SZACHOWY
l Towarzyski Klub BRYD¯OWY
l Klub SENIORA
l Klub POETYCKI Ars Poetica
l WARSZTATY TWÓRCZE
 RYSUNKU I MALARSTWA
 NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
KLAWISZOWYCH I PERKUSJI (odp³atnoæ indywidualna za lekcjê).
Odp³atnoæ za zajêcia sekcji MOK-u wynosi 35 z³ miesiêcznie, szkó³ka tenisowa
40 z³ miesiêcznie. Klub Przedszkolaka 
informacja u prowadz¹cego, tel. 724-80-37.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Miejskim Orodkiem Kultury w Milanówku,
ul. Kocielna 3, tel. 758-39-60. Zapisy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10.0018.00.
Ponadto zapraszamy do korzystania
z KORTÓW TENISOWYCH.
Czynne od godz. 8.00 do 20.00
Przy wietle od poniedzia³ku do pi¹tku
od godz. 20.00 do 22.00  po wczeniejszej
rezerwacji telefonicznej.
1 godz.  18 PLN
1 godz. przy owietleniu  20 PLN

OG£OSZENIE

MOK informuje, ¿e prowadzi
wynajem sal z przeznaczeniem
na realizacjê kursów,
konferencji, seminariów,
szkó³ jêzykowych.
Informacje w sekretariacie
ul. Kocielna 3
tel. 758-39-60
Miejski Orodek Kultury
Milanówek, ul. Kocielna 3
e-mail: mokmilanowek@poczta.fm
annabiczyk@wp.pl
www.mokmilanowek.pl
tel./fax (022) 758-39-60

Mistrzostwa Milanówka
w Szachach

o Puchar Burmistrza Jerzego Wysockiego

W tym roku impreza mia³a charakter festiwalu szachowego  oprócz turniejów
w szachach klasycznych (A i B, 1.5 godziny
na partiê dla zawodnika plus 30 sekund na
ruch) rozegrano równie¿ turniej szachów
szybkich (15 minut na partiê dla zawodnika). W obu turniejach udzia³ wziê³o a¿ 113
uczestników (39 w turnieju A, 42 w turnieju
B i 47 w turnieju szachów aktywnych).
W turnieju A mogli wyst¹piæ zawodnicy od II
kategorii wzwy¿, turniej B i turniej szachów
szybkich by³ otwarty dla wszystkich chêtnych.
W turnieju A od startu do mety prowadzi³
mistrz krajowy, medalista mistrzostw Polski
juniorów Marcin Krysztofiak. Du¿¹ niespodziank¹ jest II miejsce Tadeusza Moskwiñskiego, który w ostatniej rundzie pokona³
mistrza krajowego, wielokrotnego mistrza
Warszawy Rafa³a Przedmojskiego. Po pechowej pora¿ce w ostatniej rundzie V miejsce
zaj¹³ najlepszy zawodnik Jedwabnika Milanówek junior Eugeniusz Szwier. Najlepsz¹
zawodniczk¹ zosta³a eksmistrzyni Polski
mistrzyni FIDE El¿bieta Kowalska z Jedwabnika Milanówek.
IX Otwarte Mistrzostwa Milanówka
o Puchar Burmistrza Jerzego Wysockiego  Turniej A
I m-ce  mistrz krajowy Marcin Krysztofiak
II m-ce  Tadeusz Moskwiñski
III m-ce  mistrz krajowy Rafa³ Przedmojski
IV m-ce  mistrz krajowy Adam Deszczyñski

Najlepsza zawodniczka
 mistrzyni FIDE
El¿bieta Kowalska
Najlepszy junior do lat 18
 Piotr Nguyen
Najlepszy zawodnik
z rankingiem < 2200
 Leszek Bieliñski
Najlepszy zawodnik bez
rankingu FIDE
 Robert Krasiewicz

Fot. arch.

