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Duże i małe 
jubileusze  
w 2009 r.

Informujemy, że od 7 stycznia br. do 
odwołania w godz. 8.00-21.00, na terenie 
boiska wielofunkcyjnego przy ZSG nr 3 
(ul. Żabie Oczko 1) czynne jest lodowisko.

Dyrektor ZSG nr 3  
Krzysztof Filipiak serdecznie zaprasza!

Zapraszamy  
na lodowisko 
przy ZSG nr 3

Mikrobusy kursować będą w dni robocze od ponie-
działku do piątku następującymi ulicami:
trasa A: WKD Kazimierówka – Kazimierzowska – Ci-

cha – Szkolna – Królewska – Grudowska – Polna 
– Podwiejska – Warszawska – Krzywa – Przeskok 
PKP, (powrót: Przeskok – Warszawska – Podwiejska i dalej trasą 
jak wyżej do WKD Kazimierówka)

trasa B: Krakowska PKP – Żabie Oczko – Słowackiego – Wojska Polskiego – Podgórna 
– Kościuszki – Podleśna – Wspólna – Podgórna – Piasta Dworcowa – Krakowska 
PKP (linia okrężna w jednym kierunku)

Komunikacja autobusowa 
w Milanówku
Od 2 lutego rusza komunikacja autobusowa w Mila-
nówku. Mikrobusy z piętnastoma miejscami sie-
dzącymi jeździć będą po trzech trasach: jedna  
w północnej, druga w południowej części miasta, 
trzecia połączy Milanówek ze Szpitalem Zachodnim  
w Grodzisku Mazowieckim. 

ciąg dalszy na str. 24

Zachęcamy Państwa do przekazywa-
nia 1% podatku dochodowego na organi-
zacje pożytku publicznego, działające na 
terenie Milanówka.

Lista takich stowarzyszeń dostępna 
jest na stronie www.milanowek.pl w za-
kładce „Życie w Mieście”

Przekaż  
1% podatku!

Na hali imprezę zorganizowali har-
cerze z Hufca im. J. Kusocińskiego  
w Milanówku. Dzień rozpoczęły „śmiesz-
ne” konkurencje sportowe, takie jak rzut 
zapałką, czy rzut moherowym beretem, 
albo pchanie ziemniaka. Konkurencje 
były oceniane przez sędziów, a najlepsi 
mogli wygrać cenne nagrody. Wystą-
pił dziecięcy chór gospel z Nowej Pry-
watnej Szkoły Podstawowej oraz zespół 
Via Fides. Następnie występ teatralny 
zaprezentowały dzieci z Integracyjnej 
Społecznej Szkoły Podstawowej. Poka-
zy ratownictwa medycznego mogliśmy 
obejrzeć dzięki harcerzom oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej, która pokazała 
również jak wygląda ewakuacja i wezwa-
nie pomocy w miejscu wypadku. Swoje 
umiejętności zaprezentowały zespoły  
z Milanowskiego Centrum Kultury oraz 
Trio smyczkowe pod kierownictwem 
Stanisława Wiśniewskiego. 

32 739,86 
dla Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy
W tym roku w Milanówku Orkiestra zagrała w Miejskiej Hali Sportowej nr 2 i w Spo-
łecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 5. Pieniądze zebrane podczas XVII Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostaną przeznaczone na zakup sprzętu do wcze-
snego wykrywania nowotworów u dzieci.

ciąg dalszy na str. 8

W rozpoczynającym się roku 2009, roku 
licznych uroczystości rocznicowych, hi-
storia naszego miasta jak nigdy dotąd 
staje się dla nas wielką szansą identyfi-
kacji patriotycznej. Zbieżność tak wielu 
jubileuszy to okoliczność bezpreceden-
sowa w historii Milanówka. Stanowi ona 
zachętę do wglądu w jego przeszłość, do 
poznania dorobku miasta i ludzi, którzy 
mieszkając tu pracowali nie tylko na rzecz 
naszej miejscowości, ale i kraju – nieste-
ty zbyt często, pozostając bezimiennymi, 
choć powinniśmy być z nich dumni i znać 
ich dorobek.

Jakie jubileusze przypadają w tym 
roku? Podajemy te najważniejsze z punk-
tu widzenia naszej lokalnej społeczności:
110. rocznica utworzenia Letniska Mila-
nówek;
90. rocznica powstania wyodrębnionej 
administracyjnie gminy Letnisko Mila-
nówek;
90. rocznica powołania do życia pierw-
szego gimnazjum koedukacyjnego;
90. zorganizowania pierwszych drużyn 
harcerskich;
70. rocznica wybuchu II wojny światowej;
70. rocznica utworzenia cmentarza grze-
balnego;
65. rocznica wybuchu Powstania War-
szawskiego i zarazem rocznica przyję-
cia w Milanówku tysięcy mieszkańców  
Warszawy, którym miejscowa ludność 

ciąg dalszy na str. 11
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Wydarzenia l Kultura

XII Kabareton Milanowski już za nami
i Rada Miasta, którzy hojnie wsparli Kabareton. Tradycyj-
nie duży wkład pracy włożyła Rada Rodziców i Dyrekcja 
ZSG Nr 3 im. Fryderyka Chopina. Autorem scenografii był 
niezawodny Włodzimierz Mońko. Aparatura i scena przy-
wędrowały na kabareton z Grodziska Mazowieckiego, dzięki 
pomocy Centrum Kultury w Grodzisku. Dochód z Kabare-
tonu organizatorzy przeznaczą na dofinansowanie obiadów 
w ZSG Nr 3 przy ul. Żabie Oczko, dla świetlicy środowisko-
wej na Turczynku oraz dla Domu Rehabilitacyjno-Opiekuń-
czego przy ul Piasta. Organizatorzy dziękują przyjaciołom  
i sponsorom Kabaretonu: Dealerowi samochodów  „KIA”  AS 
Motors, firmie RUBIKO, CENTRUM REHABILITACJI  SOR-
NO Elżbiety i Jacka Stankiewiczów, Panu Petroniuszowi Frej-
lichowi.  

Biuro Promocji Miasta  
Anna Łaskawiec

Ponad 4,5 godziny tysiącosobowa publiczność naszego mia-
steczka gorąco oklaskiwała XII  Kabareton Milanowski. Impre-
za odbyła się 12 stycznia w Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy 
Żabie Oczko 1.  Gospodarz kabaretonu  Paweł Dłużewski zapro-
sił, jak zwykle, znakomitych artystów. 

Wystąpił kultowy kabaret „Koń Polski” oraz objawienie 
ostatnich dwóch lat kabaret „Paranienormalni”. Zespół „Czer-
wony Tulipan” rozśpiewał widownię, Cezary Pazura śmieszył 
do łez. Renata Zarębska, Marek Majewski, Krzysztof Dauksze-
wicz potwierdzili, że są w znakomitej formie. Publiczność decy-
dowała  spontanicznie, że wszyscy wykonawcy musieli bisować. 
Oddaje to atmosferę imprezy. Współorganizatorami kabareto-
nu byli: Burmistrz Milanówka, Milanowskie Centrum Kultury  

Krzysztof Daukszewicz

Paweł Dłużewski

Marek Majewski

Cezary Pazura

Renata Zarębska

Kabaret „Koń Polski”; od lewej: 
Waldemar Sierański, Leszek Malinowski

Zespół „Czerwony Tulipan” 
Stefan Brzozowski, Krystyna 
Świątecka

„Paranienormalni”, 
Igor Kwiatkowski Zespół „Czerwony Tulipan”, Ewa Cichocka

„Paranienormalni”,  
Igor Kwiatkowski  
i Robert Motyka

Kabaret „Koń Polski”,  
Waldemar Sierański
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Wydarzenia l Edukacja

Z biciem serca czekałam na dzień 12 grud-
nia 2008 roku, kiedy to mogłam przyjąć 
w swoich progach niecodziennych gości  
i ich życzenia jubileuszowe.

Przygotowywałam się długo i su-
mienne, moi dyrektorzy, nauczyciele, 
pracownicy i uczniowie starali się bar-
dzo, nie szczędząc czasu i energii, by 
„zapiąć wszystko na ostatni guzik”.

Piątkowym wczesnym rankiem, wy-
strojona, udekorowana i podekscytowa-
na czekałam na gości, którzy po pięknej 
mszy celebrowanej przez moich byłych 
oraz obecnych księży, a także po od-
słonięciu pamiątkowej tablicy – daru 
od Rodziców i Uczniów, weszli w moje 
100-letnie progi.

Nie zawiedli; moje zaproszenie przy-
jęli przedstawiciele władz: Burmistrz 
Miasta Milanówka – Pan Jerzy Wysocki, 
v-ce Starosta – Pan Andrzej Składanek, 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty – 
Pan Jerzy Pawłowski, Posłanka Pani 
Alicja Olechowska, Ksiądz Prałat Euge-
niusz Dziedzic. List gratulacyjny wraz  
z pozdrowieniami i życzeniami dotarł od 
marszałka województwa mazowieckiego 
Pana Adama Struzika.

Nie zapomnieli o mnie byli dyrekto-
rzy, którzy pięknie przemawiali i obsy-
pali mnie upominkami. Jak zawsze nie-
zawodni stawili się dawni nauczyciele  
i pracownicy, spośród których najbar-
dziej zasłużonych nagrodził Burmistrz 
Miasta, wręczając pamiątkowe statuetki.

Zaroiło się na korytarzach i w salach. 
Goście, wśród których było też wielu 
moich absolwentów, nawet kończących 
naukę w czasach okupacji i tuż po woj-
nie, mogli przypomnieć sobie lata szkol-
ne dzięki galeriom i wystawom. Bogate 
były to zbiory, zasilone nawet fotogra-
fiami z prywatnych zbiorów Pana Wło-

Miałam piękne urodziny 
– c.d. wspomnień „Jedynki”

dzimierza Starościaka czy pożółkłymi 
świadectwami szkolnymi dawnych ab-
solwentów.

Podczas oficjalnej części uroczy-
stości, otwartej przez wzruszoną Panią 
Dyrektor Elżbietę Przeździecką, nie 
zabrakło ciepłych słów i wspomnień, 
podziękowań i życzeń, a nade wszyst-
ko wyrazów życzliwości i serdeczności 
pełnych sentymentu, jaki pozostawiłam  
w wielu sercach. Były kwiaty, upominki, 
książki, płyty, albumy…

Oficjalną część zakończył program 
artystyczny moich uczniów, którzy 
wspomagani już nowym sprzętem 
nagłaśniającym, podarowanym mi 
przez Urząd Miejski w Milanówku, 
zaprezentowali się wyjątkowo atrak-
cyjnie. Sprawili, że odżyły wspo-
mnienia, różdżką czarodzieja do-
tknęli historii zapraszając na scenę 
mojego Patrona – ks. Piotra Skargę, 
na zakończenie zaś przyznali ustami 
najmłodszych artystów, że po pro-
stu mnie kochają. Tańce, recytacje  
i śpiewy głośno oklaskiwano.

Biesiada ożywiła rozmowy, rozluźni-
ła atmosferę, pozwoliła jeszcze raz po-
wspominać i nacieszyć się spotkaniem.

Pięknym symbolem mojego 100-let-
niego istnienia stał się folder, który wy-
gląda właściwie jak album, co sprawili 

artysta grafik Mariusz Koszuta i wydawnictwo „Boże-
na”. Zachęcam wszystkich do sięgnięcia po ten folder, 
gdyż obok wielu ciekawych fotografii i ilustracji za-
wiera również sporo informacji o mojej historii.

Żywy jeszcze jest obraz tego dnia w mojej pamięci, 
ale cóż… czas płynie, a szkoła musi przede wszystkim 
iść z duchem czasu i rozwoju. Pracujemy więc dalej, 
zapału nam nie brakuje, a życzenia dalszych sukce-
sów, które przyjęłam od wspaniałych Gości, na pewno 
się spełnią.

Dziękuję za wszystko szczerze i gorąco. To był nie-
zapomniany dzień…

Wspomnień „Jedynki” wysłuchała
Katarzyna Dławichowska

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali:  
Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki,  
Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Olczak,  
Dyrektor ZSG nr 1 Elżbieta Przeździecka,  
Przewodn. Rady Rodziców Waldemar Krakowiak  
oraz przedstawiciele absolwentów Barbara 
Wiśniewska, Włodzimierz Starościak,  
i uczniowie szkoły Ola Wałęga oraz Oleg Kołodziej

Uroczysta Msza św. w kościele Matki Bożej Bolesnej

W rolę ks. Piotra Skargi, na scenie, wcielił się uczeń ZSG nr 1  
Jarek Gniazdowski
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10 stycznia 2009 r.
z głębokim żalem pożegnaliśmy naszą koleżankę

Ś.P.
Mariannę Rzewuską

Emerytkę i długoletnią nauczycielkę Szkoły Podstawowej nr 2

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie Zmarłej składają:

Maria Jarosińska wraz z członkami Związku Zawodowego  
Nauczycieli – Emerytów i Rencistów MILAN w Milanówku

Przepracowała z dziećmi i mło-
dzieżą 45 lat swego 77 letniego życia,  
w tym 38 lat w Szkole Podstawowej nr 2  
w Milanówku. Swą przygodę z milanow-
ską oświatą rozpoczęła 1 września 1958 
roku. Tu w Milanówku zamieszkała na 
stałe, tu wychowała swych dwóch sy-
nów, im towarzyszyła wiernie w ich sa-
modzielnej już drodze życiowej, mocno 
wspierała i pomagała wychować wspól-
ną rodzinną dumę: dzieci i wnuki. A do-
datkowo oddała swe serce i siły szkole, 
naszej Szkole – Dwójce. Uczyła przede 
wszystkim geografii, czasami matema-
tyki, okazjonalnie innych przedmiotów, 
gdy wynikało to z potrzeb organizacyj-
nych placówki. Jak wielu nauczycieli 
dokształcała się i uzupełniała wykształ-
cenie, co zwiększało znacznie obciąże-
nie obowiązkami. Zawsze nadzwyczaj 
sumienna, pracowita, rzetelna w tym co 
robiła, czego się podjęła, obowiązkowa  
i bardzo odpowiedzialna. Poświęcenie 
się, oddanie pracy, lojalność i zżycie się 
ze środowiskiem, w którym i dla którego 
pracowała, skromność, nie oglądanie się 
na zaszczyty, ogromna dyspozycyjność, 
zaangażowanie w sprawy placówki i chęć 
niesienia pomocy to cechy wyróżniające 
Panią Marię w środowisku nauczyciel-
skim. Ujmowała kulturą osobistą, posta-
wą pełną szacunku i taktu wobec prze-
łożonych, koleżanek i kolegów, uczniów  
i ich Rodziców. Ci, którzy mieli szczęście 
poznać Ją bliżej rozpoznawali w niej 
przede wszystkim dobrego, życzliwego 
innym, ciepłego człowieka, otwartego 
na ludzi, gotowego podzielić się tym, co 
ma. Skromna, zapracowana, ale często 
uśmiechnięta, celnie i z polotem a tak-
że odpowiednią dozą humoru komentu-
jąca zdarzenia szkolnego życia. Bardzo 
często skupiona i pochylona nad planem 
lekcji, gdyż była specjalistką od tego 

niełatwego i często karkołomnego zada-
nia – układanie planu to był Jej dodatko-
wy obowiązek. Była Panią Marią, której 
nie można było nie polubić i obdarzyć 
sympatią.

Należała do elity zawodu nauczy-
ciela, do ludzi, dla których aktywność 
związana z charakterem pracy to nie 
tylko zawód i powołanie, to sposób życia, 
postawa, misja, wzór dla otoczenia. Dla-
tego najpierw wymagała od siebie, po-
tem od innych. Dawała przykład, bo to 
jest wpisane w zawód, bo od nauczyciela 
oczekuje się więcej niż od innych.

Za swój nauczycielski trud i zaanga-
żowanie w pracę na rzecz Szkoły wie-
lokrotnie nagradzana, w tym nagrodą 
Kuratora w 1975 roku i w roku 1984 , od-
znaczona w 1975 roku Złotym Krzyżem 
Zasługi, w 1986 roku Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

O jej ogromnym przywiązaniu do pra-
cy i środowiska, do Szkoły niech świad-
czy fakt, że jeszcze długo po odejściu 
na emeryturę pracowała w niepełnym 
wymiarze godzin, służąc zawsze pomocą  
i dobrą radą.

Przychylny Dwójce los wpisał Ją na 
szkolne karty historii, postawił Ją na na-
szej drodze, pozwolił, żeby była dla nas 
wsparciem i wzorem. Za to winniśmy na-
leżną Jej wdzięczność i pamięć.

Tę chwilę pożegnania chcemy pod-
kreślić krótkimi, pisanymi pod dyktando 
serca słowami wspomnień skreślonych 
przez kilku nauczycieli naszej Szkoły. 
Niech będą one skromnym wyrazem 
wielkiego szacunku dla Tej, która choć 
odeszła, pozostanie w naszej wdzięcznej 
pamięci.

„Pani Marianna Rzewuska, Pani 
Maria, dla bliższych koleżanek Marysia 
ODESZŁA.

Nie sposób zapomnieć Jej tym, którzy 
się z Nią zetknęli. Z Panią Marią miałam 
przyjemność spotkać się na polu zawodo-
wym i sąsiedzkim. Była to osoba, przed 
którą czułam respekt i którą darzyłam 
głębokim szacunkiem. Zawsze liczyłam 
się z Jej zdaniem w pracy, a także w rela-
cjach sąsiedzkich. Osobowość Pani Ma-
rii mogła zaimponować niejednej osobie. 
Wysoka kultura osobista onieśmielała, 
ale też jednocześnie przyciągała do Niej 
ludzi. Jako młodsza koleżanka z pracy po 
cichu podziwiałam Jej niestarzejącą się 
urodę. Nigdy nie wiedziałam ile ma lat. 
Z żalem muszę powiedzieć, że źródłem 
wiedzy o tym był dopiero Jej nekrolog.

