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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
16 � 30 wrze�nia 2003 r.
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Burmistrz
I. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
1. Zarz¹dzenie nr 106/IV/03 w sprawie za-

rz¹dzenia wyborów do M³odzie¿owej
Rady Miasta na dzieñ 20 pa�dziernika
2003 r. oraz okre�lenia kalendarza wy-
borczego:

Za³¹cznik Nr 1 do Zarz¹dzenia nr 106/IV/03
Burmistrza Miasta Milanówka z dnia
15.09.03 r.
KALENDARZ WYBORCZY dla wyborów
do M³odzie¿owej Rady Miasta Milanówka

w dniu 20 pa�dziernika 2003 r.

do dnia 22.09.2003 r.
podanie do publicznej wiadomo�ci infor-
macji o okrêgach wyborczych, ich grani-
cach i numerach, liczbie radnych wybie-
ranych w okrêgu oraz wyznaczonych
miejscach g³osowania

do dnia 26.09.2003 r.
powo³anie komisji wyborczych przez dy-
rektorów szkó³ oraz organizacji m³odzie-
¿owych, których statuty nie reguluj¹ kwe-
stii wyborczych

od dnia 06.10.2003 r. do dnia 08.10.2003 r.,

w godz. 10.00-16.00
zg³aszanie listy kandydatów na radnych
M³odzie¿owej Rady Miasta Milanówka
w celu zarejestrowania w Biurze Rady
Miasta ul. Ko�ciuszki 45 bud. B

do dnia 10.10.2003 r.
podanie przez Burmistrza Miasta Milanów-
ka, w formie obwieszczenia, informacji
o zarejestrowanych kandydatach na rad-
nych,  sporz¹dzenie spisów wyborców przez
dyrektorów szkó³ i organizacje spo³eczne
wymienionych w za³¹czniku nr 2

do dnia 19.10.2003 r.
zakoñczenie kampanii wyborczej

20.10.2003 r., w godz. 8.00-20.00
g³osowanie

do dnia 22.10.2003 r.
og³oszenie wyników wyborów

do dnia 24.10.2003 r., w godz. 9.00-16.00
rozpatrzenie skarg na wybory i og³osze-
nie wa¿no�ci wyborów

28.10.2003 r. godz. 17.00
prezentacja nowowybranych M³odzie¿o-
wych radnych na Sesji Rady Miasta

30.10.2003 r., w godz. 17.00
Sesja inauguracyjna

Za³¹cznik nr 2 do Zarz¹dzenia nr 106/IV/03
Burmistrza Miasta Milanówka z dnia
15.03.2003 r.
Wykaz szkó³ i organizacji m³odzie¿owych

tworz¹cych placówki wyborcze
w wyborach radnych do M³odzie¿owej

Rady Miasta zarz¹dzonych
na dzieñ 20 pa�dziernika 2003 r.

1. Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1
ul. Królewska 69

2. Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3
ul. ¯abie Oczko 1

3. Zespó³ Szkó³ nr 2 im. gen. J. Bema
ul. Wójtowska 3

4. Zespó ³ Szkó³ nr 1, ul. Piasta 14
5. Gimnazjum Spo³eczne, ul. Brzozowa 1
6. Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 5

ul. Fiderkiewicza 41
7. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna

ul. Warszawska 18
8. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego

ul. Warszawska 37
9. Stowarzyszenie Forum M³odzie¿owe

ul. Mickiewicza 3
10. Stowarzyszenie M³odzi dla Milanówka

 ul. Piaski 20
11. Klub Sportowy �MILAN�, ul. Turczynek

NIKE 2003
dla Jaros³awa
Marka Rymkiewicza
z Milanówka

ci¹g dalszy na str. 2

To ju¿ wiemy! Tegorocznym laureatem li-
terackiej nagrody Nike zosta³ znakomity po-
eta i pisarz Jaros³aw Marek Rymkiewicz.
T¹ najbardziej presti¿ow¹ nagrod¹, której ce-
lem jest promocja literatury polskiej, Poeta
zosta³ nagrodzony za zbiór wierszy �Zachód
s³oñca w Milanówku�. Tym samym zbiór ten
uznany zosta³ za najlepsz¹ ksi¹¿kê 2003
roku. Najlepsza, znaczy równie¿ prawdziwie
autentyczna, bowiem �pisarz jest co� wart dla
innych ludzi, mo¿e im byæ potrzebny � tylko
je�li mówi z g³êbi swojego do�wiadczenia�.

A do�wiadczeniem Poety jest to, ¿e miesz-
ka i ogl¹da swoje zachody s³oñca, w³a�nie tu
w Milanówku. Jego prawdziwie istniej¹cy
ogród � pe³en kwiatów, ptaków, kretów i ko-
tów, rozbrzmiewaj¹cy muzyk¹ Bartoka i Szo-
stakowicza jest �sceneri¹ objawieñ metafi-
zycznych�, a tak naprawdê miejscem, gdzie
�fizyka� ³¹czy siê z �metafizyk¹�. Zachwy-
ceni werdyktem jeszcze raz dziêkujemy, ¿e
przy okazji tworzenia rozs³awi³ nasze mia-
sto w �wiecie. Powtarzaj¹c za Poet¹ �Litera-
tura... � o nic nie prosi i nie czeka na wspar-
cie. Potrzebuje tylko czytelników � istnieje
dlatego, ¿e oni istniej¹�, a miasto takie jak
Milanówek, wbrew temu co twierdzi³ wielki
filozof, potrzebuje Poetów.

Teresa �miechowska

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrz Miasta Milanówka zawiadamia o wszczêciu postêpowania

zgodnie z art. 61§ 4 Kpa, w zwi¹zku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

Zawiadamia siê, ¿e w dniu 06.10.2003 r. zosta³o wszczête na ¿¹danie pana Marka Balcera
postêpowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

BUDOWA SIECI GAZOWEJ W MILANÓWKU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ
dzia³ki nr ewidencyjny 25/2, 32/2, 105/2, obrêb 06-03 Milanówek

Zgodnie z art. 10 § Kpa strony maj¹ prawo zapoznaæ siê w Urzêdzie Miejskim w Milanówku,
ul. Ko�ciuszki 45, budynek �A� w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 17 w dniach
poniedzia³ek-pi¹tek w godzinach 9.00  -15.00 ze z³o¿onym materia³em w sprawie oraz wypowiedzieæ

siê co do z³o¿onego wniosku w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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W poprzednim Biuletynie Miasta Mila-
nówka (7/2003) w punkcie 3 sprawozdania
prac Burmistrza Miasta Milanówka zosta³a
zamieszona nie�cis³a, a w czê�ci nieprawdzi-
wa informacja. Cytujê: (Burmistrz) �Zaak-
ceptowa³ wniosek o wy³¹czenie z granic War-
szawskiego Obszaru Chronionego Krajobra-
zu terenu ��ródmie�cia Milanówka�, kieru-
j¹c sprawê do zaopiniowania przez Ligê
Ochrony Przyrody i Wojewodê.�

Chcia³bym wyja�niæ Czytelnikom i Miesz-
kañcom Milanówka, ¿e wyst¹pi³em do Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wo-
jewódzkiego Konserwatora Przyrody z zapy-
taniem dot. prowadzenia prawid³owej poli-
tyki przestrzennej w �cis³ym centrum mia-
sta Milanówka, gdzie nastêpuje sprzeczno�æ
pomiêdzy istniej¹c¹ zabudow¹ (w znacznej
czê�ci wielorodzinn¹), a zapisami rozporz¹-
dzenia o Warszawskim Obszarze Chronione-
go Krajobrazu, ograniczaj¹cymi zabudowê
wielorodzinn¹ i procent zabudowanej po-
wierzchni (max.30%). Uzyska³em odpo-
wied�, z której wynika, ¿e nie ma koniecz-
no�ci wy³¹czania ��ródmie�cia Milanówka�
z WOChK., w celu prowadzenia prawid³owej
polityki przestrzennej. Ka¿dorazowe wyda-
nie decyzji o warunkach zabudowy terenu,
bêdzie wymagaæ uzgodnienia z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków i Wojewódz-
kim Konserwatorem Przyrody.

Do Zarz¹du Ligi Ochrony Przyrody w Mi-
lanówku w tej sprawie nie wystêpowa³em, bo
by³oby to przedwczesne.

Za zaistnia³¹ pomy³kê wszystkich ser-
decznie przepraszam!

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Sprostowanie

Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
16-30 wrze�nia 2003 r.
(ci¹g dalszy ze str. 1)
2. Zarz¹dzenie nr 107/IV/03 w sprawie po-

wo³ania Komisji do uporz¹dkowania do-
kumentacji po referendum unijnym (spra-
wa finansowana z bud¿etu Pañstwa).

3. Zarz¹dzenie nr 109/IV/03 w sprawie
zmian w Regulaminie Organizacyjnym
Urzêdu Miejskiego. Wprowadzone zmia-
ny, które nie powoduj¹ wzrostu funduszu
p³ac, s¹ nastêpuj¹ce:

l z Referatu Ochrony �rodowiska
wydzielono samodzielne stanowisko
w brzmieniu: �Stanowisko ds. Zieleni-
Ogrodnik Miejski�, do zadañ którego
nale¿y:

a) prowadzenie spraw zwi¹zanych z kon-
serwacj¹ i urz¹dzaniem zieleni miejskiej,
zieleni na miejscach pamiêci narodowej
i z pielêgnacj¹ drzew pomnikowych,

b) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wy-
dawaniem zezwoleñ na pielêgnacjê
i wycinkê drzew i krzewów,

c) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wy-
mierzaniem kar i op³at za usuwanie
drzew i krzewów,

d) typowanie elementów przyrody o wyso-
kich walorach przyrodniczo-krajobra-
zowych do poddania pod ochronê,

e) uzgadnianie sporz¹dzonych przez w³a-
�ciwy zarz¹d dróg planów zadrzewieñ
i wyrêbu drzew w pasie drogowym,

f) zarz¹dzanie usuniêcia zadrzewienia po-
garszaj¹cego widoczno�æ na trasach ko-
lejowych lub doprowadzenia otoczenia
kolei do stanu wynikaj¹cego z przepisów,

g) prowadzenie spraw edukacji ekologicz-
nej w zakresie ochrony przyrody;

l w Referacie Bud¿etowo-Finansowym
utworzono (bez wzrostu ilo�ci etatów) �
stanowisko w brzmieniu: �Z-ca
Skarbnika i Z-ca Kierownika Referatu
Bud¿etowo-Finansowego�.