W dniach 21-29.VI.2003 r., w du¿ej sali
Miejskiego Orodka Kultury przy ulicy Kocielnej 3, odby³y siê IX Otwarte Mistrzostwa
Milanówka w Szachach o Puchar Burmistrza
Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego.
Organizatorem turnieju by³ Miejski Orodek
Kultury i II-ligowy klub szachowy Jedwabnik Milanówek. Turniej jest jedn¹ z najwiêkszych imprez szachowych na Mazowszu.
W rozgrywanych tradycyjnie w ostatnim tygodniu czerwca mistrzostwach bierze udzia³
coraz wiêksza liczba uczestników. Udany
rozwój milanowskich szachów mo¿liwy jest
przede wszystkim dziêki przychylnoci
w³adz miasta z Panem Burmistrzem Jerzym
Wysockim na czele. Dziêkujemy tak¿e milanowskim firmom Jedwab Polski oraz MPM
PRODUCT za sponsorowanie turnieju. Za
pomoc w organizacji mistrzostw dziêkujemy
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury Pani
Annie Biczyk, Koordynatorowi do Spraw
Sportu W³odzimierzowi Filipiakowi oraz
Panu Grzegorzowi Lawendowskiemu.

Turniej Szachowy w Miejskim Orodku Kultury

Udzia³ wziê³o 39 uczestników, w tym a¿ 27
posiadaj¹cych miêdzynarodowy ranking FIDE.
W turnieju B zwyciê¿y³ Tomasz Jadachowski, który w decyduj¹cej partii pokona³
na czas po dramatycznej koñcówce Tadeusza
Ferêczkowskiego. Najlepsz¹ zawodniczk¹
zosta³a juniorka Natalia Stawujak z klubu
MOK Jedwabnik Milanówek.
IX Otwarte Mistrzostwa Milanówka
o Puchar Burmistrza Jerzego Wysockiego  Turniej B
I m-ce  Tomasz Jadachowski
II m-ce  Tadeusz Ferêczkowski
III m-ce  Leszek Talar
IV m-ce  Grzegorz Kaczmarek
V m-ce  Stanis³aw Ciesielski
VI m-ce  Robert Milczarek
Najlepsza zawodniczka
I m-ce  Natalia Stawujak
II m-ce  Agnieszka Cieplak
III m-ce  Olga Dudek
Najlepszy junior do lat 10
 Przemys³aw Borowicz
Najlepszy junior do lat 12
 Marcin Mycko
Najleszy junior do lat 14
 Piotr Jankowski
Najlepszy junior do lat 16
 Krzysztof Maliszewski
Udzia³ wziê³o 42 uczestników.
W rozegranym w niedzielê 22 czerwca
turnieju szachów szybkich zwyciê¿y³ mistrz
miêdzynarodowy Miros³aw Sarwiñski. Na
podkrelenie zas³uguje dobra postawa zawodników milanowkiego klubu szachowego Eugeniusza Szwiera i mistrza miêdzynarodowego Krzysztofa Pañczyka. W trudnej
stawce zawodników nagrody nie zdoby³ nawet eksmistrz Polski, mistrz miêdzynarodowy Jan Adamski.
I Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Szachach Szybkich

V m-ce  Eugeniusz Szwier

I m-ce  mistrz miêdzyn. Miros³aw Sarwiñski
II m-ce  mistrz krajowy Bart³omiej Heberla

VI m-ce  Micha³ Olszewski

III m-ce  Eugeniusz Szwier

IV m-ce  mistrz krajowy Rafa³ Przedmojski
V m-ce  mistrz krajowy Artur Grzelak
VI m-ce  mistrz miêdzynar. Krzysztof Pañczyk
Najlepsza zawodniczka
 Anna Gasik
Najlepszy junior do lat 18
 Piotr Zimolzak
Najlepszy junior do lat 14
 Krzysztof Grochowski
Najlepszy zawodnik bez rankingu FIDE
I m-ce  Jolanta Alvarado
II m-ce  Grzegorz Kubeczko
Udzia³ wziê³o 47 uczestników.
Mistrzostwa zosta³y zorganizowane po
raz pierwszy w 1985 roku przez Pana
Tadeusza Zas³onkê (wczeniej mistrza
Warmii i Mazur z 1953 roku). Od roku
1994 s¹ organizowane w formule otwartej.
W przysz³ym roku odbêd¹ siê jubileuszowe
X Otwarte Mistrzostwa Milanówka.
Tadeusz Ferêczkowski

