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Z prac Burmistrza
w dniach 14 padziernika
 04 grudnia 2003 r.
Burmistrz:
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawie:
a) korekty bud¿etu miasta na 2003 r.,
b) zmiany w planie finansowym rodków
specjalnych w rozdz. 75095 w 2003 r.,
c) okrelenia wysokoci stawek procentowych wk³adu partycypacyjnego
Gminy Milanówek w budowie lokali
mieszkalnych w zasobach TBS dla
osób fizycznych nie posiadaj¹cych decyzji o przydziale lokalu,
d) oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w Urzêdzie Miejskim
w Milanówku; dot. pracy na stanowiskach komputerowych, zgodnie z Kodeksem Pracy,
e) powo³ania Komisji do uporz¹dkowania dokumentacji z wyborów samorz¹dowych w 2002 r.
f) powo³ania Komisji do przeprowadzenia
likwidacji wybrakowanego sprzêtu
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku.
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ (na X i XI Sesjê Rady Miasta Milanówka) (patrz s. 29).
3. Zdecydowa³ o dofinansowaniu konkursów: ekologicznego w Szkole Podst. nr 2
i plastycznego pt. Milanowskie dêby
w barwach jesieni.

Na zbli¿aj¹ce siê wiêta
w imieniu Radnych, Pracowników Urzêdu
Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy
pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia prze¿ywania
Bo¿ego Narodzenia w zdrowiu, radoci
i ciep³ej, rodzinnej atmosferze.
Kolejny za Rok 2004 niech bêdzie
czasem spokoju oraz realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeñ.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Burmistrz
Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Tradycyjnie serdecznie zapraszamy
na wspólne, uroczyste powitanie
Nowego Roku 2004.
Spotykamy siê na skwerze F. A. Ossendowskiego
u zbiegu ul. Krakowskiej i Kociuszki
o godz. 23.45
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Burmistrz
Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

KOMUNIKAT

4. Przed³u¿y³ umowê dzier¿awy gruntu pod
kiosk przy ul. Warszawskiej, przy stacji
PKP.

DLA MIESZKAÑCÓW

5. Og³osi³ przetarg na sprzeda¿ nieruchomoci przy ul. Królewskiej, dz. nr ew. 75,
obrêb 06-19.

Z dniem 1 STYCZNIA 2004 r. nast¹pi zmiana banku obs³uguj¹cego
Urz¹d Miejski w Milanówku.

6. Omówi³ ze Skarbnikiem, Sekretarzem
i Zastêpc¹ Burmistrza wstêpny projekt
bud¿etu miasta na 2004 r.
7. Uruchomi³ zamówienia publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego na:
a) sk³ad, drukowanie i rozprowadzanie
Biuletynu Miasta Milanówka w latach
2004-2006,
b) dowóz dzieci do szkó³ i na basen do
Grodziska Maz. w latach 2004-2006,
ci¹g dalszy na str. 2

Poni¿ej podajemy NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ,
na który bêdzie mo¿na wp³acaæ podatki, op³aty oraz inne nale¿noci.

Urz¹d Miejski w Milanówku
ul. Kociuszki 45
05-822 Milanówek
PKO BP SA Oddzia³ w Grodzisku Maz.
nr - 28 10201055 1225815412
Skarbnik Miasta Milanówka
Gra¿yna Wójcik
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ci¹g dalszy ze str. 1

(ponowne uruchomienie przetargu,
pierwszy przetarg nieograniczony zosta³
uniewa¿niony  wp³ynê³a tylko 1 wa¿na oferta),
c) przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu Milanówka (ponowne uruchomienie przetargu,
pierwszy przetarg nieograniczony zosta³ uniewa¿niony  wp³ynê³a tylko 1
wa¿na oferta),
d) likwidacjê dzikich wysypisk na terenie Milanówka w latach 2004-2006,
w trybie zapytania o cenê na zakup
artyku³ów biurowych dla Urzêdu Miejskiego na 2004 r.
8. Zatwierdzi³ wyniki zamówieñ publicznych:
 w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie:
a) kana³u sanitarnego w ul. Zaw¹skiej,
b) wodoci¹gu w ul. Wiosennej,
c) wodoci¹gu w ul. Staszica (DêbowaKrólewska) i w ul. Kasztanowej
(wzd³u¿ ul. Królewskiej),
d) wodoci¹gu-³¹cznika w ulicach: Ludnej-Kochanowskiego-Chopina wzd³u¿
granicy z Gmin¹ Grodzisk Maz.,
e) jesienny wywóz lici z posesji prywatnych na terenie Milanówka,
a) sprz¹tanie budynków A i B Urzêdu Miejskiego w latach 2004-2006,
b) wy³apywanie bezdomnych psów i kotów z terenu Milanówka w latach
2004-2006,
 w trybie pozaustawowym  na wykonanie wodoci¹gu w ul. Leny lad
(na pó³noc od ul. Gospodarskiej).
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

ZOSTAÑ MIKO£AJEM
Wspólna akcja Urzêdu Miasta Milanówka
i Orodka Opieki Spo³ecznej
Podobnie jak w latach ubieg³ych zwracamy siê do firm, instytucji i osób fizycznych
o pomoc w przygotowaniu paczek wiatecznych dla dzieci z rodzin niezamo¿nych z terenu naszej gminy oraz osób samotnych
w podesz³ym wieku. Paczki te zawieraæ bêd¹
artyku³y spo¿ywcze, owoce, s³odycze.
Dla wiêkszoci z obdarowanych bêdzie to
jedyny prezent, jaki otrzymaj¹ w okresie
wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Mamy nadziejê,
¿e los naszych podopiecznych ( szczególnie
dzieci ) nie jest Pañstwu obojêtny. Mo¿na im
pomóc wp³acaj¹c kwoty na konto specjalne
Orodka Pomocy Spo³ecznej w Milanówku.
Zapraszamy Pañstwa do czynnego udzia³u w naszej akcji, prosimy o darowizny pieniê¿ne, jak te¿ w postaci paczkowanych artyku³ów spo¿ywczych, s³odyczy, owoców itp.
W ubieg³ym roku uda³o nam siê przygotowaæ 96 paczek dla dzieci i 10 paczek dla
osób samotnych. Pañstwa hojnoæ i okazanie serca przywróci naszym podopiecznym
wiarê i nadziejê, i¿ nie pozostaj¹ sami, w tym
szczególnym okresie jakim s¹ wiêta Bo¿ego Narodzenia.

Og³oszenie
W zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.
(Dz.U. Nr 15 poz. 48 z pó¿n. zm.) PROJEKT BUD¯ETU MIASTA NA 2004 ROK
zosta£ przekazany do Rady Miasta oraz
RIO w Warszawie w dniu 15 grudnia 2003r.
Skarbnik Miasta Milanówka
Gra¿yna Wójcik

Jednoczenie pragniemy poinformowaæ,
i¿ ka¿dy darczyñca bêdzie móg³ odliczyæ
przekazan¹ darowiznê w wys. 15% od dochodu. Podstawa prawna: art. 26 ust.1
pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r Nr 14,
poz. 176 ze zm.), art 18 ust. 1 pkt 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz. U. z 2000 r Nr 54, poz 654 ze zm.).
Darowizn pieniê¿nych prosimy dokonywaæ na konto:
rodki Specjalne Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Milanówku
BPH PBK SA Grodzisk Mazowiecki
44106000760000421060002328
Informacji udzielamy pod nr. tel. 724-97-92,
755-86-35 (p. Renata Mucha)
Kierownik OPS
Janina Klimczak

Wolontariat
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku zaprasza wszystkich chêtnych do wspó³pracy w programie wolontarystycznym na
rzecz ludzi, którzy takiej pomocy potrzebuj¹
tj. osób samotnych, w podesz³ym wieku, niepe³nosprawnych. Wolontariuszem mo¿e zostaæ ka¿da pe³noletnia osoba chc¹ca dzia³aæ
na rzecz innych lub m³odzie¿, która ukoñczy³a 16 rok ¿ycia (za zgod¹ rodziców).

Zg³oszenia :
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku, ul. Fiderkiewicza 41 tel. 724-97-92
i 755-86-35, pokój nr 2, koordynator d/s
wolontariatu p. Renata Mucha, rody w godz.
800-1600.

Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 28 padziernika 2003 r.

X Sesjê Rady Miasta Milanówka, która
odby³a siê 28 padziernika 2003 r. otworzy³
i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Milanówka Wojciech Wlaz³o.
W sesji udzia³ wziêli radni, Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza
Zbigniew Laska, Skarbnik Miasta Gra¿yna
Wójcik, Sekretarz Miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta i Przewodnicz¹cy Komisji Konkursowej Jerzy Majewski przedstawi³ laureatów III edycji konkursu na Najlepszy Ogród przydomowy
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w Milanówku, og³oszony w biuletynie
M. Milanówka nr , str .. Burmistrz Jerzy
Wysocki wrêczy³ wyró¿nionym nagrody i dyplomy.
W kategorii II  Ogród ozdobny przy zabudowie mieszkaniowej:
I miejsce  Pañstwo Hanna i Bogus³aw
Si³ka
II miejsce  Pañstwo Dorota i Krzysztof
Wojciechowscy
III miejsce  Pani Barbara Pusz
W kategorii III  Ogród ozdobny przy firmie:
I miejsce  Szko³a Podstawowa Nr 2
II miejsce  Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1
W kategorii IV  Ogród o charakterze le-

nym przy zabudowie mieszkaniowej :
I miejsce  Pañstwo Dorota i Krzysztof
Wojciechowscy.
Ponadto, komisja postanowi³a przyznaæ
wyró¿nienie Pañstwu Alinie i Zbigniewowi
cis³owskim, którzy zg³osili swój ogród
w trzech kategoriach: Balkony, Ogród
ozdobny przy zabudowie mieszkaniowej
i Ogród o charakterze lenym przy zabudowie mieszkaniowej.
Laureaci konkursu zostali uhonorowani:
przydatnymi w ogrodzie nagrodami rzeczowymi, sadzonkami krzewów i kwiatów, czasopismami Ogrody, katalogami rolin
polecanych przez Zwi¹zek Szkó³karzy Polskich oraz p³ytami CD pod tytu³em Klinika
rolin i Pn¹cza ogrodowe.

Wszystkim fundatorom nagród Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki
i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania. Fundatorami nagród byli:
1. Czasopismo OGRODY,
2. Pan Piotr Mazuchowski  w³aciciel
Szkó³ki Drzew i Krzewów Ozdobnych,
ul. 3-go Maja 2, Grodzisk Maz.,
3. Pan Krzysztof Gaszewski  w³aciciel
Gospodarstwa Ogrodniczego, ul. Zachodnia 2, Milanówek,
4. Pan Andrzej Dziekañski  w³aciciel Gospodarstwa Ogrodniczego, ul. ¯yrardowska 22, Grodzisk Maz.,
5. Gminny Fundusz Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej.
Nastêpnie Radni przyjêli sprawozdanie
Burmistrza z pracy miêdzy sesjami.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³:
 Uchwa³a nr 80/X/03
w sprawie: zatwierdzenia wybranych radnych do M³odzie¿owej Rady Miasta, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  15-za,
jednog³onie.
W sk³ad M³odzie¿owej Rady Miasta weszli: Ma³gorzata Wieczorek, Agnieszka
Szczap, Katarzyna Klimowicz, Cezary Pu³awski, Monika Radkiewicz, Piotr Szymañski, Anna Ma³gorzata Pomierny, Karolina Lawendowska, Tomasz Tomaszewski, Magdalena Wierzejska, £ukasz £umiñski, Tomasz Weso³owski, Anna Kryñska, Katarzyna Wi¹cek, Karolina Tempska, Pawe³ Wróblewski, Marta Olender,
Zbigniew Jab³rzykowski.
Burmistrz Jerzy Wysocki wrêczy³ wybranym radnym zawiadczenia o wyborze do
M³odzie¿owej Rady Miasta.
 Uchwa³a nr 81/X/03
w sprawie: korekty bud¿etu Miasta Milanówka na 2003 rok, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu  15-za, jednog³onie.
W uchwale dokonano:
Zwiêkszenia dochodów bud¿etowych
l Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomociami  zwiêksza siê
plan dochodów z tytu³u sprzeda¿y nieruchomoci o 50.000 z³ (w zwi¹zku
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l

z wczeniejszymi sp³atami rat za grunt
przynale¿ny do sprzedanych lokali).
Rozdz. 75801  Czêæ owiatowa subwencji ogólnej  zwiêksza siê plan dochodów w zwi¹zku z otrzymaniem ze
rodków rezerwy czêci owiatowej
subwencji ogólnej kwoty 2.400 z³,
przeznaczonej na dofinansowanie
kosztów adaptacji pomieszczeñ szkolnych na gabinety profilaktyczne.
Rozdz. 75805  Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej  zwiêksza siê
plan dochodów o kwotê 1.045 z³
w zwi¹zku z przyznaniem dla Miasta

czêci rekompensuj¹cej subwencji
ogólnej w zakresie kwoty rekompensuj¹cej dochody utracone z tytu³u ulg
i zwolnieñ ustawowych w podatku rolnym i lenym.
l Rozdz. 90001  Gospodarka ciekowa
oraz ochrona wód  zwiêksza siê plan
dochodów z tytu³u wp³at komitetów
spo³ecznych na budowê kanalizacji
w miecie o kwotê 57.000 z³.
Zmniejszenia dochodów bud¿etowych
Zmniejsza siê plan dochodów  ³¹cznie
o 30.000 z³, w tym:
l Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne  wp³aty komitetów spo³ecznych na
budowê dróg w miecie o kwotê
10.000 z³
l Rozdz. 71004  Plany miejscowego
zagospodarowania miasta  darowizny na koszty sporz¹dzania planów
o kwotê 10.000 z³,
l Rozdz. 75095  Pozosta³a dzia³alnoæ
- darowizny na organizacjê imprez
kulturalnych w miecie o kwotê
10.000 z³.
Zwiêkszenia wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 40002  Dostarczanie wody 
zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowê
wodoci¹gów o kwotê 10.000 z³. rodki zostan¹ przeznaczone na zadanie 
budowa wodoci¹gu w ulicy Wiosennej.
l Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne  zwiêksza siê plan ogó³em
o 85.000 z³ ,
w tym przeznacza siê na:
 wydatki bie¿¹ce  55.000 z³  na naprawy dróg z elementów betonowych
oraz utwardzanie dróg gruntowych,
 wydatki inwestycyjne  30.000 z³, na
realizacjê zadania  budowa ulicy Prostej.
l Rozdz. 75095  Pozosta³a dzia³alnoæ
 zwiêksza siê plan wydatków o 7.000
z³ na zap³atê, zgodnie z umow¹, II raty
za wykonanie strategii rozwoju miasta.
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
w zwi¹zku z otrzymaniem subwencji
owiatowej przeznaczonej na dofinansowanie adaptacji pomieszczeñ szkolnych na gabinety profilaktyczne
zwiêksza siê plan wydatków w § 4270
 zakup us³ug remontowych w Zespole
Szkó³ Gminnych nr 1 o kwotê 1.200 z³
oraz w Zespole Szkó³ Gminnych Nr 3
o 1.200 z³.
l Rozdz. 90003  Oczyszczanie miast
i wsi  rodki w wys. 1.045 z³ przeznacza siê na wywóz bezpañskich
psów do schroniska.
Zmniejszenie wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 75702  Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego  zmniejsza siê plan wydatków przeznaczonych
na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych

kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych o kwotê 25.000 z³.
Zmiany w planie wydatków bud¿etowych wynikaj¹ce z przeniesieñ planu
l Rozdz. 02001  Gospodarka lena 
zmniejsza siê plan wydatków przeznaczonych na pielêgnacjê drzew w lesie
komunalnym o 430 z³.
l Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne - zmniejsza siê plan wydatków bie¿¹cych na remonty dróg o 42.000 z³.
rodki przeznacza siê na wydatki inwestycyjne tj. na kontynuacjê rozpoczêtej
w ub.r. modernizacji ulicy Granicznej.
l Rozdz. 75011  zmniejsza siê plan na
wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotê 6.000 z³, rodki przenosi
siê do rozdzia³u 75023.
l Rozdz. 75023  Urz¹d Miejski  zwiêksza siê plan wydatków o 6.000 z³
z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.
l Rozdz. 75095  Pozosta³a dzia³alnoæ
 zwiêksza siê plan o 10 000 z³ z przeznaczeniem na wydatki zwi¹zane z organizacj¹ przyjazdu grupy w³oskiej
m³odzie¿y w ramach wspó³pracy
miast.
l Rozdz. 75412  Ochotnicza stra¿ po¿arna  dokonuje siê przeniesieñ
w planie wydatków inwestycyjnych 
niewykorzystan¹ kwotê 500 z³ na zakup wozu bojowego przeznacza siê na
zadanie  modernizacja kot³owni
w budynku OSP.
l 80101  Szko³y podstawowe  zmniejsza siê plan wydatków o rodki w³asne w wys. 250 z³ za³o¿one na realizacjê wyprawki szkolnej w zwi¹zku z otrzymaniem na ten cel dotacji
z bud¿etu pañstwa.
l 80110  Gimnazja  w zwi¹zku z tym,
i¿ koszty osobowe nowozatrudnionych (od 1 wrzenia br.) nauczycieli
w Zespole Szkó³ Gminnych Nr 1 bêd¹
ni¿sze od pierwotnie planowanych, zabezpieczone rodki na ten cel w bud¿ecie miasta (wynagrodzenia, pochodne
od wynagrodzeñ i FS) zmniejsza siê
³¹cznie o kwotê 16.569 z³.
l rozdz. 80145  Komisje egzaminacyjne  zmniejsza siê plan wydatków
o kwotê 1000 z³, rodki przenosi siê
do rozdzia³u 75095.
l Rozdz. 90002  Gospodarka odpadami  zwiêksza siê plan wydatków
realizowanych w ramach tego rozdzia³u o kwotê 5.180 z³ z przeznaczeniem
na wywóz odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych od
mieszkañców miasta.
l Rozdz. 90003  Oczyszczanie miast
i wsi  zwiêksza siê plan wydatków
o 14.955 z³, rodki przeznacza siê na
op³aty za wywóz bezpañskich psów do
schroniska.
ci¹g dalszy na str. 4
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ci¹g dalszy ze str. 3