4. Zarz¹dzenie nr 110/IV/03 w sprawie ko-
rekty bud¿etu miasta na 2003 r.:
a) zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿e-

towe o zwiêkszone kwoty dotacji celo-
wych z bud¿etu pañstwa na:

� dofinansowanie wyp³at dodatków
mieszkaniowych w wys. 13.317 z³
z przeznaczeniem na uzupe³nienie nie-
doboru dotacji za okres od 1 stycznia do
30 czerwca br.,

� do¿ywianie uczniów w szko³ach
w wys. 6.000 z³,

b) dokonuje siê przeniesieñ planu wydat-
ków miêdzy paragrafami:

� w rozdz. 75023 na kwotê 5.000 z³,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
rycza³tów samochodowych i delegacji
s³u¿bowych pracowników,

� w rozdz. 85404 na kwotê 7.202 z³,
z przeznaczeniem na pokrycie zwiêk-
szonych kosztów energii elektrycznej,
wynikaj¹cych ze wzrostu cen oraz wy-
d³u¿onego okresu grzewczego,

� w rozdz. 90003 w wys. 4.000 z³,
z przeznaczeniem na wydatki zwi¹za-
ne z wymian¹ starych, zniszczonych,
plastikowych koszy ulicznych na nowe
� metalowe kosze,

� w rozdz. 90015 w wys. 289 z³  w zada-
niach zleconych z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów  o�wietlenia dróg wo-
jewódzkich i powiatowych,

c) dokonuje siê przeniesieñ wydatków
miêdzy rozdzia³ami:

� w dziale 754 � Bezpieczeñstwo publicz-
ne i ochrona przeciwpo¿arowa na kwo-
tê 43.000 z³ , w zwi¹zku ze zmian¹ kla-
syfikacji bud¿etowej wydatków,

� w dziale 853 � Opieka spo³eczna na
kwotê 55.000 z³, z przeznaczeniem na
wyp³aty zasi³ków celowych.

II. Skierowa³ do Rady Miasta projekty uchwa³
w sprawach:

1. Zbycia w drodze przetargu niezabudowa-
nej nieruchomo�ci po³o¿onej w Milanówku
przy ul. Królewskiej w rejonie ul. Kasztano-
wej, bêd¹cej w³asno�ci¹ Gminy, (dz. nr ew.
74 w obrêbie 06-19 o pow. 1209 m2), prze-
znaczonej pod zabudowê mieszkaniowo-
us³ugow¹ (tereny us³ug nieuci¹¿liwych)
i zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.

2. Zmiany uchwa³y nr 394/XLVII/02 dot. wyra-
¿enia woli wniesienia wk³adu pieniê¿nego-
partycypacyjnego na rzecz TBS, równie¿ dla
przysz³ych najemców lokali z terenu Milanów-
ka, którzy obecnie zamieszkuj¹ w budynkach
stanowi¹cych w³asno�æ osób fizycznych i nie
posiadaj¹ decyzji o przydziale lub umów o na-
jem lokalu zawartych przed 10 listopada 1994 r.,
a którzy znale�li siê w szczególnie trudnej sy-
tuacji mieszkaniowej lub przydzia³ lokalu w za-
sobach TBS podyktowany jest wa¿nymi wzglê-
dami spo³ecznymi.

3. Ustalenia planu sieci publicznych przed-
szkoli prowadzonych przez Gminê Miasto
Milanówek � Przedszkole Publiczne nr 1
o strukturze organizacyjnej grup: 3-latki,
4-latki, 5-latki i 6-latki, z siedzib¹ przy
ul. Fiderkiewicza 41 oraz przy ul. Warszaw-
skiej 18. Granica obwodu Przedszkola  Pu-
blicznego pokrywa siê z granicami admi-
nistracyjnymi miasta.

III. Uruchomi³ zamówienia publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego:
a) na wykonanie kana³u sanitarnego

w ul. Zaw¹skiej,
b) na wykonanie wodoci¹gu w ulicy Wio-

sennej (boczna od ul. Czubiñskiej),
c) na wykonanie wodoci¹gu-³¹cznika

ul. Ludnej-Kochanowskiego (przy gra-
nicy z Gmin¹ Grodzisk Maz),

d) na wykonanie wodoci¹gu w ul. Staszica
(Dêbowa-Kasztanowa),

e) na wybór banku, do obs³ugi bud¿etu
Gminy Milanówek,

w trybie pozaustawowym
f) na przeprowadzenie badañ ortopedycz-

nych dzieci i m³odzie¿y w publicznych
szko³ach podstawowych i gimnazjal-
nych na terenie Milanówka.

IV. Zatwierdzi³ wyniki zamówieñ publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego:
a) na równanie dróg gruntowych równiar-

k¹, na okres 3 lat,
b) na wykonanie kanalizacji sanitarnej i wodo-

ci¹gu w ulicy bocznej od ul. Zamenhofa,

c) na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w ul. Sosnowej (In¿ynierska-D³uga),

d) na wykonanie przepustu pod ulic¹ Mar-
sza³kowsk¹ na rowie, z odbudow¹ rowu
G-1, na odcinku 90 mb,

w trybie pozaustawowym
e) na wykonanie projektu sta³ej organi-

zacji ruchu na ul. Grudowskiej (Nada-
rzyñska-Królewska) i Nadarzyñskiej
(Grudowska-Królewska),

f) na wykonanie o�wietlenia w ulicach Za-
rzecznej, Pó³nocnej (odcinek od ul. Woj-
ska Polskiego w kierunku cmentarza),
Wschodniej i Sobieskiego,

g) na wykonanie przesuniêcia s³upów
elektrycznych i przebudowy linii NN
w ulicy Naddawki,

h) na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w ul. Podgórnej (Piasta-Le�ny �lad),

i) na wykonanie kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Gospodarskiej (Wspólna-Le-
�ny �lad), Wspólnej (Podle�na-Gospo-
darska), czê�ciowo w ul. Owocowej,

j) na modernizacjê o�wietlenia ulicznego
w Milanówku.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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IX Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

_____________________
* na forum krajowym i miêdzynarodowym

IX Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a
siê w dniu 30 wrze�nia 2003 r. W sesji udzia³
wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy Wysoc-
ki, zastêpca burmistrza Zbigniew Laska, pra-
cownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni go-
�cie i mieszkañcy miasta Milanówka.

Sesjê otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹-
cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki wrêczy³
nagrody rzeczowe Ma³gosi Zimak za osi¹-
gniêcia sportowe.*

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Przewodnicz¹cy Rady Wojciech Wlaz³o
przekaza³ g³os Burmistrzowi Miasta Jerze-
mu Wysockiemu i Skarbnikowi Miasta Gra-
¿ynie Wójcik w celu prezentacji projektu
uchwa³y dot. zmian w bud¿ecie Miasta Mi-
lanówka na rok 2003.

Przewodnicz¹cy Rady w zastêpstwie Prze-
wodnicz¹cej Komisji Bud¿etu, Inwestycji
Miejskich i Integracji z Uni¹ Europejsk¹
przedstawi³ pozytywn¹, jednog³o�n¹ opiniê
dot. projektu uchwa³y w  spr.: korekty bud¿e-
tu Miasta Milanówka na 2003 r. Przewodni-
cz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wla-
z³o odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³:
� Uchwa³ê nr 65/IX/03 Rady Miasta

Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: korekty bud¿etu Miasta Mi-
lanówka na rok 2003, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu 14-za, jednog³o�nie.
Istota korekty to zaplanowanie dodatko-
wej kwoty po¿yczki preferencyjnej
(w 35%  umarzalnej) w wys. 300 tys. z³
na budowê kanalizacji, a tak¿e przesuniê-
cie kwoty 198,5 tys. z³ z wydatków bie¿¹-
cych na inwestycje, w tym 193 tys. z³ na
budowê kanalizacji i 5,5 tys. z³ na mo-
dernizacjê ul. Ko�ciuszki.

� Uchwa³ê nr 66/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Przewodnicz¹cy Rady przedstawi³
jednomy�ln¹, pozytywn¹ opiniê Komi-
sji Bud¿etu, Inwestycji Miejskich i Inte-
gracji z Uni¹ Europejsk¹ dot. przedsta-
wionego projektu uchwa³y, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 14-za, jednog³o-
�nie. Uchwa³a dotyczy 300 tys. z³ po-
¿yczki preferencyjnej, przewidzianej
w korekcie bud¿etu jw. na budowê ka-
nalizacji w ul. Gospodarskiej (Wspólna-
Le�ny �lad), Wspólnej (Gospodarska-
Podle�na), Owocowej (123 mb.) i Pod-
górnej (Piasta-Le�ny �lad).

� Uchwa³ê nr 67/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na realiza-
cjê zadania wieloletniego �modernizacja

systemu o�wietlenia ulicznego miasta
Milanówka�. Przewodnicz¹cy Rady
przedstawi³ pozytywn¹ jednog³o�n¹ opi-
niê Komisji Bud¿etu, Inwestycji Miej-
skich i Integracji z Uni¹ Europejsk¹ dot.
przedstawionego projektu uchwa³y, któ-
r¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14-za,
jednog³o�nie.

� Uchwa³ê nr 68/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: zmian w statucie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Milanówku, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 14-za, jed-
nog³o�nie.

� Uchwa³a nr 69/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: zmian w statucie Miejskiego
O�rodka Kultury w Milanówku, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 14-za, jednog³o�nie.

� Uchwa³a nr 70/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w  sprawie: zmian w statucie Zak³adu Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu 13-za, 1-wstrz.
W uchwa³ach nr 68, 69 i 70 dokonuje siê
aktualizacji statutów jednostek organi-
zacyjnych Gminy po zmianach w prze-
pisach samorz¹dowych (likwidacja ko-
legialnych Zarz¹dów i Zast¹pienie ich
jednoosobowym Zarz¹dem, którym jest
Burmistrz Miasta).

� Uchwa³a nr 71/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: wyst¹pienia do Starosty Gro-
dziskiego o przekazanie przez Skarb
Pañstwa na rzecz Gminy Miasto Milanó-
wek nieruchomo�ci gruntowej przy
ul. Rososzañskiej, z przeznaczeniem na
realizacjê ustawowych zadañ w³asnych.
Przewodnicz¹cy Rady przedstawi³ pozy-
tywn¹, jednog³o�n¹ opiniê  Komisji Bu-
d¿etu, Inwestycji Miejskich i Integracji
z Uni¹ Europejsk¹ dot. przedstawionego
projektu uchwa³y, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 14-za, jednog³o�nie. Uchwa-
³a dotyczy nieruchomo�ci na zapleczu PKN
�Orlen�  planowanej do zamiany na nieru-
chomo�æ PSS SPO£EM w Grodzisku Ma-
zowieckim po³o¿on¹ przy ul. Warszawskiej
przed budynkiem Poczty Polskiej.