Pani Mario!, żegnam Panią słowami 
noblistki W. Szymborskiej: Umarłych 
wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią 
się im płaci.”

„Pani Maria…
Zawsze była dla mnie Panią Marią, 

nie Marysią. Bardzo ją szanowałam i ce-
niłam, dlatego wydawało mi się, że nie 
wypada nazywać Ją inaczej. Kiedy do-
wiedziałam się, że odeszła, nagle wróciła 
we wspomnieniach. Tu są: trudne począt-
ki mojej pracy w Milanówku, kompleks 
wiejskiej nauczycielki, lęk o akceptację 
w środowisku, i jest Ona – Pani Maria. 
Jej mądrość, doświadczenie życiowe, 
ciepłe słowa otuchy pozwoliły mi uwie-
rzyć w siebie. Zawsze mogłam na Nią 
liczyć. Podziwiałam Ją za to, że mimo 
trudności, których los Jej nie szczędził, 
potrafiła pomóc innym. Podziwiałam Ją 
za upór i pracowitość, niezłomność i lo-
jalność, a przy tym niespotykaną skrom-
ność i dobroć. Nigdy Jej nie zapomnę”.

„Jeszcze dziś trudno mi uwierzyć, że 
pani Marii już nie ma pośród nas.

Trudno pogodzić się z myślą, że nie 
spotkamy się przypadkiem na ulicy, 
nie przystaniemy, nie porozmawiamy. 
Nie usłyszę Jej głosu. Nie opowie mi  
o swoich wnukach, a ja Jej o tym, co się 
dzieje w szkole. Nie pośmiejemy się,  

Wspomnienie o Pani Mariannie Rzewuskiej
„Przemijamy. Stare ustępuje miejsca nowemu, w ten sposób świat posuwa się na-
przód. Ale pamiętajmy o tych, którzy odchodzą – ta pamięć daje im nieśmiertelność”.
Jakże prawdziwe i pełne bolesnego dramatyzmu to słowa. Szczególnie w chwilach 
tych ostatecznych ziemskich pożegnań osób wyjątkowych. A taką bez wątpienia była 
Pani Marianna Rzewuska, z wyboru miejsca życia milanowianka, z zawodu i powoła-
nia nauczycielka.

Wydarzenia l Edukacja

Marianna Rzewuska, fotografia 
z lat siedemdziesiątych ub.w.
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Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku w dniu 23.12.2008 seminarium pod-

sumowującym zakończył realizację projektu MILA. Działaniami projektu objęto na 
różnych etapach 24 osoby, ostatecznie projekt ukończyło 19 beneficjentów. Odbior-
cami projektu były osoby pozostające poza rynkiem pracy, korzystające ze świad-
czeń pomocy społecznej. Zadaniem projektu była aktywizacja zawodowa i integracja 
społeczna osiągana poprzez zastosowanie narzędzi w postaci programu aktywnej 
integracji i kontraktów socjalnych. Na zakończenie uczestnikom projektu Burmistrz 
Miasta Milanówka Pan Jerzy Wysocki wręczył dyplomy i nagrody w postaci porad-
ników poświęconych kwestiom planowania swojego życia zawodowego i efektywne-
go radzenia sobie na rynku pracy.

Podziękowania za pomoc i wkład w realizację projektu przekazano beneficjen-
tom, wolontariuszom i instytucjom partnerskim.

Realizator projektu MILA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

Zakończono realizację projektu  
MILA-MILANOWSKA 
Inicjatywa Lokalnej Aktywności

Współorganizatorzy Wigilii Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku i Fundacja 
,,Homo-Homini” składają serdeczne podziękowania za okazanie wielkiego serca  
i hojności sponsorom, dzięki którym możliwe było zorganizowanie Wigilii 2008 oraz 
sfinansowanie części paczek dla dzieci z rodzin niezamożnych i osób samotnych oraz 
dla rodzin wielodzietnych.

Spotkanie wigilijne odbyło się 19.12.2008 r. w Miejskiej Hali Sportowej nr 1  
w Milanówku. Naszą skromną uroczystość zaszczycił Burmistrz Miasta Milanów-
ka Jerzy Wysocki. W skupieniu i ze wzruszeniem wysłuchaliśmy kolęd śpiewanych 
przez młodzież z Ośrodka Rehabilitacyjnego z Piastowa i Chór Milanowski CAN-
TABILE MILANOVIENSIS. Później z przyjemnością obejrzeliśmy jasełka przygo-
towane przez dzieci ze świetlicy z Milanówka. Tak jak wyjątkowe są święta Bożego 
Narodzenia, tak wyjątkowy klimat i nastrój udało się nam stworzyć tego dnia. Za to 
serdecznie chcieliśmy podziękować. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy w ja-
kikolwiek sposób uświetnili naszą Wigilię swoimi darami. Podziękowania składamy 
również wszystkim wolontariuszom, którzy brali udział w przygotowaniu wieczerzy. 
W imieniu wszystkich organizatorów Wigilii dziękujemy społeczności Milanówka, 
która z zaangażowaniem włączyła się w akcję zbierania darów, wkładając rozmaite 
artykuły do koszyków w milanowskich sklepach.

Prezes Fundacji Homo-Homini 
Danuta Maria Kijewska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
Barbara Kucharska

Podziękowania dla Sponsorów 
Wigilii 2008 r.

nie powspominamy odległych czasów, 
kiedy byłam Jej uczennicą, czy później-
szych – kiedy rozpoczęłam pracę w szko-
le i byłyśmy już koleżankami.

Będąc uczennicą oceniałam Panią 
Rzewuską jako wymagającą, bardzo 
zasadniczą nauczycielkę, trzymającą 
swych uczniów na dystans. Z czasem ta 
opinia uległa zmianie, gdyż okazała się 
osobą bardzo ciepłą, z poczuciem humo-
ru, dającą wiele swym uczniom.

Z upływem lat zaczęłam postrze-
gać panią Marię jako osobę niebywale 
skromną, spokojną, o miłym uśmiechu, 
umiejącą słuchać innych i otwartą na 
ich problemy, cieszącą się życiem.

Aż trudno uwierzyć, że odeszła. Ode-
szła tak jak żyła – cicho, spokojnie i bez 
rozgłosu”.

„Pani Maria była osobą o wyrazistej 
osobowości, dużej wrażliwości, nie po-
zbawioną żartobliwego dystansu do rze-
czywistości, zarazem refleksyjną, mądrą 
i dalekowzroczną. Była moją nauczyciel-
ką i wychowawczynią, a także koleżanką 
z pracy.

Pamiętam, że kiedy była moją wycho-
wawczynią – a klasa była szczególna –  
z cierpliwością pomagała nam pokony-
wać trudności, była jak drogowskaz wska-
zujący dobro. Prowadziła nas do szczęśli-
wego końca – ukończenia ósmej klasy.

Miała wspaniałą pamięć, po wielu la-
tach wspominałyśmy osoby i zdarzenia, 
a wspomnienia Pani Marii były barwne  
i z dużą dokładnością odzwierciedlały 
minioną rzeczywistość.

Wielokroć spotykałyśmy się w róż-
nych sytuacjach i miejscach, nigdy nie 
mijałyśmy się tylko z grzecznościowym 
„dzień dobry”. Zawsze miała chęć i czas 
na rozmowę, żartowała, wspierała do-
brym słowem, uważnie słuchała.

Będzie mi brakować widoku Pani 
Marii i prowadzonych z Nią rozmów”.

„Panią Marię pamiętamy uśmiech-
niętą, witającą z życzliwością i dobrocią 
nas – młodszych nieco wówczas nauczy-
cieli. Dzięki poczuciu humoru i dużemu 
optymizmowi zjednywała sobie przyja-
ciół wśród pracowników Szkoły, uczniów 
i znajomych. Jej uśmiech i przychylność 
bardzo wpływały na miłą atmosferę  
w pracy. Pogoda ducha Pani Marii oraz 
częste żarty z codziennych trudności  
i problemów szkolnych i życiowych czę-
sto rozpraszały „czarne chmury” i da-
wały nadzieję, że będzie lepiej. Był to 
niezawodny sposób naszej starszej Kole-
żanki na dzielenie się radością i chwilo-
wą ucieczkę od codziennych kłopotów”.

„Pani Maria była osobą cichą  
i skromną. Nigdy nie stawiała żądań, nie 
czekała na splendory. Z pokorą brała to, 
co zgotował dla Niej los. Wymagała naj-
więcej od siebie. Swoim uczniom wpaja-
ła maksymę: wywiązujcie się należycie  
z tego, co do was należy.”

Nauczyciele, absolwenci Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Milanówku

Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska zaprasza na spotkanie z Małgorzatą Nawrocką 
„Harry Potter pod światło”.

Małgorzata Nawrocka – laureatka trzech nagród literackich, twórca scenariuszy 
teatralnych, słuchowisk radiowych, programów telewizyjnych tj. Ziarno; autorka 
tekstów do podręczników szkolnych, tekstów piosenek, artykułów prasowych oraz 
50-ciu książek dla dzieci i młodzieży; szczęśliwa mama Faustyny, Magdy i Marysi.

Spotkanie odbędzie się 13.02.2009 (piątek), godz. 18.30, w sali OSP, ul.Warszaw-
ska 18. Będzie można kupić książki autorki.

„Harry Potter pod światło”

Wydarzenia



6 www.milanowek.pl

Wydarzenia

Mamy przyjemność po- 
informować, że  w wyni-
ku zakończenia VI Edycji Konkursu „Mazowiec-
ka Firma Roku”, milanowskie Cukierki Rekla-
mowe Konstancja Dołęga-Dołęgowska zajęły  
III miejsce w kategorii Przemysł Spożywczy.

Konkurs jest przedsięwzięciem pro-
mującym przedsiębiorstwa, które poprzez 
nowoczesne produkty, usługi i technolo-
gie oraz metody organizacji i zarządza-
nia zasłużyły na najwyższy szacunek  
i uznanie.

Sukces milanowskiej firmy jest rów-
nież sukcesem Miasta, jest to uhonoro-
wanie pracy na płaszczyźnie Przedsię-
biorca – Samorząd.

Serdecznie gratulujemy!
Biuro Promocji Miasta  

Anna Łaskawiec

Konkurs odbędzie się 23 lutego  
o godz. 10.00. w Zespole Szkół nr 2  
im. gen. J. Bema w Milanówku przy  
ul. Wójtowskiej 3.

Konkurs – zabawa, obejmujący swo-
im zasięgiem szkoły gimnazjalne i po-
nadgimnazjalne Powiatu Grodziskiego, 
ma motywować uczniów do nauki, jest 
metodą integracji uczniów i nauczycieli, 
młodzieży i dorosłych. Integracji mię-
dzyszkolnej ma również służyć słodki 
poczęstunek przy wspólnej uczniowskiej 
zabawie, a także nauczycielskiej wymia-
nie zdań i doświadczeń. W jury zasiądzie 
prof. Jerzy Bralczyk, milanowianin, któ-
ry umili czas oczekiwania na werdykt, 
wygłaszając wykład.

II Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
„O Złote Pióro Starosty”

Patronat Honorowy nad konkursem 
objął Starosta Grodziski Marek Wieżbic-
ki, Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy 
Wysocki, Patronat Wydawniczy WSiP 
oraz Wydawnictwo Piotra Marciszuka 
Stentor, natomiast Patronat Medialny 
Wspólny Powiat, Wójtowska TIMES.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na ad-
res ZS nr 2 im. gen. J. Bema w Milanów-
ku do 19 lutego 2009 r. lub dostarczyć 
do Sekretariatu Szkoły, wg wzoru, który 
prześlemy zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów

Magdalena Głażewska

Dotyczą one przede wszystkim wła-
ścicieli nieruchomości, na których – zgodnie 
z Ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
Nr 136, poz. 622 z późn. zmianami)  
w okresie zimowym ciążą m.in. następu-
jące obowiązki:
1. odśnieżania chodnika i usuwania 

błota, lodu i innych zanieczyszczeń 
wzdłuż nieruchomości

2. składowanie odgarnianego śniegu  
w taki sposób, aby nie powodował on 
utrudnień w ruchu pieszym oraz sa-
mochodowym

3. odśnieżanie i odladzanie bramy  
i podwórka nieruchomości

4. usuwanie zalegającego na dachu bu-
dynku śniegu i sopli lodowych, które 
mogą zagrażać bezpieczeństwu prze-
chodniów

5. wybór środka chemicznego stosowa-
nego do usuwania gołoledzi i oblo-
dzenia chodnika
Zgodnie z przepisami tej Ustawy za 

chodnik uznaje się wydzieloną część dro-
gi publicznej służącą do ruchu pieszego  
i położoną przy granicy nieruchomości.

Obowiązek odśnieżania chodni-
ków, usuwanie śniegu i sopli z dachów 
i balkonów spoczywa na właścicielach 
i współwłaścicielach nieruchomości, 
użytkownikach wieczystych oraz jed-
nostkach organizacyjnych i osobach po-
siadających nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także innych pod-
miotach władających nieruchomościami 
wówczas, gdy chodniki położone są bez-
pośrednio przy granicy nieruchomości  
i wynika on z przepisów art.5 ust. 1 pkt. 
4 w/w Ustawy oraz z Uchwały Nr 353/
XXX/06 Rady Miasta Milanówkaz dnia 
28.02.2006 r. w sprawie uchwalenia re-
gulaminu utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie miasta Milanówka – Roz-
dział II, §3, pkt. 2.

Należy nadmienić, że za niewywią-
zywanie się z obowiązku odśnieżania – 
zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 2 i 2a Ustawy 
oraz art. 117 Kodeksu Wykroczeń grozi 
odpowiedzialność karna w postaci kary 
grzywny do 1500 zł orzekanej przez sąd 
lub w postępowaniu mandatowym.

Z obowiązku odśnieżania chodników 
zwolnieni są właściciele tych nierucho-
mości, gdzie chodnik oddzielony jest od 
nieruchomości np. trawnikiem będącym 
własnością gminy – wówczas jego od-
śnieżanie należy do zadań gminy.

Wnioski nasuwające się po pierw-
szych, niezbyt obfitych opadach śniegu 
nie napawają optymizmem. Należy wy-
razić szacunek i podziękowanie dla tych, 
którzy po opadach śniegu bez żadnych 
nakazów i upomnień przystąpili do od-
śnieżania. Niestety część mieszkańców 
naszego miasta na kierowane przez 
strażników miejskich pouczenia o obo-
wiązku odśnieżania chodników reaguje 
zdziwieniem, iż taki obowiązek na nich 

spoczywa lub stwierdzeniami, że należy 
to do zadań miasta.

Dotychczas strażnicy miejscy kon-
trolując stan odśnieżania ograniczali się 
do stosowania słownych i pisemnych po-
uczeń, które częściowo przynosiły pożą-
dane efekty. Jeżeli jednak sytuacje takie 
po kolejnych opadach będą się powta-
rzać strażnicy miejscy będą zmuszeni 
do bardziej restrykcyjnego traktowania 
„zapominalskich”. Wierzę jednak, że 
będą to przypadki sporadyczne.

Komendant Straży Miejskiej  
Andrzej Wacławek

Zima w mieście

Mazowiecka 
Firma 
RokuSerdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu 

Powiatu Grodziskiego oraz przedstawicieli urzędów do wzięcia udziału w II Powiato-
wym Konkursie Ortograficznym „O Złote Pióro Starosty” Powiatu Grodziskiego.

Kiedy nadchodzi zima wszyscy możemy podziwiać jej uroki, ale w okresie tym na 
niektórych z nas wraz z nadejściem mrozów i opadów śniegu spadają dodatkowe 
obowiązki.

Zima jest piękna, ale wraz z nią 
przychodzą dodatkowe obowiązki
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Dzień Godzina Temat zajęć Prowadzący Miejsce
Środa 
4.02.2009

17.00 Zagadnienia prawne 
Prawa konsumenckie

mgr Małgorzata  
Małecka

Gimnazjum Społeczne 
ul. Brzozowa 3

Środa 
11.02.2009

17.00 Kulturoznawstwo
Upadek klasycznej cywilizacji Majów

Mgr Marek Łasisz Gimnazjum Społeczne 
ul. Brzozowa 3

Środa 
18.02.2009

17.00 Zag. filozofii politycznej Zbigniew Pełczyński 
profesor filozofii po-
litycznej na uniwer-
sytecie w Oksfordzie

Urząd Miejski 
Budynek B

Piątek 
27.02.2009

17.00 Salonik Literacki 
spotkanie z pisarzem  
dr Michałem Jagiełło

Joanna Sarnecka
Wiesława Grochola

Teatr Letni MCK 
przy ul. Kościelna 3

Środa 
04.03.2009

17.00 Politologia 
Terroryzm

Dr. Jolanta Itrich- 
Drabarek

Gimnazjum Społeczne 
ul. Brzozowa 3

Środa 
11.03.2009

17.00 Podróżnicze 
Rosja w fotografii

Prof. Stanisław 
Kazubski

Gimnazjum Społeczne 
ul. Brzozowa 3

Środa 
18.03.2009

17.00 Archeologia 
Kulinaria i zielarstwo we 
wczesnym średniowieczu

Małgorzata  
Krasna-Korycińska

Gimnazjum Społeczne 
ul. Brzozowa 3

Środa 
25.03.2009

12.00 Historia sztuki 
Klasycyzm – Sztuka wieku 
Oświecenia

Arch. Beata  
Artymowska

Zamek Królewski 
w Warszawie

Środa 
01.04.2009

17.00 Religie świata 
Symbole Mszy Świętej  
w Kościele Katolickim

Ks. Kapelan Tomasz 
Mioduszewski

Kaplica u sióstr 
Urszulanek

Środa 
15.04.2000

17.00 Nauki społeczne – Czy pie-
niądze dają szczęście?

Prof. Jadwiga 
Koralewicz CC

Urząd Miejski 
Budynek B

Środa 
29.04.2009

17.00 Medycyna naturalna 
Choroby przewlekłe – czy można  
o nich zapomnieć

mgr Liliana Jacek Gimnazjum Społeczne 
ul. Brzozowa 3

Środa 
13.05.2009

11.00 Tajemnice dawnych mistrzów 
Canaletto i jego warszawskie obrazy

Mgr Maria Zawart-
ko-Laskowska

Zamek Królewski 
w Warszawie

Środa 
20.05.2009

17.00 Religioznawstwo 
Dialog międzyreligijny

dr hab. Eugeniusz  
Sakowicz,  
prof. UKSW

Urząd Miejski 
Budynek B

Środa 
27.05.2009

17.00 Kulturoznawstwo 
Zagadnienia obecności Wikin-
gów w Ameryce Północnej

Mgr Marek Łasisz Gimnazjum Społeczne 
ul. Brzozowa 3

Środa 
03.06.2009

17.00 Medycyna naturalna 
Jak ustrzec się przed  
zagrożeniami lata

mgr Liliana Jacek Gimnazjum Społeczne 
ul. Brzozowa 3

Środa 
10.06.2009

17.00 Zakończenie roku  
akademickiego  2008/2009

O marcowym i majowym spotkaniu  
w Saloniku Literackim będziemy infor-
mować słuchaczy na bieżąco.