Rozdz. 90095  Pozosta³a dzia³alnoæ
 zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych o niewykorzystan¹ w planie
kwotê na zadanie budowa oczyszczalni cieków w wys. 2.696 z³.
l Rozdz. 92503  Rezerwaty i pomniki
przyrody  w zwi¹zku z zakoñczeniem
prac przy pielêgnacji drzew  pomników
przyrody  zmniejsza siê plan wydatków o niewykorzystan¹ kwotê 190 z³.
Zmiany w planie rodków specjalnych
na 2003 rok
Dokonuje siê zmian polegaj¹cych na przeniesieniu planu miêdzy paragrafami w planie rodków specjalnych:
l Szko³y Podstawowej Nr 2 (rozdz.
80101) z przeznaczeniem na op³aty za
korzystanie z p³ywalni.
l Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 (rozdz.
80110) z przeznaczeniem na koszty
organizacji uroczystoci szkolnych.
 Uchwa³a nr 82/X/03
w sprawie: zmiany treci Uchwa³y nr 394/
XLVII/ 02 Rady Miasta Milanówka z dnia
28 maja 2002r. w sprawie: wyra¿enia woli
wniesienia wk³adu pieniê¿nego-partycypacyjnego na rzecz Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Zieleñ Miejska
Spó³ka z o.o. w Pruszkowie ul. Gordzia³kowskiego 9, w celu realizacji budownictwa wielorodzinnego na terenie Miasta
Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  15-za, jednog³onie.
Zmiana uchwa³y nr 394 daje mo¿liwoæ
przydzia³u lokali mieszkalnych  w II etapie budowy TBS, planowanym na lata
2004/2005 na preferencyjnych warunkach (3% partycypacja najemców) dla
osób mieszkaj¹cych w zasobach prywatnych i znajduj¹cych siê w szczególnie
trudnej sytuacji materialnej.
 Uchwa³a nr 83/X/03
w sprawie: ustalenia sieci publicznych
przedszkoli prowadzonych przez gminê
Miasto Milanówek, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu  15-za, jednog³onie.
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o systemie owiaty i wprowadzeniem obowi¹zku uczêszczania dzieci do klas O od nowego roku szkolnego 2004/2005, ustalona zosta³a sieæ przedszkoli publicznych,
oparta na przedszkolu publicznym przy
ul. Fiderkiewicza 41 i jego filii przy
ul. Warszawskiej 18. Rada Miasta na
wniosek Burmistrza Jerzego Wysockiego
nie uzna³a za zasadne tworzenia klas O
przy szko³ach podstawowych.
 Uchwa³a nr 84/X/03
w sprawie: sprzeda¿y lokali mieszkalnych
w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ul.Okólnej 3, bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy Miasto Milanówek, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu  15-za, jednog³onie.
 Uchwa³a nr 85/X/03
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielel
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nie przez Burmistrza Miasta Milanówka
bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali
mieszkalnych bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul.Okólnej 3,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  15za, jednog³onie.
Uchwa³a nr 86/X/03
w sprawie: sprzeda¿y lokali mieszkalnych
w budynku po³o¿onym w Milanówku
przy ul.Okólnej 6, bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy Miasto Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  15-za, jednog³onie.
Uchwa³a nr 87/X/03
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka
bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali
mieszkalnych bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul.Okólnej 6, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  15-za, jednog³onie.
Uchwa³ami Nr 84, 85, 86 i 87 Rada Miasta umo¿liwia sprzeda¿ lokali komunalnych w budynkach przy ul. Okólnej 3 i 6
na rzecz ich dotychczasowych najemców
za 90% bonifikat¹ przy jednorazowej zap³acie w okresie do 31.05.2004 r. lub 60%
bonifikaty przy zakupie mieszkania na
raty (w okresie max. 3 lata). Takie zasady by³y stosowane przy sprzeda¿y mieszkañ komunalnych w budynkach przy
ul. Okólnej w ubieg³ych latach.
Uchwa³a nr 88/X/03
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
Ptasia w Milanówku, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu  15-za, jednog³onie.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Ptasia obejmuje teren 15 ha
w rejonie ulicy Ptasiej, przeznaczony jest
pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z dopuszczaniem dzia³alnoci gospodarczej w po³udniowej czêci terenu
w pobli¿u ul, Kazimierzowskiej.
Uchwa³a nr 89/X/03
w sprawie: rozpatrzenia protestów, z³o¿onych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Lipowa-1 w Milanówku, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 11-za, 3-wstrz.
Uchwa³a nr 90/X/03
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Lipowa-1, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 14-za, jednog³onie.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lipowa 1 obejmuje teren
5,3 ha na pó³noc od ulicy Lipowej w rejonie ulicy Sadowej, przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
Uchwa³a nr 91/XI/03
w sprawie: rozpatrzenia protestów, z³o¿onych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Sadowa-1, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  11-za, 3-wstrz.

 Uchwa³a nr 92/X/03
w sprawie: rozpatrzenia protestów, z³o¿onych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Sadowa-1, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  11-za, 3-wstrz.
 Uchwa³a nr 93/X/03
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Sadowa-1, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu  14-za, jednog³onie,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Sadowa 1obejmuje teren
4,9 ha na wschód od ulicy Sadowej miêdzy ulic¹ Lipow¹ i ulic¹ Ruczaj, przeznaczony pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
 Uchwa³a nr 94/X/03
w sprawie: zmiany Uchwa³y nr 56/VII/03
Rady Miasta Milanówka z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie: zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu Wiatraczna-1
w Milanówku po³o¿onego miêdzy ulic¹
Mi³¹, Wiatraczn¹, Szkoln¹ i rowem Grudowskim, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  14-za, jednog³onie,
Radni dokonali poprawek w treci i rysunku zatwierdzonego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Wiatraczna likwiduj¹c zapis o stanowiskach archeologicznych, które zosta³y
wy³¹czone z obszaru planistycznego.
 Uchwa³a nr 95/X/03
w sprawie: wyboru ³awników do S¹du Rejonowego w Grodzisku Maz. któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu  14-za, jednog³onie. Do S¹du Rejonowego w Grodzisku
Maz. zostali wybrani na ³awników w tajnym g³osowaniu: Robert Bogdzio, Zbigniew Burakowski, Ewa Galiñska,
Anna Okoñ, El¿bieta Olczak, Anna Pilaszek, Wies³awa Sprengel.
 Uchwa³a nr 96/X/03
w sprawie: wyboru ³awników do S¹du
Okrêgowego, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  14-za, jednog³onie,
Do S¹du Okrêgowego w Warszawie na
³awników zostali wybrani w tajnym g³osowaniu: Waldemar Kostrzewa, Jacek
Szeliga i Irena Teclaw.
 Uchwa³a nr 97/X/03
w sprawie: wyboru cz³onka Komisji Rewizyjnej (powo³ano radnego Dariusza
Kopcia), któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  14-za, jednog³onie.
 Uchwa³a nr 98/X/03
w sprawie: usytuowania pomnika Golgoty Wschodu, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  13-za, 1-wstrz.
Radni na wniosek grupy inicjatywnej wyrazili zgodê na wmurowanie na Placu
im. Stefana Starzyñskiego tablicy pami¹tkowej, powiêconej deportowanym i pomordowanych na Wschodzie w czasie
II wojny wiatowej i po jej zakoñczeniu.

 Uchwa³a nr 99/X/03
w sprawie: usytuowania pomnika, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  11-za, 3-wstrz.
Radni na wniosek Rady Parafialnej przy
Parafii w. Jadwigi w Milanówku wyrazili zgodê na lokalizacjê pomnika Chrystusa Króla na skwerze przy zbiegu ulic Królewskiej i Grudowskiej.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu. Protoko³y, uchwa³y wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady Miasta
Milanówka w budynku B ul. Kociuszki 45,
tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Og³oszenie

Uprzejmie informujê wszystkich
mieszkañców Milanówka,
¿e w Wigiliê 24.12.03 r.
Urz¹d Miejski i jednostki organizacyjne
Gminy pracowaæ bêd¹ do godz. 12.00.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Og³oszenie

Uprzejmie informujê wszystkich
mieszkañców Milanówka,
¿e w Sylwestra 31.12.03 r.
Urz¹d Miejski i jednostki organizacyjne
Gminy, pracowaæ bêd¹ do godz. 14,00.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

XI Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 listopada 2003 r.

XI Sesjê Rady Miasta Milanówka, która
odby³a siê w dniu 25 listopada 2003r. otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.
W sesji udzia³ wziêli radni, Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza
Zbigniew Laska, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ nastêpuj¹ce projekty uchwa³:
 Uchwa³a nr 100/XI/03
w sprawie: zatwierdzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu Po³udnie- czêæ A, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 12-za, 3-wstrz.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Po³udnie-czêæ A obejmuje
obszar o pow. 71 ha na po³udnie od torów
kolejki WKD do Grodziska Maz. i przewidziany jest pod zabudowê mieszkaniow¹
jednorodzinn¹ z dopuszczeniem us³ug.
 Uchwa³a nr 101/XI/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska-2 w Milanówku przez pana J.Ewertowskiego,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 11-za,
3-przeciw, 1-wstrz.
 Uchwa³a nr 102/XI/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska-2 w Mi-
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XI Sesja Rady Miasta Milanówka trwa³a do pónych godzin wieczornych

lanówku przez Zarz¹d Oddzia³u Miejskiego Ligi Ochrony Przyrody w Milanówku,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  11-za,
3-przeciw, 1-wstrz.
Uchwa³a nr 103/XI/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska-2 w Milanówku przez Kupców Milanowskich,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 11-za,
3-przeciw, 1-wstrz.
Uchwa³a nr 104/XI/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska-2 w Milanówku przez Ligê Ochrony Przyrody
Oddzia³ w Podkowie Lenej, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu  11-za, 3-przeciw,
1-wstrz.
Uchwa³a nr 105/XI/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska-2 w Milanówku przez pani¹ Annê Krawczyk,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  10za, 3-przeciw, 2-wstrz.
Uchwa³a nr 106/XI/03
w sprawie: rozpatrzenia protestu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska-2 w Milanówku
przez pani¹ Mariê Wolsk¹, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  15-za, jednog³onie
Uchwa³a nr 107/XI/03
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Królewska-2, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  10-za, 3-przeciw, 2-wstrz..
Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Królewska - 2 obejmuje obszar o pow. 10 ha na pó³noc od ul. Królewskiej przy wjedzie do Milanówka od
strony Warszawy. Teren ten jest przewidziany do przeznaczenia pod nieuci¹¿liw¹
dzia³alnoæ gospodarcz¹, handel i us³ugi.
Uchwa³a nr 108/XI/03
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka
bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali
mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul. Zachodniej
18 bl.I, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
 15-za, jednog³onie.
Uchwa³a przewiduje udzielenie 35% bonifikaty przy sprzeda¿y lokali komunalnych w budynku przy ul. Zachodniej 18
blok I w okresie do 31.05.2004 r. Poprzednio ustalona bonifikata w wys. 90% ceny
lokali obowi¹zywa³a w okresie grudzieñ
2000 r.  maj 2001 r.
ci¹g dalszy na str. 6

5

Ci¹g dalszy ze str. 5

l

 Uchwa³a nr 109/XI/03
w sprawie: wyboru banku do obs³ugi bud¿etu Gminy Miasto Milanówek, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu  15-za, jednog³onie.
Do obs³ugi bankowej bud¿etu Gminy Miasto Milanówek na najbli¿sze 3 lata (20042006) w miejsce BPH PBK Oddzia³ w Grodzisku Maz. zosta³ wybrany Bank PKO BP
S.A. V Oddzia³ Centrum w Warszawie,
Oddzia³ w Grodzisku Maz.
 Uchwa³a nr 110/XI/03
w sprawie: zmian w bud¿ecie miasta na
2003 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  15-za, jednog³onie
Uzasadnienie do Uchwa³y Rady Miasta Milanówka w sprawie zmian w bud¿ecie miasta na 2003 rok z dnia 25
listopada 2003 roku

l

Zmiany w planie wydatków bud¿etowych
l

l

l

l

l

6

Rozdz. 40002  Dostarczanie wody 
zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych na zadanie  budowa wodoci¹gu
w ulicy Wiosennej o kwotê 5.100 z³ .
Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne  zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych o 50.000 z³ na realizacjê zadania  budowa skrzy¿owania ulicy Turczynek z ulic¹ Królewsk¹ i Podwiejsk¹.
Rozdz. 75023  Urz¹d Miejski 
Zwiêksza siê plan wydatków przeznaczonych na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie Urzêdu ³¹cznie o kwotê
42.000 z³ , w tym o 20.000 z³ (§4260)
w zwi¹zku z wyd³u¿onym okresem
grzewczym i wzrostem cen energii
elektrycznej oraz o 22.000 z³ ( § 4300)
w zwi¹zku z koniecznoci¹ zakupu
nowego programu komputerowego
dotycz¹cego ewidencji rodków trwa³ych i szkoleniami pracowników dotycz¹cymi wdro¿enia tego programu, na
us³ugi pocztowe (wzrost kosztów wynika z wiêkszej iloci korespondencji
m.in. zwi¹zanej z wymian¹ dowodów
osobistych oraz na dodatkowe szkolenia pracowników w zwi¹zku ze
zmianami przepisów prawa).
Rozdz. 75095  Pozosta³a dzia³alnoæ
 zwiêksza siê plan wydatków
o 10.000 z³ z przeznaczeniem na organizacjê pobytu oficjalnej delegacji
m³odzie¿y z zaprzyjanionego miasta
w³oskiego Fumone.
Rozdz. 75416  Stra¿ Miejska  zwiêksza siê ogó³em o 15.001 z³ plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników w celu wyeliminowania przechodzenia zobowi¹zañ
z tytu³u podatku dochodowego i sk³adek emerytalnych na rok nastêpny.