� Uchwa³a nr 72/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: wyst¹pienia do Starosty Gro-
dziskiego o przekazanie przez Skarb
Pañstwa na rzecz Gminy Miasto Milanó-
wek nieruchomo�ci gruntowej przy
ul. £¹kowej i Ksi¹¿enickiej, z przezna-
czeniem na realizacjê ustawowych zadañ
w³asnych. Przewodnicz¹cy Rady przed-
stawi³ pozytywn¹, jednog³o�n¹ opiniê
Komisji Bud¿etu, Inwestycji Miejskich
i Integracji z Uni¹ Europejsk¹ dot. przed-
stawionego projektu uchwa³y, któr¹ rad-

ni przyjêli w g³osowaniu 14-za, jednog³o�nie.
� Uchwa³a nr 73/IX/03 Rady Miasta

Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: wyst¹pienia do Starosty Gro-
dziskiego o przekazanie przez Skarb
Pañstwa na rzecz Gminy Miasto Milanó-
wek nieruchomo�ci gruntowej przy
ul. Wiatracznej z przeznaczeniem na re-
alizacjê ustawowych zadañ w³asnych.
Przewodnicz¹cy Rady przedstawi³ pozy-
tywn¹ opiniê Komisji Bud¿etu, Inwesty-
cji Miejskich i Integracji z Uni¹ Europej-
sk¹ dot. przedstawionego projektu
uchwa³y, któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu 13-za, 1-przeciw.

� Uchwa³a nr 74/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: zbycia w drodze przetargu
niezabudowanej nieruchomo�ci po³o¿o-
nej w Milanówku, bêd¹cej w³asno�ci¹
Gminy Miasto Milanówek, dz. nr ew. 74
obrêb 06-19 przy ul. Królewskiej. Prze-
wodnicz¹cy Rady przedstawi³ pozytyw-
n¹ opiniê Komisji Bud¿etu, Inwestycji
Miejskich i Integracji z Uni¹ Europejsk¹
dot. przedstawionego projektu uchwa³y,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 13-za,
1-wstrz.
Uchwa³y nr 73 i 74 otwieraj¹ mo¿liwo�æ
przejêcia przez Gminê gruntów pod budo-
wê dróg ³¹czonych ul. £¹kow¹ z ul. Ksi¹-
¿ennicka oraz gruntów w rejonie ul. Wierz-
bowej pod budowê obwodnicy ul. Kró-
lewskiej.

� Uchwa³a nr 75/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: ustanowienia �Regulaminu
korzystania z terenu amfiteatru�, po³o-
¿onego u zbiegu ulic Fiderkiewicza, Krót-
kiej i Granicznej w Milanówku. Przewod-
nicz¹cy Komisji Praworz¹dno�ci, Bezpie-
czeñstwa Publicznego, £adu Przestrzen-
nego i Ochrony �rodowiska radny J. Ma-
jewski przedstawi³ jednog³o�n¹, pozy-
tywn¹ opiniê dot. przedstawionego pro-
jektu uchwa³y, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu 14-za, jednog³o�nie.
Radni wys³uchali informacji o przebiegu
wykonania bud¿etu Miasta Milanówka
za I pó³rocze 2003 r., któr¹ pozytywnie
zaopiniowa³a Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Warszawie. Dochody wy-
konano w 47,7%, wydatki w 54,7%,
w tym wydatki na inwestycje w 25,5%,
przy zaawansowaniu rzeczowym inwe-
stycji w wys. 70%.
Radni w g³osowaniu 14-za, jednog³o�nie
przyjêli plan kontroli Komisji Rewizyjnej.

� Uchwa³a nr 76/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 4/II/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listo-
pada 2002 r. w sprawie: powo³ania sta-
³ych Komisji Rady Miasta Milanówka

ci¹g dalszy na str. 4
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uprzejmie zaprasza Mieszkañców na cy-
kliczne spotkania w okrêgach, w nastêpuj¹-
cych terminach:
� 21.10.2003, godz. 18.00 � Zespó³ Szkó³

Gminnych nr 3, ul. ¯abie Oczko 1 �
mieszkañcy okrêgu wyborczego nr 3.

� 23.10.2003, godz. 18.00 � Szko³a Pod-
stawowa  nr 2, ul. Literacka 20 � miesz-
kañcy okrêgów wyborczych nr 1  i nr 2.

� 06.11.2003 , godz. 18.00 � Ochotnicza
Stra¿ Po¿arna, ul. Warszawska 18 � miesz-
kañcy okrêgów wyborczych nr 4  i nr 5.

� 13.11.2003, godz. 18.00 � Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1, ul. Królewska 69 �
mieszkañcy okrêgu wyborczego nr 6.

� 18.11.2003, godz. 18.00 � Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1, ul. Królewska 69 �
mieszkañcy okrêgu wyborczego nr 7.

Burmistrz Miasta
Jerzy Wysocki wraz
z Radnymi Rady Miasta

�STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE�
tel. 758 34 25

Wrzesieñ charakteryzowa³ siê niewielk¹
liczb¹ zdarzeñ, w których konieczna by³a
interwencja stra¿aków. Tylko szesna�cie razy
syrena alarmowa³a o niebezpieczeñstwie
wzywaj¹c stra¿aków na ratunek. Siedem
ugaszonych po¿arów, cztery gniazda os lub
szerszeni wywiezione na odludzie, dwa
otwarte mieszkania, jedna osuszona piwni-
ca, jedna plama ropy zebrana z jezdni i je-
den alarm fa³szywy � tyle w skrócie o wrze-
�niowych wypadkach.

Jednym z wielkich osi¹gniêæ cywilizacji s¹
samozatrzaskowe zamki do drzwi. Niestety
nikt jeszcze nie wymy�li³ skutecznego spo-
sobu na to, by drzwi z takimi zamkami po-
wiadamia³y nas, gdyby�my chcieli je za-
mkn¹æ nie maj¹c klucza w kieszeni. W za-
mian wymy�lono drabiny stra¿ackie. To w³a-
�nie stra¿acy wchodz¹c po drabinie, przez na
szczê�cie otwarte latem okno i otwieraj¹c
mieszkanie od wewn¹trz, ratuj¹ nas przed
trudami nocy spêdzonej na wycieraczce.

Zdarzaj¹ siê stra¿akom równie¿ trochê
trudniejsze i niebezpieczniejsze dzia³ania.
13 wrze�nia w centrum Grodziska wybuch
po¿ar w jednej z kamienic. Milanowscy stra-
¿acy wyprowadzili z pomieszczeñ objêtych
dymem jedn¹ osobê. Przyby³e na miejsce
s³u¿by medyczne udzieli³y poszkodowane-
mu niezbêdnej pomocy. Akcja ga�nicza trwa-
³a niemal¿e trzy godziny. Pomocy udzielali
m.in. stra¿acy z Grodziska, Jaktorowa i Mi-
lanówka.

Jednak najbardziej gor¹ca by³a noc z 20
na 21. Dnia 20 wrze�nia wybuch³ po¿ar
w budynku mieszkalnym w Adamowi�nie.

Po ka¿dym powrocie z po¿aru do stra¿ni-
cy konieczna jest jak najszybsza wymiana
sprzêtu na samochodach w taki sposób, aby
u¿yta armatura mog³a byæ nale¿ycie zakon-
serwowana, a na samochodzie znajdowa³ siê
sprzêt gotów do u¿ycia w ka¿dej chwili. Tak
by³o i tym razem. I dobrze, bo wybuch kolej-
ny gro�ny po¿ar. Tym razem w Grodzisku
Maz. p³on¹³ drewniany budynek o przezna-
czeniu na dzia³alno�æ gastronomiczn¹.

Dopiero zaczyna³o siê paliæ. Przyby³e na
miejsce jednostki (z PSP z Grodziska i na-
sza) mog¹ z³apaæ ogieñ zanim ten, przepa-
laj¹c drewniane �ciany lub dach, wydosta-
nie siê na zewn¹trz po niezbêdn¹ ilo�æ tle-
nu. Sztuka siê udaje � budynek ocala³.

We wrze�niu zaczêli�my przygotowania
do realizacji zadañ z zakresu ratownictwa
technicznego. Zakupili�my pompê hydrau-
liczn¹  napêdzan¹ silnikiem spalinowym
Honda oraz narzêdzie wielofunkcyjne LKS
marki Lukas, które mo¿e byæ wykorzystywa-
ne podczas akcji w wypadkach kolejowych,
drogowych i lotniczych (mo¿liwe jest uwol-
nienie rannych poprzez rozciêcie belek drzwi
lub dachu, czy te¿ zawiasów, mo¿na je rów-
nie¿ u¿ywaæ do uwolnienia osób przyci�niê-
tych przez elementy pojazdu, mo¿liwe jest
wyrwanie drzwi, czy wyci¹gniêcie wa³u kie-
rowniczego, pojazdy mog¹ byæ ciête, rozpie-
rane lub podnoszone). Równocze�nie rozpo-
czêli�my cykl szkoleniowy. Ju¿ nied³ugo
urz¹dzenie to znajdzie siê na wyposa¿eniu
samochodu bojowego. Póki co, je¿eli kto� ma
wrak samochodu i chcia³by siê go pozbyæ to
nieodp³atnie w ramach programu szkolenio-
wego...(jak wy¿ej).

Druh Krzysztof Ciborowski

Ogieñ pojawi³ siê w gara¿u. Po¿ar szybko
przeszed³ w fazê rozwiniêt¹. P³omienie wy-
dosta³y siê na zewn¹trz i ogieñ przeniós³ siê
na konstrukcjê dachu.

Pierwszy na miejscu by³a samochód ga-
�niczy z PSP z Grodziska Maz. Dowodz¹cy
akcj¹ widz¹c ogrom zdarzenia wzywa kolej-
ne wozy ga�nicze. Milanowscy stra¿acy do-
je¿d¿aj¹ jako pierwsza OSP. Naszym zada-
niem jest poprowadzenie natarcia wodnego
wprost do pomieszczeñ objêtych ogniem.
Ekwipunek jaki na sobie d�wigamy, wraz
z butlami z powietrzem, wa¿y ponad 20 kg.
Gêsty, czarny dym ogranicza nam widocz-
no�æ do tego stopnia, ¿e z odleg³o�ci 20 cm
nie jeste�my w stanie dojrzeæ w³asnej d³oni.
Nie widaæ nic. Doko³a czarno, gêsto od dymu
i okropnie gor¹co. Praktycznie widaæ tylko
jêzyki ognia, a i te polane wod¹ znikaj¹ nie
pozostawiaj¹c za sob¹ �ladu. Drewniany
strop przepala siê tworz¹c pod naszymi no-
gami dwu i pól metrowe dziury w dó³, któ-
rych w ¿aden sposób nie mo¿emy dojrzeæ.
Jedyn¹ nici¹ wi¹¿¹c¹ nas ze �wiatem na ze-
wn¹trz jest linka asekuracyjna, na koñcu
której, poza tym piek³em, jest drugi stra¿ak
czujnie badaj¹cy ka¿de drganie linki. To je-
dyny sposób porozumiewania siê stra¿aka
w ogniu i stra¿aka, który go asekuruje.