Planowane wyjazdy
 25 lutego, godz. 11.00 – Muzeum  y
Lwowa – Kuklówka

 22 kwietnia – Lwów – wizyta   y
w Lwowskim UTW – wspólna wy-
cieczka ze ZERiI w Milanówku

 Maj – Szlakiem Świątyń różnych wyznań y
 Dwa wyjazdy do teatrów w Warszawie y

Wszystkie informacje przekazywane są:
 po każdym wykładzie  y oraz
 na stronie  y www.mu3w.pl
  w Galerii Letnisko przy ul. Kościel- y
nej 3 (wtorek i czwartek godz. 10.00-
12.00)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
dokonywania zmian w programie.
Wykłady są dostępne, w miarę wolnych 
miejsc, także dla osób nie będących słu-
chaczami MU3W. 
Opłata za wstęp – 10 zł.

PROGRAM ZAJĘĆ II SEMESTRU 2008/2009
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
WYKŁADY, SEMINARIA, spotkania w SALONIKU LITERACKIM

Wpłaty na II semestr przyjmowane są  
od 15 stycznia 2009 r. w Galerii Letnisko  
w każdy wtorek i czwartek  
w godz. 10.00-12.00

Prezes MU3W
Dominika Inkielman

www.mu3w.pl
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32 739,86 
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W trakcie imprezy można było wziąć 
udział w loterii i wylosować nagrodę.

Ze SLO nr 5 pieniądze zbierało  
9 wolontariuszy spacerujących ulicami 
Milanówka. W szkole była loteria, barek  
z „jadło spiskiem”, wróżby, eksperymen-
ty chemiczne i zabawy dla najmłodszych,  
i wiele innych atrakcji.

Podczas tegorocznego Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
udało się zebrać 32 739,86 zł, w tym 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 
w Milanówku – 6 584,31 zł oraz Mila-
nowskie Centrum Kultury – 1 664, 03 zł. 
Na szczególną uwagę zasługuje wolonta-
riusz Mateusz Kozaczek, który doliczył 
się w swojej puszce aż 2 283,38 zł.

Serdecznie dziękujemy za pomoc 
przy organizacji kolejnego finału wszyst-
kim osobom zaangażowanym oraz spon-
sorom.

Komendant ZHP im. J. Kusocińskiego 
phm Dariusz Kopeć

ciąg dalszy ze str. 1
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Wszystkich chętnych do współtwo-
rzenia tego niezwykle interesującego 
dzieła w wieloosobowym zespole prosi-
my o kontakt:
ekipa.f@gmail.com

Zależy nam na współpracy z dzien-
nikarzami, aktorami, operatorami fil-
mowymi, fotografami, scenarzystami  
i innymi specjalistami z dziedziny teatru 
i filmu.

Interesuje nas również amatorska 
działalność w tej dziedzinie.
Adres internetowy strony: 
www.milanowek.pl/multimedialna

Autor projektu, artysta grafik, fotograf, 
specjalista filmu animowanego

Mariusz Koszuta

Odstresowanie dla Maturzystów:
1.  przygotowania do egzaminu doj-

rzałości (autoprezentacja)
2.  nauka ćwiczeń odstresowujących 

fizycznie i umysłowo
3.  zredukowanie napięcia przed eg-

zaminem
4.  planowanie czasu przygotowań do 

matury
5.  efektywne uczenie się
6.  zmiana nastawienia do egzaminu
7.  otwarcie na maksymalną efektywność
8.  wzmocnienie ćwiczeń przez muzy-

kę, relaks, zabawę
Warsztat nastawiony na naukę 

praktycznych ćwiczeń odstresowują-
cych i zredukowanie napięcia przed-
maturalnego.

Definicja, objawy, przyczyny, techni-
ki wpływania na zmianę stanu, praktyka 
podczas zaaranżowanego egzaminu.

Maturzysto, uśmiechnij się!
Milanowskie Centrum Kultury zaprasza na dwustopniowe warsztaty

Warsztat prowadzi Anna Faber, ar-
tystka, pedagog, trener.

Mgr sztuki Anna Faber odznaczona 
została w ubiegłym roku nagrodą spe-
cjalną Ministra Edukacji i Dziedzictwa 
Narodowego za osiągnięcia w swojej 
dziedzinie. Ukończyła Akademię Mu-
zyczną w Warszawie oraz Studium Peda-
gogiczne przy tej uczelni. Jest autorką 
wdrażanego w Polsce programu „Jak zamie-
nić stres i tremę w SIŁĘ TWÓRCZĄ, która 
działa na naszą korzyść poprawia relacje,  
a także przysparza więcej przyjaciół.”

Refleksjami z życia bez stresu Anna 
Faber dzieli się w książce zatytułowanej 
„Bez tremy?, stanowiącej bazę do semi-
nariów i warsztatów, które prowadzi na 
terenie całego kraju. Artykuły będą-
ce częścią tej książki publikowane są  
w specjalistycznym piśmie „BIULETYN 
PTH”.

To zdjęcie to nie fotomontaż. Takie wspaniałe „Białe sza-
leństwo” – przeżywali harcerze z 18DH Hufca Milanówek na 
zimowisku w miejscowości Kacwin k/ Niedzicy. W „Upiornym 
Zamczysku”, bo tak nazywało się zimowisko, harcerze korzy-
stali z pełni zimy. Zjazdy na nartach, snowboardzie, sankach  
i „jabłuszkach”, wędrówki, biegi, gry terenowe i sytuacyjne, 
kominki, ogniska oraz śpiew, taniec przy dźwiękach gitary i wy-
cieczki pozwalające poznać przepiękne Pieniny – to w skrócie 
bogaty program zimowiska. Dodać trzeba góralską gościnność  
i wspaniałe jedzenie w „Harnasiu” – wyjeżdżać było ŻAL. 

Dzięki dofinansowaniu jakie uzyskaliśmy startując do kon-
kursu organizowanego przez Urząd Miejski, mogliśmy zwięk-
szyć atrakcyjność programu oraz dofinansować uczestnikom 
wyjazd. Dziękuję wszystkim harcerzom za wspaniałą postawę 
i wspólną zabawę, a kadrze za fachowość, pomysły i wieczną 
gotowość do wędrówek. Do zobaczenia na harcerskim szlaku.

Komendantka Zimowiska 
„Marzena - Esme”

Harcerska Zima w „Upiornym Zamczysku”

„Internet jest odpowiedzią na py-
tanie, które jeszcze nie padło” – tymi 
słowami określił Stanisław Lem tajem-
nicę internetu i możliwości, jakie ze sobą  
niesie. 

Aby sprostać potrzebom informacji, 
Milanówek od kilku lat przygotowywał 
się do odsłonięcia strony o charakte-
rze telewizji internetowej, poświęconej 
sprawom lokalnym. Prowadzone były 
konsultacje techniczne m.in. w Polskim 
Radiu. Sporadycznie umieszczane były 

Terminy warsztatów:
22 lutego 2009 (niedziela)  

w godz. 10.30 – 14.00 (część 1)
1 marca 2009 (niedziela)  

w godz. 10.30 – 14.00  
(część 2 i zakończenie)

Cena dla każdego uczestnika za dwa 
spotkania warsztatowe wynosi 70 zł.

Zajęcia odbywają się w niewiel-
kich grupach, w Milanowskim Cen-
trum Kultury przy ul. Kościelnej 3. 
Prosimy o wcześniejszą rezerwacje 
miejsc.

W ofercie również warsztaty dla 
dorosłych!

Rezerwacje oraz szczegółowe in-
formacje pod nr tel. 022 758 32 34 oraz 
na stronie www.ckipmilanowek.pl

Biuro Koordynacji  
Prac Artystycznych MCK  

Aneta Bialik

na stronie miasta informacje filmowe, 
które miały charakter doświadczalny. 
Zapisy obrazu i dźwięku wydarzeń hi-
storycznych prowadzone były od wielu 
lat w ramach Towarzystwa Miłośników 
Milanówka. 

W celu realizacji i poszerzenia dzia-
łania ITV, powstanie przy Milanowskim 
Centrum Kultury Klub filmowy „EKI-
PA”, którego zadaniem będzie edukacja 
i współdziałanie w zakresie realizacji 
filmowej i telewizyjnej.

Z początkiem roku 2009 została udostępniona nowa strona telewizji internetowej 
Miasta Milanówka – ITV Milanówek – o charakterze pilotażowym, w celu udoskona-
lenia formy informacji, promocji wydarzeń społecznych i kulturalnych, dla Mieszkań-
ców Milanówka i jego Sympatyków.

ITV Milanówek
Wydarzenia l Kultura
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Imprezę rozpoczęła Agnieszka Ze-
garłowicz, dyrektor ZS nr 2, witając 
zgromadzonych milanowian oraz przy-
pominając, że zainicjowała ją Maria 
Swolkień-Osiecka. Tegoroczny „Twórczy 
Milanówek” upłynął pod znakiem Lwo-
wa i Kresów. Po przerywanej oklaskami 
mowie, dyrektor oddała mikrofon w ręce 
profesjonalistów w dziedzinie konferan-
sjerki – Jacka Łocza, miejscowego dzia-
łacza i artystę muzyka oraz Leszka Ka-
łuży, działacza Towarzystwa Miłośników 
Milanówka.

Twórczo o Kresach na Wójtowskiej

Po recitalu i towarzyszącej mu chwi-
li nostalgii przyszedł czas na nawiązanie 
do tematu przewodniego tegoroczne-
go „Twórczego Milanówka” – Kresów 
i Lwowa. Wywiad z Joanną Biniszew-
ską, historykiem sztuki i właścicielką 
Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich w Kulkówce Radziejowskiej 
pod tytułem „Moje Kresy” przeprowadził 
Andrzej Pettyn, prezes TMM, działacz 
kultury i dziennikarz. Była to rozmowa 
o historii rodziny Pani Biniszewskiej, 
zbiorach muzealnych i życiu Polaków na 

Kresach. Podczas 
dyskusji interloku-
torka nawiązała 
do patrona szkoły,  
w której odbywa-
ła się impreza, 
czyli do gen. Józe-
fa Bema mówiąc, 
że on również był 
kresowiak iem. 
W jednej z sal 
lekcyjnych moż-
na było obejrzeć 
prezentację Mu-
zeum Kresów.

Wystąpił rów-
nież zespół Jacka 
Łocza „Interpre-
tacje” z piosen-
ką „Rzeka” oraz  
w śpiewanej wersji 
Modlitwy Pańskiej 
„Ojcze Nasz”. 
Kiedy sokole oko 

Pana Kałuży wypatrzyło na widowni An-
drzeja Zaorskiego, aktora mieszkającego 
w Milanówku, który w poprzednich latach 
prowadził „Twórczy Milanówek”, na sali 
rozbrzmiało „Sto lat!”. Na scenie znów 
pojawił się Andrzej Pettyn, tym razem  
w towarzystwie Jolanty Louchin, dyrek-
tor Archiwum Państwowego Dokumenta-
cji Osobowej i Płacowej z siedzibą w Mi-
lanówku. W ostatnim czasie Archiwum, 
we współpracy z TMM, wydało album 
„Milanówek w dokumencie i fotografii”, 
prezentujący milanowskie wille. Okazało 
się, że Archiwum w Milanówku jest jed-
nym z największych w Polsce; może się  
z nim mierzyć jedynie Archiwum IPN.

Kolejne występy były również wido-
wiskowe. Mogliśmy podziwiać uczennicę 
z ZS nr 2 – Dorotę Bielicką, w solowym 
tańcu disco. Usłyszeliśmy interesują-
cy monolog dziennikarza sportowego 
Andrzeja Janisza o swoim pobycie na 
Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, któ-
ry zakończył krótkim konkursem z na-
grodami.

Na scenie pojawił się też taneczny 
duet jazzowy z Bema – Dorota Bielicka 
z II klasy Technikum Ekonomicznego 
oraz Ola Biedrzycka z I a Technikum 
Ekonomicznego. Zaprezentowały praw-
dziwy kunszt taneczny.

Żelaznym punktem każdego „Twór-
czego Milanówka” są doroczne pokazy 
mody. W tym roku uczennice z Wój-
towskiej prezentowały kolekcję firmy 
MOLTON. Zostały przygotowane przez 
Joannę Majewską oraz Aleksandrę 
Lachmirowicz, nauczycielki z ZS nr 2.

Twórczy Milanówek to nie tylko wy-
stępy na scenie, to także wystawy. W tym 
roku zaprezentowane zostały prace Elż-
biety Król – „Od natury do abstrakcji”. 
Odwiedzający szkołę mieli możliwość 
obejrzenia zbiorów z serii „Książka  
i prasa we Lwowie od 1830 roku” a także 
„Milanówek w dokumencie i fotografii”.

Podczas trwania uroczystości roz-
prowadzane były cegiełki na rzecz szko-
ły. Dochód z tegorocznej zbiórki zostanie 
przeznaczony na pomoce dydaktyczne 
dla szkoły.

Wygląda na to, że społeczne zaan-
gażowanie nauczycieli oraz sponsorów 
odniosło sukces i potwierdza fakt, że 
impreza na stałe wpisała się w życie 
kulturalne miasta. Szkoda, że w tym sa-
mym czasie odbywały się „Grodziskie 
Mikołajki”, z pewnością przyciągnęłaby 
większą liczbę osób. Najważniejsze jed-
nak, że wierni milanowianie dopisali.

Kacper Jarosiński, I a LO 
(Uczestnik Warsztatów Dziennikarskich 

prowadzonych w ZS nr 2 przez  
Magdalenę Głażewską)

Zespół Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku przy współpracy z Towarzy-
stwem Miłośników Milanówka po raz XI zorganizował imprezę kulturalną pod hasłem 
„Twórczy Milanówek”. Widowisko odbyło się 6 grudnia 2008r. w pięknie udekorowa-
nej, wyremontowanej szkolnej sali gimnastycznej.

Pierwszy zaprezentował się Dziecię-
cy Chór Gospel z Nowej Prywatnej Szko-
ły Podstawowej pod dyrekcją Agniesz-
ko Kosowskiej. Wykonał dwa utwory  
w języku angielskim. Znajomość tekstów  
w obcym języku i talent dzieci został do-
ceniony przez publiczność. Mimo iż było 
to ich pierwszy publiczny występ, okazał 
się wspaniały, a dzieci, pomimo tremy, 
były bardzo z siebie dumne.

Zebrani mogli wysłuchać mini-reci-
talu obdarzonej przepięknym sopranem 
Eleny Egorovej, która zaśpiewała dwie 
pieśni oraz, ku zdumieniu publiczności, 
piosenkę niespodziankę. Gdy do widow-
ni dotarły pierwsze słowa znanej piosen-
ki Wojciecha Młynarskiego „Truskawki 
w Milanówku”, sala zawrzała od okla-
sków i okrzyków zachwytu. Pani Elena 
nie miała łatwego zadania. Wiedziała, 
że wszyscy zebrani znają wpisany już  
w tradycję imprez hymn i że każda po-
myłka będzie dostrzeżona. Mimo to 
poradziła sobie po mistrzowsku, a pu-
bliczność wymusiła na niej zaśpiewanie 
ostatniej pieśni. Wtedy w głośnikach rozle-
gło się przepiękne wykonanie „Ave Maria”.

Wydarzenia l Kultura

Dziecięcy Chór Gospel z Nowej Prywatnej Szkoły Podstawowej 
pod dyrekcją Agnieszki Kosowskiej

Uczniowie ZS nr 2 rozprowadzali cegiełki, 
z których dochód przeznaczono na rzecz 
szkoły
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Kalendarz wydarzeń – luty 2009
Wydarzenia l Kultura

6 lutego (piątek)
godz. 20:00
Salonik z kulturą, a w nim: Stanisław 
Sojka, Jacek Fedorowicz, Andrzej Jago-
dziński.
Gospodarz wieczoru: Antoni Muracki
(Miejsce - MCK)

8 lutego (niedziela)
godz. 9:00
III runda V edycji Piłkarskiej Ligi  
Oldbojów
(Miejsce – Miejska Hal sportowa nr 2, 
ul. Królewska 69)

11 lutego (środa)
godz. 17.00
Salonik literacki
Kulturoznawstwo. Upadek klasycznej 
cywilizacji Majów
(Miejsce – Gimnazjum Społeczne)

13 lutego (piątek)
godz. 18.30
Spotkanie z Małgorzatą Nowacką   
„Harry Potter pod światło”
(Miejsce – OSP, ul. Warszawska 18)

13 lutego (piątek)
godz. 20:00
W cyklu Kultury Świata: Wieczór Ży-
dowski - muzyka klezmerska w wykona-
niu KLEZMER BAND oraz Teatr NN
(Miejsce – MCK)

18 lutego (środa)
godz. 17.00
Salonik literacki
Zag. filozofii politycznej
(Miejsce – budynek B Urzędu Miejskiego)

21 lutego (sobota)
godz. 20.00
Jubileuszowy X Bal Ojców Miasta
Tradycyjnie, podczas balu zostaną wrę-
czone statuetki Milanowskiego Liścia 
Dębu - tym razem laureatom VII edycji 
tego prestiżowego wyróżnienia.
Oprawę muzyczno-wokalną zapewni zna-
ny z dobrego warsztatu zespół „36.6”.
Szczegóły: Milanowskie Centrum Kultu-
ry, ul. Kościelna 3, tel. 022 758 32 34, w 
godzinach 10.00-18.00 do dnia 16 lutego 
2009 r.
(Miejsce – Miejska Hala Sportowa nr 1, 
ul. Żabie Oczko 1)

Chcesz dostawać maile z infor-
macjami o wydarzeniach kul-
turalnych jako pierwszy? Za-
rejestruj się w newsletterze 
Milanowskiego Centrum Kultury  
na stronie: www.ckipmilanowek.pl
Wystarczy kliknąć na kopertę i wpi-
sać swoje dane. 