l

l

l

Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe 
dokonuje siê przeniesieñ w planie finansowym Szko³y Podstawowej Nr 2
na kwotê 8.300 z³ z przeznaczeniem
na wywóz mieci, op³aty za cieki,
op³aty bankowe i pocztowe, szkolenia
bhp. Ponadto w zwi¹zku z oszczêdnociami wynikaj¹cymi z przebywania
nauczycieli na urlopach macierzyñskich, tak¿e z mniejsz¹ iloci¹ godzin
doranych i zastêpstw oraz mniejsz¹
iloci¹ oddzia³ów szkolnych, zmniejsza siê ogó³em plan wydatków w szko³ach podstawowych na p³ace i pochodne o kwotê 88.255 z³, w tym w ZSG Nr 1
o 59.955 z³ , w ZSG Nr 3 o 20.720 z³
i w Sz. P. Nr 2 o 7.580 z³.
Rozdz. 80110  Gimnazja  zmniejsza
siê plan wydatków na wynagrodzenia
osobowe i pochodne ³¹cznie o 98.882
z³, w tym w ZSG Nr 1 o kwotê 19.182
z³ i w ZSG Nr 3 o 79.700 z³, w zwi¹zku
z mniejsz¹ iloci¹ oddzia³ów i zatrudnieniem nauczycieli z ni¿szym sta¿em
i wykszta³ceniem ni¿ planowano.
Rozdz. 80113  Dowo¿enie uczniów
do szkó³  zwiêksza siê plan wydatków o kwotê 7.000 z³ w zwi¹zku ze
wzrostem iloci refundowanych dowozów indywidualnych dzieci niepe³nosprawnych do szkó³ specjalnych.
Rozdz. 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne- na realizowane w ramach
tego rozdzia³u wiadczenia w zakresie sprawienia pogrzebu zmniejsza siê
plan o 1.190 z³.
Rozdz. 85315  Dodatki mieszkaniowe  zmniejsza siê plan wydatków na
wyp³aty dodatków mieszkaniowych
o kwotê 30.933 z³, m.in. w zwi¹zku
z otrzymaniem od Wojewody Mazowieckiego dotacji na uzupe³nienie niedoboru wynikaj¹cego z rozliczenia dotacji za okres od 1.01 do 30.09.2003 r.

l

Rozdz. 85319  Orodek pomocy spo³ecznej  zmniejsza siê plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników o kwotê 1.353 z³ ( pozosta³oæ
w planie po wyp³acie tzw.13).

l

Rozdz. 85401  wietlice szkolne 
zmniejsza siê wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotê 5.938 z³,
w tym w ZSG NR 1 o 2.398 z³ i w Sz. P.
Nr 2 o 3.540 z³.

l

Rozdz. 90002  Gospodarka odpadami
 zwiêksza siê plan wydatków w tym
rozdziale o kwotê 27.100 z³ z przeznaczeniem na obs³ugê zintegrowanego
systemu selektywnej zbiórki odpadów.

l

Rozdz. 90003  Oczyszczanie miast
i wsi przeznacza siê rodki w wys.
20.350 z³ na mycie koszy ulicznych
oraz sprz¹tanie dzikich wysypisk.

l

Rozdz. 90015  Owietlenie ulic  zabezpiecza siê rodki w wys. 70.000 z³
na owietlenie ulic, w zwi¹zku z brakiem decyzji z MUW w W-wie o zwiêkszeniu dotacji na owietlenie dróg powiatowych i wojewódzkich.

l

Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
ogó³em plan wydatków na utrzymanie
Miejskiej Hali Sportowej zmniejsza siê
o 20.000 z³. Ponadto dokonuje siê
przeniesieñ wydatków na pokrycie
wynagrodzeñ osobowych pracowników i pochodnych oraz na ubezpieczenie budynku hali.

W planie dochodów bud¿etowych
dokonuje siê nastêpuj¹cych zmian:
1) zwiêksza siê plan dochodów o ponadplanowe wp³ywy z tytu³u:
l

Rozdz. 40002  Dostarczanie wody 
op³at za przy³¹cza wodoci¹gowe wp³acane przez komitety spo³eczne w wys.
1.400 z³

l

Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomociami  op³at za przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci w wys.
2.000 z³

l

Rozdz. 75023  Urz¹d Miejski  dochodów z dzier¿awy gruntów w wys.
3.000 z³

l

Rozdz. 75495  Pozosta³a dzia³alnoæ
 darowizn na bezpieczeñstwo publiczne w wys. 230 z³

l

Rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego, lenego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych  podatku od posiadania psów w wys. 400 z³

l

Rozdz. 75814  Ró¿ne rozliczenia 
odsetek od rodków na rachunkach
bankowych w wys. 1.000 z³

l

Rozdz. 90001  Gospodarka ciekowa
 wp³at komitetów spo³ecznych na budowê kanalizacji w miecie w wys.
35.000 z³

l

Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
darowizn na budowê hali sportowej
w wys. 300 z³

2) zmniejszenie planu dochodów :
l

Rozdz. 40002  Dostarczanie wody 
zmniejsza siê o 43.330 z³ planowane
dochody z tytu³u rozliczenia dzia³alnoci ( zysku) ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

 Uchwa³a nr 111/XI/03
Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci na 2004 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591
z roku 2001 z pón. zm./ art. 5, ust. 1 i 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /tekst jednolity
Dz.U.Nr 9, poz. 84 z roku 2002 z pón. zm./
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 31 padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych
w podatkach i op³atach /M.P. Nr 51 poz.804/
 Rada Miasta Milanówka u c h w a l a,
co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków mieszkalnych i ich czêci
l 0,52 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej
2) od budynków lub ich czêci zwi¹zanych
z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ rolnicza lub lena oraz od
czêci budynków mieszkalnych zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
l 17,42 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
3) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
2
l 8,11 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej
4) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
2
l 3,49 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej
5) od pozosta³ych budynków lub ich czêci
2
l 5,05 z³ od 1 m powierzchni u¿ytkowej
6) od budowli
l 2% ich wartoci
w tym od budowli wykorzystywanych
bezporednio do wytwarzania energii
elektrycznej lub ciep³a, linii elektroenergetycznych przesy³owych i rozdzielczych, ruroci¹gów i przewodów sieci
rozdzielczej gazów, ciep³a, paliw i wody,
od budowli s³u¿¹cych do odprowadzania
i oczyszczania cieków.
7) od powierzchni gruntów:
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
inn¹ ni¿ dzia³alnoæ rolnicza lub lena, z
wyj¹tkiem zwi¹zanych z budynkami
mieszkalnymi
l
0.63 z³ od 1 m2 powierzchni
pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
l
3,41 z³ od 1 ha powierzchni
 pozosta³ych
l
0,16 z³ od 1 m2 powierzchni
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2004 roku po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

 Uchwa³a nr 112/XI/03
Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 listopada 2003r.
w sprawie: wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2004 rok
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591
z 2001r. z pón. zm./ i art.10 ust.1 pkt 1-7 i
ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i op³atach lokalnych /tekst jednolity
Dz.U.Nr 9, poz.84 z roku 2002 z pón. zm./
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z
dnia 31 padziernika 2003r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych
obowi¹zuj¹cych w 2004 roku Dz. Urz. Min.
Fin. Nr 15 poz. 83/ - Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje:
§1
Okrela siê stawki podatku od rodków
transportowych w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r.
w³¹cznie powy¿ej 1996 r.
 od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
410 z³
360 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
660 z³
610 z³
 powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
960 z³
910 z³
2) Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton wed³ug
stawek okrelonych w za³¹czniku nr
1 do niniejszej uchwa³y.
3) Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:
Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r.
w³¹cznie powy¿ej 1996 r.
 od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton
710 z³
710 z³
4) Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania
³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów równej lub wy¿szej 12 ton
wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.

5) Od przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r.
w³¹cznie powy¿ej 1996 r.
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton
310 z³
280 z³
6) Od przyczep i naczep, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y.
7) Od autobusów w zale¿noci od liczby
miejsc do siedzenia:
Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r. w³¹cznie powy¿ej 1996 r.
 mniejszej ni¿ 30 miejsc
640 z³
580 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1.190 z³
1.085 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku po uprzednim og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Za³¹czniki znajduj¹ siê do wgl¹du w Biurze Rady Miasta i na stronie internetowej
www.milanowek.pl

 Uchwa³a nr 113/XI/03
Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od posiadania psów na
rok 2004
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591
z 2001 r. z pón. zm./ art.14 pkt 1-4 i art.20
ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /tekst jednolity
Dz.U.Nr 9, poz.84 z 2002 r. z pón. zm./ oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31
padziernika 2003 r. w sprawie wysokoci
granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych  Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje:
§1
Ustala siê wysokoæ stawek podatku od
posiadania psów na 2004 rok:
ci¹g dalszy na str. 8
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Ci¹g dalszy ze str. 7

1. od 1 i ka¿dego kolejnego psa  w wysokoci 42 z³;
2. od 2 i ka¿dego kolejnego psa posiadanego przez osobê powy¿ej 65 lat, która prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe  w wysokoci 42 z³;
3. od 3 i ka¿dego kolejnego psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa
rolnego  w wysokoci 42 z³.
§2
1. Obowi¹zek podatkowy, o którym mowa w
§ 1 powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym osoba fizyczna wesz³a w posiadanie psa.
2. Obowi¹zek podatkowy, o którym mowa
w § 1 wygasa z koñcem miesi¹ca, w którym osoba posiadaj¹ca psa zg³osi³a, ¿e
przesta³y istnieæ okolicznoci uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
3. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub
wygas³ w ci¹gu roku, podatek od posiadania psów na ten rok ustala siê proporcjonalnie do liczby miesiêcy, w których
istnia³ obowi¹zek podatkowy.
§3
Podatek od posiadania psów p³atny jest
z góry bez wezwania w terminie do dnia 30
czerwca, a dla osób które wesz³y w posiadanie psa po 30 czerwca, w ci¹gu 14 dni od powstania obowi¹zku podatkowego.
§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004r. po uprzednim og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

 Uchwa³a nr 114/XI/03
Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie: op³aty administracyjnej od
czynnoci urzêdowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591
z 2001 r. z pón. zm./, art.18 i art.19, pkt 1,
lit.d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych /tekst jednolity Dz.U.Nr 9, poz.84 z roku 2002 z pón.
zm./ oraz art.30 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U.Nr 15, poz.139 z roku
1999 z pón. zm./  Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje:
§ 1
Ustala siê op³aty administracyjne za:
1) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka  70,00 z³;
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2) wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka
formatu A-4  30,00 z³;
3) wypis lub wyrys z projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
przy jego wy³o¿eniu  20,00 z³ od strony
formatu A-4.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3
Traci moc Uchwa³a Nr 253/XXXII/01
Rady Miasta Milanówka z dnia 23 stycznia
2001 r. i Uchwa³a Nr 13/III/02 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie: op³aty administracyjnej od czynnoci
urzêdowych.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

 Uchwa³a nr 115/XI/03
Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie: wysokoci op³aty targowej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591
z 2001 r. z pón. zm./ oraz art.19 pkt 1 lit.a
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych /Dz.U.Nr 9
poz.84 z 2002 r. z pón. zm./  Rada Miasta
Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje:
§1
Okrela siê dzienne stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. Od sprzeda¿y z samochodu osobowego
13,50 z³.
2. Od sprzeda¿y z samochodu dostawczego
do 1.5 t ³adownoci 18,50 z³.
3. Od sprzeda¿y z samochodu powy¿ej 1.5 t
³adownoci 22,50 z³.
4. Od sprzeda¿y z ci¹gnika z przyczep¹
18,50 z³.
5. Od sprzeda¿y z przyczepy 13,50 z³.
6. Od sprzeda¿y za 1 m² powierzchni lub
1 m krawêdzi stoiska 4,50 z³.
7. Od sprzeda¿y z rêki, koszyka 3,50 z³.
8. Od sprzeda¿y ze sto³u handlowego
11,50 z³.
§2
Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa przez inkasenta okrelonego
w Uchwale Nr 96/XIV/99 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 sierpnia 1999 r.
§3
Traci moc uchwa³a Nr 12/III/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie: wysokoci op³aty targowej.

§4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§5
Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

 Uchwa³a nr 116/XI/03
Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie: zwolnieñ od podatku od nieruchomoci na 2004 rok
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr. 142,
poz.1591 z pón. zm./ i art.7, ust.3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych /tekst jednolity Dz.U.Nr 9,
poz.84 z 2002 roku z pón. zm./  Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci:
1. nieruchomoci lub ich czêci zajête na
potrzeby prowadzenia dzia³alnoci w zakresie zadañ w³asnych miasta przez
gminne jednostki organizacyjne.
2. nieruchomoci lub ich czêci zwi¹zane
z prowadzeniem dzia³alnoci w zakresie
ochrony przeciwpo¿arowej.
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu
z dniem 1 stycznia 2004 roku.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

 Uchwa³a nr 117/XI/03
Rady Miasta Milanówka
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie: zwolnienia w 2004 roku z
podatku rolnego od gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art.18. ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591
z 2001 r. z pón. zm./ oraz art.12 ust.1 pkt 7
ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. /Dz.U.Nr 94 poz.431 z 1993 r.
z pón. zm./  Rada Miasta Milanówka
u c h w a l a, co nastêpuje:
§1
Zwalnia siê z podatku rolnego u¿ytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej

z tym, ¿e zwolnienie mo¿e dotyczyæ nie wiêcej ni¿ 20 % powierzchni u¿ytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie wiêcej ni¿ 10 ha
na okres nie d³u¿szy ni¿ 3 lata.
§2
Zwolnienie od podatku rolnego nastêpuje na wniosek podatnika z³o¿ony przed rozpoczêciem roku podatkowego.
§3
Wniosek powinien zawieraæ informacje
na jaki okres zaprzestano produkcji rolnej.
§4
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ wyrys dzia³ki
wy³¹czonej z produkcji rolnej.
§5
Grunty wy³¹czone z dzia³alnoci produkcji rolnej musz¹ byæ utrzymywane w czarnym
ugorze, zwalczane chwasty, a dzia³ka powinna byæ oznakowana w terenie.
§6
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku po uprzednim og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

 Uchwa³a nr 118/XI/03
w sprawie: kredytu na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu 2004 roku niedoboru bud¿etu gminy, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  15-za, jednog³onie.
Uchwa³a daje mo¿liwoæ zaci¹gniêcia kredytu w wys. 1.000.000 z³ z przeznaczeniem na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku 2004
niedoboru bud¿etu Gminy. Kredyt bêdzie zaci¹gniêty w banku obs³uguj¹cym Gminê
i musi byæ sp³acony do koñca 2004 r.
 Uchwa³a nr 119/XI/03
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  15-za,
jednog³onie,
W przysz³ym roku planowane jest zaci¹gniêcie 1.000.000 z³ preferencyjnych po¿yczek w 35% umarzanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowê kanalizacji sanitarnej w Milanówku.
 Uchwa³a nr 120/XI/03
w sprawie: utworzenia z Gmin¹ Grodzisk
Maz. spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹: Przedsiêbiorstwa Wodno  Kanalizacyjnego z siedzib¹ w Grodzisku Maz.,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu  14-za,
1-wstrz.

