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ci¹g dalszy na str. 2

Sprawozdanie
z prac Burmistrza
w okresie od 28 listopada
2004 r. do13 stycznia 2005 r.

Burmistrz
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawie:

a) inwentaryzacji �rodków pieniê¿nych,
druków �cis³ego zarachowania i papie-
rów warto�ciowych,

b) zmiany sposobu zagospodarowania
mienia gminnego w postaci s³upów
i tablic og³oszeniowych,

c) og³oszenia otwartego konkursu ofert
na realizacjê zadañ publicznych na
2005 r. i powo³ania komisji konkurso-
wej.

d) zmian w bud¿ecie miasta na 2004 r.
(3) i zmian w planie �rodków specjal-
nych na 2004 r.

Uzasadnienia:
1) Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy

paragrafami w planie wydatków:
w rozdz. 75023 z przeznaczeniem:
� na naprawê uszkodzonego dysku ser-

wera oraz ubezpieczenia budynków
i wyposa¿enia Urzêdu Miejskiego
w Milanówku,

� na pokrycie kosztów us³ug telefonicz-
nych, pocztowych, us³ug zwi¹zanych
z wywozem nieczysto�ci sta³ych, op³at
bankowych oraz na koszty delegacji
s³u¿bowych,

� na remont pomieszczeñ w Punkcie
Konsultacyjno-Informacyjnym dla
Osób Uzale¿nionych i ich Rodzin oraz
na pokrycie kosztów us³ug telefonicz-
nych i pocztowych,

w rozdz. 75412 z przeznaczeniem:
� na pokrycie kosztów energii elektrycz-

nej w budynku Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej,

� na naprawê hamulców w samochodzie
po¿arniczym oraz na pokrycie op³at za
ubezpieczenie samochodu ratowni-
czo-ga�niczego,

w rozdz.75416 w planie wydatków Stra-
¿y Miejskiej z przeznaczeniem na zakup
drukarki i materia³ów biurowych,
w rozdz. 80104 w planie wydatków
Przedszkola Nr 1 z przeznaczeniem:

�CZUJNY S¥SIAD�
Zwracamy siê do Pañstwa z propozycj¹

podjêcia stanowczych dzia³añ, aby w Na-
szym mie�cie ¿y³o siê bezpieczniej. Bezpie-
czeñstwo jest rzecz¹ najwa¿niejsz¹ i powin-
ni�my zdawaæ sobie sprawê, ¿e mamy na nie
wp³yw.

Dlatego proponujemy aby�cie Pañstwo
przyst¹pili do proponowanej przez nas akcji
�Czujny S¹siad�. Akcja ta jest ju¿ prowadzo-
na od pewnego czasu na terenie Podkowy
Le�nej i osiedla Czarny Las. Program ten jest
prób¹ pokazania gotowych rozwi¹zañ, któ-
re pomagaj¹ w zwiêkszeniu poczucia bezpie-
czeñstwa w najbli¿szym otoczeniu miesz-
kañców. Elementem programu �Czujny s¹-
siad� jest naklejka z wyra�nym symbolem
oka ludzkiego, spe³niaj¹cego zadanie pre-
wencyjne, co potwierdzaj¹ badania psycho-
logiczne.

1. Program �Czujny s¹siad� jest integraln¹
czê�ci¹ programu �Crime Stoppers� i opie-
ra siê na wieloletnich do�wiadczeniach
spo³eczeñstw demokracji zachodnich.

2. Zadaniem programu �Czujny s¹siad� jest
zaktywizowanie spo³eczno�ci lokalnych
i poprawa bezpieczeñstwa w osiedlach
mieszkaniowych.

3. Uczestnictwo w programie jest dobrowol-
ne i opiera siê na bezinteresownej pomocy

Konsekracja Ko�cio³a
Matki Bo¿ej Bolesnej
w Milanówku na Grudowie

Dzieñ 2 stycznia 2005 roku zapisany
zostanie z³otymi zg³oskami w historii Mi-
lanówka.

W tym dniu dokonano uroczystej konse-
kracji Ko�cio³a Matki Bo¿ej Bolesnej, tym sa-
mym dokona³o siê dzie³o spo³eczno�ci kato-

lickiej tu zamieszka³ej oraz ksiê¿y sprawu-
j¹cych swe pos³annictwo. Ceremonia konse-
kracji zbieg³a siê z jubileuszem 25-lecia Pa-
rafii MBB, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e pocz¹tki
dzia³alno�ci duszpasterskiej na Grudowie
mia³y miejsce w siedzibie Sióstr S³ug Jezusa

i siêga³y 50 lat wstecz.
Podnios³y charakter uro-

czysto�ci u�wietni³a obec-
no�æ Jego Eminencji Józefa
Kardyna³a Glempa Prymasa
Polski, zawsze witanego
w Milanówku z najwy¿sz¹
czci¹ i rado�ci¹.

S³owa powitania wyg³osi³
ks. Kazimierz Sznajder pro-
boszcz Parafii Matki Boskiej
Bolesnej, czyni¹c to w szcze-
gólnie uroczysty i ujmuj¹cy
sposób. Nastêpnie powita³
ks. pra³ata Zbigniewa Szysza

Znak
ostrzegawczy

dla z³odziei
�Czujny s¹siad�

ci¹g dalszy na str. 7
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� na pokrycie kosztów za energiê elek-
tryczn¹ i ogrzewanie budynku oraz
zakup �rodków czysto�ci, niezbêdne-
go wyposa¿enia dla przedszkola, ma-
teria³ów biurowych, pomocy dydak-
tycznych dla dzieci,

� na zakup odzie¿y BHP.
w rozdz. 92601 z przeznaczeniem na po-
krycie kosztów us³ug telefonicznych.
2) Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy

rozdzia³ami i paragrafami:
w dziale 754 � Bezpieczeñstwo publicz-
ne i ochrona przeciwpo¿arowa w planie
wydatków Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej na
kwotê 2.260 z³ z przeznaczeniem na
ubezpieczenie samochodu  rat.
3) Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy

rozdzia³ami w dziale 801 � O�wiata
i wychowanie:

� na kwotê 440 z³ z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów dojazdu dzieci do
szkó³,

� na kwotê 1.783 z³ z przeznaczeniem
na pokrycie kosztów dojazdu dzieci do
szkó³.

4) Tworzy siê �rodki specjalne w rozdz.
75095 � Pozosta³a dzia³alno�æ
z tytu³u darowizn otrzymanych od
sponsorów w wys. 4.350 z³ z prze-
znaczeniem na organizacjê imprez
kulturalnych w mie�cie.

2. Skierowa³ do Rady Miasta:
a) zarz¹dzenie w sprawie autopoprawki

do projektu bud¿etu miasta na 2005 r.,
b) projekty uchwa³ w sprawach (szczegó-

³owe informacje na stronie 3�4),
� korekty bud¿etu miasta na 2004 r.,
� uchwalenia  regulaminu  wynagradza-

nia nauczycieli zatrudnionych w przed-
szkolu i szko³ach prowadzonych przez
Gminê na 2005 r.,

� uchwalenia regulaminu dofinansowa-
nia form doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

� maksymalnej  kwoty dofinansowania
nauczycieli  szkó³ gminnych, op³at za
kszta³cenie pobieranych przez szko³y
wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczy-
cieli oraz przyjêcia planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli w 2005 r.,

� zmiany uchwa³y nr 161/XLII/97 dot.
szczegó³owych zasad utrzymania po-
rz¹dku i czysto�ci na terenie miasta
Milanówka,

� zatwierdzenia mpzp �Warszawska I�,
� uchylenia uchwa³y nr 217/XX/04 dot.

wyra¿enia zgody na udzielenie boni-
fikaty przy sprzeda¿y lokali mieszkal-
nych w budynku po³o¿onym przy
ul. Zamenhofa I,

� wyra¿enia zgody na udzielenie nowej
bonifikaty przy sprzeda¿y lokali
mieszkalnych w budynku po³o¿onym
przy ul, Zamenhofa I;

� przyjêcia Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na terenie miasta Mi-
lanówka w 2005 r.,

� ustanowienia u¿ytku ekologicznego
o nazwie �£êgi Na Skraju�,

� zwolnieñ w podatku od nieruchomo-
�ci na 2005 r.,

� przyjêcia Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego Miasta Milanówka na lata
2005�2013,

� przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego
Miasta Milanówek,

� programu wspó³pracy na rok 2005
Gminy Miasto Milanówek z organiza-
cjami pozarz¹dowymi,

� zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego
w wysoko�ci 1600000 z³ na 2005 r. na
wydatki inwestycyjne,

a) na zakup i dostarczenie materia³ów
biurowych i sanitarnych dla Urzêdu
Miejskiego w 2005 r. - po uniewa¿nie-
niu zamówienia w trybie zapytania
o cenê,

w trybie pozaustawowym
b) na wykonanie studium wykonalno�ci

dla projektów budowlanych 16 kmb
kana³ów sanitarnych w Milanówku,

c) na wykonanie studium wykonalno�ci
dla projektu budowy Centrum Rekre-
acji i Sportu - Grudów,

d) na wykonanie organizacji ruchu
skrzy¿owania ulic Grudowskiej i Fi-
derkiewicza,

e) na wykonanie ogrodzeñ terenów zieleni,
f) na wykonanie us³ug zwi¹zanych

z utrzymaniem w nale¿ytym stanie po-
rz¹dkowym i technicznym 10 s³upów
og³oszeniowych i 1 tablicy og³oszenio-
wej na terenie Milanówka,

g) na wykonanie przy³¹cza wodoci¹go-
wego w ul. Konopnickiej na wysoko-
�ci posesji nr 10,

h) na naprawê ogrodzenia placu zabaw
na terenie MOK,

i) na interwencyjne sprz¹tanie miasta
w niedziele i �wiêta,

j) na wykonanie druku folderu  informu-
j¹cego o systemie gospodarki odpada-
mi na terenie Milanówka.

w trybie zapytania o cenê
k) na wykonanie projektu technicznego

modernizacji ulic: Pó³nocnej (Ko-
�ciuszki-Wojska Polskiego) i Wojska
Polskiego (Pó³nocna-Kwiatowa).

5. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na monta¿, demonta¿ i mycie  koszy

ulicznych, monta¿ ³awek parkowych,
konserwacjê i naprawy ³awek parko-
wych w latach 2005-2007,

b) na obs³ugê terenu przeznaczonego na
sk³adowanie li�ci przy ul. Wiatracznej
oraz wywóz wiosenny i jesienny li�ci
z prywatnych posesji i terenów u¿y-
teczno�ci publicznej  z terenu miasta
Milanówka,

c) na obs³ugê toalet przeno�nych,
d) na us³ugi rehabilitacyjne dla miesz-

kañców Milanówka w latach 2005-
2006,

e) na pielêgnacjê zieleni miejskiej w Mi-
lanówku w latach 2005-2007,

w trybie zapytania o cenê
f) na zakup � dostawê programów i sprzê-

tu komputerowego dla Urzêdu Miej-
skiego w Milanówku, po uniewa¿nie-
niu przetargu na II dostawê,

g) na wykonanie dokumentacji technicz-
nej kana³u sanitarnego w ulicy Podle-
�nej (Wspólna-Le�ny �lad), Niskiej
i Zak¹tek.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Sprawozdanie z prac Burmistrza
w okresie od 28 listopada 2004 r. do13 stycznia 2005 r.
ci¹g dalszy ze str. 1

� udzielenia pomocy rzeczowej i finan-
sowej dla powiatu grodziskiego
w 2005 r.,

� zaci¹gniêcia po¿yczki z WFO�IGW
w wysoko�ci 850 tys. z³ na kanaliza-
cjê w 2005 r.,

� zmiany uchwa³y w sprawie stawek
dokszta³cania nauczycieli,

� zmiany uchwa³y nr 211/XX/04 w spra-
wie zwolnienia w 2005 r. z podatku
rolnego od gruntów, na których za-
przestano produkcji rolnej.

3. Zaakceptowa³ projekty i uruchomi³:
a) VII edycjê miêdzyszkolnego konkursu

o tematyce ekologicznej w szko³ach
podstawowych i gimnazjach w Mila-
nówku, rozstrzygniêcie konkursu na-
st¹pi 29.04.2005r.,

b) miêdzyszkolny konkurs ekologiczny
pn. �Ratujmy kasztanowce Milanów-
ka�, fina³ konkursu odbêdzie siê
w dniu 28.10.2005 r.

4.  Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego

Urz¹d Miasta w zimowej szacie
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XXI Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia  21 grudnia 2004 r.

XXI Sesja Rady Miasta Milanówka
odby³a siê w dniu 21 grudnia 2004 r.
W Sesji udzia³ wziêli radni, burmistrz mia-
sta Jerzy Wysocki, skarbnik Gra¿yna
Wójcik, sekretarz miasta Wies³awa
Kwiatkowska, pracownicy Urzêdu Miej-
skiego, zaproszeni go�cie i mieszkañcy
miasta Milanówka.

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

Prezes Spó³ki z o.o. Jedwab Polski Pan
Jerzy Dmochowski podziêkowa³ Burmistrzo-
wi J. Wysockiemu i Radnym za w³¹czenie siê
Miasta w Obchody 80. Rocznicy Za³o¿enia
Centralnej Do�wiadczalnej Stacji  Jedwabni-
czej w Milanówku.

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedsta-
wi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione pro-
jekty uchwa³:
l Uchwa³a nr 229/XXI/04 Rady Miasta

Milanówka
w sprawie: miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu dzia³ek
nr ew. 2, 8 i 9 oraz czê�ci dz. nr 1 z obrê-
bu 06�09 przy ul. Warszawskiej w Mila-
nówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu: 12-za, 3-wstrz.
Uchwa³a dotyczy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenu
przy ul. Warszawskiej w Milanówku, któ-
ry obejmuje teren o powierzchni 2,7 ha
pod zabudowê pensjonatow¹ w otoczeniu
zieleni parkowej.

l Uchwa³a nr 230/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: zmiany uchwa³y nr 161/XLVII/
97 Rady Miasta Milanówka z dnia 17
czerwca 1997 r. dot. szczegó³owych za-
sad utrzymania czysto�ci i porz¹dku na
terenie miasta Milanówka, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 13-za, 2-wstrz.
Podjêta uchwa³a jest nowelizacj¹ Uchwa-
³y nr 161/XLVII/97 Rady Miasta Mila-
nówka z dnia 17 czerwca 1997 r. w spra-
wie: szczegó³owych zasad utrzymania
czysto�ci i porz¹dku na terenie miasta Mi-
lanówka i dotyczy przede wszystkim ak-
tualizacji zasad selektywnej zbiórki od-
padów w zwi¹zku z poszerzeniem o zbiór-
kê odpadów niebezpiecznych (sprzêt
AGD, akumulatory, opony) oraz wprowa-
dzeniem zasad lokalizacji reklam.

l Uchwa³a nr 231/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka

w sprawie: ustanowienia u¿ytku ekolo-
gicznego o nazwie �£êgi Na Skraju�, któ-
r¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za,
2-wstrz.
Na terenie miasta Milanówka ustanawia
siê u¿ytek ekologiczny pod nazw¹ �£êgi
Na Skraju� o powierzchni ca³kowitej
8.908 m2, na dzia³ce nr ewidencyjny 59/2
o powierzchni 9.550 m2, w obrêbie 06�
01 (teren pomiêdzy ul. Dêbow¹, ul. Pio-
tra Skargi, ul. Na Skraju i rzek¹ Rokitni-
c¹) w celu utrzymania pozosta³o�ci eko-
systemu i zachowania ró¿norodno�ci bio-
logicznej.

l Uchwa³a nr 232/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: zmieniaj¹ca uchwa³ê w spra-
wie zwolnienia w 2005 roku z podatku
rolnego od gruntów, na których zaprze-
stano produkcji rolnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym  /tekst jednolity Dz. U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. zmiany: z 2002 r.
Dz. U .Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr153 poz. 1271
i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz.
717 i Nr 162 poz. 1568  z 2004 r. Nr 102
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art.
12 ust. 9 ustawy o podatku rolnym z dnia
15 listopada 1984 r. /Dz. U. Nr 94 poz.
431 z 1993 r., Nr 1 poz. 3 z 1994 r., 
Nr 91 poz. 409 z 1996 r., Nr 43 poz. 272
i Nr 137 poz. 926 z 1997 r., Nr 108 poz.
681 z 1998 r., Nr 81 poz. 875 z  2001 r.,
Nr  200 poz. 1680 z 2002 r., Nr 110 poz.
1039 i Nr 162 poz. 1568 z 2003 r./ 
� Rada Miasta Milanówka  uchwala, co
nastêpuje:

§ 1
W uchwale Nr 211/XX/04 Rady Miasta
Milanówka z dnia 23 listopada 2004 roku
w sprawie zwolnienia w 2005 roku z po-
datku rolnego od gruntów, na których za-
przestano produkcji rolnej, wprowadza
siê nastêpuj¹ce zmiany:

§ 2 uchwa³y otrzymuje brzmienie: �Zwolnie-
nie, o którym mowa w § 1 nastêpuje
na wniosek podatnika.�

§ 5 uchwa³y otrzymuje brzmienie: �Grunty
wy³¹czone z produkcji rolnej musz¹
byæ oznakowane w terenie.�

§ 2
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Milanówka.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Mazowieckie-

go; przyjêta w g³osowaniu: 14-za, jedno-
g³o�nie.

l Uchwa³a nr 233/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: zwolnieñ w podatku od nie-
ruchomo�ci na 2005 rok.

  Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 zmiany: Dz.U.
z 2002  r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,
Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr
214 poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717
i Nr 162 poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102
poz.1055 i Nr 116 poz.1203/ i art.7 ust.3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op³atach lokalnych1 /tekst jed-
nolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84, zmia-
ny: Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz.1683,
z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110
poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200
poz.1953 i Nr 203 poz.1966 z 2004 r.
Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz.959
i Nr123 poz.1291/ � Rada Miasta Mila-
nówka  uchwala,  co nastêpuje:

§ 1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
� budynki i grunty zajête przez jednost-

ki policji,
� budynki lub ich czê�ci zajête na pro-

wadzenie dzia³alno�ci kulturotwórczej
przez galerie sztuki.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Milanówka.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po  up³ywie 14
dni od jej og³oszenia w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Mazowieckiego;
przyjêta w g³osowaniu: 15-za, jednog³o-
�nie.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw
Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/
EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie usta-
nowienia wspólnych zasad dla niektórych ty-
pów transportu kombinowanego towarów miê-
dzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L
368 z 17.12.1992) dyrektywy 1999./61/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobiera-
nia op³at za u¿ytkowanie niektórych typów in-
frastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce og³o-
szenia aktów prawa  Unii Europejskiej, za-
mieszczone w niniejszej ustawie � z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³on-
kostwa w Unii Europejskiej � dotycz¹ og³osze-
nia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii
Europejskiej � wydanie specjalne: tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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l Uchwa³a nr 234/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: zmian w bud¿ecie miasta na
2004 r., któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu: 14-za, jednog³o�nie.
Zwiêksza siê  plan dochodów bud¿eto-
wych:

� Rozdz. 75801 � Czê�æ o�wiatowa sub-
wencji ogólnej dla gmin � zwiêksza siê
plan dochodów o przyznan¹ kwotê 4.200 z³
ze �rodków rezerwy subwencji ogólnej na
2004 r., w tym 1.200 z³ z przeznaczeniem
na dofinansowanie kosztów adaptacji po-
mieszczeñ szkolnych na gabinety profi-
laktyczne oraz 3.000 z³ na nauczanie in-
dywidualne.

� Rozdz. 75802 � Uzupe³nienie subwencji
ogólnej dla jednostek samorz¹du teryto-
rialnego � zwiêksza siê plan dochodów
o przyznan¹ dla miasta Milanówka kwotê
68.056 z³ ze �rodków rezerwy subwencji
ogólnej przeznaczon¹ na uzupe³nienie do-
chodów w zwi¹zku z wy¿szym przewidy-
wanym wykonaniem w 2004 roku wy-
datków na dodatki mieszkaniowe i o�wie-
tlenie ulic.

� Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zwiêksza siê plan docho-
dów z tytu³u wp³at mieszkañców na bu-
dowê kanalizacji o kwotê 42.000 z³.

� Rozdz. 92116 � Biblioteki � zwiêksza siê
plan dochodów o przyznan¹ kwotê dota-
cji celowej w wysoko�ci 3.500 z³  na za-
kup ksi¹¿ek w ramach programu �Upo-
wszechnienie i promocja czytelnictwa�.
Zwiêksza siê  plan  wydatków bud¿etowych:

� Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
zwiêksza siê plan wydatków Szko³y Pod-
stawowej Nr 2 ³¹cznie o kwotê 10.600 z³,
w tym  9.400 z³ z przeznaczeniem na za-
kup 2-ch  komputerów i drukarki, 1.200 z³
na zakup wyposa¿enia do gabinetu pro-
filaktycznego oraz plan wydatków w ZSG
Nr 1 o kwotê 3.000 z³ z przeznaczeniem
na zakup pomocy dydaktycznych do na-
uczania indywidualnego.