Jaros³aw Kowalewski
z Milanówka nowym
Prezesem Mazowieckiego
Zwi¹zku Szachowego

W dniu 17 maja 2003 roku Walne Zgromadzenie Delegatów wybra³o nowym Prezesem Mazowieckiego Zwi¹zku Szachowego,
na czteroletni¹ kadencjê, wychowanka milanowskiego klubu szachowego Jaros³awa
Kowalewskiego. Uzyska³ on 22 z 35 g³osów
wyprzedzaj¹c Jerzego Morasia z Hetmana
Warszawa (11 g³osów) przy dwóch g³osach
niewa¿nych. Jaros³aw Kowalewski zast¹pi na
stanowisku Prezesa Chrystiana Materskiego,
równie¿ z Milanówka. Cieszymy siê z decyzji przedstawicieli mazowieckich klubów
szachowych, która jest równie¿ dowodem ich
pozytywnej oceny szachów w Milanówku.
¯yczymy nowemu Prezesowi wielu sukcesów w dzia³alnoci na rzecz rozwoju królewskiej gry na Mazowszu!
Tadeusz Ferêczkowski
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IV Turniej Pi³ki No¿nej

o Puchar Burmistrza Milanówka

w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia parafii w. Jadwigi l¹skiej

Fot. A. Pettyn

23 sierpnia na boisku przy basenie (Osiedle Jedwabnik) odby³ siê IV ju¿ Turniej Pi³ki
No¿nej zespo³ów 6-osobowych o Puchar
Burmistrza Milanówka. Tym razem turniej
zorganizowano w ramach obchodów 75-lecia Parafii w. Jadwigi l¹skiej. Informowa³y
o nim zarówno afisze na miecie, jak i zaproszenia do udzia³u przekazywane po
Mszach w. w kociele p.w. w. Jadwigi l¹skiej. Nic wiêc dziwnego, ¿e turniej spotka³
siê z du¿ym zainteresowaniem, bo wziê³o
w nim udzia³ 19 dru¿yn (6 zawodników + 1
rezerwowy)  ³¹cznie 133 pi³karzy. Mecze
rozgrywano systemem pucharowym 2 x po
8 minut. W przypadku remisu o dalszej grze
decydowa³y rzuty karne.
W tzw. redniej grupie wiekowej (dla zawodników urodzonych w latach 19881990) zwyciê¿y³a dru¿yna o tajemniczej
nazwie Ogórki Zdzis³awa z Zespo³u Szkó³
im. Fryderyka Chopina przy ¯abim Oczku,
która po rzutach karnych w finale zwyciê¿y³a zespó³ Black Seven 1:0.
W drodze do fina³u dru¿yna Ogórki Zdzis³awa pokona³a Kolorowych 6:0 i Huragan
1:0. Bardzo cieszymy siê z wygranej  powiedzia³ po meczu kapitan zwyciêskiego zespo³u £ukasz Tameczka  atmosfera by³a
wspania³a, walka do koñca za¿arta, najtrudniejszy by³ mecz fina³owy, a o naszej wygranej zadecydowa³ rzut karny bardzo dobrze
wykonany przez Marcina Bieniaka.
W dru¿ynie z ¯abiego Oczka wyró¿nili siê
ponadto Ada Komorowski, Rafa³ Dobro-