Zapraszamy!

22 lutego (niedziela)
Bal Seniora
(Miejsce – Miejska Hala Sportowa  
ul. Żabie Oczko 1)

27 lutego (piątek)
godz. 13.00
Uroczyste Otwarcie III etapu budowy 
mieszkań w zasobach TBS
(Miejsce – ul. Jedwabna/Na Skraju)

27 lutego (piątek)
godz. 17:00
Salonik Literacki
Spotkanie z prof. Zdzisławem Jagiełło
(Miejsce – Teatr Letni MCK  
ul. Kościelna 3)

24 listopada 2008 r. w Milanow-
skim Centrum Kultury obejrzeli-
śmy monodram Marka Żerańskie-
go „Morfina 0.05” Przez przypadek 
dostałam zaproszenie i przyszłam, 
gdyż zadźwięczało mi w uszach 
nazwisko Bułhakowa, autora opo-
wiadania, na podstawie którego po-
wstało opowiadanie – mojego uko-
chanego pisarza. Ludzi było mało 
– ci, co mogli przyjść, a nie przyszli, 
niech żałują.

Młody artysta Marek Żerański, 
od pierwszej do ostatniej chwili sztu-
ki potrafił przykuć do siebie uwagę 
widzów. Tekst Bułhakowa podawał 
w sposób przejrzysty i sugestywny. 
Ta klasyczna proza działała na wi-
dzów jak katharsis, kąpiel u źródła.

Nie wiem w jakim stopniu młode 
pokolenie zachowało jeszcze wraż-
liwość na wielką sztukę, ale zarów-
no ze względów estetycznych (jako 
szkoła smaku), jak i pedagogicznych 
(przestroga przed narkotykami), po-
winni młodzi ludzie ten monodram 
obejrzeć.

Dorota Kuthan

Kilka słów  
o „Morfinie”udzieliła ogromnej pomocy; zarazem rocznica odbywających się w naszym mieście na-

rad władz Polskiego Państwa Podziemnego i wielu innych rocznic, jak przeniesienie  
z Warszawy do Milanówka urny z sercem Chopina.
60. rocznica założenia miejskiej biblioteki publicznej;
20. rocznica powołania do życia  – jednego z pierwszych w Polsce – Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego;
10. rocznica powołania do życia – z inicjatywy rodziców i Milanowskiego Towarzystwa 
Edukacyjnego – pierwszego w naszym mieście Gimnazjum Społecznego.

Kiedy przyglądamy się historii Milanówka i ludziom, którzy tu mieszkali i pracowali, 
aż trudno uwierzyć, że miejscowość o tak krótkiej, bo zaledwie 90-letniej historii, może 
się szczycić tak wielkim dorobkiem ludzi, którzy tu tworzyli wspaniałe dzieła. Wymie-
nione jubileusze umożliwią nam przypomnienie tego dorobku i zapewne skłonią do re-
fleksji nad rozwojem miasta – zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców.

Już wkrótce na stronie internetowej Miasta i w kolejnych numerach Biuletynu znajdą 
się obszerniejsze informacje na temat programu obchodów poszczególnych jubileuszy. Póki 
co zachęcamy do zapoznania się z licznymi publikacjami TMM i Archiwum Państwowego 
Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku na temat miasta i jego rozwoju.

Towarzystwo Miłośników 
Milanówka

Duże i małe jubileusze w 2009 r.
ciąg dalszy ze str. 1

Jednym z elementów programu obchodów roku jubileuszowego jest realizacja oko-
licznościowego filmu, prezentującego historię Miasta, którego premiera planowana 
jest na uroczystej sesji Rady Miasta 5 czerwca. W związku z tym przedsięwzięciem, 
uprzejmie prosimy Mieszkańców, którzy wielokrotnie dali dowody zaangażowania  
w pielęgnowanie i popularyzowanie historii Milanówka, o nadsyłanie do Biura Promo-
cji Miasta lub do TMM materiałów filmowych, fotograficznych i dokumentów, które 
moglibyśmy wykorzystać w tym materiale. 
Kontakt: tmm@tmm.net.pl    tel. 022 755 84 88
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Burmistrz
I. Wydał zarządzenia w sprawach:
1. Zmian w budżecie miasta na 2008 rok (3),
2. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych  
w 2009 r.,

1. Zadanie I - dofinansowanie zagospo-
darowania czasu wolnego dla dzieci  

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie od 28 listopada 2008 r. do 12 stycznia 2009 r.

i młodzieży w ramach akcji „Zima”  
w okresie od 17.01. do 01.02. br.,

2. Zadanie II – dofinansowanie zadań 
własnych organizacji pozarządowych 
na prowadzenie zajęć w zakresie 
kultury fizycznej, sportu i rekreacji,  
w okresie od 02.02. do 31.12. br.

3. Przeprowadzenia konkursu pn. „Naj-
piękniej oświetlony ogródek świą-
teczny 2008”,

4. Organizacji Formacji Obrony Cywil-
nej – Drużyny Porządkowo-Ochron-
nej przy Urzędzie Miejskim w Mila-
nówku,

5. Organizacji Systemu Wykrywania  
i Alarmowania na terenie miasta Mi-
lanówka.

II. Skierował do Biura Rady projekty 
uchwał, które, podjęte przez Radę 
Miasta, publikujemy poniżej.

III. Uruchomił zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego

a. na usługi rehabilitacyjne dla miesz-
kańców Milanówka,

b. na konserwację dróg asfaltowych – 

remonty cząstkowe na terenie miasta 
Milanówka,

c. na konserwację dróg gruntowych 
żużlem paleniskowym na terenie 
miasta Milanówka,
w trybie zapytania o cenę

d. na „Dostawę sprzętu komputero-
wego i oprogramowania dla Urzędu 
Miejskiego w Milanówku”.

IV. Zatwierdził zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego

a. Na zaciągnięcie kredytu w wysokości 
520 000 PLN na sfinansowanie plano-
wanego deficytu budżetowego w 2008 r.,

b. Na dostawę, instalację i konfigurację 
systemu bezprzewodowych punktów 
HotSpot i oprogramowania dla Urzę-
du Miejskiego Milanówku,
w trybie zapytania o cenę

c. na dostawę sprzętu komputerowego 
i oprogramowania dla Urzędu Miej-
skiego w Milanówku.

Sekretarz Miasta Milanówka 
Jarosław Komża

Informacja z XXII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 18 grudnia 2008 r.

XXII Sesja Rady Miasta Milanów-
ka odbyła się w dniu 18 grudnia 2008 r. 
W sesji udział wzięli Radni, Burmistrz 
Miasta Jerzy Wysocki, Zastępca Bur-
mistrza Bogdan Korycki, pracownicy 
Urzędu Miejskiego, zaproszeni goście  
i mieszkańcy miasta Milanówka.

Sesję otworzył i prowadził Przewod-
niczący Rady Miasta Milanówka Jerzy 
Olczak.

Radni przyjęli sprawozdanie Burmi-
strza z pracy między sesjami.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki 
przedstawił stosowne projekty uchwał, 
znajdujące się w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Mila-
nówka Jerzy Olczak odczytał następują-
ce projekty uchwał, które radni przyjęli 
w głosowaniu:
Uchwała Nr 224/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: powołania Sekretarza Miasta 
Milanówka, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 14 – za, jednogłośnie,

Radni na wniosek Burmistrza Miasta 
Milanówka Jerzego Wysockiego powoła-
li Pana Jarosława Komżę na Sekretarza 
Miasta Milanówka z dniem 18 grudnia 
2008 r.

Więcej informacji o nowym Sekreta-
rzu Miasta na stronie 25.

Uchwała Nr 225/XXII/08 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: zmian budżetu miasta na 
2008 rok, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 15 – za, jednogłośnie.

Zwiększa się planowane dochody  
w budżecie miasta Milanówka z nastę-
pujący sposób:

  y w dziale 700, rozdziale 70005, § 0910 
o kwotę 1 500 zł z tytułu wpływu 
wyższych niż planowano odsetek od 
nieterminowych wpłat podatków  
i opłat;

  y w dziale 756, rozdziale 75615, § 2680  
o kwotę 50 843 zł z tytułu wyższych 
niż dotychczas zaplanowano wpły-
wów z rekompensaty utraconych 
dochodów w podatkach i opłatach 
lokalnych;

  y w dziale 756, rozdziale 75616, § 0340 
o kwotę 20 000 zł z tytułu wyższych 
niż dotychczas zaplanowano wpły-
wów z podatku od środków transpor-
towych,

– w § 0370 o kwotę 2 000 zł z tytułu 
wyższych niż planowano wpływów  
z opłaty od posiadania psów,

– w § 0910 o kwotę 25 000 zł z tytułu 
wyższych niż planowano wpływu od-
setek od nieterminowych wpłat po-
datków i opłat;

 w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490   y
o kwotę 10 000 zł z tytułu wyższych 
niż dotychczas zaplanowano wpły-
wów z innych lokalnych opłat po-
bieranych na podstawie odrębnych 
ustaw;

– w § 0590 o kwotę 555 zł z tytułu wyż-
szych niż dotychczas zaplanowanych 
wpływów z opłat za koncesje i licencje,

– w § 0920 o kwotę 500 zł z tytułu wyż-
szych niż dotychczas zaplanowano 
wpływów z odsetek;

  y w dziale 756, rozdziale 75621, § 0010 
o kwotę 496 268 zł z tytułu wyższych 
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niż dotychczas zaplanowano (propor-
cjonalnie do upływu czasu) wpływów 
z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych;

  y w dziale 801, rozdziale 80104, § 0830 
o kwotę 60 000 zł z tytułu wyższych 
niż dotychczas zaplanowano wpłat 
rodziców za przedszkole;

  y w dziale 801, rozdziale 80148, § 0830 
o kwotę 13 000 zł stanowiące środki 
pozyskane w związku ze zwiększoną 
liczbą dzieci korzystających z obia-
dów szkolnych.
Zmniejsza się planowane dochody  

w budżecie miasta Milanówka w nastę-
pujący sposób:

  y w dziale 756, rozdziale 75615, § 0310 
o kwotę 378 100 zł z tytułu nierealnie 
zaplanowanych wpływów z podat-
ku od nieruchomości od osób praw-
nych;

  y w dziale 801, rozdziale 80103, § 0970 
o kwotę 5 000 zł tytułem niższych niż 
zakładano zwrotów dotacji od innych 
gmin, z terenu których dzieci uczęsz-
czają do milanowskich szkół niepu-
blicznych ze względu na mniejszą 
liczbę dzieci;

  y w dziale 801, rozdziale 80104, § 0970 
o kwotę 60 000 zł tytułem niższych 
niż zakładano zwrotów dotacji od in-
nych gmin, z terenu których dzieci 
uczęszczają do milanowskich przed-
szkoli niepublicznych ze względu na 
mniejszą liczbę dzieci.
Dokonuje się zmian w planie wydat-

ków w budżecie miasta Milanówka w na-
stępujący sposób:

  y w dziale 020, rozdział 02001, § 4300 
zmniejsza się plan o kwotę 2 000 zł 
z tytułu oszczędności, zadanie zreali-
zowano w ramach umowy na pielę-
gnację zieleni miejskiej;

  y w dziale 400, rozdział 40002, § 6050 
zmniejsza się plan o kwotę 52 071 zł, 
ponieważ w 2008 roku nie uda się 
wykonać dokumentacji modernizacji 
SUW przy ulicy Na Skraju, zadanie 
będzie kontynuowane w przyszłym 
roku;

  y w dziale 600, rozdział 60004, § 6010 
zwiększa się plan o kwotę 163 000 zł  
z przeznaczeniem na zakup 326 
udziałów w spółce Warszawska Kolej 
Dojazdowa sp. z o.o.;

  y w dziale 700, rozdział 70005 w nastę-
pujący sposób:

1.  zmniejsza się plan wydatków bieżą-
cych w § 4210 o kwotę 1 255 zł z tytu-
łu oszczędności;

2.  zmniejsza się plan wydatków bie-
żących w § 4260 o kwotę 15 000 zł  
z tytułu mniejszych niż zaplanowano 
wydatków na zakup energii;

3.  zmniejsza się plan wydatków bie-
żących w § 4590 o kwotę 26 644 zł  
z tytułu mniejszych niż zaplanowano 
wypłacanych odszkodowań za zrze-
czenie się roszczeń za grunt pod uli-
cami gminy Milanówek;

4.  zmniejsza się plan wydatków bieżą-
cych w § 4610 o kwotę 16 000 zł z ty-
tułu mniejszych niż zaplanowano wy-
datków związanych z postępowaniem 
sądowym i prokuratorskim;

5.  zmniejsza się plan wydatków mająt-
kowych na zadaniu „Wykupy grun-
tów” w § 6060 o kwotę 71 745 zł  
z tytułu mniejszych niż zaplanowano 
wykupów dróg tworzonych lub po-
szerzanych zgodnie z obowiązujący-
mi planami zagospodarowania prze-
strzennego;

  y w dziale 710, rozdział 71004, § 4300 
zmniejsza się plan wydatków bieżą-
cych o kwotę 23 232 zł z uwagi na 
wstrzymanie prac związanych ze 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Milanówka (nieustalony z gminą 
Grodzisk Mazowiecki przebieg ob-
wodnicy drogi 719);

  y w dziale 750, rozdział 75023 zwiększa 
się plan o kwotę 17 000 zł z przezna-
czeniem na wydatki bieżące:

1.  § 4210 w kwocie 3 900 zł na wydat-
ki związane z wymianą głośników  
w Sali Ślubów;

2.  § 4270 w kwocie 1 200 zł na wydatki 
związane z remontem Sali Ślubów;

3.  § 4300 w kwocie 11 900 zł na: kwota  
3 900 zł wydatki związane z usługą 
polegającą na wykonaniu dodatko-
wego oświetlenia w Sali Ślubów oraz 
kwota 8 000 zł na usługę związaną  
z archiwizacją dokumentów Urzędu 
Miejskiego;

  y w dziale 750, rozdział 75075 zwięk-
sza się plan o kwotę 8 255 zł w § 4300  
z przeznaczeniem na usługę związa-
ną z zawieszeniem ozdób świątecz-
nych na terenie miasta;

  y w dziale 754, rozdział 75495 w nastę-
pujący sposób:

1.  w planie Urzędu Miejskiego zwiększa 
się wydatki bieżące o kwotę 10 000 zł 
w § 4300 zaplanowane dla Referatu 
Ochrony Środowiska na usługę po-
legającą na oczyszczeniu rowu R 2 
przy ul. Kościuszki;

2.  w planie Straży Miejskiej zwiększa 
się wydatki majątkowe na zadaniu 
„Rozbudowa monitoringu wizyjnego 
miasta” o kwotę 6 201 zł w związku 
z urealnieniem wydatku po przepro-
wadzonym postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego na do-
stawę, montaż i przyłączenie kamer 
do systemu monitoringu wizyjnego 
miasta Milanówka,

3.  w planie Urzędu Miejskiego zmniej-
sza wydatki majątkowe o kwotę  
13 652 zł w § 6060 zaplanowaną na 
zakup dwóch budek wartowniczych, 
w wyniku decyzji Rady Miasta Mila-
nówka zakupiona zostanie jedna bud-
ka wartownicza;

  y w dziale 757, rozdział 75702 zwięk-
sza się plan o 20 000 zł.