Po¿ar gasimy (kilkana�cie wozów stra-
¿ackich i kilkudziesiêciu stra¿aków powiatu
grodziskiego) przez cztery godziny. Kiedy
wracamy jest �rodek nocy. W wyniku po¿a-
ru jedna osoba jest poparzona � w³a�ciciel
budynku, który w momencie wybuchu po-
¿aru przebywa³ w gara¿u. Ju¿ na pocz¹tku
akcji zosta³ on odwieziony do szpitala.

(rezygnacja radnej El¿biety £yszkow-
skiej z pracy w Komisji Praworz¹dno-
�ci, Bezpieczeñstwa Publicznego, £adu
Przestrzennego i Ochrony �rodowiska),
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 12-za,
1-wstrz.

� Uchwa³a nr 77/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 4/II/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listo-
pada 2002 r. w sprawie: powo³ania sta-
³ych Komisji Rady Miasta Milanówka
(powo³anie radnej, El¿biety £yszkow-
skiej, do pracy w Komisji Edukacji i Kul-
tury), któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
14-za, jednog³o�nie.

� Uchwa³a nr 78/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 4/II/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listo-
pada 2002 r. w sprawie: powo³ania sta-
³ych Komisji Rady Miasta Milanówka (re-
zygnacja radnego Waldemara Parola
z pracy w Komisji Zdrowia, Opieki Spo-
³ecznej i Sportu), któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 9-za, 3-przeciw, 2-wstrz.

� Uchwa³a nr 79/IX/03 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 3/II/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listo-
pada 2002 r. w sprawie: wyboru Komisji
Rewizyjnej (rezygnacja radnego Walde-
mara Parola  z pracy w Komisji Rewizyj-
nej), któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
10-za, 2-przeciw, 2-wstrz.

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a po-
nadto zosta³y wywieszone na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku �B�, ul. Ko-
�ciuszki 45; tel.758-34-21, fax 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

IX Sesja Rady
Miasta Milanówka
(ci¹g dalszy ze str. 3)
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�...p³onie ognisko i szumi¹ knieje,
dru¿ynowy jest w�ród nas...�

W ostatni¹ sobotê wrze�nia nasze miasto
sta³o siê na kilka godzin miejscem spotka-
nia milanowskich harcerzy tych starszych
i tych m³odszych. Okazj¹ do tego by³o nada-
nie skwerowi przy ul. Krakowskiej  imienia
Wac³awa Wdowiaka.

Uroczysto�æ, na któr¹ przybyli zaprosze-
ni go�cie: w³adze miasta, rodzina Wac³awa
Wdowiaka, ¿o³nierze AK � dawni jego wy-
chowankowie, harcerze, m³odzie¿ szkolna
i mieszkañcy miasta, rozpoczê³a siê Msz¹ �w.
w ko�ciele �w. Jadwigi odprawion¹ przez ksiê-
dza dziekana Zbigniewa Szysza. Nastêpnie
wszyscy udali siê na skwer, gdzie nast¹pi³o
ods³oniêcie pami¹tkowej tablicy oraz okolicz-
no�ciowe przemówienia i z³o¿enie kwiatów.

Na czê�æ nieoficjaln¹ go�cie, harcerze
i m³odzie¿  zostali zaproszeni do Szko³y Pod-
stawowej nr 2, która tego wieczoru zamieni-

³a siê w harcerskie obozowisko. By³a kwa-
terka, ognisko, przy którym zebra³o siê kil-
ka pokoleñ harcerzy, wspólne �piewanie
harcerskich  piosenek. M³odzie¿ szkolna
i harcerze zostali przy ognisku, a starsi
uczestnicy spotkania w sali gimnastycznej
mogli spokojnie, przy kawiarnianych stoli-
kach posiedzieæ, powspominaæ minione lata,
posilaj¹c siê smako³ykami, które zosta³y
przygotowane specjalnie na tê okazjê.

P³onê³o ognisko, szumia³y milanowskie
dêby i Dru¿ynowy te¿ ... By³ we wspomnieniach
swych dawnych uczniów, wychowanków i har-
cerzy. Dziêki  nim tego wieczoru  znowu by³
w  swoim mie�cie, w swojej szkole.

Pan Wac³aw Wdowiak � wieloletni na-
uczyciel Szko³y Podstawowej nr 2 w Mila-
nówku, instruktor harcerski, ¿o³nierz Armii
Krajowej, zas³u¿ony animator ruchu harcer-
skiego ca³e swoje ¿ycie po�wiêci³ walce o pra-
wo�æ, godno�æ i patriotyzm m³odego poko-
lenia. Zyska³ mi³o�æ i szacunek wielu poko-
leñ swoich wychowanków. Mo¿e te¿ byæ
wzorem do na�ladowania dla wszystkich
pracuj¹cych z dzieæmi i m³odzie¿¹  w szkole
i ró¿nego typu organizacjach o profilu wy-
chowawczym.

Godna odnotowania jest du¿a liczba  uczest-
ników uroczysto�ci i wyj¹tkowa atmosfera,
która na d³ugo zostanie w naszej pamiêci.

Serdeczne podziêkowania za wydatn¹
pomoc w przygotowaniu nieoficjalnej czê�ci
uroczysto�ci kierujê do w³adz miasta, do  ko-
mendantki Hufca ZHP dh. Bo¿eny Osiadacz,
harcerzy, w tym szczególnie  ze szczepu  kie-
rowanego przez dh.dh. Dawida i Macieja
Paw³owskich, a tak¿e wszystkich nauczycieli
i pracowników Szko³y Podstawowej nr 2
w Milanówku, którzy, jak zwykle, stanêli na
wysoko�ci zadania i nie zawiedli pok³ada-
nych w nich oczekiwañ.

Dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 2 w Milanówku

mgr Marianna Frej
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INFORMACJA
Burmistrz Miasta Milanówka informu-

je, ¿e w siedzibie Urzêdu Miasta Milanów-
ka przy ul. Ko�ciuszki 45 zosta³ wywieszo-
ny do publicznej wiadomo�ci wykaz doty-
cz¹cy zbycia w drodze przetargu publicz-
nego nieograniczonego niezabudowanej
nieruchomo�ci, stanowi¹cej w³asno�æ Gmi-
ny Miasto Milanówek, po³o¿onej w Mila-
nówku przy ul. Królewskiej, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako dzia³ka ewiden-
cyjna nr 74  w obr. 06-19, o pow.  1209 m2,
uregulowanej w KW 14926.

Uprzejmie informujê Mieszkañców
Milanówka, ¿e w dniu

10 listopada br. (poniedzia³ek)
Urz¹d Miejski bêdzie nieczynny.

OG£OSZENIE

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

WYBORY M£ODZIE¯OWEJ
RADY MIASTA MILANÓWKA

W dniu 20.10.2003 r. odbêd¹ siê wybory
do M³odzie¿owej Rady Miasta Milanówka.
Rada bêdzie m.in. reprezentowaæ interesy
m³odzie¿y wobec instytucji samorz¹dowych,
dzia³aæ na rzecz ochrony praw cz³owieka,
a w szczególno�ci ucznia, promowaæ kultu-
rê tworzon¹ przez m³odych ludzi, dzia³aæ na
rzecz integracji i wspó³pracy �rodowisk m³o-
dzie¿owych.

MRM bêdzie siê sk³ada³a z 22 radnych
w wieku 13-22 lat, przedstawicieli szkó³ i or-
ganizacji m³odzie¿owych.

Nowo wybrana rada bêdzie dzia³aæ na
podstawie Statutu stworzonego przez grupê
inicjatywn¹ i przyjêtego uchwa³¹ Nr 51/VII/03
przez Radê Miasta Milanówka.

M³odzie¿owa Rada Miasta bêdzie bardzo
wa¿nym cia³em opiniotwórczym, dziêki niej

m³odzi ludzie mog¹ mieæ wp³yw na to, co
dzieje siê w mie�cie, bêd¹ uczyæ siê samo-
rz¹dowo�ci i demokracji, podejmowania de-
cyzji i reprezentowania swojego �rodowiska.
Mo¿liwo�æ wyboru swoich przedstawicieli do
MRM bêdzie sprawdzianem dojrza³o�ci m³o-
dych mieszkañców Milanówka.

Kalendarz wyborczy M³odzie¿owej Rady
Miasta Milanówka znajduje siê na pierwszej
stronie biuletynu. Tam równie¿ znajduje siê
wykaz szkó³ i organizacji bior¹cych udzia³
w wyborach. Nak³aniamy wszystkich upraw-
nionych do g³osowania, do rzetelnego prze-
analizowania kandydatów, ich propozycji
oraz dotychczasowej dzia³alno�ci i postawy
wobec spo³eczno�ci do których nale¿¹.

Radna Miasta Milanówka
Anna Straus-Paw³owska

Wykaz podlega wywieszeniu na okres
21 dni tj. od 13 po�dziernika 2003 r.
do 2 listopada 2003 r.

za poparcie i urzeczywistnienie incjaty-
wy Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka
uhonorowania osoby Wac³awa Wdowiaka
skwerem Jego Imienia w centrum miasta.

PODZIÊKOWANIE
DLA W£ADZ MIASTA

Zarz¹d TMM

Burmistrz Miasta
Jerzy Wysocki wraz
z cz³onkami rodziny
Wac³awa Wdowiaka
ods³oni³ tablicê ku
Jego czci na skwerze
Jego Imienia
w centrum Miasta
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14.10. (wtorek)
godz. 18.00

Otwarcie wystawy prac plastycznych
m³odzie¿y szkolnej nt. kapliczek w Mi-
lanówku oraz wystawy akwareli i prac
malarskich W³odzimierza Staro�ciaka
�Kapliczki z ró¿nych stron Polski� �
75-lecie Parafii �w. Jadwigi �l¹skiej w Mi-
lanówku

15.10. (�roda)
godz. 16.30

Uroczyste Spotkanie z okazji Dnia
Edukacji organizowane przez Sekcjê
Emerytów i Rencistów Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Milanówku oraz
Klub Seniora Miejskiego O�rodka Kultu-
ry, w programie:

� recytacja wierszy z tomika poezji
�Zachód s³oñca w Milanówku�, Marka
Rymkiewicza, zdobywcy tegorocznej na-
grody �NIKE� � w wykonaniu m³odzie¿y
z Zespo³u Szkó³przy ul. Piasta;

� mini-koncert

20.10. (poniedzia³ek)
godz. 18.30

Spotkanie wyborcze Stowarzyszenia
M³odzi dla Milanówka

26.10. (niedziela)
godz. 16.00

Impreza artystyczna o charakterze wspo-
mnieniowym pt.
�Wielki zapomniany tenor Stanis³aw
Gruszczyñski �
Gruszczyñski Stanis³aw (1891-1959),
polski �piewak, tenor bohaterski. Zade-
biutowa³ w 1916 jako Radames w Aidzie
G. Verdiego w Operze Warszawskiej. So-
lista scen w Hamburgu, Lizbonie, Madry-
cie, Barcelonie oraz mediolañskiej La
Scali. Znakomity odtwórca partii Wagne-
rowskich (R. Wagner) � Holender Tu³acz,
Lohengrin, Walkiria, Parsifal.