Ceremonia wrêczania nagród
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gowski, Sebastian Szlacheta. W czasie
roku szkolnego  jak poinformowa³ mnie
kapitan dru¿yny  m³odzi pi³karze trenuj¹ na
boisku szkolnym lub w Miejskiej Hali Sportowej. Mamy w szkole  powiedzia³ kapitan  dobre warunki do treningu, a nauczyciele ¿yczliwie traktuj¹ nasze sportowe zainteresowania. Na pytanie, czy pi³ka no¿na
nie przeszkadza im w nauce, zapewnili ¿e
nie, chocia¿ niektórzy w II klasie gimnazjum
musz¹ podci¹gn¹æ siê z matmy. W walce
o III miejsce Huragan ³atwo i zdecydowanie
pokona³ Marchewki 6:1.
W grupie starszej zawodników urodzonych w 1987 roku (i starszych) w finale zwyciê¿y³a dru¿yna Berliny, która po rzutach
karnych pokona³a 3:1 zespó³ Rutyniarzy.
W tym ostatnim zespole  daj¹c dobry przyk³ad do wspólnej zabawy  zagra³ Burmistrz
Jerzy Wysocki, który kilkakrotnie mia³ nawet dobr¹ okazjê do strzelenia bramki.
W koñcówce w Rutyniarzach wyró¿ni³ siê
W³odzimierz Filipiak, który w piêknym stylu strzeli³ karnego, ale nie wystarczy³o to do
wygranej, bo pozostali pi³karze z jego zespo³u strzelali karne zbyt s³abo. Zespó³ Berliny
w drodze do fina³u kolejno pokona³ Aminex
(2:0), Tydzieñ na dzia³ce (3:2  w rzutach
karnych) i Kanonierów (1:0). W walce o III
miejsce Kanonierzy pokonali Gemini 1:0.
Puchary Burmistrza zwyciêskim dru¿ynom wrêcza³ Burmistrz Milanówka Jerzy
Wysocki, okolicznociowe medale oraz nagrody rzeczowe wrêczali  Proboszcz ks. pra³at Zbigniew Szysz i Burmistrz Jerzy Wysocki. Warto podkreliæ, ¿e m³odziutkiej dru¿ynie ministrantów z parafii w. Jadwigi
przyznano tzw. z³ot¹ pi³kê.
Zdaniem obserwatorów by³a to impreza
bardzo udana i z pewnoci¹ pozostanie
w pamiêci towarzysz¹cych meczom kibiców
i zawodników w ró¿nych grupach wiekowych  od nastolatków po dojrza³ych mi³oników pi³ki no¿nej. Niektórzy kibice ¿artowali mówi¹c, ¿e szkoda, i¿ w finale Ogórki
nie spotka³y siê z Marchewkami.
Jeden z kibiców powiedzia³, ¿e z obu tych
dru¿yn nale¿y wy³oniæ najlepszych zawodników, stworzyæ jeden silny zespó³ i powalczyæ w nastêpnym turnieju pod nazw¹ Zupa
ogórkowa... Swoj¹ drog¹, nazwy startuj¹cych zespo³ów by³y przeró¿ne, byli Kolorowi, Siedmiu Wspania³ych, Kanonierzy, Samoobrona i Mc. Pyton John.
W przemówieniach koñcowych zarówno
Burmistrz Jerzy Wysocki, jak i Proboszcz
Zbigniew Szysz podkrelili, ¿e by³a to radosna zabawa sportowa, która dobrze s³u¿y³a zarówno tê¿ynie fizycznej, jak i popularyzacji jubileuszu najstarszej milanow-

skiej parafii. W wyst¹pieniach tych nie zabrak³o jednak akcentów krytycznych. Burmistrz Wysocki jako Ojciec miasta  jak sam
powiedzia³  zwróci³ uwagê, aby w czasie gry
hamowaæ jêzyki, bo niektóre s³owa nie s³u¿¹ kulturze rywalizacji sportowej. Natomiast
Proboszcz Szysz zwróci³ uwagê na to, ¿e kibicom nie przystoi w czasie meczu paliæ papierosy, bo to daje z³y przyk³ad m³odzie¿y.
Na zakoñczenie warto podkreliæ wietn¹ organizacjê imprezy, która jest zas³ug¹
pracowników Miejskiego Orodka Kultury 
W³odzimierza Filipiaka i Grzegorza Lawendowskiego oraz dobr¹ pracê sêdziów  Grzegorza Michalaka i jego syna Krzysztofa Michalaka, którzy sêdziowali bardzo spokojnie,
ale i zdecydowanie, jednym s³owem  poprawnie, co spotka³o siê z aprobat¹ zawodników i zgromadzonych kibiców.
Andrzej Pettyn

19-21
wrzenia
2003 r.
X JUBILEUSZOWA AKCJA
SPRZ¥TANIE WIATA  POLSKA
W tym roku odbêdzie siê ju¿ dziesi¹ta
polska edycja Sprz¹tania wiata, z tej okazji pragniemy gor¹co zachêciæ mieszkañców
Milanówka do uczestnictwa we wspólnym
sprz¹taniu terenów publicznych naszej gminy. Dotychczas na nasz apel odpowiada³y
dzieci i m³odzie¿ szkolna, pragniemy aby
tegoroczn¹ akcj¹ Sprz¹tanie wiata zosta³y równie¿ zainspirowane osoby doros³e.
Wszystkich zainteresowanych jubileuszow¹
akcj¹ zapraszamy do Referatu Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku,
ul. Kociuszki 45 (budynek B, I piêtro) w celu
podania niezbêdnych informacji dotycz¹cych:
 terenu wyznaczonego do sprz¹tania oraz
miejsca ustawienia worków z odpadami
do wywozu przez s³u¿by miejskie,
 terminu sprz¹tania,
 iloci osób sprz¹taj¹cych.
Osoby odpowiedzialne za przebieg akcji
otrzymaj¹ rêkawice ochronne oraz worki na
odpady w Referacie Ochrony rodowiska.
Poka¿my, ¿e potrafimy zorganizowaæ siebie i innych w dzia³aniach na rzecz tak wa¿nej sprawy jak¹ jest ochrona rodowiska.

