Sprawozdanie
z prac Burmistrza
w okresie od 16 czerwca
do 17 sierpnia 2004 r.

Burmistrz
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:
a) korekty bud¿etu miasta na 2004 r.,
b) zmian w planie finansowym rodków
specjalnych na 2004 r., w zwi¹zku
z wp³atami sponsorów na DNI MILANÓWKA,
c) uzupe³nienia sk³adu Komisji Mieszkaniowej dla osób ubiegaj¹cych siê
o przydzia³ lokalu z zasobów TBS,
d) opracowania przez placówki owiatowe Planu Ewakuacji dzieci i personelu
w sytuacji zagro¿eñ nadzwyczajnych.
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ w sprawach:
a) zbycia nieruchomoci komunalnej dz.
nr ew. 107 obrêb 06-07 przy ul. Królewskiej,
b) nabycia na rzecz Gminy nieruchomoci
gruntowej przeznaczonej pod drogê lokaln¹ na terenie mpzp Lipowa-1,
c) zmiany uchwa³y Rady Miasta Milanówka nr 394/XLVII/02 dot. wyra¿enia woli wniesienia wk³adu pieniê¿nego-partycypacyjnego na rzecz TBS,
d) zmiany uchwa³y Rady Miasta Milanówka nr 177/XV/04 dot. zaci¹gniêcia
ci¹g dalszy na str. 2

KOMUNIKAT

dla wyborców
zamieszkuj¹cych na terenie
okrêgu wyborczego nr 7
W zwi¹zku z zarz¹dzonymi przez Komisarza Wyborczego wyborami uzupe³niaj¹cymi do Rady Miasta Milanówka w okrêgu
wyborczym nr 7 sporód zg³oszonych kandydatów odbêd¹ siê wybory 1 radnego.
Miejsce g³osowania  MIFAM S.A. ul. Królewska 125 w niedzielê 26 wrzenia 2004 r.
w godz. 6.00-20.00.
Urzêdnik Wyborczy
Wies³awa Kwiatkowska
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HARCERSKIE LATO 2004
Piêkna pogoda przez ca³e lato  to nie ¿arty  zarówno zuchom jak i harcerzom pogoda w czasie akcji letniej dopisywa³a. Towarzyszy³o nam s³oñce, ciep³y
wiatr i bardzo rzadko ciep³e deszcze.
Zuchy wspominaj¹ Zamek Tajemnic,
i pomocnych w harcerskim ¿yciu. W czasie bieczyli koloniê w Nag³owicach k/Kielc. Poznagów i gier terenowych na azymut, pog³êbiali
j¹c historiê zamków, wêdruj¹c po bajkowych
swoj¹ wiedzê z terenoznawstwa. W czasie
przygodach w Stumilowym Lesie, Akademii
ci¹g dalszy na str. 3
Pana Kleksa, Hogwarcie, a tak¿e odwiedzaj¹c Robinsona na Bezludnej Wyspie, zuchy
piewa³y, tañczy³y, piek³y kie³baski i chleb
przy ognisku, korzysta³y z k¹pieli w cieplutkim jeziorze oraz wêdrowa³y polami i lasami. Wszyscy poznali bli¿ej okolice, w których
¿y³ Miko³aj Rej, dowiedzieli siê ciekawostek
z jego ¿ycia. Zdobywaj¹c sprawnoci (Czarodzieja, Kubusia Puchatka, Robinsona
i Pana Kleksa), zdobywaj¹c poszczególne
stopnie oraz sprawnoci zuchowe uczestniczyli na co dzieñ w ogniskach, zawodach
sportowych i grach zespo³owych. Bawili siê
wraz ze sw¹ kadr¹, a¿ zdobyli tajemnicze
klucze Stra¿nika Tajemnic.
Harcerze swoj¹ letni¹ przygodê prze¿yli
we wspania³ej lenej g³uszy w Siemianach
k/I³awy nad jeziorem Jeziorak. W Wêdrownej Zagrodzie(tak nazwali obóz) przez trzy
tygodnie poznawali techniki harcerskie, nad
jeziorem ustawiali swe p³ócienne domy,
wprawiali siê w pionierce obozowej  buduj¹c pó³ki, mena¿niki, totemy, zeriby oraz
wiele innych elementów dekoracyjnych Wyjcie harcerzy z obozu

Spotkanie Burmistrza
i Radnych Rady Miasta z Mieszkañcami
Burmistrz i Radni Miasta Milanówka serdecznie zapraszaj¹ Pañstwa do wziêcia
udzia³u w kolejnych jesiennych spotkaniach
w³adz samorz¹dowych z Mieszkañcami.
1. Dla wyborców zamieszka³ych na pó³noc
od torów kolejowych (okrêg wyborczy
nr 1, 2, 3) spotkanie odbêdzie siê 25 padziernika 2004 r. o godz. 18.00 w Sali Posiedzeñ Rady Miasta, budynku B Urzêdu Miejskiego.
2. Dla wyborców zamieszka³ych na po³udnie
od torów kolejowych, w czêci centralnej

Milanówka (okrêg wyborczy nr 4, 5) spotkanie odbêdzie siê 26 padziernika 2004 r.
o godz. 18.00 w siedzibie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej przy ul. Warszawskiej 18.
3. Dla wyborców zamieszka³ych w po³udniowej
czêci miasta (okrêg wyborczy nr 6, 7)
spotkanie odbêdzie siê 27 padziernika
2004 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkó³
Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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Fot. A. Osiadacz

www.milanowek.pl

Program XVII Sesji
Rady Miasta Milanówka

XVII Sesja Rady Miasta Milanówka w dniu
26 sierpnia 2004 r. (czwartek) godz.17.00
budynek B Urzêdu Miejskiego w Milanówku
przy ul. Kociuszki 45.
Porz¹dek obrad Sesji:
1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad Sesji.
3. Przyjêcie protoko³u z XVI Sesji Rady Miasta Milanówka.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miêdzy Sesjami.
6. Podjêcie uchwa³y w sprawie:

 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Kazimierówka w Milanówku,
7. Podjêcie uchwa³ w sprawie:
 korekty bud¿etu miasta na rok 2004,
 zasad udzielania i rozliczania dotacji
przedmiotowych dla zak³adów bud¿etowych,

 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szko³om i przedszkolom
niepublicznym,
 zmiany Uchwa³y Nr 149/XIV/04 Rady
Miasta Milanówka z dnia 30 marca
2004 r. w sprawie okrelenia wysokoci i zakresu pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej w roku 2004 dla
Starostwa Powiatu Grodziskiego,
 zmiany Uchwa³y Nr 177/XV/04 Rady
Miasta Milanówka z dnia 18 czerwca
2004 r. w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na przygotowanie
projektów kanalizacji sanitarnej
w Milanówku, przeznaczonych do
wspó³finansowania z funduszy Unii
Europejskiej,
 zmiany Uchwa³y Nr 394/XLVII/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 28
maja 2002 r. w sprawie wyra¿enia woli
wniesienia wk³adu pieniê¿nego-partycypacyjnego na rzecz Towarzystwa

Sprawozdanie z prac Burmistrza
w okresie od 16 czerwca do 17 sierpnia 2004 r.

ci¹g dalszy ze str. 1

3.

4.

5.

6.
7.

d³ugoterminowego kredytu w BGK na
przygotowanie projektów kanalizacji
sanitarnej,
e) zmiany uchwa³y Rady Miasta Milanówka nr 149/XIV/04 dot. okrelenia
wysokoci i zakresu pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej w 2004 r.
dla Powiatu Grodziskiego,
f) zasad ustalenia i rozliczenia dotacji
przedmiotowej dla zak³adów bud¿etowych,
g) trybu udzielania i rozliczania dotacji
szko³om i przedszkolom niepublicznym,
h) zatwierdzenia mpzp osiedla Kazimierówka.
Dokona³ przydzia³u 13 lokali mieszkalnych i 1 lokalu socjalnego, w ramach
przesiedleñ zwi¹zanych z I etapem TBS
przy ul. Bliskiej.
Uzgodni³ projekt zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Maz.
Zdecydowa³ o objêciu przez Gminê Milanówek w samoistne posiadanie nieruchomoci przy ul. Prostej 18 w Milanówku.
Zdecydowa³ o przeniesieniu rodków
w planie inwestycji w ZGKiM w br.,
Dokona³ wyboru komisji przetargowej
i zaakceptowa³ treæ og³oszeñ dot.
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sprzeda¿y 8 nieruchomoci niezabudowanych przy ul. Kochanowskiego i 1 nieruchomoci zabudowanej przy ul. Brwinowskiej.
8. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na utwardzenie dróg t³uczniem betonowym,
b) na opracowanie projektów budowlanych kana³ów sanitarnych w Milanówku o ³¹cznej d³ugoci ok. 16 kmb,
do realizacji w latach 2004/2005,
c) w trybie przetargu nieograniczonego
 na pielêgnacjê zieleni miejskiej
w Milanówku  uruchomienie zamówienia po raz trzeci wskutek uniewa¿nienia poprzedniego postêpowania,
d) w trybie z wolnej rêki  na pielêgnacjê
zieleni miejskiej w Milanówku  do
czasu rozstrzygniêcia III przetargu nieograniczonego jw.
w trybie pozaustawowym
e) na wykonanie modernizacji elewacji
budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza  II etap,
f) na wykonanie konstrukcji betonowej
pod ³awki betonowe przy boisku pi³karskim na terenie stadionu KS Milan,
g) na zakup i monta¿ krzese³ek na trybunê przy boisku g³ównym KS MILAN
na Turczynku