Udzia³ wezm¹:
� Stanis³aw Kowalski � tenor
� Bogdan Paprocki � tenor
� S³awomir Pietras � tenor
� Danuta Antoszewska � fortepian

Spotkanie poprowadzi:
Romuald Tesarowicz � �wiatowej s³awy bas

LISTOPAD
04.11. (wtorek)

godz. 18.00
Wernisa¿ � Wystawa Malarstwa
Walerego Sle¿uka.
Walery Sle¿uk urodzi³ siê na Ukrainie.
Studiowa³ malarstwo w Akademii Sztuk
Piêknych w Odessie. Maluje portrety, pej-
za¿e, martwe natury � zarówno olejne

jak i akwarele. Zajmuje siê tak¿e grafi-
k¹. Artysta jest zauroczony Polsk¹ �
go�cinno�ci¹, krajobrazem, szczególnie
ciep³ymi barwami naszej jesieni.

05.11. (�roda)
godz. 16.30

Zebranie Zarz¹du Towarzystwa Mi³o�ni-
ków Milanówka

07.11. (pi¹tek)
godz. 17.00

Fina³ III Edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Poezji Jednego Wiersza.

W programie:
l recytacja nagrodzonych wierszy
l wrêczenie nagród

godz. 19.30
Dyskoteka dla 40-latków, czyli zabawa
taneczna przy najlepszych przebojach.
(bilety wstêpu po 5 z³ do nabycia w MOK-u)

09.11. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny � pt. �Magda-Lena�

Zabawna opowie�æ o zamianie miejsc
i losów dwóch bli�niaczo podobnych do
siebie dziewczynek. Magda jest wspó³-
czesn¹ ksiê¿niczk¹ ¿yj¹c¹ w luksusie
i pêdz¹c¹ nudne ¿ycie. Przynajmniej tak
jej siê wydaje. Lena jest zwyk³¹ dziew-
czynk¹, tak¹, jak¹ mo¿na spotkaæ na
ka¿dym podwórku. Obie nie s¹ zadowo-
lone z tego, co maj¹. Wydaje im siê, ¿e
¿yj¹c w innym �rodowisku, warunkach,
otoczeniu, by³yby szczê�liwsze. Mimo
wspania³ej przygody jak¹ jest wspomnia-
na wy¿ej zamiana, dziewczynki docho-
dz¹ do wniosku, ¿e dobrze im siê ¿yje
w swoich �wiatach i udawanie kogo�,
kim siê nie jest wcale nie jest ani ³atwe,
ani przyjemne. Weso³e piosenki, lalki
i aktorzy w ¿ywym planie oraz du¿a daw-
ka humoru wprowadza m³odego widza
w doskona³y nastrój.
(bilety � 5z³ do nabycia przed spektaklem)

godz. 15.30
VI Konkurs Poezji i Pie�ni Religijno-
Patriotycznej dla uczczenia �wiêta Nie-
podleg³o�ci, organizowany przez Akcjê
Katolick¹ dla uczniów ze szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów.
Nagrody funduj¹ Ksi¹dz Dziekan Zbi-
gniew Szysz i Burmistrz Miasta Mila-
nówka Jerzy Wysocki

10.11. (poniedzia³ek)
godz. 18.00

Rocznica obchodów Narodowego
�wiêta Niepodleg³o�ci.
Msza �w. o godz. 18.00 w ko�ciele p.w.
�w. Jadwigi.
Po mszy Uroczysto�æ pod Pomnikiem
Walk o Wolno�æ. W programie wystêp
chóru Cantabile.

Kalendarz
imprez artystycznych i sportowych
pa�dziernik/listopad 2003

14 wrze�nia br. II Program Polskiego Radia
po�wiêci³ godzinn¹ audycjê dokumentaln¹
znanemu pisarzowi i t³umaczowi literatury an-
gielskiej Maciejowi S³omczyñskiemu. W audy-
cji wiele uwagi po�wiêcono milanowskiemu
(okupacyjnemu) okresowi ¿ycia pisarza, o któ-
rym opowiadali ¿o³nierze AK Stanis³aw Mar-
kowski i Ryszard Witkowski. O pisarzu, zna-
nym tak¿e pod pseudonimem Joe Alex,  opo-
wiada³a równie¿ jego córka Ma³gorzata S³om-
czyñska-Pierzchalska. Autorka audycji Bo¿e-
na Markowska, w ci¹gu ostatnich trzech lat
przygotowa³a kilkana�cie audycji o znanych
ludziach zwi¹zanych z Milanówkiem, m.in.
o F. A. Ossendowskim. Warto podkre�liæ, ¿e jej
obszerna audycja o �wiatowej s³awy milanow-
skim rze�biarzu prof. Janie  Szczepkowskim
spotka³a siê z tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e
kilkakrotnie j¹ powtórzono.

Andrzej Pettyn

Serdecznie dziêkujemy:
Pani El¿biecie £yszkowskiej

za t³umaczenie materia³ów zwi¹zanych
z wystaw¹ Pani Urszuli Richardson.

Panu Micha³owi Trêbiñskiemu
za transport dzie³ artystki.

Panu Zdzis³awowi Miko³ajczykowi
�SKLEP TRIO� ul. Krakowska 11,

za pomoc w zabezpieczeniu nag³o�nienia
uroczysto�ci ods³oniêcia tablicy

Wac³awa Wdowiaka.
Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury

Anna Barbara Biczyk

Podziêkowania
od Miejskiego

O�rodka Kultury

14.11. (pi¹tek)
godz. 18.00

Przegl¹d Filmów Dokumentalnych
Autorstwa Szymona Wdowiaka

1. �Jasna Góra Anna Purna�
2. �W Cieniu Himalajów�
3. �Historia Ziarnka Piasku�

29.11. (sobota)
godz. 16.00

Fina³ Konkursu Plastycznego  � �Maków-
ka z Milanówka�

Milanówek
w II Programie
Polskiego Radia

INTERNET w MOK-u
Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach

9.00-19.00 dostêpny jest INTERNET
w Miejskim O�rodku Kultury, ul. Ko�cielna 3
(3 z³ pó³  godziny).
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Zaprosi³am do Milanówka pana Macieja
Pinkwarta, który po 30 latach przyjecha³
do rodzinnego miasta i wzi¹³ udzia³
w wieczorze autorskim, który odby³ siê
28 wrze�nia br. w Miejskim O�rodku Kul-
tury. Wieczór by³ zwi¹zany z jego wydany-
mi ostatnio powie�ciami �Siódmy Kr¹g�
i �Dziewczyna z Ipanemy�.

Pojawi³o siê na nim wiele osób znaj¹cych
Autora z jego dzieciêcych czasów. By³o wiêc
miejsce na serdeczne powitania po latach,
naprêdce przywo³ywane wspomnienia
i szybkie, robione na pami¹tkê zdjêcia.

Podczas spotkania obecne by³y w³adze
miasta z Burmistrzem Jerzym Wysockim na
czele i pani¹ Wies³aw¹ Kwiatkowsk¹, Sekre-
tarz Miasta. Byli te¿ przedstawiciele lokal-
nej prasy oraz szkó³. Ale przede wszystkim
� mnóstwo, mnóstwo znajomych Autora, ró-
wie�ników, a tak¿e osób, które � bêd¹c wów-
czas doros³ymi � na spotkaniu mieli okazjê
poznaæ Maæka, jako dojrza³ego mê¿czyznê
i cz³owieka z wielkim dorobkiem. Nie zabra-
k³o tak¿e m³odzie¿y. Uczestników by³o tylu,
¿e obie sale wype³ni³y siê go�æmi. Nic przeto
dziwnego, ¿e bohater wieczoru sumitowa³
siê, ¿e nie wszystkich poznaje, co zreszt¹
zosta³o mu gremialnie wybaczone. Spotka-
nie ze swad¹ i humorem poprowadzi³ An-
drzej Pettyn. Onegdaj Andrzej Pettyn i Ma-
ciej Pinkwart pospo³u terminowali w Polskim
Radiu, chocia¿ wówczas siê nie znali.

Prowadz¹ca zajêcia teatralne Iwona Ma-
karewicz czyta³a fragmenty najnowszych po-
wie�ci Autora (akompaniament na pianinie
� Maciej Puchalski). Po czê�ci artystycznej
pytañ nie zabrak³o, mikrofon kr¹¿y³ po sali.
Sporo z nich dotyczy³o �Dziewczyny z Ipa-
nemy�. Autor przyznaje, ¿e nie jest to ani
powie�æ ³atwa, ani dla ka¿dego. £¹cz¹ siê
w niej pradawne wspomnienia ze wspó³cze-
sno�ci¹, jest tam wiele przetworzonych lite-
racko faktów, wiele postaci z rzeczywisto�ci
i wiele z fantazji i nie³atwo znale�æ spoiwo,
które ³¹czy jedno z drugim.

Ciekawa okaza³a siê kwestia, jak to jest,
¿e historyk, wielki znawca Zakopanego i gó-
ralszczyzny, któremu pod tym wzglêdem
prawdê powiedziawszy bodaj ¿aden zako-
piañczyk nie mo¿e dorównaæ, bierze siê za
beletrystykê. Otó¿ � wyja�ni³ Autor � s¹ to
materie bliskie, bo rozwój, dojrzewanie nie
odbywa siê jak¹� prost¹ i zaplanowan¹ �cie¿-
k¹; gdzie� te powie�ci tkwi³y i wcze�niej, nie
powsta³y w trakcie pisania. Czy bêd¹ nastêp-
ne? Mo¿e tak, mo¿e nie. My stawiamy na
�bêd¹�, bo dotychczasowe by³y udane.
�Siódmy kr¹g� jest pierwsz¹ polsk¹ przed-
stawicielk¹ literatury kobiecej napisanej � po
mistrzowsku! � przez mê¿czyznê. Zachêcam
do lektury panie, ale i panów, którzy znajd¹
wiele odniesieñ do naszej rzeczywisto�ci
i postaci z pierwszych stron gazet.