� Rozdz. 85215 � Dodatki mieszkaniowe �
zwiêksza siê plan wydatków o przyzna-
n¹ kwotê 8.619 z³ ze �rodków rezerwy
subwencji ogólnej w zwi¹zku z wy¿szym
przewidywanym wykonaniem w 2004 r.
wydatków na dodatki mieszkaniowe
(wydatki poniesione na ten cel w I pó³ro-
czu 2004 r. zosta³y przeliczone na warun-
ki ca³ego roku) w stosunku do wydatków
poniesionych w 2003 roku.

� Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zwiêksza siê plan wydat-
ków inwestycyjnych o kwotê 32.600 z³ na
opracowanie dokumentacji technicznej
kanalizacji sanitarnej w ul. Podle�nej, Ni-
skiej i Zak¹tek.

� Rozdz. 90015 � O�wietlenie ulic � zwiêk-
sza siê plan wydatków o przyznan¹ kwotê

59.437 z³ ze �rodków subwencji ogólnej
w zwi¹zku z poniesieniem przez gminê
w I pó³roczu 2004 roku wydatków na
o�wietlenie ulic (w przeliczeniu na miesz-
kañca gminy) wy¿szych do �rednich wy-
datków na ten cel (w przeliczeniu na
mieszkañca kraju) w tym samym okresie
sprawozdawczym.

� Rozdz. 92116 � Biblioteki � zwiêksza siê
plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej o kwotê 3.500 z³ z przeznacze-
niem na zakup ksi¹¿ek.
Dokonano zmian w planie wydatków bu-
d¿etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ
planu:

� Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne
� zwiêksza siê plan wydatków na bie¿¹ce
remonty dróg gminnych o 65.000 z³ tj. na
utwardzenie t³uczniem odcinków ul .Ma-
kowej, Rososzañskiej, Warszawskiej, Bli-
skiej i Brwinowskiej oraz na regulacje
wysoko�ciow¹ 17 kratek �ciekowych na
ul Podgórnej (na odcinku od ul. Ko�ciusz-
ki do Wspólnej).

� Rozdz.75023 � Urzêdy gmin � zwiêksza
siê plan wydatków na wynagrodzenia
osobowe pracowników i pochodne od
wynagrodzeñ ³¹cznie o 10.086 z³ oraz
plan wydatków inwestycyjnych o 5.000 z³
z przeznaczeniem na zakup sprzêtu kom-
puterowego.

� Rozdz. 75702 � Obs³uga papierów war-
to�ciowych, kredytów i po¿yczek jst �
zmniejsza siê plan wydatków przezna-
czonych na sp³aty odsetek od zaci¹gniê-
tych kredytów i po¿yczek o 40 864 z³.

� Rozdz. 85215 � Dodatki mieszkaniowe �
zmniejsza siê plan wydatków o kwotê
8.619 z³ w zwi¹zku z wcze�niejszym za-
bezpieczeniem �rodków na wyp³aty do-
datków mieszkaniowych.

� Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
w ramach tego rozdzia³u:

a) zwiêksza siê dotacjê dla Integracyjnej
Szko³y Podstawowej Nr 18 w Milanówku
o 16.700 z³,

b) dokonuje siê przeniesieñ miêdzy paragra-
fami w planie wydatków ZSG Nr 1 na
kwotê 5.623 z³ z przeznaczeniem na za-
kup sprzêtu komputerowego oraz zmniej-
sza siê plan na wynagrodzenia osobowe
i pochodne od wynagrodzeñ ³¹cznie
o 19.300 z³.,

c) zmniejsza siê plan wydatków w ZSG Nr 3
o kwotê 6.200 z³ (�rodki przenosi siê do
rozdz. 80110).

� Rozdz. 80104 � Przedszkola � zwiêksza
siê plan dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli o kwotê 28.364 z³.

� Rozdz. 80110 � Gimnazja � w planie wy-
datków:

a) ZSG Nr 3 dokonuje siê przeniesieñ �rod-
ków miêdzy paragrafami na kwotê
1.317z³ w celu czê�ciowego pokrycia

zwiêkszonych o 8.007 z³ wydatków na
badania okresowe nauczycieli i pozosta-
³ych pracowników oraz na pokrycie kosz-
tów us³ug telefonicznych. Ponadto zabez-
piecza siê �rodki w wys. 8.000 z³ na po-
krycie faktur za energiê elektryczn¹
i ogrzewanie budynku,

b) ZSG Nr 1 zmniejsza siê plan na wynagro-
dzenia osobowe i pochodne od wynagro-
dzeñ ³¹cznie o 23.500 z³.

� Rozdz. 85401 � �wietlice szkolne �
zmniejsza siê plan wydatków przezna-
czonych na p³ace nauczycieli i sk³adki
ZUS ³¹cznie o 650 z³, zmian dokonuje siê
w planie wydatków  ZSG NR 1.

� Rozdz. 90015 � O�wietlenie ulic � zmniej-
sza siê wydatki na zakup energii o 59.437 z³
w zwi¹zku z pe³nym zabezpieczeniem
�rodków na ten cel w listopadzie br. Po-
nadto zwiêksza siê wydatki na bie¿¹c¹
konserwacjê o�wietlenia ulicznego i sp³atê
rat za wykonan¹ w ub.r. modernizacjê
o�wietlenia ³¹cznie o 10.500 z³ oraz
w ramach wydatków inwestycyjnych
przeznacza siê 16.720 z³ na wykonanie
o�wietlenia nowopowsta³ego odcinka uli-
cy G³owackiego do ul. Mi³ej.

� Rozdz. 92601 � Obiekty sportowe �
zmniejsza siê plan wydatków przezna-
czonych na utrzymanie hali sportowej
o 8.490 z³, �rodki przenosi siê do rozdz.
80110.
Dokonano zmian w planie finansowym
�rodków specjalnych:
Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1. Zwiêkszo-
no plan przychodów o ponadplanowe
wp³ywy z tytu³u wp³at za wy¿ywienie
dzieci, �rodki przeznacza siê na zakup
�rodków ¿ywno�ci.

l Uchwa³a nr 235/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: uchylenia Uchwa³y Nr 217/
XX/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 23
listopada 2004 r. w sprawie: wyra¿enia
zgody na udzielenie przez Burmistrza
Miasta Milanówka bonifikaty od ceny
sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych
w³asno�ci¹ Gminy Miasto Milanówek,
w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ul. Zamenhofa 1, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³o�nie.

l Uchwa³a nr 236/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: wyra¿enia zgody na udziele-
nie przez Burmistrza Miasta Milanówka
bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali
mieszkalnych, bêd¹cych w³asno�ci¹ Gmi-
ny Miasto Milanówek, w budynku po³o-
¿onym w Milanówku przy ul. Zamenho-
fa 1, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
14-za, jednog³o�nie.
Uchwa³a Nr 217/XX/04 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 23 listopada 2004 r. zo-
sta³a uchylona, w zwi¹zku ze zmian¹



5

ustawy o gospodarce nieruchomo�ciami
oraz najnowsz¹ interpretacj¹ zapisów do-
tycz¹cych udzielania bonifikat przy
sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹-
cych w³asno�æ gminy, a to wymusza zwe-
ryfikowanie wysoko�ci udzielanej bonifi-
katy. W zwi¹zku z powy¿szym Uchwa³a
nr 236/XXI/04 okre�la now¹ stawkê bo-
nifikaty w wysoko�ci 60 %, aby cena lo-
kalu przeznaczonego do sprzeda¿y by³a
zbli¿ona do ceny stosowanej przy sprze-
da¿y lokalu w tym samym budynku, w la-
tach ubieg³ych.

l Uchwa³a nr 237/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: przyjêcia Miejskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych na terenie miasta Mi-
lanówka w roku 2005, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³o�nie.
Przyjêto, jak co roku Miejski Program Pro-
filaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Al-
koholowych na terenie miasta Milanów-
ka w roku 2005. Na realizacjê zadañ
w roku 2005 (ze �rodków z tytu³u wyda-
nych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alko-
holowych) przeznaczono 120.000,00 z³.

l Uchwa³a nr 238/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: uchwalenia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu i w szko³ach przez Gminê
Miasto Milanówek, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu:  14-za, jednog³o�nie.
Regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolu i w szko-
³ach przez Gminê Miasto Milanówek,
okre�la wysoko�æ stawek oraz szczegó³o-
we warunki przyznawania nauczycielom
dodatku motywacyjnego i funkcyjnego
oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodze-
nia. Zgodnie z nowelizacj¹ Karty Nauczy-
ciela, regulamin bêdzie uchwalany co-
rocznie.

l Uchwa³a nr 239/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: uchwalenia regulaminu dofi-
nansowania form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 14-za, jednog³o�nie,
Po raz pierwszy zosta³ uchwalony regu-
lamin dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli. �rodki na
wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli rozdysponowane s¹ na: orga-
nizacjê doradztwa metodycznego dla na-
uczycieli, organizacjê szkoleñ, semina-
riów oraz konferencji szkoleniowych dla
nauczycieli zajmuj¹cych stanowiska kie-
rownicze, czê�ciow¹ op³atê form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli zgod-
nych z potrzebami szko³y, szkolenia rad pe-
dagogicznych oraz na przygotowanie ma-
teria³ów szkoleniowych i informacyjnych.

l Uchwa³a nr 240/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: ustalenia maksymalnej kwo-
ty dofinansowania nauczycielom szkó³
gminnych op³at za kszta³cenie pobiera-
nych przez szko³y wy¿sze i zak³ady
kszta³cenia nauczycieli oraz przyjêcia pla-
nu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na 2005 r., któ-
r¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za,
jednog³o�nie.
Radni okre�lili maksymaln¹ kwotê dofi-
nansowania nauczycieli szkó³ gminnych
przez Gminê Miasto Milanówek, do op³at
za kszta³cenie w szko³ach wy¿szych i za-
k³adach kszta³cenia nauczycieli, która
wynosi: 1.500,00 z³ � za studia, 600,00 z³
� za kursy, szkolenia, seminaria, konfe-
rencje i warsztaty (dla 1 osoby w 2005 r.).
Przyjêto równie¿ plan dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli na 2005 rok w placówkach publicz-
nych prowadzonych przez Gminê Miasto
Milanówek.

l Uchwa³a nr 241/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: nadania nazwy ulicy bocznej
od Zamenhofa (Aleksandra Brzuzka).
Ulicê bocz¹ od ulicy Zamenhofa, stano-
wi¹c¹ w³asno�æ Gminy, oznaczon¹ w ewi-
dencji gruntów nr 90/3 obrêb 05�20 na-
zwano imieniem Aleksandra Brzuzka.
Przedmiotowa  droga o  d³ugo�ci oko³o 80
metrów, obs³uguje piêæ dzia³ek. Nadanie
jej nazwy u³atwi projektowanie numera-
cji porz¹dkowej posesji.

*
Radni w g³osowaniu: 14�za, jednog³o�nie

zaakceptowali kandydaturê radnej Marii
Sobczak na przedstawiciela do Komisji Kon-
kursowej na zadania gminy realizowane
przez organizacje pozarz¹dowe (m.in. na
prowadzenie dzia³añ opiekuñczo-wycho-
wawczych dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin
ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi,
dzia³alno�æ kulturaln¹ i sportow¹ oraz akcje
Lato i Zima).

*
Radny Karol Wójcik przedstawi³ Stano-
wisko w sprawie obiektu �Turczynek�,
które radni przyjêli w g³osowaniu �
14�za, jednog³o�nie. Stanowisko druku-
jemy po informacji.
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

S T A N O W I S K O
Rady Miasta Milanówka

w sprawie obiektu �Turczynek�

Rada Miasta Milanówka, kieruj¹c siê ide¹
dobra spo³ecznego, zobowi¹zuje Burmistrza
Miasta Milanówka o wyst¹pienie, w trybie
pilnym, do Rady Powiatu Grodziskiego
z wnioskiem o odst¹pienie na okres sze�ciu
miesiêcy od podjêcia w dniu 28 grudnia
2004r. uchwa³y w sprawie przysz³o�ci obiek-
tu �Turczynek� w Milanówku.

Jednocze�nie Rada Miasta Milanówka
postuluje powo³anie zespo³u roboczego
w sk³adzie: burmistrz, radni powiatowi
i gminni, przedstawiciele organizacji spo-
³ecznych, w celu opracowania szczegó³owych
koncepcji i warunków zagospodarowania
obiektu �Turczynek� przez Miasto Milanówek.

Koncepcje te maj¹ mieæ na wzglêdzie za-
pewnienie korzy�ci ogólnospo³ecznych
Mieszkañców ca³ego Powiatu Grodziskiego
i winny byæ przestawione Radzie Powiatu
Grodziskiego przed podjêciem uchwa³y
w sprawie przysz³o�ci obiektu �Turczynek�.

      Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka

     Wojciech Wlaz³o

Urz¹d Miejski
w Milanówku
informuje

 i¿ zgodnie z art.8, ust.1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535) op³ata rocz-
na z tytu³u wieczystego u¿ytkowania grun-
tu zosta³a zakwalifikowana jako odp³atne
�wiadczenie us³ug i opodatkowana stawk¹
VAT 22%.

W zwi¹zku z powy¿szym wysoko�æ op³a-
ty rocznej od 01.01.2005 r. wynosiæ bêdzie
dotychczasow¹ op³atê roczn¹ + 22% VAT.

Op³aty roczne p³atne s¹ z góry do 31 mar-
ca ka¿dego roku, bez wezwania, w kasie
Urzêdu lub na konto:

PKO BP S.A. o/ Grodzisk Maz.  61 1020
1055 0000 9102 0024 2677

Podmioty gospodarcze, w celu otrzyma-
nia faktury VAT, obowi¹zane s¹ podaæ do-
k³adne dane do wystawienia faktury.

Od niezap³aconych w terminie op³at rocz-
nych naliczane bêd¹ odsetki za zw³okê
w wysoko�ci ustawowej oraz podjête zosta-
n¹ czynno�ci zmierzaj¹ce do wyegzekwowa-
nia tych nale¿no�ci, co narazi u¿ytkownika
wieczystego na dodatkowe koszty.

p.o. Kierownika Referatu Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej

Tomasz Krysiak
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Uprzejmie informujê, ¿e w br. zaplanowa-
ne zosta³o zakupienie czterech wiat przy-
stankowych z poliwêglanu, które usytuowa-
ne zostan¹ w wybudowanych zatokach au-
tobusowych w Milanówku w ci¹gu ulicy Kró-
lewskiej, w rejonie ul. Podwiejskiej i Nada-
rzyñskiej.

Istnieje mo¿liwo�æ umieszczenia na wia-
tach sta³ych reklam firm dzia³aj¹cych na te-
renie Milanówka.

Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ siê do Kie-
rownika Referatu Technicznej Obs³ugi Mia-
sta Urzêdu Miejskiego w Milanówku Marty
Strawy tel. 758 30 61 wew. 225.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Reklama
na wiatach
przystankowych!

Organizacje pozarz¹dowe pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w funduszach strukturalnych. Stanowi¹ drug¹ (po samo-
rz¹dach) grupê potencjalnych projektodawców. Mog¹ aplikowaæ o �rodki zwi¹zane z rozwojem gospo-
darczym, które dotycz¹ edukacji, kszta³cenia zawodowego, rewitalizacji obszarów miejskich i promocji
przedsiêbiorczo�ci. Podobnie jak samorz¹dy, organizacje mog¹ liczyæ na wspó³finansowanie projektów
nawet do 75 % kosztów kwalifikowalnych. Wspierane s¹ przede wszystkim przedsiêwziêcia nieinwesty-
cyjne, zwi¹zane z kszta³ceniem, doradztwem, pomoc¹ okre�lonym grupom ludzi w zdobyciu w³a�ciwego
wykszta³cenia i znalezieniu pracy.

Zachêcam Pañstwa do zapoznania siê z charakterystyk¹ poszczególnych programów:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Edukacja dzia³anie 1.3.1
Obszary podlegaj¹ce restrukturyzacji dzia³anie 13.2
Kultura i Turystyka dzia³anie 1.4
Spo³eczeñstwo informacyjne dzia³anie 1.5
Kszta³cenie zawodowe dzia³anie 2.1
Przekwalifikowanie osób zwi¹zanych z rolnictwem dzia³anie 2.3
Przekwalifikowanie osób zagro¿onych procesami restrukturyzacyjnymi dzia³anie 2.4
Promocja przedsiêbiorczo�ci dzia³anie 2.5
Regionalne Strategie Innowacyjne dzia³anie 2.6
Rozwój obszarów wiejskich (miast do 20 tys. mieszkañców) dzia³anie 3.1
Edukacja i Sport dzia³anie 3.5.1
Ochrona Zdrowia dzia³anie 3.5.2

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Instytucje rynku pracy dzia³anie 1.1 schemat b
Przygotowanie m³odzie¿y do podjêcia pracy dzia³anie 1.2 schemat b
Przygotowanie bezrobotnych do podjêcia pracy dzia³anie 1.3 schemat b
Przygotowanie niepe³nosprawnych do podjêcia pracy dzia³anie 1.4 schemat a
Przygotowanie osób zagro¿onych wykluczeniem do podjêcia pracy dzia³anie 1.5 schemat a
Przygotowanie m³odzie¿y zagro¿onej wykluczeniem do podjêcia pracy dzia³anie 1.5 schemat b
Przygotowanie kobiet do podjêcia pracy dzia³anie 1.6 schemat a
Edukacja przez ca³e ¿ycie dzia³anie 2.1 schemat a i c
Edukacja szkolna dzia³anie 2.2 schemat d
Szkolenia dla przedsiêbiorstw i przedsiêbiorców dzia³anie2.3 schemat a

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno�ci
Przedsiêbiorstw

Instytucje oko³obiznesowe dzia³anie 1.1
Fundusze po¿yczkowe i porêczeniowe dzia³anie 1.2
Parki przemys³owe i technologiczne dzia³anie 1.3
Badania i rozwój technologiczny dzia³anie 1.4

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w wymienionych instytucjach:
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
ul. Pl. Trzech Krzy¿y 3/5  00-507 Warszawa
tel.  693 50 00, fax. 693 40 48
www.mpips.gov.pl
W Ministerstwie Gospodarki i Pracy dzia³a Punkt Konsultacyjny (poniedzia³ek�pi¹tek godz. 9.00-15.00);

tel. 693 50 40, 693 50 55
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego
ul. Bertolda Brechta 3  07-472 Warszawa
tel.  59 79 100, fax. 59 79 290
www.mazovia.pl
e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Podinspektor ds. UE Magdalena Szyszko
tel. 758 30 61 w. 224

e-mail: uniaeuropejska@milanowek.pl

Dofinansowanie z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej
dla organizacji pozarz¹dowych

 Dzia³aj¹c w porozumieniu z Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Po-
wiecie Grodziskim informujê, ¿e z dniem
1 stycznia 2005 r. wchodzi w ¿ycie przepis
art. 57 ust.7 ustawy Prawo Budowlane, z któ-
rego wynika, ¿e nielegalne u¿ytkowanie
obiektu budowlanego (bez uprzedniego za-
wiadomienia o zakoñczeniu budowy lub bez
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na u¿ytkowanie) poci¹ga za sob¹ karê finan-
sow¹ w wysoko�ci (przyk³adowo):
1) budynek jednorodzinny � 10 000 z³,
2) budynek gospodarczy, gara¿ � 5 000 z³,
3) sklepy, warsztaty rzemie�lnicze, gara¿e

powy¿ej 2 stanowisk � 75 000 z³,
4) place sk³adowe, parkingi � 40 000 z³,
5) stawy rybne � 45 000 z³.

p.o. Kierownika Referatu Geodezji
i Gospodarki Gruntów

Tomasz Krysiak

Zmiany
w Prawie
Budowlanym

Burmistrz i Radni Miasta Milanówka ser-
decznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w ko-
lejnych wiosennych spotkaniach w³adz samo-
rz¹dowych z Mieszkañcami.
1. Dla wyborców zamieszka³ych na pó³noc

od torów kolejowych (okrêg wyborczy
nr 1, 2, 3) spotkanie odbêdzie siê 4 kwiet-

Spotkanie Burmistrza
i Radnych Rady Miasta z Mieszkañcami

nia 2005 r. o godz. 18.00. w Urzêdzie
Miejskim ul. Ko�ciuszki 45, bud. B Sala
posiedzeñ Rady Miasta.

2. Dla wyborców zamieszka³ych na po³udnie
od torów kolejowych, w czê�ci centralnej
Milanówka (okrêg wyborczy nr 4, 5) spo-
tkanie odbêdzie siê 5 kwietnia 2005 r.

o godz. 18.00. w siedzibie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej przy ul. Warszawskiej 18.

3. Dla wyborców zamieszka³ych w po³u-
dniowej czê�ci miasta (okrêg wyborczy nr
6, 7) spotkanie odbêdzie siê 6 kwietnia
2005 r. o godz. 18.00. w Zespole Szkó³
Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska
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�CZUJNY S¥SIAD�
s¹siedzkiej i uwra¿liwieniu mieszkañców
na wszystkie nieprawid³owo�ci , które dzie-
j¹ siê wokó³ nich na osiedlu mieszkanio-
wym.