Spó³ka wodno-kanalizacyjna gmin Grodzisk Maz. i Milanówek zostaje powo³ana przede wszystkim w celu uzyskania
rodków z Funduszu Spójnoci UE na modernizacjê oczyszczalni cieków i rozbudowê kanalizacji sanitarnej w Grodzisku
Maz. i Milanówku.
 Uchwa³a nr 121/XI/03
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 3/II/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie: wyboru Komisji
Rewizyjnej.
Radni w g³osowaniu: 11-za, 3-wstrz.
przyjêli rezygnacjê radnego Karola Wójcika z pracy w Komisji Rewizyjnej.
 Uchwa³a nr 122/XI/03
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 4/II/02
Rady Miasta Milanówek z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie: powo³ania sta³ych
Komisji Rady Miasta Milanówka,
Radni w g³osowaniu - 13-za, 1-przeciw,
1-wstrz. powo³ali radnego Karola Wójcika na cz³onka Komisji Praworz¹dnoci,
Bezpieczeñstwa Publicznego, £adu Przestrzennego i Ochrony rodowiska Rady
Miasta Milanówka.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu. Protoko³y, uchwa³y wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady Miasta
Milanówka w budynku B ul.Kociuszki 45
- tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Zaproszenie
Burmistrz Miasta Milanówka
Dyrekcja i Uczniowie
Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
Serdecznie zapraszaj¹ na
Jase³ka bo¿onarodzeniowe,
które odbêd¹ siê dnia
18 grudnia br. o godz. 18.00
w sali gimnastycznej
Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3.
Zachêcamy do zakupienia ozdób
wi¹tecznych na szkolnym kiermaszu, dochód z którego zostanie
przeznaczony na zakup paczek
wi¹tecznych dla najubo¿szych dzieci z Milanówka i wychowanków
Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w ¯yrardowie.

Z ostatniej chwili!

Rada Miasta Milanówka na XII sesji
w dniu 12.12.2003r. przyjê³a Strategiê
Zrównowa¿onego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020. Tym samym
do³¹czylimy do grona gmin, które dzia³aj¹
w oparciu o strategiê rozwoju. Zgodnie
z przyjêt¹ Strategi¹, zrównowa¿ony rozwój
Milanówka opiera siê na nadrzêdnej roli
i ochronie wyj¹tkowych walorów rodowiska przyrodniczego i kulturowego Milanówka, którym przyporz¹dkowane s¹ inne funkcje miasta. Strategia sk³ada siê z charakterystyki obecnego stanu miasta, stanowi¹cej
materia³ wyjciowy, a nastêpnie, z kierunków rozwoju miasta, w mo¿liwej do objêcia
perspektywie czasowej. Strategia bêdzie podlegaæ sta³emu monitorowaniu i korygowaniu
przez Radê Miasta na podstawie wniosków
sk³adanych przez Mieszkañców. Przyjêta
Strategia zostanie opublikowana na stronie
internetowej Milanówka, jak równie¿ bêdzie
udostêpniona do wgl¹du w Biurze Rady Miasta, pocz¹wszy od 02.01.2004 r.
Wszystkich Mieszkañców Milanówka
proszê o sk³adanie wniosków do Strategii.
Z³o¿one przez Pañstwa uwagi bêd¹ pomocne przy weryfikacji Strategii w przysz³oci.
Z powa¿aniem
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Od redakcji
Inne informacje z XII sesji Rady Miasta
Milanówka z uwagi na cykl wydawniczy
zostan¹ zamieszczone w styczniowym
numerze Biuletynu. Za zw³okê przepraszamy!

BURMISTRZ
MIASTA
MILANÓWKA
Og³asza przetarg nieograniczony na
sk³ad, druk i rozprowadzanie Biuletynu Miasta Milanówka w okresie od 01.01.2004 r. do
31.12.2006 r.
Szczegó³owe warunki dotycz¹ce przetargu
zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, któr¹ mo¿na otrzymaæ w sekretariacie Urzêdu Miasta, tel. 758-30-61 wew. 217
w godz. 8.00 -16.00.
Termin sk³adania ofert up³ywa w dniu
7.01.2004 r. o godz. 13.30
Otwarcie ofert nast¹pi w dniu 7.01.2004 r.
o godz. 14.00 w siedzibie Urzêdu Miasta
Milanówka ul. Kociuszki 45
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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ZDROWIE

BEZPIECZEÑSTWO

Stra¿ Po¿arna informuje
tel. 758 34 25

Bezrobocie, na szczêcie, dotknê³o i stra¿
po¿arn¹. Milanowscy stra¿acy ugasili dwa
po¿ary i zajêli siê jednym gniazdem os. Tak
spokojnego miesi¹ca nie by³o od kilku lat.
Padziernik miesi¹cem bezpieczeñstwa po¿arowego.
Dnia 18 padziernika, ju¿ trzeci raz w tym
roku, podpalono kompleks zabudowañ po
stolarni przy ulicy Brwinowskiej w Milanówku (tu¿ przy przystanku WKD Polesie). Kto
rozpali³ ognisko w opustosza³ych budynkach. Celowo podajê dok³adn¹ lokalizacjê.
Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e jeszcze bêdzie siê tam pali³o. Pomó¿my stra¿akom, by nie musieli niepotrzebnie ryzykowaæ zdrowiem, traciæ swój czas i marnotrawiæ cudze podatki. Ugamy po¿ar, zanim
wybuchnie. Nie musimy i nie próbujmy sami
³apaæ piromana, wystarczy, ¿e na czas powiadomimy niezbêdne s³u¿by  policjê lub stra¿
miejsk¹.
Du¿o wiêcej szkody wyrz¹dzi³ po¿ar, który wybuch³ w nocy z 29 na 30 padziernika.
Zapali³ siê gara¿ z zaparkowanym wewn¹trz
samochodem. Gara¿ bezporednio przylega³
do budynku  kuchni letniej. Stra¿acy z PSP
z Grodziska Maz. i z OSP Milanówek na tyle

szybko zlokalizowali po¿ar, ¿e ten nie zd¹¿y³ obj¹æ czêci mieszkalnej (a przecie¿ konstrukcja dachu by³a drewniana, a strop by³
ocieplany trocinami).
Komenda powiatowa PSP w Grodzisku
Maz. dwa razy w roku kontroluje jednostki OSP
z terenu powiatu. Dnia 22 padziernika po raz
drugi w tym roku kontrolowana by³a OSP Milanówek. W poszczególnych kategoriach uzyskalimy nastêpuj¹ce oceny (skala 2-5):
 ³¹cznoæ i alarmowanie  5,
 wyposa¿enie techniczne  5,
 dzia³alnoæ operacyjna OSP  5,
 ocena prowadzonej dokumentacji  5,
 nietrudno zgadn¹æ, jak¹ otrzymalimy
ocenê koñcow¹  5.
Pierwsze cztery zdarzenia, z jakimi przysz³o nam siê zmierzyæ w 2003 roku, to by³y
awarie instalacji wodoci¹gowych w budynkach. Mia³o to miejsce w pierwszych dniach
stycznia. Silne zimowe mrozy tu¿, tu¿. Nie
zapominajmy o tym, by w pomieszczeniach,
których nie chcemy ogrzewaæ zim¹, zakrêciæ
przep³yw wody i osuszyæ rury. Niech bezrobocie w milanowskiej stra¿y trwa...
Druh Krzysztof Ciborowski

Stowarzyszenie Tarcza
Z przyjemnoci¹ informujemy, i¿ na podstawie postanowienia Krajowego Rejestru
S¹dowego w Warszawie zosta³o zarejestrowane Stowarzyszenie: Centrum Promocji
rodowisk Wolnych od Przemocy TARCZA
skupiaj¹ce grono ludzi zainteresowanych
przeciwdzia³aniem zjawiskom przemocy
w rodowisku dzieci i m³odzie¿y. Za³o¿ycielami Stowarzyszenia s¹ pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, socjoterapeuci, studenci i przedstawiciele innych zawodów.
Celem naszym jest uwra¿liwienie spo³eczeñstwa na problemy agresji rówieniczej,
uczenie dzieci i m³odzie¿y postaw prospo³ecznych, doprowadzenie do wspó³pracy
wszystkich instytucji zajmuj¹cych siê profilaktyk¹ zachowañ patologicznych.
Zadania, jakie sobie postawilimy to:
przeprowadzanie zajêæ terapeutycznych
i profilaktycznych z dzieæmi przejawiaj¹cymi zachowania agresywne, wspó³praca z rodzicami i ich edukacja (warsztaty umiejêtnoci wychowawczych, organizacja czasu
wolnego), publikowanie materia³ów informacyjnych na temat zjawiska agresji, propagowanie w³aciwych sposobów reagowania
spo³ecznego na przemoc.
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Powstanie Stowarzyszenia o tak wa¿nych
celach spo³ecznych jest odpowiedzi¹ na
wspó³czesne potrzeby naszego spo³eczeñstwa. Podejmuj¹c dzia³ania na rzecz rozwi¹zywania lokalnych problemów chcemy pokazaæ, ¿e nie jest to tylko przejaw rozwijaj¹cej siê demokracji, ale jedynie skuteczny sposób na walkê z dotykaj¹cymi nas osobicie
problemami.
Si³a naszego dzia³ania bêdzie w du¿ej
mierze zale¿a³a od poparcia i wspó³pracy ludzi wra¿liwych, aktywnych, których nawet
ma³e gesty i niewielka iloæ powiêconego
czasu, z³o¿¹ siê na tworzenie lepszego spo³eczeñstwa.
Zapraszamy na spotkania z nami w Milanówku, ul. Kocielna 3 (MOK), w rody
godz. 18.30-20.00; kontakt telefoniczny
0-603 664 067.
W imieniu Stowarzyszenia  Zarz¹d
Barbara Wa³aszek
Gabriela Sawicka-Kalinowska
Teresa Wisiñska
Marek Biegun
Sylwia Kowalewska

BADANIA
ORTOPEDYCZNE
W milanowskich szko³ach po raz
kolejny odbywaj¹ siê badania
ortopedyczne.

Dziêki staraniom Burmistrza Jerzego Wysockiego i na wniosek Komisji Zdrowia,
Opieki Spo³ecznej i Sportu na czele z przewodnicz¹c¹ Ma³gorzat¹ Filipiak, uda³o siê
wygospodarowaæ w bud¿ecie miasta rodki
na przeprowadzenie badañ ortopedycznych
dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ milanowskich.
Program badañ obejmuje dzieci szkó³
podstawowych i gimnazjalnych. W sumie blisko 1 500 osób.
Badania prowadzone s¹ przez dr. Krzysztofa Rzewuskiego i dr. Micha³a Turowicza.
Poprzednie badania zosta³y przeprowadzone w 2001 roku i objê³y zbli¿on¹ liczbê dzieci.
Niestety wadê postawy stwierdzono a¿
u 55 % badanych. Liczba ta pokazuje nam,
jak powa¿ny to problem. Najczêciej wystêpuj¹ce wady to: skoliozy (boczne skrzywienia krêgos³upa) oraz p³askostopie.Wszystkie
dzieci z wad¹ postawy zosta³y skierowane na
æwiczenia korekcyjne, a wiêkszoæ æwiczenia te odbywa.
Wzorem poprzednich lat, dzieci u których
stwierdzona jest wada postawy wraz z kart¹
informacyjn¹ otrzymuj¹ skierowanie na æwiczenia, które odbywaj¹ siê w Poradni Rehabilitacji MILANMED mieszcz¹cej siê w Milanówku przy ul.Królewskiej 125 (MIFAM).
Zajêcia obejmuj¹ 10 wizyt, w trakcie których dziecko zapozna siê z æwiczeniami pod
okiem magistra rehabilitacji.
Po zakoñczeniu serii wizyt instrukta¿owych ka¿dy æwicz¹cy otrzyma konspekt æwiczeñ do samodzielnego wykonywania
w domu.
Maj¹c na uwadze liczbê kilkuset dzieci,
których siê spodziewamy, jak i fakt, ¿e Poradnia miesiêcznie obs³uguje blisko 850 pacjentów zajêcia korekcyjne bêd¹ roz³o¿one
w czasie nawet na 6 miesiêcy.
W celu zapisania dziecka prosimy rodziców o zg³oszenie siê do poradni MILANMED
(z planem lekcji) lub o kontakt telefoniczny
pod nr 724 90 75 w dni powszednie miêdzy
godz. 8.00 a 17.00 .
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Og³oszenie

Miejski Orodek Kultury poszukuje
FORTEPIANU. Jeli Kto z pañstwa posiada sprawny instrument i jest on nie
u¿ywany i ju¿ niepotrzebny, zajmuj¹c
tylko miejsce w Pañstwa domu, to zwracam siê z gor¹c¹ prob¹ o przekazanie
instrumentu i stanie siê darczyñc¹. Posiadanie fortepianu umo¿liwi wzbogacenie oferty koncertowej Miejskiemu
Orodkowi Kultury dla mieszkañców
Milanówka.
Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

Forum Owiatowe
W maju br. przy Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta zosta³o powo³ane Forum
Owiatowe skupiaj¹ce w swoim gronie dyrektorów, nauczycieli i pedagogów wszystkich
szkó³ znajduj¹cych siê na terenie miasta.
Celem Forum Owiatowego ma byæ integracja rodowiska owiatowego, wyrównanie
poziomów nauczania, uzgodnienie programów i wymagañ na wszystkich poziomach
nauczania, wymiana dowiadczeñ, wzajemna pomoc, opieka nad uczniami przechodz¹cymi na wy¿szy poziom nauczania oraz organizacja kursów szkol¹cych nauczycieli.
Pierwsze posiedzenie odby³o siê pod koniec sierpnia br. Uczestniczyli w nim dyrektorzy szkó³ gminnych i powiatowych z terenu Milanówka. Przyjêli oni z zadowoleniem
powstanie Forum Owiatowego, zaakceptowali jego cele i wyrazili chêæ pomocy przy organizacji spotkañ.
17 padziernika odby³o siê spotkanie polonistów w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1
w Milanówku przy ul. Królewskiej. Omówiono standardy wymagañ na poszczególne oce-

ny, wymieniono uwagi na temat programów
nauczania oraz sposobów realizacji cie¿ek
edukacyjnych. Nauczyciele dyskutowali na
temat oczekiwañ w stosunku do uczniów
przechodz¹cych z gimnazjum do szko³y ponadgimnazjalnej. By³o to bardzo owocne
spotkanie, zw³aszcza, ¿e niektórzy polonici spotkali siê pierwszy raz i mogli wymieniæ uwagi na temat nauczania jêzyka polskiego w poszczególnych szko³ach.
Nastêpne Forum Owiatowe odbêdzie siê
w styczniu 2004 r. Udzia³ w nim wezm¹ pedagodzy, psycholodzy i osoby zajmuj¹ce siê
profilaktyk¹ w szko³ach. Inicjatywa tego spotkania wysz³a od pedagogów na posiedzeniu
Komisji Edukacji i Kultury, które odby³o siê
21 listopada br., a by³o powiêcone uzale¿nieniom, przemocy i agresji wród dzieci
i m³odzie¿y na terenie miasta. Niezbêdne
jest, zdaniem zaproszonych na Komisjê goci (wród nich byli równie¿  przedstawiciel Policji, Komendant Stra¿y Miejskiej i Irena Lipiñska, Pe³nomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i uzale¿nieñ) skonsolidowanie
dzia³añ profilaktycznych w miecie, gdy¿ sy-

tuacja w szko³ach, jeli chodzi o uzale¿nienia i agresjê, jest trudna.
Uczestnicy spotkania postanowili zwróciæ uwagê Rodziców na te niepokoj¹ce zjawiska poprzez zamieszczanie od nastêpnego miesi¹ca krótkich felietonów na temat
uzale¿nieñ, przemocy i agresji wród m³odzie¿y. Podstawow¹ spraw¹ jest opieka
w domu rodzinnym dziecka, st¹d dzisiejszy
apel do Rodziców o chwilê refleksji i odpowied na pytania:
Drodzy Rodzice!
Czy wiecie, gdzie Wasze dziecko przebywa po zmroku? Jak Pañstwa dziecko spêdza
czas wolny? Czy w czasie imprez organizowanych przez Wasze dziecko jestecie
w domu?
Nasze dzieci i m³odzie¿ pozostawieni
sami sobie s¹ nara¿eni na spotkania z obcymi, czêsto agresywnymi grupami m³odzie¿y,
nie tylko z naszego miasta. Pomó¿cie Waszym dzieciom zapewniæ bezpieczeñstwo!!!
Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji i Kultury
Rady Miasta Milanówka
Anna Straus-Paw³owska