Budownictwa Spo³ecznego Zieleñ
Miejska Spó³ka z o.o. w Pruszkowie
ul. Gordzia³kowskiego 9 w celu realizacji budownictwa wielorodzinnego
na terenie miasta Milanówka,
 nabycia na rzecz Gminy Miasta Milanówek nieruchomoci gruntowej, stanowi¹cej w³asnoæ osób fizycznych,
przeznaczonej pod drogê lokaln¹,
 zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomoci po³o¿onej
w Milanówku przy ul. Królewskiej, bêd¹cej w³asnoci¹ Gminy Miasta Milanówek,
8. Podjêcie uchwa³y w sprawie nadania nazwy ulicy bocznej od ulicy Kociuszki,
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 84/6
obrêb 05-04.
9. Rozpatrzenie skarg mieszkañców.
10. Sprawy ró¿ne.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Zakoñczenie XVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
Kierownik Biura
Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzta Kurdek

h) na wykonanie owietlenia miasta poprzez zainstalowanie dodatkowych
punktów owietleniowych w ul. Podlenej, ul. Podgórnej i ul. Polnej,
i) na przewiezienie placu zabaw dla
dzieci w obrêbie terenu MOK,
j) na pielêgnacjê zieleni wysokiej
w czerwcu i lipcu br.,
w trybie zapytania o cenê
k) na wywóz lici kasztanowca z posesji
prywatnych na terenie Milanówka
w I po³owie wrzenia br.
9. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na budowê kanalizacji w ul. Dêbowej
(Smoleñskiego-Grabowa),
b) na budowê kanalizacji w ul. Kr. Jadwigi,
c) na wybór banku celem zaci¹gniêcia kredytu inwestycyjnego w bie¿¹cym roku,
d) na wykonanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Kultury i Sportu-Grudów,
w trybie zapytania o cenê
e) na opracowanie projektów technicznych
wodoci¹gów w ulicach: Barwna, Skromna, ³¹cznik ul. Bociania-Per³owa, Brwinowska (Nadarzyñska-Konopnickiej).
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Program XVIII Uroczystej Sesji
Rady Miasta Milanówka
która odbêdzie siê 3 wrzenia 2004 r.
(pi¹tek) o godz. 17.00, w budynku Teatru
Letniego Miejskiego Orodka Kultury
w Milanówku przy ulicy Kocielnej 3, z okazji obchodów 80. rocznicy za³o¿enia Centralnej Dowiadczalnej Stacji Jedwabnictwa.
Porz¹dek obrad Sesji:
1. Otwarcie XVIII Uroczystej Sesji Rady Miasta Milanówka.
2. Przyjêcie porz¹dku obrad Sesji.
3. Informacja Burmistrza Miasta dot. obchodów 80. rocznicy za³o¿enia Centralnej Dowiadczalnej Stacji Jedwabnictwa.
4. Wyk³ad Pani Zofii ¯u³awskiej o Jedwabiu z Milanówka.

5. Podjêcie uchwa³y w sprawie nadania imienia Stanis³awy i Henryka Witaczków skwerowi u zbiegu ulic Brzozowej i P. Skargi.
6. Wrêczenie nagród laureatom IV Turnieju
wiedzy o Milanówku i Konkursu Malowania na Jedwabiu.
7. Projekcja filmu dot. jedwabnictwa (komentarz Zofia ¯u³awska).
8. Otwarcie wystawy powiêconej historii
Jedwabiu z Milanówka.
9. Zakoñczenie XVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
Kierownik
Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Z uwagi na cykl wydawniczy Biuletynu sprawozdanie z obu Sesji Rady Miasta
Przedstawimy Pañstwu w kolejnym numerze.
Redakcja

KOMUNIKAT
dla

przedsiêbiorców
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy Prawo
dzia³alnoci gospodarczej, uprzejmie przypominam, ¿e wszyscy przedsiêbiorcy figuruj¹cy w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej tutejszego Urzêdu maj¹ obowi¹zek dokonania
uzupe³nienia danych w zawiadczeniach
o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej. Brakuj¹ce dane to: numer ewidencyjny
PESEL i okrelenie przedmiotu wykonywanej dzia³alnoci zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoci (PKD). Z PKD mo¿na korzystaæ w naszym Urzêdzie lub na stronach internetowych www. stat.gov.pl.
Termin ostateczny na dokonanie aktualizacji danych up³ywa z dniem 31 grudnia
2004 r.
Tel. kontaktowy 758 30 61 w. 214.
Gra¿yna Siemi¹tkowska

HARCERSKIE LATO 2004
rz¹c, ¿e ka¿dy z nas jak tylko zechce mo¿e
dosiêgn¹æ gwiazd. Pogoda dopisa³a, dlatego harcerze bardzo czêsto korzystali z k¹pieli s³onecznych i wodnych w wodach jeziora. W swoich wêdrówkach zwiedzali ciekawe zak¹tki naszego kraju m.in. Zamek
w Malborku, rezerwat nad jeziorem Jasnym
i Czarnym, a tak¿e podziwiali najgrubsz¹
i najwy¿sz¹ sosnê dumnie stoj¹c¹ w pobliskim lesie  niesamowity widok. Poznali nowych przyjació³ z Kwidzyna, Szczecinka
i Grodziska. Gdy z umiechem na ustach zwijali swoje p³ócienne domy wiedzieli, ¿e obozowe wspomnienia bêd¹ im zawsze
towarzyszyæ, a zawi¹zane przyjanie s¹ tak
silne, ¿e ka¿dy z chêci¹ wróci tu za rok.
Na naszych letnich placówkach mielimy
przyjemnoæ gociæ przedstawicieli w³adz

Fot. M. Osiadacz

gier wykazywali siê sprawnoci¹ fizyczn¹
(tory przeszkód, wspinanie i przejcia po linie, pokonywanie trasy na cyrklu, a tak¿e
strzelanie z wiatrówki i broni krótkiej). Harcerze wiedz¹ jak wspaniale mo¿na siê bawiæ
w dzieñ wêdruj¹c, p³ywaj¹c na ¿aglach lub
kajakach, a noc¹ podchodziæ inne obozy lub
podziwiaj¹c gwiazdy, poznaj¹c ich tajemnice, których dot¹d nikt nie zauwa¿a³. Oczywicie nad wszystkim czuwa³a, dbaj¹c o bezpieczeñstwo, kadra obozu, czyli Stare Wiarusy. I tak w ci¹gu dnia zdobywaj¹c stopnie i sprawnoci harcerskie oraz podziwiaj¹c okolicê, bawili siê harcerze, by wieczorami przy ogniskach ws³uchuj¹c siê w gawêdy, piewaj¹c harcerskie piosenki i pl¹saj¹c
wokó³ ognia, zawi¹zaæ wspólny kr¹g i odpiewaæ piosenkê na po¿egnanie dnia, wie-

Zabawy z zuchami

Fot. M. Osiadacz

ci¹g dalszy ze str. 1

Podniesienie flagi na maszt

samorz¹dowych: Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego, Przewodnicz¹cego Rady Miasta Wojciecha Wlaz³o, Wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Miasta Mariê Sobczak i Radnych Mariusza Koszutê i Dariusza Kopcia, którzy mieli mo¿liwoæ wraz z zuchami i harcerzami z Milanówka prze¿yæ
choæ jeden dzieñ harcerskiej przygody.
Trudno w tych paru s³owach przekazaæ wspania³¹ atmosferê naszej kolonii i obozu, ale wspomnienia harcerskiej
przygody pozostan¹ w nas na zawsze. Mylê, ¿e nasze zuchy i nasi harcerze wiedz¹ jak wykorzystaæ swój wolny czas
i jak mo¿na wspaniale uczyæ siê poprzez zabawê. Wiedz¹
jak cenne jest s³owo dane drugiemu cz³owiekowi oraz kultura osobista i umiech, których tak wszystkim wokó³ potrzeba.
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
Wiaruska hm Marzena Osiadacz
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Kalendarz wydarzeñ