Po dyskusji by³ czas na podpisywanie
ksi¹¿ek, u�ciski i zdjêcia. Tusz na pianinie
robi³ w tym czasie wnuk Autora Wiktor,
szczególnie zwracaj¹c uwagê brawurowym
wykonaniem �Zbójnickiego�. Wiktor ma
7 lat, jest uczniem I klasy Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Muzycznej przy ul. Krasiñskiego
w Warszawie. �Zbójnickiego� nauczy³ go tata
Sergiusz, z wykszta³cenia muzyk-altowioli-
sta, by³y cz³onek Polskiej Orkiestry Radio-
wej, a od 3 lat dziennikarz i redaktor Dzia³u
Zagranicznego dwutygodnika �Viva�.

Mam nadziejê, ¿e na nowo zawi¹zane
znajomo�ci i przyja�nie zaowocuj¹ i Maciej
Pinkwart czê�ciej bêdzie zagl¹da³ do rodzin-
nego Milanówka, ni¿ raz  na 30 lat.

Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Zakopane � Milanówek
i Maciej Pinkwart

Australia
w Milanówku

Dnia 23.09.2003 r. w Miejskim O�rodku
Kultury odby³ siê Wernisa¿ Wystawy Malar-
stwa Urszuli Richardson.

Artystka urodzi³a siê w Warszawie.
W 1969 roku opu�ci³a Polskê i studiowa³a
malarstwo w Pary¿u na Akademii Sztuk
Piêknych (Ecole de Beaux Arts), po czym
wyjecha³a wraz z rodzin¹ do Sydney. Tam
podjê³a studia na Akademii Sztuk Piêknych
im. Juliana Ashtona. Od roku 1972 zaczê³a
wspó³pracê z artystami z Sydney, a Jej obra-
zy by³y wystawiane w wielu galeriach, pry-
watnych szko³ach oraz na pokazach sztuki.

Ka¿da z wystaw Pani Richardson, która
mia³a miejsce w Europie, spotka³a siê z wiel-
kim zainteresowaniem ze strony prasy, ra-
dia oraz telewizji. Jej obrazy znajduj¹ siê
w wielu prywatnych kolekcjach w Wielkiej
Brytanii, Niemczech, Francji, Polsce, Mona-
ko, Szwajcarii, Nowej Zelandii, Szwecji, Ja-
ponii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
oraz w Australii.

2002 rok. Prawdopodobnie najbardziej
imponuj¹ca wystawa w ca³ej twórczo�ci Ar-
tystki mia³a miejsce we wrze�niu w war-
szawskim Hotelu Sheraton. Promowano tê
wystawê jako �Bramê do Raju�. Pani¹ Ri-
chardson w Polsce reprezentuje znana Gale-
ria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej.

Na milanowski wernisa¿ przybyli t³um-
nie mieszkañcy Milanówka, zaproszeni go-
�cie artystki, przyjaciele i koneserzy sztuki.
Spotkanie mia³o charakter miêdzynarodowy,
bowiem na otwarcie wystawy przyby³ dele-
gowany przez ambasadora, Sekretarz Am-
basady Australii pan Gordon Nuhich, które-
go na wstêpie powita³a dyrektor Mok-u Anna
Biczyk. Pani Urszula Richardson dziêkowa-
³a za zainteresowanie ambasadorowi, doda-
j¹c, ¿e tu w Polsce reprezentuje i promuje
swoj¹ sztuk¹ odleg³¹ dla nas Australiê. Z ta-
kich kontaktów wyrazi³ swoje zadowolenie
Jerzy Wysocki burmistrz Miasta Milanówka,
pomost kluturowy ³¹czy ze sob¹ tak odleg³e
kraje, ludzi, umo¿liwia wzajemne poznawa-
nie ró¿nic, a jednocze�nie ³¹czy poprzez od-
bieranie piêkna, jakie niew¹tpliwie zawarte
jest w pracach artystki. Obrazy urzeka³y ko-
lorystyk¹ i bajkowo�ci¹. Ich
ciep³o emanowa³o na przy-
by³ych pozytywnym �wia-
t³em. Urszula Richardson
przybli¿y³a w kilku zdaniach
opowie�ci swoj¹ drogê arty-
styczn¹ i to, co przekazuje
poprzez malarstwo. Przy
lampce wina trwa³y rozmo-
wy , ka¿dy chcia³ choæ s³owo
zamieniæ z artystk¹, wieczór
up³ywa³ w radosnej atmosfe-
rze, go�cie d³ugo nie mogli
siê rozej�æ chc¹c, jakby na
d³u¿ej zachowaæ w pamiêci
piêkno eksponowanych dzie³.

Artur Niedziñski

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka in-
formuje, ¿e nak³ad widokówki prezentuj¹-
cej willê �Matulinek�, gdzie znajduje siê  sie-
dziba Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK
w Milanówku, zosta³ ca³kowicie wyczerpa-
ny. W sprzeda¿y znajduje siê siedem innych
widokówek o tematyce milanowskiej (m.in.
ko�ció³ p.w. �w. Jadwigi, willa �Wandzin�
wraz z Miejsk¹ Hal¹ Sportow¹, drewniane
wille milanowskie). W grudniu br. uka¿e siê
nowa widokówka po�wiêcona milanowskiej
przyrodzie. Widokówki, podobnie jak
i ksi¹¿ki o Milanówku, s¹ do nabycia w kio-
skach z pras¹ przy stacji PKP i w obu ksiê-
garniach.

Andrzej Pettyn

Milanówek
na pocztówkach

Wspólne zdjêcie: Anna Biczyk, Sekretarz Ambasady
Australii pan Gordon Nuhich oraz Urszula Richardson
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�Trapi�ci� � 12.10.2003
Obchody 75-lecia Parafii �w. Jadwigi sk³a-

niaj¹ do refleksji i przypomnieñ choæby drob-
nych faktów z ¿ycia miasta i jego mieszkañ-
ców. Sentymentaln¹ podró¿¹ w przesz³o�æ
by³a dla mieszkañców Milanówka Msza �w.
celebrowana w ko�ciele pw. �w. Jadwigi �l¹-
skiej 12 pa�dziernika o godz. 18.00. Uroczy-
st¹ oprawê liturgii Msz �w. wype³ni³y frag-
menty MSZY BEATOWEJ i MSZY PASCHAL-
NEJ w wykonaniu zespo³u �Trapi�ci & Poko-
ju Znak�, a po nabo¿eñstwie odby³ siê krót-
ki koncert.

Warto przypomnieæ nieznane powszech-
nie fakty, ³¹cz¹ce Milanówek z legendarn¹
Msz¹ Beatow¹ i zespo³em.

Po raz pierwszy zwyk³a gitara akustycz-
na pojawi³a siê w podkowiañskim ko�ciele
na nabo¿eñstwie majowym w roku 1965.
Eksperyment polegaj¹cy na wprowadzeniu
do ko�cio³a gitary � instrumentu kojarzone-
go ju¿ wtedy z tzw. muzyk¹ m³odzie¿ow¹ �
BIG-BEATEM � powiód³ siê. Tradycyjne pie-
�ni religijne wykonywane przy gitarze nabie-
ra³y nowych warto�ci, a brzmienie instru-
mentu zastêpuj¹cego organy, bardziej ryt-
miczne aran¿acje, spotka³y siê z przychyl-
nym przyjêciem wiernych. Jednak gitara nie
dawa³a swobody muzycznej wypowiedzi. I tu
do historii muzyki w polskim ko�ciele wkra-
cza zespó³ trzech gitarzystów, æwicz¹cych
z mozo³em wieczorami w nieistniej¹cym ju¿
dzi� domu przy ul. Okólnej 8 w Milanówku.
Wszyscy trzej mieszkali w jednym budynku,
mieli wiêc du¿o czasu na wspólne próby
i du¿o pomys³ów. Byli to � Andrzej Nawroc-
ki, gitarzysta i kompozytor, �wietny akorde-
onista; Roman Kêszycki � gitara; Zdzis³aw
Karwat � gitara basowa. Nieco pó�niej w sk³ad
zespo³u w³¹czono organy elektronowe, poja-
wili siê wokali�ci, przyby³o sprzêtu elektro-
nicznego. Do zespo³u przy³¹czaj¹ siê kolejni
milanowianie � Jerzy Czechowicz, Jacek £ocz,
Leszek Ka³u¿a. Ten najbardziej �zas³u¿ony�,
twórczy trzon zespo³u w kolejnych latach za-
silaj¹ nowi muzycy, nowe instrumenty: obój,
flet, skrzypce elek-
tryczne, tr¹bka, sakso-
fon, wiolonczela. Ca³y
czas towarzyszy im
perkusja Wojtka Szat-
kowskiego.

Repertuar zespo³u
wype³nia³y pocz¹tko-
wo utwory instrumen-
talne: kompozycja mu-
zyki klasycznej, melo-
die religijne � kolêdy
i pastora³ki, jak rów-
nie¿ przeboje ówcze-
�nie modnych The
Shadows, The Ventu-
res. �Trapi�ci�, pocz¹t-
kowo na balkonie dla
chóru, pó�niej przy o³-

tarzu, czynnie uczest-
niczyli w nabo¿eñ-
stwach, na trwa³e czy-
ni¹c wy³om w liturgii
ko�cielnej, szczególnie po zaakceptowaniu
przez w³adze ko�cielne Mszy Beatowej. Krót-
ka relacja z Mszy �w. z udzia³em �Trapistów�
zamieszczona w najpowszechniejszym
wówczas medium wizualnym � Polskie Kro-
nice Filmowej, która obieg³a ca³y kraj w 1966
roku, uczyni³a �Trapistów� popularnymi
równie¿ poza granicami, a zespó³ okrzykniê-
to najpopularniejsz¹ �podziemn¹� grupa be-
atow¹ w komunistycznym PRL-u; wszak re-
pertuar, zw³aszcza koncertów, nie wymaga³
zgody cenzury. To dla �Trapistów� Katarzy-
na Gaertner skomponowa³a Mszê Beatow¹
�Pan przyjacielem moim�, z któr¹ zespó³
przez lata odwiedza³ miasta i miasteczka
w Polsce, go�ci³ w 1972 roku w Berlinie Za-
chodnim, a w Dortmundzie (RFN) w 1975
roku wzi¹³ udzia³ w Dniach Kultury Polskiej.