Konferencja na temat europejskich
projektów szkolnych w Milanówku
Od wrzenia 2002 r. Gimnazjum Spo³eczne MTE w Milanówku bierze udzia³ w miêdzynarodowym projekcie Europoint. Czytelnicy Biuletynu na bie¿¹co byli informowani
o najwa¿niejszych wydarzeniach, towarzysz¹cych realizacji projektu. Przypomnijmy
wiêc w skrócie, co dzia³o siê w ci¹gu ostatniego roku. W grudniu 2002 roku gocilimy
w naszym miecie grupê koordynatorów
z Anglii, W³och i Rumunii. W lutym 2003
roku Pani dyrektor Urszula Kie³czewska odby³a wizytê studyjn¹ w Kettering (Wielka
Brytania) na zaproszenie dyrektora tamtejszego Collegeu Marca Lestera. W czerwcu
uczniowie naszej szko³y i troje nauczycieli
odwiedzi³o Liceo Scientefico w Vibo Valentia
na po³udniu W³och, gdzie nasi gimnazjalici
zaprezentowali swoje prace i odnieli sukces podczas przegl¹du prac multimedialnych
na temat swojego regionu i w³asnych zainteresowañ.
To powodzenie zachêci³o nauczycieli
szkó³ partnerskich do rozszerzenia wspó³pracy w bie¿¹cym roku szkolnym. Planujemy wymianê nauczycieli miêdzy szko³ami
z Anglii i Polski. W tym roku uczniowie naszej szko³y bêd¹ poznawaæ geografiê Wielkiej Brytanii pod kierunkiem Andego Browna a uczniowie z Kettering geografiê Polski
pod okiem Pana Olafa Rodowalda. Drugim
wa¿nym wydarzeniem w tym roku szkolnym
bêdzie wizyta w Milanówku uczniów i na-

uczycieli z Anglii, W³och i Rumunii pod koniec czerwca.
Znacz¹ce sukcesy na arenie miêdzynarodowej sk³oni³y Warszawskie Kuratorium
Owiaty do zorganizowania u nas wojewódzkiej konferencji promuj¹cej europejskie
projekty szkolne, realizowane w ramach
programu Komisji Europejskiej Socrates 
Comenius. Spotkanie przedstawicieli szkó³
niepublicznych odby³o siê 13 listopada br. w
czasie trwania w ca³ej Europie Tygodnia Comeniusa, czyli ogólnoeuropejskiej akcji promuj¹cej edukacyjne projekty realizowane z
bud¿etu Unii Europejskiej. We wszystkich
szko³ach bior¹cych udzia³ w projektach partnerskich odbywa³y siê ró¿nego typu wydarzenia. Centralne obchody Tygodnia Comeniusa mia³y miejsce w Brukseli w dniach
812 listopada. W Milanówku z tej okazji
przeprowadzilimy eksperymentaln¹ grê symulacyjn¹ Socratesland, konferencjê prasow¹ i internetowy chat z w³oskim koordynatorem naszego projektu Pietro Gentile.
Konferencjê otworzy³ kurator mazowieckiej owiaty Mieczys³aw Raczyñski, który
zapewni³, ¿e w³adze owiatowe nie zapominaj¹ o szkolnictwie niepublicznym i wspieraj¹ jego inicjatywy edukacyjne, czego przyk³adem jest ta w³anie konferencja. W oczach
uczestników warsztatów promuj¹cych projekty szkolne nasza konferencja wypad³a
znakomicie. W ankiecie ewaluacyjnej pod-

krelano dynamizm, dobre tempo przeprowadzonych zajêæ i praktyczny aspekt przekazywanych wiadomoci. Cytujê jedn¹
z wypowiedzi: Doskona³y pomys³  kreatywna zabawa i dobry sposób przekazywania informacji. Warto dodaæ, ¿e grê, symuluj¹c¹ roczn¹ realizacjê projektu szkolnego,
zaakceptowa³o 100% ankietowanych, wyra¿aj¹c siê wrêcz entuzjastycznie o jej walorach edukacyjnych. Szkoda tylko, ¿e Kuratorium nie zmobilizowa³o dostatecznie du¿ej grupy uczestników konferencji, gdy¿ organizatorzy mogli przyj¹æ nawet dwukrotnie wiêcej uczestników.
Gimnazjum Spo³eczne MTE w Milanówku istnieje dopiero 5 lat i w zesz³ym roku
szkolnym uzyska³o certyfikat Szko³y z klas¹. Organ prowadz¹cy szko³ê: Milanowskie
Towarzystwo Edukacyjne czyni starania
o pozyskanie na potrzeby rozwijaj¹cej siê
placówki kolejnego piêtra budynku na terenie dawnej fabryki jedwabiu. Dzi w szkole
uczy siê blisko 90 uczniów, nie tylko z Milanówka. Uczniowie doje¿d¿aj¹ z Brwinowa,
Grodziska Mazowieckiego, Podkowy Lenej
a nawet z Kampinosu. Powiêkszenie szko³y
stworzy szansê na przyjêcie dodatkowych
uczniów z Milanówka i okolic, którzy ucz¹c
siê u nas, poznaj¹ tak¿e szko³y w ca³ej Europie.
Koordynator szkolnego projektu
Europoint- Janusz Lewoñ
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Mam chusteczkê haftowan¹...
S³owa i melodia tej starej piosenki, w takt
której w przesz³oci bawi³o siê wiele pokoleñ m³odych Polaków wzruszy³y uczestników tegorocznego Dnia Seniora, który odby³ siê w Miejskiej Hali Sportowej w dniu
19 padziernika. Wielu z obecnych przypomnia³y siê lata dzieciñstwa i m³odoci. Uroczystoæ zorganizowana przez Zwi¹zek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku zgromadzi³a ponad 200 osób. Wród
nich znaleli siê równie¿ zaproszeni gocie
 Burmistrz Miasta J. Wysocki, Przewodnicz¹cy Rady Miasta W. Wlaz³o, Sekretarz Miasta W. Kwiatkowska, Radna A. Straus-Paw³owska, dyr. MOK-u A. Biczyk, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Grodziskiego
A. Pettyn. By³a te¿ z nami najstarsza cz³onkini Zwi¹zku  93-letnia Eugenia Dr¹¿kiewicz. W³adze wojewódzkie Zwi¹zku reprezentowa³a Helena P³udowska.
Dzia³aczki Zwi¹zku mile zaskoczy³ Burmistrz J. Wysocki, który  gratuluj¹c wszystkim dobrze prowadzonej dzia³alnoci  wrêczy³ paniom z Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej
wi¹zanki kwiatów. Natomiast prezes Irenê
Zieliñsk¹ obdarowali cz³onkowie wi¹zank¹
kwiatów sk³adaj¹c jej ¿yczenia imieninowe
i dziêkuj¹c za bardzo sprawne kierowanie
prac¹ organizacji.
Witaj¹c przyby³ych, prezes Irena Zieliñska przypomnia³a najwa¿niejsze osi¹gniêcia
minionego okresu i podziêkowa³a za owocn¹ wspó³pracê cz³onkom i w³adzom samorz¹dowym, które z burmistrzem na czele
chêtnie udzielaj¹ pomocy milanowskim seniorom. Dowodem sympatii dla tej grupy

wiekowej naszych mieszkañców by³o zorganizowanie przez burmistrza koncertu powszechnie lubianej aktorki Ireny Kwiatkowskiej i pierwszego Balu Seniora z udzia³em równie lubianej i cenionej piosenkarki
Haliny Kunickiej.
G³os zabra³ Burmistrz Jerzy Wysocki, który pokrótce omówi³ realizowane w miecie
inwestycje, najwa¿niejsze dokonania w³adz
samorz¹dowych, co zebrani odebrali jako
potwierdzenie sukcesywne spe³nianych
obietnic przedwyborczych.
Wystêp dzieci z Nowej Prywatnej Szko³y
Podstawowej rozgrza³ nasze emeryckie serca. Wielu z nas przypomnia³ nasz¹ m³odoæ,
beztroskie dzieciñstwo, kiedy piewaj¹c piosenkê o haftowanej chusteczce bawilimy
siê na szkolnych boiskach.
Popis artystyczny dzieci oczarowa³ nas,
wspania³e by³y równie¿ stroje (które zawdziêczamy Ewie Zegarek), gratulujemy
wiêc osobom, które tak piêknie przygotowa³y dzieci do wystêpu, a zw³aszcza prowadz¹cej zespó³ Katarzynie Krupiñskiej, nauczycielce muzyki Katarzynie Cyrn, jak równie¿
paniom Ewie £¹czyñskiej, Annie Soból, El¿biecie Siwek, dyrektor Annie Jaskólskiej
i wszystkim przyby³ym Rodzicom.
Po wystêpie dzieci, prawdziw¹ uczt¹ duchow¹ uraczy³ nas chór Cantabile prezentuj¹c wiele piêknych pieni i piosenek popularnych i patriotycznych.
Przedstawiciele Studia Tañca Corte 
Agnieszka Wojtyniak i Karol Stadeza  zaprezentowali wiele atrakcyjnych dla oka i dla

Ks. pra³at Zbigniew Szysz, Burmistrz Jerzy Wysocki, ks. bp Piotr Jarecki,
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o, Sekretarz Miasta Wies³awa
Kwiatkowska oraz Dyrektor MOK Anna Biczyk

Koledze Janowi Kubkowi
z powodu mierci ¿ony,
serdeczne wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹:
Zarz¹d oraz kole¿anki i koledzy
ze rodowiska Mielizna
wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej
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Sk³adki TMM
w 2004 roku bez zmian

Zarz¹d Towarzystwa Mi³oników Milanówka informuje cz³onków, ¿e na ostatnim zebraniu podj¹³ decyzjê o utrzymaniu wysokoci
sk³adek cz³onkowskich w 2004 r. na dotychczasowym poziomie. Tak wiêc sk³adka roczna
zwyczajna wyniesie 30 z³, a sk³adka ulgowa
(emeryci, rencici i inwalidzi)  15 z³.

ucha tañców latynoamerykañskich, co zapewne zachêci³o niektórych seniorów do
udzia³u w Dyskotece Seniora, któr¹ na zakoñczenie spotkania w imieniu Zarz¹du bardzo sprawnie zorganizowa³ Zygmunt Szymbor.
Wreszcie trzeba wspomnieæ o niespodziance, jaka nas spotka³a. Na uroczystoæ
przybyli do nas biskup Piotr Jarecki i proboszcz Zbigniew Szysz. Zabieraj¹c g³os biskup Jarecki pogratulowa³ nam i naszej organizacji du¿ej aktywnoci, odmówi³ z nami
modlitwê i pob³ogos³awi³ zebranych. Du¿a
serdecznoæ okazana nam przez ks. biskupa i bezporednioæ w rozmowie ze zgromadzonymi pozostan¹ w naszej wdziêcznej pamiêci.
I tak zakoñczy³ siê trwaj¹cy kilka godzin
Dzieñ Seniora w Milanówku, w którym po raz
pierwszy u³atwiono udzia³ emerytom z po³udniowej czêci miasta zapewniaj¹c wszystkim chêtnym transport autokarowy.
Koñcz¹c tê relacjê pragnê podkreliæ, ¿e
od kilku miesiêcy w naszej dzia³alnoci mo¿na zauwa¿yæ wiele pozytywnych symptomów.
Wzrasta iloæ cz³onków (po raz pierwszy przekroczylimy liczbê 400 !), coraz chêtniej spotykamy siê w dzia³aj¹cym w siedzibie Zwi¹zku (przy ul. Warszawskiej 37) Klubie Z³otego
Wieku. Zainteresowanych zapraszamy do naszego biura, które jest czynne: we wtorki godz.
10.00-13.00 i w pi¹tki 12.00-15.00 i mieci
siê przy ul. Warszawskiej 37 (obok postoju
taksówek), tel. 724-70-97.
Barbara Winiewska

Podziêkowanie
W imieniu Zarz¹du Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów przekazujê podziêkowanie za owocn¹ wspó³pracê Burmistrzowi
Jerzemu Wysockiemu, Przew. Rady Miasta
Wojciechowi Wlaz³o, Sekretarzowi Miasta
Wies³awie Kwiatkowskiej. Ponadto dziêkujê Chórowi Cantabile, duetowi Agnieszka
Wojtyniak i Karol Stadeza ze Studia Tañca
Corte, dyr. Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej, Annie Jaskólskiej, nauczycielom
i rodzicom za przygotowanie piêknych wystêpów dzieci, dyr. Zespo³u Szkó³ nr 3 
Krzysztofowi Filipiakowi i jego m³odzie¿y oraz
Pracownikom Miejskiej Hali Sportowej, za pomoc w organizacji uroczystoci Dnia Seniora.
Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

Panu Janowi Kubkowi
z powodu mierci ¿ony,
serdeczne wyrazy wspó³czucia
sk³ada
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Pamiêæ tym, co w mrokach niewoli,
w najciê¿szych dla narodu chwilach,
nigdy o Polsce nie zw¹tpili

Narodowe wiêto Niepodleg³oci obchodzimy od niedawna. Do wybuchu
drugiej wojny wiatowej by³o to wiêto pañstwowe. Po wojnie obchodzilimy
inne wiêto odrodzenia w lipcu. Dopiero w latach osiemdziesi¹tych wiêto
listopadowe wróci³o do naszego kalendarza.
Listopadowe wiêto wi¹¿e siê przede
wszystkim z odzyskaniem przez Polskê niepodleg³oci po pierwszej wojnie wiatowej,
po 123 latach niewoli. Dotyczy to tak odzyskania terytorium, jak i mo¿liwoci tworzenia w³asnego rz¹du. Istnienia jako pañstwo
uznawane przez inne pañstwa. 14 listopada 1918 roku Pi³sudski przej¹³ ca³¹ w³adzê
w kraju. Jest to data symboliczna. Pamiêtamy, ¿e w nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie
powsta³ Tymczasowy Rz¹d Republiki Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyñskiego. 10 listopada Józef Pi³sudski wróci³
do Warszawy z wiêzienia w Magdeburgu.
Dzieñ póniej Rada Regencyjna przekaza³a
mu dowództwo nad tworz¹cym siê wojskiem, a 14 listopada ca³¹ w³adzê. Tego dnia
podporz¹dkowa³ mu siê rz¹d lubelski.
W naszym kalendarzu jest wiele dat
symbolicznych, np. dzieñ zakoñczenia
ostatniej wojny czy pierwszych wyborów w
1989 roku. Charakter ka¿dego wiêta jest

Te historyczne wydarzenia przypomnia³
Jerzy Wysocki Burmistrz Miasta gociom
i mieszkañcom Milanówka bior¹cym udzia³
w Uroczystoci pod Pomnikiem Walk o Wolnoæ w dniu 10 listopada. W tym dniu zosta³y z³o¿one wi¹zanki kwiatów od w³adz Miasta, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeñ, szkó³, osób prywatnych  kwiaty to
symbol pamiêci w ho³dzie bohaterom walcz¹cym o to, aby Polska by³a wolnym niepodleg³ym krajem. Podczas uroczystoci przy
Pomniku hymn rozbrzmiewa³ nut¹ wolnoci,
owietlony orze³ dumnie podnosi³ g³owê
w tonach jak¿e bliskich ka¿demu Polakowi.
Wczeniej w kociele pod wezwaniem w. Jadwigi odby³a siê Msza w., na zakoñczenie
której wyst¹pi³ chór Cantabile.
Dyrektor Miejskiego
Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Poczet Sztandarowy Hufca ZHP
im. Janusza Kusociñskiego
w Milanówku podczas wieczornych
uroczystoci z okazji Dnia
Niepodleg³oci pod Pomnikiem
Bohaterów Walk o Wolnoæ
Fot. M. Koszuta

Wymodlili j¹ wreszcie poeci, prorocy
i z niewoli jak z torby wyjêli
pielgrzymiej
Poezja towarzyszy³a wa¿nym wydarzeGdy po trzecim rozbiorze pañstwo polskie
zniknê³o z map Europy, kolejne pokolenia
Polaków sk³ada³y ofiary krwi w walce przeciw zaborcom. Dopiero zakoñczenie I wojny
wiatowej doprowadzi³o do zmiany sytuacji.
Listopad 1918 roku uwieñczy³ dzie³o odzyskania niepodleg³oci i rozpoczyna³ trudny
proces odbudowy Ojczyzny wymodlonej
przez poetów.

inny. Jednak Narodowe wiêto Niepodleg³oci dla Polaków powinno byæ najwa¿niejsze.
Bowiem dopiero od odzyskania niepodleg³oci Polska wróci³a do rodziny pañstw europejskich jako suwerenny kraj.

niom- koi³a rozpacz, budzi³a nadziejê, podsyca³a wiarê w zwyciêstwo. Jedn¹ z najwa¿niejszych dat w dziejach Polski jest 11 listopada 1918 roku. Pamiêtamy o tym, szczególnie w dniu wiêta Niepodleg³oci.
7 listopada m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³
Gminnych nr 3, aby uczciæ rocznicê odzyskania niepodleg³oci, zaprosi³a mieszkañców
miasta na koncert patriotyczny.