W planie Urzędu Miejskiego zwięk-
sza się plan w § 8070 o kwotę 20 000 zł na 
zabezpieczenie środków na odsetki od 
kredytów i pożyczek z powodu rosnącej 
stawki oprocentowania kredytów;

  y w dziale 801, rozdział 80101, 80103, 
80104, 80110 dokonuje się zmniej-
szeń w planie Referatu Oświaty  
w § 4010 - wynagrodzenia w kwocie 
łącznej 20 438 zł, co jest związane  
z niepełnym wykorzystaniem zapla-
nowanych środków na odprawy eme-
rytalne i nagrody jubileuszowe przez 
przedszkole i szkoły publiczne;

  y w dziale 801, rozdziale 80104:
1.  w § 4210 zwiększa się plan w przed-

szkolu publicznym o kwotę 13 000 zł 
na zakup komputera - laptopa oraz 
zakup środków czystości;

2.  w § 4220 zwiększa się plan w przed-
szkolu publicznym o kwotę 7 000 zł  
z przeznaczeniem na zakup żywności;

3. w § 4270 zwiększa się plan w przed-
szkolu publicznym o kwotę 20 000 zł  
z przeznaczeniem na remont po-
mieszczeń kuchennych, remont in-
stalacji elektrycznej w budynku przy 
ul. Warszawskiej;

  y w dziale 801, rozdział 80148 § 4220 
zwiększa się plan o 13 000 zł w ZSG 
Nr 1 na zakup żywności w związku ze 
zwiększeniem liczby dzieci korzysta-
jących z obiadów szkolnych;

  y w dziale 801, rozdział 80195 zmniej-
sza się plan w § 4210 o kwotę 2 000 
zł w Referacie Ochrony Środowiska  
z tytułu oszczędności oraz zmniejsza 
się plan w § 4300 o kwotę 10 000 zł 
w Referacie Oświaty zaplanowaną  
w ramach środków własnych miasta 
z przeznaczeniem na dofinansowanie 
kosztów kształcenia młodocianych 
pracowników. Miasto otrzymało do-
tację wystarczającą na realizację 
tego zadania;

  y w dziale 852 rozdziale 85214 zwiększa 
się plan o kwotę 8 400 zł z przezna-
czeniem na świadczenia społeczne  
w związku z koniecznością zwiększe-
nia wypłat zasiłków podopiecznych 
OPS w okresie jesiennym;

  y w dziale 852 rozdziale 85207 zmniej-
sza się plan o kwotę 8 400 zł z tytułu 
niewykorzystania planu:

1.  w § 4260 zmniejsza się plan o kwotę  
7 200 zł zaplanowany na zakup ener-
gii w związku z modernizacją insta-
lacji grzewczej w pomieszczeniach 
Środowiskowego Klubu Wsparcia na 
Turczynku oraz warunków pogodo-
wych;

2.  w § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 
1 000 zł zaplanowany na zakup usług 
logopedycznych wynikających z roz-
liczenia faktycznie wykorzystanych 
godzin pracy logopedy;

3.  w § 4410 zmniejsza się plan o kwotę 
150 zł zaplanowany na podróże służ-
bowe krajowe;
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4.  w § 4430 zmniejsza się plan o kwotę 
50 zł zaplanowany na opłaty i składki;

  y w dziale 900, rozdział 90001 zmniej-
sza się plan inwestycyjny w § 6050 
na zadaniu pn. „Modernizacja i roz-
budowa systemu infrastruktury wo-
dociągowo-kanalizacyjnej Gminy 
Milanówek (2008 r.: opracowanie 
wniosku i Studium Wykonalności do 
Funduszu Spójności, dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie kanałów 
w ul. Wojska Polskiego, Krasińskie-
go i Grodeckiego oraz Orzeszkowej)  
o kwotę 481 848 zł oraz w nazwie za-
dania skreśla się "oraz Orzeszkowej”- 
realizacja zadania w 2009 roku;
zmniejsza się plan inwestycyjny  

w § 6050 na zadaniu pn. „Rozbudowa 
systemu kanalizacji sanitarnej (w uli-
cach: osiedle Gospodarska, Modrzewio-
wej, Wojska Polskiego i Mickiewicza, 
Wierzbowa, Warszawskiej oraz doku-
mentacje przyszłych inwestycji) o kwotę 
100 000 zł - zadania w ul. Modrzewiowej 
okazało się tańsze niż zakładano;

  y w dziale 900, rozdział 90002 zmniej-
sza się plan w § 4210 o kwotę 2 000 zł 
w tytułu nie wykorzystania planu 
na zakup materiałów i wyposażenia 
przez Referat Ochrony Środowiska;

  y w dziale 900, rozdział 90004 zmniej-
sza się plan w § 4300 o kwotę 15 000 zł 
w tytułu nie wykorzystania całości 
planu na pielęgnację zieleni miej-
skiej oraz w § 4390 o kwotę 3 000 zł, 
ponieważ nie wystąpiła potrzeba wy-
konania ekspertyz stanu zdrowotne-
go drzew;

  y w dziale 900, rozdział 90095 zmniej-
sza się plan w § 4300 o kwotę 2 000 zł 
w tytułu nie wykorzystania planu na 
zakup usług pozostałych przez Refe-
rat Ochrony Środowiska;

  y w dziale 921, rozdziale 92109 zwięk-
sza się plan dotacji dla CKiP o kwotę 
3 800 zł;

  y w dziale 926 rozdziale 92695 zmniej-
sza się plan o kwotę 3 000 zł z tytułu 
nie wykorzystania planu na zakup 
usług pozostałych przez Referat 
Ochrony Środowiska.

Uchwała Nr 226/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 15 – za, jednogło-
śnie.

Radni wyrazili zgodę na zmianę 
Uchwały Nr 169/XVI/08 z dnia 29 maja 
2008 roku w sprawie zaciągnięcia po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w 2008 roku (zmniej-
szenie - z kwoty 1.078.000 zł do kwoty 
776.000 zł) z przeznaczeniem na czę-
ściowe sfinansowanie wydatków inwe-
stycyjnych na budowę kanalizacji sani-
tarnej w Milanówku (w ulicach Wojska 

Polskiego, Krasińskiego, Grodeckiego). 
Wykonanie zadań zostało przeniesione 
na rok 2009.
Uchwała Nr 227/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: uchylenia uchwały w spra-
wie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któ-
rą radni przyjęli w głosowaniu 15 – za, 
jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na uchylenie 
Uchwały Nr 193/XIX/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 10 września 2008 roku 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
z przeznaczeniem na częściowe sfinan-
sowanie wydatków inwestycyjnych na 
budowę kanalizacji sanitarnej w Mila-
nówku w kwocie 272.000 zł. Zadanie - 
Budowa kanalizacji w ulicy Orzeszko-
wej zostało przeniesione na rok 2009, 
a na budowę kanalizacji w ul. Modrze-
wiowej wyłoniono wykonawcę na kwotę 
79.300 zł, w związku z powyższym nie 
ma potrzeby zaciągania przedmiotowej 
pożyczki.
Uchwała Nr 228/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 108/
XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia  
19 grudnia 2007 roku,którą radni przyję-
li w głosowaniu 15 – za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zmianę 
Uchwały Nr 108/XII/07 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 roku  
w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku kre-
dytu preferencyjnego w BOŚ S.A. I Od-
dział w Warszawie w wysokości 718 511 
zł (pierwotnie planowano 944.500 zł), na 
realizację zadań drogowych w ul. Sło-
wackiego oraz ul. Skośnej.
Uchwała Nr 229/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 108/
XII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia  
19 grudnia 2007 roku,którą radni przyję-
li w głosowaniu 13 – za, 2 – wstrz.

Radni wyrazili zgodę na wniesie-
nie wkładu pieniężnego w wysokości 
163.000 zł do siedmioosobowej spółki 
Warszawska Kolej Dojazdowa spółka  
z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowiec-
kim, w której Gmina Milanówek jest 
udziałowcem, w celu podwyższenia ka-
pitału zakładowego w zamian za objęcie 
326 udziałów w Spółce.
Uchwała Nr 230/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: uznania za pomnik przyrody, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 15 – za, 
jednogłośnie.

Radni uznali za pomnik przyrody 
aleję drzew przy ul. Krasińskiego, skła-
dającą się z 36 szt. pojedynczych drzew 
gatunku klon pospolity o szczególnej 
wartości przyrodniczo-krajobrazowej  
i kulturowej.

Uchwała Nr 231/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: przyjęcia Gminnego Progra-
mu Opieki nad Zabytkami dla Miasta 
Milanówka na lata 2009 - 2012, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jed-
nogłośnie.

Radni podjęli powyższą uchwałę  
w związku z wymogami ustawowymi, 
które nakładają na organy samorządo-
we obowiązek opracowania Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami.
Uchwała Nr 232/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: zmiany nazwy i nadania sta-
tutu samorządowej instytucji kultury, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 12 – za, 
2- wstrz.

Radni podjęli powyższą uchwałę  
w związku z reorganizacją Milanowskie-
go Centrum Kultury (dotychczas Cen-
trum Kultury i Promocji w Milanówku) 
oraz przeniesieniem spraw promocji 
miasta w struktury Urzędu Miejskiego 
(utworzenie referatu).
Uchwała Nr 233/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: budżetu Miasta Milanówka 
na 2008 r., którą radni przyjęli w głoso-
waniu 12 – za, 2 –  przeciw.

Komentarz Burmistrza Jerzego Wy-
sockiego do budżetu miasta na 2009 r. 
umieszczamy po Informacji z Sesji jako 
wstęp do objaśnień budżetu miasta na 
br.
Uchwała Nr 234/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym Miasta 
Milanówka na lata 2005 - 2013, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 10 – za,  
2 – przeciw, 2 – wstrz.

Rada Miasta dokonała aktualizacji 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Miasta Milanówka na lata 2005 – 2013. 
Zwiększenie wpływów do budżetu mia-
sta pozwoliło przeznaczyć więcej środ-
ków finansowych na inwestycje, co spo-
wodowało możliwość zwiększenia liczby 
inwestycji, o których dofinansowanie 
staramy się ze środków unijnych. Po-
nadto, zaktualizowano zakresy rzeczowe 
inwestycji drogowych, kanalizacyjnych  
i wodociągowych do obowiązującego bu-
dżetu miasta na rok 2008 i do projektu 
budżetu na rok 2009.
Uchwała Nr 235/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, którą radni przyjęli w głosowaniu 
14 – za, jednogłośnie.

Rada Miasta wyraziła zgodę na za-
ciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie w 2009 roku 
w wysokości 881 600 zł z przeznacze-
niem na sfinansowanie planowanego 
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deficytu budżetowego powstałego w wy-
niku ujętych wydatków inwestycyjnych 
na zadanie „Modernizacja i rozbudowa 
systemu infrastruktury wodociągowo – 
kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.
Uchwała Nr 236/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na udziele-
nie zabezpieczenia w formie weksla ”in 
blanco”, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 14 – za, jednogłośnie.

Rada Miasta Milanówka wyraziła 
zgodę na zabezpieczenie w formie we-
ksla „in blanco” wraz z deklaracją we-
kslową, zaciąganych przez Burmistrza 
Miasta Milanówka kredytów i pożyczek 
na pokrycie występującego w ciągu 2009 
roku przejściowego deficytu budżetu, do 
wysokości 3.000.000 zł.
Uchwała Nr 237/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie: ekwiwalentu dla członków 
ochotniczych straży pożarnych, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jed-
nogłośnie.

Rada Miasta Milanówka wyrazi-
ła zgodę na ustalenie ekwiwalentu dla 
członków ochotniczych straży pożar-
nych w wysokości 16,96 zł za 1 godzi-
nę udziału w działaniach ratowniczych  
i 10,00 zł za 1 godzinę szkolenia pożarni-
czego organizowanego przez Państwową 
Straż Pożarną lub Gminę.
Uchwała Nr 238/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: programu współpracy na 
2009 rok Gminy Milanówek z organiza-
cjami pozarządowymi, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 13 – za, jednogłośnie.

Zgodnie z ustawą o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie, 
Radni przyjęli program, który określa 
podstawy wzajemnych relacji pomiędzy 
organami władzy samorządowej, a or-
ganizacjami pozarządowymi i stanowi 
podstawę dla władz miasta do dyspono-
wania środkami publicznymi na wyko-
nanie zadań powierzonych do realizacji 
organizacjom pozarządowym w roku 
2009.
Uchwała Nr 239/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: uchwalenia regulaminu wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolu i w szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Milanówek w roku 
2009, którą radni przyjęli w głosowaniu 
13 – za, jednogłośnie.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela co-
rocznie jest uchwalany Regulamin wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w przedszkolu i w szkołach prowadzo-
nych przez Gminę Miasto Milanówek. 
Regulamin określa wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawa-
nia nauczycielom dodatku motywacyj-
nego i funkcyjnego oraz inne składniki 
wynagrodzenia.

Uchwała Nr 240/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: ustalenia maksymalnej kwo-
ty dofinansowania nauczycielom szkół 
gminnych opłat za kształcenie pobie-
ranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli oraz przyjęcia 
planu dofinansowania form doskonale-
nia zawodowego nauczycieli na 2009 r., 
którą radni przyjęli w głosowaniu 13 – 
za, jednogłośnie.

Radni określili maksymalną kwo-
tę dofinansowania nauczycieli zatrud-
nionych w szkołach gminnych do opłat 
poniesionych na kształcenie w szko-
łach wyższych i zakładach kształcenia 
nauczycieli, która w roku 2009 wynosi: 
1.500,00 zł - za studia, 800,00 zł - za kur-
sy, szkolenia, seminaria, konferencje  
i warsztaty. Przyjęto również plan dofi-
nansowania form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli na 2009 rok w placów-
kach publicznych prowadzonych przez 
Gminę Miasto Milanówek. Uchwała zo-
stała podjęta w uzgodnieniu z dyrekto-
rami szkół i przedszkola prowadzonych 
przez Gminę Milanówek, którzy zaak-
ceptowali proponowaną maksymalną 
kwotę dofinansowania.
Uchwała Nr 241/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
zmieniająca  uchwałę Nr 378/XXXIII/06 
Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerw-
ca 2006 r.
w sprawie: trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzo-
nych na terenie Gminy Milanówek przez 
podmioty należące do sektora finansów 
publicznych, którą radni przyjęli w gło-
sowaniu 13 – za, jednogłośnie.

Radni podjęli powyższą uchwałę  
w związku z wymogami ustawowymi, 
które nakładają na organy samorządo-
we obowiązek dotowania niepublicz-
nych przedszkoli, zespołów wychowania 
przedszkolnego i punktów przedszkol-
nych.

Kwota dotacji z budżetu Gminy Mila-
nówek na każdego ucznia w niepublicz-
nym przedszkolu, zespole wychowania 
przedszkolnego i w punkcie przedszkol-
nym wyniesie:
a)  75 procent - w przypadku niepublicz-

nego przedszkola;
b)  40 procent w przypadku zespołu wy-

chowania przedszkolnego i punktu 
przedszkolnego;

środków ustalonych w budżecie Gminy 
Milanówek na wydatki bieżące ponoszo-
ne w przedszkolach publicznych w prze-
liczeniu na jednego ucznia.
Uchwała Nr 242/XXII/08 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r. 
w sprawie: zawarcia z Polską Telefonią 
Cyfrową sp. z o.o. umowy dzierżawy 
części działki ewidencyjnej nr 5 w obr.  
07-01 przy ul. Turczynek, stanowiącej 
własność Gminy Milanówek, pod bu-

dowę masztu telefonii cyfrowej, któ-
rą radni przyjęli w głosowaniu 12 – za,  
1 – wstrz.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie  
z Polską Telefonią Cyfrową sp. z o.o. 
umowy dzierżawy na okres 10 lat grun-
tu o powierzchni 100 m2, stanowiącego 
część działki ew. nr 5 w obrębie 07-01 
przy ul. Turczynek, będącej własnością 
Gminy Milanówek. Przedmiotowy grunt 
będzie przeznaczony pod budowę masz-
tu o wysokości ok. 40 m, w celu insta-
lacji anten nadawczo-odbiorczych dla 
sieci telefonii cyfrowej ERA GSM. Brak 
zabudowy mieszkaniowej w bezpośred-
nim sąsiedztwie zainstalowanego masz-
tu nie będzie stanowić uciążliwości dla 
okolicznych mieszkańców. Ponadto 
zawarcie umowy dzierżawy z telefonią 
cyfrową w przyszłości umożliwi rozwój 
infrastruktury informatycznej dla miesz-
kańców miasta Milanówka.

Uchwały są dostępne w Internecie, 
a ponadto zostały wywieszone na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta. Protokoły, 
uchwały wraz z załącznikami i pisemne 
opracowania dotyczące sesji są do wglą-
du w Biurze Rady Miasta Milanówka  
w budynku “B” ul. Kościuszki 45,  
tel. 758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka 

Małgorzata Kurdek

U C H W A Ł A Nr 233/XXII/08
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 18 grudnia 2008 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu miasta 
Milanówka na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 
pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. 
zm.1) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 
184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  
z póź. zm.2), Rada Miasta uchwala, co 
następuje:

§ 1.
Ustala się dochody budżetu miasta 

w wysokości 53 365 293 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 1.

§ 2.1.
Ustala się wydatki budżetu miasta  

w wysokości 71 096 417 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 2.
a)  Ustala się limity wydatków na wie-

loletnie programy inwestycyjne  
w latach 2009 – 2011 zgodnie z za-
łącznikiem nr 3, zadania inwestycyj-
ne w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem 
nr 3a.

b)  Ustala się wydatki na programy i pro-
jekty realizowane ze środków pocho-
dzących z funduszy strukturalnych 

Wieści z urzędu
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i Fundusz Spójności w wysokości 10 
000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.1.
Ustala się deficyt budżetu gminy  

w wysokości 17 731 124 zł, który zostanie 
pokryty przychodami pochodzącymi z:

 zaciągniętych kredytów w kwocie   y
16 823 524 zł,

 zaciągniętych pożyczek w kwocie   y
907 600 zł.
Ustala się: przychody budżetu w wy-

sokości 21 178 987 zł, rozchody budżetu 
w wysokości 3 447 863 zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 5.

§ 4.
W budżecie tworzy się rezerwę ogól-

ną w wysokości 300 000 zł.
§ 5.

Ustala się dochody i wydatki zwią-
zane z realizacją zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej i innych zadań zle-
conych odrębnymi ustawami, zgodnie  
z załącznikiem nr 6.

§ 6.1.
Ustala się dochody w kwocie 218 000 zł 

z tytułu wydawania zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych oraz wydatki 
w kwocie 200 163 zł na realizację zadań 
określonych w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów al-
koholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 17 837 zł, 
na realizację zadań określonych w gmin-
nym programie przeciwdziałania narko-
manii.