Sztuka bonsai

artystycznych i sportowych
wrzesieñ 2004
28.08 (sobota)
godz. 10.00
Turniej powiatowy w pla¿owej pi³ce siatkowej parami o puchar Burmistrza
Miasta Milanówka i Starosty Powiatu
Grodziskiego. (Miejsce  basen miejski,
ul. Sportowa)
29.08 (niedziela)
godz. 10.00
Wakacyjny Turniej Pi³ki No¿nej. (Miejsce  boisko przed basenem miejskim,
ul. Sportowa)
01.09 (roda)
Uroczystoci z okazji 65. rocznicy wybuchu II Wojny wiatowej.
PROGRAM UROCZYSTOCI
godz. 17.15
Z³o¿enie kwiatów oraz zapalenie zniczy
na grobach ¿o³nierzy wrzenia 1939 r.
znajduj¹cych siê na cmentarzu w Milanówku.
godz. 17.45
Zbiórka Pocztów Sztandarowych przed
kocio³em par. w. Jadwigi.
godz. 18.00
Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych
do kocio³a i Msza wiêta w intencji walcz¹cych z najedcami na nasz¹ Ojczyznê
oraz poleg³ych w jej obronie.
godz. 19.00
Uroczystoæ patriotyczna i z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem Bohaterów na placu im. Stefana Starzyñskiego, z udzia³em
W³adz Miasta, Powiatu, Spo³eczeñstwa
i Goci.
03.09 (pi¹tek)
godz. 17.00
Uroczysta Sesja Rady Miasta. Program
na str. 2. (Miejsce  MOK)
04-05.09
DNI MILANÓWKA Program na str. 5.
(Miejsce  Stadion KS Milan ul. Turczynek)
09-12.09
godz. 16.00
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Tenisie ziemnym o puchar Burmistrza
Miasta Milanówka i Starosty Powiatu
Grodziskiego. (Miejsce  MOK)
12.09 (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. Pan Twardowski. Przedstawienie oparte na powszechnie znanej legendzie krakowskiej,
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stanowi¹cej element naszej narodowej
kultury. Humorystycznie potraktowane
perypetie tytu³owego bohatera, któremu
udaje siê wyjæ z opresji dziêki sprytowi
i chêci niesienia pomocy innym. Bilety
wstêpu po 5 z³ od osoby do nabycia przed
spektaklem. (Miejsce  MOK)
19.09 (niedziela)
godz.10.00
Msza w. w kociele p.w. w. Jadwigi
w intencji za³o¿ycieli Centralnej
Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej
rodzeñstwa Stanis³awy i Henryka
Witaczków
24.09 (pi¹tek)
godz.18.00
Otwarcie DNI BONSAI, które potrwaj¹
do 26 wrzenia.
Prezentacja rolin, kiermasz, sprzeda¿
akcesorii. Wspó³organizacja STUDIO
BONSAI-Warszawa pan Marek Gajda oraz pan Krzysztof Dziarczykowski, który zaprezentuje w³asn¹ kolekcjê rolin. (Miejsce  MOK)
26.09 (niedziela)
godz. 6.00  20.00
Wybory uzupe³niaj¹ce do Rady Miasta w Obwodzie Wyborzczym nr 7
(szczegó³y na str. 1)
godz. 10.00
Msza w. w kociele w. Jadwigi w 65.
rocznicê utworzenia Polskiego Pañstwa Podziemnego i 60. rocznicê Powstania Warszawskiego.
Po Mszy w. ods³oniêcie Tablicy powiêconej pamiêci harcerkom i harcerzom
Szarych Szeregów i ¯o³nierzom ZWZ/AK
w kociele pod witra¿em Mêstwo.
godz. 12.00
Ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej
65. rocznicê utworzenia Polskiego
Pañstwa Podziemnego na bramie
ogrodu przy ul. Fiderkiewicza 16.
W domu pod tym adresem po Powstaniu
Warszawskim odbywa³y siê narady cywilnych w³adz Polskiego Pañstwa Podziemnego z udzia³em d-cy AK Leopolda
Okulickiego.
Uroczystoæ odbêdzie siê dziêki inicjatywie i zabiegom finansowym rodowiska Mielizna wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK.
25.09 (sobota)
godz. 12.00
Rowerowe Wycigi Terenowe. (Miejsce  Stadion KS Milan)

Sztuka bonsai powsta³a w Chinach (221207 r.p.n.e.), lecz jej nazwa wywodzi siê
z jêzyka japoñskigo, gdy¿ to w³anie dziêki
Japonii zosta³a rozpowszechniona. Japoñskie
s³owo bonsai sk³ada siê z dwóch czêci:
bon oznacza pojemnik a sai drzewo,
rolinê. Inspiracj¹ dla twórców bonsai s¹
drzewa rosn¹ce w swym naturalnym rodowisku. Japoñczycy obecnie uznaj¹ je za symbol pokoju, co podkrelaj¹ w ka¿dej broszurce na ten temat.

Nowy Zwi¹zek
Zawodowy
w Milanówku

Nauczyciele  emeryci i rencici zrzeszeni
dotychczas w Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, za³o¿yli swój w³asny milanowski
zwi¹zek zawodowy, który zosta³ zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S¹dowym pod
nazw¹ Zwi¹zek Zawodowy Nauczycieli
 Emerytów i Rencistów MILAN. W ten
sposób rodowisko nauczycieli  emerytów
i rencistów z Milanówka, uniezale¿ni³o siê od
tzw. czapy z ZPN. Bêdzie mia³o wiêksz¹
swobodê dzia³ania, a tak¿e wiêkszy wp³yw na
sposób podzia³u rodków z funduszu socjalnego. Prezesem nowego zwi¹zku zosta³a wybrana p. Maria Jarosiñska.
Prosimy kole¿anki i kolegów nauczycieli
 emerytów i rencistów  mieszkañców Milanówka, szczególnie tych, którzy dotychczas
z ró¿nych wzglêdów nie korzystali z funduszu socjalnego, o zg³aszanie siê do naszego
zwi¹zku. Informacje pod nr. tel. 724 80 37.
Przewodnicz¹ca Z.Z.N.E.iR. MILAN
Maria Jarosiñska

Koledze
Mieczys³awowi Trz¹skiemu
najserdeczniejsze wyrazy wspó³czucia z powodu mierci ¿ony sk³adaj¹
Kole¿anki i Koledzy ze rodowiska
Mielizna wiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy Armii Krajowej.

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA ZAPRASZA NA
4-5 wrzenia 2004 r.
Stadion Turczynek
5 wrzenia 2004 r. (niedziela)

3 wrzenia 2004 r. (pi¹tek)
1700 Uroczysta XVIII Sesja Rady Miasta
z okazji 80. Rocznicy za³o¿enia Centralnej
Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej
Program Sesji na str. 3.

4 wrzenia 2004 r. (sobota)
1100 Mecz pi³karski
Milan Milanówek  O¿arowianka O¿arów
trampkarze rocznik 90-ty
00
14 Mecz pi³karski
Milan Milanówek  B³onianka B³onie
o mistrzostwo ligi okrêgowej
(otwarcie trybun dla publicznoci)
1500 Dirty Jumping  Mistrzostwa Polski MTB i BMX
zawody w skokach rowerowych
1600 Wystêp m³odzie¿y z Domu przy ul. Piasta 5
(Dom Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych)
30
16 Break Dance  Fina³ Konkursu organizowanego
przez M³odzie¿ow¹ Radê Miasta
00
17 Canta Italia  koncert muzyki w³oskiej
1900

 koncert rockowy zespo³ów: Maypole,
Snowball, Spontane, Tube, Weed

Konferansjerka  Zdzis³aw Zió³ko
1000 Mecz pi³karski
Milan Milanówek  Tarpan Tarczyn
m³odziki rocznik 92
00
12 Mecz pi³karski gwiazd Nowa Dolina Nidy SA
 Samorz¹d Milanówka, Oldboye KS MILAN
00
12 Zawody strzeleckie o Puchar
Burmistrza Miasta, miasteczko kowbojskie
00
13 Legoland  stoliki dla najm³odszych, sto³y
z grami, budowa flagi, konkursy z nagrodami
00
14 Zawody w powo¿eniu zaprzêgami parokonnymi o Puchar Przewodnicz¹cego
Rady Miasta
1600 Pokazy sztuki kaskaderskiej
 Orodek Agroturystyczny Hipoterapia RAFALSCY
1600 Spaghetti Party  spaghetti przygotowane
przez goci z Fumone (W³ochy) dla mieszkañców
Milanówka
1700 Pokaz mody Jedwab Polski sp z o.o.,
zespó³ Piêciok¹t
00
18 Cocon's Club  koncert

2000 Blue Cafe  koncert
2130 Pokaz laserowy
i zakoñczenie Dni Milanówka 2004

Impreza zorganizowana dziêki hojnoci sponsorów, którym serdecznie dziêkujemy.
Pe³n¹ listê opublikujemy w kolejnym numerze.

Regulamin DNI MILANÓWKA
Na czas imprezy wprowadza siê nastêpuj¹cy regulamin obowi¹zuj¹cy wszystkich jej uczestników.
1. Uczestnicy imprezy s¹ zobowi¹zani do bezwzglêdnego przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Osoby uczestnicz¹ce w imprezie masowej
w dniach 04 - 05.09.2004 r. na terenie stadionu Milan w Milanówku s¹ obowi¹zane zachowaæ siê w sposób nie zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu innych osób obecnych na tej imprezie, przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa i porz¹dku w miejscu publicznym, przestrzegaæ postanowieñ niniejszego regulaminu, a w szczególnoci.
Przestrzegania zakazu:
l wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych;
l wnoszenia i posiadania niebezpiecznych
przedmiotów, materia³ów po¿arowo niebezpiecznych, rodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych;
l wnoszenia i posiadania p³ynów
i napojów w opakowaniach szklanych lub
puszkach metalowych;
l wprowadzania zwierz¹t;
l jazdy jednoladami na terenie imprezy;
l rejestracji wizji i fonii koncertów wykonywanych na scenie.

Osoby w stanie nietrzewym nie bêd¹
wpuszczane i bêd¹ usuwane z terenu imprezy.
S³u¿by porz¹dkowe organizatora maj¹ prawo
odmówienia wstêpu na imprezê lub usuniêcia
z terenu osoby nie przestrzegaj¹ce regulaminu,
a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach ujêcia i przekazania Policji lub Stra¿y Miejskiej.
Uczestnicy imprezy zobowi¹zani s¹ do:
l przestrzegania zasad poszanowania mienia
publicznego;
l bezwzglêdnego zastosowania siê do wskazañ
i poleceñ s³u¿b porz¹dkowych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezê;
l zastosowania siê w przypadku zdarzeñ nadzwyczajnych do poleceñ przekazywanych
przez organizatora imprezy (przy u¿yciu dostêpnych rodków ³¹cznoci i nag³onienia),
b¹d pracowników s³u¿b porz¹dkowych.
Polecenia te dotyczyæ mog¹:
 opuszczenia terenu imprezy, w zwi¹zku
z powsta³ym zagro¿eniem, z podaniem sposobu zachowania siê  przypominaj¹c o najbli¿szych wyjciach ewakuacyjnych;
 zachowania siê w cile okrelony sposób
gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo uczestnikom
imprezy.