4. S¹siedzi chc¹cy zapewniæ sobie wiêksze
bezpieczeñstwo wymieniaj¹ siê deklaracja-
mi i wywieszaj¹ na ogrodzeniach i klatce
schodowej nalepki �Czujny s¹siad�
W przypadku zagro¿enia napadem lub w³a-

maniem nale¿y natychmiast zadzwoniæ pod
numer telefonu alarmowego 997, 112 do ofi-
cera dy¿urnego najbli¿szego komisariatu lub
dy¿urnego stra¿y miejskiej  986

Porada �  na co powinni�my zwracaæ uwagê!
.Ulubionym sposobem w³amywania siê do

mieszkañ usytuowanych na parterze budyn-
ków jest pokonanie zabezpieczeñ drzwi bal-
konowych. Bardziej sprawni fizycznie z³odzie-
je wchodz¹ w ten sposób równie¿ do miesz-
kañ usytuowanych wy¿ej, wspinaj¹c siê po
balkonach. Drzwi balkonowe wyposa¿one w
standardowe zabezpieczenie (klamkê) nie s¹
bowiem odporne na dzia³anie przestêpcy, na-
wet je�li nie ma on ¿adnych narzêdzi. Dlatego
konieczne jest montowanie na drzwiach bal-
konowych zabezpieczeñ dodatkowych, odpor-
nych na wywa¿anie i podwa¿anie, których nie
da siê otworzyæ nawet po wyciêciu czê�ci szy-
by i prze³o¿eniu rêki. Z regu³y takie zabezpie-
czenie skutecznie zniechêca potencjalnego z³o-
dzieja, który nie bêdzie �bawi³ siê� w wybija-
nie ca³ej szyby, co jest czynno�ci¹ ha³a�liw¹
i widowiskow¹.

Do mieszkañ usytuowanych powy¿ej par-
teru w³amywacze wchodz¹ po pokonaniu za-
bezpieczeñ drzwi wej�ciowych. Mniej skom-
plikowane zamki otwierane s¹ przy pomocy
wytrychów, nie do�æ solidnie zamocowane
drzwi wywa¿ane s¹ si³¹. Je�li który� z zamków
jest szczególnie solidny lub skomplikowany,
zostaje w przeddzieñ w³amania uszkodzony w
pozycji �otwarte�. Preferuj¹cy takie metody
sprawcy najczê�ciej wybieraj¹ budynki, w któ-
rych mieszkañ na piêtrze jest ma³o (dwa, trzy),
dziêki czemu mog¹ liczyæ na ma³¹ liczbê s¹-
siadów.

W³amania do mieszkañ dokonywane s¹
najczê�ciej w porze przedpo³udniowej dni po-
wszednich, gdy znakomita wiêkszo�æ miesz-
kañców przebywa w miejscach pracy
i nauki, oraz podczas zwi¹zanych z obchoda-
mi �wi¹t tzw. d³ugich weekendów, podczas
których mieszkañcy ca³ymi rodzinami wybie-
raj¹ siê w dalsze lub bli¿sze podró¿e. Takie
w³amanie wyspecjalizowane grupy przestêp-
cze najczê�ciej poprzedzaj¹ obserwacj¹ loka-
torów mieszkania oraz ich s¹siadów,
a tak¿e z pozoru niewinnymi rozmowami. Nie-
pokój powinny wzbudziæ równie¿ tzw. g³uche
telefony. Opisane dzia³ania maj¹ na celu po-
znanie zwyczajów i nawyków osób, rodzaju i
skuteczno�ci stosowanych zabezpieczeñ, war-
to�ci potencjalnego ³upu.

Mieszkania okradaj¹ równie¿ osoby przy-
padkowe, wykorzystuj¹ce fakt pozostawienia
przez lokatorów uchylonego okna lub nie za-

mkniêtych na zamki drzwi. Coraz czê�ciej
sprawcy wchodz¹ do mieszkañ, w których s¹
lokatorzy, wykorzystuj¹c ich twardy sen, lub
penetruj¹c tylko wybrane pomieszczenia (np.
przedpokój). Coraz czê�ciej domy jednorodzin-
ne okradane s¹ w³a�nie w nocy, gdy lokatorzy
i ich s¹siedzi �pi¹.

Najchêtniej w³amywacze kradn¹ pieni¹dze,
bi¿uteriê, komputery, elektronikê RTV, odzie¿
skórzan¹ i markow¹, rowery oraz alkohol.
Skradziony towar ukrywaj¹, a nastêpnie roz-
prowadzaj¹ przy pomocy sieci paserów, po za-
ni¿onych cenach.

Aby s¹siedzi ¿yli zgodnie musi panowaæ
sprzyjaj¹ca temu atmosfera. Wszyscy musz¹
sobie pomagaæ, musz¹ chcieæ ¿yæ w spokoju,
porz¹dku i musz¹ zabiegaæ o wspólne bezpie-
czeñstwo. Ka¿dy cz³owiek, ma³y czy du¿y, sta-
ry czy m³ody, potrzebuje z istoty swojej natu-
ry tzw. �bezpiecznego k¹ta�. Tym miejscem
jest mieszkanie. Co zrobiæ, aby ¿ycie ka¿dego
z nas przebiega³o przyjemnie, nawet w bloku?
Nic nadzwyczajnego � trzeba tylko ¿yæ zgod-
nie z prawem i to prawo preferowaæ, ale tak¿e
trzeba ¿yæ w zgodzie ze swoim �rodowiskiem
i promowaæ prospo³eczne postawy.

Trzeba przede wszystkim:
1. Patrzeæ kto z s¹siadów potrzebuje pomo-

cy np.: wynie�æ z nim tapczan na pi¹te piêtro
lub po¿yczyæ jaki� drobiazg w razie potrzeby.

2. Ci¹gle sprawdzaæ zabezpieczenia klatko-
we np.: drzwi wej�ciowe, domofony, drzwi od
piwnic.

3. S¹siadów musi wiele ³¹czyæ, warto za-
tem zainicjowaæ wspólne sadzenie drzew lub
kwiatów wokó³ miejsca zamieszkania, rozwi-
jaæ wspóln¹ dba³o�æ o otoczenie.

4. Czynnikiem integruj¹cym jest na przy-
k³ad wspólne �wiêtowanie Dnia Dziecka lub
zorganizowanie Miko³aja.

5. Warto zapoznaæ s¹siadów z naszymi nu-
merami telefonicznymi, aby kontaktowanie
odbywa³o siê sprawnie zarówno w sympatycz-
nych jak i trudnych okoliczno�ciach podczas
kradzie¿y z w³amaniem.

6. Nikt nie zast¹pi s¹siada pod nasz¹ nie-
obecno�æ, wyje¿d¿aj¹c na wypoczynek powie-
rzamy mu ca³y nasz dobytek. To s¹siad mo¿e
podlewaæ kwiatki, za�wieciæ �wiat³o dla zmy-
lenia potencjalnego z³odzieja, wyj¹æ kore-
spondencjê ze skrzynki, wreszcie mo¿e powiado-
miæ policjê o w³amaniu lub zniszczeniu mienia.

7. Gdy bardzo dobrze siê znamy warto po-
informowaæ s¹siada o naszym wyje�dzie
i pozostawiæ mu klucze, oraz telefon kontak-
towy. W ten sposób mo¿emy zapobiec skutkom
k³opotliwych awarii np. w czasie zalania lub
po¿aru.

8. Wszystkich mieszkañców klatki lub uli-
cy  trzeba uczuliæ na samotnych s¹siadów. Czê-
sto s¹ starszymi lud�mi potrzebuj¹cymi dobre-
go s³owa i pomocy. Te osoby pozostaj¹ dla na-
szych ma³ych dzieci �przyszywanymi� ciocia-
mi lub babciami. Odwzajemniaj¹c ich dobroæ
wystarczy przywitaæ siê z nimi lub zapytaæ o
ich zdrowie. Oni tak¿e powinni czuæ siê z nami
bezpiecznie.

9. Czujny s¹siad mo¿e pierwszy zwróciæ
uwagê na dziwne odg³osy za �cian¹ podczas
domowego napadu czy w³amania, a w czasie
gdy jedni s¹siedzi dzwoni¹ po pomoc do ofi-
cera dy¿urnego Policji (telefon 997,112) lub
Stra¿y Miejskiej  (telefon 986), kilku innych
doros³ych mieszkañców mo¿e próbowaæ uj¹æ
w³amywacza, który nêka³ osiedle w³amania-
mi do mieszkañ.

10. Czujny s¹siad nie wpu�ci za pomoc¹ do-
mofonu do klatki nieproszonych go�ci, gdy ob-
dzwaniaj¹ wszystkie mieszkania
i zwróci uwagê, czy drzwi do klatki schodowej
s¹ domkniête.

11. To w³a�nie s¹siad zauwa¿y z³odzieja,
który kradnie ko³o zapasowe lub akumulator
z naszego samochodu i zbudzi nas lub poin-
formuje policjê lub Stra¿ Miejsk¹.

12. To s¹siedzi s¹ tolerancyjni w dniu na-
szych imienin, podczas przed³u¿aj¹cej siê im-
prezy. Przecie¿ nie musz¹ zawiadamiaæ policji
o ha³asie. Wystarczy grzecznie uprzedziæ s¹-
siadów i poprosiæ ich o cierpliwo�æ.

13. To w³a�nie my, mieszkañcy, maj¹c �wia-
domo�æ, ¿e s¹siedzi nam pomog¹, zwrócimy
uwagê nieproszonym go�ciom na ulicy  przy
naszych posesjach, na klatce schodowej. Za-
dbamy aby na tablicy og³oszeniowej i ogrodze-
niu  wisia³y nalepki �Czujny s¹siad�.

Zespó³ roboczy pod przewodnictwem Bur-
mistrza Miasta Jerzego Wysokiego, w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Komisji Praworz¹dno�ci, Bez-
pieczeñstwa Publicznego, £adu Przestrzenne-
go i Ochrony �rodowiska Rady Miasta Jerzy
Majewski, Komendant Stra¿y Miejskiej Karol
£uczak, Komendant Komisariatu Policji Miro-
s³aw Borkowski oraz koordynator akcji ze stro-
ny Komendy Powiatowej Policji aspirant
Krzysztof Lenarczyk, postanowi³ o przeprowa-
dzeniu pilota¿owej akcji w trzech rejonach
Miasta o zwartej zabudowie: na osiedlu �Go-
spodarska� (obejmuje obszar miêdzy ulicami
Ko�ciuszki, Podle�n¹, Wspóln¹, Gospodarsk¹,
Olszow¹ i Lipow¹), na osiedlu �Grudów III�
(w rejonie ulic Mi³a, Piêkna, Makowa, Wi�nio-
wa i Weso³a) oraz na �Kazimierówce� ulice Ka-
zimierzowska i Podkowiañska.

O szczegó³ach wprowadzenia akcji �Czuj-
ny s¹siad� w Milanówku poinformujemy
Mieszkañców w kolejnym numerze Biuletynu.

Osoby zainteresowane stworzeniem na
swoim terenie grupy s¹siedzkiej proszone s¹
o kontakt z dzielnicowymi swojego rejonu,
tel. 758-31-61 lub koordynuj¹cym przedsiê-
wziêcie asp. Krzysztofem Lenarczykiem z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazo-
wieckim, nr tel. 755-60-09.

 Przypominam równie¿ o najwa¿niejszych
telefonach:
TELEFONY ALARMOWE
Policja 997, 112   Stra¿ Miejska 986
Komisariat  Policji w  Milanówku

tel. 724-63-30, 758-31-61, 758-32-36
fax 60-42-290

Stra¿ Miejska w Milanówku
tel.724-80-45, fax 724-72-99

Komendant Komisariatu Policji
w  Milanówku

m³. asp. Miros³aw  Borkowski

ci¹g dalszy ze str. 1
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STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE
tel. 758 34 25

Wakacje, niestety, nie s¹ dla stra¿aków
czasem wypoczynku. W sierpniu stra¿ inter-
weniowa³a 54 razy, a ju¿ we wrze�niu tylko
� 13, w pa�dziernik � 5, w listopadzie � 12,
a w grudniu tylko 3 razy. Na szczê�cie oprócz
sportów letnich s¹ jeszcze góry, narty i ho-
kej, a zimowy odpoczynek te¿ mo¿e staæ siê
niezapomnianym wspomnieniem.

W okresie sierpieñ�grudzieñ po¿arów
by³o tylko 20, interwencji zwi¹zanych z usu-
waniem rozlewisk wodnych z budynków lub
ulic � 5, miejscowych zagro¿eñ spowodowa-
nych po³amanymi drzewami � 8, jeden wy-
padek drogowy � czo³owe zderzenie dwóch
aut osobowych, jeden alarm fa³szywy, 3 razy
stra¿acy zdejmowali kota z drzewa, a raz
zdejmowali z drzewa klucze do mieszkania,
jeden raz wchodzili do czyjego� mieszkania
przez okno, bo przez zamkniête drzwi nie
mog³o siê dostaæ pogotowie ratunkowe oraz
47 razy wywozili gniazda szerszeni, os lub
pszczó³ z siedzib ludzkich w ostêpy le�ne.

Stra¿acy jesieni¹ pomimo mniejszej ilo-
�ci zdarzeñ ni¿ wiosn¹ i latem nie pró¿no-

wali. Teraz nadszed³ czas na naukê i æwicze-
nia. M. in. w listopadzie stra¿acy cieli auto-
busy æwicz¹c jak wej�æ do auta przez za-
mkniête drzwi lub nie u¿ywaj¹c drzwi w ogó-
le, jak oswobodziæ zakleszczonego kierow-
cê lub pasa¿era. Teraz stra¿acy wiedz¹ jak
dostaæ siê do autobusu nawet przez ko³o za-
pasowe.

Meteorolodzy zapowiadaj¹ zimê charak-
teryzuj¹c¹ siê du¿ymi skokami ci�nienie, a
co za tym idzie gwa³townymi zjawiskami at-
mosferycznymi. To oznacza, ¿e bêdzie du¿o
pada³o i silnie wia³o. Ju¿ 18 listopada pory-
wisty wiatr tak nadwerê¿y³ drzewa, ¿e obfi-
cie padaj¹cy �nieg nastêpnego dnia urywa³
im konary i ³ama³ je. Jedno drzewo spad³o na
samochód osobowy, w kilku miejscach zata-
rasowane by³y piesze i samochodowe szlaki
komunikacyjne, kilka parkanów ogradzaj¹-
cych posesjê by³o uszkodzonych, przewró-
cone kilkunastometrowa akacja le¿a³a na
przewodach telefonicznych. To wszystko
dzia³o siê w³a�nie w Milanówku. 19 listopa-
da stra¿ interweniowa³a 6 razy i jeszcze raz

�cina³a wisz¹cy sosnowy konar dnia nastêp-
nego. Chyba warto by by³o zainteresowaæ siê
rosn¹cymi drzewami na naszych podwórkach.

Sezon grzewczy to okres gdy niebezpie-
czeñstwo wybuchu po¿aru, w domach,
w których mieszkamy, jest bardzo du¿e. Ta-
kie po¿ary zdarzy³y siê np. ju¿ 13 pa�dzier-
nika � jeden w powicie ¯abia Wola, a drugi
w Milanówku.

Milanowska stra¿ jest w krajowym sys-
temie ratowniczo � ga�niczym. Dlatego te¿
jej stra¿acy uczestnicz¹ w du¿ych po¿arach
na terenie powiatu i poza nim gdy miejsco-
we si³y i �rodki s¹ niewystarczaj¹ce.

1 listopada stra¿acy gasili budynek
mieszkalny w Grodzisku Maz. (równie¿ poza
Milanówkiem), a 11 listopada tu na miejscu
w Milanówku.

Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku Ochotni-
czych Stra¿y Po¿arnych, który jest wydawc¹
pisma �Stra¿ak Mazowiecki� postanowi³ na
³amach magazynu opisaæ dwie najlepsze
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne województwa
mazowieckiego. I w³a�nie m. in. o milanow-
skiej stra¿y powsta³ artyku³. Zapra¿amy
wszystkich chêtnych do zapoznania siê z tre-
�ci¹ artyku³u.

Druh Krzysztof Ciborowski

POD NOWYM �SZYLDEM�
Gdy w 1989 roku powsta³ w Milanówku

Komitet Obywatelski �Solidarno�æ�, w pa�-
dzierniku tego¿ roku dokonano podzia³u
pracy przez wyodrêbnienie sekcji tematycz-
nych. I tak powsta³a Sekcja Charytatywna,
która jako jedyna pozosta³a aktywna do dzi�.
Poniewa¿ Komitet Obywatelski ju¿ dawno
zaprzesta³ dzia³alno�ci. Sekcja pozosta³a �za-
wieszona w pró¿ni�. Dlatego, przy zdecydo-
wanej zachêcie i pomocy Burmistrza nasze-
go Miasta, za co bardzo dziêkujemy, Sekcja
zosta³a zarejestrowana w Starostwie
17 grudnia 2004 roku jako Stowarzyszenie
Dobroczynne.

Dzia³alno�æ Stowarzyszenia bêdzie
w miarê mo¿liwo�ci rozszerzana, nie ogra-
niczy siê tylko do prowadzenia Sklepiku Cha-
rytatywnego (Brzozowa l, zapraszamy!).
Dlatego z rado�ci¹ powitamy chêtnych do
wspó³pracy i wspierania naszej dzia³alno�ci.
Im wiêcej nas tym wiêcej zrobimy, a potrzeb
jest wiele.

Od lat wiêkszo�æ przychodów ze sklepiku
przeznaczamy na obiady dla dzieci z naszych
szkó³ podstawowych. Ka¿dy grosik zostawio-
ny w tym sklepiku to cz¹stka obiadu g³odne-
go dziecka. Nie zabijmy tych grosików. Mamy
równie¿ sta³ych fundatorów, którzy czyni¹ to
za naszym po�rednictwem. I t¹ drog¹ sk³adam
serdeczne podziêkowania Pañstwu: Annie K.,

Hubertowi D. i Ewie K. Ich skromno�æ nie po-
zwoli³a wymieniaæ nazwisk.

Od trzech lat, wspólnie z wychowaw-
cami i uczniami z Zespo³u Szkó³ Gmin-
nych nr 3 im. Fryderyka Chopina przy-
gotowujemy podarunki �wi¹teczne dzie-
ciom ze Specjalnego O�rodka Szkolno-
Wychowawczego w ̄ yrardowie. I w 2004
roku, 16 grudnia, na uroczysto�ci wigi-
lijnej dzieci otrzyma³y upominki. Za ra-
do�æ sprawion¹ tym dzieciom i w ich imie-
niu serdecznie dziêkujê wszystkim dar-
czyñcom, a szczególnie Dyrekcji �Krówek
Milanowskich� za s³odycze, oraz Pani
Agnieszce £¹ce za wk³ad pracy i uwra¿li-
wianie m³odzie¿y na niedostatek innych.

Ryszard £astówka

Sklepik Charytatywny
Milanówek, ul. Brzozowa 1
od poniedzia³ku do pi¹tku

w godz. od 10.00  do 16.00

Moc ubrañ i obuwia
dla MALUCHÓW

w wieku przedszkolnym,
starszych dzieci

i doros³ych
za przys³owiow¹ z³otówkê

WIGILIA
w Chrzanowie Ma³ym

21.12.2004 r. w Klubie Rodzinnym Ce-
gielnia prowadzonym przez Stowarzyszenie
Ekologiczno-Kulturalne Pegaz w Chrzanowie
Ma³ym odby³o siê uroczyste spotkanie wigi-
lijne z udzia³em dyrektor PCPR p. Gra¿yny
Rymarczyk oraz ks. Jana Studziñskiego. Spo-
tkanie zosta³o zorganizowane przy wspó³-
pracy Stowarzyszenia Tratwa, które zorgani-
zowa³o zbiórkê s³odyczy i upominków w�ród
uczniów liceum ekonomicznego. By³y prezen-
ty, Miko³aj, �piewanie kolêd przy gitarze�

Sk³adamy serdeczne podziêkowania za
pomoc Kasi Wi¹cek oraz uczniom liceum
ekonomicznego za �wi¹teczny, sympatycz-
ny gest.

Rzecznik prasowy Stowarzyszenia
Ekologiczno-Kulturalnego �Pegaz�

Aleksandra Drzewiecka

W dniu 5 lutego 2005 r. w godz. 10.00-
14.00 w siedzibie Zespo³u Edukacyjnego
Dzieci¹tka Jezus przy ul. Warszawskiej 52
odbêdzie siê casting do zespo³u wokalnego
dla dzieci w wieku 5�11 lat.