W ci¹gu 38 lat dzia³alno�ci w ró¿nych
sk³adach zespo³u pracowa³o blisko 100 osób.
Obecny sk³ad to kontynuacja idei z lat 60.
Muzyka Gospel, ostatnio znów modna, to nic
innego jak muzyka �duszy� jak j¹ kiedy�
neutralnie nazywano, nies³usznie w³¹czaj¹c
do rozrywkowej. Przez tyle lat �Trapi�ci� tyl-
ko raz go�cili, w 1993 roku w milanowskim
ko�ciele.

Jubileusz 75-lecia Parafii �w. Jadwigi �l¹-
skiej, który wype³ni³y uroczysto�ci i impre-
zy kulturalne,  a tak¿e sportowe � w tym wiel-
ka wystawa fotograficzna, obrazuj¹ca doro-
bek tej najstarszej milanowskiej parafii � do-
bieg³ koñca. Jednym z koñcowych akcentów
zamykaj¹cych obchody jubileuszowe by³
w³a�nie wystêp �Trapistów� w ko�ciele
p.w. �w. Jadwigi., niezwykle serdecznie przy-
jêty przez licznie zgromadzonych w ko�ciele
wiernych i go�ci przyby³ych z innych miej-
scowo�ci.

Leszek Ka³u¿a
(Milanówek)

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

www.mokmilanowek.pl
tel./fax (022) 758-39-60

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

Jury konkursu �Miejsca kultu religijnego
w Milanówku� zorganizowanego z okazji
75-lecia parafii �w. Jadwigi, w sk³adzie:
Agnieszka Krzysiak, Andrzej Pettyn i W³odzi-
mierz Staro�ciak po dokonaniu szczegó³owej
oceny przekazanych prac postanowi³o przy-
znaæ nagrody nastêpuj¹cym uczestnikom:
Kategoria  A � klasy 0-3:
1) Bartosz Kawczyñski, kl. II, Integracyjna

Spo³eczna Szko³a Podstawowa;
2) Ja� Hughs-Sawicki, kl. II, Nowa Prywatna SP;
3) Kasia Karbowniczek, kl. II C, SP nr 2;
Wyró¿nienia:
1) Konstanty Godzisz, Katolicka Prywatna SP;
2) Darek Michalski, Klasa ̄ ycia, Integracyj-

na Spo³eczna SP;
3) Maciej Mysiñski, kl. III, Integracyjna Spo-

³eczna SP.
Kategoria B � klasy 4-6:
1) Zespó³: Micha³ Konopka, Andrzej K³osiñ-

ski i Micha³ Kopczyñski, kl. VI (Integra-
cyjna Spo³eczna SP);

2) Sebastian Koszuta, kl. VI, SP nr 2;
3) Radek Zawisza, kl. V, SP nr 2.
Wyró¿nienia:
1) Bartek Karczewski, kl. IV, SP nr 2;
2) Agata Kurach, kl. V, SP nr 2;
3) Rafa³ ¯ukowski, kl. IV, SP nr 2;
4) Michal Adach, kl. IV, SP nr 2.

W konkursie wziê³o udzia³ 106 osób. Ko-
misja stwierdzi³a, ¿e uczniowie z obu szkó³
gimnazjalnych nie wziêli udzia³u w konkursie.
Prawdopodobnie temat konkursu by³ bardziej
atrakcyjny dla dzieci ze szkó³ podstawowych.
Wrêczenie nagród i dyplomów � 14.10.2003 r.
w czasie otwarcia wystawy najciekawszych
prac w Miejskim O�rodku Kultury.

�Miejsca kultu
religijnego
w Milanówku�

Sklepik
charytatywny
zaprasza

Sklepik oferuje szeroki asortyment wyro-
bów przydatnych w gospodarstwie domowym
(garnki, garnuszki) oraz odzie¿y � za przy-
s³owiow¹ z³otówkê lub cenie od 2 do 20 z³.
Sklepik jest czynny od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 10-16 przy ul. Brzozowej 1 (wej-
�cie obok firmy Jedwab Polski). Wp³ywy
przeznacza siê na dofinansowanie obiadów
uczniów z najubo¿szych rodzin.

Obs³uga sklepu

Komitet Organizacyjny

Archiwalne zdjêcie �Trapistów�; od lewej: Wojciech Szatkowski,
Zdzis³aw Karwat, Andrzej Nawrocki i Roman Kêszycki
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Tenis
05-07 wrze�nia na kortach Miejskiego

O�rodka Kultury, odby³y siê Otwarte Mistrzo-
stwa Milanówka w tenisie ziemnym o �Pu-
char Burmistrza Miasta�. S³awomir Graczyk
z ̄ yrardowa okaza³ siê najlepszym tenisist¹,
w finale pokona³ Grzegorza Godlewskiego
z Piastowa (7/5; 3/6; 6/4). Trzecie miejsca
zajêli: Wojciech Kazimierczak z Warszawy
i Tomasz Wi�niewski z Milanówka.

Ogrodnik Miejski
Uprzejmie informujemy mieszkañców, ¿e

od dnia 01.10.2003 r., w Urzêdzie Miejskim
w Milanówku funkcjonuje samodzielne Sta-
nowisko do Spraw Zieleni � Ogrodnik Miej-
ski, które pe³ni Pani Zofia Krawczyk. Spra-
wy zwi¹zane z ochron¹ drzewostanu,
uzgodnienia lokalizacji projektowanych bu-
dynków mieszkalnych, przy³¹czy wodoci¹-
gowych, energetycznych, gazowych, sanitar-
nych pod wzglêdem ochrony drzew oraz
sprawy zwi¹zane z zieleni¹ miejsk¹ nale¿y
kierowaæ do Ogrodnika Miejskiego.

Ww. stanowisko znajduje siê w budynku �B�
I piêtro przy ul. Ko�ciuszki 45, tel. 758-30-61, 62
wew. 202.

Pozosta³e zadania z zakresu ochrony �ro-
dowiska pozostaj¹ bez zmian w Referacie
Ochrony �rodowiska � budynek �B� I piêtro
tel. 758-30-61, 62 wew. 221, 212.

Dru¿yna klubu MOK Jedwabnik Milanó-
wek na 10 miejscu w II lidze szachowej 2003.

W rozgrywanej w dniach 6-14 wrze�nia
w Wysowej II Lidze szachowej seniorów na
rok 2003 dru¿yna klubu MOK Jedwabnik
Milanówek zajê³a 10 miejsce. Jest to najlep-
sze miejsce w sze�cioletniej historii wystê-
pów Jedwabnika w tych rozgrywkach oraz
najlepsze w tym roku z dru¿yn mazowiec-
kich. Udzia³ wziê³o 29 zespo³ów z ca³ej Pol-
ski. Po 9 rundach zajmowali�my 2 miejsce,
ale pora¿ki w ostatnich meczach sprawi³y, ¿e
walkê o awans do I Ligi trzeba od³o¿yæ do
przysz³ego roku.

Tadeusz Ferêczkowski

Program �Tytan� Tomasza Michniewskie-
go mistrzem Polski programów szachowych
na rok 2003.

W rozegranych w dniach 29-31 sierpnia
na Politechnice £ódzkiej II Mistrzostwach
Polski Programów Szachowych zwyciê¿y³
program, którego autorem jest zawodnik klu-
bu MOK Jedwabnik Milanówek Tomek Mich-
niewski. Tytan (na komputerze z procesorem
Celeron 1.4 GHz) zdoby³ 10 punktów z 11
partii wyprzedzaj¹c Armageddon Grzegorza
Sidorowicza ( Pentium 2.6 GHz ) oraz Rze�-
nika Marka Ko³acza (mistrza Polski 2002 �
Pentium 3 GHz) � oba po 9.5 pkt. Udzia³
wziê³o 12 programów.  W kategorii jednoli-
tej (komputery z procesorem Celeron
1.4 GHz) Tytan wyprzedzi³ swoich konku-
rentów a¿ o 2.5 punktu! Program mo¿na bez-
p³atnie pobraæ z internetu: www.tytan-
chess.republika.pl

Tadeusz Ferêczkowski

Mistrz Polski

10 miejsce w II Lidze

20 wrze�nia odby³ siê rajd rowerowy po-
³¹czony z wy�cigami terenowymi. Kierowni-
kiem imprezy by³ V-ce Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pan Jerzy Majewski, który
przewodzi³ grupie rowerzystów.

Po przejechaniu 20 km rowerzy�ci �cigali
siê na trasie usytuowanej na boisku przy Ba-
senie Miejskim.

Wyniki zawodów:
Szko³a podstawowa
    Dziewczêta    Ch³opcy
1. Inga Wójcicka 1. Daniel Wilanowski
2. Kasia Szczap 2. Dawid Markiewicz
3. Karolina Rataj 3. Rafa³ Ciegie³ka

Gimnazjum
    Dziewczêta    Ch³opcy
1. Justyna Pop³oñska 1. Andrzej Skupieñ
2.  Agnieszka Szczap 2. Kamil �lesiñski
3. Sylwia Wingert 3. Olgierd Leonowicz
Szko³y �rednie  Ch³opcy
1. Marcin Ksi¹¿czak
2. Janusz Kornacki
3. £ukasz Horbot

Po wrêczeniu pucharów, medali i nagród
rzeczowych Burmistrz Miasta Pan Jerzy Wy-
socki zaprosi³ zmêczonych uczestników na
kie³baskê z grila.

Koordynator ds. sportu w mie�cie
W³odzimierz Filipiak

V-ce Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Jerzy Majewski podczas jednego
z rajdów rowerowych

Fot. M. Koszuta

Rajd
rowerowy

UWAGA
PI£KARSCY
OLDBOYE!

Miejski O�rodek Kultury organizuje Ha-
low¹ Pi³karsk¹ Ligê Oldboyów dru¿yn piêcio-
osobowych o �Puchar Burmistrza Miasta�.
l W Lidze mog¹ wzi¹æ udzia³ zawodnicy

urodzeni w 1968 roku i starsi.
l Dru¿yna mo¿e siê sk³adaæ maksymalnie

z dziesiêciu zawodników.
l Wpisowe 500 z³ od dru¿yny (liga samofi-

nansuj¹ca � op³ata za halê, sêdziów itp.).
l Liga bêdzie siê sk³adaæ z 8 dru¿yn.
l O udziale decyduje kolejno�æ zg³oszeñ.