Ponadto zakazuje siê:
l wchodzenia lub przechodzenia przez urz¹dzenia nie przeznaczone do powszechnego u¿ytku: p³oty, parkany, wygrodzenia;
l wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla
widzów;
l rzucania wszelkimi przedmiotami;
l prowadzenia wszelkiej dzia³alnoci handlowej
i gastronomicznej nie uzgodnionej z organizatorem imprezy;
l prowadzenia zbiórek pieniê¿nych, aktywizacji i promocji nie uzgodnionej z organizatorem
imprezy.
W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje
podejmuje organizator.
S³u¿by porz¹dkowe organizatora imprezy,
w tym pracownicy Agencji Ochrony, legitymuj¹ siê
identyfikatorami, które zawieraj¹:
 numer identyfikatora i nazwisko osoby;
 nazwê wystawcy i okres wa¿noci identyfikatora;
 pieczêæ i podpis wystawcy.
ORGANIZATOR
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GOR¥CE PODZIÊKOWANIA

Fot. M. Kacprzak

W dniach od 15.08 do 30.08 br. gocimy szecioosobow¹ grupê polskich dzieci wraz z opiekunem z Drohobycza (Ukraina). W czasie pobytu w Milanówku (od 15
do 17 sierpnia) zapewnilimy im takie atrakcje jak: korzystanie z basenu w Grodzisku Mazowieckim, wycieczkê rowerow¹ po Milanówku, wycieczkê do Warszawy,
w ramach której dzieci ogl¹da³y panoramê Warszawy
z tarasu widokowego Pa³acu Kultury, zwiedza³y warszawskie muzea i lotnisko.

Fot. M. Kacprzak

Krótka przerwa na oddech podczas wycieczki
rowerowej po Milanówku

Wspólne zdjêcie goci z Ukrainy z w³adzami miasta
Dzieci skorzysta³y z gocinnoci w prywatnych domach, gdzie udzielono im noclegu po ca³odziennych atrakcjach. A teraz, od
18 sierpnia dziêki rodkom finansowym zebranym podczas tegorocznego Balu Ojców
Miasta wyjecha³y wraz z dzieæmi milanowskimi na obóz sportowy do w. Lipki.

Jackowi Banaszczykowi Prezesowi Firmy Malwa w Grodzisku Mazowieckim,
Paw³owi D³u¿ewskiemu  Prezesowi Firmy
Cobra w Milanówku i Jerzemu Dmochowskiemu  Prezesowi Firmy Jedwab Polski,
za ufundowanie odzie¿y dla dzieci i prezentów dla ich rodziców.

I oczywicie gor¹ce podziêkowania rodzicom: Bo¿enie i Krzysztofowi Kostrzewom,
Ewie i Jackowi Banaszczykom, Urszuli
i Piotrowi Prauziñskim, którzy udzielili
noclegu naszym ma³ym gociom, a Paw³owi Czerniawskiemu, w³acicielowi orodka
w w. Lipce za gocinne przyjêcie ich w czasie obozu.
W imieniu dzieci dziêkujemy Wiceprzewodnicz¹cemu Rady Miasta Jerzemu Majewskiemu za zorganizowanie i poprowadzenie wspania³ej wycieczki rowerowej.
Jeszcze raz dziêkujemy wszystkim ludziom
dobrej woli, bez Was nie zrobilibymy tego.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Wojciech Wlaz³o
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wszystkie atrakcje mog³y zostaæ zrealizowane dziêki hojnoci i finansom darczyñców.

Osobom, bez których pomocy finansowej
nie mo¿na by³oby zrealizowaæ w ca³oci tego
przedsiêwziêcia, szczególne podziêkowania
Darczyñcom: Ma³gorzacie i Arturowi
Szymczakom, Jolancie i Krzysztofowi
Wroc³awskim, Agnieszce i Maciejowi
Tempskim, Marii i Piotrowi Pacholczykom, Barbarze i W³odzimierzowi Paku³om, w³acicielom kawiarenki Akwarium znajduj¹cej siê na basenie w Grodzisku Mazowieckim, Annie i Markowi
Tomaszewskim, Wies³awie i Remigiuszowi Che³chowskim, Janinie i Boles³awowi
Szpatowskim.
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Fot. M. Koszuta

Dziêkujemy radnym za ufundowanie kieszonkowego dla naszych Goci: Ma³gorzacie Filipiak, Dariuszowi Kopciowi, Mariuszowi Koszucie, El¿biecie £yszkowskiej,
Jerzemu Majewskiemu, Ewie Matyszkiewicz, Andrzejowi Olizarowiczowi, Bo¿enie
Osiadasz, Marii Sobczak, Annie StrausPaw³owskiej, Bo¿enie Utracie, Wojciechowi
Wlaz³o, Karolowi Wójcikowi.

Przeniesiony w centralne miejsce PLAC ZABAW dla dzieci przy Miejskim
Orodku Kultury, ju¿ cieszy siê sporym zainteresowaniem  zapraszamy 7 dni
w tygodniu rodziców z dzieæmi do weso³ej zabawy

O priorytetach strategii
rozwojowej Milanówka
w perspektywie 2020 roku
PRIORYTET III
 Rozwój zrównowa¿ony

Ekorozwój  (rozwój zrównowa¿ony)
wyznacza nowe wartoci, d³ugotrwa³e cele
strategiczne i now¹ metodologiê rozwoju
 okrelaj¹ce w nastêpstwie ekologiczne
kryteria przekszta³ceñ przestrzeni.
Metodologia  rozwoju zrównowa¿onego
 zak³ada, ¿e w ci¹g³ym i d³ugoletnim procesie przekszta³ceñ strukturalnych bêdzie
siê urzeczywistniaæ rozwój sta³y, stabilny i zrównowa¿ony, który zaspokaja potrzeby obecnej generacji i nie ogranicza przysz³ym pokoleniom mo¿liwoci zaspokajania
ich w³asnych potrzeb. Do podstawowych regu³ kszta³towania rozwoju zrównowa¿onego mo¿na zaliczyæ:
 ca³ociowe i systemowe oraz dynamiczne ujmowanie zjawisk przyrodniczych, spo³ecznych i gospodarczych zachodz¹cych
w przestrzeni geograficznej, traktowanie rodowiska cz³owieka jako jednoci i organicznej ca³oci, która przekszta³ca siê w ci¹g³ym
procesie rozwojowym. Polityka przestrzenna  stanowi narzêdzie aktywnej ochrony
i procesu równowa¿enia rozwoju.
Koncepcja zrównowa¿onego rozwoju
(sustainable development) zosta³a zaakceptowana w 1990 r. przez wiatow¹ Organizacjê Wy¿ywienia (FAO), wg której zrównowa¿ony rozwój polega na gospodarowaniu
zasobami naturalnymi, ich ochronie oraz
wymuszaniu takich technologii i instytucjonalnych zmian, by zapewniæ osi¹gniêcie zaspokojenia potrzeb ludzkich dla obecnych
i przysz³ych pokoleñ.

Ochrona rodowiska  jest jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê obszarów wspó³pracy krajów nale¿¹cych do Unii Europejskiej.
W traktacie z Maastricht okrelono potrójny
cel dzia³añ, dotycz¹cych rodowiska naturalnego. Sk³adaj¹ siê na niego: 1) zachowanie
przyrody, 2) ochrona i poprawa jakoci rodowiska naturalnego, ochrona zdrowia cz³owieka oraz 3) rozwa¿ne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
Proces dostosowania Polski do wymagañ
Unii Europejskiej w obszarze rodowiska
przebiega dwuetapowo:
I etap  w³¹czenie przepisów unijnych do
prawa polskiego (w zasadzie zakoñczony),
II etap  trudniejszy, polegaæ bêdzie na
wdro¿eniu zapisanych w prawie wymagañ;
bêdzie to proces zarówno czasoch³onny, jak
i kosztowny, wynika to z koniecznoci dokonania niezbêdnych inwestycji, na które
potrzebne s¹ rodki unijne.
Do osi¹gniêcia trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju konieczne jest, aby ochrona
rodowiska stanowi³a nieroz³¹czn¹ czêæ
procesów rozwojowych  gospodarczych,
spo³ecznych i kulturalnych oraz, aby nie by³a
rozpatrywana oddzielnie od nich.
Jednak¿e problem polega na tym, ¿e rozwój z natury swojej nigdy  praktycznie bior¹c  nie jest równomierny  czy te¿ zrównowa¿ony  zw³aszcza w krótkim czasie.
Cel zrównowa¿enia mo¿liwy jest do
osi¹gniêcia w d³u¿szych okresach czasu przy
realizacji strategii rozwojowej.

SEKCJE I KLUBY ZAINTERESOWAÑ
Miejskiego Orodka Kultury
We wrzeniu zapraszamy po przerwie
wakacyjnej, do zapisów w sta³ych sekcjach
i Klubach zainteresowañ prowadzonych
w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku,
oto nasze propozycje:
l Szkó³ka TENISOWA
l Sekcja STRZELECKA
l Szkó³ka SZACHOWA
l CHÓR SENIORA Z³oty liæ
l Klub PRZEDSZKOLAKA
l Klub RPG (role play game)
l Klub SZACHOWY

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

Towarzyski Klub BRYD¯OWY
Klub SENIORA
ZESPÓ£ WOKALNY CODA
WARSZTATY TWÓRCZE
 Nauka Rysunku i Malarstwa
 Dzieciêcy Teatr Amatorski
 M³odzie¿owy Teatr Amatorski
 Teatr Doros³ych S³owa Gestu i...
Odp³atnoæ za zajêcia sekcji MOK-u wynosi 35 PLN miesiêcznie, szkó³ka tenisowa,
sekcja strzelecka 40 PLN miesiêcznie. Klub
Przedszkolaka  informacja u prowadz¹cego tel. 724-80-37.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Miejskim Orodkiem Kultury w Milanówku ul. Kocielna 3, tel. 758-39-60.
Zapisy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10.00-16.00.

l
l
l
l

Miejski Orodek Kultury oferuje:

l WYNAJEM SAL  na spotkania, konfe-

rencje, kursy, seminaria;