Wakacyjne Imprezy Sportowe
W okresie wakacyjnym odby³y siê nastêpuj¹ce zawody sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych o Puchar Burmistrza Miasta
18.07.03 na basenie miejskim m³odzie¿
ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych bra³a udzia³ w zawodach p³ywackich.
Wyniki zawodów:
Szko³a podstawowa do klasy czwartej:
I m-ce  Przemys³aw Pu³awski
II m-ce  Hubert Krawczykowski
III m-ce  Kacper Stankiewicz
Szko³a podstawowa kl. V-VI:
dziewczêta
I m-ce  Kamila Nowakowska
II m-ce  Ma³gorzata Or³owicz
III m-ce  Natalia Jurkiewicz
ch³opcy
I m-ce  Patryk Prawdzik
II m-ce  Grzegorz Kocio³owski
III m-ce  Mateusz Hordliczek
Gimnazjum:
dziewczêta
I m-ce  Marta Siciñska
II m-ce  Katarzyna Fuks
III m-ce  Alicja Dr¹¿ek
ch³opcy
I m-ce  Sebastian D¹browski

II m-ce  Mateusz D¹browski
III m-ce  £ukasz Raczkowski
23.08.03. przy basenie miejskim odby³
siê Wakacyjny Turniej Pi³ki No¿nej (relacjê z turnieju w biuletynie  opisuje Pan Andrzej Pettyn)
30.08.03. przy jesiennej pogodzie na basenie miejskim 22 pary rywalizowa³y w pi³ce pla¿owej.
Marek Dej i Marek Maciejczak, 50-letni
panowie, grali piêkn¹ siatkówkê i maj¹ ju¿
godnych nastêpców  ich synowie zwyciê¿yli
odbieraj¹c puchary i medale z r¹k Burmistrza
Miasta Jerzego Wysockiego.
Wyniki zawodów:
I m-ce  Rafa³ Dej
 Jakub Maciejczak
II m-ce  Mariusz Filipiak
 £ukasz Drzewiecki
III m-ce  Rafa³ Grabkowski
 Krzysztof Szematowicz
 Marek Dej
 Marek Maciejczak
Chcielibymy przeprosiæ, króla strzelców
Ligi Siódemek Roberta Matysiaka, za b³¹d
w wydrukowaniu jego nazwiska w poprzed-

Szrotówek kasztanowiaczek
szkodnik kasztanowców

Do niedawna kasztanowce pospolite uwa¿ane by³y za drzewa w niewielkim stopniu
uszkodzone przez szkodniki. Sytuacja diametralnie zmieni³a siê w 1985 r. W Macedonii odkryto wówczas nowy gatunek motyla
 Cameraria obridella, nazwanego po polsku
szrotówkiem kasztanowiaczkiem. Jego
drobne (do 5mm) g¹sienice tworz¹ tzw.
miny, czyli korytarze miêdzy górn¹ a doln¹
stron¹ licia. Bior¹c uszkodzony liæ pod
wiat³o, mo¿na bez trudu dostrzec ¿eruj¹c¹
larwê lub poczwarkê w kokonie. Doros³e
motyle s¹ bardzo drobne, o rozpiêtoci skrzyde³ ok. 3,5mm. W czasie wylotu masowo
obsiadaj¹ pnie kasztanowców, gdzie ³atwo je
dostrzec. Najaktywniejsze s¹ rano i wieczorem, w dni pochmurne i d¿d¿yste.
Pocz¹tkowo wystêpowanie tego szkodnika ogranicza³o siê do Ba³kanów. Jednak bardzo szybko zacz¹³ siê rozprzestrzeniaæ.
W Polsce po raz pierwszy zaobserwowano go
w 1998 r., a w latach 2000-2001 dotar³ do
Warszawy. Obecnie wystêpuje na wszystkich
kasztanowcach na terenach zieleni miejskiej,
parkach i ogrodach przydomowych w bardzo
niepokoj¹cym nasileniu, nierzadko pod koniec sezonu mo¿na siê doliczyæ 300 larw
w jednym liciu kasztanowca.