Mo¿liwo�æ kontaktu w innym terminie
pod nr. tel. 0601 621 822

Seredecznie zapraszamy

UWAGA CASTING!
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STO organizacj¹ po¿ytku publicznego
Z satysfakcj¹ informujemy, ¿e Samodziel-

ne Ko³o Terenowe Nr 10 Spo³ecznego Towa-
rzystwa O�wiatowego w Milanówku uzyska-
³o status organizacji po¿ytku publicznego.
Wizytówk¹ STO w Milanówku jest Spo³ecz-
ne Liceum Ogólnokszta³c¹ce, szko³a która od
15 lat funkcjonuje dziêki ofiarnej pracy spo-
³eczników i dzia³aczy Towarzystwa.

Uzyskanie statusu organizacji po¿ytku
publicznego upowa¿nia nas do zwrócenia siê
do wszystkich, którym bliskie s¹ idee Towa-
rzystwa i wszystkich sympatyków Liceum
z apelem o dokonanie odpisu 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych na rzecz STO

Sprawa TPD
Docieraj¹ do nas informacje od Mieszkañ-

ców dotycz¹ce niejasnej perspektywy dalsze-
go funkcjonowania Towarzystwa Przyjació³
Dzieci, w tym ogniska �rodowiskowego TPD
w Milanówku. Jednocze�nie kr¹¿¹ po mie-
�cie informacje, jakoby Burmistrz i Rada
Miasta przyk³adali rêkê do likwidacji TPD.
Chcia³bym w zwi¹zku z tym wyja�niæ zaist-
nia³¹ sytuacjê.

TPD jest organizacj¹ pozarz¹dow¹ � sto-
warzyszeniem dzia³aj¹cym dotychczas
przede wszystkim w oparciu o dotacjê woje-
wody, czyli z bud¿etu Pañstwa, z którego fi-
nansowane by³y etaty instruktorów. Na na-
sze milanowskie ognisko z dotacji wojewo-
dy w roku 2004 przypad³o 54 854 z³. Gmina
natomiast dofinansowa³a w 2004 r. ognisko
TPD w Milanówku w kwocie 19 500. �rodki
te przeznaczone zosta³y na bezpo�redni¹
dzia³alno�æ TPD, poniewa¿ Gmina nie mo¿e
dofinansowywaæ etatów instruktorskich.

W zwi¹zku z wej�ciem w ¿ycie ustawy
o po¿ytku publicznym, pocz¹wszy od 2005
roku wojewoda przesta³ dofinansowywaæ
TPD. Na placu boju zosta³a tylko Gmina,
z czym spotykamy siê coraz czê�ciej. Nieste-

w Milanówku. Kwotê darowizny nale¿y
wp³aciæ przelewem (do dnia 30.04.2005) na
konto bankowe:

Samodzielne Ko³o Terenowe Nr 10 STO
Bank BPH Oddzia³ w Grodzisku Maz.
20 1060 0076 0000 4010 6000 8096, pa-
miêtaj¹c o podaniu swojego imienia, na-
zwiska i adresu (wa¿ne dla Urzêdu Skar-
bowego).

Wszyscy darczyñcy otrzymaj¹ potwier-
dzenie otrzymania przekazanych kwot
i sprawozdanie na temat ich wykorzystania.

Zarz¹d SKT Nr10 STO

ty Pañstwo na barki Gmin nak³ada coraz
wiêksze ciê¿ary.

W 2005 roku ze skromnych �rodków bu-
d¿etowych na us³ugi opiekuñczo-wychowaw-
cze dla dzieci i m³odzie¿y zaplanowali�my
50 tys.  i dodatkowo 30 tys. z³ na akcje zima�
lato. S¹ to �rodki ponad 2-krotnie wy¿sze ni¿
w 2004 roku. �rodki te bêd¹ rozdysponowa-
ne w drodze konkursu, który ju¿ og³osili�my
� termin rozstrzygniêcia 10.02 br.

Najwa¿niejszym kryterium, je�li chodzi
o �wiadczenie us³ug opiekuñczo-wycho-

wawczych, prócz oczywistej sprawy legity-
mowania siê odpowiednim potencja³em ludz-
kim i do�wiadczeniem,  bêdzie dysponowa-
nie lokalem. Do konkursu mo¿e stan¹æ TPD,
jak i ka¿dy inny podmiot, który spe³ni kry-
teria konkursowe. Konkluzja jeste jedna �
najistotniejsze w tym wszystkim jest dobro
dzieci i m³odzie¿y, a nie to, który podmiot
bêdzie realizowa³ wyznaczone zadanie.

 Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

12-ta Wigilia Samotnych 2004 r.
I znowu w grudniu (18), jak co roku, za-

brzmia³a radosna kolêda �Bóg siê rodzi�,
daj¹c pocz¹tek uroczysto�ci p.n. �WIGILIA
SAMOTNYCH�.

Podnios³y nastrój, obfito�æ sto³u i podar-
ków spowodowa³y, ¿e w niejednym oku za-
krêci³a siê ³za. Spêdzony w ten sposób wie-
czór to rado�æ serca dla wielu z nas.

Zorganizowanie takiej uroczysto�ci by³o
mo¿liwe dziêki wysi³kowi i wsparciu nastê-
puj¹cych osób: Burmistrz Miasta Milanów-
ka  J. Wysocki,  Proboszcz Parafii �w. Jadwi-
gi Z. Szysz, SS Urszulanki, D. Uchorczak �
Nieruchomo�ci, A. Pettyn, B. Mazur, K. Dêb-
ska, D. Grochowski, A. i R. Jarz¹bek, S. Wró-
blewski, J. Krajewski, B. Stefañski �Kur-
czak�, W. Szlaga, pawilon nr 4 �u Zbyszka�,
M. Szustakowski, A. Nowicka, E. Makuch,
D. Paku³a i K. Pawlak, J. i W. Moes, A. i E.
Kemona, E. i T.Matyszkiewicz, A. Tondera,
D. Ja�kiewicz, G. Kaczorowska �Gaja�, W.
Figielski, A. Matysiak, K. Zara�, B. i Cz. Uzia-
kowie, H. i J. �mietanko �Majster�, W. Su-
chocka, K. Reda, A. Jasiñska � sklep spo¿yw-
czo-przemys³owy, A. Osiadacz-Kochanow-
ska i M. D¹browski �Us³ugi fotograficzne�,
M. Drozdowska � sklep tekstylno-odzie¿o-
wy, Przedsiêbiorstwo Inwestycyjne �PATA�,
�Polska Ksi¹¿ka�, �Domena� � E. Lis, Z. K³o-
siewicz, �KAMIX� � Ksiêgarnia D. Szwej-
kowska i J. Szostek, K. Jancy, A. i S. Adacho-
wie,, H. i H. Nowakowskie, Kole¿anki Szy-

manowskie M.-60, M. Fastyn � PLAYBACK
� sklep elektrotechniczny, �KODAK� Zak³ad
Foto B. Krysiñski, B. Zdoliñska, E. Galew-
ska � Apteka, E. Majewska, B. J. i K. Sewery-
niak � �Kubu��, E. £yszkowska � sklep
��NIE¯YNKA�, G. Nowak, �ZEKAR� � sklep
chemiczno-kosmetyczny, E. �wiêcka, I. Pa-
ku³a i D. Kwiatkowska, P. Albin � Lecznica
dla zwierz¹t, M. D³ugosz � konfekcja A&M.,
J. Rêc³awowicz � sklep spo¿.� nabia³owy,
A. Ogrodnik, G. Kurkiewicz, I. Gradus,
M. Kuæmierz, E. i J. Horszczaruk, U. Kuran,
H. Polkowska-Marciniak, J. Narbutt, M. i R.
Szel¹gowscy Kwiaciarnia, J. Witaszczyk �
piekarnia, Cukiernia M. Boniecka i J. Maty-
jek-Boniecka, E. i S. Krzemiñscy, B. i L. Jur-
czak, A. G¹sior � �ANNPLUS�, B. Chocyk,
B. Rybacka � MODO, E. Fa³ek, K. Maciaszek
� sklep przemys³owy, B. Soko³owska � SZY-
PER � pasmanteria, D. i M. Matysiak M. W³o-
darczyk � �Nastroje�, M. Dzier¿yñski � ROW-
MAR, S. Olborska � sklep miêso-wêdliny,
J. Mycka, M. i D. Grad, E. J. Rygielska � �Ewe-
lina�, T. Szybuñka, B. Andraszewska-Chleb-
na BEAT-POL, L. Nadolna, B. Ineksiak,
G. Pachulski, M. i S. Wo�niak z Piorunowa,
I. Klijanowicz, �Tortilla-Serwis� D. Szel¹g,
E. i A. Pawlak Kwiaciarnia, E. Stêpnik � �Pro
natura�, D. Gradek � kwiaciarnia, M. Tom-
czyk � zak³ad kosmetyczny, A. Dêbiñska �
�Karmazyn�, P. Szugajew, K. Kroczewski,
M. Sentkiewicz, �JAGODA� � handel art.

spo¿ywczymi, K. i J. Skajewscy � KAMIX, D.
i A. Olizarowicz ANDREA, M. Gajda � MAR-
GOT, O. Nadolny � nieruchomo�ci, ZPWO �
J. Szewczyk, A. Pietrzak, �MPM Product�,
B. i J. Kowalewscy � �BO¯ENA�, P. Pomorski
� Wytwórnia Cukierków, A. i R. Jasiewicz,
D. i R. Winiarscy � HENRY, J. Smolikowska,
E. Karasinska � Barek, J. Bondaruk, B. Ko-
morowska � BAKOMA � El¿bietów, R. i M.
Paciorkowscy � kwiaciarnia, Z. Pier�ciñski
R. Mrówka i A. Pier�ciñski � MILANT, A. No-
wak, K. i H. Szymañscy, G. �niadewicz,
J. Dmochowski � Spó³ka �Jedwab Polski�,
Biuro Rachunkowe  H. Jurczyk i siostra.

Wszystkim wy¿ej wymienionym, a tak¿e
tym, których niechc¹cy pominê³am oraz ano-
nimowym darczyñcom, serdecznie dziêku-
jê. Bez Was Kochani, ka¿da z Wigilii Samotnych
nie mia³aby  takiego charakteru i klimatu.

Danuta Maria  Kijewska
Konto Fundacji
53 1060 0076 0000 4010 6003 0491

Ksi¹¿ki Towarzystwa Mi³o�ników
Milanówka s¹ do nabycia w obu ksiê-
garniach, kioskach przy stacji oraz
w Miejskim O�rodku Kultury i nowym
miejscu - kiosku przy os. Jedwabnik.

Zapraszamy

KSI¥¯KI
O MILANÓWKU
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Betlejemskie �wiat³o Pokoju 2004
�wiat³o�ci¹ �wiata, Europy, Polski

Dla cz³onków Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego ogieñ mia³ zawsze moc niezwyk³¹.
W pomarañczowym krêgu ciep³a jednoczy-
my siê w jedn¹ Rodzinê, blaskiem buduje-
my wspólnotê. Dlatego te¿ s³owa jednej z naj-
starszych piosenek harcerskich, cytowane
powy¿ej, wzywaj¹, by sobie i innym przeka-
zaæ Betlejemskie �wiat³o Pokoju.

Akcjê Betlejemskiego �wiat³a Pokoju za-
inicjowa³y Austriackie Radio i Telewizja
w Linzu, w 1986 r., nadaj¹c jej charakter
dzia³ania na rzecz dzieci niepe³nosprawnych
i osób potrzebuj¹cych. Tu¿ przed Bo¿ym Na-
rodzeniem �wiat³o jest zapalane w Grocie
Narodzenia Pañskiego w Betlejem. Przeka-
zywane z r¹k do r¹k, pokonuje wiele krajów
i wiele granic, niszcz¹c swoim ciep³em wszel-
kie napotkane z³o. Chce dotrzeæ do wszyst-
kich oczekuj¹cych, przynosz¹c im wiarê,
pokój, mi³o�æ. Betlejemski �wiat³o jest sym-
bolem spokoju wewnêtrznego, wyciszenia
i refleksji. Swoj¹ jasno�ci¹ jednoczy, poma-
ga we wzajemnym zrozumieniu i pojedna-
niu. Pokój, z którym kroczy jest �wiatu nie-
zwykle potrzebny.

Trzymaj¹c w d³oniach kruchy p³omyk
u�wiadamiamy sobie, ¿e �wiat³o jest prze-
strzeni¹ ¿ycia. Cz³owiek wznosi siê ku nie-
mu, by rozwijaæ siê dla �wiata. Ten, który jest
�wiat³o�ci¹ daje nam Siebie jako Dobro i Mi-
³o�æ, i kocha ka¿dego z nas.

Jak napisa³ w tegorocznym o�wiadczeniu
ks. phm. Jan Ujma (kapelan ZHP):

Zanim we�miesz do swych r¹k Betlejem-
skie �wiat³o Pokoju spójrz na swoje ¿ycie (...)
i pamiêtaj, ¿e jeste�my wezwani przez Nie-
go, aby dalej kochaæ i szanowaæ ¿ycie
(...)zwalczaæ to, co przeciwne jest temu ¿y-
ciu i (...) przemocy.

 Betlejemskie �wiate³ko tradycyjnie ju¿ od
lat jest odbierane przez ZHP na przej�ciu gra-
nicznym od skautów s³owackich i przekazy-
wane dalej wschodnim s¹siadom.

Przywie�li�my to wspania³e �wiat³o tak-
¿e do Milanówka. Uroczyste przekazanie
odby³o siê na Skwerze F. Ossendowskiego
18 grudnia 2004 r. W godz. 17.00�18.00 har-
cerze Hufca Milanówek rozdawali �wiat³o
z Betlejem, �piewali wraz z mieszkañcami

Wszystko, co z³e to szuka cienia. Do ognia dobro garnie siê...

Powitanie 2005 roku
Tradycj¹ ju¿ sta³o siê powitanie Nowego

Roku wraz z mieszkañcami w centrum Mi-
lanówka na skwerze F. A. Ossendowskiego
(róg ulic Krakowskiej i Ko�ciuszki). Impre-
za ta cieszy siê ci¹gle rosn¹cym powodze-
niem, czego dowodem by³a du¿a liczba
uczestników bawi¹cych siê wspólnie przy
muzyce, w oczekiwaniu na pokaz sztucz-
nych ogni.

Dziêkujê wszystkim uczestnikom wspól-
nego powitania Nowego 2005 Roku � Miesz-
kañcom Milanówka i Go�ciom oraz s³u¿bom
dbaj¹cym o nasze bezpieczeñstwo i zdrowie
podczas Sylwestrowej Nocy: Ochotniczej
Stra¿y Po¿anej, Policji, Stra¿y Miejskiej.

Pragnê równie¿ gor¹co podziêkowaæ
sponsorom imprezy, którzy ca³kowicie po-
kryli jej koszty, a s¹ nimi:

i w³adzami naszego miasta kolêdy. Nastêp-
nie ka¿dy ze swym �wiat³em szed³ podzieliæ
siê mi³o�ci¹, nadziej¹, dobroci¹ z rodzin¹
i przyjació³mi. �wiat³o z Betlejem zosta³o za-
niesione do wielu domów i instytucji. Za-
mieszka³o tak¿e w obydwu Parafiach gdzie
mieszkañcy mogli w czasie porannych mszy
przenie�æ �wiat³o do swych domów. Mamy
nadziejê, ¿e Betlejemskie �wiat³o Pokoju za-
go�ci³o w wiêkszo�ci domów naszego mia-
sta. Je�li gdzie� nie trafi³o przepraszamy
i obiecujemy, ¿e w grudniu 2005 roku przy-
wieziemy znowu. �wiate³ko do Milanówka

 Z harcerskim Czuwaj!
                                          phm. Renata Górska

W wigilijn¹ noc,
Gdy ziemia otuli³a siê w bia³y p³aszcz,
Nasza nadzieja, dobroæ i mi³o�æ
Rozb³ys³y na niebie w�ród gwiazd,
Niech p³omieñ rado�ci, mi³o�ci
i przyja�ni na zawsze go�ci
w Waszym domu.
Z najlepszymi ¿yczeniami zdrowia,

szczê�cia i wszelkiej pomy�lno�ci, na Nowy
2005 Rok

Zuchy, harcerze i instruktorzy
Hufca ZHP Milanówek

Komendantka Hufca
hm Marzena Osiadacz

Mieczys³aw Malinowski � POLMAXBAU
Jan Radgowski � Us³ugi Sprzêtowe
Jerzy, Jaros³aw, Marek Tomczyk � TOMSTOL
Jerzy Dmochowski � �Jedwab Polski�
Zbigniew Sza³wiñski � LUIDOR
Henryk Misiak
Jacek Haber � CALIBRA
Halina i Jan Kierzel � Piekarnia
Jan Skajewski � KAMIX
Maciej Tempski � Eurogips
Henryk Kielak � Milano-car
Janusz Kazimierczak � Autokomis
Piotr Pacholczyk � Us³ugi Sprzêtowe
Stanis³aw Olkowski � Us³ugi Komunalne
Marek Tomaszewski � TOMMARKO
Marek Kapu�ciñski � Anteny satelitarne
Jolanta Generalczyk � Zak³ad Us³ug Wielobr.

Wojciech, Bogdan Wi�niewscy �  GRAN-MAR
Dariusz Uchorczak � MERITUM
Krzysztof Kozera � GSM
Andrzej �wiêcki � �wiêcki
Andrzej Budek � Zak³ad Rem.-Budow.
Tomasz Boñczak � DOMBRUK
Petroniusz Frejlich � �Chirurgia drzew�
Franciszek Paskudzki � FRANK-POL BiS
Marian Szyszka � Instalatorstwo Sanit.

El¿bieta Biñkowska � Auto Adapta
Stanis³aw Pniewski
Mariusz Kawa � EuroParty
Hanna Duda � Partner
Hanna i Zdzis³aw Borawscy
Pawe³ D³u¿ewski � �Cobra�
Konstancja Do³êga-Do³êgowska
Cukierki reklamowe
Jaros³aw Kawczyñski
Ewa i Bogdan Marsza³ek � FOR�
Bogus³aw Si³ka
Urszula Figacz � Marfi
Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa
Artur Szymczak, Krzysztof Wroc³awski
� ARTEX II
Rados³aw Grzywacz
Andrzej Kopeæ � Aminex
Waldemar Majewski � Trans Maj
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XIII Fina³ Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy

W niedzielê 9 stycznia w Zespole Szkó³
Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69 od-
by³ siê pod patronatem Miasta XIII Fina³
Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy. Po-
cz¹wszy od godziny 11.00 a¿ do 21.00, nie
przerwanie trwa³ klimat wspania³ej zabawy.
Uroczyste otwarcie, to wystrza³owe �odpa-
lenie Tortu� przez Burmistrza Miasta Mila-
nówka Jerzego Wysockiego w towarzystwie
Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta Jerzego
Majewskiego, Sekretarz Miasta Wies³awy
Kwiatkowskiej, Komendantki Hufca Milanó-
wek Bo¿eny Osiadacz i Dyrektor MOK Anny
Biczyk. Wspania³e wystêpy przedszkolaków
rozpoczê³y ca³odzienne prezentacje arty-
styczne i sportowe, mo¿na by³o zobaczyæ
w akcji karateków, pokazy walk judo, film
z niewyobra¿alnymi wyczynami rowerzy-
stów z Milanowskiego Towarzystwa Rowe-
rowego, pokaz tañca nowoczesnego i ludo-

wego, kabaret, przedstawienia teatralne.
Znakomit¹ zabawê swoim wystêpem zapew-
ni³ milanowski zespó³ muzyczny �Acord�.
W przedstawieniach artystycznych brali
udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych, gim-
nazjalnych, �rednich, jak równie¿ zespó³ wo-
kalny Miejskiego O�rodka Kultury w Mila-
nówku � �Coda�. Koncert prowadzi³a dyrek-
tor Miejskiego O�rodka Kultury pani Anna
Barbara Biczyk, której na scenie dzielnie se-
kundowa³ zespó³ muzyczny �Piêciok¹t�.
Wielokrotnie grano Hymn Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy zagrzewaj¹c do wspól-
nej zabawy, zakupów loteryjnych losów,
konsumpcji wspania³ych wypieków w dzia-
³aj¹cej kawiarence i smakowitego bigosu
z kie³baskami.

Otrzymali�my bardzo du¿o darów od
przedstawiciel firm i osób prywatnych. Dary

Sztab w Milanówku dziêkuje sponsorom akcji
Robert Go³êbiowski � Drukarnia Offsetowa
Jacek Banaszczyk � �Malwa�
Pawe³ D³u¿ewski � �Cobra�
Aneta i Mariusz Maj � Szkó³ka Drzew
i Krzewów Ozdobnych � Grodzis Maz.
Agnieszka i Jaros³aw Maj � Centrum
Ogrodnicze �Maj-Pol� � Grodzis Maz.
Inka Dybiñska � �Cafe-Klimaty�
Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka

Krzysztof Ko�ciesza � Kicior

W³odzimierz Staro�ciak � artysta plastyk

Danuta Ro¿nowska-Borys � artysta plastyk

Ewa i Andrzej Zegarek � �Zepter�

Ewa i Bogdan Marsza³ek � �For...�

Andrzej Rosiñski � Kowalstwo Artystyczne

Dariusz Kopeæ � Kawiarnia �Akwarium�

Jaros³aw Szostek � Ksiêgarnia

Andrzej Janisz
Pawe³ D³u¿ewski
Andrzej Siezieniewski � Polskie Radio
Poczta Polska � Urz¹d Rejonowy Pruszków
Jakub Pacze�ny & Halina Pacze�na
�Stylowa� Cukiernia
Joanna Matyjek-Bendkowska
Ma³gorzata Boniecka � Cukiernia
Piotr P³ochocki � �MPM Product�

te zasili³y loteriê fantow¹, sprzedano 1250
losów, a wszystkie losy by³y wygrane. Licy-
tacjê gad¿etów WO�P oraz aukcjê przedmio-
tów warto�ciowych przekazanych przez
sponsorów prowadzili panowie Andrzej
Janisz i Pawe³ D³u¿ewski.