W literaturze ekonomicznej istnieje,
dominuje raczej aprobata dla priorytetów
w rozwoju. Szerzej na ten temat wypowiada siê:
 prof. Zdzis³aw Sadowski  prezes PTE
(Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego)
 prof. Andrzej Karpiñski PAN Komitet
Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium
PAN.
W rezultacie klasycznym podzia³em stosowanym wiêc w strategii jest oddzielenie
trzech dziedzin, które: 1) wymagaj¹ w pierwszej kolejnoci promocji i poparcia rozwoju,
2) wymagaj¹ ochrony, 3) pozosta³e dzia³ania pozostawia siê wolnej grze rynkowej.
Jest to podstawowe podejcie strategiczne  kanon tworzenia strategii.
Nastêpnym etapem jest opracowanie harmonogramu, periodyzacji i okrelenie wykonawców poszczególnych dzia³añ  lub zró¿nicowanie udzia³u w nich poszczególnych
faz rozwoju. Bez tego strategia mo¿e byæ poprawna intelektualnie, ale ma³o przydatna
dla potrzeb praktyki.
W Milanówku  aktualnie w ochronie
rodowiska przyrodniczego pierwszorzêdn¹
spraw¹ jest:
po pierwsze  skuteczna ochrona drzewostanu  bogactwa miasta  walka z klêsk¹
 ochrona przed szkodnikami i paso¿ytami,
powoduj¹cymi totalne zniszczenie lici kasztanowców oraz w dalszej kolejnoci  klonu.
po drugie  kontynuacja i zakoñczenie
budowy oczyszczalni cieków MilanówekGrodzisk Maz.
prof. dr hab. Miros³awa Opa³³o

c.d. w nastêpnym numerze biuletynu
l WYNAJEM SCENY  na imprezy plene-

rowe i teatralne;

l Zapisy na KURS PRAWA JAZDY, prowa-

dzony przez Orodek Szkolenia Kierowców Mi-Lo.

Ponadto zapraszamy na:

l ZAJÊCIA SPRAWNOCIOWE

dla m³odzie¿y i doros³ych w ka¿dy
wtorek i czwartek:
 Gimnastyka na krêgos³up  godz. 17.15
 Aerobic  godz. 18.00
 Calanetics  godz. 18.45
(jedne zajêcia  7 PLN, karnet miesiêczny  40 PLN)
l PLAC ZABAW  zapraszamy 7 dni w tygodniu rodziców z dzieæmi do weso³ej
zabawy.
l KORTY TENISOWE
czynne od godz. 8.00 do 20.00
Przy wietle od pon. do pt. od godz. 20.00
do 21.00  po wczeniejszej rezerwacji telefonicznej.
1 godz.  18 PLN
1 godz. przy owietleniu  20 PLN
Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk
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IV Turniej Wiedzy o Milanówku

 pod znakiem jedwabiu

Jak przebiega³a
rywalizacja?

Poszczególne dru¿yny losowa³y zestawy
pytañ, na które udziela³y odpowiedzi gromadz¹c punkty. Ponadto ka¿da z dru¿yn przygotowa³a projekt plastyczny apaszki w ró¿nych technikach do wykorzystania w malowaniu na jedwabiu, trzeba by³o równie¿ rozpoznaæ jedwab sporód kilku próbek materia³owych, itp. Pytania, na które uczniowie
odpowiadali wykazuj¹c siê du¿¹ wiedz¹
i znakomitym przygotowaniem, obejmowa³y
bardzo szeroki zakres tematyki zwi¹zanej
z jedwabiem. Od historii jedwabnictwa w Polsce, Europie i na wiecie po szczegó³y zwi¹zane z dzia³alnoci¹ Stacji Jedwabniczej
w Milanówku i obecnej spó³ki z o.o. Jedwab
Polski. Z odpowiedzi uczniów mo¿na by³o
odnieæ wra¿enie, ¿e s¹ doskonale przygotowani. Wynika z tego, ¿e równie¿ i nauczyciele z nimi pracuj¹cy wnieli ogromny wk³ad
pracy w przygotowanie uczestników do turnieju i przekazali im du¿y zasób wiedzy na
temat jedwabnictwa. Cytowano ogromne iloci faktów na temat dzia³alnoci CDSJ w okresie przedwojennym, w czasie wojny a¿ po
czasy ostatnie, przywo³ywano wk³ad Stani-
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s³awy i Henryka Witaczków i wspó³pracuj¹cych z nimi ludzi w walkê z hitlerowskim
okupantem, pomoc jakiej udzielono tysi¹com warszawiaków, którzy po Powstaniu trafili do Milanówka itp. Mylê, ¿e m³odzie¿
szkolna uczestnicz¹ca w turnieju mia³a du¿¹
satysfakcjê dowiaduj¹c siê, jak wyroby
z miejscowego jedwabiu rozs³awia³y Milanówek w wiecie. Jedna z dziewczynek powiedzia³a: jestem dumna, ¿e w Milanówku projektowano wzory do malowania na jedwabiu
tylu znakomitych polskich artystów z Magdalen¹ Abakanowicz na czele. Inny z uczniów
stwierdzi³: dopiero teraz uwiadomi³em sobie, ¿e wyroby z jedwabiu to czêsto równie¿
i dzie³a sztuki.
Po zakoñczeniu wszystkich konkurencji
turnieju dzieci zaproszono na poczêstunek,
a w tym czasie jury pod przewodnictwem
W³odzimierza Starociaka dokona³o podsumowania poszczególnych konkurencji i po
kilku minutach og³osi³o wyniki koñcowe rywalizacji. Wszyscy uczniowie uczestnicz¹cy
w turnieju otrzymali dyplomy, natomiast
ozdobne wersje dyplomów zostan¹ wrêczone w czasie uroczystej sesji Rady Miasta
3 wrzenia w Teatrze Letnim, która rozpocznie siê o godz. 17.00. Wówczas te¿ wrêczone bêd¹ nagrody.
Turniej oceniam bardzo wysoko  powiedzia³ mi po imprezie z-ca burmistrza Zb. Laska.  M³odzie¿ wietnie przygotowana,
wprost trudno uwierzyæ, ¿e w krótkim czasie uda³o siê uczniom przyswoiæ tyle wiedzy
na temat jedwabnictwa. A to zas³uga
i uczniów, nauczycieli i organizatorów turnieju. Napawa mnie to optymizmem na przysz³oæ. Maj¹c tak¹ m³odzie¿ Milanówek powinien wiele osi¹gn¹æ w przysz³oci. A nawet jeli ci m³odzi ludzie kiedy siê wypro-

Andrzej Pettyn

Nazwiska uczniów, którzy 3 wrzenia
w czasie sesji Rady Miasta Milanówka otrzymaj¹ ozdobne dyplomy:
1) ZSG nr 1  (Dominika Tomaszewska,
Robert Zybrant, Piotr Sprengel, Mariusz
Koryciñski);
2) ZSG nr 1  (Zofia K³udka, Ania witalska, Kasia Koz³owska);
3) ZSG nr 1  (Anna Szewczyk, Jan
Sroczyñski, Edyta Dobosz);
4) ZSG nr 3  (Daniela Kawalicka, Halina
Krzymowska, Paulina Rothimmel);
5) Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa 
(Anna Utrata, Pawe³ Solon, Mateusz
Haber, Ignacy Bochiñski);
6) ZSG nr 3  (Janusz Jarose, Magda
Winiewska, Anna Baur);
7) ZSG nr 1  (Sabina Szpura, Justyna
¯elazowska, Paulina Rosiñska).
(ZSG = Zespó³ Szkó³ Gminnych)

Fot. ze zbiorów prywatnych

21 maja w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1
im. ks. Piotra Skargi odby³ siê IV Turniej Wiedzy o Milanówku pod patronatem burmistrza
Jerzego Wysockiego. Tym razem w ca³oci
powiêcono go tematyce milanowskiego jedwabiu, co wi¹¿e siê z przypadaj¹cym w tym
roku 80-leciem powstania Centralnej Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej, za³o¿onej
przez rodzeñstwo Stanis³awê i Henryka Witaczków. Turniej zorganizowa³o Towarzystwo Mi³oników Milanówka reprezentowane przez W³odzimierza Starociaka wspólnie
z Zespo³em Szkó³ Gminnych im. Ks. P. Skargi.
Sala, w której odbywa³ siê turniej zosta³a
piêknie ozdobiona planszami z zaprojektowanymi przez uczniów wzorami malowanymi
na jedwabiu. Przewa¿a³y kwiaty, krzewy, drzewa, motyle, by³y te¿ jakie tajemnicze figury.
W centralnym miejscu górowa³a plansza z napisem IV Turniej Wiedzy o Milanówku 
80 lat milanowskiego jedwabiu  1924-2004.
Oprócz cz³onków dru¿yn (³¹cznie 23 osoby) przyby³o kilkudziesiêciu uczniów w charakterze kibiców, z-ca burmistrza Zbigniew
Laska, kilku nauczycieli z miejscowego ZSG
nr 1 z dyr. El¿biet¹ Przedzieck¹ na czele
i nauczyciele z ZSG nr 3 i Nowej Prywatnej
Szko³y Podstawowej. Rywalizacjê dru¿yn
poprzedzi³a piosenka Wiosna w Milanówku w sympatycznym wykonaniu Dominiki
Tomaszewskiej z muzyk¹ Beaty Osiadacz.
A kiedy w jury zasiad³y panie Anna Mrozik,
Iwona Medykowska rozpoczê³y siê pierwsze
konkurencje prowadzone przez panie Edytê
Sawick¹ i Ewê Tadzik.

wadz¹ z naszego miasta, to z pewnoci¹ tej
wiedzy wyniesionej z turnieju nigdy nie zapomn¹.
Z pewnoci¹ turniej pozostanie w pamiêci m³odzie¿y i nauczycieli. 80 lat milanowskiego jedwabiu to przecie¿ piêkna karta
w historii miasta, któr¹ warto znaæ. Witaczkowie zapisali siê w pamiêci milanowian jako
za³o¿yciele pierwszego licz¹cego siê zak³adu pracy w miecie, który rozs³awi³ nasz¹
miejscowoæ w wiecie i przez wiele lat dawa³ zatrudnienie setkom milanowian, w czasie wojny uchroni³ wielu m³odych ludzi przed
wywiezieniem na przymusowe roboty do
Rzeszy, natomiast po Powstaniu udzieli³ gigantycznej pomocy setkom warszawiaków,
¿ywi¹c ich i ubieraj¹c, a tak¿e udzielaj¹c pomocy medycznej. Dlatego te¿ warto zastanowiæ siê, jak utrwaliæ pamiêæ o Stanis³awie
i Henryku Witaczkach, aby te nazwiska nie
pojawia³y siê tylko przy kolejnych jubileuszach milanowskiego jedwabnictwa.

Rok 1946  przemówienie Henryka Witaczka tu¿ przed powiêceniem Sztandaru
Zak³adowego przez ks. dr. Jerzego Modzelewskiego, póniejszego biskupa

SPRAWOZDANIE
Z X OTWARTYCH MISTRZOSTW
MILANÓWKA W SZACHACH
NA ROK 2004 O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA JERZEGO
WYSOCKIEGO

W dniach od 24.06 do 4.07 2004 r. w du¿ej sali Miejskiego Orodka Kultury (Teatr
Letni) przy ul. Kocielnej 3 w Milanówku
zosta³ przeprowadzony otwarty turniej szachowy o puchar Burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego zorganizowany przez
Miejski Orodek Kultury w Milanówku i Klub
Szachowy Jedwabnik, którego sponsorem
tradycyjnie by³:
 Urz¹d Miasta Milanówka i Burmistrz
Miasta Milanówka Jerzy Wysocki;
Impreza mia³a na celu popularyzacjê sportu szachowego na terenie Mazowsza i Milanówka. Zawody rozpocz¹³ turniej szachów
szybkich, który mia³ rangê I Otwartych Mistrzostw Mazowsza i zosta³ zorganizowany
dziêki pomocy Urzêdu Marsza³kowskiego
województwa mazowieckiego. £¹cznie
w imprezie wziê³o udzia³ 121 zawodników
i zawodniczek. Przyjechali zawodnicy z odleg³ego Kaliningradu, a wród startuj¹cych
byli tak znani zawodnicy jak arcymistrzyni
Agnieszka Brustman i mistrzowie miêdzynarodowi: Klaudiusz Urban oraz Grzegorz

Gajewski. Zawody zosta³y rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Sêdzi¹ by³ Andrzej Zochowski. Wojciech Kulik
przygotowywa³ biuletyn z partii rozgrywanych w turnieju A Mistrzostw Milanówka.
W I Mistrzostwach Mazowsza w szachach szybkich zwyciê¿yli:
1. Grzegorz Gajewski  8 p., Pi¹tka Skierniewice
2. Klaudiusz Urban  8 p., Pocztowiec Poznañ
3. Oleg Poliszczuk  7 p., Ukraina
4. Artur Grzelak  7 p., Polfa Grodzisk
5. Miroslaw Gawronski  7 p., Plock
Najlepsz¹ zawodniczk¹ okaza³a siê
Agnieszka Brustman, a najlepszym juniorem Micha³ Olszewski.
A oto zwyciêzcy X Mistrzostw Milanówka:
1. Micha³ Rudolf  8 p.
2. Artur Grzelak  7 p.
3. Rafa³ Szymczak  6,5 p.

Podsumowanie IV edycji
Pi³karskiej Milanowskiej
Ligi Siódemek 2004
Przez trzy miesi¹ce (IV, V, VI) na stadionie MILANU m³odzi pi³karze rywalizowali
w IV edycji milanowskiej m³odzie¿owej ligi
siódemek w pi³ce no¿nej. W turnieju wziê³o
udzia³ 28 dru¿yn w trzech kategoriach wiekowych. Ogó³em w rozgrywkach bra³o udzia³
336 uczestników (w tym kilka dziewcz¹t)
z milanowskich szkó³. W 71 meczach strzelono 334 bramki.
Wyniki:
rocznik 1988-90
I Chór
II Huragan
III ¯biki
Król strzelców: Enkhmandal Bat-Ylant
 9 bramek ,,Chór
rocznik 1991-92
I Upoledzone Kurczaki
II Podniebne Banany

III ,,1 Milanówek
Król strzelców: Mateusz Hordliczko  15
bramek Upoledzone Kurczaki
rocznik 1993 i m³odsi
I FC Milan
II Spo³eczna  Czarni Jed¿cy
III Nowa
Król strzelców: £ukasz £azicki  13 bramek FC Milan
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y z r¹k Burmistrza Miasta pana Jerzego Wysockiego
puchary, medale i nagrody rzeczowe.
Chcia³em serdecznie podziêkowaæ pani
Teresie Rauser, która sprawuje opiekê medyczn¹ podczas meczów i panu Grzegorzowi Michalakowi, który jest sêdzi¹ i wspó³organizatorem ligi siódemek.
W przysz³ym roku odbêdzie siê V edycja
ligi siódemek. Jak ju¿ wspomnia³em na po-

4. Dariusz Gajewski  5,5 p.
5. Jaros³aw Kowalewski  5,5 p.
Najlepsz¹ zawodniczk¹ okaza³a siê El¿bieta Kowalska z klubu Jedwabnik Milanówek.
Na uroczystym zakoñczeniu turnieju
obecny by³ Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki, który podkresli³ pracê organizatorów imprezy i wrêczy³ nagrody wyró¿nionym osobom. Ca³e mistrzostwa przebiega³y w serdecznej i sportowej atmosferze.
Zawodnicy mieli znakomite warunki do gry,
a sêdzia do pracy dziêki uprzejmoci W³adz
MOKu, które udostepni³y sale (Teatr Letni)
oraz xero.
Serdecznie dziêkujê za pomoc w zorganizowaniu zawodów W³adzom miasta Milanówka na czele z Panem Burmistrzem Jerzym Wysockim, Zarz¹dowi Województwa
Mazowieckiego, Dyrekcji i Wszystkim Pracownikom milanowskiego MOKu na czele
z Pani¹ Dyrektor Ann¹ Biczyk oraz Koordynatorem do spraw sportu Panem Wlodzimierzem Filipiakiem i Panu Dyrektorowi Liceum
w Milanówku Jerzemu Motale za wypo¿yczenie stolów na zawody.
W sumie ca³¹ imprezê nale¿y uznaæ za
bardzo udan¹, zarówno pod wzglêdem organizacyjnym jak i sportowym.
Prezes Mazowieckiego Zwi¹zku
Szachowego Jaroslaw Kowalewski

cz¹tku w lidze pi³karskiej wystêpuj¹ równie¿
dziewczêta. Z roku na rok jest ich coraz wiêcej. Dlatego w przysz³ym roku planujemy
zorganizowaæ ligê pi¹tek pi³karskich dla
dziewcz¹t.
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

KOSZULKI

z herbem miasta

Informujemy mieszkañców Milanówka, ¿e od lipca br. jest prowadzona sprzeda¿ koszulek typu T-shirt i koszulek polo
z herbem miasta w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku przy ul. Kocielnej 3.
Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

9

RATUJMY NASZE KASZTANOWCE!!!

Akcja wywozu lici kasztanowca od 21 wrzenia do 24 wrzenia 2004 r. w Milanówku
liæmi, zimuj¹ na powierzchni gleby, g³ównie w ció³ce.
W ci¹gu lata mo¿e wyst¹piæ kilka pokoleñ szrotówka (rednio 3 pokolenia).
Tylko wspólne w³¹czenie siê wszystkich
Mieszkañców Milanówka do grabienia lici
kasztanowca i wk³adania ich w worki foliowe (szczelnie zamkniête) mo¿e ograniczyæ
populacjê tego szkodnika i pozwoli ocaliæ
kasztanowce. Grabienie lici jest dla rodowiska najmniej szkodliw¹ metod¹ zwalczania szrotówka.
W zwi¹zku z tym, apelujê do wszystkich
w³acicieli ogrodów, w których rosn¹ kasztanowce, o skrupulatne wygrabianie lici, gromadzenie ich w szczelnie zamkniêtych workach i wystawienie worków w dniu wywozu
w³aciwym dla danego kwarta³u miasta.