Podstawowym czynnikiem, reguluj¹cym
liczebnoæ owadów minuj¹cych, s¹ paso¿ytnicze b³onkówki (naturalny wróg). Niestety
obecnie, w przypadku szrotówka kasztanowiaczka wystêpuj¹cego na terenie Polski ,
paso¿ytnicze b³onkówki nie potrafi¹ efektywnie rozwijaæ siê na larwach tego szkodnika. Jest jednak nadzieja, ¿e procent spaso¿ytowania larw szrotówka w kolejnych
latach w Polsce mo¿e siê systematycznie
zwiêkszaæ, jako ¿e wybiórczoæ pokarmowa paso¿ytniczych b³onkówek jest zjawiskiem dynamicznym.

Problemy przy zwalczaniu
szrotówka
Kasztanowce nasze rosn¹ na ogó³ w bezporednim s¹siedztwie cz³owieka (ulice,
ogrody, skwery), co uniemo¿liwia wykonywanie zabiegów chemicznych. Alternatyw¹
wydaj¹ siê tu rodki dzia³aj¹ce systemicznie
czyli wg³êbnie. Wykazano te¿ efektywne
dzia³anie niektórych insektycydów, podawanych w postaci zastrzyków do pnia.
Nale¿y w tym miejscu podkreliæ, ¿e rodki ochrony rolin s¹ rejestrowane na dane
roliny, przeciwko konkretnym organizmom
szkodliwym. W zwi¹zku z tym nale¿y zazna-

nim biuletynie. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku tak¿e bêdzie walczyæ o zdobycie
tego tytu³u.
Koordynator do spraw sportu
W³odzimierz Filipiak

Robert Matysiak  Król Strzelców Ligi
Siódemek z redaktorem sportowym
W³odzimierzem Szaranowiczem

czyæ, ¿e obecnie jedynym rodkiem dopuszczonym do zwalczania szrotówka kasztanowiaczka w Polsce jest ¿el do mikroiniekcji
(wstrzykiwania do pni). Zabiegi takie mog¹
wykonywaæ tylko firmy specjalnie do tego
przeszkolone. Walka ze szrotówkiem t¹ metod¹ jest bardzo kosztowna.
Optymaln¹ metod¹ w walce z tym
szkodnikiem mo¿e byæ jesienne usuwanie opad³ych lici. Zabieg ten redukuje liczebnoæ motyli pierwszego (zimuj¹cego)
pokolenia, opóniaj¹c w czasie powstanie bardzo silnych uszkodzeñ drzew. Aby
zabieg by³ efektywny trzeba zebrane licie przekompostowaæ, ale tak, by temperatura w pryzmie (przynajmniej przez
kilka tygodni) wynosi³a 40-50oC. Mo¿na
to osi¹gn¹æ poprzez przykrycie pryzmy
foli¹ lub warstw¹ ziemi.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niezwykle wa¿na
jest przy tym skrupulatnoæ, gdy¿ nawet
pojedyncze pora¿one licie s¹ potencjalnym
ród³em szkodnika w roku nastêpnym.
W celu uzyskania szczegó³owych informacji na temat metod zwalczania szrotówka kasztanowiaczka zapraszam zainteresowanych mieszkañców Milanówka do Referatu Ochrony rodowiska.
Kierownik
Referatu Ochrony rodowiska
Zofia Krawczyk
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Akcja Licie  Jesieñ 2003
Informujemy, ¿e Gmina Milanówek zapewnia jesieni¹ br. jeden
bezp³atny odbiór worków z liæmi z terenu prywatnych posesji,
uwzglêdniaj¹c podzia³ miasta na
cztery kwarta³y w nastêpuj¹ce dni
listopada, od godz. 8.00:
03. i 04.11.2003 r.
(poniedzia³ek, wtorek)
 kwarta³ I:

Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopina,
Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Gombrowicza, Górnolena, Gródeckiego, Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa, Kocielna, Kociuszki, Krakowska, (Kociuszki-Wielki K¹t), Krasiñskiego, (Kociuszki-Woj. Polskiego),Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego, Ludna, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, Nowa, Okopy Górne, Parkowa, Partyzantów, Pasieczna, Pewna, Piaski,
Piaskowa, Plantowa, Podgórna (KociuszkiGrodeckiego), Pó³nocna, Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna, Rzeczna, Skromna, S³owackiego, Smoleñskiego (tory PKP-Kocielna),
Sobieskiego, Spacerowa, Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy, wierkowa, Teligi, Tuwima,
W¹ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska Polskiego, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie Oczko, ¯wirki.

05. i 06.11.2003 (roda,
czwartek)  kwarta³ II:

Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska (Kociuszki-Czubiñska), Krasiñskiego (Kociuszki-Piasta), Leny lad, Letnicza, Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-go
Maja, Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa,
Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa, Piasta, Podgórna (Kociuszki-Wspólna),
Podlena, Po³udniowa, Przerwana, Przysz³oæ, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka, Spokojna, Trêbacka, Wiejska, Wjazdowa,
Wlot, Wójtowska, Wschodnia, Wspólna,
Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia.

07.11.2003 (pi¹tek)
 kwarta³ III:

Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,
Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królewska (od ul. Pi³sudskiego w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa, Na Skraju, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Ptasia, Ks. Skargi,
Smoleñskiego (tory PKP-Ks. Skargi), Sportowa, Staszica, rednia, Warszawska (od ul.

Pi³sudskiego w kierunku Grodziska Maz.),
Wysoka, Wysockiego.

08. i 10.11.2003 (sobota,
poniedzia³ek)  kwarta³ IV:

Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudowska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej, Konwaliowa,
Królewska (Pi³sudskiego  w kierunku
Pruszkowa), Krótka, Krzywa, Lena, Makowa, Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska,
Owczarska, Per³owa, Piêkna, Podkowiañska,
Podwiejska, Polna, Projektowana, Prosta,
Pró¿na, Przechodnia, Przejazd, Przeskok,
Rososzañska, Skona, S³oneczna, Sosnowa,
Szkolna, lepa, rodkowa, Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego  w kierunku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa, Zaw¹ska.
UWAGA !
Worki nale¿y wystawiaæ na ulicê w pasach
chodnikowych, w dniach wywozu, do
godz. 8.00. Worki powinny byæ zawi¹zane

AKCJA ODBIORU
ETERNITU

Podczas tegorocznej akcji odbioru eternitu przeprowadzonej w czerwcu br. specjalistyczna firma obs³uguj¹ca akcjê odebra³a
i unieszkodliwi³a ponad 20 ton p³yt azbestowo-cementowych pochodz¹cych z demonta¿u pokryæ dachowych z terenu Milanówka.
Kolejn¹ tak¹ akcjê planujemy zorganizowaæ
w II kwartale 2004 r. Zainteresowanych ww.
akcj¹ mieszkañców zapraszamy do Referatu Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Kociuszki 45 (budynek
B, I piêtro) w celu wype³nienia stosownej
deklaracji partycypacji w 20% kosztów.

KOLEJNA DYSTRYBUCJA
SADZONEK DRZEW
I KRZEWÓW OZDOBNYCH

Z uwagi na bardzo du¿e zainteresowanie mieszkañców Milanówka akcj¹ sadzonek drzew i krzewów informujemy, ¿e w dniu 26.09.2003 r. zostanie przeprowadzona kolejna dystrybucja sadzonek drzew i krzewów
ozdobnych w cylindrach po atrakcyjnej cenie. Dystrybucja odbêdzie siê na
terenie Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Kociuszki 45 w godz. 800 - 1600.

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 dla mieszkañców 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.
Us³ugê tak¹ mog¹ wykonywaæ, miêdzy
innymi, nw. firmy:
1. Stanis³aw Olkowski, tel. 755-83-41,
0-602255914
2. Jolanta Generalczyk, tel. 758-57-92,
0-501868893
3. Petroniusz Frejlich, tel. 724-90-20,
0-501102762
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Zofia Krawczyk

APEL DO
MIESZKAÑCÓW
MILANÓWKA

NALE¯¥CYCH
DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW
Szanowni Pañstwo!
Zwracamy siê z uprzejm¹ prob¹ o maksymalne wykorzystywanie pojemnoci worków do gromadzenia posegregowanych odpadów. Dotyczy to worków na makulaturê,
z³om i tworzywa sztuczne. Zape³nianie kolorowych worków w 95 % przynosi korzyci
ekonomiczne (obni¿a koszty segregacji)
a przede wszystkim zyska na tym rodowisko naturalne.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Zofia Krawczyk

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