Po³¹czenie tekstów
przedstawiaj¹cych
dzieje naszej
Ojczyzny, wierszy
i pieni pozwoli³o
uczniom Zespo³u
Szkó³ nr 3
zrealizowaæ
niecodzienn¹,
piêkn¹ lekcjê
historii

Uroczystoæ przygotowano wg scenariusza stworzonego przez p. Agnieszkê £¹kê
wzbogaconego pieniami patriotycznymi
w wykonaniu chóru szkolnego kierowanego przez p. El¿bietê D¹browsk¹.
Przemylane, odpowiednie po³¹czenie
tekstów przedstawiaj¹cych dzieje naszej Ojczyzny, wierszy i pieni pozwoli³o uczniom
zrealizowaæ niecodzienn¹, piêkn¹ lekcjê historii. M³odzie¿, która w³o¿y³a wiele serca
w wykonanie programu, ujawniaj¹c przy tym
sw¹ pracowitoæ i talent, dostarczy³a wielu
wra¿eñ gociom, wywo³a³a ³zy wzruszenia,
da³a swym rówienikom lekcjê patriotyzmu.
Scenografia przygotowana przez uczniów
pod kierunkiem p. Agaty Gawry pozwoli³a
na stworzenie odpowiedniej atmosfery spotkania i dostarczy³a dodatkowych wra¿eñ
swoj¹ symboliczn¹ wymow¹.
Witaj¹c goci, p. A. £¹ka nawi¹za³a do
s³ów A. Mickiewicza: Jeli gospodarz zasieje
nasienie dobre, na ziemi dobrej, mo¿e byæ
pewny, i¿ siê drzewa urodz¹ i nie ma potrzeby myleæ o formie drzew i lêkaæ siê, aby siê
dêby nie urodzi³y z kolcami, a jod³y z liciami.
Koncert przygotowany przez uczniów
udowodni³, ¿e nasza m³odzie¿ jest dobr¹
ziemi¹ do zasiewania nasienia wiedzy
i mi³oci Ojczyzny.
Nauczycielka w ZSG nr 3
Katarzyna Drzewiecka
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Kalendarz wydarzeñ
grudzieñ 2003 / styczeñ 2004
GRUDZIEÑ 2003
17.12 (roda)
Uroczystoæ zwi¹zana z 95-leciem Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku Przy ul. Królewskiej 69
Program obchodów uroczystoci:
godz. 9.00
Msza wiêta w kociele pod wezwaniem
Matki Boskiej Bolesnej
godz. 10.30
Przekazanie i Powiêcenie Nowego
Sztandaru
 Czêæ artystyczna w wykonaniu
uczniów szko³y
 Spotkanie koktajlowe przy kawie i herbacie.
Przewidywany czas zakoñczenia uroczystoci ok. godz. 15.00
18.12 (czwartek)
godz. 12.30
Uroczyste Spotkanie Wigilijne w Klubie
Seniora Miejskiego Orodka Kultury.
(miejsce  MOK)
godz. 18.00
Jase³ka bo¿onarodzeniowe
(miejsce  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3
ul. ¯abie Oczko 1)
19.12 (pi¹tek)
godz. 12.00
Wigilijne Spotkanie Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych
Wiêniów Politycznych
(miejsce  MOK)
godz. 18.00
X Jubileuszowy Pokaz Filmów Dokumentalnych autorstwa Szymona Wdowiaka.
 W cieniu Himalajów
 Nepalskie cie¿ki
 Ganga
Uroczyste zakoñczenie cyklu prezentacji
filmowych
(miejsce  MOK)
20.12. (sobota)
godz. 16.00 do 17.00
Betlejemskie wiat³o Pokoju
Harcerze z milanowskiego Hufca im.
J. Kusociñskiego serdecznie zapraszaj¹
wszystkich mieszkañców Milanówka
z w³asnymi lampkami w celu przejêcia do
swoich domów wiat³a z Betlejem.
(miejsce  skwer A.F. Ossendowsskiego
u zbiegu ulic Kociuszki i Krakowskiej)

28.12 (niedziela)
godz. 16.00
Wielki Zapomniany Tenor Stanis³aw
Gruszczyñski powraca
UROCZYSTY KONCERT WI¥TECZNO
-NOWOROCZNY
Udzia³ wezm¹:
 Dariusz Biernacki  baryton
 Chór Cantabile
 Zespó³ wokalny CODA
Podczas spotkania zbiórka pieniêdzy na
tablicê pami¹tkow¹ artysty. Bardzo serdecznie zapraszamy
(miejsce  MOK)
31.12 (roda)
godz. 23.45
Uroczyste Przywitanie Nowego Roku
2004.
Zapraszamy na Skwer A. F. Ossendowskiego u zbiegu ulic Kociuszki i Krakowskiej

STYCZEÑ 2004
04.01. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek teatralny pt. Szopka z szopek
Uwspó³czeniona wersja wydarzeñ biblijnych. Celem spektaklu jest przedstawienie historii Narodzin Jezusa w sposób
przystêpny dla najm³odszych widzów,
w zrozumia³ym dla nich jêzyku pe³nym
dowcipu i humoru sytuacyjnego. Barwne
postacie i lalki i piêkne aran¿acje kolêd
z pewnoci¹ uatrakcyjni¹ to widowisko.
(bilety wstêpu po 5z³ od osoby do nabycia przed spektaklem  miejsce MOK)
godz. 18.00
Msza w. w kociele pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w uroczystej oprawie
muzycznej. Koncert kolêd i pastora³ek
w wykonaniu zespo³u Trapici i Pokoju
Znak.

i du¿ych, loterie fantowe, gry, zabawy, aby
ka¿dy móg³ mi³o spêdziæ czas w tê niedzielê. Zapraszamy wszystkich do udzia³u
w ogólnopolskiej Wielkiej Orkiestrze.
(miejsce  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1
Milanówek, ul Królewska 69)
18.01. (niedziela)
godz. 16.00
Koncert Noworoczny w wykonaniu
Chóru Cantabile
(miejsce  MOK)
25.01. (niedziela)
godz. 15.00
VIII Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Bryd¿u Sportowym parami o Puchar
Burmistrza Miasta
(miejsce  MOK)

V Twórczy Milanówek

W sobotê 13 grudnia odby³ siê ju¿ po raz
pi¹ty Twórczy Milanówek  impreza kulturalna maj¹ca na celu promowanie lokalnych twórców profesjonalistów, jak i utalentowanych amatorów. Tym razem imprezê
wspó³organizowali Zespó³ Szkó³ im. Józefa
Bema przy ul. Wójtowskiej 1 i Towarzystwo
Mi³oników Milanówka. W programie by³o
m.in: spotkanie ze znan¹ pisark¹ z Milanówka  Katarzyn¹ Grochol¹, wystawa meandry grafiki u¿ytkowej cz³onka TMM artysty plastyka Mariusza Koszuty, wystawa plastyczna Agnieszki Krzysiak, dorobek kompozytorski Gosi Wa³aszek, koncert zespo³u
PASCHA (m.in. wyst¹pi³a Gosia Wa³aszek
i Karolina Sierociñska); pokaz mody cenionej w Polsce firmy COBRA, krawiectwo konfekcyjne Ireny i Eugeniusza Gradusów oraz
galanteria z dzianiny ZPWO Julisza Szewczyka; ponadto kiermasz miejscowych wyrobów
i ksi¹¿ek o Milanówku.
AN-PE

07.01. (roda)
godz. 16.30
Zebranie Zarz¹du TMM
10.01. (sobota)
godz. 16.00
Noworoczne Spotkanie cz³onków TMM
11.01. (niedziela)
godz. 11.00  21.00
Wielka Orkiestra wi¹tecznej Pomocy
zagra w XII Finale w Milanówku. Jak co
roku zasilimy fundusz Jurka Owsiaka,
aby ratowaæ zdrowie i ¿ycie tysiêcy ludzi.
Planujemy wystepy artystów ma³ych

Katarzyna Grochola udziela wywiadu dla
uczestników V Twórczego Milanówka

PODZIÊKOWANIE
Dziêkujê wszystkim ofiarodawcom,
którzy przekazali dary ksi¹¿kowe
Bibliotece Miejskiej w Milanówku.
Zofia Pawlak-Szymañska
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Joe Alex dla najm³odszych,
czyli  Makówka z Milanówka
W wielu krêgach, zw³aszcza mi³oników
literatury sensacyjnej, pseudonim Macieja
S³omczyñskiego Joe Alex jest niekiedy bardziej znany ni¿ jego w³aciwe nazwisko. Natomiast mi³onicy literatury angielskiej znaj¹ i bardzo ceni¹ go za wspania³e przek³ady
Szekspira i innych twórców, ale o jego bajkach dla dzieci wiedz¹ chyba jedynie osoby
zajmuj¹ce siê analiz¹ ca³okszta³tu twórczoci tego pisarza. Tymczasem bezporednio po
wojnie by³ w ¿yciu Macieja S³omczyñskiego
taki okres, cilej 1947 rok, kiedy bajki dla
dzieci wychodzi³y spod jego pióra z regularnoci¹ zegarka niemal miesi¹c w miesi¹c.
Z 10 bajek w owym czasie wydanych najwiêkszy sukces odnios³a Ulewa. Marsz
o³owianych ¿o³nierzy, ksi¹¿ka wielokrotnie
wznawiana (piêæ wydañ polskich w ³¹cznym
nak³adzie ok. 180 tys. egz. i jedno w przek³adzie na jêz. niemiecki). Wymieñmy jeszcze Imieniny krasnala, Domek z bajki,
Ma³y olbrzym i zbiór bajek Makówka
z Milanówka.

Co warto wiedzieæ o Macieju
S³omczyñskim?

Szczegó³owo o ojcu, jego ¿yciu i pracy pisarskiej opowiedzia³a czytelnikom jego córka Ma³gorzata Pierzchalska-S³omczyñska
w wydanej w tym roku ksi¹¿ce Nie mog³em
byæ inny. Zagadka Macieja S³omczyñskiego.
Tu chcê jedynie pokrótce poinformowaæ, ¿e
Maciej S³omczyñski (1922-1998)  to jedna
z najciekawszych i najwybitniejszych postaci
naszej literatury, autor powieci, popularnych krymina³ów (pod pseudonimem Joe
Alex), utworów dla dzieci i m³odzie¿y, sztuk
teatralnych i scenariuszy filmowych i telewizyjnych. Wybitny t³umacz literatury angielskiej (m.in. Ulissesa Joycea i wszystkich
dzie³ Shakespearea, Przygód Piotrusia Pana
Barriego, Alicji w krainie czarów Carolla,
Podró¿y Gulliwera Swifta).

Decyduj¹c siê na wznowienie tej nieco ju¿
zapomnianej ksi¹¿eczki Towarzystwo Mi³oników Milanówka mia³o na celu udostêpnienie tego sympatycznego zbioru wierszy
najm³odszym milanowianom, zainteresowanie mieszkañców twórczoci¹ autora przeznaczon¹ dla dzieci i przypomnienie, ¿e ten
ceniony pisarz i t³umacz swoje dzieciñstwo
i m³odoæ spêdzi³ w Milanówku. Do pracy nad
opraw¹ ilustracyjn¹ ksi¹¿ki zaprosilimy
dzieci ze szkó³ podstawowych w Milanówku. W odpowiedzi na konkurs otrzymalimy
³¹cznie 277 prac plastycznych, z których wybralimy do zamieszczenia w ksi¹¿ce najciekawsze. Ca³oæ graficznie opracowa³, ³¹cz¹c
wiersze z ilustracjami, cz³onek naszego Zarz¹du TMM, artysta plastyk Mariusz Koszuta. Stron¹ wydawnicz¹ zajê³a siê Arkuszowa Drukarnia Offsetowa s.c. w Grodzisku Maz.
29 listopada br. (pocz¹tek o godz. 16.00)
odby³o siê w Miejskim Orodku Kultury w Teatrze Letnim w Milanówku (ul. Kocielna 3)
spotkanie promocyjne ksi¹¿ki z udzia³em
m³odych autorów ilustracji. Sponsorem imprezy by³a firma Cukierki reklamowe Konstancji Do³êgi Do³êgowskiej.

Maciej S³omczyñski
Makówka z Milanówka,
wyd. Towarzystwo Mi³oników
Milanówka 2003 r.;
ksi¹¿ka jest do nabycia
w milanowskich ksiêgarniach
i kioskach przy stacji PKP
np. jako prezent pod choinkê

Andrzej Pettyn

Podczas Promocji ksi¹¿ki i og³oszenia
wyników Konkursu na ilustracje, obecna
by³a ¿ona Macieja S³omczyñskiego
Teresa S³omczyñska oraz córka
Ma³gorzata Pierzchalska;
Obie panie wyrazi³y podziw dla
mieszkañców naszego miasta z powodu
zorganizowania tak mi³ej uroczystoci,
któr¹ sobie o wiele skromniej
wyobra¿a³y

Fot. A. Pettyn

Co wp³ynê³o na wydanie ksi¹¿ki
Makówka z Milanówka?

Urodzony w Warszawie, szczêliwe dzieciñstwo  pod opiek¹ matki Angielki, Marjorie Crosby-S³omczyñskiej  i m³odoæ, która
przypad³a na czas II wojny wiatowej, spêdzi³ w Milanówku, gdzie uczêszcza³ do miejscowego gimnazjum. Matka pisarza by³a cenion¹ w Milanówku nauczycielk¹ jêz. angielskiego. S³omczyñski to ¿o³nierz AK, wiêzieñ
Pawiaka, w latach 1945-46 by³ ¿o³nierzem
amerykañskiej armii  przebywa³ na Zachodzie. Po powrocie do kraju zamieszka³ w £odzi, gdzie jako pocz¹tkuj¹cy pisarz wyda³
swoje pierwsze powieci sensacyjne i zbiory
wierszyków dla dzieci. Jeden z nich to w³anie Makówka z Milanówka. Od pocz¹tku lat
szeædziesi¹tych a¿ do mierci mieszka³
i pracowa³ w Krakowie. Mamy nadziejê, ¿e
Makówka z Milanówka bêdzie doskona³ym upominkiem pod choinkê.