Trzykrotnie odby³o siê losowanie nagród
w naszej Loterii Fantowej. Zespó³ �Piêciok¹t�
swoim gor¹cym ponad godzinnym koncertem
zakoñczy³ XIII Fina³ WO�P w Milanówku.

W czasie trwania Fina³u 67 wolonta-
riuszy zbiera³o pieni¹¿ki do puszek. Przez
ca³y dzieñ zebrane pieni¹dze liczy³a ko-
misja pod przewodnictwem Jerzego Ma-
jewskiego oraz Bo¿eny Osiadacz przy
udziale Harcerzy, którym serdecznie dziê-
kujemy. £¹cznie w ramach XIII Fina³u
WO�P w Milanówku zebrali�my 23.892,01 z³.
Zbierane pieni¹dze zostan¹ przeznaczo-
ne na zakup sprzêtu umo¿liwiaj¹cego
wprowadzenie NOWOCZESNYCH METOD
DIAGNOSTYKI I LECZENIA W NEONATOLO-
GII I PEDIATRII.

Artur Niedziñski
Instruktor Miejskiego O�rodka Kultury

Dzieci ze szkó³ przygotowa³y
bogaty program artystyczny;
Na zdjêciu dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 2 pod opiek¹
nauczycieli: Alicji Piaseckiej,
Beaty Potrzebowskiej
i Iwony Sobolewskiej gor¹co
wybi³y rytm grania Orkiestry

Wolontariusze ZHP kwestuj¹cy podczas
Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy

którymi byli:

Uroczyste otwarcie,
to wystrza³owe �odpalenie Tortu�

przez Burmistrza
Jerzego Wysockiego

w towarzystwie Anny Biczyk,
Jerzego Majewskiego

i Bo¿eny Osiadacz
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Rok 2004 w Milanówku
pod znakiem jedwabiu

Rok 2004 w Milanówku, to by³ rok pod
znakiem jedwabiu i tego co z jego histori¹
zwi¹zane.

Rada Miasta Milanówka powo³a³a Hono-
rowy Komitet Obchodów 80 Rocznicy Za³o-
¿enia Centralnej Do�wiadczalnej Stacji Je-
dwabniczej w sk³adzie: Anna Biczyk, Jerzy
Dmochowski, Helena Frentzel, Mariusz Ko-
szuta, Teresa Krempky, Beata Nehring, An-
drzej Pettyn, Maria Sobczak, W³odzimierz
Staro�ciak, Anna Straus_Paw³owska, Gra¿y-
na �niadewicz, Karol Wójcik i Zofia ¯u³aw-
ska � Przewodnicz¹ca Komitetu.

W³adze Samorz¹dowe miasta, wraz ze
Spó³k¹ �Jedwab Polski� i placówkami kultu-
ralnymi z terenu miasta: Towarzystwo Mi³o-
�ników Milanówka, Galeria ARS LONGA,
Miejski O�rodek Kultury, podjê³y siê organi-
zacji wielu wydarzeñ kulturalnych, które
popularyzowa³y i przypomnia³y dorobek
tych, którzy tê Stacjê za³o¿yli rodzeñstwo
Stanis³awê i Henryka Witaczek, pozwolê so-
bie przypomnieæ te wydarzenia:
l IV Turniej Wiedzy o Milanówku �

21.05.2004. Turniej organizowany przez
Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka
i Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1, adresowa-
ny do uczniów klas IV�VI szkó³ podsta-
wowych i gimnazjów z terenu miasta.
Tematem konkursu by³a historia �Jedwa-
biu z Milanówka�;
l Konkurs Malowania na Jedwabiu

14.05�08.06.2004. Konkurs zorganizowa-
ny przez Miejski O�rodek Kultury i Firmê
�Jedwab Polski�, dla uczniów  klas IV�VI
szkó³ podstawowych i gimnazjów z tere-
nu miasta. Tematem konkursu by³o za-
projektowanie i wykonanie, technik¹
rêcznego malowania apaszki. Konkurs
by³ poprzedzony Warsztatami Malowania
na Jedwabiu.
l XVIII Uroczysta Sesja Rady Miasta

Milanówka w Teatrze Letnim Miejskiego
O�rodka Kultury 03.09.2004. W sesji, któ-
r¹ otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka Wojciech Wla-
z³o, udzia³ wziêli: radni, Burmistrz Mia-
sta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza
Zbigniew Laska, Skarbnik Gra¿yna Wój-
cik, Sekretarz Wies³awa Kwiatkowska,
zaproszeni go�ci w tym cz³onkowie Ho-
norowego Komitetu Obchodu Jubileuszu,
byli pracownicy CDSJ, ZJN, Prezes Jerzy
Dmochowski i przedstawiciele S-ki �Je-
dwab Polski�, honorowi obywatele mia-
sta i mieszkañcy miasta Milanówka.

W programie  Uroczystej Sesji:
� pani Zofia ̄ u³awska wyg³osi³a prelekcjê

na temat historii �Jedwabiu z Milanówka�,
� uchwa³a nr 193/XVIII/04 Rady Miasta

Milanówka w sprawie nadania imienia Sta-
nis³awy i Henryka Witaczków skwerowi
u zbiegu ulic Brzozowej i ks. Piotra Skargi,

� wrêczenie nagród laureatom IV Turnie-
ju Wiedzy o Milanówku oraz laureatom
I Konkursu Malowania na Jedwabiu,

� projekcja archiwalnych filmów dotycz¹-
cych jedwabnictwa z komentarzem na ¿ywo
pani Zofii ̄ u³awskiej,

� otwarcie  w Galerii �Letnisko� Miejskie-
go O�rodka Kultury wystawy po�wiêconej
historii �Jedwabiu z Milanówka�.
l Dni Milanówka 04�05.09.2004. W ra-

mach festynu Pokaz Mody Firmy �Jedwab
Polski Sp. z o.o. w choreografii Dariusza
Biernackiego, przy wspó³pracy Klubu
Modelek i pracowników Miejskiego
O�rodka Kultury,
l Dla tych co odeszli, za³o¿ycieli i pra-

cowników 5 wrze�nia w ko�ciele pw. �w Ja-
dwigi �l¹skiej, odby³a siê msza intencyjna,
po�wiêcona ich pamiêci.
l W dniach 10�12.09.2004 r. Mistrzo-

stwa Milanówka w tenisie ziemnym o Puchar
Burmistrza Miasta Milanówka i Puchar Pre-
zesa Spó³ki �Jedwab Polski, zawody zorga-
nizowane na terenie kortów Miejskiego
O�rodka Kultury,
l Wieczór �Jedwabnej Nitki� 21.10.2004.

W programie wieczoru odby³a siê projek-
cja archiwalnych filmów z dzia³alno�ci
CDSJ oraz  hodowli jedwabnika i uprawy
morwy, do których udzieli³a komentarza
pani Zofia ¯u³awska. dotycz¹cych je-
dwabnictwa. Podejmowano rozmowy
o losach ludzi milanowskiego jedwabiu
i tak  nadal w naszej pamiêci snuje siê
historia �Jedwabnej nitki�.

l Wystawa �Malarstwo na jedwabiu�
w Galerii Ars Longa 11.11.2004. Na wysta-
wie prezentowane by³y prace czo³owych
polskich artystów maluj¹cych na jedwa-
biu: Krystyna Arska-Perep³y�, Jacek Dy-
rzyñski, Grzegorz Pabel, Wojciech Sadley
i Stanis³aw Trzeszkowski. Wystawa by³a
w³¹czona równie¿ do programu obcho-
dów 100-lecia Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie, jak równiez odbywa³a sie
pod honorowym patronatem Ministra
Kultury i Sztuki Waldemara D¹browskie-
go i rektora Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie prof. Adama Myjaka. Wy-
stawie towarzyszy³ piêknie wydany ka-
talog ufundowany przez Firmê �Jedwab
Polski�.

Obchody jubileuszu dobieg³y koñca, pod-
sumowania tych wydarzeñ, o których Pañ-
stwu przypomnia³am dokona³ Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki, podczas Uroczystego
Spotkania Op³atkowego, jakie mia³o miejsce
17 grudnia 2004 roku w siedzibie Rady Mia-
sta. W spotkaniu uczestniczyli, Przewodni-
cz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o oraz
cz³onkowie Honorowego Komitetu Obcho-
dów.

 Podczas rozmów dzielono siê uwagami
na temat co zosta³o zrobione, jakie tematy
mo¿na realizowaæ w przysz³o�ci, aby zapo-
znaæ  dzieci, m³odzie¿, mieszkañców Mila-
nówka z histori¹, tradycjami, które ³¹cz¹ siê
z przysz³o�ci¹ miasta. Pad³y nowe pomys³y,
wszystkie zosta³y skrzêtnie zapisane. Zatem
mimo zakoñczenia Roku Jubileuszu, Komi-
tet nadal ma przed sob¹ zadania do realiza-
cji. Nie omieszkam napisaæ o kolejnych dzia-
³aniach, jak tylko zostan¹ one opracowane
do realizacji.

Anna Barbara Biczyk
Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury

Finisa¿ �Malarstwa na jedwabiu�
22 stycznia w Galerii Ars Longa odby³ siê

finisa¿ wystawy pt. �Malarstwo na jedwa-
biu�.  Obecni byli wystawiaj¹cy arty�ci, Bur-
mistrz Miasta Jerzy Wysocki oraz zaprosze-
ni go�cie. Duszê mo¿na by³o nasyciæ piêk-

nymi kolêdami oraz ludowymi utworami kul-
tury polskiej i �wiatowej w wykonaniu ze-
spo³u Mazowszanki.  By³ to cudowny akcent
zamykaj¹cy rok 2004 � spod znaku jedwabiu.

Podczas uroczystego zamkniêcia by³ czas
na podsumowanie wystawy oraz roli jak¹ jej
wyznaczono.

W³a�cicielka Galerii Gra¿yna �niadewicz
przybli¿y³a go�ciom spoza naszego miasta
historyczn¹ rolê Milanówka w wojennej i po-
wojennej historii dla �rodowiska polskich ar-
tystów.

Cieszymy siê z pomy�lnie zrealizowane-
go kolejnego wielkiego wydarzenia arty-
stycznego i serdecznie ¿yczymy W³a�ciciel-
ce Galerii spe³nienia wszystkich kolejnych
marzeñ i planów.

Mariusz KoszutaWystêp zespo³u Mazowszanki
w Galerii Ars Longa
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Konsekracja Ko�cio³a Matki Bo¿ej Bolesnej
w Milanówku na Grudowie

dziekana miejscowego dekanatu, ducho-
wieñstwo kondekanalne, siostry Zgroma-
dzenia S³ug Jezusa z prze³o¿on¹ Matk¹ Ge-
neraln¹ Ann¹ Jakubczyk, w³adze samorz¹-
dowe miasta Milanówka w osobie burmistrza
Jerzego Wysockiego i przewodnicz¹cego
Rady Miasta Wojciecha Wlaz³o oraz radnych,
go�ci i ca³¹ spo³eczno�æ parafialn¹. Ks. pro-
boszcz K. Sznajder przypomnia³ losy histo-
ryczne parafii i kaplicy, a tak¿e ksiê¿y zwi¹-
zanych z parafi¹, zw³aszcza o. Alfonsa Pta-
ka, o. Stanis³awa Rejmoniaka, o. Andrzeja
Grzesiaka pierwszego proboszcza oraz o.
Zdzis³awa Popowicza, który rozpocz¹³ dzie-
³o budowy ko�cio³a w 1989 r. To z jego ini-
cjatywy powsta³ w 1993 r. obraz Matki Bo-
¿ej Bolesnej patronki parafii.

W imieniu Rady Parafialnej powitanie
wyg³osili Jerzy Olczak i Teresa Mosakowska,
jako najstarsi przedstawiciele wspólnoty pa-
rafialnej, Henryk Jankowski reprezentuj¹cy
obecn¹ spo³eczno�æ parafialn¹ oraz dzieci bê-
d¹ce przysz³o�ci¹ parafii.

Ks. Prymas w homilii zwróci³ m. in. uwa-
gê, ¿e te piêkne mury Domu Bo¿ego zbudo-
wane dla chwa³y Pana nie mog¹ istnieæ bez
ludzi. To w³a�nie ludzie, modlitwa i ich do-
bre uczynki s¹ istot¹ ko�cio³a i jego  najpiêk-
niejsz¹ ozdob¹. Nastêpnie Jego Eminencja
Ksi¹dz Prymas celebrowa³ Mszê Konsekra-
cyjn¹, podczas której dokona³ po�wiêcenia
i namaszczenia o³tarza i murów ko�cio³a.
Uroczysto�æ przebiega³a w szczególnie pod-
nios³ej atmosferze, wszyscy mieli�my �wia-
domo�æ uczestnictwa w wydarzeniu wyj¹t-
kowym i niepowtarzalnym w historii tutej-
szej parafii. Pie�ni sakralne w wykonaniu
chóru parafialnego �Lacrimoza� pod kierun-
kiem siostry Genowefy Bakalarz, u�wietnio-
ne udzia³em artystki Filharmonii Warszaw-
skiej Aleksandry Bonieckiej, dostarczy³y ze-
branym szczególnych wzruszeñ.

Podczas ceremonii konsekracji namasz-
czenia o³tarza i murów nast¹pi³o zapalenie
�wiat³a symbolizuj¹cego �wiat³o wiary, któ-
re 12-tu przedstawicieli wspólnoty parafial-
nej przenios³o z o³tarza do 12-tu miejsc w ko-
�ciele, zwanych zacheuszkami i wówczas ko-
�ció³ wype³ni³ siê �wiat³em. W ceremonii tej
bra³o udzia³ dwóch misjonarzy; jeden to ka-
p³an ducha ks. prof. Andrzej Filaber pro-
boszcz Katedry Warszawskiej i ks. Bogdan
Liniewski jako symbol szerzenia wiary.

Budowê ko�cio³a rozpoczêli Ojcowie
Oblaci Maryi Niepokalanej w 1989 roku.
W 1995 parafiê przekazano ksiê¿om diece-
zjalnym i budowê ko�cio³a w latach 1995�
2005 kontynuowa³ ks. Kazimierz Sznajder,
który energicznie podj¹³ dalsze dzie³o budo-
wy konsekwentnie pokonuj¹c trudno�ci.
Zjedna³o mu to wielu sprzymierzeñców i spo-

wodowa³o, ¿e dzi� mamy piêkn¹ �wi¹tyniê.
Parafianie ze wszystkich si³ w³¹czyli siê
w proces budowy staraj¹c siê pomóc mate-
rialnie lub rzeczowo. Szczególne podziêko-
wanie nale¿y z³o¿yæ w³adzom miasta na czele
z burmistrzem Jerzym Wysockim, za podjê-
cie niezbêdnych inwestycji w tym rejonie
miasta m. in. budowy chodników, sygnali-
zacji �wietlnej oraz przed³u¿enie ul. G³owac-
kiego i rozbiórki starych zabudowañ.

Z okazji konsekracji ko�cio³a Matki Bo-
skiej Bolesnej i 25-lecia parafii wydany zo-
sta³ folder zredagowany przez ks. Marka
Chró�cika, ks. Piotra Pa³aca, Alicjê Brzesk¹
i Hannê Muszyñsk¹, a zaprojektowany i wy-
konany przez artystê plastyka Mariusza Ko-
szutê.

Projekt architektoniczny ko�cio³a wyko-
na³ prof. arch. Konrad Kucza-Kuczyñski,
autor wielu projektów budownictwa sakral-
nego. Kierownikami budowy byli m.in.: Sta-
nis³aw Sochajko i Kazimierz Fabis.

Od pocz¹tku parafiê wspiera³y rodziny
Ferêczkowskich, Siekierskich, Jankowskich,

Ratyñskich, pp. Olizarowiczowie, Twarow-
scy, Stefankiewiczowie, Millerowie, Olczako-
wie, Mosakowscy, Szperlingowie i wielu in-
nych parafian, których nie sposób w tym
miejscu wymieniæ.

Na zakoñczenie uroczysto�ci zosta³ od-
czytany a nastêpnie podpisany Akt Konse-
kracji Ko�cio³a Matki Bo¿ej Bolesnej w Mila-
nówku. Po uroczysto�ci dostojni go�cie na
czele z Ksiêdzem Prymasem Józefem Glem-
pem zaproszeni zostali na obiad, podczas
którego ksi¹dz Prymas ¿yczliwie odniós³ siê
do organizatorów �wiêta konsekracji para-
fii, podkre�laj¹c staranno�æ przygotowañ
i szeroki udzia³ wspólnoty parafialnej. Za-
znaczy³ równie¿ warto�ci p³yn¹ce ze wspó³-
pracy w³adz miasta z tutejszym dekanatem
i ko�cio³em.

Ko�ció³ Matki Bo¿ej Bolesnej wzbogaci³
Milanówek w dzie³o architektury, ale przede
wszystkim w sferze kultury duchowej da³
jego mieszkañcom prawo do dumy z chrze-
�cijañskiej to¿samo�ci narodowej.

W³odzimierz Staro�ciak

Fragment z Regulaminu
1. �piew solowy w zakresie (do wyboru):

opera, operetka, muzical, vodewil, vocal.
2. Kryterium wieku: 16�35 lat
3. Prosimy o dostarczenie kasety lub p³yty

CD z nagraniem 2 utworów w wykonaniu
w³asnym w wybranym zakresie �piewu
solowego  do dnia 15 kwietnia 2005 r. na
adres Miejskiego O�rodka Kultury w Mi-
lanówku. Komisja wybierze laureatów,
którzy wezm¹ bezpo�redni udzia³ w kon-

kursie Debiutów przeprowadzonym
w ramach festiwalu w dniach 14�21 maja
2005 roku i poinformuje uczestników
o dacie i godzinie wystêpu.

4. Na fina³ Konkursu laureaci powinni przy-
gotowaæ: teksty wykonywanych utwo-
rów, podk³ad muzyczny lub akompania-
ment. Wszystkie informacje w: MOK,
ul. Ko�cielna 3, 05-822 Milanówek,
tel/fax (0-22) 758-39-60.

Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

MOK og³asza konkurs
�Debiuty wokalne �piewu
solowego i piosenkarstwa�
w ramach Festiwalu Sztuki im. Stanis³awa Gruszczyñskiego

ci¹g dalszy ze str. 1

Pójd�my wszyscy do stajenki...
16 stycznia Teatr Letni zamieni³ siê

w Betlejem. Z rozmachem musicalowym pra-
wie stuosobowy zespó³ zaprezentowa³ Jase³-
ka wyre¿yserowane przez Alicjê Paciorek
przy wspó³pracy s. Alicji Sobeckiej. Wyst¹-
pili aktorzy w osobach dzieci, rodziców
i dziadków oraz cz³onków chóru Cantabile.
Przy fortepianie akompaniowa³a Barbara
Zdoliñska.

Przedstawienie u�wietni³ swoj¹ obecno-
�ci¹ znany nam doskonale � baryton Dariusz

Biernacki, który tym razem wcieli³ siê w rolê
jednego z Trzech Króli. Ogromu wra¿eñ
estetycznych dostarczy³a scenografia oraz
bajecznie kolorowe kostiumy, w wiêkszo�ci
zaprojektowane i wykonane przez Ewê
Zegarek i Irenê Zieliñsk¹.

Wielkie brawa dla parafii �w. Jadwigi za
podjêcie tak odwa¿nej realizacji scenicznej.

Powsta³ zapis filmowy tego wydarzenia.
Mariusz Koszuta
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Kalendarz wydarzeñ
artystycznych i sportowych
luty/marzec 2005

FERIE ZIMOWE 2005
w Milanówku14�25 lutego

Luty
05.02. (sobota)

godz. 20.00
VI Bal Ojców Miasta. (Miejska Hala
Sportowa, ul. ¯abie Oczko 1)

06.02. (niedziela)
godz. 18.00

III Bal Seniora. (Miejska Hala Sporto-
wa ul. ¯abie Oczko 1)

11.02. (pi¹tek)
godz. 10.00

Fina³ konkursu plastycznego
pt. �Milanówek w zimowej szacie�.
(Miejsce � ISSP Nr 18, ul. Spacerowa 3)

13.02. (niedziela)
godz. 10.00

Poranek Teatralny pt. � Ksiê¿niczka w po-
trzasku�. Bilety wstêpu po 5 z³ od oso-
by do nabycia przed spektaklem.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

14.02.�25.02
Akcja �Zima w mie�cie�.