§ 7.1.
Ustala się plan przychodów i wydat-

ków dla zakładów budżetowych:
1)  przychody w kwocie 2 010 000 zł,
2)  wydatki w kwocie 2 034 100 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.
2.  Ustala się plan dochodów i wydatków 

w łącznej kwocie dla dochodów wła-
snych jednostek budżetowych:

1.  dochody w kwocie 50 zł,
2.  wydatki w kwocie 95 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 8.1.
Ustala się dotacje przedmiotowe 

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Milanówku:
c)  z tytułu dopłaty do ceny jednorazo-

wego wejścia na basen w sezonie let-
nim w kwocie 130 000 zł,

d)  z tytułu dopłaty do usług remonto-
wych w budynkach komunalnych  
w kwocie 150 000 zł,

e)  z tytułu dopłaty do usług zarządzania 
komunalnymi zasobami mieszkanio-
wymi świadczonymi przez zakład na 
rzecz miasta w kwocie 240 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8,

f)  z tytułu dopłaty do kosztów usługi 
utrzymania 1m² powierzchni stadio-
nu w kwocie 000 zł.

Ustala się dotacje podmiotowe dla:
1)  miejskich instytucji kultury na łącz-

ną kwotę 1 613 000 zł,
2)  niepublicznych przedszkoli, szkół  

i placówek oświatowo – wychowaw-
czych w wysokości 2 920 170 zł, zgod-
nie z załącznikiem nr 9.
Ustala się dotacje celowe na zadania 

własne gminy realizowane przez pod-
mioty należące i nie należące do sektora 
finansów publicznych na łączną kwotę 
380 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9.
Ustala się plan przychodów i wydat-

ków Gminnego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w wyso-
kości:
1.  przychody w kwocie 32 000 zł,
2.  wydatki w kwocie 32 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10.

Ustala się roczne limity dla:
zobowiązań z tytułu nowych kredytów  y
i pożyczek zaciąganych na sfinanso-
wanie przejściowego deficytu budże-
tu - do kwoty 3 000 000 zł,

zobowiązań z tytułu nowych: y
– kredytów – do kwoty 16 823 524 zł,
– pożyczek – do kwoty 907 600 zł
zaciąganych na sfinansowanie planowa-
nego deficytu budżetu,

 zobowiązań z tytułu nowych kredy- y
tów zaciąganych na spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
pożyczek i kredytów – do kwoty 1 397 
863 zł.

§ 11.
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

 zaciągania kredytów i pożyczek na  y
pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu budżetu 
do wysokości 3 000 000 zł,

 zaciągania zobowiązań: y
– na finansowanie wydatków na wie-

loletnie programy inwestycyjne, na 
programy i projekty realizowane ze 
środków Unii Europejskiej lub bez-
zwrotnych środków zagranicznych 
oraz zadań wynikających z kontrak-
tów wojewódzkich do wysokości 
określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

– z tytułu umów, których realizacja  
w roku 2010 jest niezbędna dla za-
pewnienia ciągłości działania gminy 
i termin zapłaty upływa w 2010 roku 
na łączną kwotę 10 000 000 zł,

– dokonywania innych zmian w planie 
wydatków z wyłączeniem przenie-
sień wydatków między działami,

– dokonywania zmian w planie zadań 
inwestycyjnych w ramach działu pod 
warunkiem, że nie zostanie wprowa-
dzone nowe zadanie, ani nie nastąpi 
likwidacja istniejącego zadania,

– lokowania wolnych środków budże-
towych na rachunkach bankowych  

w innych bankach niż bank prowa-
dzący obsługę budżetu gminy,

– przekazania uprawnień jednostkom 
organizacyjnym do zaciągania zo-
bowiązań z tytułu umów, których 
realizacji w roku następnym jest 
niezbędna dla zapewnienia działania 
jednostki i termin zapłaty upływa  
w roku następnym.

§ 12.
Upoważnia się Dyrektora Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej do dokonywania w planie finan-
sowym zakładu budżetowego innych 
zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 
2104), pod warunkiem, że nie spowodują 
one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani 
zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13.1.
Uzyskane przez gminne jednostki bu-

dżetowe zwroty wydatków dokonanych 
w tym samym roku budżetowym przyj-
mowane są na rachunki bieżące wydat-
ków i zmniejszają wykonanie wydatków 
w tym roku budżetowym.

Uzyskane przez gminne jednostki 
budżetowe zwroty wydatków dokona-
nych w poprzednich latach budżetowych 
przyjmowane są na rachunki bieżące 
dochodów i podlegają odprowadzeniu na 
dochody budżetu miasta.

Zrealizowane przez zakład budżeto-
wy wpływy z najmu i dzierżawy, podle-
gające rozliczeniu z budżetem, powinny 
być przekazywane do budżetu do końca 
każdego półrocza.

§ 14.
Dołącza się do uchwały prognozę 

łącznej kwoty długu i spłat gminy na ko-
niec 2009 roku i lata następne, zgodnie  
z załącznikiem nr 12.

§ 15.
Ustala się plan dochodów budżetu 

państwa związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami pla-
nowanych do uzyskania w 2009 roku, 
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 16.
Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta.
§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Milanówku.

Przewodniczący  
Rady Miasta Milanówka 

Jerzy Olczak

Wieści z urzędu
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Budżet Miasta Milanówka na rok 2009

DOCHODY BUDŻETOWE
Na zaplanowaną kwotę dochodów  

w wysokości 53 365 293 zł składają się:
dochody bieżące w wysokości 53 333 

093 zł, co stanowi 99,94% zaplanowa-
nych dochodów ogółem;

dochody majątkowe w wysokości  
32 200 zł, co stanowi 0,06% zaplanowa-
nych dochodów ogółem.
DOCHODY BIEŻĄCE:
-  dochody własne w wysokości 43 283 927 

zł, co stanowi 81,16% zaplanowanych 
dochodów bieżących;

-  subwencja z budżetu państwa w wyso-
kości 7 069 919 zł, co stanowi 13,25% 

planowanych dochodów bieżących;
-  dotacje celowe na realizację zadań 

bieżących zleconych miastu z zakre-
su administracji rządowej oraz na 
realizację własnych zadań bieżących 
w łącznej wysokości 2 979 247 zł, co 
stanowi 5,59% zakładanych docho-
dów bieżących.

Dochody własne - 43 281 927 zł
1.  Wpływy z podatków zostały oszacowa-

ne w łącznej wysokości 7 722 100 zł,  
w tym:

 z podatku od nieruchomości od osób  y
fizycznych i prawnych – 4 998 000 zł;

  z podatku od czynności cywilno- y

prawnych od osób fizycznych i praw-
nych – 1 825 000 zł;

 z podatku od spadków i darowizn –  y
450 000 zł;

 z podatku od środków transporto- y
wych od osób fizycznych i prawnych 
– 280 000 zł;

 z podatku dochodowego od działal- y
ności gospodarczej osób fizycznych 
opłacanego w formie karty podatko-
wej – 120 000 zł;

 z podatku rolnego – 47 000 zł; y
 z podatku leśnego – 2 100 zł. y

2. Wpływy z opłat zakłada się, że wynio-
są 684 700 zł, z tego:

 opłata za zezwolenia na sprzedaż na- y
pojów alkoholowych – 218 000 zł;

  opłata targowa – 185 000 zł; y
 opłata skarbowa – 100 000 zł; y

Dochody budżetu Miasta na 2009 rok oszacowane zostały na kwotę 53 365 293 zł. 
Wydatki zaplanowano w wysokości 71 096 417 zł. Przychody budżetu określono na 
kwotę 21 178 987 zł, rozchody budżetu tj. spłaty rat kapitałowych kredytów i poży-
czek zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą 3 447 863 zł.

Wieści z urzędu

Budżet zamyka się kwotą 53 365 293 
zł po stronie dochodów (wzrost o 25 %  
w stosunku do roku 2008) i kwotą  
71 096 417 zł po stronie wydatków (wzrost 
o 41,2% w stosunku do roku 2008), w tym 
wydatki bieżące stanowią 37 324 397 
zł (wzrost o 6,8% w stosunku do roku 
2008), a wydatki inwestycyjne stanowią 
kwotę 33 772 020 zł (dwukrotny wzrost  
w stosunku do roku 2008 tj. o 219%).

Dochody opierają się przede wszyst-
kim na wpływach z trzech źródeł:
a) udziałach w podatku dochodowym od 

osób fizycznych i prawnych (61,5% 
ogółu dochodów), które wzrastają  
w stosunku do roku ubiegłego o 50,7%. 
Kwotę udziałów w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych przyjęto do 
budżetu w oparciu o wstępną infor-
mację otrzymaną z Ministerstwa Fi-
nansów;

b) części oświatowej subwencji ogólnej 
i dotacji celowych otrzymanych z bu-
dżetu państwa na realizację zadań 
bieżących z zakresu administracji 
rządowej zleconych miastu ustawa-
mi oraz na realizację własnych zadań 
bieżących miasta, w tym na pomoc 
społeczną (18,8% dochodów);

c) podatków lokalnych i opłat (15,8% 
dochodów).
W zakresie wydatków bieżących, 

budżet na 2009 rok zapewnia realizację 
podstawowych wydatków Gminy, w tym 
na oświatę (40,2% wydatków bieżących), 
administrację publiczną (15,2% wydat-
ków), pomoc społeczną (14,9% wydat-
ków), kulturę (5,1% wydatków), bezpie-
czeństwo publiczne (3,7% wydatków), 
gospodarkę odpadami i utrzymanie czy-
stości w mieście (3,8% wydatków) i bie-

żące utrzymanie dróg (3,3% wydatków).
Wydatki inwestycyjne stanowią 

47,5% ogółu wydatków . Rok 2009 będzie 
rokiem intensywnych starań o pozyska-
nie środków unijnych. Miasto zakłada, 
że pozyska z funduszy strukturalnych 
i Funduszu Spójności kwotę w wysoko-
ści ponad 17 mln zł na refundację wy-
datków dotyczących czterech zadań: 
rozbudowę systemu infrastruktury wo-
dociągowo-kanalizacyjnej, adaptację 
Willi „Waleria” na Centrum Kultury, 
zagospodarowanie nieruchomości przy 
ulicy Spacerowej 4 na siedzibę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz na rozbudowę 
miejskiej sieci informatycznej. W związ-
ku z tym, do czasu pozyskania środków  
z UE, w budżecie miasta zaplanowano na 
realizację tych zadań środki pochodzące 
z kredytu. Zaplanowane wydatki ogółem 
na wykonanie w.w. zadań to kwota w wy-
sokości 19 628 497 zł.

W przypadku niezakwalifikowania 
wniosków zadania kanalizacyjne będą 
kontynuowane w pełnym zakresie.

W ramach branży budowlanej m.in. 
planujemy:

 zmodernizować wydzierżawioną  y
przez miasto od PKP poczekalnię ko-
lejową

 oddać do użytkowania budynek na  y
potrzeby Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej, referatów 
Urzędu Miejskiego (Techniczna Ob-
sługa Miasta, Geodezja i Gospodarka 
Przestrzenna, Ochrona Środowiska  
i Ogrodnik Miejski), a także na po-
trzeby organizacji pozarządowych

 kontynuować III etap budowy miesz- y
kań wykonywany przez Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego – etap 
ten obejmuje budowę 172 mieszkań,  
w tym 130 z dofinansowaniem Gminy 
do udziałów lokatorskich, na osiedlu 
przy ulicy Jedwabnej i Na Skraju – 
zakończenie planowane jest na wio-
snę 2009 roku

 budowę budynku klubowego przy  y
kortach tenisowych

 kontynuować modernizację stadionu  y
sportowego przy ul. Turczynek (m.in. 
modernizacja boiska rezerwowego  
i powiększenie parkingu dla korzy-
stających z obiektu).
W branży kanalizacyjnej oprócz 

rozbudowy systemu infrastruktury wo-
dociągowo – kanalizacyjnej (dofinan-
sowanie ze środków UE) wybudujemy 
kolejne 1 900 mb kanalizacji. W branży 
drogowej zostało ujętych 15 zadań na 
drogach gminnych i powiatowych. Do 
najważniejszych inwestycji w drogach 
gminnych należy zaliczyć: modernizację 
ulicy Słowackiego – II etap, Spacerowej, 
Wielki Kąt, Gospodarskiej, Piasta.

Ważna jest kontynuacja modernizacji 
dróg powiatowych realizowana wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym. W 2009 
roku przeznaczamy wraz ze Starostwem 
na ten cel 400 tys. zł, zamierzamy m.in. 
przeprowadzić modernizację ulicy Ko-
ściuszki. W ramach wykupu gruntów za-
bezpieczyliśmy środki: na II ratę zakupu 
nieruchomości Turczynek, na III ratę 
(ostatnią) zakupu Willi „Waleria” przy 
ul. Spacerowej 20 (przyszłe Centrum 
Kultury) oraz na zakup nieruchomości 
przy ulicy Spacerowej 4 (Budynek „D” 
Urzędu Miejskiego). W branżach wodo-
ciągowej i energetycznej uwzględnili-
śmy większość wniosków złożonych do 
budżetu przez Mieszkańców – w ten spo-
sób wybudujemy około 840 mb nowych 
wodociągów, wykonamy oświetlenie ulic 
Teligi i Wiatracznej, poza tym zainstalu-
jemy nowe oprawy oświetleniowe w ul. 
Słowików.

Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

Komentarz do projektu Budżetu 
Miasta Milanówka na rok 2009
Budżet Miasta Milanówka na rok 2009 zakłada znaczny wzrost dochodów i wydat-
ków, w tym szczególnie wydatków inwestycyjnych.
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 za wieczyste użytkowanie gruntów –  y
50 000 zł;

  opłata za zajęcie pasa drogowego –  y
50 000zł;

 opłata parkingowa – 40 000 zł; y
  opłata stała za wpis i zmianę w ewi- y
dencji działalności gospodarczej  
– 30 000zł;

  opłata z tytułu zwrotu kosztów postępo- y
wania administracyjnego – 11 700 zł.

3.  Udziały miasta w podatkach stano-
wiących dochód budżetu państwa 
zostały zaplanowane w wysokości  
32 840 827 zł:

 udział w podatku dochodowym od  y
osób prawnych zaplanowano w kwo-
cie 260 000 zł;

 udział w podatku dochodowym od osób  y
fizycznych w wysokości 32 580 827 zł, 
(powyższą kwotę przyjęto do budżetu 
w oparciu o wstępną informację Mi-
nisterstwa Finansów).

4.  Dochody jednostek budżetowych 
miasta w kwocie 901 600 zł, w tym:

 dochody Przedszkola Miejskiego   y
z tytułu odpłatności za wyżywienie 
dzieci, opłaty stałej, wynagrodze-
nia przysługującemu płatnikowi  
– 424 000 zł;

 dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 1  y
z tytułu odpłatności za wyżywienie 
dzieci, wpływów z usług tj. wpłat za 
basen, za korzystanie z hali sporto-
wej i wynagrodzenia dla płatnika – 
176 000 zł;

 dochody Szkoły Podstawowej Nr 2   y
z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, 
wpłat rodziców za wyżywienie dzieci 
z najmu i dzierżawy oraz wyjazdy na 
basen – 111 900 zł;

  dochody Zespołu Szkół Gminnych Nr 3  y
z tytułu odpłatności za wyżywienie 
dzieci, z najmu i dzierżawy, z orga-
nizacji zajęć sportowych, wpływy  
z prowizji za ubezpieczenie dzieci – 
101 700 zł;

  dochody Ośrodka Pomocy Społecz- y
nej za świadczone usługi opiekuńcze 
oraz dochody z tytułu wynagrodzenia 
dla płatnika – 40 300 zł;

 dochody Straży Miejskiej z tytułu na- y
kładanych mandatów karnych, zwro-
tu kosztów z PKP za wodę, odsetki 
oraz darowizny mieszkańców na kon-
kurs „Bądź bezpieczny” – 27 700 zł;

  dochody Urzędu Miejskiego z tytu- y
łu sprzedaży materiałów przetargo-
wych, wynagrodzenia dla płatnika, 
usług reklamowych – 20 000 zł.

5.  Pozostałe dochody własne w kwocie 
1 132 700 zł, w tym:

  wpływy z odsetek od nieterminowo  y
regulowanych należności z tytułu po-
datków i opłat – 89 000 zł;

 odsetki od środków na rachunkach  y
bankowych - 7 000 zł;

 wpływy ze ZWiK w Grodzisku Mazo- y

wieckim z tytułu rozliczenia wyniku 
działalności (zysku) – 250 000 zł;

  wpływy z tytułu zwrotu poniesionych  y
kosztów na oświetlenie budek telefo-
nicznych - 1 000 zł;

 wpłaty mieszkańców na budowę ka- y
nalizacji w mieście – 200 000 zł;

  wpływy z gminy Podkowa Leśna   y
i gminy Brwinów za tranzyt ścieków 
- 35 000 zł;

  dochody związane z realizacją zadań  y
z zakresu administracji rządowej 
(5% od odprowadzanych dochodów 
za wydawanie dowodów osobistych) 
– 2 250 zł;

 dochody z tytułu zwrotu kosztów udzie- y
lonej dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli na dzieci nie będących miesz-
kańcami Milanówka – 452 200 zł;

  dochody z tytułu najmu i dzierżawy  y
nieruchomości gminnych pozyskiwa-
nych przez Urząd Miejski – 96 250 zł.

Subwencja ogólna – 7 069 919 zł
 Część oświatowa subwencji ogólnej –  y
7 069 919 zł. 

Dotacje celowe z budżetu państwa  
– 2 981 247 zł
1.  Dotacje celowe na realizację zadań 

bieżących z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminie ustawa-
mi – 2 580 747 zł,w tym na:

 utrzymanie pracowników w Urzędzie  y
Miejskim wykonujących zadania 
kwalifikowane do rozdziału Urzędy 
wojewódzkie – 106 930 zł;

 stałą aktualizację spisu wyborców   y
– 2 617 zł;

 obronę cywilną – 400 zł; y
 świadczenia rodzinne oraz składki  y
emerytalne i rentowe z ubezpiecze-
nia społecznego – 1 980 000 zł;

 składki na ubezpieczenia zdrowot- y
ne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej oraz niektóre świadczenia ro-
dzinne – 46 000 zł;

  zasiłki i pomoc w naturze oraz skład- y
ki na ubezpieczenia społeczne (zasił-
ki stałe) – 411 000 zł;

 specjalistyczne usługi opiekuńcze –  y
33 800 zł.