Podczas promocji dzieci z Nowej
Prywatnej Szko³y Podstawowej
recytowa³y wiersze Macieja
S³omczyñskiego, niektóre z wierszy by³y
piêknie zainscenizowane, a prezentacji
towarzyszy³y równie¿ tañce
w wykonaniu dzieci z tej samej szko³y
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Stanis³aw Gruszczyñski
26 padziernika 2003 r. w Miejskim
Orodku Kultury w Teatrze Letnim w Milanówku pod tym w³anie tytu³em odby³ siê
wieczór wspomnieñ powiêcony wielkiemu
tenorowi Stanis³awowi Gruszczyñskiemu
(1981-1959), który trzydzieci lat swego
¿ycia spêdzi³ w naszym miecie.
Milanówek zafascynowa³ Gruszczyñskiego podobno od pierwszej przypadkowej wizyty w naszej miejscowoci wówczas zwanej Letniskiem, postanowi³ wiêc tu siê osiedliæ i w 1930 r. wybudowa³ w centrum miejscowoci piêkn¹ willê daj¹c jej nazwê Zacisze, tu w Milanówku prze¿y³ wielk¹ mi³oæ
(chyba niejedn¹!) i tu te¿ dokoñczy³ ¿ywota. Pamiêæ znakomitego piewaka - z inicjatywy milanowianina Romualda Tesarowicza
- uczcili piewem i wspomnieniami znakomici tenorzy Bogdan Paprocki i Sylwester
Kostecki, wiatowej s³awy bas Romuald Tesarowicz, akompaniatorka Danuta Antoszewska i prowadz¹cy tê uroczystoæ wielki
znawca sztuki operowej dyrektor Opery Poznañskiej S³awomir Pietras. Wszystko to
odby³o siê w bardzo pomys³owej scenografii
przygotowanej przez organizatora imprezy
Miejski Orodek Kultury, na któr¹ z³o¿y³o siê
wiele usytuowanych na manekinach kostiumów operowych z Teatru Wielkiego w W-wie
kojarz¹cych siê publicznoci z sukcesami scenicznymi wielkiego piewaka z Milanówka.
Kiedy przed laty zamieszka³em w Milanówku - wyzna³ w czasie wieczoru wspomnieñ Romuald Tesarowicz - nie mia³em
pojêcia o tym, ¿e kiedy mieszka³ tu Stanis³aw Gruszczyñski. Dowiedzia³em siê o tym
nieoczekiwanie w chwili, kiedy przed kilkoma laty nawi¹za³ do tego faktu S³awomir Pietras w czasie koncertu zamykaj¹cego obchody 100-lecia Milanówka. Przedtem jedzi³em
wiele po wiecie, wystêpowa³em w towarzystwie znakomitych piewaków i zbyt ma³o
czasu mia³em, aby zainteresowaæ siê histori¹ Milanówka. Szczerze mówi¹c zaczê³o
mnie to trochê krêpowaæ, ¿e ja ¿yj¹c w Milanówku nie wiem, kto tu kiedy mieszka³, kto
przyczyni³ siê do rozs³awienia tej miejscowoci, a zw³aszcza kiedy mowa o tak wielkim
piewaku jakim by³ Gruszczyñski. Zacz¹³em
wiêc powoli dr¹¿yæ ten temat, zbieraæ informacje o Gruszczyñskim i tak dojrza³em do
zorganizowania koncertu z udzia³em moich
przyjació³. Ponadto zrodzi³a siê idea wmurowania tablicy pami¹tkowej artysty. Mam
nadziejê, ¿e idea ta dojdzie do skutku.
Jak siê zaczê³a i potoczy³a kariera Stanis³awa Gruszczyñskiego?
Ten jeden z najwiêkszych polskich piewaków pierwszej po³owy XX wieku wbrew
przypuszczeniom urodzi³ siê w rodzinie, która nie mia³a nic wspólnego z muzyk¹. Jego
ojciec by³ drobnym rolnikiem i gospodarowa³
w Ludwinowie w okolicach Wilna. W poszukiwaniu chleba m³ody Gruszczyñski przewê-
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drowa³ wiele miejscowoci praktykuj¹c ró¿ne zawody nie maj¹ce nic wspólnego z muzyk¹. Kr¹¿y o nim legenda, ¿e jego talent
zosta³ odkryty przypadkowo, kiedy
w charakterze kelnera pracowa³ w jednej
z restauracji w Sosnowcu. Potwierdzi³ to
mieszkaj¹cy przed laty w Milanówku dziennikarz, Jan Kruszewski, który przyjani³ siê
z Gruszczyñskim.
Gruszczyñski przyjecha³ do W-wy, a tu po
krótkotrwa³ej nauce piewu rozpoczê³a siê
jego zawrotna kariera. Pocz¹tkowo w Teatrze
Nowoci w repertuarze operetkowym (m.in.
Baron cygañski, Zemsta nietoperza, Piêkna
Helena), póniej zadebiutowa³ w Operze
Warszawskiej jako Radames w Aidzie. O zaskakuj¹co szybkiej karierze piewaka
wiadczy fakt, i¿ powierzano mu wykonywanie g³ównych partii operowych w najlepszym wiatowym repertuarze (m.in. Holender tu³acz, Lohengrin, Carmen, Otello, piewa³ partiê Jontka w Halce. Od 1917 r. zacz¹³
odnosiæ wielkie sukcesy na najbardziej renomowanych scenach operowych Europy,
m.in. w Lizbonie, Madrycie, Barcelonie, Mediolanie (w La Scali). Gruszczyñski da³ siê
wkrótce poznaæ nie tylko jako znakomity
piewak, ale i doskona³y interpretator ról aktorskich, co w teatrach operowych nie zawsze
idzie w parze. Wystêpowa³ wiêc w warszawskich teatrach rewiowych, gra³ w filmach, jak
Ksiê¿na £owicka, Ziemia obiecana.
Niestety wielka kariera znakomitego
piewaka nagle siê za³ama³a. Trudno dociec
co siê na to z³o¿y³o, czy ³atwowiernoæ z jak¹
powierza³ swoje pieni¹dze przyjacio³om,
beztroska z jak¹ gra³ na wycigach konnych,
szafowanie g³osem, który w pewnym momencie straci³ swoj¹ piêkn¹ metaliczn¹ barwê, czy te¿ kobiety, które nieustannie gêstym
wianuszkiem otacza³y go w teatrach operowych i w ¿yciu codziennym, widz¹c w nim
przede wszystkim bardzo przystojnego,
dowcipnego i... majêtnego mê¿czyznê. By³
powszechnie lubiany, i w czasach wielkich
scenicznych sukcesów, i kiedy ju¿ ¿y³ w zapomnieniu.
Przez ostatnie lata ¿ycia St. Gruszczyñski po stracie ca³ego maj¹tku, w tym równie¿
k¹pieliska przy ul. Plantowej, mieszka³
w drewnianym baraczku w tzw. Rynku
(ul. Warszawska w miejscu, gdzie obecnie
znajduje siê pusty plac) i tam te¿ zmar³ w
samotnoci. Kiedy wieæ o mierci wielkiego
piewaka i wielkiego przyjaciela milanowian, nie tylko inteligencji, ale i przekupek
z targowiska, prostych wêglarzy, rozesz³a siê
lotem b³yskawicy, t³um mieszkañców wype³ni³ skrzy¿owanie ulic Warszawskiej i Grudowskiej. ...w czasie wynoszenia zw³ok
z jego wiêcej ni¿ skromnego mieszkania wspomina Kruszewski - zdarzy³ siê wzruszaj¹cy epizod. Zebrany na ulicy t³um za¿¹da³ natarczywie otwarcia trumny. Poniewa¿
uprzednio nie dopuszczano ludzi do po-

miertnych odwiedzin, teraz, w ostatniej
chwili ustawiono na ulicy dwa taborety, na
których z³o¿ono trumnê. By³em wiadkiem
³ez, jakimi szary t³um ¿egna³ przyjaciela Gruchê. Dzia³o siê to na dwa dni przed pompatycznym pogrzebem na Pow¹zkach, uwiecznionym nawet w telewizji.
Wykonawców wspomnieniowej artystycznej gawêdy o Gruszczyñskim w Teatrze
Letnim, w którym piewak wyst¹pi³ jako aktor w Grubych rybach Ba³uckiego, ¿egnano rzêsistymi oklaskami, bowiem tak wspania³ego wieczoru dawno w Milanówku nie
mielimy. Dziêki tej piêknej imprezie, legenda wielkiego piewaka z Milanówka ponownie o¿y³a. I jest w tym wiele zas³ugi inicjatora tej imprezy Romualda Tesarowicza, jak
i Miejskiego Orodka Kultury. Zabieraj¹c g³os
i dziêkuj¹c wykonawcom za piêkny wystêp
burmistrz Jerzy Wysocki w serdecznych s³owach popar³ ideê ufundowania tablicy upamiêtniaj¹cej fakt zamieszkania St. Gruszczyñskiego w Milanówku. Dodajmy, ¿e
zbiórkê pieniêdzy rozpoczêto tego samego
wieczoru i obecnie jest kontynuowana. Datki na ten cel mo¿na wp³acaæ w Miejskim
Orodku Kultury.
*
Milanówek zawsze mia³ szczêcie do
wspania³ych ludzi. Godzi siê o tych ludziach
pamiêtaæ nie tylko z okazji okr¹g³ych rocznic, jak w przypadku 100-lecia urodzin Wac³awa Wdowiaka, wspania³ego wychowawcy m³odzie¿y i wspó³twórcy milanowskiego
harcerstwa, którego dzia³alnoæ uhonorowano we wrzeniu br. Warto wiedzê o nich i ich
dorobku upowszechniaæ wród mieszkañców, a zw³aszcza wród m³odzie¿y szkolnej
na lekcjach powiêconych naszej ma³ej ojczynie.
Andrzej Pettyn

Fot. Archiwum Teatru Wielkiego

Wielki zapomniany tenor

Stanis³aw Gruszczyñski (1981-1959)
na zdjêciu, jako Raul
w Hugenotach J. Meyerbera.
Teatr Wielki, Warszawa 30.06.1917 r.

POEZJA
w Milanówku...
7 listopada 2003 w Miejskim Orodku
Kultury w Milanówku odby³a siê uroczystoæ
zakoñczenia III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza.
Prace zosta³y nades³ane z ró¿nych miejsc
Polski: Krakowa, Wroc³awia, Gostynina, Zakopanego, Nowego Targu, no i oczywicie
z Milanówka. Siln¹ grup¹ okaza³a siê Pañstwowa Ogólnokszta³c¹ca Szko³a Artystyczna z Zakopanego, której uczniowie w finale
zdobyli 6 nagród. Podczas ceremonii by³
obecny przedstawiciel szko³y, Maciej Pinkwart, nauczyciel literatury i zdobywca
pierwszego miejsca w naszym konkursie
w kategorii doros³ych. Dyplomy i nagrody 
wspania³e ksi¹¿ki wrêcza³ Jerzy Wysocki 
Burmistrz Miasta Milanówka. A oto przyznane miejsca w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
Szko³a Podstawowa
I ANKA  Ania Biernacik, Zakopane,
wiersz pt. Marzenie senne
II NIUNIA  Agnieszka Przekupieñ,
Kocielisko wiersz pt. By³am
III DIDI  Karolina Kiszela, Zakopane,
wiersz pt. D¹b
Gimnazjum
I ¯ABA  Laura Trzeciakowska,
Milanówek, wiersz pt. Koñ
II LOTTA z ULICY AWANTURNIKÓW 
Agnieszka Kamila Szczap, Milanówek,
Wiersz pt. Szko³a
III JOTPE  Justyna Przekupieñ, Kocielisko, wiersz pt. To jedno
III JOANNA  Joanna Kocik, Gostynin,
wiersz bez tytu³u
Wyró¿nienia
 KATE  Katarzyna Konopka, Zakopane,
wiersz pt. Osobicie
 SARA  Ewelina Sara Paw³owska,
Milanówek, wiersz bez tytu³u
Liceum
I ¯AGLÓWKA  Paulina Sadowy,
Milanówek, wiersz pt. Piêta Achillesa
II CHANELLE  Karina Kalemba,
Zakopane, wiersz pt. Dowód mi³oci
Doroli
I ARTUR  Maciej Pinkwart, Nowy Targ,
wiersz pt. Jak liæ
Wyró¿nienie
 AMATOR  Ireneusz Milewski,
Milanówek, wiersz pt. Morwa
 BYKOÑ  Janusz Piotr Pi¹tkowski
Milanówek, wiersz pt. Ekstaza
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
i zachêcamy do kontynuowania poetycznych
zmagañ w kolejnych konkursach.

Góry, chmury, wyprawy i medal...
Prezentacje Filmowe i do tego dokumentalne nie zawsze ciesz¹ siê popularnoci¹, ale
w przypadku comiesiêcznych Przegl¹dów
Filmów Dokumentalnych Autorstwa Szymona Wdowiaka zupe³nie siê ta teza nie sprawdza. Od lutego prezentujemy w Miejskim
Orodku Kultury filmy z wypraw pana Szymona, niektóre obrazy zapieraj¹ dech w piersiach, surowoæ i wyczyn to to, co mo¿na ujrzeæ bêd¹c na sali w trakcie pokazu, codzienne zmagania z przeciwnociami, bliskie
i dalekie sprawy tych, co byli w miejscach niedostêpnych dla zwyk³ych mieszkañców
i naszego Milanówka równie¿. Nasz bohater
to cz³owiek skromny i ze wszech miar emocjonalny, zawsze wzbudza ciep³e przyjêcia
publicznoci. W tym, co dokona³, niewielu
ma równych sobie, doceniamy taki skarb
jaki posiada Milanówek. Tak by³o i na ostatnim listopadowym spotkaniu. Podczas projekcji wszystkie miejsca zajête i ci¹gle przybywa³o nowej publicznoci. Wród goci
mo¿na by³o ujrzeæ Jerzego Wysockiego  Burmistrza Miasta, Wojciecha Wlaz³o  Przewodnicz¹cego Rady Miasta, Zbigniewa Szysza 
Proboszcza Parafii w. Jadwigi i Kazimierza
Sznajdera  Proboszcza Parafii Matki Boskiej
Bolesnej oraz wielu radnych, przyjació³ i mi³oników tej tematyki. Autor filmów przybli¿a³ zdarzenia z wyprawy, prze¿ycia na nowo
powraca³y fal¹ wspomnienia. Spotkanie by³o
tym bardziej uroczyste, ¿e czeka³a pana Szymona mi³a i nieoczekiwana niespodzianka.
Z Warszawy przyjecha³a reprezentuj¹ca
Polski Zwi¹zek Alpinizmu pani Anna Pietraszek. Pan Szymon Wdowiak za osi¹gniêcia
sportowe, jakich dokona³, otrzyma³ pami¹t-

kowy medal w stulecie powstania organizacji taternickich w Polsce. Wraz z medalem list
gratulacyjny podpisany przez prezesa PZA
Janusza Onyszkiewicza. My te¿ gratulujemy
i dziêkujemy autorowi za mo¿liwoæ prezentacji jego dorobku szerszej publicznoci. Zapraszam wszystkich na X jubileuszowy Przegl¹d Filmów w dniu 19 grudnia o godzinie
18.00 w tym roku ostatni.
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Pan Szymon Wdowiak za osi¹gniêcia
sportowe, jakich dokona³, otrzyma³
pami¹tkowy medal w stulecie powstania
organizacji taternickich w Polsce

SYLWESTER 2003/2004
Tegorocznego Sylwestra mo¿esz spêdziæ razem z Nami! Gwarantujemy:

L SZAMPAÑSK¥ ZABAWÊ DO BIA£EGO RANA
PRZY MUZYCE ZESPO£U ACORD
p WSPANIA£E JAD£O STAROPOLSKIE
e FAJERWERKI
c WIELE INNYCH ATRAKCJI I NIESPODZIANEK
n KOSZT IMPREZY  TYLKO 350 Z£ OD PARY
h SPIESZ SIÊ, ILOÆ MIEJSC OGRANICZONA
[ MIEJSCE ZABAWY  MOK, ul. Kocielna 3
Serdecznie zapraszamy
Zespól i Organizatorzy

Informacje i rezerwacje:
MOK-Milanówek,
ul. Kocielna 3
tel. 758-39-60, 0-508-929-832

Przewodnicz¹cy Jury
Robert Beller
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Milanowscy koszykarze Turniej Pi³ki
Siatkowej
mistrzami jesieni
w trzeciej lidze grupy B
23.11.2003 r. w rozgrywkach o wejcie do
drugiej ligi milanowscy koszykarze z UKS
,,3 Milanówek, wygrywaj¹c z Legi¹ Warszawa II 72:71, zostali po rundzie jesiennej zdecydowanymi liderami w grupie B odnosz¹c
komplet zwyciêstw. W rundzie rewan¿owej
w Miejskiej Hali Sportowej w Milanówku,
ul. ¯abie Oczko 1 bêdziemy mieli mo¿liwoæ
obejrzeæ nastêpuj¹ce mecze:
UKS,,3 Milanówek  KS Piaseczno
10.01.2004 r. godz. 1500
*

UKS,,3 Milanówek  OKK Sokó³ Ostrów Maz.
17.01.2004 r. godz.1500
Wstêp wolny

Mecz z Legi¹ Warszawa zakoñczy³ siê
wynikiem 72:71; Emocjonuj¹ca
koñcówka meczu wszystkich postawi³a
na nogi

12.10.2003 r. w Hali Miejskiej odby³ siê
turniej pi³ki siatkowej o Puchar Burmistrza
w ramach obchodów 75-lecia Parafii w. Jadwigi. Trzynacie dru¿yn (z Milanówka, Grodziska Maz., Paprotni, Sochaczewa, Miêdzyborowa, ¯yrardowa) od wczesnych godzin
rannych do pónego wieczora walczy³o
o zwyciêstwo w turnieju. Dru¿yna APUD
w sk³adzie: Agnieszka Damaziak, Marcin Filipiak, Mariusz Filipiak, Rafa³ Grabkowski,
Micha³ Kwiatkowski, Jakub Chalimoniuk,
£ukasz Drzewiecki, Micha³ Rakowiecki okaza³a siê najlepsz¹ dru¿yn¹ siatkarsk¹. Puchary i medale wrêczali Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki i Proboszcz Parafii w. Jadwigi
Zbigniew Szysz. Do udanej imprezy przyczynili siê panowie Grzegorz Lawendowski
i Karol £uczak, którzy byli kierownikami turnieju.
Wyniki zawodów:
I m-ce APUD
II m-ce PUERTO-RICO
III m-ce STUDENCI
III m-ce L.O. MILANÓWEK

Fot. M. Koszuta

Koordynator do spraw sportu
W³odzimierz Filipiak

Trener UKS Milanówek, Cezary Grzelak,
podczas rozmowy w przerwie meczu
Fot. arch.