Zg³oszenia do 27.10.03 w Miejskim
O�rodku Kultury.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

Nowy sezon
koszykarski ZS nr 1
w Milanówku na Piasta 14

W nowym sezonie dru¿yna ch³opców ma
nadziejê na awans do fina³ów Ligi, a przede
wszystkim na wygranie Zawodów Miêdzy-
powiatowych. Sk³ad zespo³u to: Piotr Bogu-
ta, Bartosz Budza³ek, Bart³omiej D¹brow-
ski, Rafa³ Dej, Krzysztof Dudkiewicz, Ma-
teusz Górski, Stanis³aw Górski, £ukasz Kie-
³ek, Maciej £ukasiak, Przemys³aw Maciak,
Jakub Michalak, Piotr Obrêbski, £ukasz Pa³-
ka, Micha³ Smaga³a, Jerzy �wiêcicki, Micha³
Weso³owski i Marek Zapa³owski.

W meczu przedsezonowym ze sk³adem
Juniorów GKK ch³opcy przegrali 68-73 (R. Dej
33 pkt., M. Zapa³owski 10 pkt., 11 zb.,
6 prze., M. Weso³owski 8 pkt., 12 zb.).

Dru¿yna dziewcz¹t dozna³a powa¿nych
os³abieñ. Ze szko³y odesz³o 6 zawodniczek,
a podstawowa �rodkowa Kamila Ku¿awska
mo¿e nie zagraæ przez ca³y sezon z powodu
problemów z ³êkotk¹. Pierwszoplanowym
celem jest wygranie zawodów Powiatowych
i Miêdzypowiatowych. Sk³ad zespo³u: Alicja
Bielecka, Iwona Gawryszewska, Karina
Jasiñska, Hanna K³opocka, Kamila Ku¿aw-
ska, Kinga Makowska, Julita Micha³owska,
Anna Nowecka, Magdalena Olborska, Moni-
ka Olejnik, Katarzyna Sobczak, Berenika
Szafrañska, Agnieszka Szczêsna, Magdale-
na Teodorowicz, Magda Wyszomirska,
Anna Zas³onka i Beata Zmura.

W meczu przedsezonowym z ZS nr 2
z Milanówka /Wójtowska/ dziewczêta wy-
gra³y 92-36 (I. Gawryszewska 32 pkt.,
32 zb., A. Zas³onka 27 pkt., M. Wyszomir-
ska 24 pkt., 11 zb., 6 as.). Drugi mecz z 9 LO
Hoffmanowej dziewczêta przegra³y 56-57
(M. Wyszomirska 16 pkt., B. Szafrañska 11
pkt. 1x3, 5 prze., A. Zas³onka 9 pkt.).

Wszystkie wyniki i statystyki na stronie
zespo³u  www.zsmilan.prv.pl

  Micha³ Gbur
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Informujemy, ¿e Gmina Milanówek zapew-
nia jesieni¹ br. jeden bezp³atny odbiór worków
z li�æmi z terenu prywatnych posesji, uwzglêd-
niaj¹c podzia³ miasta na cztery kwarta³y,
w  nastêpuj¹ce dni listopada, od godz. 8.00:
03. i  04.11.2003 r.
(poniedz., wtorek) � kwarta³  I

Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopina, Chrza-
nowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Gombrowi-
cza, Górnole�na, Gródeckiego, Grodziska, Ka-
linowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolo-
rowa, Ko�cielna, Ko�ciuszki, Krakowska (Ko-
�ciuszki-Wielki K¹t), Krasiñskiego (Ko�ciusz-
ki-Woj. Polskiego),Kraszewskiego, Królowej
Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego, Lud-
na, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, Nowa, Oko-
py Górne, Parkowa, Partyzantów, Pasieczna,
Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa, Podgórna
(Ko�ciuszki-Grodeckiego), Pó³nocna, Prusa,
Pusta, Reymonta, Rolna, Rzeczna, Skromna,
S³owackiego, Smoleñskiego (tory PKP-Ko�ciel-
na), Sobieskiego, Spacerowa, Spó³dzielcza, Sta-
rodêby, 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, Gospodar-
ska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska
(Ko�ciuszki-Czubiñska), Krasiñskiego (Ko-
�ciuszki-Piasta), Le�ny �lad, Letnicza, Lipowa,
Literacka, 3-go Maja, 9-go Maja, Naddawki,
Nieca³a, Niska, Ogrodowa, Olszowa, Orzeszko-
wej, Owocowa, Parkingowa, Piasta, Podgórna
(Ko�ciuszki-Wspólna), Podle�na, Po³udniowa,
Przerwana, Przysz³o�æ, Ruczaj, Sadowa, Sien-
kiewicza, So³ecka, Spokojna, Trêbacka, Wiej-
ska, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska, Wschodnia,
Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³ama-
na, Zielona, ¯ytnia.
07.11.2003 (pi¹tek) � kwarta³ III

Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa, Dem-
bowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabowa, Je-
sionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Kró-
lewska (od ul. Pi³sudskiego w kierunku Gro-
dziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa,
Na Skraju, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³-
sudskiego, Ptasia, ks. Skargi, Smoleñskiego
(tory PKP - ks. Skargi), Sportowa, Staszica,
�rednia, Warszawska (od ul. Pi³sudskiego
w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka, Wysoc-
kiego.
08. i 10.11.2003
(sobota, poniedzia³ek) � kwarta³ IV

Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinow-
ska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fider-
kiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudow-
ska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Ja�mino-
wa, Jod³owa, Konopnickiej, Konwaliowa, Kró-
lewska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszkowa),
Krótka, Krzywa, Le�na, Makowa, Marsza³kow-
ska, Mi³a, Nadarzyñska,Owczarska, Per³owa,
Piêkna, Podkowiañska, Podwiejska, Polna,
Projektowania, Prosta, Pró¿na, Przechodnia,

Przejazd, Przeskok, Rososzañska, Sko�na, S³o-
neczna, Sosnowa, Szkolna, �lepa, �rodkowa,
Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego-w kie-
runku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna,
Wierzbowa, Wi�niowa, Zaw¹ska.
UWAGA!

Worki nale¿y wystawiaæ na ulicê w pasach
chodnikowych, w dniach wywozu do godz.
8.00. Worki powinny byc zawi¹zane lub zakle-
jone ta�m¹ 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 pla-
cówkach handlowych. Rozmiar i kolor wor-
ków dowolny.

Ponadto  mieszkañcy Milanówka, którzy pra-
gn¹ pozbyæ siê li�ci ze swojego ogrodu we w³asnym
zakresie, bêd¹ mogli dostarczyæ li�cie na teren miej-
skiej kompostowni przy ul. Wiatracznej w Mila-
nówku, osobi�cie (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
4. �TOMMARKO�

tel 755-85-55, 0-5022072067
5. ZGKiM w Milanówku, tel. 755-81-89
6. �AMINEX�, tel. 755-52-58, 792-19-79
7. Roman Paw³owski

tel. 724-20-64, 0-501237474
 Kompostownia miejska bêdzie obs³ugiwa-

na na koszt Gminy w dniach: od 01.10.2003 r.
do 18.11.2003 r.(oprócz niedziel i �wi¹t)
w godz. 8.00-15.00. Obs³uga kompostowni
polegaæ bêdzie na: odbiorze li�ci (w wor-
kach i luzem) od osoby, która przywiezie
li�cie, z³o¿eniu li�ci na pryzmy, uformowa-
niu pryzm oraz utrzymaniu porz¹dku na ca-
³ym obiekcie.

Dojazd do kompostowni: od ul. Królew-
skiej przy CPN lub od ul. Nadarzyñskiej
w stronê Turczynka.
UWAGA!

PRZYPOMINAMY O ZAKAZIE
WYPALANIA LI�CI

Podstawa prawna: Uchwa³a  nr 101 i 18/
IV/94 Rady Miasta Milanówka z dnia
09.06.1992 r. i 27.09.1994 r. na podstawie
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. nr 114,
poz. 492 z 1991r. z pó�niejszymi zmianami).

  p.o. Kierownika Referatu Ochrony
�rodowiska

Aneta P³ywaczewska

Akcja Li�cie � Jesieñ  2003
W bie¿¹cym roku w dniach 19-21 wrze�nia

odby³a siê dziesi¹ta jublileuszowa polska edy-
cja �Sprz¹tania �wiata�. Na nasz apel o wspólne
uczestnictwo  w sprz¹taniu  terenów publicznych
naszej gminy, jak co roku odpowiedzia³y dzieci
i m³odzie¿ szkolna.

Uczestnicy � wolontariusze akcji �Sprz¹ta-
nie �wiata�:
l Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1 im. Piotra Skargi

� uczniowie sprz¹tnêli we w³asnym zakresie
teren szkolny oraz teren wokó³ szko³y przy
ul. Królewskiej i Szkolnej.

l Szko³a Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej
� 90 osób sprz¹tnê³o teren przy szkole:
ul. Literack¹, Wspóln¹ i Wiejsk¹.

l Zespól Szkó³ Gminnych Nr 3 im. F. Chopina
� 100 uczniów wraz z 8 nauczycielami
sprz¹tnê³o: lasek Pondra przy ul. Wojska
Polskiego i ul. Grodeckiego, lasek przy
ul. Mickiewicza i ul. Krasiñskiego, lasek La-
sockiego oraz teren przy ul. Krakowskiej do
ul. ¯abie Oczko.

l Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podstawowa
Nr 18 im. A.E Fieldorfa � 55 uczniów sprz¹t-
nê³o teren przy ul. Spacerowej oraz teren
wokó³ szko³y  i boiska przy ul. Chopina.

l NOWA Prywatna Szko³a Podstawowa,
ul. Brzozowa 1 � 69 uczniów sprz¹tnê³o te-
ren wzd³u¿ torów PKP przy ul. Warszawskiej
oraz teren przy  ulicach: Dzia³kowej, Fabrycz-
nej, Bliskiej, Na Skraju.

l Katolicka Prywatna Szko³a Podstawowa,
ul. Warszawska 52 � 5 uczniów oraz 12 wycho-
wanków katolickiego przedszkola uprz¹tnê³o
teren ulic: Piotra Skargi, Brzozowa, Sportowa.

l Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Józefa Bema �
70 uczniów sprz¹tnê³o lasek przy ul. Zacisz-
nej, teren wzd³u¿ torów PKP przy ul. Krakow-
skiej oraz teren wokó³ boiska szkolnego.
Referat Ochrony �rodowiska jako koordyna-

tor akcji �Sprz¹tanie �wiata� wyposa¿y³ uczest-
ników w rêkawice ochronne (330 szt.) oraz
przekaza³ 110 szt. worków na odpady  120 l.

£¹cznie podczas akcji zebrano ok. 7,8 m3

odpadów.
Worki z odpadami odebra³ nieodp³atnie

Zak³ad Us³ug Wielobran¿owych Pani Jolanty
Generalczyk, ul. Wiejska 13, Otrêbusy.

Wszystkim uczestnikom akcji za udzia³
w sprz¹taniu gor¹ce podziêkowania sk³ada

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

�Sprz¹tanie
�wiata 2003�


