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ci¹g dalszy na str. 2

Burmistrz:
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:

a)korekty bud¿etu miasta na 2003 r.,
b)sprawozdania z wykonania dochodów

i wydatków bud¿etu miasta na 2002 r.,
c) Regulaminu okre�laj¹cego zasady i tryb

przyznawania pomocy finansowej ze
�rodków bud¿etu miasta dla w³a�cicieli
budynków prywatnych zasiedlonych
przez lokatorów w drodze szczególnego
trybu najmu,

d)powo³ania komisji ds. rozpatrzenia
wniosków o dofinansowanie remontów
w budynkach prywatnych zasiedlonych
w drodze szczególnego trybu najmu,

e) wprowadzenia w ¿ycie instrukcji kon-
troli finansowej, zasad polityki rachun-
kowo�ci oraz obiegu dowodów finanso-
wo-ksiêgowych,

f) przeprowadzenia konkursu na �Naj³ad-
niejszy ogródek przydomowy� w Mila-
nówku w 2003 r.

2. Zdecydowa³ przed³u¿yæ termin wykonania
wodoci¹gu w ul. Dêbowej i ul. Podwiejskiej
(Polna-Królewska) i Królewskiej (Podwiej-
ska-Polna), do koñca maja br., zgodnie z
sugesti¹ Referatu Technicznej Obs³ugi
Miasta.

3. Skierowa³  do Rady Miasta projekty uchwa³
w sprawach:
a)przyjêcia sprawozdania finansowego

Miejskiego O�rodka Kultury za 2002 r.,
b)przyjêcia sprawozdania finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2002 r.,
c) ustalenia najni¿szego wynagrodzenia

i warto�ci punktu do konstrukcji tabel
wynagradzania pracowników nie bêd¹-
cych nauczycielami w przedszkolach,
szko³ach podstawowych i gimnazjach
publicznych na terenie gminy,

d)utworzenia zamkniêtego obwodu g³oso-
wania nr 8 w DWK, do przeprowadzenia
referendum o przyst¹pieniu Polski do UE,

e) zbycia nieruchomo�ci komunalnej przy
ul. Zaw¹skiej,
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Dzieñ Milanówka
w Radiu Bogoria

Kolejny Dzieñ Milanówka w Radiu Bo-
goria przewidziano w dniu 6 maja. O godz.
9.30 wyst¹pi burmistrz Jerzy Wysocki, któ-
ry przedstawi aktualne prace samorz¹du
i realizacjê tegorocznych inwestycji.
O godz. 10.30 - m.in. imprezy kulturalne
w mie�cie, a o godz. 11.30 wyst¹pi¹ sio-
stry ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek
SJK w Milanówku, które opowiedz¹ o przy-
gotowaniach do kanonizacji B³. Urszuli Le-
dóchowskiej w dniu 18 maja w Watyka-
nie, dok¹d wybiera siê liczna grupa miesz-
kañców Milanówka. Warto zapamiêtaæ, ¿e
31 maja � po kanonizacji �- w ko�ciele pa-
rafialnym pw. �w. Jadwigi �l¹skiej o godz.
18.00 odbêdzie siê uroczysta Msza �w. po-
�wiêcona B³. Urszuli Ledóchowskiej.

Konspiracja
i walka

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka
i Miejski O�rodek Kultury zapraszaj¹ na spo-
tkanie z dr. Lechem Dzikiewiczem, autorem
ksi¹¿ki �Konspiracja i walka kompanii �Brze-
zinka� 1939-1945" w dniu 3 maja, pocz¹tek
o godz. 16.00, w ma³ym budynku MOK-u
przy ul. Ko�cielnej 3. Autor ksi¹¿ki opowie
o walce, jak¹ na terenie Milanówka, Brwino-
wa, Podkowy Le�nej i Nadarzyna z hitlerow-
skim okupantem toczy³y oddzia³y Armii Kra-
jowej. Dr Dzikiewicz zaprezentuje nam wiele
nieznanych szerszemu ogó³owi spo³eczeñstwa
zdarzeñ i faktów ze szczególnym uwzglêdnie-
niem Milanówka. Ksi¹¿ka bêdzie do nabycia
na miejscu, przed spotkaniem, w  niewielkiej
ilo�ci egzemplarzy, cena promocyjna 25 z³.
Serdecznie zapraszamy do udzia³u.
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f) zezwolenia na zawarcie umowy dzier¿awy
gruntu czê�ci dz. przy ul. G³owackiego.

4. Zdecydowa³ o zwiêkszeniu op³aty kwartal-
nej za tranzyt �cieków Gminy Brwinów
przez teren Milanówka, spowodowanej
wzrostem utrzymania sieci wodoci¹gowo-
kanalizacyjnej oraz zwiêkszonym przep³y-
wem �cieków, wg propozycji Referatu Tech-
nicznej Obs³ugi Miasta.

5. Zdecydowa³ o zamianie zadania inwestycyj-
nego w bran¿y wodoci¹gowej w br., tj. o wy-
konaniu wodoci¹gu w ulicy Rolnej, zamiast
w ulicy Parkingowej � zgodnie z ustalenia-
mi proponowanymi przez Referat TOM.

6. Przyj¹³ i zatwierdzi³ (przedstawiony przez
Skarbnika Miasta) bilans wykonania bud¿e-
tu Gminy, Urzêdu Miejskiego, zbiorcze wy-
konania bud¿etu jednostek organizacyjnych
Gminy i zak³adu bud¿etowego w 2002 r.

7. Zaakceptowa³ wyniki negocjacji dot. zarzu-
tów do projektu mpzp �Po³udnie� i urucho-
mi³ dalsz¹ procedurê w celu przekazania
projektu planu na czerwcow¹ sesjê Rady
Miasta.

8. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
l w trybie pozaustawowym � na:

a)zakup programu EGB w wersji dla Gmi-
ny, umo¿liwiaj¹cego przegl¹danie bazy
danych ewidencyjnych,

b)�wiadczenie dodatkowych us³ug teleko-
munikacyjnych dla Urzêdu Miejskiego,

c) zakup koszy ulicznych,
d)wprowadzenie zmian w rejestrze ewi-

dencji gruntów,
e) sprz¹tanie lasku komunalnego na Tur-

czynku,
f) wykonanie szczepieñ psów przeciwko

w�ciekli�nie,
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l w trybie przetargu nieograniczonego � na:

a)prze³o¿enie kana³u sanitarnego
w ul. Bliskiej i Fabrycznej,

b)budowê k³adki dla pieszych nad torami PKP
na wysoko�ci ul. Brzozowej - ̄ abie Oczko,

c) wykonywanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej,

d)wykonanie kana³u sanitarnego
w ul. Ludnej III etap,

e) na opiekê serwisow¹ nad sprzêtem kom-
puterowym  oraz na administracjê sieci
komputerowej Novell oraz sieci Win-
dows w Urzêdzie Miejskim,

l w trybie zapytania o cenê � na:
a)wykonanie projektu technicznego

skrzy¿owania ul. Podwiejskiej z Królew-
sk¹ w Milanówku,
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b)wykonanie projektów technicznych wo-
doci¹gów w ulicach: Staszica (Kasztano-
wa-Dêbowa), Le�ny �lad (od ul. Gospo-
darskiej na pó³noc), bocznej od Czubiñ-
skiej, ³¹cznika Ludna - Kochanowskie-
go - Chopina,

c) dostawê materia³ów drogowych do mo-
dernizacji ulic,

d)na wykonanie zestawu mebli do Urzêdu
Miejskiego,

e) w trybie bezprzetargowym na odbiór
i utylizacjê zu¿ytych opon.

9. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
l w trybie zapytania o cenê � na:
a)wykonanie robót geodezyjnych na tere-

nie Milanówka,

VI Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a
siê w dniu 25 kwietnia 2003r. W sesji udzia³
wziêli radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki,
Zastêpca Burmistrza Zbigniew Laska, pra-
cownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni go-
�cie i mieszkañcy miasta Milanówka.

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

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Przewodnicz¹cy Rady przekaza³ g³os
Burmistrzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta
Gra¿ynie Wójcik, w celu prezentacji sprawoz-
dania z wykonania bud¿etu Miasta Milanów-
ka za rok 2002.

Przewodnicz¹ca Komisji Bud¿etu, Inwe-
stycji Miejskich i Integracji z Uni¹ Europej-
sk¹ Bo¿ena Utrata przedstawi³a pozytywn¹
opiniê komisji dot. sprawozdania z wykona-
nia bud¿etu Miasta za rok 2002.

Przewodnicz¹cy poszczególnych Komisji
przedstawili pozytywne opinie dot. sprawoz-
dania z wykonania bud¿etu Miasta Milanów-
ka za rok 2002.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³:

� opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wykonaniu bud¿etu Miasta Milanówka za
rok 2002,

� opiniê Komisji Rewizyjnej dot. sprawoz-
dania z wykonania bud¿etu Miasta Milanów-
ka za rok 2002,

� opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej, a nastêpnie

VI Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

uchwa³ê dot. absolutorium dla Burmistrza
Miasta Milanówka.

Uchwa³a nr 39/VI/03 Rady Miasta Mi-
lanówka w sprawie: przyjêcia sprawozda-
nia z dzia³alno�ci finansowej Gminy za rok
2002 i udzielenie absolutorium Burmistrzo-
wi Miasta Milanówka z tego tytu³u. Po zapo-
znaniu siê z pozytywnymi opiniami Regional-
nej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej
i Komisji bran¿owych, Rada Miasta jednog³o-
�nie przyjê³a sprawozdanie z wykonania bu-
d¿etu miasta Milanówka za rok 2002, bez za-
strze¿eñ i uwag, oceniaj¹c wykonanie bud¿e-
tu miasta przez Burmistrza Miasta Jerzego
Wysockiego za rok poprzedni.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³:

Uchwa³a nr 40/VI/03 Rady Miasta Mi-
lanówka w sprawie: zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego Miejskiego O�rod-
ka Kultury za 2002 r. Rada Miasta jedno-
g³o�nie przyjê³a roczne sprawozdanie finan-
sowe Miejskiego O�rodka Kultury za rok 2002.

Uchwa³a nr 41/VI/03 Rady Miasta Mi-
lanówka w sprawie: zatwierdzenia roczne-
go sprawozdania finansowego Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej za rok 2002. Rada Miasta
jednog³o�nie przyjê³a roczne sprawozdanie fi-
nansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za
rok 2002.

Uchwa³a nr 42/VI/03 Rady Miasta Mi-
lanówka w sprawie: ustalenia najni¿szego
wynagrodzenia i warto�ci punktu do kon-
strukcji tabel wynagrodzenia pracowników
nie bêd¹cych nauczycielami w przedszko-

lach, szko³ach podstawowych i gimnazjach
publicznych na terenie gminy. Rada Miasta
jednog³o�nie podwy¿szy³a wysoko�æ najni¿-
szego wynagrodzenia zasadniczego z 500 z³
do 650 z³ brutto. Warto�æ 1 punktu do kon-
strukcji tabel wynagrodzeñ pracowników po-
zosta³a bez zmian tj., w wys. 4 z³. Podjêcie
przedmiotowej uchwa³y przez Radê Miasta
umo¿liwi dyrektorom publicznych placówek
o�wiatowych dokonanie podwy¿ek p³ac pra-
cowników, nie bêd¹cych nauczycielami
(ostatnia podwy¿ka mia³a miejsce wiosn¹
2001 roku).

Uchwa³a nr 43/VI/03 Rady Miasta Mi-
lanówka w sprawie: nadania nazwy ulicy.
Rada Miasta zgodnie z propozycj¹ mieszkañ-
ców na wniosek Zespo³u ds. nazewnictwa
jednog³osnie nada³a nazwê �Wiosenna� ulicy
bocznej od ulicy Czubiñskiej, dz. nr ew. 68/1
obr. 05-11.

Uchwa³a nr 44/VI/03 Rady Miasta Mi-
lanówka w sprawie: utworzenia zamkniê-
tego obwodu g³osowania. W g³osowaniu
13-za, 1-wstrz., Rada Miasta utworzy³a do-
datkowy obwód zamkniêty nr 8 w Domu Wy-
s³u¿onego Kolejarza przy ul. Ko�ciuszki 116,
dla przeprowadzenia referendum w dniach
7 i 8 czerwca br. w sprawie przyst¹pienia Pol-
ski do Unii Europejskiej.

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponad-
to zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzê-
du. Protoko³y, uchwa³y wraz z za³¹cznikami
i pisemne opracowania dotycz¹ce sesji s¹ do
wgl¹du w Biurze Rady Miasta Milanówka w bu-
dynku �B� ul. Ko�ciuszki 45 � tel. 758-34-21,
fax 758-35-15.

Kierownik Biura
Rady Miasta Milanówka

    Ma³gorzata Kurdek

b)wykonanie projektu technicznego prze-
budowy skrzy¿owania ul. Podwiejskiej
z ul. Królewsk¹,

c) wykonanie projektów technicznych wo-
doci¹gów w ulicach  (Kasztanowa - Dê-
bowa), Le�ny �lad (od ulicy Gospodar-
skiej na pó³noc), bocznej od ulicy Czu-
biñskiej i ³¹cznika ul. Ludna - Kocha-
nowskiego - Chopina,

l w trybie przetargu nieograniczonego � na:
a)utrzymanie czysto�ci dróg i skwerów na

terenie Milanówka,
b)wiosenny wywóz li�ci z posesji na tere-

nie Milanówka,
10. Zatwierdzi³ wyniki negocjacji na sprze-

da¿ dz. komunalnej przy ul. Wiatracznej.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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SPOTKANIA z Mieszkañcami Milanówka

Rejon nr 1
I pó³rocze II pó³rocze

Kalinowa Kraszewskiego
Spó³dzielcza Pewna
Nowa Spacerowa
Piaski Daleka
Parkowa Piaskowa

Rejon nr 2
I pó³rocze II pó³rocze
Kaprys Wiejska
Le�ny �lad Wylot
Nieca³a Wlot
Ogrodowa Wspólna
Podgórna Krasiñskiego
Przerwana Zaciszna
Spokojna Zielona
Trêbacka  

Rejon nr 3
I pó³rocze II pó³rocze
Dolna Fiderkiewicza
Wierzbowa Królewska
Królewska D³uga
Brwinowska Grudowska
In¿ynierska Brwinowska
Zaw¹ska  
Cicha  

Plan kontroli posesji
prywatnych na rok 2003

Dane z poszczególnej kontroli bêd¹ zawiera-
³y nastêpuj¹ce informacje:
l nazwa ulicy,
l nr posesji,
l dane w³a�ciciela,
l z kim ma podpisan¹ umowê na wywóz:

a. nieczysto�ci sta³ych,
b. nieczysto�ci p³ynnych,

l czy posiada nr i pod�wietlenie nr posesji,
l je�li posiada psy, to czy posiada:

a. op³atê za posiadanie psa,
b. aktualne szczepienia psa.

Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol  £uczak

Pocz¹wszy od 01.01.2003 roku przeprowadzane s¹ kontrole posesji prywatnych na tere-
nie Milanówka pod wzglêdem pozbywania siê nieczysto�ci sta³ych oraz p³ynnych wg nastêpu-
j¹cego podzia³u ulic:

Zakoñczyli�my cykl wiosennych spotkañ
w³adz Miasta i Radnych z Mieszkañcami na-
szego Miasta w 7 okrêgach wyborczych. Spo-
tkania mia³y miejsce w dniach: 06.03 w okrê-
gu nr 3 (Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 przy
ul. ¯abie Oczko), 20.03 w okrêgu nr 7 (Ze-
spó³ Szkó³ Gminnych nr 1 przy ul. Królew-
skiej), 03.04 w okrêgach nr 1 i nr 2 (Szko³a
Podstawowa nr 2 przy ul. Literackiej), 10.04
w okrêgu nr 6 (Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1
przy ul. Królewskiej) i 15.04 w okrêgach
nr 4 i 5 (�wietlica Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej przy ul. Warszawskiej 18). W spotkaniach
oprócz w³adz Miasta i Radnych z danych
okrêgów uczestniczyli równie¿ komendanci
Stra¿y Miejskiej i Policji, b¹d� wydelegowa-
ne przez nich osoby.

Po spotkaniach nasuwa siê jedna zasad-
nicza refleksja, mianowicie, ¿e uczestniczyli
w nich Mieszkañcy (w sumie ponad 200
osób) rzeczywi�cie zainteresowani za³atwie-

niem niecierpi¹cych zw³oki spraw bie¿¹cych,
b¹d� spraw bardziej z³o¿onych, tzw. �wiêk-
szego kalibru�, które wymagaj¹ d³u¿szego
okresu realizacji. Podczas spotkañ przewija-
³y siê przede wszystkim sprawy dotycz¹ce
budowy kanalizacji i modernizacji dróg. Jak
wyliczy³em, z³o¿onych zosta³o 119 wniosków
i zapytañ. Odpowiedzi na zadane pytania
udzielane by³y na bie¿¹co. Równie¿ na bie-
¿¹co wyra¿a³em swoje stanowisko na temat
wszystkich wniosków formu³owanych przez
Mieszkañców. Chcia³bym, aby wszyscy
Mieszkañcy, którzy uczestniczyli w tych spo-
tkaniach mieli �wiadomo�æ, ¿e z deklaracji
z³o¿onych podczas spotkañ wywi¹¿emy siê,
a udzielone odpowiedzi znajd¹ swoje potwier-
dzenie w rzeczywisto�ci. Chcia³bym, aby
Mieszkañcy odczuli, ¿e ich postulaty nie po-
zostaj¹ bez echa. Taki jest sens tych wszyst-
kich spotkañ. Oczywi�cie czêsto udziela³em
odpowiedzi negatywnych tzn., ¿e dany postu-

lat nie jest do spe³nienia z tej czy innej przy-
czyny w obecnym czasie, poniewa¿ nigdy nie
obiecujê gruszek na wierzbie.

Kolejny cykl spotkañ w okrêgach wybor-
czych planujemy zorganizowaæ w okresie je-
siennym, przed przyst¹pieniem do prac nad
bud¿etem miasta na rok 2004. Ju¿ teraz za-
praszam na te spotkania wszystkich Miesz-
kañców Milanówka, którzy interesuj¹ siê bie-
¿¹cymi i perspektywicznymi sprawami zwi¹-
zanymi z funkcjonowaniem naszego miasta.
Informacje na temat spotkañ bêdziemy
umieszczaæ w Biuletynie Miejskim, Radiu Bo-
goria, na s³upach og³oszeniowych, w sklepach
w poszczególnych okrêgach wyborczych,
a tak¿e bêdziemy je rozprowadzaæ za po�red-
nictwem Radnych.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Radni z obwodu
wyborczego Nr 2
Jerzy Majewski i Dariusz Kopeæ informu-
j¹ o terminach spotkañ z mieszkañcami
obwodu wyborczego nr 2:
7 maja � godz. 18.00,
4 czerwca � godz. 18.00,
w siedzibie Rady Miasta, przy ul. Ko�ciusz-
ki 45 (budynek �B�).

Radny z obwodu
wyborczego Nr 1
Proszê o kontakt we wszystkich sprawach,
w których jako radny mogê Pañstwu s³u¿yæ
pomoc¹. Mój numer telefonu:

0-504-190-409.

W tym celu równie¿ bêdê obdywa³ dy¿u-
ry w siedzibie Rady Miasta, przy ul. Ko�ciusz-
ki 45 (budynek �B�) w ka¿dy pierwszy ponie-
dzia³ek miesi¹ca, w godzinach 17.00 � 18.00.

Radny Miasta Milanówka
Karol Wójcik

Rejon nr 4
I pó³rocze II pó³rocze

Bartosza Ksi¹¿enicka
Bliska £¹kowa
Dzia³kowa Na Skraju
Fabryczna Pró¿na
Jasna Ptasia
Jesionowa Sko�na
Kasztanowa S³oneczna
�rednia

Szanowni Mieszkañcy,
Przygotowali�my Biuletyn Miasta Mila-

nówka w nowej szacie graficznej. Mamy na-
dziejê, ¿e ta zmiana przypadnie Pañstwu do
gustu.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska
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Rok 2002 to ju¿ drugi rok funkcjonowa-
nia poradni w oparciu o nowe zasady. Us³ugi
rehabilitacyjne dla mieszkañców Milanówka
�wiadczy firma MILANMED, która zosta³a
wybrana w drodze przetargu rozpisanego
przez GMINÊ MIASTO MILANÓWEK, w stycz-
niu 2001 r.

Pakiet �wiadczeñ wykupiony dla miesz-
kañców Milanówka przez Gminê objêty jest
limitem i wynosi - 2200 zabiegów miesiêcz-
nie. W liczbê tê wchodz¹ zabiegi z zakresu
kinezyterapii, fizykoterapii i masa¿u.

Niestety, nie pozwala to sprostaæ zapo-
trzebowaniu mieszkañców na tak potrzebne
us³ugi. Dlatego te¿,  po konsultacjach z Komi-
sj¹ Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Sportu pracu-
j¹c¹ pod przewodnictwem radnej dr Ma³gorza-
ty Filipiak, podj¹³em decyzjê o zwiêkszeniu od
01-05-2003 r. miesiêcznej kwoty przeznaczo-
nej na zabiegi o 400 z³otych. Pozwoli to przy-
j¹æ miesiêcznie nawet do 90 pacjentów, jed-
nocze�nie znacznie skracaj¹c czas oczekiwa-
nia na leczenie.

Je¿eli jednak, zapotrzebowanie na �wiad-
czenia wci¹¿ bêdzie ros³o, tak jak ma to miej-
sce obecnie, rozwa¿a siê mo¿liwo�æ wprowa-
dzenia dop³at równie¿ ze strony pacjentów.

W zesz³ym roku dotychczasowy pakiet
�wiadczeñ pozwala³ na przyjêcie �rednio 67-

pacjentów miesiêcznie, co rocznie daje licz-
bê 807 osób. Cykl leczenia jednej osoby to:
porada lekarska i minimum 10 wizyt (dwa
tygodnie), w trakcie których pacjent pobiera
zabiegi rehabilitacyjne. �rednia wieku pa-
cjentów poradni wynios³a 46 lat. Najm³odszy
pacjent leczony w ubieg³ym roku mia³ 3 mie-
si¹ce, a najstarszy 91 lat.

Najczêstsze schorzenia i dolegliwo�ci
z jakimi zg³aszaj¹ siê pacjenci, to: zespo³y bó-
lowe krêgos³upa, dyskopatie, reumatyzm,
udary mózgu, pora¿enia nerwów obwodo-
wych, zmiany zwyrodnieniowe stawów, sta-
ny po z³amaniach i urazach, amputacje, wady
postawy.

Wiêkszo�æ z ww. to choroby przewlek³e
wymagaj¹ce sta³ego leczenia, co sprawia, ¿e
oko³o 35% pacjentów to tzw. stali klienci.
Dotyczy to przede wszystkim osób starszych,
które stanowi¹ wiêkszo�æ w�ród mieszkañ-
ców naszego miasta.

Maj¹c na uwadze dobro pacjentów wpro-
wadzona zosta³a mo¿liwo�æ zapisu do leka-
rza ortopedy na bie¿¹co, a nie jak mia³o to
miejsce do kwietnia 2002 r. raz w miesi¹cu,
co pozwoli³o  zlikwidowaæ d³ugie kolejki, któ-
re tworzy³y siê przed gabinetem od wcze-
snych godzin porannych.

Stale podnoszone s¹ kwalifikacje poprzez
uczestnictwo w szkoleniach i kongresach na-
ukowych z zakresu najnowszych metod wyko-
rzystywanych w rehabilitacji.

W lipcu ubieg³ego roku dziêki przychyl-
no�ci Zarz¹du Miasta, poradnia wzbogaci³a
siê o nowy aparat (NR-2) do leczenia z wy-
korzystaniem niskich temperatur do �75°C.
(KRIOTERAPIA).Pozwoli³o to na rozszerze-
nie zakresu stosowanych w poradni zabiegów
o bardzo skuteczn¹, nowoczesn¹ i ciesz¹c¹
siê uznaniem pacjentów metodê leczenia.

Obecnie przygotowywany jest projekt mo-
dernizacji pomieszczeñ poradni i dostosowa-
nia ich do wymogów stawianych przez Pañ-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-
Epidemiologicznego. Jest to du¿a inwestycja,
która zostanie sfinansowana wspólnie przez
Gminê Miasto Milanówek i �MIFAM� S.A., co
jest mo¿liwe dziêki dobrej naszej wspó³pracy.

Mam nadziejê, ¿e prace modernizacyjne
przebiegaæ bêd¹ sprawnie i nie zak³óc¹ w spo-
sób znacz¹cy funkcjonowania gabinetu, co
by³oby uci¹¿liwe szczególnie dla pacjentów.

S¹dzê, ¿e wszystkie proponowane zmia-
ny oraz nowe rozwi¹zania skróc¹ czas ocze-
kiwania i poprawi¹ dostêpno�æ �wiadczeñ re-
habilitacyjnych dla mieszkañców Milanówka.

Wszystkim pacjentom, ¿yczê du¿o zdro-
wia i u�miechu, na co dzieñ.

 mgr Rados³aw Grzywacz

Pocz¹tek marca to jeszcze ciê¿ka zima,
lecz wkrótce przychodzi odwil¿. W tym okre-
sie stra¿ wypompowuje wodê po roztopow¹
(mia³y miejsce lokalne podtopienia) i str¹ca
sople z dachów.

W po³owie miesi¹ca zaczyna budziæ siê
wiosna, a z ni¹ amatorzy ³atwych porz¹dków
i mocnych wra¿eñ. W drugiej po³owie marca
milanowscy stra¿acy gasili a¿ trzydzie�ci po-
¿arów traw, ³¹k, nieu¿ytków rolnych, �ció³ki
le�nej... Od jednego z takich po¿arów sp³onê-
³a stodo³a wype³niona sianem - to kolejny raz
komu� porz¹dki wymknê³y siê spod kontroli.

Oprócz gaszenia ludzkiej g³upoty, gasili-
�my równie¿ po¿ar sadzy w kominie. Niewie-
le brakowa³o, a po¿ar ten skoñczy³by siê du-
¿ym nieszczê�ciem, bo ogieñ ju¿ znalaz³ so-
bie drogê, przez wypalon¹ szczelinê w komi-

CO SIÊ WYDARZY£O W MARCU
Stra¿ Po¿arna 758 34 25

nie, do wnêtrza budynku. Szybka interwen-
cja stra¿aków zapobieg³a niebezpieczeñstwu
na czas.

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne dzia³aj¹ na
podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz
ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej. Ta
ostatnia nak³ada na OSP i PSP obowi¹zek
szkolenia stra¿aków w zakresie udzielania
pomocy medycznej. Naszym zadaniem jest
dotrzeæ do osób potrzebuj¹cych pomocy,
w takie miejsca, gdzie ze wzglêdu na ró¿ne
niebezpieczeñstwa s³u¿by medyczne nie mo-
g³yby dotrzeæ.  Milanowscy stra¿acy równie¿
maj¹ obowi¹zek szkoliæ siê medycznie i fak-
tycznie siê szkol¹. Czasami ta wiedza siê
przydaje. W marcu mia³o miejsce nietypowe
zdarzenie. W jednym z milanowskich miesz-
kañ, zamkniêtym od �rodka, wypadkowi ule-
g³a w³a�cicielka. Stra¿acy dostali siê do miesz-

kania przez balkon u¿ywaj¹c drabiny po¿ar-
niczej. Poszkodowanej osobie stra¿ udzieli³a
pomocy medycznej, nastêpnie osoba ta zosta-
³a odwieziona karetk¹ pogotowia do szpitala.
Z tego zdarzenia mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e
dobrze jest mieæ s¹siada, któremu mo¿na by
powierzyæ klucze od w³asnego mieszkania, tak
na wszelki (odpukaæ) wypadek.

Byli�my równie¿ na miejscu wypadku
drogowego. Pewien nieostro¿ny kierowca
wyprzedzaj¹c, nie zauwa¿y³ wysepki drogo-
wej. Kierowcê zabra³o pogotowie, a samochód
pomoc drogowa.

Marzec by³ niew¹tpliwie jednym z najbar-
dziej pracowitych miesiêcy. W sumie mila-
nowska ochotnicza stra¿ po¿arna bra³a udzia³
w trzydziestu o�miu akcjach ratowniczo-ga-
�niczych. W tym, a¿ piêtna�cie razy udziela-
li�my pomocy w innych miejscowo�ciach ni¿
Milanówek.

Druh Krzysztof Ciborowski

Milanmed
poradnia rehabilitacji w Milanówku
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Prosty sposób finansowania inwestycji z
funduszy unijnych mamy ju¿ za sob¹. Uda³o
siê tym gminom, które skorzysta³y z fundu-
szy przedakcesyjnych: Phare, ISPA, SA-
PARD, z kontraktów wojewódzkich itp.
Wszyscy pozostali szukaj¹cy po dzi� dzieñ
odpowiedzi na pytanie, jak skorzystaæ ze
�rodków unijnych, mog¹ j¹ znale�æ w progra-
mowych dokumentach akcesyjnych, Narodo-
wym Planie Rozwoju (NPR) i jego progra-
mach sektorowych. Ostateczn¹ wersjê Naro-
dowego Planu Rozwoju rz¹d przyj¹³ 14 stycz-
nia br.

Po wprowadzeniu zmian bêd¹cych wyni-
kiem ostatecznych negocjacji na szczycie
w Kopenhadze 13 grudnia 2003r. ³¹czna
suma �rodków publicznych (Fundusze Struk-
turalne, Fundusz Spójno�ci, �rodki krajowe)
przeznaczonych na realizacjê Narodowego
Planu Rozwoju 2004 � 2006 wyniesie
14 891,5 mln euro, z czego 11 368,6 mln
euro, tj. 76,3%, wp³ynie ze �rodków wspól-
notowych. �rodki te bêd¹ wydatkowane po-
cz¹wszy od roku 2004 do roku 2009, a na-
wet do 2010 r. w przypadku Funduszu Spój-
no�ci. Na operacje funduszy strukturalnych
przeznaczone bêdzie 7,6 mld euro, a 3,7 mld
euro na Fundusz Spójno�ci.

Alokacja �rodków bêdzie siê odbywaæ
wed³ug schematu poszczególnych progra-
mów operacyjnych, w�ród których zasoby
funduszy strukturalnych zostan¹ rozdyspo-
nowane miêdzy innymi na nastêpuj¹ce pro-
gramy:  Wzrost konkurencyjno�ci gospodar-
ki, Rozwój zasobów ludzkich, Restruktury-
zacjê i modernizacjê sektora ¿ywno�ciowego
i rozwój obszarów wiejskich, Transport-Go-
spodarka Morska oraz Zintegrowany Pro-
gram Operacyjny Rozwoju Regionalnego
(ZPORR).

W tym ostatnim programie upatrujê szan-
sê dla Milanówka jako miasta  letniska z lat
dwudziestych, którego Zespó³ Urbanistycz-
no-Krajobrazowy zosta³ wpisany do rejestru
zabytków w 1989 roku, a wiêkszo�æ jego nie-
ruchomo�ci znajduje siê na li�cie konserwa-
torskiej.

ZPORR jest wielofunduszowym progra-
mem, którego celem jest tworzenie podstaw
wzrostu konkurencyjno�ci regionów poprzez
wspieranie najbardziej dynamicznych sekto-
rów gospodarki, wzrostu poziomu wykszta³-
cenia, rozwoju turystyki. Ma on równie¿ prze-
ciwdzia³aæ marginalizacji, poprzez udzielanie
pomocy obszarom wymagaj¹cym komplekso-
wych dzia³añ prowadz¹cych do spo³eczno-
ekonomicznej rewitalizacji obszarów, które
utraci³y swoje znaczenie w procesie rozwoju.

UNIA EUROPEJSKA
Szansa dla Milanówka

Powy¿sze cele, finansowane ze �rodków
krajowych i Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz Europejskiego Fundu-
szu Spo³ecznego, koncentruj¹ siê na trzech
priorytetach:
1. rozbudowie i modernizacji infrastruktury,

s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjno�ci
regionów � 2 407,5 mln euro,

2. wzmocnieniu regionalnej bazy ekonomicznej
i zasobów ludzkich  ogó³em 1 091,9 mln euro,

3. rozwoju lokalnym  858,3 mln euro.

Pierwszy priorytet obejmuje sze�æ dzia³añ,
z których najwa¿niejsze dla Milanówka s¹:

Infrastruktura ochrony �rodowiska � in-
westycje w zakresie gospodarki wodno-�cie-
kowej (kanalizacja i wodoci¹gi), zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego (melioracje),
ochrony powietrza oraz dzia³añ maj¹cych na
celu zredukowanie ilo�ci gromadzonych od-
padów (selektywna zbiórka �mieci).

Modernizacja i rozbudowa regionalnego
uk³adu drogowego � projekty s³u¿¹ce dosto-
sowaniu jako�ci dróg wojewódzkich i lokal-
nych do potrzeb regionu i powi¹zanie ich
z sieci¹ krajow¹ i miêdzynarodow¹ (np. ob-
wodnica na obrze¿ach Milanówka).

Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kul-
turowego � wspieranie projektów dotycz¹-
cych rewitalizacji i wykorzystania obiektów
zaliczanych do dziedzictwa kulturowego
(patrz: zabytki Milanówka, w tym Zespó³
Urbanistyczno-Krajobrazowy Miasta Mila-
nówka wpisany do rejestru zabytków). Pro-
jektem mog¹ byæ równie¿ objête obiekty prze-
mys³owe (patrz: Jedwabnicza i MIFAM), któ-
rych adaptacja dla celów edukacyjnych, kul-
turalnych i rekreacyjnych jest wielk¹ szans¹
dla naszego miasta.

Rozwój transportu miejskiego w aglome-
racjach  poprzez rozbudowê kompleksowych
systemów komunikacji publicznej w aglome-
racji warszawskiej i górno�l¹skiej (np. re-
strukturyzacja i modernizacja WKD).

W powy¿szych dzia³aniach zarysowuje
siê ju¿ kilka projektów, z których najwa¿niej-
szym i maj¹cym du¿¹ szansê na dofinanso-
wanie jest REWITALIZACJA OBSZARÓW
STAREJ ZABUDOWY MILANÓWKA.

Nie ukrywam, ¿e powrót do idei Milanów-
ka-letniska, przywrócenie miastu presti¿u
tamtych lat jest nie tylko moj¹ obietnic¹ wy-
borcz¹, któr¹ pragnê zrealizowaæ, ale równie¿
jedyn¹ szans¹ na:

l Uregulowanie kwestii zasobów komunal-
nych i prywatnych miasta

l Podniesienie walorów turystycznych i kul-
turowych Milanówka

l Zapewnienie nowych miejsc pracy jego
mieszkañcom

Projekty rewitalizacyjne od kilkudziesiê-
ciu lat odnosz¹ sukcesy w krajach Europy Za-
chodniej (Francji, Angliii, Niemczech, Holan-
dii, Danii, Austrii) oraz w Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki Pó³nocnej. W Polsce pojawi³y
siê we wczesnych latach 90 i s¹ z powodze-
niem realizowane w gminach i miastach, ta-
kich, jak: Sopot, Szczecin, Sandomierz, P³ock,
Koszalin, Tarnów, Bielsko-Bia³a itp.

Pragn¹c przekonaæ Burmistrza Milanów-
ka i Radnych do projektu rewitalizacyjnego,
nawi¹za³am kontakt ze Stowarzyszeniem
Forum Rewitalizacji w Krakowie, którego
przedstawiciele przybyli na nasze zaprosze-
nie do Milanówka. Byli to: profesor Krzysz-
tof Skalski, Dyrektor Instytutu Spraw Publicz-
nych Uniwersytetu Jagielloñskiego i Prezes
Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji oraz
Pani Aleksandra Czy¿ewska, ekspert UNE-
SCO Programów Partnerstwa dla Samorz¹du
Terytorialnego, Wiceprezes Stowarzyszenia
Forum Rewitalizacji.

Zapoznali�my siê z ich do�wiadczeniami
oraz praktycznym rozumieniem rewitalizacji,
jej zaletami i szansami dla Milanówka. Spo-
tkania bêdziemy kontynuowaæ w gronie za-
interesowanych udzia³em w projekcie. Wie-
rzê, ¿e bêd¹ to milanowskie stowarzyszenia,
organizacje oraz indywidualni mieszkañcy,
których zapraszam do kontaktu i wspólnej
pracy.

Wiêcej wiadomo�ci na temat rewitaliza-
cji w nastêpnych Biuletynach, a dla niecier-
pliwych ju¿ dzisiaj definicja wed³ug A. Czy-
¿ewskiej:

�W³a�ciwa definicja okre�la rewitalizacjê
jako kompleksowy program remontów, mo-
dernizacji zabudowy i przestrzeni publicz-
nych, rewaloryzacji zabytków na wybranym
obszarze, najczê�ciej dawnej dzielnicy mia-
sta, w powi¹zaniu z rozwojem gospodarczym
i spo³ecznym. Rewitalizacja to powi¹zanie
dzia³añ technicznych  jak remonty- z progra-
mem o¿ywienia gospodarczego i dzia³aniem
na rzecz rozwi¹zania problemów spo³ecz-
nych, wystêpuj¹cych na tych obszarach: bez-
robocie, przestêpczo�æ, brak równowagi de-
mograficznej�.Rewitalizacja jako komplek-
sowy program odnosi siê najczê�ciej do wy-
branych przez samorz¹d obszarów w daw-
nych, czêsto zabytkowych, lecz podupad³ych
dzielnicach mieszkaniowych w miastach
i miasteczkach�.

Radna Miasta Milanówka
El¿bieta £yszkowska
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Majowy Kalendarz Wydarzeñ
1.05. (czwartek)

godz. 10.00
Mistrzostwa Milanówka w Szachach Junio-
rów (zg³oszenia do 27.04. w Mok-u, ul. Ko-
�cielna 3)

3.05. (sobota)
godz. 9.45

212 Rocznica Konstytucji 3 Maja
Zbiórka pocztów sztandarowych przed ko-
�cio³em p.w. �w. Jadwigi �l¹skiej

godz. 10.00
Msza �w. z okazji 212 rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja

godz. 11.00
Uroczysto�æ przed pomnikiem �Bohate-
rów� na placu im. Stefana Starzyñskiego,
wystêp chóru Cantabile

godz. 15.00
Imprezy Sportowe � start i meta � ul. War-
szawska 18
bieg na 1 milê i masowe wy�cigi kolarskie,
dla wszystkich obecnych Zagra zespó³
ACORD

godz. 16.00
Spotkanie zorganizowane przez TMM
z dr. Lechem Dzikiewiczem � autor ksi¹¿-
ki �Konspiracja i walka kompanii �Brzezin-
ka 1939-1945" opowie o walce, jak¹ na te-
renie Milanówka, Brwinowa, Podkowy Le-
�nej i Nadarzyna z hitlerowskim okupantem
toczy³y oddzia³y AK (miejsce-MOK)

4.05. (niedziela)
godz. 12.30

Dzieñ �w. Floriana � Msza �w. w ko�ciele
Matki Boskiej Bolesnej

7.05. (�roda)
godz. 16.30

Zebranie Zarz¹du Towarzystwa Mi³o�ni-
ków Milanówka

9.05. (pi¹tek)
Wizyta delegacji z Niemiec w Milanówku

9.05. (pi¹tek)
godz. 19.20

Przegl¹d Filmów Dokumentalnych
� autorstwa Szymona Wdowiaka
�Namasty Saab",�Szerpowie", �Ognie
po³udnia",wstêp wolny, (miejsce�MOK)

11.05. (niedziela)
godz. 10.30

Poranek teatralny pt. �Ludek Brudek" - bi-
let wstêpu 5 PLN,  (miejsce�MOK)

godz. 17.00
Wernisa¿ � WYSTAWA Fotografii
Szymona Wdowiaka

12.05. (poniedzia³ek)
godz. 18.00

Forum organizacji pozarz¹dowych z terenu
Milanówka, spotkanie ul. Ko�ciuszki 45,
budynek �B�Urzêdu Miejskiego

16.05. (pi¹tek)
godz. 20.00

Projekcja Filmu. Dyskusyjny Klub Filmo-
wy � MdM wstêp wolny (miejsce MOK)

18.05. (niedziela)
godz. 1600

Wspomnienia � Monte Cassino organizo-
wane przez Towarzystwo Mi³o�ników Mi-
lanówka (miejsce � MOK)

19.05. (poniedzia³ek)
godz. 19.00

Kabareton � Zespó³ Szkó³ nr 1, ul. Piasta 14
23.05. (pi¹tek)

godz. 17.00
Koncert charytatywny � Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1, ul. Królewska  69

23.05. (pi¹tek)
godz. 19.00

Recital autorski � Jerzy Mamcarz
(miejsce�MOK)

25.05. (niedziela)
godz. 17.00

Wernisa¿ WYSTAWA Rysunku i Malarstwa
pt. �Matki - córki� (miejsce MOK)

27.05. (wtorek)
godz. 10.00

�wiêto Szko³y Podstawowej nr 2 im. Armii
Krajowej

29.05-30.05 (czwartek-pi¹tek)
Wizyta delegacji z Francji w Milanówku
w celu nawi¹zania wspó³pracy

30.05. (pi¹tek)
godz. 10.00-18.00

Europejski Dzieñ Dziecka, w programie:
godz. 10.00-11.30
fina³ miêdzyszkolnego konkursu ekolo-
gicznego
godz. 10.00-15.00
znakowanie rowerów w MOK-u, po godz. 15.00
w siedzibie Stra¿y Miejskiej przy ul. War-
szawskiej 32
godz. 12.00-13.30
fina³ konkursu �Bezpieczne miasto do
szko³y i z powrotem" i wrêczenie nagród
przez Burmistrza i sponsorów w MOK-u
godz. 10.00-15.30
w Zespole Szkó³ Nr 3 egzamin na karty ro-
werowe i motorowerowe i wrêczenie przez
Burmistrza kart rowerowych i motorowe-
rowych
godz. 15.00-18.00
w Miejskim O�rodku Kultury, konkurs
graffiti, wystêpy artystyczne, konkursy
plastyczne, o 16.00 fina³ konkursu poetyc-
kiego �Jednego wiersza", wrêczenie nagród
zwyciêzcom, grill i inne atrakcje.

10 maja br. o godz. 15.00 � w Miejskim
O�rodku Kultury przy ul. Ko�cielnej 3 odbê-
dzie siê spotkanie po�wiêcone wspomnie-
niom zwi¹zanym z duchownymi pracuj¹cy-
mi w minionym okresie w parafii �w. Jadwi-
gi. Organizatorzy zapraszaj¹ do udzia³u
wszystkie zainteresowane osoby, które chc¹
siê podzieliæ swoimi wspomnieniami na ten
temat, wspó³prac¹ z duchownymi itp. Trwaj¹
przygotowania do wystawy �Parafia �w. Ja-
dwigi na starej i nowej fotografii�, która zo-
stanie otwarta w murach ko�cio³a w dniu
22 czerwca po Mszy �w. o godz. 12.30.

W dalszym ci¹gu zbierane s¹ zdjêcia
(do zeskanowania i wykorzystania na wysta-
wie). Osoby, które mog¹ u¿yczyæ do skopio-
wania zdjêæ ze swoich domowych zbiorów,
proszone s¹ o bezpo�redni kontakt z g³ów-
nym organizatorem, którym jest Mariusz
Koszuta tel. 755 84 88 � w terminie do koñca
maja br. Szczególnie poszukiwane s¹ zdjêcia
uroczysto�ci ko�cielnych z okresu miêdzywo-
jennego, z czasów wojny i z okresu rozbudo-
wy ko�cio³a.

Andrzej Pettyn

Wspomnienia
o parafii

Wkrótce
DNI MILANÓWKA
14 czerwca 2003 r.

12.00 - 14.00 mecz pi³karski Or³y Górskiego
� Samorz¹d Milanówka, komentuje An-
drzej Zieliñski

14.30 - 16.00 pokazy si³aczy si³ownia K-2
Warszawa, trójbój si³owy � wyst¹pi m.in.
vicemistrz Europy sezonu 2000/2001
Tomasz Sabadyn, zawody sportowe, (³ucz-
nictwo, strzelanie), pokazy samochodów, po-
kaz western, prezentacja jachtu klasy Spark
�Prezes Pietras� dwukrotne wicemistrzo-
stwo Polski, wielokrotny mistrz Warszawy.

16.00 - 21.30 szanty � koncerty zespo³ów
4REFY, SPINAKERY, QFTRY, w przerwie
pokaz mody letniej

15 czerwca 2003 r.

14.00 - 16.30 zawody w powo¿eniu za-
przêgami o Puchar Burmistrza

16.30 - 18.00 wybory Miss Milanówka, po-
kaz mody, wystêpy zespo³u Duet

18.00 - 19.30 wystêpy zespo³ów m³odzie-
¿owych

20.00 - 21.30 KULT
21.30 pokaz ogni sztucznych

Zapraszamy wszystkich Mieszkañców
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BEMONALIA
14 marca bie¿¹cego roku ulicami Mila-

nówka przesz³a kolorowa parada m³odzie¿y.
To  uczniowie  Zespo³u Szkó³ nr 2 im. gen.
Józefa Bema, ju¿ po raz  drugi, obchodzili
�wiêto Szko³y. Tegoroczn¹ paradê poprowa-
dzi³ jako gen. Józef Bem uczeñ klasy I d LP
£ukasz Szulczyñski. Towarzyszy³a mu
w charakterze narratora � kronikarza Beata
Sykut uczennica równie¿ tej samej klasy.

Przy d�wiêkach werbli genera³ Bem przy-
wiód³ podopiecznych na dziedziniec Urzêdu
Miasta aby, jak zaznaczy³ w wyst¹pieniu,
�Waszmo�ciowie, którzy w³adzê dzier¿¹, po-
znali kogo w swoich w³o�ciach maj¹�. Spo-
tkanie  z Burmistrzem Milanówka p. Jerzym
Wysockim, mimo ch³odnej marcowej pogody,
mia³o niezwykle ciep³y charakter. Pan Bur-
mistrz wrêczaj¹c klucze do bram grodu, sym-
bolicznie przekaza³ w³adzê na czas Bemona-
liów  patronowi szko³y.

Nastêpnie ca³y orszak,  �piewaj¹c i wzno-
sz¹c radosne okrzyki na cze�æ Bema, powê-
drowa³ do pobliskiego ko�cio³a, by prosiæ
Ksiêdza Dziekana o B³ogos³awieñstwo.
Otrzymawszy Je, wszyscy wyruszyli do Gmin-
nego Zespo³u Szkó³ nr 3, by �m³odsz¹ braæ
uczniowsk¹ pozdrowiæ� i zaprosiæ na dni
otwarte.

Delegacja m³odzie¿y na czele ze swo-
im patronem odwiedzi³a równie¿ mila-
nowskie gimnazja, zapraszaj¹c ich
uczniów do poznania szko³y przy Wójtow-
skiej w dniach 26 marca i 25 kwietnia
o godz. 16.00.

Ostatnim etapem trasy pochodu by³a
macierzysta szko³a, w której o godzinie
dwunastej  rozpoczê³a siê druga czê�æ uro-
czysto�ci. Zaproszeni go�cie przybyli na
ni¹ zabytkowym angielskim autobusem.
Widok czerwonego �piêtrusa� zamykaj¹-
cego barwny pochód nie tylko robi³ wra-
¿enie, ale przypomina³ o angielskim �la-
dzie w dzia³alno�ci  genera³a  Józefa Bema
� postaci historycznej.

Parada ulicami miasta z okazji  �wiê-
ta szko³y okaza³a siê pomys³em  niezwy-
kle cennym. Planowanie i realizacja w ta-
kiej formie uroczysto�ci szkolnej wyzwa-
la inicjatywê, kszta³tuje poczucie wiêzi ze
szko³¹, tworzy lokaln¹ tradycjê.

Organizacja imprezy by³a mo¿liwa
dziêki zaanga¿owanej pracy Dyrekcji,
Nauczycieli i  Uczniów oraz Osób przyja-
znych szkole, do których niew¹tpliwie
nale¿y pan Tomasz Skrzeliñski w³a�ciciel
prywatnej zajezdni zabytkowych autobu-
sów.  Wszystkim sk³adamy serdeczne po-
dziêkowania.

 El¿bieta  Dziarczykowska

Druga czê�æ uroczysto�ci szkolnych
ku czci patrona szko³y stanowi³ apel szkolny
� spotkanie uczniów i nauczycieli z zaproszo-
nymi go�æmi, w�ród których byli: Burmistrz
Milanówka pan J. Wysocki, Naczelnik ds.
o�wiaty  Starostwa Powiatowego w Grodzi-
sku Mazowieckim pani L. Abramczyk, Dy-
rektorzy szkó³ gimnazjalnych z terenu Mila-
nówka. Celem apelu by³o pochwalenie siê
szczególnymi uzdolnieniami  m³odzie¿y, któ-
ra w naszej szkole po�wiêca czas nie tylko
nauce, ale równie¿, w miarê mo¿liwo�ci, roz-
wija swoje  zainteresowania i pasje. Nale¿a³o
wiêc wykorzystaæ nadarzaj¹c¹ siê okazjê, aby
móc na takim forum zaprezentowaæ osi¹gniê-
cia uczniów.

W dobry nastrój zebranych na pewno
wprowadzi³ uk³ad taneczny przygotowany
przez dziewczêta z pierwszych klas Liceum
Ogólnokszta³c¹cego. Odby³ siê równie¿ kon-
kurs na piosenkê napisan¹ i wykonan¹ przez
uczniów, która oczywi�cie mia³a byæ tematycz-
nie zwi¹zana z ¿yciem szkolnym. Teksty by³y
ró¿ne, preferencje muzyczne te¿, wszyscy

wykonawcy wykazali siê jednak ogromn¹ po-
mys³owo�ci¹ i du¿ym poczuciem humoru.

By³a te¿ próbka zdolno�ci literackich
i aktorskich m³odzie¿y. Uczniowie kl. III Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego wystawili przygo-
towany przez nich program pokazuj¹cy, ¿e
,,podró¿e po literaturze�� nie musz¹ byæ �ró-
d³em szkolnej udrêki, a mog¹ staæ siê dosko-
na³¹ zabaw¹ dla samych aktorów i dla pu-
bliczno�ci.

Uczennice III klasy Liceum Ekonomicz-
nego, reprezentuj¹ce redakcjê szkolnego ra-
diowêz³a, mia³y niepowtarzaln¹ okazjê prze-
prowadziæ wywiad z Burmistrzem Milanów-
ka panem Jerzym Wysockim. Pan Burmistrz
by³ bardzo zaskoczony, jednak w sposób nie-
zwykle  ¿yczliwy  oceni³ oryginalny pomys³
uroczysto�ci ku czci patrona szko³y, w które-
go realizacjê wszyscy cz³onkowie spo³eczno-
�ci szkolnej w³o¿yli tak wiele pracy i serca.

Zebrani w sali gimnastycznej mogli po-
dziwiaæ to naprawdê nie jest przesada prace
plastyczne utalentowanej w tym kierunku

m³odzie¿y. Autorzy najlepszych otrzymali
nagrody ksi¹¿kowe, a wyboru dokona³ nie
kto inny � tylko sam gen. J. Bem � czyli uczeñ
klasy I Liceum Profilowanego £ukasz Szul-
czewski, który w tym dniu wcieli³ siê w po-
staæ naszego patrona.

Jednak niew¹tpliwie najbardziej entuzja-
stycznie przyjêto nagrody dla klas, które wy-
st¹pi³y w apelu (przypomnijmy, ¿e mia³ on
formu³ê konkursu) � by³y to specjalne ,,bo-
nusy�� po�wiadczone podpisem i piecz¹tk¹
pani Dyrektor. Na podstawie tego cennego do-
kumentu, klasa nim obdarowana mog³a so-
bie w ci¹gu najbli¿szych dwu tygodni wybraæ
jeden dzieñ, w którym nie bêdzie klasówek
i odpytywania z lekcji.

No i jak tu nie kochaæ ,,Bema��?

Nad przygotowaniami do apelu czuwa³y: pani
prof. R. Karwat i pani prof. W. Oziemkiewicz.

Wies³awa Oziemkiewicz

Tegoroczn¹ paradê poprowadzi³
jako gen. Józef Bem uczeñ klasy I d LP
£ukasz Szulczyñski. Towarzyszy³a mu
w charakterze narratora-kronikarza
Beata Sykut uczennica równie¿
tej samej klasy

(Fot. A. Pettyn)
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Nowo wybrana Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

(Fot. arch.)

PREREFERENDUM w �EKONOMIKU�
�Czy jeste� zwolennikiem przyst¹pienia

Polski do Unii Europejskiej?� � Na takie py-
tanie 28-go marca odpowiada³a pe³noletnia
m³odzie¿ w Zespole Szkó³ im. gen. Józefa
Bema przy Wójtowskiej w Milanówku, wrzu-
caj¹c do urny swój g³os. Do wyborów przygo-
towywali�my siê d³ugo. M³odzie¿ chc¹ca
sprawdziæ swoj¹ wiedzê na temat UE bra³a
udzia³ w szkolnych, powiatowych i okrêgo-
wych olimpiadach. Nauczyciele na swoich
przedmiotach realizowali ��cie¿ki europej-
skie�. Przeprowadzili wiele lekcji o tematyce
unijnej na godzinach wychowawczych. Sy-
mulacja referendalna odbywa³a siê zgodnie
z ustalon¹ procedur¹. Ju¿ 1-go marca zosta³y
wywieszone listy uprawnionych do g³osowa-
nia. Ustalono sk³ad komisji wyborczej. Mê-
¿ami zaufania zostali uczniowie reprezentu-
j¹cy SKE, Samorz¹d Szkolny i ZHP. Przepro-
wadzono konkurs na logo Szkolnego Klubu
Europejskiego.

Wielu uczniów z ró¿nych klas, z zapa³em
pracowa³o przy dekoracji sali, wykonaniu flag
UE i drukowaniu zaproszeñ. I oto nadszed³
oczekiwany przez nas dzieñ.

Punktualnie o godz. 8.00 przewodnicz¹-
ca komisji otworzy³a �lokal wyborczy� i przy
radosnej IV czê�ci IX Symfonii Ludwika van
Bethovena rozpoczê³y siê wybory. Zakoñczy-
³y siê one o godz. 12.00. Uprawnionych do
g³osowania by³o 353 uczniów. Wydano karty
do g³osowania 246 osobom. Oddano 244
wa¿ne g³osy, co odpowiada 69,7% ogólnej
liczby uprawnionych. �Za� opowiedzia³o siê
154 uczniów, co daje 62.6% liczby g³osuj¹-
cych. �Przeciw� by³o 90 osób, co czyni 36.6%.
Na to wa¿ne dla nas wydarzenie zosta³y za-
proszone w³adze powiatu i miasta, przedsta-
wiciele organizacji politycznych, pracownicy
lokalnych mediów i proboszcz naszej parafii.
W spotkaniu wziêli udzia³ m.in. starosta po-
wiatu Grodziskiego pan Wies³aw Kamiñski,

naczelnik Wydzia³u O�wiaty pani Lidia
Abramczyk, wiceprzewodnicz¹cy Rady Po-
wiatu pan Andrzej Pettyn, burmistrz Mila-
nówka pan Jerzy Wysocki, przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka pan Wojciech Wla-
z³o, sekretarz miasta pani  Wies³awa Kwiat-
kowska. Go�ciom bardzo podoba³a siê opra-
wa wyborów, postawa naszej m³odzie¿y, któ-
ra udziela³a wywiadów mediom oraz komen-
towa³a, podsumowywa³a i ocenia³a na ¿ywo
wydarzenia. Pogratulowano nam wspania³ej
frekwencji, podkre�laj¹c dobrowolno�æ wy-
borów. Ogromnie siê cieszymy, ¿e nasz¹ pra-
cê oceniono tak ¿yczliwie.

Pragnê podziêkowaæ dyrekcji Zespo³u
Szkó³, kole¿ankom i kolegom, wszystkim
pracownikom szko³y oraz m³odzie¿y za po-
moc przy organizacji Prereferendum 2003.

Izabella Urban

W obradach wziêli udzia³ � burmistrz Je-
rzy Wysocki, przewodnicz¹cy Rady Miasta -
Wojciech Wlaz³o, a tak¿e przedstawicielka
Okrêgu ZERiI - Helena P³udowska.Obszerne
sprawozdanie z 5-letniej kadencji z³o¿y³a se-
kretarz Zwi¹zku - Irena Zieliñska. Ze spra-
wozdania wynika, ¿e Zwi¹zek liczy obecnie
371 cz³onków na bie¿¹co op³acaj¹cych sk³ad-
ki (15 z³ rocznie). Nawiasem mówi¹c, osób
uprawnionych do cz³onkostwa w ZERiI jest
w Milanówku znacznie wiêcej i szkoda, ¿e
niektórzy nie wst¹pili jeszcze do Zwi¹zku, bo
prowadzi on o¿ywion¹ dzia³alno�æ na terenie
miasta.

Przy niskich generalnie emeryturach
i rentach w Polsce, wielkim dobrodziejstwem
dla cz³onków s¹ tanie, bardzo atrakcyjne wy-
cieczki i pielgrzymki oraz wyjazdy na impre-
zy kulturalne. Ze sprawozdania wynika, ¿e
w okresie mijaj¹cej kadencji zorganizowano
29 takich wycieczek i pielgrzymek krajowych
oraz 2 zagraniczne, w których wziê³o udzia³
ponad 2500 osób (niektóre kilkakrotnie). Na
trasach wyjazdowych znalaz³y siê m.in. Góry

WALNE ZGROMADZENIE
Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Milanówku po 5-letniej kadencji

�wiêtokrzyskie, Jeziora Augustowskie, P³ock,
Kraków i Sanktuarium w £agiewnikach, Li-
cheñ i Czêstochowa. Stosunkowo tanie i bar-
dzo atrakcyjne wycieczki zagraniczne (Lwów
i Ziemia Lwowska, Wilno) by³y mo¿liwe dziê-
ki dobrej wspó³pracy z zaprzyja�nionym Od-
dzia³em PTTK w Warszawie, który w koszty
wkalkulowa³ minimalne mar¿e.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje praca
komisji socjalno-bytowej, która � w miarê
mo¿liwo�ci finansowych � przyznawa³a
skromne zapomogi najbardziej potrzebuj¹-

cym cz³onkom. Kilkakrotnie w trudnych sy-
tuacjach mieszkaniowych niektórych cz³on-
ków � po przeprowadzeniu wizji lokalnej �
wystêpowano o pomoc do burmistrza, co spo-
tyka³o siê ze zrozumieniem i pozytywnym za-
³atwieniem wiêkszo�ci pró�b.

Dobrze uk³ada³a siê wspó³praca z O�rod-
kiem Pomocy Spo³ecznej, który bardzo ¿ycz-
liwie podchodzi³ do zg³aszanych wniosków.

Zwi¹zek tradycyjnie dwa razy w roku or-
ganizowa³ spotkania integracyjne - na wio-
snê z okazji Dnia Kobiet i Dnia Inwalidy i je-
sieni¹ z okazji Dnia Seniora. Wiele wnie�li
w organizacjê tych spotkañ cz³onkowie mi-
lanowskiego Hufca ZHP, z którym od dawna
Zwi¹zek utrzymuje dobr¹ wspó³pracê.

Znaczne o¿ywienie dzia³alno�ci Zwi¹zku
nast¹pi³o po przeniesieniu siedziby na ul.
Warszawsk¹ 37, co sta³o siê mo¿liwe w wy-
niku ¿yczliwo�ci burmistrza Jerzego Wysoc-
kiego, który osobi�cie zaanga¿owa³ siê - jak
podkre�li³a w sprawozdaniu Irena Zieliñska
- w pomoc dla Zwi¹zku, udzielaj¹c równie¿ -
w miarê pojawiaj¹cych siê potrzeb - dora�-
nego wsparcia finansowego oraz w³adz sa-
morz¹dowych na czele z przewodnicz¹cym
Rady Wojciechem Wlaz³o. W nowej siedzibie
usytuowanej w centrum  miasta mo¿na wiêc

W dniu 6 kwietnia odby³o siê walne zgromadzenie sprawoz-
dawczo-wyborcze Oddzia³u Rejonowego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów (ZERiI) w Milanówku.
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by³o uruchomiæ Klub Z³otego Wieku, w ra-
mach którego cz³onkowie spotykaj¹ siê, aby
wys³uchaæ pogadanek na interesuj¹ce tema-
ty, pograæ w bryd¿a lub szachy, pogawêdziæ
z przyjació³mi przy herbatce, udzieliæ sobie
wzajemnie porad ¿yciowych.

Na uwagê w pracy Zwi¹zku zas³uguje
zdecydowanie lepsza ni¿ przed laty informa-
cja nt. dzia³alno�ci. M.in. sekretarz I. Zieliñ-
ska wyst¹pi³a w Radiu Bogoria, wielokrotnie
pisa³a informacje i artyku³y w Biuletynie,
przekazywa³a zaproszenie do udzia³u w piel-
grzymkach w ramach informacji parafialnych
w parafii �w. Jadwigi. Ponadto wydano kilka
numerów �Nestora Milanowskiego� (infor-
mator) i zamieszczano bie¿¹ce informacje
w specjalnej gablocie przy wej�ciu do siedzi-
by Zwi¹zku.

Ze sprawozdania Komisji Rewizyjnej
mo¿na by³o dowiedzieæ siê, ¿e Zwi¹zek go-
spodarowa³ powierzonym mu maj¹tkiem rze-
telnie, gospodarowa³ oszczêdnie, a �rodki
pozyskane w postaci dotacji w³adz samorz¹-
dowych prawid³owo wykorzystywa³. Rapor-
ty finansowe Zwi¹zku Rejonowego nigdy nie
budzi³y zastrze¿eñ w³adz okrêgowych.

Ze sprawozdañ wynika, ¿e dzia³alno�æ
prowadzono w pe³ni spo³ecznie, a cz³onkowie
ustêpuj¹cych w³adz pracuj¹c z wielkim zaan-
ga¿owaniem po�wiêcali swój czas dla dobra
ogó³u cz³onków.

W sprawozdaniu wiele podziêkowañ
skierowano pod adresem burmistrza Jerzego
Wysockiego i w³adz samorz¹dowych za bar-

dzo ¿yczliwy stosunek do emerytów
i pomoc udzielan¹ �rodowisku. Z prawdziw¹
rado�ci¹ powitano organizacjê I Balu Senio-
ra, który utwierdzi³ cz³onków Zwi¹zku
w przekonaniu, ¿e w Milanówku pamiêta siê
równie¿ o ludziach starszych. W czasie wal-
nego zgromadzenia sprawozdawczo-wybor-
czego, honorowe cz³onkostwo Zwi¹zku za
szczególne zas³ugi,  przyznano Genowe-
fie Bienias, Genowefie Dr¹¿kiewicz i Jani-
nie Sentkiewicz, którym serdecznie gratu-
lujemy.

Wybrano 12-osobowy Zarz¹d Rejonowy
w sk³ad którego weszli: Wanda Czajka, Teresa
G³odowska, Hnna Kardasiewicz, Alicja Kra-
jewska, Eliza Mamona, El¿bieta Olczak, Anna
Pilaszek, W³odzimierz Olszewski, Irena Sob-
czak, Zygmunt Szymbor, Barbara Wi�niew-
ska, Irena Zieliñska. Obowi¹zki prezesa jed-
nog³o�nie powierzono Irenie Zieliñskiej, wice-
prezesem zosta³a Alicja Krajewska, sekreta-
rzem El¿bieta Olczak a skarbnikiem Teresa
G³odowska. W sk³ad Komisji Rewizyjnej we-
sz³y nastêpuj¹ce osoby: Hanna Pettyn (prze-
wodnicz¹ca), Teresa Kasztelanic (sekretarz),
Stanis³awa Filipek (cz³onek). Delegatem na
zjazd okrêgowy wybrano Irenê Zieliñsk¹.

*

Po zebraniu sprawozdawczo-wybor-
czym, w którym uczestniczy³em jako emeryt
z 3-letnim sta¿em, nasunê³o mi siê kilka re-
fleksji. Wszyscy podzielaj¹ pogl¹d, ¿e staro�æ
nie pasuje do modelu przyjemnego, intensyw-
nego ¿ycia, ale prawda jest taka, ¿e starych

ludzi jest coraz wiêcej, ¿yj¹ coraz d³u¿ej i sta-
nowi¹ licz¹c¹ siê grupê mieszkañców nie tyl-
ko Milanówka.

Wiemy z relacji w mediach, ¿e emeryci
maj¹ na Zachodzie wiele mo¿liwo�ci aktyw-
nego spêdzania czasu. Wychowywanie wnu-
ków ju¿ dawno wysz³o tam z mody. Ale wielu
emerytów zachodnich, w wiêkszym stopniu
ni¿ w Polsce, nêka poczucie samotno�ci i tê-
sknota za rodzin¹. Sam bywaj¹c np. w Skan-
dynawii widzia³em oziêb³o�æ uczuciow¹, jaka
zapanowa³a w stosunkach miêdzy pokolenia-
mi, co w du¿ej mierze bierze siê z pogoni za
karier¹ i rosn¹cym tempem ¿ycia. Starzy
musz¹ wiêc organizowaæ sobie ¿ycie tak, aby
nie by³o ono czekaniem na �mieræ. Nic wiêc
dziwnego, ¿e emeryci coraz intensywniej
uczestnicz¹ w ¿yciu kulturalnym, anga¿uj¹
siê w dzia³alno�æ spo³eczn¹ i charytatywn¹.
Nios¹ pomoc dzieciom, zwierzêtom i ludziom
starszym od siebie i sami sobie. My�lê, ¿e to
samo powoli zauwa¿a siê w Polsce. Dobrze
wiêc, ¿e mamy w Milanówku aktywnie dzia-
³aj¹cy Zwi¹zek Emerytów, który stara siê
mo¿liwie najlepiej sprostaæ naszym lokalnym
potrzebom w zakresie atrakcyjnego wype³-
niania czasu ludziom starszym i rozumiej¹-
ce jego potrzeby w³adze samorz¹dowe. No-
wemu Zarz¹dowi i Komisji Rewizyjnej ¿yczê
sukcesów, a wszystkich mieszkañców w wie-
ku emerytalnym zachêcamy do wst¹pienia
w szeregi Zwi¹zku.

Andrzej Pettyn

Podziêkowanie
W imieniu Zarz¹du Zwi¹zku Emerytów,

Rencistów i Inwalidów przekazujê podziêko-
wanie za owocn¹ wspó³pracê w minionej
kadencji burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu,
przewodnicz¹cemu Rady Miasta Wojciechowi
Wlaz³o, sekretarzowi miasta Wies³awie
Kwiatkowskiej, pracownikom Urzêdu Mia-
sta, dyr. Zespo³u Szkó³ nr 1 Jerzemu Motale.
Ponadto dziêkujê dyr. Zespo³u Szkó³ Gmin-
nych nr 1 El¿biecie Prze�dzieckiej i jej zespo-
³om artystycznym za u�wietnienie naszych
spotkañ piêknymi wystêpami, dyr. Zespo³u
Szkó³ Gminnych nr 3 Krzysztofowi Filipiako-
wi i jego m³odzie¿y za przygotowanie spotkañ
Zwi¹zku w Miejskiej Hali Sportowej, Hufco-
wi ZHP za pomoc w organizacji naszych uro-
czysto�ci oraz wszystkim, którzy sponsoro-
wali nasze imprezy i uroczysto�ci.

Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

Miejski O�rodek Kultury wspó³pracuje na
terenie miasta ze szko³ami, stowarzyszenia-
mi i innymi organizacjami spo³ecznymi. Po-
szerzona zostaje w ten sposób propozycja
dzia³añ w zakresie kultury dla mieszkañców
naszego miasta. Takim przyk³adem mog¹
byæ, ju¿ sta³e, comiesiêczne spotkania z cie-
kawymi lud�mi, organizowane przez Towa-
rzystwo Mi³o�ników Milanówka. Mogli�my
spotkaæ siê z panem Potockim, który przybli-
¿a³ nam sprawy zwi¹zane z Irakiem na kilka
godzin przed wybuchem wojny. Ju¿ 3 maja
o godzinie 1600 zapraszamy na kolejne, tym
razem bêdzie to spotkanie z panem Lechem
Dzikiewiczem. Inna ciekawa impreza arty-
styczno-historyczna, to wspomnienia zwi¹-
zane z Monte Casino. 18 maja w rocznicê pa-
miêtnych wydarzeñ mo¿na bêdzie podumaæ,
po�piewaæ z refleksj¹ oddaæ ho³d tym, co wal-
czyli, rozpoczynamy o godzinie 1600.

Efekty wspó³pracy
Bardzo zachêcam do udzia³u w projek-

cjach filmowych Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego, który organizowany jest przez Stowa-
rzyszenie M³odzi dla Milanówka. Od stycz-
nia filmy przyci¹gaj¹ wielu widzów, gdy¿ pro-
pozycje tytu³ów s¹ bardzo ciekawe i wzbu-
dzaj¹ ¿yw¹ dyskusjê po projekcji. Pokazano
w naszym O�rodku filmy dokumentalne
o ró¿nej tematyce, premierowym by³ film
�Arizona� Ewy Borzêckiej. �Tunel� Krzysz-
tofa Bartuzina, przybli¿a³ problem narkoma-
nii w Polsce, proponowa³abym obejrzenie
tego filmu szerszemu gronu m³odzie¿y, pe-
dagogom z naszych szkó³, a tak¿e rodzicom.
Kolejne spotkania w DKF-ie, to 16 maja
i 13 czerwca seanse rozpoczynamy o godzi-
nie 2000. Wstêp wolny.

p.o. Dyrektora Miejskiego
O�rodka Kultury

Anna Barbara Biczyk
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W sobotê 22 marca po  raz pierwszy
w Miejskim O�rodku Kultury w Milanówku
odby³ siê Wiosenny Festiwal Harcerski dla
zuchów, harcerzy i uczniów milanowskich
szkó³ organizowany przez harcerzy Hufca Mi-
lanówek im. Janusza Kusociñskiego. Nad ca-
³o�ci¹ imprezy czuwa³y druhny Patrycja P³o-
szaj i Anna Kryñska. Dzieci i m³odzie¿ po-
przebierani w kolorowe stroje z akcentami
kwiatów, kolorowych motyli i przeró¿nych
stworków, które po zimie mo¿na ujrzeæ w bla-
sku pierwszych cieplejszych promieni s³o-
necznych, wprowadza³y weso³y nastrój do za-
bawy. Kolejny Festiwal rozpoczê³a, witaj¹c
wszystkich przyby³ych, Komendantka Huf-
ca Bo¿ena Osiadacz. Pierwsi wykonawcy we-
szli na scenê, powo³ane jury przys³uchiwa³o
siê m³odym artystom, aby przyznaæ pó�niej
odpowiednie nagrody. Po pierwszej czê�ci,
nast¹pi³o og³oszenie wyników:

Festiwal Harcerski
na przywitanie wiosny I miejsce � Ola Walczak

II miejsce � Karolina Walczak
III miejsce � Ola Towarek i Alicja Nader (duet)

Wyró¿nienia jury przyzna³o dla grupy
�Le�ni�, �Gwiezdne Tygrysy� oraz dla dziew-
cz¹t kwartetu �Sosenki�

Rozpoczê³a siê druga czê�æ festiwalu,
w której rozpoczê³a siê rywalizacja w kara-
oke. Kolejni wykonawcy losowali znane pol-
skie przeboje przek³uwaj¹c kolorowe baloni-
ki, w których ukryte by³y tytu³y piosenek.
Sala owacjami i skandowaniem przyjmowa-
³a poszczególne prezentacje. Ogólna atmos-
fera zabawy panuj¹ca na sali by³a atutem tego
Festiwalu. W rywalizacji karaoke nagrody
zdobyli: Karolina Walczak za piosenkê �Tyle
s³oñca�, Monika i Emilia Szczepaniak za od-
�piewanie �Konik na biegunach� oraz dla Ze-
spó³u, który od�piewa³ gromko �Zawsze
z Tob¹ chcia³bym byæ�. Brawa i skanduj¹ce
okrzyki brawo, rozbrzmiewa³y w budynku
Teatru Letniego MOK.

Wszyscy uczestnicy konkursów Festiwa-
lu poza nagrodami rzeczowymi dla finalistów
otrzymali s³odko�ci w postaci cukierków i li-
zaków. Wspólnym �piewem brzmia³o jeszcze
po zakoñczeniu imprezy. To by³o bardzo uda-
ne popo³udnie, zachêcam m³odych do udzia-
³u we wszelkich  formach realizacji twórczej.

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

www.mokmilanowek.pl
tel./fax (0-22) 758-39-60

Wiosenny
Koncert

Dnia 12 kwietnia odby³ siê Koncert Wio-
senny, Gra¿yna Biernat-Borowska � sopran
� zaprezentowa³a pie�ni z repertuaru klasycz-
nego, jak równie¿ znane standardy jazzowe.
Towarzyszyli jej Andrzej Kañski � gitara kla-
syczna i Piotr Malicki � gitara akustyczna.
Panowie zachwycili kunsztem wirtuozerii.
Imprezie towarzyszy³a wystawa prac Marka
Wolskiego, kopisty, portrecisty, malarza. Pre-
zentowane by³y kopie � miniatury � Wielkich
Mistrzów: A. Renoira, Van Gogha, Rem-
brandta, A. Achenbacha, A. Sisleya, H. To-
ulouse-Lautreca, F. Goyi na p³ótnie i na ka-
felkach. Ilustracje wg Mai Berezowskiej do
fraszek Kochanowskiego, Reja, Potockiego
i do znanych tekstów Sztaudyngera. Ponad-
to mo¿na by³o po koncercie kupiæ wielkanoc-
ne dekoracje, ozdoby na stó³ i pisanki.

p.o. Dyrektora Miejskiego
O�rodka Kultury

Anna Barbara Biczyk

Warsztaty
Twórcze

W ramach zajêæ dzia³aj¹ ju¿ warsztaty
Rysunku i Malarstwa dla dzieci. Spotkania
odbywaj¹ siê we czwartki w Zespole Szkól
Gminnych nr 1, przy ul. Królewskiej 69.
W ramach tych¿e zajêæ organizowana jest
druga grupa dla starszej m³odzie¿y, gimna-
zjalnej i licealnej, jednocze�nie og³aszamy
zapisy i przes³uchania do Warsztatów Teatral-
nych. Zg³oszenia w sekretariacie Mok-u.

p.o. Dyrektora Miejskiego
O�rodka Kultury

Anna Barbara Biczyk

Koszykówka
na Piasta 14

Ch³opcy w Lidze NIKE przegrali 20.03 na
wyje�dzie w Piasecznie 78-103 (P. Palarczyk
32 pkt, 8 zb, M. Weso³owski 8 pkt, 13 zb,
 M. Zapa³owski 16 pkt, P. Maciak 14 pkt,
9 zb). 25.03 przegrali u siebie z 7 LO  S³o-
wackiego 63-68 (P. Palarczyk 19 pkt, 8 zb,
P. Maciak 9 pkt, 13 zb, 4 blk, M. Weso³owski
10 pkt, M. Zapa³owski 15 pkt, 5 as, R. Dej
10 pkt). 31.03 przegrali na wyje�dzie z 17
LO Modrzewskiego 93-115 (R. Dej 32 pkt,
P. Palarczyk 23 pkt, 8 zb, 7 as, P. Maciak
14 pkt, 19 zb, 6 blk, S. Górski 10 pkt, 7 zb,
5 as, 4 prze). 10.04 wygrali u siebie z 39 LO
Lotnictwa Polskiego 130-100 (R. Dej 34 pkt,
P. Palarczyk 31 pkt, 14zb, 6 as, 5 prze, P. Ma-
ciak 18 pkt, 29 zb, 5 prze, M. Zapa³owski
11 pkt, 8 as, S. Górski 12 pkt). 11.04 wygrali
u siebie z Komorowem 142-91 (P. Palarczyk
41 pkt, 15zb, 10 as, 7 prze, R. Dej 39 pkt,
6 prze, M. Zapa³owski 16 pkt, 9 as, 8 zb,
S. Górski 13 pkt, 5 as, 7 prze,  P. Maciak
8 pkt, 12 zb, 4 blk, M. Weso³owski 12 pkt,
9 zb.).

Dziewczêta w Lidze NIKE 27.03 wygra-
³y z 28 LO Kochanowskiego na wyje�dzie
47-36 (M. Gamdzyk 17 pkt. 23 zb, 7 prze,
7 blk, I. Gawryszewska 8 pkt. 17 zb.). Plasu-
j¹c siê na drugim miejscu w grupie, zagraj¹
z 9 LO Hoffmanowej w pó³finale Ligi.

www.zsmilan.prv.pl
 Micha³ Gbur

Wy�piewany puchar
Chór �Z³oty Li�æ� Klubu Seniora z Miejskiego O�rodka Kultury w Milanówku wy�piewa³

wyró¿nienie na  II Festiwalu Amatorskich Zespo³ów i Chórów Seniora. Festiwal ten organizo-
wany by³ w Warszawie, a fina³ odbywa³ siê w Domu Kultury �Zacisze�. Zespó³ przygotowa³
3 utwory, �Chod� na Pragê�, �Przygoda na Mariensztacie�, �Kasztany�.  Wystêp Chóru zosta³
przyjêty gromkimi brawami publiczno�ci, gdy¿ poziom artystyczny wykonania by³ wysoki, po-
przedzony sumiennymi æwiczeniami pod opiek¹ instruktora Macieja Puchalskiego. Jest to nie-
w¹tpliwy sukces tego �m³odego� zespo³u. Kolejne zaproszenia na wystêpy posypa³y siê, jak
z przys³owiowego rêkawa. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.

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

Miss Milanówka
2003 roku

Wybory Miss Milanówka pod patronatem
Burmistrza Miasta

Eliminacje:
FINA£ podczas  �DNI MILANÓWKA�

14-15 czerwca 2003 r.
� W eliminacjach na Miss mog¹ wzi¹æ udzia³

wszystkie panie, które ukoñczy³y 16 lat
i z³o¿¹ zdjêcia portretowe i ca³ej sylwetki
(najlepiej w kostiumie k¹pielowym)

� Zg³oszenia w Miejskim O�rodku Kultury
w Milanówku przy ul. Ko�cielnej 3

tel./fax 758 39 60 do dnia 20 maja 2003 r.
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26 kwietnia br. przy piêknej s³onecznej
pogodzie 106 osób w ró¿nym wieku, naj-
m³odszy uczestnik mia³ 7 lat, najstarszy 71,
wziê³o udzia³ w rajdzie rowerowym z okazji
75-lecia parafii �w. Jadwigi �l¹skiej. Trasa
rajdu prowadzi³a do �róde³ � czyli do parafii
w ¯ukowie, która by³a pierwsz¹ parafi¹
mieszkañców Milanówka, zanim powsta³a
jeszcze parafia �w. Jadwigi. W�ród przyby³ych
znale�li siê: burmistrz Milanówka Jerzy Wy-
socki, trzech radnych z Milanówka, radny po-
wiatowy, ksiê¿a z obu milanowskich parafii.
Wraz z m³odzie¿¹ w wycieczce wziê³o udzia³
kilkunastu rodziców.

Po udzieleniu b³ogos³awieñstwa na wy-
prawê przez proboszcza parafii �w. Jadwigi
ks. pra³ata Zbigniewa Szysza i odmówieniu
modlitwy, koordynator ds. sportu W³odzi-
mierz Filipiak wrêczy³ wszystkim uczestni-
kom kolorowe plakietki z logo obchodów
75-lecia parafii, a nastêpnie  pod wodz¹ Je-
rzego Majewskiego, wiceprzewodnicz¹cego
Rady Miasta i w towarzystwie Stra¿y Miej-
skiej, która zadba³a o bezpieczeñstwo kola-
rzy, kawalkada rowerzystów  wyruszy³a
w kierunku ̄ ukowa.

Na miejscu w ̄ ukowie powita³ przyby³ych
proboszcz tamtejszej parafii ks. Jan Studziñ-
ski, który przedstawi³ pokrótce historiê para-
fii i jej zwi¹zki z Milanówkiem. W piêknym

modrzewiowym ko�ciele wys³uchano dalszych
informacji, odmówiono modlitwê i ca³a grupa
wyruszy³a w drogê powrotn¹ do Milanówka.
Program kontynuowano na boisku Szko³y
Podstawowej nr 2.  Na zorganizowane tam
imprezy z³o¿y³y siê � tzw. tor kolarski i mecz
pi³ki no¿nej miêdzy ministrantami parafii �w.
Jadwigi (dru¿ynê prowadzi³ ks. Przemys³aw
Æwiek) i ministrantami parafii Matki Bo¿ej
Bolesnej (któr¹ poprowadzi³ ks. Marek Ko³o-
dziejski, znany zawodnik reprezentacyjnej
dru¿yny polskich ksiê¿y).

Pierwsza po³owa meczu, który sprawnie
sêdziowa³ pan W³odzimierz Filipiak, up³ynê-
³a pod znakiem sporej przewagi go�ci, którzy
strzelili dwie bramki. Nic wiêc nie wskazy-
wa³o na to, ¿e mecz mo¿e zakoñczyæ siê ja-
k¹� niespodziank¹. Tymczasem po przekaza-
niu dru¿ynie ministrantów z parafii �w. Ja-
dwigi kilku istotnych wskazówek taktycz-
nych i dokonaniu zmian w sk³adzie dru¿yny
- w zespó³ ks. Æwieka wst¹pi³ jakby nowy
duch. Wkrótce ministranci od �w. Jadwigi
zyskali du¿¹ przewagê  i udokumentowali j¹
strzelaj¹c dwa gole. Przewaga ros³a i szybko
pad³y dwie kolejne bramki. W konsekwencji
m³odzie¿ z parafii �w. Jadwigi wygra³a ca³y
mecz wynikiem 4:2. Ale zbli¿a siê 25-lecie
parafii Matki Bo¿ej Bolesnej i wkrótce m³o-
dzi pi³karze-ministranci bêd¹ mieli okazjê do

rewan¿u. W meczu du¿ym talentem b³ysn¹³
Pawe³ Jankowski - uczeñ z gimnazjum na
¯abim Oczku, zdobywca jednej z bramek dla
dru¿yny parafii �w. Jadwigi. Jego dobra gra
w ataku spotka³a siê z uznaniem obserwuj¹-
cych ten mecz kibiców, którzy wyrazili na-
dziejê, ¿e ten utalentowany pi³karz wkrótce
trafi do Milanu Milanówek.

Bezpo�rednio po meczu burmistrz Jerzy
Wysocki i proboszcz ks. pra³at Zbigniew
Szysz wrêczyli kapitanom dru¿yn pami¹tko-
we puchary i specjalne jubileuszowe medale
za zwyciêstwa w konkurencjach kolarskich.

Dodajmy, ¿e organizatorzy zorganizowali
dla m³odzie¿y ognisko po³¹czone z piecze-
niem kie³basek, co odbywa³o siê pod czujnym
okiem Grzegorza Lawendowskiego i kilku
dzielnych druhów z Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej. W tym czasie wielu rowerzystów skorzy-
sta³o z mo¿liwo�ci oznakowania swoich ro-
werów dla zabezpieczenia ich przed kradzie-
¿¹, co sprawnie zorganizowa³a Stra¿ Miejska.

Komitet Organizacji obchodów 75-lecia
parafii dziêkuje wszystkim, którzy przyczy-
nili siê do powodzenia tej sympatycznej im-
prezy kolarskiej i festynu sportowo-rekre-
acyjnego na terenie Szko³y Podstawowej
nr 2, który przyczyni³ siê do jeszcze wiêkszej
integracji spo³eczno�ci parafialnej, ̀ a zw³asz-
cza m³odzie¿y. Osobne podziêkowania nale-
¿¹ siê dyr. Szko³y, p. Mariannie Frej, która
wios³a swój osobisty wk³ad w organizacjê
imprezy.

Andrzej Pettyn

75 lat parafii �w. Jadwigi
na sportowo...

Piotr Warpechowski jest jednym z naj-
bardziej wysportowanych ludzi w Milanów-
ku. Latem gra w pi³kê no¿n¹, siatkow¹ i ko-
szykówkê. Zim¹ natomiast je�dzi na ³y¿-
wach, gra w hokeja. Od wielu lat bierze udzia³
w rozgrywkach sportowych w Milanówku.
Jest 3-krotnym v-ce  mistrzem Milanówka w
tenisie sto³owym. Zajmowa³ drugie miejsce w
siatkówce pla¿owej i pi³ce no¿nej. W rozgryw-
kach sportowych na terenie naszego Miasta
zajmowa³ zawsze wysok¹ lokatê, ale nie uda-
³o mu siê nigdy stan¹æ na najwy¿szym po-
dium. Wreszcie 5 kwietnia 2003 r.
w Mistrzostwach Milanówka w tenisie sto³o-
wym Piotrek zaj¹³ pierwsze miejsce otrzymu-
j¹c z r¹k Burmistrza Miasta okaza³y  puchar.
Gratulujemy wytrwa³o�ci, teraz o zwyciêstwa
bêdzie ³atwiej.

Wyniki Turnieju:
Mê¿czy�ni

1. Piotr Warpechowski
2. Marek Raksimowicz

Nareszcie mistrzem

Korty Tenisowe

3. Ryszard Gens
3. Tomek Stasiuk
Kobiety
1. Marzanna Korzêbska /trzeci tytu³ z rzêdu/
2. Berenika Szafrañska
3. Julia Kazimierczak
3. Monika Olejnik

Serdecznie zapraszamy mieszkañców
Milanówka na imprezy sportowe pod patro-
natem Burmistrza Miasta.  Pierwszego maja
odbêd¹ siê Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w szachach juniorów.  Dla uczczenia roczni-
cy Konstytucji  w dniu 3-go maja organizo-
wany jest bieg na 1 milê i masowe wy�cigi
kolarskie. Zapraszamy dzieci i doros³ych do
wypróbowania swoich si³ w biegu jak i na ro-
werze. Dla jednej osoby z po�ród wszystkich
uczestników bêdzie wylosowana nagroda,
rower.

Ruszy³a Liga Siódemek dla dzieci ze szkó³
podstawowych i gimnazjalnych. 15 kwietnia
rozegrany zosta³ pierwszy mecz, w którym

Pogromcy Teletubisiów zremisowali z Demo-
nami Wojny 4:4. Mecze odbywaj¹ siê we
wtorki, �rody i pi¹tki w godzinach 1620 � 1930.
Warto przyj�æ i pokibicowaæ, mecze s¹ bar-
dzo emocjonuj¹ce.

Koordynator ds. sportu w mie�cie
W³odzimierz Filipiak

Czynne:
� od godz. 8.00 do 20.00
� od godz. 20.00 do 22.00

(przy �wietle sztucznym)
po wcze�niejszej rezerwacji telefonicznej.

1 godz. � 18 PLN
1 godz. przy o�wietleniu � 20 PLN

W  ramach obchodów 75-lecia Parafii
�w. Jadwigi zapraszamy w dniach 24-25.05.
na Otwarte Mistrzostwa Milanówka w grze
podwójnej.

Koordynator ds. sportu w mie�cie
W³odzimierz Filipiak
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W ostatnich miesi¹cach Milanówek do�æ
czêsto go�ci³ na ³amach prasy centralnej.
Dziêki Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej
- która uczestniczy w akcji �Szko³a z klas¹� -
o Milanówku pisa³a �Gazeta Wyborcza�, za-
mieszczaj¹c obszern¹ relacjê ze spotkania
uczniów z Katarzyn¹ Kolend¹-Zalewsk¹ nt.
autorytetu. Na ten sam temat obszern¹ rela-
cjê d�wiêkow¹ nada³a �Radiostacja�. O Mi-
lanówku � w kontek�cie ¿ycia i pracy pisar-
skiej Ferdynanda A. Ossendowskiego �
w pó³godzinnej audycji mówi³ II Program Pol-
skiego Radia SA. W kwietniu w tym samym
programie by³y mieszkaniec Milanówka, Sta-
nis³aw Markowski, opowiada³ o twórczo�ci
swojego dziadka Juliana Markowskiego, au-
tora wielu wspania³ych pomników na Cmen-
tarzu £yczakowskim.

Równie¿ w kwietniu �Go�æ Niedzielny�
ca³¹ kolumnê po�wiêci³ Parafii �w. Jadwigi w

nawi¹zaniu do przypadaj¹cego, w tym roku
75-lecia parafii. Wypowiadaj¹c siê na temat
programu obchodów jubileuszowych, pro-
boszcz parafii � ks. Zbigniew Szysz stwier-
dzi³ m.in.: �Przez imprezy, festyny, �wiêta,
wykraczaj¹ce poza dzia³alno�æ tylko duszpa-
stersk¹, chcemy integrowaæ spo³eczno�æ Mi-
lanówka. Je�li siê to udaje, to tylko dziêki
�wieckim, których coraz wiêcej gromadzi siê
przy ko�ciele �w. Jadwigi, nie tylko w grupach
modlitewnych�. ̄ e tak jest faktycznie �wiad-
czy zamieszczona obok tej wypowiedzi rela-
cja red. Tomasza Go³¹ba z parafii, w której
autor m.in. przytacza s³owa Jerzego Majew-
skiego, organizatora parafialnych imprez
sportowych. Wiele miejsca red. Go³¹b po�wiê-
ca Bibliotece Parafialnej, która jest swego ro-
dzaju ewenementem. �...gdy  wszêdzie og³o-
szono ju¿ upadek czytelnictwa, a biblioteki
jedna po drugiej zamyka siê  - mówi bibliote-
karka Maria P³óciennik - w parafii �w. Jadwi-
gi nie mo¿emy nad¹¿yæ z wydawaniem ksi¹-
¿ek�. Dla podkre�lenia tego, i¿ milanowska
biblioteka jest organizmem ¿ywym red. Go-
³¹b podkre�la, i¿ ksiêgozbiór liczy 16 tys. wo-
luminów (w tym ponad 3 tys. ksi¹¿ek o te-
matyce religijnej), z którego korzysta �614
zarejestrowanych rodzin, czyli oko³o tysi¹ca
czytelników.� Pisz¹c o sposobach pozyskiwa-
nia czytelników przez bibliotekarkê Mariê
P³óciennik, autor relacji stwierdza: �Nie stra-
szy ich �w. Augustynem czy �Summ¹� �w.
Tomasza, ale gdy nastolatki oczytaj¹ siê ju¿
w Agacie Christie, same pytaj¹ o powa¿niej-
sze lektury. Zara¿eni pasj¹ czytelnictwa tra-
fiaj¹ pó�niej nierzadko na studia bibliotekar-
skie. Nic wiêc dziwnego, ¿e do niezwyk³ej
biblioteki zagl¹dali ju¿ nie tylko biskupi, ale
tak¿e dwóch Prymasów.� Dodajmy, ¿e para-
fii �w. Jadwigi po�wiêcono w �Go�ciu Nie-
dzielnym� ca³¹ kolumnê, na której znalaz³y
siê te¿ dwa zdjêcia i szczegó³owe informacje
o Mszach �w. i godzinach funkcjonowania
biblioteki.

Kwietniowy numer bogato ilustrowane-
go czasopisma �Spotkania z zabytkami�
w artykule �Ocaliæ od zapomnienia� wiele
miejsca po�wiêca organizowanym w Mila-
nówku konkursom plastyczno-literackim dla
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Autor-
ki artyku³u Agnieszka Krzysiak i Jolanta Mar-
ciniak podkre�laj¹, ¿e �ide¹ konkursu jest
zwrócenie uwagi na tak liczne w tym regio-
nie, zrujnowane obiekty architektury. Zde-
wastowane przez ludzi - zachowa³y jeszcze
�lady piêkna. Inne, opuszczone przez u¿yt-
kowników, wziê³a we w³adanie przyroda.
Opisane, namalowane zostan¹ poniek¹d ura-
towane. Wiele z tych obiektów da siê zreszt¹
jeszcze uratowaæ, uchroniæ przed losem, dzie-
si¹tków domów w stylu witkacowskim, wy-
budowanych na prze³omie wieków na trasie
Warszawa-Otwock, które zosta³y po prostu
rozebrane w latach dziewiêædziesi¹tych XX w.,
a na ich miejscu zbudowano: nowobogackie
bezgu�cia�. W dalszej czê�ci artyku³u, zajmu-
j¹cego pó³torej kolumny, autorki podkre�laj¹
znaczenie wychowawcze tego rodzaju kon-
kursów organizowanych w Milanówku na
rzecz ma³ych ojczyzn pisz¹c m.in. �Dzieci
penetruj¹ piêkne, a nie zawsze znane sobie
zak¹tki, znajduj¹ce siê czêsto dwa kroki od
swoich domów. Odkrywaj¹ urok tych obiek-
tów, poznaj¹ nie u�wiadamian¹ sobie wcze-
�niej ich warto�æ jako dóbr kultury�. Artyku³
uzupe³niaj¹ reprodukcje dzie³ sztuki autor-
stwa uczniów z Integracyjnej Spo³ecznej
Szko³y Podstawowej, Nowej Prywatnej Szko-
³y Podstawowej (obie z Milanówka) i gimna-
zjum w Otrêbusach.