Jedna z piêkniejszych akcji pod koszem
Legionistów

Mecz siatkówki

Halowa Liga
Oldbojów

Dru¿yna koszykówki UKS Milanówek, która zajê³a I miejsce w III lidze, grupa B;
Stoj¹ od lewej: Cezary Grzelak  trener, Karol Mazur, Krzysztof Filipiak  Prezes UKS
Milanówek, Pawe³ Gawry³ojek, Marcin Sliwiñski  kapitan, Piotr Jab³oñski,
Jerzy Wysocki  Burmistrz Miasta Milanówka, £ukasz liwiñski,
Bart³omiej Sobczak, Micha³ Szyszko, Micha³ Lesiñski  Prezes WOZK,
Zbigniew Laska  Wiceburmistrz Miasta Milanówka.
W przysiadzie: Patryk Jasiñski, Jacek Pniewski, Przemys³aw Mazurek, Pawe³ Palarczyk
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16.11.2003 r. ruszy³a halowa liga oldbojów. W pierwszym meczu Pizzeria Gemini
wygra³a z dru¿yn¹ Z W i K 9:5 . W drugim
meczu faworyci ligi Skauci (byli zawodnicy ligowi) wygrali 19:0 z dru¿yn¹ Szymczak.
Zapraszamy kibiców 21.12.2003 r. do
Miejskiej Hali Sportowej na 3 kolejkê spotkañ:
godz. 12.00 Z W i K  Rutyniarze
godz. 13.00 Szymczak  Watra
godz. 14.00 Pizzeria Gemini  PPH Jaro
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Nowy sezon
koszykarski

ZS nr 1 w Milanówku na Piasta 14
W drugim meczu przedsezonowym ch³opcy wygrali u siebie z Komorowem 123-79
(P.Maciak 32 pkt, 20 zb, R.Dej 29 pkt 4x3,
M.Weso³owski 19 pkt, 10 zb).
W pierwszym meczu ligowym ulegli 28
LO Kochanowskiego u siebie 75-89 (P.Maciak 23 pkt, 10 zb, R.Dej 20 pkt, M.Weso³owski 10 pkt, 11 zb). W drugim meczu wygrali na wyjedzie z ZSE-M 80-75 (R.Dej 38
pkt, M.Zapa³owski 18 pkt, 5 prze, P.Maciak
10 pkt, 14 zb, 7 blk, M.Weso³owski 5 pkt, 10
zb). Trzeci mecz z 49 LO Goethego wygrali
walkowerem.
Pierwszy mecz sezonu dziewczêta przegra³y z Piasecznem 56-71 (I.Gawryszewska
18 pkt, 21 zb, 11 blk, M.Wyszomirska 15 pkt,
9 zb).
Wszystkie wyniki i statystyki na stronie
zespo³u www.zsmilan.prv.pl
Micha³ Gbur

Turniej Pi³ki
Halowej

PRZYPOMNIENIE

08.11.2003 r. w Jaktorowie odby³ siê turniej
pi³ki halowej z okazji wiêta Niepodleg³oci
dru¿yn samorz¹dowych z terenu powiatu
Grodziskiego. Startowa³y dru¿yny z gminy
Baranów, Jaktorów, Milanówek i Rady Powiatu Grodziska Mazowieckiego.
Nasza dru¿yna w sk³adzie: Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki, V-ce Przewodnicz¹cy
Jerzy Majewski, radny Dariusz Kopeæ, Komendant stra¿y miejskiej Karol £uczak, pracownicy samorz¹dowi: Arkadiusz Ciborowski, W³odzimierz Filipiak, Grzegorz Lawendowski i Artur Niedziñski zajê³a drugie miejsce w turnieju. Najlepszym strzelcem turnieju
zosta³ Jerzy Wysocki zdobywca 6 bramek.
Wyniki meczów:
Gmina Milanówek  Gmina Baranów

3:1

Gmina Milanówek  Gmina Jaktorów

2:2

Gmina Milanówek  Powiat Grodziski 3:3
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Zawody
strzeleckie

Przypominamy w³acicielom posesji
o obowi¹zkach utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie swoich nieruchomoci
okrelonych w Uchwale Nr 161/XLVII/97
Rady Miasta Milanówka z dnia 17.06.1997 r.
W³aciciele posesji zobowi¹zani s¹ do:
1. oczyszczania ze niegu i lodu, usuwania
skutków go³oledzi (posypywania piaskiem) usuwania lici z ci¹gów pieszych
(w ulicach nieutwardzonych) po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoci.
2. usuwania odpadów sta³ych i p³ynnych
z terenu nieruchomoci przy pomocy jednostek wywozowych posiadaj¹cych stosowne zezwolenie Burmistrza Miasta Milanówka w oparciu o zawart¹ umowê lub
jednorazowe zlecenie.
3. przechowywania przez okres 1 roku egzemplarzy umów i rachunków wiadcz¹cych o korzystaniu z us³ug jednostek wywozowych usuwaj¹cych sta³e odpady komunalne i p³ynne z nieruchomoci.
4. w³aciciele nieruchomoci niezabudowanych zobowi¹zani s¹ do utrzymywania
czystoci na ich terenie.

DLA MIESZKAÑCÓW
MILANÓWKA

z broni g³adkolufowej
11.11.2003 r. w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku odby³y siê zawody strzeleckie z broni g³adkolufowej  wiatrówki,
w ramach obchodów wiêta Niepodleg³oci.
W zawodach wziê³o udzia³ 40 uczestników.
Sêdzi¹ g³ównym by³ pan Zbigniew Kubek.
By³y to pierwsze halowe zawody strzeleckie
w regionie. M³odzie¿ strzela³a bardzo celnie,
ani jeden rut nie utkwi³ w cianie budynku.
Z racji doæ niebezpiecznej konkurencji by³y
zachowane wszystkie warunki do przeprowadzenia bezpiecznych zawodów.
Wyniki zawodów:
Grupa m³odsza:
Dziewczêta
I m-ce Paulina Persa
II m-ce Inga Wójcicka
III m-ce Agata Persa
Ch³opcy
I m-ce Kacper wierczewski
II m-ce Micha³ Godlewski
III m-ce Kuba Wapniarski
Grupa starsza:
Dziewczêta
I m-ce Ewelina Kubek
II m-ce Ela Niemczyk
III m-ce Ma³gosia Kie³kiewicz
Ch³opcy
I m-ce Hubert Mierzanowski
II m-ce Tomek Krajewski
III m-ce Mateusz D¹browski

O OBOWI¥ZKACH
SPOCZYWAJ¥CYCH NA
W£ACICIELACH POSESJI.

Ela Niemczyk, Ewelina Kubek,
Ma³gosia Kie³kiewicz
i Jerzy Wysocki Burmistrz Miasta,
chwilê po wrêczeniu nagród i medali
w Zawodach Strzeleckich z broni
g³adkolufowej

Zwyciêzców pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi nagrodzi³ Burmistrz
Miasta Milanówka pan Jerzy Wysocki. Mamy
nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oci powstanie sekcja strzelecka w Milanówku.
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Informujemy mieszkañców Milanówka,
¿e od 1 stycznia 2004 roku, pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki na odzie¿ u¿ywan¹ oznaczone czerwonym
krzy¿em stoj¹ce dotychczas w centrum miasta tj.:
 ul. Krakowska przy PKP
(na wysokoci ul. Kociuszki)
 ul. Warszawska przy PKP
(na wysokoci ul. Pi³sudskiego)
zostan¹ ustawione przy zabudowie wielorodzinnej.
W³aciciele nieruchomoci zabudowy jednorodzinnej korzystaj¹cy z w/w pojemników
mog¹ otrzymaæ nieodp³atny komplet kolorowych worków do selektywnej zbiórki odpadów u ród³a w Referacie Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Milanówku, budynek B, I piêtro, ul. Kociuszki 45.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujê Czytelników, ¿e
w dniu 24 grudnia 2003 r.(Wigilia) wypo¿yczalnie Biblioteki Miejskiej bêd¹
nieczynne. Przepraszam za wszelkie niedogodnoci z tym zwi¹zane.
Zofia Pawlak-Szymañska
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TERMINY ODBIORU ODPADÓW
posegregowanych w kolorowych workach
od mieszkañców Milanówka w 2004 r.
Kwarta³ I
Odbiór odpadów w workach bia³ych, niebieskich, czerwonych, zielonych i czarnych
odbywa siê w ka¿dy PIERWSZY CZWARTEK
MIESI¥CA, tj.
w 2004 r.: 02.01(pi¹tek po Nowym Roku),
05.02, 04.03, 01.04, 06.05, 03.06, 01.07,
05.08, 02.09, 07.10, 04.11 i 02.12.
Odbiór odpadów organicznych we wk³adach foliowych odbywa siê w ka¿dy PIERWSZY i TRZECI PI¥TEK MIESI¥CA, tj.
w 2004 r.: 02.01, 16.01, 06.02, 20.02,
05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 07.05, 21.05,
04.06, 18.06, 02.07, 16.07, 06.08, 20.08,
03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 05.11, 19.11,
03.12 i 17.12.
Spis ulic:
Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopina,
Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Górnolena, Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa,
Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa,
Kocielna, Kociuszki, Krakowska (Kociuszki-Wielki K¹t), Krasiñskiego (Kociuszki-Wojska Polskiego), Kraszewskiego,
Królowej Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego, Ludna, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, 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, wierkowa, Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t,
Wigury, Wojska Polskiego, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie Oczko,
¯wirki.
Kwarta³ II
Odbiór odpadów w workach bia³ych, niebieskich, czerwonych, zielonych i czarnych
odbywa siê w ka¿dy DRUGI CZWARTEK
MIESI¥CA, tj.
w 2004 r.: 08.01, 12.02, 11.03, 08.04,
13.05, 11.06 (pi¹tek po Bo¿ym Ciele), 08.07,
12.08, 09.09, 14.10, 12.11 (pi¹tek po dniu
Odzyskania Niepodleg³oci) i 09.12.
Odbiór odpadów organicznych we wk³adach foliowych odbywa siê w ka¿dy PIERWSZY i TRZECI PI¥TEK MIESI¥CA, tj.

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

w 2004 r.: 03.01, 17.01, 07.02, 21.02,
07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05,
06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 14.08,
05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 07.11(I pi¹tek
po wiêcie Zmar³ych), 21.11, 05.12 i 19.12.
Spis ulic:
Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska (Kociuszki-Czubiñska), Krasiñskiego (Kociuszki-Piasta), Leny lad, Letnicza, Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-go
Maja, Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa,
Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa, Piasta, Podgórna (Kociuszki-Wspólna), Podlena, Po³udniowa, Przerwana,
Przysz³oæ, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza,
So³ecka, Spokojna, Trêbacka, Wiejska, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska, Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana,
Zielona, ¯ytnia.
Kwarta³ III
Odbiór odpadów w workach bia³ych, niebieskich, czerwonych, zielonych i czarnych
odbywa siê w ka¿dy TRZECI CZWARTEK
MIESI¥CA, tj.
w 2004 r.: 15.01, 19.02, 18.03, 15.04,
20.05, 17.06, 15.07, 19.08, 16.09, 21.10,
18.11 i 16.12.
Odbiór odpadów organicznych we wk³adach foliowych odbywa siê w ka¿dy DRUGI
I CZWARTY PI¥TEK MIESI¥CA, tj.
w 2004 r.: 09.01, 23.01, 13.02, 27.02,
12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 14.05, 28.05,
11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 13.08, 27.08,
10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 12.11, 26.11,
10.12 i 24.12.
Spis ulic:
Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,
Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królewska (Pi³sudskiego-w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna,
£¹kowa, Na Skraju, Nowowiejska, Okólna,
Okrzei, Pi³sudskiego, Ptasia, ks. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP - ks. Skargi), Sportowa,
Staszica, rednia, Warszawska (Pi³sudskiego - w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka,
Wysockiego.
Kwarta³ IV
Odbiór odpadów w workach bia³ych, niebieskich, czerwonych, zielonych i czarnych
odbywa siê w ka¿dy CZWARTY CZWARTEK
MIESI¥CA, tj.
w 2004 r.: 22.01, 26.02, 25.03, 22.04,
27.05, 24.06, 22.07, 26.08, 23.09, 28.10,
25.11 i 23.12.

Odbiór odpadów organicznych we wk³adach foliowych odbywa siê w ka¿dy DRUGI
I CZWARTY PI¥TEK MIESI¥CA, tj.
w 2004 r.: 10.01, 24.01, 14.02, 28.02,
14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05,
13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08,
12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 14.11, 28.11,
12.12 i 29.12 (poniedzia³ek po wiêtach Bo¿ego Narodzenia).
Spis ulic:
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, Polna, Projektowana, Prosta, Pró¿na,
Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Skona,
S³oneczna, Sosnowa, Szkolna, lepa, rodkowa, Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa, Zaw¹ska.

ODBIÓR GRATÓW!

W³acicielom nieruchomoci uczestnicz¹cym w zintegrowanym systemie gromadzenia i wywozu odpadów b¹d legitymuj¹cym
siê umow¹ na wywóz odpadów komunalnych, przys³uguje prawo do korzystania
z bezp³atnego wywozu komunalnych odpadów wielkogabarytowych (gratów).
W 2004 roku wywóz odbywaæ siê bêdzie
1 raz na dwa miesi¹ce - w ostatnie soboty tj.:
26.02, 24.04, 26.06, 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 wg wykazu dostêpnego w Referacie Ochrony rodowiska.
Warunkiem przyjêcia odpadów wielkogabarytowych do wywozu jest zg³oszenie potrzeby wywozu, najpóniej w rodê poprzedzaj¹c¹ wywóz do godz. 1300 w³¹cznie.

ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH:
pralek, lodówek, monitorów oraz
telewizorów z gospodarstw
domowych

W 2004 r. odbiór odpadów odbywaæ siê
bêdzie 1 raz na miesi¹c  w ka¿dy drugi poniedzia³ek miesi¹ca tj.:
12.01, 09.02, 08.03, 05.04 (pierwszy
poniedzia³ek przed wiêtami Wielkanocnymi), 10.05, 14.06, 12.07, 09.08, 13.09,
11.10, 08.11, 13.12
p.o. Kierownika
Referatu Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska
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