17-18.02.
Halowy Turniej w Pi³ce No¿nej o �Puchar
Burmistrza Miasta� dzieci i m³odzie¿y
w dru¿ynach 5-osobowych. (Miejsce �
Miejska Hala Sportowa, ul. ¯abie
Oczko 1)

Marzec
01.03. (wtorek)

godz.18.00
Wernisa¿. Wystawa Fotografii � Marek
Zdrzy³owski. (Miejsce � MOK)

02.03. (�roda)
godz.17.00

Rozpoczêcie �treningu umiejêtno�ci wy-
chowawczych� dla rodziców i wycho-
wawców. (org. NPSP; Miejsce � NPSP �
Brzozowa 1)

04.03. (pi¹tek)
godz.13.00

Koncert muzyczny z udzia³em uczniów
szko³y muzycznej z Grodziska Mazowiec-
kiego. (Miejsce i org. ZSG nr3 ul. ̄ abie
Oczko 1 � impreza wew.)

06.03. (niedziela)
godz. 10.00

Poranek Teatralny pt. �Trzy �winki�. Bi-
lety wstêpu po 5z³ od osoby do naby-
cia przed spektaklem. (Miejsce � MOK)

08.03 (wtorek)
godz. 17.30

Dzieñ Kobiet � koncert wiosenny. (Miej-
sce � MOK)

Sekcje artystyczne
i kluby zainteresowañ
MOK-u
Zapraszam na zajêcia do sekcji artystycznych
i klubów zainteresowañ:
Szkó³ka Szachowa � sobota, godz. 10.00
Sekcja Strzelecka (strzelnica w budynku

Zespo³u Szkó³ Nr 1, ul. Piasta)
� wtorek, godz. 17.00

Chór Seniora �Z³oty li�æ�
� wtorek i czwartek, godz. 15.00

Klub Przedszkolaka
� poniedzia³ek, �roda, pi¹tek, w godz. 10.00�14.00

Klub Szachowy
� poniedzia³ek, �roda, pi¹tek, godz. 17.00

Gimnastyka na krêgos³up
� wtorek i czwartek, godz. 17.15

Aerobic � wtorek i czwartek, godz. 18.00
Callanetics � wtorek i czwartek, godz. 18.45
Klub Muzyczny � �roda i pi¹tek, godz. 14.00
Klub Bryd¿owy � czwartek, godz. 18.00
Towarzyski Klub Seniora

� czwartek, godz. 12.00
Zespó³ Wokalny �CODA� � czwartek, godz. 16.15
WARSZTATY TWÓRCZE
Nauka Rysunku i Malarstwa

� poniedzia³ek, godz. 17.00
Dzieciêcy Teatr Amatorski

� sobota, godz. 12.00
M³odzie¿owy Teatr Amatorski

� �roda, godz. 16.00
Odp³atno�æ za zajêcia sekcji MOK-u wynosi 35

PLN miesiêcznie, sekcja strzelecka 40 PLN  mie-
siêcznie. Gimnastyka na krêgos³up, aerobic i cal-
lanetics po 7 PLN. od zajêæ lub 40 PLN karnet mie-
siêczny. Klub Przedszkolaka � informacja u pro-
wadz¹cego tel. 724-80-37.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Miejskim O�rodkiem Kultury w Milanówku
ul. Ko�cielna 3 tel. 758-39-60, od poniedzia³ku
do pi¹tku w godz. 10.00�18.00.

Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 Milanó-
wek, ul. Królewska 69, tel. 758-35-24

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach 10.00�15.00
1. Dla uczniów klas I�III :

� Gry i zabawy �wietlicowe
� Gry i zabawy na �wie¿ym powietrzu
� Konkursy
� Bal karnawa³owy
� Wspinaczka
� Zajêcia teatralne
� Wycieczki po bliskiej okolicy
� Kawiarenka internetowa dla 10 osób.

2. Uczniowie starsi � klasy IV SP � II Gim.
Mog¹ uczestniczyæ w zajêciach sporto-
wych (koszykówka, mini hokej, siatków-
ka, tenis sto³owy, wspinaczka). Wszyst-
kie zajêcia pod opiek¹ nauczycieli.

3. Kawiarenka internetowa (przy ul. Kró-
lewskiej) dla uczniów wg karnetów roz-
dzielonych w szkole.

Szko³a Podstawowa nr 2 Milanówek,
ul. Literacka 20, tel.758-34-85

Planowane s¹ zajêcia w dni powszednie od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00�2.00
� Zajêcia sportowe dla chêtnych uczniów,

a wiêc gry i zabawy sportowe, siatkówka,
koszykówka, tenis sto³owy, unihockey,

� zajêcia plastyczne o tematyce ekologicz-
nej dla chêtnych uczniów klas 4�6,

� kawiarenka internetowa (przy ul. Kra-
kowskiej) dla uczniów z klas 5�6, wg kar-
netów rozdzielonych w szkole,

� ewentualnie lodowisko, je�li bêd¹ sprzy-
ja³y warunki pogodowe.

Zajêcia prowadz¹ nauczyciele zatrudnieni
w szkole.
Zespó³ Szkól Gminnych nr 3 Milanówek,
ul. ¯abie Oczko 1, tel. 757-34-60

W godzinach 10.00�14.00 planowane s¹
zajêcia sportowe dla uczniów klas gimnazjal-
nych i �wietlicowe dla uczniów klas I�III
Szko³y Podstawowej.

Zajêcia w Miejskiej Hali Sportowej
planowane s¹ w nastêpuj¹cych godzinach:
� 10.00�11.30 pi³ka siatkowa,
� 11.30�12.30 pi³ka koszykowa,
� 12.30�14.00 pi³ka no¿na.
Zajêcia prowadz¹ nauczyciele
zatrudnieni w szkole.
� kawiarenka internetowa (przy ul. Prze-

skok)dla uczniów wg karnetów rozdzie-
lonych w szkole.

Miejska Biblioteka Publiczna Milanó-
wek, ul. Spacerowa 3, tel. 755-81-13

Zaprasza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do
korzystania ze zbiorów w ferie w godzinach:
poniedzia³ki, wtorki, pi¹tki 12.00�18.00,
czwartki 11.00�16.00
Miejski O�rodek KulturyMilanówek,
ul. Ko�cielna 3, tel. 758-39-60
� Strzelnica MOK otwarta we wtorki i pi¹t-

ki w godzinach 17.00�19.00. Strzelnica
mie�ci siê w budynku Zespo³u Szkó³ nr 1
przy ul. Piasta 14.
Zajêcia pod opiek¹ instruktora.

� Zajêcia plastyczne dla dzieci we wtorki
i czwartki w godzinach 10.00 � 12.00.
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Arty�ci dzieciom Milanówka
Nie wszyscy z nas radz¹ sobie w ¿yciu

jednakowo dobrze. Nie z ka¿dym los obcho-
dzi siê ³askawie. Niektórym brak szczê�cia.
S¹ wokó³ nas ludzie potrzebuj¹cy pomocy.

Jest wiele dzieci, którym ta pomoc jest nie-
zbêdna, a wiedz¹ o tym bardzo dobrze ci,
którzy na co dzieñ z nimi pracuj¹ i troszcz¹
siê o poprawê ich losu. Na szczê�cie w swych
staraniach nie s¹ osamotnieni. Znani i lubia-
ni arty�ci pomagaj¹ w pozyskiwaniu fundu-
szy na cele charytatywne.

Tak te¿ sta³o siê kolejny raz w Milanów-
ku. Dziêki panu Paw³owi D³u¿ewskiemu 15
listopada 2004 roku w Miejskiej Hali Spor-
towej odby³ siê jubileuszowy X Kabareton
Milanowski.

Pan Pawe³ D³u¿ewski zawsze zaprasza do
udzia³u wybitne gwiazdy polskiej sceny ka-
baretowej, które swoje honoraria przezna-
czaj¹ na pomoc potrzebuj¹cym.

W tym roku wyst¹pili: Kabaret Moralne-
go Niepokoju, Kabaret OTTO, Joanna Je¿ew-
ska, Krystyna Sienkiewicz, Krzysztof Dauk-
szewicz, Pawe³ D³u¿ewski,  Marek Majew-
ski, Cezary Pazura.

Wystêp artystów w scenografii W³odzi-
mierza Moñki, z muzyk¹ Zbigniewa £apiñ-
skiego, dziêki promocji Rafa³a D³u¿ewskie-
go oraz staraniom przyjació³ i organizatorów
Kabaretonu zgromadzi³  wielk¹ widowniê.

Ca³kowity dochód z imprezy przeznaczo-
no na pomoc dzieciom z Zespo³u Szkó³ Gmin-
nych Nr 3 przy ulicy ¯abie Oczko 1 oraz na
dofinansowanie milanowskiego Ogniska To-
warzystwa Przyjació³ Dzieci. M³odzie¿ �Trój-
ki� za� zorganizowa³a zbiórkê pieniêdzy na
bezdomne zwierzêta przebywaj¹ce w schro-
nisku na milanowskim Polesiu i w dniu Ka-
baretonu zebran¹ kwotê przekaza³a na rêce
pani Krystyny Sienkiewicz.

Wszystkim, którzy przyczynili siê do zor-
ganizowania X Kabaretonu Milanowskiego
i umo¿liwili przekazanie funduszy na pomoc
dla potrzebuj¹cych dzieci, sk³adamy serdecz-
ne podziêkowania.

                                       Rzecznik Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 3

Katarzyna Drzewiecka

Tkwi¹c w tradycji , �Trójka� buduje tradycjê
Wieczór patriotyczny w �Trójce�
�Pok³on z³o¿yli�my ludziom minionym
I dom swój odt¹d mieli�my w historii.�
                                                    Czes³aw Mi³osz

Po raz kolejny m³odzie¿ Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 w Milanówku pod kierun-
kiem nauczycieli i pod opiek¹ dyrekcji Szko-
³y przygotowa³a wieczór poezji i pie�ni pa-
triotycznych z okazji obchodów Narodowe-
go �wiêta Niepodleg³o�ci.

Go�cili�my w³adze Milanówka, miesz-
kañców miasta, rodziców uczniów, dzieci
i m³odzie¿ naszej Szko³y.

Wieczór 10 listopada 2004 roku sta³ siê
kolejn¹ lekcj¹ historii narodowej i wychowa-
nia patriotycznego dla m³odych dziêki oso-
bistemu zaanga¿owaniu w przygotowanie
uroczysto�ci bêd¹cej pok³onem z³o¿onym
�ludziom minionym�.
�Trójkowe� Jase³ka Bo¿onarodzeniowe

Tradycyjnie, jak co roku , przed �wiêtami
Bo¿ego Narodzenia, 17 grudnia 2004 roku,
w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Gmin-
nych Nr 3 zgromadzili siê go�cie, którzy ze-
chcieli uczestniczyæ w Bo¿onarodzeniowych
Jase³kach przygotowanych przez nasz¹ m³o-
dzie¿.

�wi¹teczna atmosfera, która zapanowa-
³a w pi¹tkowy wieczór, po raz kolejny zbli-
¿y³a milanowian, za� uczniowie �Trójki� po
raz kolejny mieli wielk¹ satysfakcjê z tego,
co przygotowuj¹ dla mieszkañców miasta.

Mamy nadziejê, ¿e doceniaj¹c zaanga¿o-
wanie m³odzie¿y w przygotowanie uroczy-
sto�ci oraz rozumiej¹c, jak wa¿n¹ rolê wy-
chowawcz¹ ono spe³nia, zechcecie Pañstwo
takie �wiêta wpisaæ na sta³e do swego kalen-
darza.

                                           Rzecznik Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 3

                           Katarzyna Drzewiecka

W ho³dzie tradycji...
�wiêta Bo¿ego Narodzenia to szczególny

czas, równie¿ czas sprawdzianu dla ka¿de-
go pokolenia na ile ¿ywa jest w nim tradycja
i poszanowanie dla obyczajowo�ci przodków.

�wiêta pachn¹ce choink¹, wspania³ymi
potrawami. To tak¿e niezwyk³a, pe³na mi³o-
�ci atmosfera rodzinnego domu. To szopki,
jase³ka i rozbrzmiewaj¹ce kolêdy, iskrz¹cy
mróz, �nieg na drzewach. Tych ostatnich nie-
stety nam zabrak³o w tegoroczne �wiêta, ale
kultywowanie  tradycji mieli�my nie tylko
w rodzinnych domach .... Szko³a, w której
dzieci i m³odzie¿ spêdzaj¹ du¿o czasu, jest
miejscem odwo³ania siê do tradycji i jej bo-
gactwa, gdzie du¿¹ wagê w dziele wychowa-
nia m³odego pokolenia przywi¹zuje siê do
polskich, w tym  bo¿onarodzeniowych  zwy-
czajów. Uczymy tradycji, pokazujemy, co
w niej najcenniejsze. Ubieramy choinki, za-
siadamy  do wspólnych  wigilii,  �piewamy
kolêdy. S¹  jase³ka  przygotowane przez
uczniów  i szopka stoj¹ca przed Szko³¹. Po-
jawi³a siê ona po raz pierwszy przed nasz¹
Szko³¹ w ubieg³ym roku.  By³a  dzie³em ca³ej
szkolnej spo³eczno�ci � rodziców, dzieci i nas
nauczycieli. W tym roku równie¿ cieszy
i przyci¹ga wszystkich. Ka¿dy mo¿e tu zaj-
rzeæ, zatrzymaæ siê, zadumaæ....

A jase³ka ? Jak¿e  inne od  tych, do  których
przez lata wszyscy byli�my przyzwyczajeni.

Tajemnica narodzin Boga-Cz³owieka  roz-
poczyna siê nie w betlejemskim ¿³óbku, lecz
o wiele wcze�niej. Bóg w swoim zamy�le zba-
wienia,  obieca³, ¿e przy�le Odkupiciela w tym
samym momencie,  w którym, cz³owiek da³
siê zwie�æ szatanowi.

Dlatego w naszych jase³kach, które w tym
roku przygotowali uczniowie z Euchary-
stycznego Ruchu M³odych pod opiek¹ i prze-
wodnictwem Sióstr Urszulanek pracuj¹cych
w naszej Szkole wyra¿one zosta³y  wszyst-
kie te wielkie prawdy. Za �rodki wyrazu po-
s³u¿y³y ruch � pantomima,   obraz kreowany
ruchem i tkanin¹ oraz muzyka.

Najpierw pojawi³o siê  pe³ne mi³o�ci  dzie³o
stworzenia �wiata i cz³owieka; piêkno
i szczê�cie raju,  jakim cieszyli siê pierwsi lu-
dzie. Potem dramat grzechu i walka z³a
z dobrem, która odt¹d zaczyna toczyæ siê
w �wiecie.

W sam  �rodek tych zmagañ Bóg posy³a
Anio³a do Dziewicy z Nazaretu � tej jedynej,
która godna jest zrodziæ Zbawiciela.

W kolejnej scenie � w domu El¿biety �
widzimy  rado�æ i wiarê, wypowiedziane
przez obie te kobiety  � zdumienie nad dzie-
³ami Boga.

A potem Józef, sam bezradny wobec tej
tajemnicy, pe³en niezrozumienia, id¹ca mu

z pomoc¹ interwencja Anio³a. I wreszcie  �
pokorne przyjêcie Woli Boga � tak¿e w tym,
¿e tylko szopa, grota pozosta³a, by móg³ na-
rodziæ siê Syn�

Kulminacja wreszcie to scena obrazuj¹ca
przyj�cie do cz³owieka na ziemiê �wiat³a oraz
piêkne w tym kontek�cie bardzo symbolicz-
ne ¿yczenia.

Wra¿enia niezwyk³e, wzruszenie, trudna
do nazwania aura. I jedna narzucaj¹ca siê re-
fleksja: jak niewiele potrzeba cz³owiekowi do
pokazania prawd oczywistych i tych najwa¿-
niejszych warto�ci.

By³ te¿ konkurs plastyczny pod has³em
�Choinka jako ozdoba bo¿onarodzeniowa�,
na który uczniowie z³o¿yli wspania³e i bar-
dzo pomys³owo wykonane prace.

Wszyscy mamy poczucie, ¿e po raz kolej-
ny w okresie bo¿onarodzeniowym uda³o siê
wspólnie z ca³¹ spo³eczno�ci¹ w Szkole zbu-
dowaæ co� co przetrwa, zaszczepiæ szacunek
do  tradycji, do tego, co nas stanowi i  wyró¿-
nia w�ród innych narodów na tej ziemi.

Dlatego wyra¿amy serdeczne podziêko-
wania tym rodzicom, nauczycielom i ucz-
niom, którzy swój cenny czas po�wiêcili
na  upiêkszanie �wi¹t w duchu starej
polskiej tradycji.

Magdalena D¹browska
nauczycielka Szko³y Podstawowej nr 2

Marianna Frej
dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
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II Milanowskie Forum Kultury
Architektura � nasz skarb
Architektura zabytkowa w Milanówku

10 grudnia 2004 r. w Miejskim O�rodku
Kultury odby³o siê II Milanowskie Forum Kul-
tury. Program spotkania zawiera³ w sobie te-
mat ARCHITEKTURY i podzielony zosta³ na
trzy tematy: �Architektura zabytkowa Mila-
nówka�, �W trosce o zachowanie szczególne-
go charakteru miasta w nowych inwestycjach�
oraz �Turczynek� jako temat gor¹co nurtuj¹-
cy spo³eczno�æ Milanówka.

Forum zgromadzi³o wielu znakomitych ar-
chitektów, w³a�cicieli willi, przedsiêbiorców
z bran¿y budowlanej i wielu innych zaintere-
sowanych t¹ tematyk¹.

Postaram siê Pañstwu przybli¿yæ tre�æ dys-
kusji, podczas której nasunê³o siê wiele wnio-
sków do ww. tematów i wyznaczy³o koniecz-
no�æ podjêcia dzia³añ.

Architektura zabytkowa Milanówka to bla-
ski i cienie ci¹gn¹ce siê na przestrzeni ca³ego
poprzedniego stulecia. Niew¹tpliwie architek-
tura stanowi o charakterze naszego miasta
i jest elementem wyró¿niaj¹cym po�ród setek
innych. Troska wielu w³a�cicieli willi o popra-
wê stanu technicznego i estetycznego zosta³a
wyra¿ona przez w³a�cicieli willi �Pere³ka� oraz
�Waleria�. Pierwszy z nich, Jan �mietanko wal-
czy o fundusze na dofinansowanie restauracji
obiektu i robi co mo¿e aby naprawiæ wielowie-
kowe zaniedbania, poczynaj¹c od czasów wo-
jennych, kiedy przez ten dom przesz³a zawie-
rucha wojenna: pensjonat, szpital, wybuch
bomby i wielorodzinne zamieszkiwanie
w okresie nakazowo-rozdzielczym. Parcelacje,
brak remontów i ci¹g³a eksploatacja do dnia
dzisiejszego sprawi³y, ¿e chyba tylko jaka�
nadzwyczajna si³a utrzymuje ten obiekt przy
¿yciu. W³a�ciciel wspomnia³ o wielotysiêcz-
nych nak³adach finansowych, które nie da³y
praktycznie wizualnego skutku poprawy.
Uwa¿a, ¿e bez konkretnej pomocy finansowej
mo¿e powtórzyæ siê historia jaka dotknê³a
Dwór Lasockiego, którego ju¿ nie ma. W An-
twerpii widzia³ piêknie zagospodarowane cen-
trum miasteczka, pragnie, aby podobnie roz-
wi¹zano estetykê naszego miasta. Plac Ossen-
dowskiego poda³ za przyk³ad ciekawego roz-
wi¹zania architektonicznego.

Nastêpnie g³os zabra³ w³a�ciciel willi �Wa-
leria�. Opowiedzia³ o przeprowadzonym gene-
ralnym remoncie, ogromnych  �rodkach finan-
sowych pozyskanych na ten cel ze sprzeda¿y
fragmentu dzia³ki i efekcie �bumerangu�.
Czterna�cie lat wystarczy³o, aby budynek po-
nownie znalaz³ siê w stanie wyj�ciowym, po-
mimo corocznych nak³adów. Uwa¿a, ¿e nie jest
mo¿liwe ratowanie tego typu obiektów bez
zdecydowanej pomocy finansowej.