Fot. M. Koszuta

Uprzejmie informujê Mieszkañców Milanówka, ¿e przy dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, pragniemy realizowaæ
rozpoczêt¹ walkê ze szkodnikiem kasztanowca bia³ego  SZROTÓWKIEM KASZTANOWIACZKIEM.
Uratowaæ kasztanowce mo¿emy poprzez
wywóz lici kasztanowców z ca³ego terenu
miasta i dok³adne przykrycie pryzm lici 50 cm
warstw¹ ziemi na terenie miejskiej kompostowni przy ul. Wiatracznej.
Walka ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem jest bardzo trudna. Larwy tego szkodnika, który jest motylem, ¿eruj¹ na liciach
kasztanowców. Niszcz¹ ich tkanki, powoduj¹
br¹zowienie, skrêcanie i opadanie. Poczwarki spadaj¹ na ziemiê razem z opadaj¹cymi

Daty wywozu lici kasztanowców

Uwaga! Worki z liæmi nale¿y wystawiaæ do godz. 800.
21.09.2004 (wtorek)  kwarta³ I
Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dzier¿anowskiego, Dowcip, Górnolena, Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa, Kocielna, Kociuszki, Krakowska (Kociuszki-Wielki K¹t), Krasiñskiego (KociuszkiWojska Polskiego), Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego, Ledóchowskiej, Ludna, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, Norwida, Nowa, Okopy Górne, Parkowa,
Partyzantów, Pasieczna, Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa, Podgórna (Kociuszki-Grodeckiego), Pó³nocna, Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna, Rzeczna, Skromna, S³owackiego, Smoleñskiego (tory PKP-Kocielna), Sobieskiego, Spacerowa, Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy, Szczepkowskiego, wierkowa, Teligi, Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska Polskiego, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie Oczko, ¯wirki.
22.09.2004 (roda)  kwarta³ II
Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska
(Kociuszki-Czubiñska), Krasiñskiego (Kociuszki-Piasta), Leny lad, Letnicza, Lipowa,
Literacka, 3-go Maja, 9-go Maja, Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa, Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa, Piasta, Podgórna (Kociuszki-Wspólna), Podlena, Po³udniowa,
Przerwana, Przysz³oæ, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka, Spokojna, Trêbacka, Wiejska, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska, Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia.
23.09.2004 (czwartek)  kwarta³ III
Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa, Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królewska (Pi³sudskiego  w kierunku Grodziska
Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa, Morwowa, Na Skraju, Nowowiejska, Okólna, Okrzei,
Pi³sudskiego, Ptasia, ks. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP-ks. Skargi), Sportowa, Staszica,
rednia, Warszawska (Pi³sudskiego  w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka, Wysockiego.
24.09.2004 (pi¹tek)  kwarta³ IV
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudowska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej, Królewska (Pi³sudskiego  w kierunku Pruszkowa), Krótka, Krzywa,
Lena, Makowa, Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska, Per³owa, Piêkna, Podkowiañska, Podwiejska, Poleska, Polna, Projektowana, Prosta, Pró¿na, Przechodnia, Przejazd,
Przeskok, Rososzañska, Skona, S³oneczna, Sosnowa, Szkolna, lepa, rodkowa, Turczynek, Warszawska (od Pi³sudskiego w kierunku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa, Zaw¹ska.
Informujê, ¿e zagrabione licie mo¿na równie¿ dostarczaæ osobicie (w workach i luzem)
na teren kompostowni miejskiej przy ul. Wiatracznej w Milanówku w dniach
od 21.09 do 25.09 br., w godz. 800-1500.
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk
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Ustawiczna walka ze SZROTÓWKIEM
KASZTANOWIACZKIEM daje efekty
(fot. z po³owy sierpnia, ul. Podgórna)

KOMPOST
DO TWOJEGO
OGRÓDKA

Burmistrz Miasta Milanówka informuje,
¿e istnieje mo¿liwoæ zakupu kompostu po
atrakcyjnej cenie 15 z³ za m3. Szczegó³owych
informacji udziela Referat Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku,
ul. Kociuszki 45, budynek B, I piêtro,
tel.: 758 30 61 wew. 221,212.
p.o kierownika Referatu
Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska

DO MIESZKAÑCÓW
MILANÓWKA

Szanowni Mieszkañcy,
Zwracamy siê z uprzejm¹ prob¹ o przycinanie ga³êzi drzew i krzewów przechodz¹cych z Waszych posesji na ulicê, tak aby ga³êzie nie zwê¿a³y chodnika i nie utrudnia³y
przejcia wzd³u¿ ogrodzeñ przy ulicach, które nie maj¹ chodników. Wskazane jest przyciêcie ga³êzi do wys. 2,5 m od ziemi, poniewa¿ gdy spadnie deszcz, ga³êzie nachylaj¹
siê i utrudniaj¹ przejcie. Gdy ga³êzie przechodz¹ przez ogrodzenie na chodnik lub ulicê, wówczas piesi zmuszeni s¹ do wchodzenia na pas jezdni, przez co zagro¿one jest ich
bezpieczeñstwo.
Ogrodnik Miejski Zofia Krawczyk
Komendant Stra¿y Miejskiej Karol £uczak

WYRZUCAJ Z G£OW¥
W³aciwie ka¿dy z nas w mniejszym b¹d
wiêkszym stopniu zdaje sobie sprawê z tego,
¿e w jaki sposób odpowiedzialny jest za
miejsce, w którym ¿yje. Równie¿ za jego czystoæ. Niestety, tylko dla nielicznych mieszkañców miast ta myl przechodzi w czyn, ale
na szczêcie s¹ wyj¹tki. Mylê, ¿e mieszkañcy Milanówka mog¹ byæ wzorcowym przyk³adem na to, ¿e o ochronie rodowiska mo¿na nie tylko teoretyzowaæ, ale teoriê wprowadzaæ w ¿ycie.
Od 1993 roku w naszym miecie funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów,
który obj¹³ do tej pory 2 300 rodzin. Wprowadzono kolorowe pojemniki na surowce
wtórne, w które wyposa¿ono osiedla oraz
miejsca ³atwo dostêpne dla mieszkañców
Milanówka, natomiast w zabudowie jednorodzinnej system oparty jest na zbieraniu
odpadów u ród³a, czyli ka¿de gospodarstwo uczestnicz¹ce w systemie, zosta³o wyposa¿one w komplet worków na surowce
wtórne, w czterech kolorach (niebieskim,
bia³ym, czerwonym i zielonym).
Dziêki takiej selekcji odpadów mo¿liwe
sta³o siê odzyskiwanie surowców nadaj¹cych
siê do ponownego przetworzenia, znacznie
zmniejszy³ siê strumieñ odpadów trafiaj¹-

cych na sk³adowiska, zmniejszy³a siê iloæ
wprowadzanych do rodowiska szkodliwych,
trudno ulegaj¹cych rozk³adowi odpadów.
Z naszych obserwacji i dowiadczeñ wynika jednak, ¿e znacznie korzystniej jest prowadziæ segregacjê bezporednio w gospodarstwie domowym, czyli u ród³a dlatego te¿
od stycznia 2004 r. Gmina zaczê³a odchodziæ
od pojemników ustawianych w wyznaczonych miejscach miasta, wyposa¿aj¹c w nie
zabudowê wielorodzinn¹. Surowce s¹ wtedy czystsze, a co za tym idzie bardziej atrakcyjne dla firm, które je póniej przetwarzaj¹.
Jednak sukces powodzenia systemu selektywnej zbiórki to nie tylko odpowiednie
zaplecze techniczne i dobra organizacja ale
przede wszystkim wiadomoæ ludzi, dlaczego warto segregowaæ odpady.
W tym celu poprzez biuletyn, ulotki czy
listy, ca³y czas zachêcamy Pañstwa do segregowania odpadów. Uznalimy za s³uszne, ¿e
ekologiczne podejcie do ¿ycia nale¿y wpajaæ ju¿ od najm³odszych lat  kieruj¹c siê
myl¹: czego Ja siê nie nauczy, tego Jan nie
bêdzie umia³. Z tego wzglêdu wiêkszoæ naszych przedsiêwziêæ kierowana jest do dzieci i m³odzie¿y. Formy dzia³añ edukacyjnych
s¹ ró¿ne, ale cel jest jeden  ochrona rodo-

ODBIÓR ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH:

PRALEK, LODÓWEK, MONITORÓW ORAZ TELEWIZORÓW
Z GOSPODARSTW DOMOWYCH
Odbiór odpadów odbywa siê 1 raz na
miesi¹c  w ka¿dy drugi poniedzia³ek
miesi¹ca tj.: 13.09, 11.10, 08.11, 13.12
ODBIÓR OPON
Odbiór odbywa siê w ka¿d¹ ostatni¹ sobotê miesi¹ca tj.: 28.08, 25.09, 30.10, 27.11,
18.12
ODBIÓR LEKÓW PRZETERMINOWANYCH
Referat Ochrony rodowiska przypomina
mieszkañcom Milanówka, ¿e od kwietnia br.
trwa akcja odbioru leków przeterminowanych, które stanowi¹ odpady niebezpieczne.
Poni¿ej podajemy punkty na terenie Milanówka gdzie zosta³y rozstawione specjalistyczne pojemniki do gromadzenia przeterminowanych leków:
1. AWEMED, ul. Piasta 30, 05-822
Milanówek,
2. MILA-MED., ul. Królewska 125,
Milanówek,
3. BIOVENA, ul. Mickiewicza 1,
Milanówek,

4. BEL-DENT, ul. Przeskok 6,
Milanówek,
5. APTEKA IZMAR II , ul. Piasta 30,
Milanówek,
6. APTEKA RODZINNA, ul. Krakowska 10,
Milanówek,
7. APTEKAGalewscy, ul. Pi³sudskiego 19,
Milanówek.
Jednoczenie przypominamy o trwaj¹cej
od 2001 roku akcji zbiórki zu¿ytych baterii,
w tym baterii alkalicznych, które nale¿y
wrzucaæ do oznakowanych pojemników, rozstawionych na terenie miasta w nastêpuj¹cych punktach:
1. W budynku Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1
przy ul. Królewskiej 69.
2. W budynku Szko³y Podstawowej nr 2 przy
ul. Literackiej 20.
3. W budynku Integracyjnej Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej nr 18 przy ul. Spacerowej 3.
4. W budynku Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
w Milanówku ul. ¯abie Oczko 1.