Andrzej Pettyn

P.S. Informacje o mo¿liwo�ci udzia³u
w kolejnym konkursie mo¿na uzyskaæ pod
numerem tel. 724-97-93 lub bezpo�rednio
w Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej,
ul.  Warszawska 14, od poniedzia³ku do pi¹t-
ku w godz. 8.00-17.00.

Milanówek w mediach centralnych

PAMIÊTAJMY
O PIOTRKU...

Odszed³ od nas Piotrek � kolega, przyja-
ciel, harcerz. Chcemy zachowaæ Go w pamiê-
ci i w sercach takim, jakim Go widzimy, jak-
by ca³y czas by³ z nami.

Piotrek nosi³ w sobie subteln¹ pogodê
ducha, jakby �wiadomie i z rozwag¹ realizo-
wa³ jeden z punktów Prawa Harcerskiego:
�Harcerz jest zawsze pogodny�. Mia³ wiele
¿yczliwo�ci i ciep³a dla innych; by³ wra¿liwy
na otaczaj¹cy �wiat. Chêtnie bra³ udzia³ w
akcjach swojej dru¿yny. Choæ by³ na pocz¹t-
ku swojej harcerskiej drogi, to z dum¹ nosi³
Krzy¿ Harcerski; zdoby³ sprawno�æ Stra¿ni-
ka Betlejemskiego �wiat³a Pokoju; z wielkim
sercem i oddaniem bra³ udzia³ w akcjach
Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy.

Piotrek, ogl¹damy siê za siebie, bo ci¹gle
wierzymy, ¿e Ciê znowu zobaczymy...

Drodzy Rodzice Piotra, Marto... Wiemy,
¿e ¿adne s³owa nie ukoj¹ Waszego cierpie-
nia. £¹czymy siê z Wami w bólu i têsknocie,
bo tak¿e nam Go brakuje.

      Instruktorzy i harcerze
      Hufca ZHP Milanówek

      Przyjaciele z 33 DHS �GRYFY�

sk³adaj¹
Burmistrz Miasta

i Pracownicy Urzêdu Miejskiego w Milanówku

Drogiej Kole¿ance
Gra¿ynie Wójcik

Serdeczne Wyrazy Wspó³czucia
z powodu �mierci

Matki
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Zainteresowanych mieszkañców Milanówka informujemy, ¿e 8 maja br. (czwartek) pla-
nowana jest  dystrybucja sadzonek kwiatów po cenach hurtowych. Dystrybucja odbêdzie na
terenie Urzêdu Miejskiego w Milanówku, ul. Ko�ciuszki 45 w godz. 8.00 - 15.00.

Uwaga:

� nie ma zapisów na sadzonki kwiatów,

� mo¿na bêdzie zakupiæ dowoln¹ ilo�æ i dowolny gatunek kwiatów po cenach hurtowych.

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Zofia Krawczyk

REGULAMIN
1. Koordynatorem konkursu jest Referat

Ochrony �rodowiska  Urzêdu Miejskiego.

2. Konkurs trwa od 15.05.2003 r.
do 30.09.2003 r.

3. Konkurs organizowany jest w nastêpuj¹-
cych kategoriach:

� balkony i ogródki w domach wielomiesz-
kaniowych,

� ogród ozdobny przy zabudowie miesz-
kaniowej,

� ogród o charakterze le�nym przy zabu-
dowie mieszkaniowej,

� ogród ozdobny przy firmie.

W konkursie mog¹ braæ udzia³ w³a�ciciele
lub zarz¹dcy obiektów wymienionych
w pkt. 3, zg³oszonych w terminie do
15.05.2003 r.

5. Druki zg³oszeñ znajduj¹ siê w Referacie
Ochrony �rodowiska UM w Milanówku
przy ul. Ko�ciuszki 45, budynek B (I piê-
tro) oraz na stronie internetowej: www.mi-
lanowek.pl. Przyjmowane s¹ tak¿e w³asno-
rêcznie napisane zg³oszenia zawieraj¹ce
dane wskazane w ww. za³¹czniku.

Zg³oszenia powinny byæ z³o¿one osobi�cie.
Mog¹ byæ tak¿e (po uzyskaniu pisemnej
akceptacji zainteresowanych) dokonywa-
ne przez s¹siadów, znajomych, radnych
Rady Miasta.

Jedna osoba mo¿e zg³osiæ do konkursu tyl-
ko jedn¹ posesjê.

6. Sk³ad Komisji Konkursowej ustala Bur-
mistrz Miasta Milanówka.

7. Komisja dokona co najmniej dwukrotnego
przegl¹du ka¿dej zg³oszonej posesji w ter-
minach wskazanych w pkt. 2.

KONKURS
NA �NAJPIÊKNIEJSZY OGRÓDEK
PRZYDOMOWY W MILANÓWKU�

Je¿eli macie Pañstwo balkon ciekawie obsadzony kwiatami, lub urz¹dzony ogródek
przy domu, firmie albo jeste�cie zachwyceni prac¹ s¹siadów, znajomych, rodziny,
zg³aszajcie swoje propozycje do 15.05.2003r. bezpo�rednio do Referatu Ochrony �ro-
dowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku przy ul. Ko�ciuszki 45, budynek B,
I piêtro (758-30-61 w. 212, 221).

Dla laureatów konkursu przewidziane s¹ bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe!

8. W ocenie zg³oszonych obiektów Komisja
bierze pod uwagê kryteria:  zagospodaro-
wanie obiektu (architektura krajobrazu),
ocena architektoniczna obiektu,  stan sa-
nitarno - porz¹dkowy w obiektach i obsza-
rze przylegaj¹cym, stan techniczny budyn-
ków, ogrodzeñ i obiektów towarzysz¹cych,
zastosowanie pomys³owo�ci i niekonwen-
cjonalnych rozwi¹zañ dotycz¹cych urz¹-
dzenia zieleni, ma³ej architektury oraz prac
pielêgnacyjno � porz¹dkowych, i ocenia
stopieñ ich spe³nienia metod¹ punktow¹.

9.W czasie pierwszego przegl¹du Komisja
dokonuje selekcji i eliminuje obiekty, któ-
rych ³¹czna liczba punktów (liczona meto-
d¹ �redniej arytmetycznej ocen wszystkich
cz³onków Komisji) nie przekracza 60,
w przypadku balkonu 20, z ka¿dorazowe-
go przegl¹du posesji i balkonów.

10. Komisja ma prawo w czasie pierwszego
przegl¹du w³¹czyæ do konkursu nie zg³o-
szone obiekty, po uzyskaniu zgody w³a-
�ciciela, zgodnie z zapisem pkt. 4 niniej-
szego regulaminu.

11. Komisja sporz¹dza protoko³y, w których
podsumowuje liczby punktów uzyska-
nych przez poszczególnych uczestników
i liczbê dokonanych ocen.

12. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w ter-
minie do 30.10.2003 r. po wykoñczeniu
przez Komisjê protoko³u koñcowego.
O uzyskaniu kolejno�ci miejsc w ka¿dej
grupie decyduje �rednia ocena punktowa
obliczana jako iloraz sumy ocen uzyska-
nych podczas obydwu przegl¹dów i licz-
by tych ocen.

DYSTRYBUCJA  KWIATÓW

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

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

Wnioski zg³oszeniowe do pobrania na stronie internetowej www.milanowek.pl
lub w Referacie Ochrony �rodowiska
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Szrotówek jest motylem (wielko�ci
mola), przywêdrowa³ do Polski  4 lata temu
z Ba³kanów. Rozprzestrzeni³ siê na ca³¹
Europê. Obecnie nasilenie tego szkodnika jest
tak wielkie, ¿e w jednym li�ciu kasztanowca
mo¿e znale�æ siê a¿ 300 larw! Szkodliwo�æ
szrotówka polega na zmniejszeniu zielonej
powierzchni li�ci, co powoduje przedwczesne
jego zasychanie i opadanie, skrócenie przy-
rostów pêdów i zmniejszenie wielko�ci owo-
ców lub ca³kowity brak owocowania. Wcze-
sna utrata li�ci przez kolejne kilka lat mo¿e
doprowadziæ do zamierania drzew.

Mimo wielu wysi³ków naukowców nie
znaleziono prostego przepisu na zwalczanie
tego szkodnika. Przyczyna tkwi miêdzy in-

ZWALCZANIE GRO�NEGO SZKODNIKA KASZTANOWCÓW
W NASZYM MIE�CIE
Szkodnikiem tym jest szrotówek kasztanowiaczek.

nymi w z³o¿onej biologii szrotówka. Wci¹gu
roku  mo¿e rozwin¹æ siê a¿ 5 pokoleñ. Wylot
motyli pierwszego pokolenia zazêbia siê
z kwitnieniem kasztanowców, co uniemo¿li-
wia wykonywanie zabiegów chemicznych.
Ponadto kasztanowce s¹ sadzone na ogó³
w bezpo�rednim s¹siedztwie cz³owieka (mia-
sta, ogrody), gdzie stosowanie pestycydów
jest niedozwolone. Mimo to, trzeba walczyæ.

W naszych warunkach skutecznym, bez-
piecznym i tanim sposobem jest dok³adne
grabienie i kompostowanie li�ci, poniewa¿
w nich zimuje szrotówek. Temperatura
w pryzmie przez kilka tygodni powinna wy-
nosiæ ponad 40-50oC.  Aby to osi¹gn¹æ, trze-
ba pryzmê przykryæ foli¹ lub warstw¹ ziemi

(ok. 40-50 cm). Specjali�ci zalecaj¹ nie zdej-
mowanie folii z pryzmy do koñca maja.

Pamiêtajmy, ¿e pozostawienie nawet nie-
wielkich resztek, zniweczy nasz wysi³ek, po-
niewa¿ z poczwarek, znajduj¹cych siê zaled-
wie w kilogramie suchych li�ci, mo¿e na wio-
snê wykluæ siê oko³o 4500 motyli. Po³owa
z nich to samice, z których ka¿da mo¿e z³o-
¿yæ nawet 40 jaj, wiêc w efekcie powstanie
a¿ 90.000 nowych larw minuj¹cych (¿eruj¹-
cych wewn¹trz li�ci, wygryzaj¹c szerokie ko-
rytarze) li�cie.

Referat Ochrony �rodowiska
tel. 758 30 61 wew. 221, 212

e-mail: srodowisko@milanowek.pl

Informacja dla w³a�cicieli
psów!

AKCJA ODBIORU
ZU¯YTYCH OPON!

Referat Ochrony �rodowiska Urzêdu
Miejskiego  w Milanówku uprzejmie informu-
je, ¿e od miesi¹ca czerwca do koñca bie¿¹ce-
go roku bêdzie trwaæ akcja odbioru zu¿ytych
opon od mieszkañców naszego miasta (nie
prowadz¹cych dzia³alno�ci gospodarczej).

Zbiórka zu¿ytych opon (bez felg) bêdzie
odbywaæ siê w ka¿d¹ ostatni¹ sobotê miesi¹-
ca przez firmê AMINEX. Warunkiem przyjê-
cia zu¿ytych opon od w³a�cicieli gospodarstw
domowych do wywozu jest zg³oszenie tele-
foniczne,  tel. 758-30-61 (62) wew. 221 lub
212; b¹d� zg³oszenie osobiste w Referacie
Ochrony �rodowiska  najpó�niej w �rodê (do
godz. 13.00) poprzedzaj¹c¹ dzieñ wywozu
zu¿ytych  opon.

Terminy odbioru zu¿ytych opon:  28.06.,
26.07., 30.08., 27.09., 25.10., 29.11.,
27.12.2003 r.

Kierownik
Referatu Ochrony �rodowiska

Zofia Krawczyk

Burmistrz Miasta Milanówka przypomina w³a�cicielom posia-
daj¹cym psy o obowi¹zkowych szczepieniach przeciwko w�cie-
kli�nie.

Szczepienia przeprowadz¹ lekarze weterynarii.

1. Pan Przemys³aw Albin � w lecznicach: przy ul. Warszawskiej 21A i ul. Chrzanowskiej 7.

2. Pan Zbigniew Krzywicki � w lecznicy przy ul. Grudowskiej 26.

3. Pani Gra¿yna Polañczyk � w lecznicy przy ul. Grudowskiej 26.

Ponadto szczepienia przeciwko w�ciekli�nie bêd¹ wykonywane w wyznaczonych punk-
tach na terenie miasta. Informacje z dok³adnymi terminami i punktami szczepieñ bêd¹ roz-
wieszone na tablicach i s³upach og³oszeniowych na terenie Milanówka. Obowi¹zkowe szcze-
pienia przeciwko w�ciekli�nie na terenie miasta Milanówka przeprowadzone bêd¹ w miesi¹cu
maju br.

W 2003 roku ka¿dy w³a�ciciel psa, który op³aci podatek od posiadania psów (podstawa
prawna: Uchwa³a Nr 14/III/2002 Rady Miasta Milanówka z dnia 16.12.2002 r.) nie bêdzie
p³aciæ za szczepienia przeciwko w�ciekli�nie. Emeryci i renci�ci s¹ zwolnieni od p³acenia po-
datku za posiadanie jednego psa. Ww. osoby zwolnione z uiszczenia op³aty za szczepienie
powinni okazaæ przy szczepieniu psa:

potwierdzenie op³aconego podatku za psa,

emeryci i renci�ci � legitymacjê rencisty (emeryta) lub dowód osobisty z ostatnim odcin-
kiem emerytury (renty).

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Zofia Krawczyk

Projekt graficzny tego numeru wykona³ spo³ecznie � Radny Miasta Milanówka, Mariusz Koszuta