2.  Dotacje celowe z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących 
– 400 500 zł, z tego:

 zasiłki i pomoc w naturze oraz skład- y
ki na ubezpieczenia społeczne (zasił-
ki okresowe) – 138 500 zł;

 utrzymanie Ośrodka Pomocy Spo- y
łecznej – 192 000 zł;

 pomoc państwa w zakresie dożywia- y
nia – 70 000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:
1.  Dochody ze sprzedaży majątku  

w łącznej wysokości 30 500 zł, w tym:
 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia  y
prawa własności nieruchomości oraz 

prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości (sprzedaż lokalu przy 
ul. Dębowskiej oraz wpływy z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa nierucho-
mości wynikające z zawartych aktów 
notarialnych – 30 500 zł.

2. dochody z przekształcenia prawa 
wieczystego użytkowania w prawo 
własności przysługującego osobom 
fizycznym w wysokości 1 700 zł.

PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA
Przychody budżetu miasta zaplano-

wano w wysokości 21 178 987 zł, na co 
składają się:
1.  preferencyjne pożyczki z WFOŚiGW 

na budowę kanalizacji sanitarnej  
w wysokości 26 000 zł;

2.  kredyty komercyjne w wysokości  
17 705 124 zł na sfinansowanie de-
ficytu powstałego w wyniku ujęcia 
planowanych zadań inwestycyjnych 
w 2009 roku, na które miasto zakła-
da, że pozyska środki z funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójno-
ści. W przypadku większości pro-
gramów unijnych obowiązuje zasada 
refundacji, która oznacza, że pomoc 
wypłacana jest dopiero po uprzed-
nim wykonaniu, a więc i sfinansowa-
niu projektu przez przyszłego bene-
ficjenta. W związku z tym, że miasto 
Milanówek złożyło trzy wnioski na 
realizację projektów oraz planuje 
złożenie kolejnego wniosku niezbęd-
ne jest zapewnienie w budżecie na 
2009 rok środków na wykonanie tych 
zadań;

3.  kredyt komercyjny w wysokości  
1 397 863 zł na spłatę wcześniej za-
ciągniętych zobowiązań z tytułu kre-
dytów i pożyczek;

4.  przychody z tytułu spłaty pożyczki 
udzielonej Ochotniczej Straży Pożar-
nej w 2008 roku w wysokości 50 000 zł;

5.  przychody z tytułu rozliczeń krajo-
wych (wolne środki) w wysokości  
2 000 000 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE
Budżet miasta po stronie wydatków 

zamyka się kwotą 71 096 417 zł. ramach 
tej kwoty na wydatki inwestycyjne się 
33 772 020 zł, dotacje dla: zakładu bu-
dżetowego, Ochotniczej Straży Pożar-
nej, samorządowych instytucji kultury, 
niepublicznych szkół i przedszkoli oraz 
stowarzyszeń realizujących zadania miasta 
przeznacza się łącznie kwotę 5 513 170 zł, 
na koszty obsługi długu miasta przezna-
cza się kwotę 710 000 zł, na pozostałe 
wydatki bieżące 31 101 227 zł, w tym 
wynagrodzenia i pochodne w kwocie  
15 994 062 zł. inwestycyjne stanowią 
47,50% wydatków ogółem, a wydatki bie-
żące stanowią 52,50% wydatków ogółem.

Plan wydatków w poszczególnych 
działach klasyfikacji przedstawia się na-
stępująco:

Wieści z urzędu
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DZIAŁ 010 - ROLNICTWO 
ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zaplanowano 
wpłatę w wysokości 2 000 zł na rzecz 
Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowią-
cą 2% uzyskanych wpływów z podatku 
rolnego.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO
Na zabiegi pielęgnacyjne w lesie ko-

munalnym przeznaczono kwotę 2 000 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE  
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 
ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
1. Na wydatki bieżące zaplanowano 

łącznie kwotę 300 135 zł, z przezna-
czeniem na obsługę sieci wodno-ka-
nalizacyjnej oraz opłatę roczną za 
umieszczenie urządzeń nie związa-
nych z drogami w pasie drogowym 
(sieć wodociągowa).

2.  Na zadania inwestycyjne w zakresie 
budowy wodociągów przeznaczono 
kwotę 386 000 zł. Planuje się budo-
wę, przebudowę i przedłużenie syste-
mu wodociągów na terenie miasta Mi-
lanówka zgodnie z załącznikiem nr 3a.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki realizowane w ramach 
tego działu zaplanowano łącznie kwotę  
6 000 300 zł,w tym:
1.  na wydatki bieżące z przeznaczeniem 

na uruchomienie lokalnej linii au-
tobusowej na trasie WKD Kazimie-
rówka – Centrum PKP – Podgórna 
oraz Centrum – Starostwo Powiatowe 
– Szpital Zachodni – przeznacza się 
kwotę 60 000 zł;

2.  na dofinansowanie modernizacji dróg 
powiatowych (ul. Kościuszki, chod-
nik w ul. Średniej) - przeznacza się 
kwotę 200 000 zł;

3.  wydatki na utrzymanie, konserwację 
oraz bieżące remonty dróg publicz-
nych gminnych zaplanowano w kwo-
cie 1 170 000 zł;

4.  na zadania inwestycyjne w zakresie 
budowy i modernizacji dróg gmin-
nych oraz chodników przeznacza się 
kwotę 4 567 600 zł. W 2009 roku reali-
zowane będą prace w ulicach miasta 
Milanówka zgodnie z załącznikiem 
nr 3a;

5. na koszty obsługi parkometrów  
 w strefie płatnego parkowania prze-
znacza się 2 700 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w tym dziale 
planuje się łącznie 7 071 601 zł, z tego:
1. dotacja przedmiotowa dla Zakładu 

Usług Komunalnych i Mieszkanio-
wych wyniesie 600 000 zł;

2. na finansowanie zadań inwestycyj-
nych realizowanych przez ZGKiM 
zabezpiecza się kwotę 300 000 zł  

z przeznaczeniem na modernizację 
instalacji elektrycznej w budynkach 
komunalnych, ułożenie kostki bru-
kowej na targowisku i modernizację 
basenu miejskiego;

3.  na wydatki bieżące związane z opra-
cowywaniem opinii szacunkowych 
nieruchomości dla celów ustalenia 
renty planistycznej, koszty aktów no-
tarialnych, opłaty za założenie ksiąg 
wieczystych i wpisy w księgach, opła-
tę za wieczyste użytkowanie gruntów 
Skarbu Państwa, odszkodowania na 
rzecz osób fizycznych za przejęte 
grunty przeznacza się 347 893 zł;

4.  na wydatki inwestycyjne związane  
z przejęciem gruntów pod poszerze-
nie lub budowę ulic, zgodnie z obo-
wiązującymi planami zagospodaro-
wania przestrzennego oraz na zakup 
budynku na ul. Spacerowej 4 zapla-
nowano 4 523 708 zł;

5.  na wpłatę udziału - wkładu pienięż-
nego na rzecz TBS „Zieleń Miejska” 
Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowę 
budynków mieszkalnych przeznaczo-
no 1 300 000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWA
1.  Na pokrycie kosztów związanych 

ze zmianą Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Milanówka 
i kosztów gminnej komisji urbani-
styczno-architektonicznej zaplano-
wano 54 000 zł.

2.  Na opracowania geodezyjne i kar-
tograficzne – m.in. na mapy podzia-
łowe nieruchomości, mapy prawne, 
wyznaczanie granic, rozgraniczanie 
nieruchomości oraz na opracowanie 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu Śród-
mieścia w Milanówku i ekspertyzy 
dotyczące Parku Kulturowego - prze-
znacza się 100 000 zł.

3.  Na bieżące utrzymanie grobów  
i kwater zbiorowych na cmentarzu 
parafialnym zaplanowano 15 500 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA 
PUBLICZNA

Wydatki tego działu wyniosą ogółem 
6 387 084 zł i zostały przeznaczone na-
stępująco:
1. koszty realizacji zadań zleconych 

wykonywanych przez 5 pracowników 
Urzędu Miejskiego (Urząd Stanu Cy-
wilnego, Obrona Cywilna, Ewidencja 
Ludności) zaplanowano na kwotę  
301 955 zł;

2. wydatki Rady Miasta zaplanowano  
w wysokości 185 900 zł;

3. wydatki bieżące Urzędu Miejskie-
go przeznaczone na funkcjonowanie  
i utrzymanie budynków, koszty płac 
i obsługi interesantów wyniosą  
4 852 360 zł. W ramach wydatków 
inwestycyjnych zaplanowano łącznie 
782 569 zł, w tym: kwotę 697 869 zł 

na zadanie pod nazwą „E- Milanówek 
Zintegrowany system wspomagający 
zarządzanie miastem i wspierają-
cy rozwój e-usług w ramach budo-
wy Miejskiej Sieci Informatycznej  
w Milanówku (złożono wniosek  
o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej), kwotę 49 800 zł na 
zakup instalacji sprzętu sieciowego 
oraz bramek VoIP do centrali tele-
fonicznej, kwotę 24 900 zł na zakupy 
sprzętu komputerowego oraz kwotę  
10 000 zł na zakup mebli do nowych 
pomieszczeń budynku Urzędu Mia-
sta przy ul. Spacerowej;

4. wydatki na promocję miasta zaplano-
wano w wysokości 264 300 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH 
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 2 617 zł przeznaczona jest 
na wypłaty dodatku specjalnego do wy-
nagrodzenia pracownika z tytułu pro-
wadzenia i aktualizacji stałego rejestru 
wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

Na zaplanowane w ramach tego 
działu wydatki przeznaczono kwotę  
1 472 922 zł. Środki zostaną wykorzysta-
ne następująco:
1. na dodatkowe służby patrolowe po-

licjantów Komisariatu Policji w Mi-
lanówku, nagrody za osiągnięcia  
w służbie oraz na dofinansowanie za-
kupu materiałów i wyposażenia dla 
potrzeb Komisariatu Policji w Mila-
nówku przeznaczono łącznie 30 000 zł;

2. na dotację związaną z utrzymaniem 
i zapewnieniem gotowości bojowej 
dwóch jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej zaplanowano 120 000 zł;

3. na wydatki związane z obroną cywil-
ną zaplanowano 2 900 zł;

4. na bieżące funkcjonowanie Straży 
Miejskiej i koszty utrzymania budyn-
ku zaplanowano kwotę 1 146 222 zł;

5. w budżecie miasta, zgodnie z ustawą 
o zarządzaniu kryzysowym, utwo-
rzono rezerwę celową w wysokości  
20 000 zł;

6. w ramach pozostałej działalności na 
wydatki bieżące zaplanowano łącznie 
kwotę 63 800 zł na: organizację kon-
kursu „Bezpieczna droga do szkoły”, 
sterylizację, kastrację, interwencyj-
ne usługi weterynaryjne dla bezdom-
nych zwierząt oraz ich obserwację 
pod kątem chorób zakaźnych, wy-
datki związane z odwodnieniem te-
renów publicznych, wydatki związa-
ne z obsługą monitoringu ulicznego. 
Natomiast na wydatki inwestycyjne 
przeznaczono 90 000 zł na rozbudowę 
monitoringu wizyjnego miasta.

Wieści z urzędu
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DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB 
PRAWNYCH, FIZYCZNYCH 
I OD INNYCH JEDN. NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na wydatki związane z poborem po-
datków i opłat (koszty doręczania de-
cyzji podatkowych i upomnień, opłatę 
komorniczą od ściągniętych należności, 
opłaty bankowe związane z rozliczaniem 
podatków, koszty inkasa opłaty targo-
wej) zaplanowano 142 810 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA 
DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w latach wcześniej-
szych, odsetek od kredytu w rachunku 
bieżącym oraz prowizje od planowanych 
do zaciągnięcia kredytów przeznaczono 
łącznie 710 000 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
1. Na wypłaty świadczeń rekompen-

sujących żołnierzom odbywającym 
ćwiczenia wojskowe zabezpiecza się 
kwotę 500 zł.

2. Ogólną rezerwę na wydatki zaplano-
wane w budżecie tworzy się w wyso-
kości 300 000 zł.

3. Planowana na 2009 rok roczna wpła-
ta do budżetu państwa wynosi 728 
263 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA 
I WYCHOWANIE

Zaplanowana kwota 15 073 545 zł 
obejmuje następujące wydatki:
1. Szkoły podstawowe

  Na bieżące utrzymanie i funkcjono- y
wanie szkół podstawowych przezna-
czono kwotę 4 982 343 zł.

  Środki na dotacje dla szkół niepu- y
blicznych zaplanowano w wysokości 
1 250 000 zł.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych

 Koszty utrzymania szkolnych oddzia- y
łów zerowych w miejskim przedszko-
lu wyniosą 459 791 zł.

 Na dotacje dla szkół niepublicznych  y
zabezpieczono środki w wysokości 
200 600 zł.

3. Przedszkola
 Na bieżące utrzymanie i funkcjono- y
wanie miejskiego Przedszkola Nr 1 
wraz z kosztami wyżywienia dzieci 
przeznaczono 1 563 509 zł.

 Na dotacje dla niepublicznych przed- y
szkoli zaplanowano kwotę 995 000 zł.

  Na budowę budynku przedszkola  y
przy ul. Fiderkiewicza przeznaczono 
50 000 zł.

4. Gimnazja
 Koszty utrzymania gimnazjów w Ze- y
spole Szkół Gminnych Nr 1 oraz  
w Zespole Szkół Gminnych Nr 3 wy-
niosą 3 576 885 zł.

 Na dotację dla Gimnazjum Społecz- y

nego zaplanowano kwotę 474 570 zł.
 W ramach zadań inwestycyjnych za- y
planowano w Zespole Szkół Gmin-
nych Nr 1 adaptację piwnicy ZSG Nr 1 
na cele Harcówki w kwocie 100 000 zł 
oraz kwotę 300 000 zł na rozbudowę 
budynku Zespołu Szkół Gminnych 
Nr 3.

5. Na dowożenie uczniów do szkół za-
planowano 100 000 zł.

6. Na dokształcanie i doskonalenie zawo-
dowe nauczycieli zabezpieczono kwo-
tę 66 260 zł, w tym kwota 56 922 zł na 
dofinansowanie kosztów obniżenia 
tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zająć dydaktycznych 
doradcy metodycznego. Ponadto 
na wynagrodzenia egzaminatorów 
i obsługę komisji powoływanych  
w celu awansu zawodowego nauczy-
cieli zaplanowano kwotę 9 338 zł.

7. Na koszty związane z funkcjonowa-
niem stołówek szkolnych oraz na wy-
żywienie dzieci przeznaczono kwotę 
748 558 zł.

8. W ramach pozostałej działalności za-
planowano wydatki w łącznej kwocie 
206 029 zł na: nagrody organu pro-
wadzącego dla nauczycieli szkół pod-
stawowych, gimnazjów i przedszko-
la, fundusz świadczeń socjalnych dla 
nauczycieli emerytów i rencistów, 
organizację Dnia Edukacji Narodo-
wej, organizację konkursów w szko-
łach podstawowych, dowóz dzieci na 
zawody sportowe.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Na zadania realizowane w ramach 

tego działu zaplanowano kwotę 401 000 zł, 
w tym:
1. na wydatki związane z realizacją 

gminnego Programu Przeciwdziała-
nia i Zwalczania Narkomanii kwotę 
17 837 zł;

2. na realizację gminnego programu pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych kwotę 200 163 zł. W ra-
mach tej kwoty zabezpieczono środki 
w wysokości 50 000 zł na dotacje dla 
stowarzyszeń z przeznaczeniem na 
zadanie pod nazwą „Dofinansowanie 
do wypoczynku zimowego i letniego 
dla dzieci i młodzieży z Milanówka  
z rodzin dysfunkcyjnych promujące-
go zdrowy styl życia, wspierającego 
działania w zakresie profilaktyki  
i ochrony zdrowia poprzez organi-
zację imprez integracyjnych, w tym 
kolonii, obozów wypoczynkowych  
i sportowych”.