wiska naturalnego, kszta³towanie odpowiedniej postawy proekologicznej oraz myl
o ma³ym Jasiu, który chce, aby jego otoczenie by³o czyste i przyjazne. Pomó¿my wiêc
mu o tym pamiêtaæ na co dzieñ, to byæ mo¿e
nie zapomni o tym kiedy bêdzie Janem.
Milanówek, jako jedna z nielicznych
gmin rozszerzy³a system selektywnej zbiórki o zbiórkê odpadów niebezpiecznych: przeterminowanych leków i baterii alkalicznych.
Dodatkowo zapewniamy Pañstwu bezp³atny
wywóz odpadów wielkogabarytowych, zu¿ytych opon, zu¿ytego sprzêtu AGD i RTV,
eternitu czy odbiór lici.
Czy w tej sytuacji jakiekolwiek uzasadnienie znajduje proceder spalania odpadów
na posesjach, wrzucanie odpadów bytowych
do koszy ulicznych, czy te¿ nagminne obwieszanie koszy odpadami lub porzucanie ich
w ustronnych miejscach?
W tym miejscu warto siê zastanowiæ czy
tak du¿o wysi³ku i straconego czasu kosztuje nas wyrzucenie odpadów uprzednio posegregowanych, bo skoro musimy je wyrzucaæ
to przynajmniej wyrzucajmy je z g³ow¹, bo
wiadczy to o odpowiedzialnoci ka¿dego
z nas za nasze najbli¿sze otoczenie.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

5. W budynku Urzêdu Poczty przy ul. Warszawskiej róg Pi³sudskiego.
6. W budynku Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku
przy ul. Fiderkiewicza 41.
7. W budynku B Urzêdu Miejskiego
w Milanówku przy ul. Kociuszki 45.
UMO¯LIWIAMY PAÑSTWU równie¿
w³aciwe (w zgodzie z ochron¹ rodowiska)
pozbycie siê innych ODPADÓW w tym odpadów NIEBEZPIECZNYCH:
ZU¯YTE AKUMULATORY  przyjmowane s¹, OD OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZ¥CYCH DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ, na terenie bazy ZGKiM w Milanówku
przy ul. Turczynek po uprzednim zg³oszeniu
telefonicznym: 0-501 102 762, 0-501 102
761 lub 724 90 20.
OLEJE PRZEPRACOWANE  przyjmowane s¹ jw.
UWAGA! Osoby pozbywaj¹ce siê olejów
przepracowanych maj¹ obowi¹zek we w³asnym zakresie dostarczyæ olej i przelaæ go do
firmowego pojemnika.
Z£OM  bezporednio z posesji odbierze
od Pañstwa punkt skupu z³omu przy ul. Chrzanowskiej 2 w Grodzisku Maz., po uprzednim
zg³oszeniu telefonicznym: 755 73 13.
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ZINTEGROWANY SYSTEM GROMADZENIA
I WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W KOLOROWYCH WORKACH
Zasady:
Do zbiórki posegregowanych odpadów
w zintegrowanym systemie przeznaczone s¹:
1. Kolorowe worki o pojemnoci 60 lub 120 l,
specjalnie oznaczone  napis informuj¹cy o
rodzaju odpadów z logo firmy obs³uguj¹cej
ten system,
a) Worki bia³e  SZK£O  opakowania ze
szk³a: butelki, s³oiki i inne opakowania
szklane.
Uwaga! do worków nie wrzucamy: nakrêtek,
pokrywek i butelek z metalu i plastiku, porcelany i fajansu, szyb zbrojonych,
b) Worki niebieskie  MAKULATURA 
odpady papierowe: gazety, tektury.
Uwaga! do worków nie wrzucamy: tektur impregnowanych, pampersów i podpasek.
c) Worki czerwone  Z£OM I TETRA
 PAK  drobny z³om, puszki metalowe,
drobne przedmioty metalowe (galanteria),
kartony po sokach, mleku itp.
Uwaga! nie wrzucamy do worków: akumulatorów i du¿ego z³omu.
d) Worki zielone  TWORZYWA SZTUCZNE: folie i opakowania chemii gospodarczej, plastikowe butelki po napojach.

Uwaga! do worków nie wrzucamy: opakowañ
po rodkach ochrony rolin, farbach, lakierach, lekarstwach oraz opakowañ po olejach technicznych.
2. Wk³ady foliowe o pojemnoci 60 l, specjalnie oznaczone z napisem bio-odpady z logo
firmy  na odpady organiczne pochodzenia
rolinnego  odpadki kuchenne, trawa, licie,
resztki
rolinne
z upraw w przydomowych ogródkach.
3. Worki czarne  INNE ODPADY  o pojemnoci 60 lub 120 l, specjalnie oznaczone 
napis informuj¹cy o rodzaju odpadów z logo
firmy  na pozosta³e odpady komunalne nie
objête selektywn¹ zbiórk¹, z wy³¹czeniem
odpadów niebezpiecznych okrelonych odrêbnymi przepisami.
4. Pierwszy komplet kolorowych worków
 po jednej sztuce w danym kolorze: bia³ym,
niebieskim, czerwonym i zielonym w³aciciele nieruchomoci chc¹cy przyst¹piæ do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
otrzymuj¹ bezp³atnie w Referacie Ochrony
rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku i zostaj¹ wpisani do systemu.
5. W dniu odbioru (zgodnym z kalendarzem
wywozu) zape³nione i zabezpieczone przed

Burmistrz Miasta Milanówka

og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie ni¿ej wymienionych nieruchomoci po³o¿onych w Milanówku, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek, przeznaczonych
do sprzeda¿y Uchwa³¹ Rady Miasta Milanówka nr 165/XVI/04 i 166/XVI/04 z dn. 18 czerwca
2004 r. Nieruchomoci po³o¿one s¹ na terenie zabudowy mieszkaniowej indywidualnej.

Obr. 05-16 ul. Jana Szczepkowskiego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

dz.ew.nr 78/31 o pow. 1360 m2
dz.ew.nr 78/32 o pow. 1353 m2
dz.ew.nr 78/33 o pow. 1353 m2
dz.ew.nr 78/34 o pow. 1353 m2
dz.ew.nr 78/35 o pow. 1353 m2
dz.ew.nr 78/37
wraz z dz.nr 78/38 o pow. 907 m2
7. dz.ew.nr 78/43 o pow. 842 m2

cena wywo³awcza
cena wywo³awcza
cena wywo³awcza
cena wywo³awcza
cena wywo³awcza

72 000 z³
70 000 z³
68 000 z³
68 000 z³
67 000 z³

cena wywo³awcza
cena wywo³awcza

53 000 z³
50 000 z³

Obr. 05-16 ul. Feliksa Dzier¿anowskiego
8. dz.ew.nr 26

o pow. 1385 m2

Obr. 07-01 ul. Brwinowska
9. dz.ew.nr 8/9

o pow. 2194 m2

cena wywo³awcza

80 000 z³

cena wywo³awcza

80 000 z³

wysypaniem siê odpadów worki, (zaklejone
lub zasznurowane) nale¿y wystawiæ w widocznym miejscu, w pasach chodnikowych
ulic przy wjedzie do w³asnej posesji
NIE PÓNIEJ NI¯ DO GODZINY 900 RANO.
6. Za ka¿dy zabrany worek w kolorze: bia³ym,
niebieskim, czerwonym i zielonym, firma obs³uguj¹ca system pozostawia na posesji 1
nowy worek w danym kolorze, przy czym zasada ta dotyczy wy³¹cznie jednego kompletu
worków (w kolorach bia³ym, niebieskim,
czerwonym i zielonym) bêd¹cego w bezp³atnym obiegu.
W dodatkowe ww. kolorowe worki do selektywnej zbiórki oraz wk³ady foliowe na odpady
rolinne (bio-odpady) i czarne worki na pozosta³e odpady (inne odpady) ka¿dorazowo
mo¿na zaopatrywaæ siê w wyznaczonych punktach sprzeda¿y na terenie miasta.
7. Od maja br. zgodnie z przepisami ustawy o
utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminie
ka¿dy mieszkaniec, który uczestniczy w systemie zbiórki odpadów u ród³a b¹d dopiero ma zamiar przyst¹piæ do systemu musi
podpisaæ umowê z firm¹ Aminex, która obs³uguje system. Podpisanie umowy stanowi
warunek uczestnictwa w systemie segregacji odpadów u ród³a.
Poni¿ej podajemy w celu zapoznania siê listê odpadów wielkogabarytowych, które gmina
odbiera od mieszkañców Milanówka raz na dwa
miesi¹ce  w ostatnie soboty tj.: 28.08, 30.10,
18.12 (ostatnia sobota przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia) na podstawie indywidualnych zg³oszeñ  osobicie lub telefonicznie do
Referatu Ochrony rodowiska. Zg³aszaj¹cy zobowi¹zany jest podaæ: imiê i nazwisko, adres
oraz rodzaj i iloæ gratów.
Warunkiem przyjêcia odpadów wielkogabarytowych do wywozu jest zg³oszenie potrzeby
wywozu, najpóniej w rodê poprzedzaj¹c¹ wywóz do godz. 1300 w³¹cznie.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ stawk¹.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 15 wrzenia 2004 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w Milanówku (nowy budynek) przy ul. Kociuszki 45.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium w wysokoci 10% ceny
wywo³awczej  p³atnej przelewem na konto depozytowe PKO BP S.A. o/ Grodzisk Maz. 80
1020 1055 0000 9902 0024 2719 najpóniej do dnia 8 wrzenia 2004 r. Wp³acone wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, pozosta³ym zostanie zwrócone  przelewem na wskazane konto  w ci¹gu 3 dni od dnia
zamkniêcia przetargu. Wadium przepada je¿eli uczestnik, który przetarg wygra³ uchyli
siê od zawarcia umowy notarialnej. Cudzoziemcy mog¹ nabywaæ nieruchomoci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami.
Szczegó³owe informacje o nieruchomoci i przetargu mo¿na uzyskaæ w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzêdu Miasta Milanówka przy ul. Kociuszki 45, tel. 758 30 61 w. 215 i 220.
Zastrzegamy sobie prawo odst¹pienia od przetargu w ka¿dym czasie z wa¿nych przyczyn.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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