Przeprowadzi³ analizê przep³ywu dotacji na
zabytki jakie dzisiaj rozdziela Ministerstwo
Kultury z pieniêdzy UE. Poszczególne oddzia-
³y Konserwacji Zabytków najpierw musz¹ ze-
braæ informacje o konieczno�ci dotacji i dopie-
ro wówczas G³ówny Konserwator zatwierdza
celowo�æ dotacji. Stworzone procedury s¹ da-
leko utrudnione. Ka¿dorazowe wyst¹pienie
o dotacje musi byæ poprzedzone zatwierdzo-

nym projektem, uzgodnionym z konserwato-
rem, ze szczegó³owym opisem oraz kosztory-
sem. Wykonawstwem mo¿e zaj¹æ siê wy³¹cz-
nie specjalista. W³a�ciciel musi mieæ wyja�nio-
ny stosunek prawny do obiektu. Dopiero do-
chodzimy do opinii wojewódzkiego konserwa-
tora � czy warto ratowaæ. Jest tyle uzale¿nieñ
i zobowi¹zañ, które zniechêcaj¹: czas, nak³a-
dy finansowe. Aby zdobyæ po¿yczkê 40 tys. �
nale¿y wy³o¿yæ ok. 10 tys. Za takie pieni¹dze
mo¿na tylko podj¹æ walkê z zaciekaj¹cymi ryn-
nami i grzybem. W³a�ciciel willi uwa¿a, ¿e mia-
sto, które ma gro obiektów o du¿ej warto�ci
zabytkowej powinno stworzyæ program szcze-
gólnej opieki. Pojedynczy w³a�ciciel nie jest
w stanie nic zrobiæ. S¹ to kwoty przekraczaj¹-
ce mo¿liwo�ci przeciêtnych mieszkañców.

Prowadz¹cy Forum wspomnia³ o Towarzy-
stwie Opieki nad Zabytkami. Jego cz³onkowie
posiadaj¹ du¿¹ wiedzê na temat do�wiadczeñ
w³a�cicieli zabytkowych willi oraz wiedzê na
temat mo¿liwo�ci renowacji kompleksów ar-
chitektury.

Program rewitalizacji z jakim wyst¹pi³a
Radna E. £yszkowska spotka³ siê z brakiem
akceptacji. Miasto ̄ yrardów opracowa³o lokal-
ny program rewitalizacji i zdoby³o na ten cel
�rodki unijne.

Jerzy Jaroszewicz � architekt � przypo-
mnia³, ¿e w 1996 r. by³ w Milanówku opraco-
wywany swoisty plan rewitalizacji �ródmie-
�cia. Plan zak³ada³ wymianê nawierzchni, bu-
dowê chodników,  parkingów. W owym czasie
by³ architektem miejskim i wyobra¿a³ sobie
modernizacjê instalacji �wietlnej (kable prowa-
dzone pod ziemi¹), remonty elewacji itd. Spo-
tka³ siê jednak  z �¿yciowym kopniakiem�.
Projekt oczywi�cie by³ do zrealizowania. Ca-
³o�æ zosta³a jednak zrobiona w minimalnym
stopniu za przyczyn¹ protestów mieszkañców.

Jedynym kryterium wyboru estetyki by³a
cena. Musia³ siê odbyæ przetarg. Najtaniej, czyli
byle jak. Czêsto wraca³ do tego problemu. Wiele
rzeczy nale¿y przy takiej okazji wyja�niaæ. Jest
problem � dlaczego ten dosta³, a tamten nie.
Stwierdzi³ równie¿, ¿e jest granica stanu bu-
dynku, poza któr¹ koszty wyremontowania
przekraczaj¹ koszt budowy takiego samego
obiektu. Mówimy tu o kosztach, a koszty s¹
ogromne. Jak t³umaczyæ Kowalskiemu, ¿e ko³o
niego bêdzie po³amany chodnik lub w ogóle go
nie bêdzie, poniewa¿ miasto musi dok³adaæ do
remontu zabytkowych budynków. To jest
ogromne zadanie dla w³adz i nie tylko, aby
w �wiadomo�ci spo³eczno�ci Milanówka zaist-
nia³o przekonanie o potrzebie inwestowania
w zabytki i poprawê wizerunku miasta. Pro-
gramami rewitalizacji s¹ objête z regu³y tere-
ny poprzemys³owe, zespó³ zabudowy miesz-
kaniowej przynale¿y tam do wiêkszego obsza-
ru. Wszystko sprowadza siê do pieniêdzy.
W Milanówku mamy do czynienia z substan-
cj¹ architektoniczn¹, która powstawa³a w okre-
sie �wietno�ci, to wszystko sprowadza siê do
w³a�cicieli, do ludzi, do ich portfeli. Niegdy�
by³a to miejscowo�æ letniskowa, która w okre-

sie dziesiêcioleci przekszta³ci³a siê w miejsco-
wo�æ podwarszawsk¹, nied³ugo Milanówek
bêdzie satelitarn¹ dzielnic¹ Warszawy.

Problemem podstawowym jest sprawa
zwi¹zana z lokatorami. Kwestie dysponowa-
nia nieruchomo�ci¹ s¹ ograniczone i byæ mo¿e
polityka miasta w tym kierunku mog³aby daæ
bardziej wymiern¹ korzy�æ. Mimo tego proble-
mu s¹ ludzie, którzy decyduj¹ siê na zakup
i remont zniszczonych willi, mo¿liwo�æ naby-
cia takiej nieruchomo�ci i dysponowania na-
bytkiem jest utrudniona. W dwudziestoleciu
miêdzywojennym, w czasach �wietno�ci, ro-
dzina dysponowa³a ogromnym maj¹tkiem,
dzi� takiej rodzinie trudno podo³aæ, s¹ to pro-
blemy spo³eczne. Najlepszym lekarstwem
mo¿e byæ dobry, zamo¿ny w³a�ciciel. To jest
jednak idea³.

Jerzy Jaroszewicz jest daleki od tego, aby
popadaæ w zadowolenie, ¿e Unia w jakiejkol-
wiek postaci nam pomo¿e, uwa¿a, ¿e przede
wszystkim ludzie musz¹ chcieæ siê dogadaæ
i najpierw sami sobie pomóc.

Marek M³yniec proponuje, aby przyjrzeæ siê
temu co jest warte rzeczywi�cie zachowania
i przynajmniej to w szczególny sposób potrak-
towaæ. Inne rozwi¹zanie dla obni¿enia kosz-
tów to idealna inwentaryzacja, zburzenie
i odtworzenie ze wszystkimi detalami z nowo-
czesnych materia³ów, tak jak siê to robi w wie-
lu krajach. Wiele budynków ju¿ prze¿y³o stan
�mierci technicznej.

Jerzy Jaroszewicz przypomnia³, ¿e na wie-
le obiektów, które nie figuruj¹ w spisie zabyt-
ków, nale¿y patrzeæ tak jak na obiekty zabyt-
kowe. Kwestia rekonstrukcji jest ró¿nie odbie-
rana. Spalona willa �Venus� nadawa³a siê wy-
³¹cznie do rekonstrukcji. S¹ kraje na zacho-
dzie, gdzie takie zabytki s¹ wrêcz poszukiwa-
ne przez inwestorów. U nas kupuje siê plac ze
starym domem, a nastêpnie my�li jak pozbyæ
siê tego domu i tu jest równie¿ kwestia pod-
noszenia �wiadomo�ci.

Jerzy Samborski jest Miêdzynarodowym
Doradc¹ Ekonomicznym Ma³ych i �rednich
Przedsiêbiorstw przy Parlamencie Europej-
skim. Postawi³ kropkê nad �i� u�wiadamiaj¹c,
¿e w planie rewitalizacji Milanówka nie ma
¿adnych szans i nie warto po�wiêcaæ wiêcej ni¿
piêæ minut czasu z³udzie �Rewitalizacja Mila-
nówka�. Program rewitalizacji ̄ yrardowa jest
zaprzeczeniem sytuacji jaka jest w Milanów-
ku. Dotyczy ona poprzemys³owych obszarów
miejskich. W Milanówku jest wiele prywatnych
domów, willi i to nie ma nic wspólnego z pro-
gramem unijnym pt. Rewitalizacja. Nasze
domy nie maj¹ po tysi¹c czy piêæset lat
(a takie mog³yby podlegaæ dofinansowaniu
z UE), jak te w Rzymie. To s¹ po prostu domy
bardziej lub mniej ³adne. Musimy szukaæ in-
nych sposobów, ale zapomnijmy o programie
rewitalizacji Milanówka. Milanówek staje siê
czê�ci¹ Warszawy. Domy, których dzisiaj nie
jeste�my w stanie utrzymaæ, przejd¹ w rêce
bogatych warszawiaków albo przybyszy z UE,
tak jak to ju¿ siê dzieje.

Sprawozdanie opracowa³
Mariusz Koszuta

c.d. w nastêpnym numerze
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Regulamin:
1. Konkurs organizuje Miejski O�rodek Kul-

tury w Milanówku.
2. Jedna osoba mo¿e przes³aæ jeden wiersz.
3. Do konkursu przyjmowane s¹ teksty pol-

skojêzyczne, warunkiem jest, aby nie
by³y wcze�niej publikowane.

4. Najlepszy zdaniem jury tekst zostanie na-
grodzony drukiem, uka¿e siê na stronie
internetowej naszej witryny oraz drukiem
w prasie, przewidujemy nagrody rzeczowe.

5. Dane osobowe zbierane dla celów kon-
kursu nie s¹ udostêpniane dalej.

6. Warunkiem wziêcia udzia³u w konkursie
jest przes³anie tekstu napisanego na kom-
puterze (wydruk + dyskietka lub CD) do
dnia 30 marca 2005 roku. Fina³ konkur-

V Edycja Ogólnopolskiego
Konkursu �JEDNEGO WIERSZA�

su przewidywany jest na prze³omie kwiet-
nia i maja br.

7. Tekst podpisany god³em � pseudonim ar-
tystyczny autora � w za³¹czniku koperta
z danymi osobowymi autora: imiê, nazwi-
sko, adres, telefon, e-mail, rok urodzenia.

8. Ka¿dy uczestnik wyra¿a zgodê na publi-
kowanie swoich utworów.

9. Nades³ane prace przechodz¹ na w³asno�æ
Miejskiego O�rodka Kultury z zachowa-
niem praw autorskich.

10.Kategorie wiekowe:  szko³a podstawowa,
gimnazjum, liceum,  doro�li.

 Szczegó³owe informacje w MOK Milanówek,
ul. Ko�cielna 3 tel/fax (0-22) 758-39-60.

Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

Regulamin
1. Uczestnicy � konkurs adresowany jest do

uczniów szkó³ gimnazjalnych, licealnych
oraz studentów. Uczestnicy mog¹ sk³adaæ
swoje prace do  29.04.2005 r. w Miejskim
O�rodku Kultury w Milanówku przy
ul. Ko�cielnej 3. tel/fax (22) 758-39-60 .
Uczestnicy zobowi¹zani s¹ do dostarcze-
nia projektu swej pracy (w kolorze), na
papierze w formacie A-4 do MOK-u.

2. Terminy � konkurs odbêdzie siê w dwóch
etapach:

Etap I � na podstawie projektów Jury podej-
mie decyzjê którzy autorzy wezm¹ udzia³
w II etapie � Finale Konkursu. Og³oszenie
wyników tego¿ etapu dnia 06.05.2005 r.
o godzinie 12.30 w MOK-u.

KONKURS GRAFFITI
Organizowany w ramach Festiwalu Sztuki im. Stanis³awa Gruszczyñskiego
przez Miejski O�rodek Kultury w Milanówku

Etap II � fina³ odbêdzie siê w dniach 14-
21.05.2005 r. na terenie Miejskiego
O�rodka Kultury. Wezm¹ w nim udzia³
zwyciêzcy I etapu, którzy bêd¹ malowali
swoje projekty na ��cianie�

3. Jury, powo³ane przez Dyrektor Miejskie-
go O�rodka Kultury, dokona oceny prac
i wy³oni zwyciêzców. Decyzja jury jest
ostateczna.

4. Og³oszenie wyników, wrêczenie nagród
po zakoñczeniu malowania, podczas
trwania Festiwalu Sztuki w Miejskim
O�rodku Kultury w Milanówku.

5. Organizator zapewnia finalistom trzy far-
by w sprayu oraz rusztowanie.

6. Finalista zobowi¹zany jest do przygoto-
wania wyznaczonego sektora �ciany.
Sektory bêd¹ losowane tu¿ po og³oszeniu
wyników I etapu.

Zawody na �ciance wspinaczkowej
W dniu 11.12.2004r. w Zespole Szkó³

Gminnych nr 1 odby³y siê zawody na �cian-
ce wspinaczkowej o �Puchar Burmistrza Mia-
sta�. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ pan Mi-
cha³ Prze�dziecki, pomagali mu instruktorzy
pan Gniewomir Czarnecki i pan Grzegorz
Gawryszewski.

W zawodach wziê³a udzia³ m³odzie¿ ze
szkó³ milanowskich. Zmagania z trudno u³o-
¿onymi trasami wspinaczkowymi rozegrane
zosta³y w dwóch kategoriach: klasy III�IV szkó³
podstawowych  oraz szko³y gimnazjalne.

Wyniki zawodów:
Klasy III�IV SP

I m-ce Pawe³ Stankiewicz
II m-ce Piotr £yszkowski
III m-ce£ukasz Choiñski

Gimnazjum
I m-ce Wiktor Dr¹¿ek
II m-ce Mariusz Wieczorek
III m-ceMarcin Sêk

Puchary, medale i nagrody rzeczowe wrêczy³
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

STRZELNICA
SPORTOWA

Zapraszamy wszystkich chêtnych do ko-
rzystania ze strzelnicy Miejskiego O�rodka
Kultury, która znajduje siê w Zespole Szkó³
nr 1 ul. Piasta 14, strzelnica przygotowana
jest do broni pneumatycznej (wiatrówki).

Zajêcia sekcji MOK odbywaj¹ siê we wtor-
ki i pi¹tki w godz. 17.00�19.00. Jest mo¿li-
wo�æ wynajêcie strzelnicy w inne dni. Opie-
kunem i instruktorem strzeleckim jest pan
Zbigniew Kubek.

Zapraszamy przede wszystkim dzieci
i m³odzie¿, najlepsi bêd¹ braæ udzia³ w za-
wodach sportowych.

Koordynator ds. sportu
  W³odzimierz Filipiak

Strzelnica Miejskiego O�rodka Kultury

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej dru¿yn 5
osobowych o �Puchar Burmistrza Miasta� dla
dzieci i m³odzie¿y.

Pocz¹tek Turnieju 17.02.05 r. godz. 10.00
Dru¿yna mo¿e siê sk³adaæ z 5 graczy

(5 graczy + 2 rezerwowych, w dru¿ynie mo¿e
byæ TYLKO 3 graczy zrzeszonych w klubie
pi³karskim)

Turniej bêdzie rozegrany w trzech kate-
goriach wiekowych:
� 94 i m³odsi
� 93�92
� 91�89

w zg³oszeniu powinny byæ zawarte nastê-
puj¹ce informacje:
� nazwa dru¿yny
� lista uczestników (piêciu lub siedmiu),

imiê i nazwisko
� data urodzenia zawodnika

zg³oszenia dru¿yn do 11.02.05 r. w Miej-
skim O�rodku Kultury, po tym terminie osta-
teczne zapisy bêd¹ przyjmowane w sekreta-
riacie Hali Sportowej do 14.02.05 r.

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Halowy Turniej
Pi³ki No¿nej
dru¿yn 5-osobowych o Puchar
Burmistrza Milanówka
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Nordic walking
� chodzenie z kijkami
wyprawa po zdrowie

W sobotê 11 grudnia ubieg³ego roku,
na boisku pi³karskim MILANU, zebra³a
siê ca³kiem poka�na grupka entuzjastów
sportu dla zdrowia, ¿eby spróbowaæ na
w³asnym ciele, lawinowo rozwijaj¹cy siê
w Europie nowy trend w �ruchu dla zdro-
wia� � nordic walking. W Skandynawii
gdzie sport ten upowszechni³ siê najwcze-
�niej (ponad 600 tysiêcy Finów systema-
tycznie chodzi) nazywaj¹ ten rodzaj ru-
chu chodzenie z kijkami.

S¹dz¹c po zadowolonych minach uczest-
ników naszego pokazu, ta nowa forma ru-
chu bardzo przypad³a im go gustu. DLACZE-
GO? Najnowsze badania naukowe zdecydo-
wanie wskazuj¹ na marsze � chody jako naj-
bardziej efektywny sposób �zwalczania�
nadwagi. Chodz¹c z kijkami potêgujemy ten
efekt, poniewa¿ w³¹czamy do pracy prawie
ca³y aparat ruchowy. Wspieraj¹c siê kijkami
jednocze�nie �odci¹¿amy� stawy stop, kolan
i bioder, co daje nam poczucie lekko�ci
i mniejszego zmêczenia. Starszym osobom
kijki pomagaj¹ lepiej utrzymaæ równowagê
i rytm marszu. W ci¹gu godzinnego �trenin-
gu� mo¿na spaliæ ponad 400 a nawet wiêcej,
je¿eli po drodze prowadzimy entuzjastycz-
ne rozmowy. Chodz¹c systematycznie
(3 x tygodniowo) nasz organizm zaczyna
produkowaæ endorfiny � poprawiaj¹ce samo-
poczucie, ³agodz¹ce ból a nawet wprowadza-
j¹ce w nastrój euforii. Chodzenie z kijkami
mo¿e tez zapobiegaæ osteoporozie, poniewa¿

wibracje � powstaj¹ce podczas pracy tych
bardzo elastycznych kijków � wzmacniaj¹
uk³ad kostny. Na Zachodzie, nordic walking
jest zalecany przez reumatologów, ortope-
dów i kliniki rehabilitacyjne jako najbardziej
naturalna terapia ruchowa. ILE TO KOSZTU-
JE? Æwiczyæ mo¿na wszêdzie �  nie potrzeb-
ne s¹ stadiony czy hale sportowe � wystar-
czy polna droga, alejka w parku, sportowe
ubranie, wygodne buty i.....kijki. No w³a�nie
kijki to jedyne, co kosztuje jako ¿e s¹ to spe-
cjalne konstrukcje. Rêkê zapinamy na rzepy
w specjalnej �rêkawiczce�, trzon kijka jest
albo z aluminium (199 z³.) Albo mieszanina
w³ókien karbonowo/szklanych (299 z³.), oba
modele maja wolframowe szpice i �buciki�

do chodzenia po asfalcie. Dla porównania kij-
ki slalomowe podobnej klasy kosztuj¹ do 400
z³otych. KIEDY I GDZIE CHDZIMY? W pierw-
szy weekend po Wielkiej nocy zorganizuje-
my nastêpny pokaz, szczegó³y w nastêpnym
numerze biuletynu. Mam nadzieje, ¿e z cza-
sem zorganizujemy w Milanówku klub en-
tuzjastów tego sportu i dlatego bardzo pro-
szê o kontakt wszystkie zainteresowane oso-
by. Jednocze�nie dziêkujê Pani Gra¿ynie Pi-
gonskiej za pomoc i wspó³prace.

 Bogdan Gierajewski
tel. 7558180
e-mail: Bgierajewski@hotmail.com
www.nordicwalking.waw.pl

Rok 2004
pomy�lny dla MILANU

Miniony rok sportowcy, dzia³acze i sympatycy klubu sporto-
wego �MILAN� mog¹ zaliczyæ do bardzo udanych i to zarówno
pod wzglêdem sportowym jak i organizacyjnym. Osi¹gniêcia spor-
towe to przede wszystkim zaskakuj¹co dobra gra i rezultaty w run-
dzie jesiennej zespo³u seniorów wystêpuj¹cego w Lidze Okrêgo-
wej. Trzecie miejsce w tabeli na pó³metku sezonu z dorobkiem 28
pkt (9 zwyciêstw i 1 remis), stwarza realn¹ szansê w walce o awans
do Mazowieckiej Ligii Seniorów.

Równie¿ osi¹gniêcia ch³opców z rocznika 1988 napawaj¹ opty-
mizmem. Rewelacyjne wyniki wiosn¹, dobra gra jesieni¹ oraz
wystêpy kilku z nich w rozgrywkach ligowych dru¿yny seniorów,
to znak, ¿e szkolenie m³odzie¿y w klubie przynosi oczekiwane
efekty. Dru¿yny z roczników 1990, 1992 oraz 1994 walczy³y ze
zmiennym szczê�ciem, ale frekwencja na treningach i zaanga¿o-
wanie w czasie meczów powinny przynie�æ sukcesy ju¿ niebawem.
Do sukcesów organizacyjnych nale¿y zaliczyæ kolejne inwestycje
na stadionie (w tym roku kibice mogli ogl¹daæ mecze, korzystaj¹c
z trybuny z ponad stu kolorowymi plastykowymi siedzeniami) oraz
fakt wystawienia do rozgrywek rekordowej liczby piêciu dru¿yn.
Mo¿liwe to by³o dziêki pozyskaniu kolejnych sponsorów, którzy
coraz hojniej wspomagaj¹ klub. Miejmy nadziejê, ¿e obecny 2005
rok przyniesie dalszy postêp w rozwoju �MILANU�.

Sekretarz Klubu
Bogdan Korycki

Na Zachodzie, nordic walking jest zalecany przez reumatologów, ortopedów i kliniki
rehabilitacyjne jako najbardziej naturalna terapia ruchowa

W dn. 20.11.2004 r. oraz 22.01.2005 r. w Miejskiej Hali Sportowej
w Milanówku odby³a siê druga edycja Sponsorskiego Turnieju Halowej
Pi³ki No¿nej. Turniej pod patronatem Burmistrza Miasta Jerzego Wysoc-
kiego zorganizowa³ O�rodek Wypoczynkowy WATRA ze �wiêtej Lipki
oraz Klub Sportowy MILAN. W turnieju listopadowym wziê³o udzia³ sze�æ
dru¿yn z rocznika 1988. Zwyciêzc¹ turnieju, co by³o mi³¹ niespo-
dziank¹, zosta³a dru¿yna MILAN-u wyprzedzaj¹c NAPRZÓD Brwi-
nów i POGOÑ Grodzisk. W grudniu zmaga³o siê dwana�cie dru¿yn z rocz-
nika 1990. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a dru¿yna RKS OKÊCIE Warszawa
przed GLKS NADARZYN i PIAST-em Piastów. Dru¿yna MILAN-u oka-
za³a siê bardzo go�cinna i zajê³a dalsze miejsce. Styczniowy turniej to
rywalizacja ch³opców z rocznika 1992. I tu kolejna, jeszcze wiêksza nie-
spodzianka, bowiem najlepsz¹ z grona wystêpuj¹cych dziesiêciu dru-
¿yn okaza³a siê dru¿yna MILAN-u wyprzedzaj¹c TARPAN Tarczyn
i KADRÊ Rembertów. Ogó³em w turnieju wyst¹pi³o ponad 200 uczestni-
ków. Zwyciêskie dru¿yny w nagrodê, ufundowan¹ przez Paw³a Czer-
niawskiego, pojad¹ latem na obóz treningowy do o�rodka WATRA
w �wiêtej Lipce. Ponadto dru¿yny wystêpuj¹ce w turniejach otrzyma³y
pami¹tkowe puchary, medale i dyplomy. Wyró¿niono równie¿ najlep-
szych strzelców i bramkarzy. Nagrody wrêcza³ Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki wraz z Prezesem KS MILAN Jackiem Banaszczykiem i sponso-
rem turnieju Paw³em Czerniawskim.

Sekretarz Klubu
Bogdan Korycki

II SPONSORSKI TURNIEJ
HALOWEJ PI£KI NO¯NEJ
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We wspó³czesnym �wiecie zanika ju¿ do-
broæ dla ekologii. Ludzi interesuje tylko po-
stêp i luksus swego ¿ycia. Chc¹ szybkich sa-
mochodów, superwygodnych samolotów,
najnowocze�niejszych, a zarazem najwy-
my�lniejszych urz¹dzeñ.

Ten szybki postêp cywilizacyjny sprawia,
i¿ pogarsza nam siê jako�æ ziemi, powietrza
i wody. Gromadzimy coraz wiêksze ilo�ci od-
padów. Jednak my�lê, ¿e ca³e z³o wyrz¹dzane
teraz przyrodzie wcze�niej czy pó�niej przy-
niesie cz³owiekowi niewymierne szkody.

W wiêkszo�ci krajów �wiata ilo�æ odpa-
dów zwiêksza siê z roku na rok. Jedn¹ z przy-
czyn tego jest wci¹¿ zwiêkszaj¹cy siê dobro-
byt, wraz z którym ro�nie zu¿ycie artyku³ów
wszelkiego rodzaju. Du¿o jest przedmiotów,
które po jednorazowym u¿yciu nadaj¹ siê
tylko do wyrzucenia. Czêsto gdy maszyny siê
zepsuj¹ s¹ po prostu wyrzucane, a czasami jest
jeszcze jaka� mo¿liwo�æ ich naprawy. Je�li tyl-
ko pojawi siê jaka� bardziej nowoczesna to
�musimy j¹ mieæ�, a nawet nie zastanowimy
siê czy to na pewno nam siê przyda. Niektóre
produkty �opakowuje siê� dla reklamy, a tak
naprawdê one tego nie wymagaj¹.

Powa¿nym zagro¿eniem dla ludzi s¹ nie-
zorganizowane �mietniska. W rozk³adaj¹-
cych siê odpadkach powstaj¹ gazy gnilne,
które zaczynaj¹ siê paliæ (tliæ) i zanieczysz-
czaj¹ powietrze. Takie ogniska powoduj¹
po¿ary lasów. Deszcze wyp³ukuj¹ ze �mieci
szkodliwe i truj¹ce substancje, które doko-
nuj¹ ska¿enia ziemi i wody. Takie �rodowi-
sko jest idealne do rozmno¿enia siê i ¿ycia
szczurów, komarów i much - nosicieli cho-
rób niebezpiecznych dla cz³owieka.
Przetworzenie odpadów

Wiêkszo�æ odpadów mo¿na u¿yæ ponow-
nie. Recykling nie tylko zmniejsza ilo�æ od-
padów, ale te¿ pomaga oszczêdzaæ surowce.

Nawet to co siê dzieje w odleg³ym zak¹t-
ku �wiata dotyczy nas wszystkich. Najlep-
szym tego przyk³adem jest katastrofa elek-
trowni j¹drowej w Czarnobylu.
�mieci radioaktywne

�mieciami radioaktywnymi s¹ wszelakie
odpady j¹drowe. Takie odpady s¹ �ród³ami
radioaktywno�ci (promieniowania). Promie-
niowanie jest �miertelne dla cz³owieka. Lu-
dzie po eksplozji bomb atomowych w Hiro-
szimie i Nagasaki, którzy ulegli napromie-
niowaniu zmarli po dwóch tygodniach od
wybuchu bomby. Dzia³anie promieniowania
jest wynikiem tworzenia siê wolnych rodni-
ków. G³ównym �ród³em wolnych rodników
s¹ substancje toksyczne np. dym papieroso-
wy. Wolny rodnik to atom lub grupa atomów,
które mog¹ istnieæ samodzielnie i maj¹ na
zewnêtrznej orbicie jeden elektron. Wolne
rodniki maj¹ du¿y udzia³ w chorobach.
Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne s¹ bardzo trwa³e. Za-
kopane mog¹ nie zmieniæ swej formy nawet
po 20 latach. Wyrzucone do wody stanowi¹
ogromne zagro¿enie dla gatunków ¿yj¹cych
w �rodowisku wodnym i dla ptactwa wod-
nego. Wykorzystanie wtórne tworzyw
sztucznych komplikuje fakt, ¿e wiele pro-
duktów jest mieszanin¹ ró¿nych ¿ywic. Ta-
kie mieszanki s¹ bezu¿yteczne z punktu wi-
dzenia powtórnego wykorzystania. Niektó-
re polietylenowe pojemniki do mleka lub
butelki z poli(tereftalanu etylu), s¹ wtórnie
wykorzystywane w ten sposób, ¿e po roz-
drobnieniu wype³niane s¹ nimi poduszki
oraz ciep³a odzie¿.

Guma
Gumê u¿ywa siê w szczególno�ci w przemy-

�le samochodowym. Cz¹stki gumy pochodz¹ce
z opon zanieczyszczaj¹ zbiorniki wodne, gdy¿
razem z opadami przedostaj¹ siê do wody.
Rtêæ

Jedn¹ z wszechobecnych substancji za-
nieczyszczaj¹cej wodê jest rtêæ. W przesz³o-
�ci najwiêksze zanieczyszczenia rtêci¹ wy-
nika³y z zrzucania zwi¹zków rtêci do jezior,
rzek i mórz. Natomiast obecnie najwiêcej rtê-
ci przedostaje siê do wody w wyniku spala-
nia wêgla i �mieci.

Zarówno rtêæ jak i inne metale ciê¿kie
(mied�, o³ów) oraz nawozy sztuczne bezkar-
nie stosowane w rolnictwie zatruwaj¹ wodê.
Spo¿ywanie ska¿onych ryb i przetworów mo-
rza powoduje zatrucie organizmu cz³owieka.
C02

Du¿o �mieci pozbywamy siê gdy je spa-
lamy. Istniej¹ nowoczesne spalarnie, które
spe³niaj¹ wymogi gwarantuj¹ce czyste po-
wietrze. Mimo tego spalanie zwi¹zków za-
wieraj¹cych chlor, jak wybielany papier i two-
rzywa PCV, prowadzi do powstawania truj¹-
cych (i jak dotychczas niekontrolowanych)
toksyn. Wróæmy jeszcze do niezorganizowa-
nych �mietnisk. Jak by³o wspomniane w roz-
k³adaj¹cych siê odpadkach powstaj¹ gazy
gnilne, które zaczynaj¹ siê tliæ. Tak docho-
dzi do po¿arów lasów. Ogieñ szybko siê roz-
przestrzenia poch³aniaj¹c du¿¹ ilo�æ drzew.
Jak wiadomo przy spalaniu produkuje siê C02
(dwutlenek wêgla) bardzo szkodliwy dla
wszystkich istot ¿yj¹cych. Dwutlenek wêgla
przenika do atmosfery powoduj¹c efekt cie-
plarniany. Wiêkszo�æ drzew, które nie przy-
stosuj¹ siê jak najszybciej do zmian klima-
tycznych - wygin¹. Nast¹pi te¿ wzrost pozio-
mu oceanów. To jest jeden z powodów, ¿eby
nie wyrzucaæ �mieci gdzie popadnie. Szcze-
gólnie w lasach!

W trosce o nasze zdrowie i czyste �rodo-
wisko naturalne nale¿y pamiêtaæ, ¿e ani
woda, ani ziemia, ani powietrze nie s¹ bez-
dennymi �ciekami pozwalaj¹cymi na nie-
ograniczone sk³adowanie toksyn.

Anna Szewczyk

Poni¿ej prezentujemy jeden z dwóch nagrodzonych artyku³ów, które zajê³y III miejsce w
VI edycji miêdzyszkolnego konkursu ekologicznego.

Chroñmy �rodowisko przed
odpadami niebezpiecznymi

Urz¹d Miejski w Milanówku informuje, ¿e
jak co roku planowana jest wiosenna akcja
odbioru worków z li�æmi z terenu prywat-
nych posesji, uwzglêdniaj¹c podzia³ miasta
na kwarta³y. W  br. akcja odbioru li�ci bêdzie
trwaæ od  4 do 7 kwietnia,  tj.:

I kwarta³: 04.04.2005 r. (poniedzia³ek)
II kwarta³: 05.04.2005 r. (wtorek)
III kwarta³: 06.04.2005 r. (�roda)
IV kwarta³: 07.04.2005 r. (czwartek)
Ponadto mieszkañcy Milanówka, którzy

pragn¹ pozbyæ siê li�ci ze swojego ogrodu we
w³asnym zakresie, bêd¹ mogli dostarczyæ li-
�cie na teren miejskiej kompostowni przy

Akcja Li�cie wiosna 2005
ul. Wiatracznej w Milanówku w³asnym
transportem lub prywatnie zamówiæ us³ugê
transportow¹.

Kompostownia miejska bêdzie obs³u-
giwana od 01.04. do 31.05.2004 r. (oprócz
niedziel i dni �wi¹tecznych): poniedzia-
³ek � pi¹tek w godzinach 800 do 1600 so-
bota w godzinach 1100 do 1700. Dojazd do
kompostowni: od ul. Królewskiej przy
stacji benzynowej lub od ul. Nadarzyñ-
skiej w stronê Turczynka.

Szczegó³owych informacji o akcji udzie-
limy w nastêpnym numerze Biuletynu.

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Aneta P³ywaczewska

¿e zmieni³ siê Zarz¹dca  s³upów i tablic
og³oszeniowych ustawionych na terenie mia-
sta Milanówka. Od stycznia 2005 r., funkcjê
Zarz¹dcy przej¹³ Referat Ochrony �rodowi-
ska Urzêdu Miejskiego w Milanówku.

W zwi¹zku z powy¿szym w celu umiesz-
czania og³oszeñ na s³upach b¹d� tablicy pro-
simy o kontakt z Referatem.

Tel.: 758-30-61 wew. 221, 212

Informujemy
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PTAKI i RO�LINY
 Dla wiêkszo�ci ludzi podgl¹danie ptaków

to mi³y, spokojny wypoczynek. Setki ludzi ³¹-
czy obserwowanie ptaków z niedzielnymi
spacerami po lesie, wakacyjn¹ wêdrówk¹,
wspinaczk¹ po górach. Najwiêcej ptaków
¿yje w starych lasach li�ciastych, na podmo-
k³ych ³¹kach, zaro�niêtych stawach i nad
morzem. Spacer w takich okolicach to oczy-
wi�cie wielka przyjemno�æ obcowania z piêk-
nem natury.

Tak¿e w miastach ptaki stanowi¹ istotny
sk³adnik przyrody. S¹ w tym �rodowisku
najliczniej reprezentowan¹ gatunkowo
grup¹ zwierz¹t krêgowych. Mo¿emy je
spotkaæ wszêdzie. W budynkach gniaz-
duj¹ najczê�ciej: wróbel, kawka, jerzyk,
mazurek, sierpówka, go³¹b miejski, kop-
ciuszek. Zdarzaj¹ siê tak¿e ptaki drapie¿-
ne, takie jak sowa pójd�ka czy sokó³ pu-
stu³ka. Ale najwiêcej ptaków buduje
gniazda w gêstwinie drzew i zaro�lach.
Mo¿emy tu spotkaæ: sroki, grubodzioby,
dzwoñce, kosy, kulczyki, pokrzywki,
pieg¿e i wiele innych. £atwe do obserwa-
cji s¹ gatunki zasiedlaj¹ce kolonialnie
wysokie drzewa, na przyk³ad popularne
gawrony i wrony.

Bogactwo i ró¿norodno�æ gatunkowa pta-
ków miejskich i podmiejskich zale¿y od zró¿-
nicowania �rodowisk i obecno�ci zieleni. Im
bogatsza jest szata ro�linna, tym bardziej
ró¿norodny jest �wiat ptaków.

Dlatego istotne jest wprowadzanie wielo-
warstwowego uk³adu ro�linno�ci w ogrodach
i parkach, zachowanie �ció³ki, pozostawie-
nie starych, dziuplastych drzew.

Tak¿e wielu posiadaczy prywatnych ogro-
dów dokarmia ptaki i stara siê je przywabiæ
do swojego ogrodu. Mo¿na tak zaprojekto-
waæ ogród, by ptaki znalaz³y w nim miejsce
do ¿ycia przez ca³y rok. Najlepsze do tego celu

s¹ drzewa i krzewy z gêstym listowiem, da-
j¹ce ptakom schronienie i po¿ywienie.

Przyjazne ptakom s¹ wszystkie ro�li-
ny posiadaj¹ce ciernie i kolce. Ochronê
i po¿ywienie daj¹ im krzewy: berberysu, pi-
gwowca, g³ogu, oliwnika, rokitnika, macho-
ni, szak³aka, porzeczki, ró¿y, je¿yny i mali-
ny. Krzewy te mo¿emy sadziæ w swobod-
nych grupach, ale tak¿e w szpalerach.
Utworz¹ wówczas trudn¹ do przebycia
zaporê, nic nie trac¹c ze swojej przydat-
no�ci dla ptaków.

Do gatunków lubianych przez ptaki na-
le¿¹: �wido�liwa, jarz¹b, wi�nia, ognik, bez
czarny. Owoce tych ro�lin s¹ chêtnie spo-
¿ywane, podobnie jak owoce irgi, aronii,
derenia, ligustra czy kaliny. Te po¿yteczne
ro�liny maj¹ jednocze�nie wyj¹tkowe walory
ozdobne. Owoce, które bêd¹ zim¹ s³u¿yæ pta-
kom za pokarm, wcze�niej przyci¹gn¹ uwa-
gê kszta³tem i jaskraw¹ barw¹.

Wspania³e warunki ochronne daj¹ pta-
kom bujnie rosn¹ce pn¹cza. Wiele z nich bu-
duje gniazda w rozro�niêtych powojnikach,
bluszczach, wiciokrzewach, winoblusz-
czach. Pn¹cza latem czêsto staj¹ siê ulubio-
nym miejscem noclegu dla chmar wróbli.

Ulubione drzewa i krzewy li�ciaste do
budowania gniazd to m.in.: buk pospolity,
klon polny, grab pospolity, �liwa tarnina, g³óg
jednoszyjkowy i je¿yna fa³dowana.

Wiele gatunków ptaków wybiera na swe
siedlisko ro�liny iglaste. S¹ gatunki, takie jak
mysikrólik, krzy¿odziób, które ¿yj¹ wy³¹cz-
nie w lasach �wierkowych lub sosnowych.
Tak¿e makol¹gwa wybiera na gniazdo niskie
sosny i �wierki, w miejscach, gdzie zaro�la
granicz¹ otwart¹ przestrzeni¹. W ogrodach,
kolumnowe odmiany ja³owców i ¿ywotników
nale¿¹ do najchêtniej zasiedlanych przez
�piewaj¹cy drobiazg � krzewów.

Upodobanie niektórych ptaków do kon-
kretnych ro�lin przejawia siê czêsto w ich
zwyczajach. Pe³zacz ogrodowy najchêtniej
buduje gniazda w spêkanej korze robinii aka-
cjowej, natomiast czrno-bia³e kontrasty w upie-
rzeniu letnim ziêby s¹ kopi¹ takich samych
wzorów widocznych na korze brzozowej.

Dzia³alno�æ cz³owieka spowodowa³a ol-
brzymie zmiany w �rodowisku naturalnym.
W wyniku tego ucierpia³y w pierwszej kolej-
no�ci zwierzêta, które straci³y naturalne �ro-
dowisko ¿ycia. Niektóre gatunki ptaków
(wróble, bociany, kawki, jaskó³ki) przysto-
sowa³y siê do ¿ycia z cz³owiekiem. Inne nie
toleruj¹ bliskiej odleg³o�ci siedzib ludzkich.
Jest równie¿ ca³a grupa gatunków, które
mog¹ rozmna¿aæ siê w pobli¿u naszych bu-
dynków i miejsc pracy, je¿eli tylko zapewni-
my im odpowiedni¹ ro�linno�æ.

Korzy�ci wynikaj¹ce z obecno�ci ptaków
w otoczeniu cz³owieka s¹ ogromne. Maj¹ one
znacz¹cy wp³yw na zachowanie równowagi
biologicznej.

Wnioski dla nas s¹ oczywiste � nale¿y:
sadziæ jak najwiêcej drzew i krzewów, pozo-
stawiaæ stare dziuplaste drzewa (tam gdzie
jest to mo¿liwe), wprowadzaæ wielowarstwo-
wy uk³ad ro�linno�ci oraz pamiêtaæ o zacho-
waniu �ció³ki.

Warto te¿, planuj¹c nasadzenia w ogro-
dzie, uwzglêdniæ potrzeby i upodobania pta-
ków, a one odwdziêcz¹ siê nam �piewaj¹c
w ogrodach, osiedlach , czy w drodze � id¹c
do pracy, szko³y lub spaceruj¹c po naszym
mie�cie � ogrodzie.

Ogrodnik Miejski
        Zofia Krawczyk

AKCJA ZU¯YTE BATERIE!!!
Przypominamy mieszkañcom Milanów-

ka, ¿e istnieje mo¿liwo�æ oddawania zu¿y-
tych baterii w tym baterii alkalicznych. Na
terenie  miasta Milanówka w ni¿ej wymie-
nionych punktach ustawione s¹ specjali-
styczne pojemniki do gromadzenia baterii:
1. W sklepie elektrycznym �Playback� przy

ul. Warszawskiej 25,
2. W budynku Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1

przy ul. Królewskiej 69,
3. W budynku Szko³y Podstawowej nr 2

przy ul. Literackiej 20,
4. W budynku Integracyjnej Spo³ecznej

Szko³y Podstawowej  nr 18 przy ul. Spa-
cerowej 3,

5. W budynku Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 3 w Milanówku ul. ¯abie Oczko 1,

6. W budynku Urzêdu Poczty  przy ul. War-
szawskiej róg Pi³sudskiego,

7. W budynku Zak³adu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
przy ul. Fiderkiewicza 41,

8. W budynku �B� Urzêdu Miejskiego
w Milanówku przy  ul. Ko�ciuszki 45.

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
                       Aneta P³ywaczewska

Odbiór leków
przeterminowanych!!!

Referat Ochrony �rodowiska informuje,
¿e powsta³ nowy punkt na terenie miasta
Milanówka, gdzie mo¿na wrzucaæ przetermi-
nowane leki. Nowy pojemnik zosta³ ustawio-
ny w aptece przy ul. Grudowskiej 3.

Poni¿ej podajemy, w celu przypomnienia
pozosta³e punkty, gdzie mo¿na wrzucaæ
przeterminowane leki:
1.  �AWEMED�, ul. Piasta 30,
2. �MILA-MED.�, ul. Królewska 125,
3. �BIOVENA�, ul. Mickiewicza 1,
4.  �BEL-DENT�, ul. Przeskok 6,
5. �APTEKA� IZMAR II , ul. Piasta 30,
6. �APTEKA RODZINNA�, ul. Krakowska 10,
7. �APTEKA�Galewscy, ul. Pi³sudskiego 19,

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
               Aneta P³ywaczewska