3. Na usługi rehabilitacyjne dla miesz-
kańców miasta oraz wydatki zwią-
zane z ochroną zdrowia: szczepienia 
ochronne, badania profilaktyczne,  
w tym mammograficzne przezna-
czono kwotę 158 000 zł. W ramach 
tej kwoty zabezpieczono na dotację 
kwotę 25 000 zł na realizację zadania 
pod nazwą „Organizacja wypoczyn-
ku zimowego i letniego dzieci i mło-

dzieży z Milanówka, w tym z rodzin 
dyspanseryjnych”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Na wydatki ponoszone w ramach tego 

działu przeznaczono kwotę 5 558 017 zł. 
Środki rozdysponowano następująco:
1. na wydatki związane z opłatą za po-

byt mieszkańców gminy w domach 
pomocy społecznej zaplanowano  
258 760 zł;

2. na koszty obsługi i wypłaty świad-
czeń rodzinnych, realizację zalicz-
ki alimentacyjnej oraz opłacenie 
składek emerytalnych i rentowych  
z ubezpieczenia społecznego planuje 
się kwotę 1 980 000 zł;

3. na składki na ubezpieczenia zdro-
wotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy spo-
łecznej (renty socjalne, zasiłki) oraz 
niektóre świadczenia rodzinne zapla-
nowano kwotę 46 000 zł;

4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz 
składki na ubezpieczenia emerytal-
ne i rentowe przeznacza się łącznie  
1 138 950 zł;

5. na wypłatę dodatków mieszkanio-
wych przeznaczono kwotę 330 300 zł;

6. na bieżące utrzymanie Ośrodka Po-
mocy Społecznej przeznaczona zo-
stała kwota 1 336 435 zł;

7. na usługi opiekuńcze oraz specjali-
styczne usługi opiekuńcze przezna-
cza się łącznie kwotę 247 472 zł;

8. w ramach rozdziału „Pozostała dzia-
łalność” zaplanowano wydatki na 
ogólną kwotę 220 100 zł: na doży-
wianie dzieci w szkołach w ramach 
programu „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania” kwotę 156 100 zł, dla 
Ośrodka Pomocy Społecznej zabez-
pieczono środki finansowe w wysoko-
ści 50 000 zł na realizację programów 
integracyjnych, w tym Programu UE 
oraz na działalność grup samopomo-
cowych. Ponadto na wydatki związa-
ne z wypłatą świadczeń pieniężnych 
z tytułu prac społecznie użytecznych 
wykonywanych przez osoby bezro-
botne nie posiadające prawa do zasił-
ku zaplanowano środki w wysokości 
14 000 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA 
OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki realizowane w ramach 
tego działu zaplanowano kwotę 393 478 zł, 
w tym:
1. na wydatki osobowe (płace, pochod-

ne, fundusz świadczeń socjalnych) 
nauczycieli zatrudnionych w świetli-
cach szkolnych przeznaczono kwotę 
311 624 zł;

2. na wydatki związane z prowadze-
niem Miejskiej Świetlicy Opiekuńczo 
- Wychowawczej zaplanowano kwotę 
61 854 zł;

3. na dotacje dla stowarzyszeń przezna-
cza się kwotę 20 000 zł na zadanie 

Wieści z urzędu



21Biuletyn Miasta Milanówka nr 1/2009

L.p. NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO Plan 2009 Uwagi
1. Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-

kanalizacyjnej Gminy Milanówek (modernizacji SUW Na Skraju) 
200 000 Wnioskowane dofinansowa-

nie ze środków unijnych
2. Przedłużenie wodociągu w ulicy Rososzańskiej    (100 m) 17 500
3. Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej (100 m) 17 500
4. Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Wysockiego (60 m) 10 000
5. Budowa wodociągu w ulicy Radosnej (150 m) 26 000
6. Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Próżnej     (50 m) 10 000
7. Budowa wodociągu w ulicy bocznej od Średniej (120 m) 19 000
8. Przebudowa wodociągu w ulicach Dalekiej i Skromnej (140 m) 20 000
9. Przedłużenie wodociągu w ulicy 3 Maja do Podleśnej (40 m) 7 000

10. Przedłużenie wodociągu w ulicy Końcowej (80 m) 16 000
11. Wykup wodociągu w ul. Słowików 43 000

RAZEM:  386 000

Inwestycje 2009
Branża wodociągowa

Wieści z urzędu

pod nazwą „Organizacja wypoczyn-
ku zimowego i letniego dla dzieci  
i młodzieży z Milanówka, w tym wy-
chowanie poprzez sport”,

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA

Na wydatki ponoszone w ramach 
tego działu zaplanowano środki w wyso-
kości 15 139 355 zł, w tym wydatki bie-
żące kwota 2 446 715 zł, a inwestycyjne 
12 692 640 zł. Środki rozdysponowano 
następująco:
1. na wydatki związane z budową kana-

lizacji sanitarnej przeznaczono kwotę 
12 524 640 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 3a;

2. na gospodarkę odpadami (promo-
wanie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów, wywóz odpadów wielkoga-
barytowych, obsługę kompostowni, 
wywóz odpadów niebezpiecznych, 
wywóz wiosenny i jesienny liści) za-
bezpieczono łącznie środki w wyso-
kości 606 600 zł;

3. na utrzymanie czystości dróg, skwe-
rów i terenów ogólnodostępnych 
przeznacza się łącznie 799 500 zł 
oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 
18 000 zł na zakup kontenerów;

4. na utrzymanie i pielęgnację zieleni 
miejskiej zaplanowano 302 500 zł;

5. na wykonanie monitoringu wód pod-
ziemnych zrekultywowanego składo-
wiska odpadów komunalnych Tur-
czynek planuje się kwotę 7 000 zł;

6. na wydatki bieżące związane z utrzy-
maniem schroniska dla zwierząt 
przeznacza się kwotę 80 000 zł;

7. oświetlenie ulic:
 koszty zakupu energii elektrycznej,  y
konserwacja i remonty punktów 
świetlnych wyniosą 620 000 zł;

 w ramach inwestycji przeznaczono  y
kwotę 150 000 zł na budowę i moder-
nizację oświetlenia ulicznego (Teligi, 
Wiatraczna, Brwinowska);

8. w ramach pozostałej działalności na 
wydatki bieżące związane z obsługą 
słupów ogłoszeniowych i toalet prze-
nośnych, zaplanowano kwotę 31 115 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki realizowane w ramach tego 
działu zamykają się kwotą 9 950 173 zł  
i obejmują:
1. dotację dla Centrum Kultury i Pro-

mocji w wysokości 1 350 000 zł;
2. dotację dla Miejskiej Biblioteki Pu-

blicznej w wysokości 263 000 zł;
3. wydatki bieżące w kwocie 282 670 zł 

w tym wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 89 470 zł (sprzątanie 
okazjonalne willi Waleria i nierucho-
mości Turczynek, prowadzenie wy-
kładów podczas konferencji Otwarte 
Ogrody, zakup książek o tematyce 
Milanowskiej, wymiana kulturowa  
z partnerskimi miastami…) oraz 
kwota 20 000 zł jako dotacja na za-
danie pod nazwą „Upowszechnia-
nie kultury oraz edukacji dorosłych  
w tym wydanie przewodnika z okazji 
75-lecia powstania cmentarza”.

4. w ramach wydatków inwestycyj-
nych przeznacza się łącznie kwotę  
8 054 503 zł, w tym: na zakup nieru-
chomości Turczynek kwotę 1 307 123 
zł, kwotę 6 697 380 zł na zadanie pod 
nazwą Zagospodarowanie zabytko-
wej wilii „Waleria” na Centrum Kultu-
ry w Milanówku (w tym kwotę 867 000 
zł na zakup willi) oraz kwotę 50 000 zł 
na rozbudowę amfiteatru.

DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE 
I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE 
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Na pielęgnację drzew – pomników 
przyrody przeznacza się kwotę 30 000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA 
FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano 
kwotę 875 117 zł na następujące wydatki:
1. Miejskiej Hali Sportowej - na bieżą-

ce utrzymanie budynku hali, wydatki 
osobowe pracowników, zakup wypo-
sażenia przeznaczono łącznie kwotę 
233 117 zł;

2. w ramach wydatków inwestycyjnych 
zaplanowano łącznie kwotę 425 000 zł, 
w tym: 300 000 zł na sfinansowanie 
budowy budynku klubowego przy 
kortach tenisowych, 25 000 zł na za-
kup i montaż urządzeń zabawowych 
oraz 100 000 zł na modernizację sta-
dionu sportowego przy ul. Turczy-
nek;

3. w ramach rozdziału: Pozostała dzia-
łalność, zaplanowano wydatki bie-
żące w wysokości 217 000 zł, w tym: 
72 000 zł na organizację zawodów 
sportowych, 145 000 zł na dotacje dla 
stowarzyszeń na dofinansowanie pro-
wadzenia zajęć w zakresie kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji na zada-
nie pod nazwą „Wychowanie poprzez 
sport, w tym rozwijanie zdolności  
i umiejętności młodych piłkarzy”.

ROZCHODY BUDŻETU MIASTA
Na spłaty rat kapitałowych kredytów 

i pożyczek długoterminowych zaplano-
wano środki w wysokości 3 447 863 zł. 
Ponadto w planie wydatków przewidzia-
no kwotę w wysokości 700 000 zł z prze-
znaczeniem na spłatę odsetek.
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L.p. NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO Plan 2009 Uwagi
1. E-Milanówek zintegrowany system wspomagajacy zarządzanie miastem 

i wspierający rozwój e-usług w ramach budowy Miejskiej Sieci Informa-
tycznej w Milanówku 

697 869 Wnioskowane dofinansowa-
nie ze środków unijnych

2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego 90 000
3. Rozbudowa oświetlenia ulic (Teligi, Wiatraczna, Słowików) 150 000

RAZEM:  937 869

Branża elektryczna

L.p. NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO Plan 2009 Uwagi
1. Wykupy gruntów 215 000
2. Zakup budynku Spacerowa 4 1 200 000
3. Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria"  na Centrum Kultury w 

Milanówku - zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej 20
867 000 Wnioskowane dofinansowa-

nie ze środków unijnych
4. Zakup nieruchomości Turczynek 1 307 123

RAZEM:  3 589 123

Wykupy gruntów i nieruchomości

Wieści z urzędu

L.p. NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO Plan 2009 Uwagi
1 Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo-

kanalizacyjnej Gminy Milanówek (budowa kanalizacji sanitarnej w 
ulicach: Wojska Polskiego, Grodeckiego, Warszawskiej, Fiderkiewicza, 
Podwiejskiej, Dembowskiej, Staszica, Wysokiej, Cichej, Wierzbowej) 

10 779 640 Wnioskowane dofinansowa-
nie ze środków unijnych

2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach osiedla Gospodarska: 3 Maja, 
Olszowa (Podleśna - Gospodarska), Parkingowa, Trębacka, Ogrodowa, 
Końcowa, Wjazdowa, Załamana, Przerwana, Wlot - 1100 mb

900 000

3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Ledóchowskiej, Bratniej (450m) 540 000
4 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki (Krakowska - Kościelna - 80 mb) 65 000
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Brzozowej (Warszawska - Piotra 

Skargi - 250 mb)
140 000

6. Budowa przykanalika sanitarnego i przyłącza wodociągowego do bu-
dynku Kościuszki 70

80 000

7. Dokumentacje przyszłych inwestycji 20 000
RAZEM:  12 524 640

L.p. NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO Plan 2009 Uwagi
1. Modernizacja obiektów kolejowych - poczekalnie 355 100 I etap
2. Adaptacja budynku Spacerowa 4 1 500 000
3. Zagospodarowanie obiektu poprzemysłowego na siedzibę Miejskiej Bi-

blioteki Publicznej w Milanówku
1 253 608 Wnioskowane dofinansowa-

nie ze środków unijnych
4. Budowa budynku przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza (2008-2011) 50 000 Dokumentacja do wniosku 

o dofinansowanie
5. Adaptacja piwnic ZSG Nr 1 na cele Harcówki 100 000
6. Rozbudowa szkoły ZSG Nr 3 300 000
7. Zagospodarowanie zabytkowej willi "Waleria"  na Centrum Kultury w 

Milanówku 
5 830 380 Wnioskowane dofinansowa-

nie ze środków unijnych
8. Rozbudowa amfiteatru 50 000
9. Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Turczynek 100 000

10. Budowa budynku klubowego przy kortach 300 000
RAZEM:  9 839 088

Branża kanalizacyjna

Branża budowlana
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L.p. NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO Plan 2009 Uwagi
1. Zakup instalacji sprzętu sieciowego oraz bramek VoIP do centrali tele-

fonicznej
49 800

2. Zakup sprzętu komputerowego 24 900
3. Zakup mebli do nowych pomieszczeń  Urzędu przy ul. Spacerowej 10 000
4. Zakup kontenerów 18 000
5. Zakup i montaż urządzeń zabawowych 25 000

RAZEM:  127 700

L.p. NAZWA ZADANIA PLANOWANEGO Plan 2009 Uwagi
1. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (Kościuszki, chodnik Średnia) 200 000
2. Budowa ul. Granicznej -  II etap 150 000
3. Nakładki bitumiczne 352 600
4. Budowa ul. Sosnowej (Inżynierska - Polna) 300 000
5. Przebudowa uicy Gospodarskiej - I etap 400 000
6. Budowa ul. Brwinowskiej -  I etap (Turczynek- Grudowska) 300 000
7. Przebudowa ulicy Słowackiego (Spacerowa - Wojska Polskiego) - II etap 650 000
8. Przebudowa ulicy Spacerowej (Słowackiego - Wielki Kąt) 500 000
9. Przebudowa ulicy Wielki Kąt (Krakowska - Spacerowa) 550 000

10. Modernizacja ul. Jedwabnej 65 000
11. Przebudowa ulicy Na Skraju 200 000
12. Przebudowa ulicy Bliskiej 300 000
13. Przebudowa ulicy Wylot (Klonowa- przepompownia) 250 000
14. Przebudowa ulicy Piasta (Kościuszki - Dworcowa) 300 000
15. Przebudowa ulic Kruczej, Rzecznej, Kasprowicza - I etap 150 000
16. Dokumentacje przyszłych inwestycji 100 000

RAZEM:  4 767 600

Branża drogowa

Zakupy środków trwałych

L.p. Rodzaj inwestycji Plan 2009 [zł] Udział %
1. Wodociągowa 386 000 zł 1,1%
2. Kanalizacyjna 12 524 640 zł 37,1%
3. Budowlana 9 839 088 zł 29,1%
4. Drogowa 4 767 600 zł 14,1%
5. Energetyczna 937 869 zł 2,8%
6. Wykup guntów i nieruchomości 3 589 123 zł 10,6%
7. Zakup środków trwałych 127 700 zł 0,4%
8. Dotacja ZGKiM 300 000 zł 0,9%
9. TBS (Towarzystwo Budownictwa Społecznego) 1 300 000 zł 3,8%

RAZEM:  33 772 020 zł 100,0%

Wydatki inwestycyjne – plan na rok 2009

Wieści z urzędu
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W ramach wdrażania w życie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, 
który został opracowany i przyjęty przez Radę Miasta Milanówka Uchwałą Nr 
231/XXII/08 w dniu 18 grudnia 2008 r., informuję Państwa, że zarezerwowa-
ne w budżecie Miasta fundusze pozwalają na skierowanie na XXIII sesję Rady 
Miasta, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2009 r., uchwały o utworzeniu planu 
wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe na sfinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków.

Wnioski o przyznanie dotacji, kierowane do Burmistrza Miasta Milanówka, 
będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2009 r. do Urzędu Miejskiego w Mila-
nówku.

Dotację przyznaje Rada Miasta Milanówka po pozytywnej opinii Komisji 
Kultury Rady Miasta.

Szczegółowy regulamin określający zasady udzielania dotacji zawiera 
Uchwała Nr 217/XXI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r. 
zamieszczona na stronie internetowej gminy w zakładce Ochrona Zabytków.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udzieli Państwu Pani Angelika Mikul-
ska z Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 
tel. 758 30 61 wew. 215 lub drogą mailową mikulska@milanowek.pl.

Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

Komunikat 
dot. Gminnego Programu  

Opieki nad Zabytkami

Komunikacja autobusowa 
w Milanówku

Szanowni Mieszkańcy, przygotowu-
jąc budżet miasta na 2009 rok, musia-
łem podjąć trudną decyzję związaną  
z przesunięciem terminu budowy kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Wigury na rok 
2010. Na decyzję miała wpływ przede 
wszystkim sytuacja, w jakiej znaleźli się 
mieszkańcy osiedla Dembowskiej i Wy-
sockiego. Ścieki z tego osiedla odbierane 
są przez zakład Mifam S.A. Władze za-
kładu podjęły decyzję o podwyżce opłat 
za ścieki, które mieszkańcy odczuliby 
bardzo dotkliwie. Ponieważ przełącze-
nie budynków wiąże się z budową ka-
nału w ulicy Dembowskiej, a budowa 
ta jest objęta zamierzeniem zgłoszonym 
do dofinansowania ze środków unijnych, 
zdecydowałem o nadaniu priorytetu tej 
inwestycji. Pozytywne skutki tej decy-
zji odczuwalne będą dla 173 rodzin, za-
mieszkujących na osiedlu. Za powstałą 
sytuację serdecznie przepraszam miesz-
kańców ulicy Wigury.

Burmistrz Miasta Milanówka  
Jerzy Wysocki

Budowa  
kanalizacji  
sanitarnej  
w ulicy Wigury

W naszym mieście zainstalowanych jest 
2 650 opraw świetlnych oświetlających 
ulice i place. Zdarzają się awarie, ale 
ich szybkim usuwaniem zajmuje się ze-
wnętrzna firma specjalistyczna. 

Awarie te trzeba jednak zgłaszać tej 
firmie. Straż Miejska, w ramach swoich 
obowiązków, o zauważonych w czasie pa-
trolowania miasta nieświecących lam-
pach informuje konserwatora. Na ogół 
naprawy dokonywane są w ciągu 24 go-
dzin od zgłoszenia. Zdarza się jednak, że 
nie wszystkie usterki są zauważone, co 
przy tak dużej liczbie opraw jest rzeczą 
naturalną. Dlatego Mieszkańcy mogą 
zgłaszać informacje o nieświecących la-
tarniach do Straży Miejskiej w Milanów-
ku pod bezpłatny numer 986 przez całą 
dobę lub do Referatu Technicznej Ob-
sługi Miasta (0-22 758 30 61 wew. 218) 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. 
Zachęcam Mieszkańców do korzysta-
nia z tej możliwości, dzięki której może 
ulec znacznemu skróceniu czas usuwa-
nia awarii. Jednocześnie jasno i wyraź-
nie chciałbym podkreślić, że inicjatywa 
Mieszkańców nie będzie zwalniać funk-
cjonariuszy Straży Miejskiej z monitoro-
wania oświetlenia ulicznego.

Burmistrz Miasta Milanówka  
Jerzy Wysocki

Oświetlenie 
ulic

Wieści z urzędu

trasa C: Przeskok PKP – Warszawska – Piłsudskiego – 
Dębowa – 3 Maja – Bartniaka – 1 Maja – 11 Listopa-
da – Zondka – Kościuszki – Montwiłła – Mokrono-
skich – Daleka – Szpital Zachodni
W godzinach szczytów porannego i popołudniowe-

go, tj. od godziny 5.00 do godziny 8.30 oraz od godziny 
13.30 do godziny 18.00 mikrobusy będą kursować na 
trasach A i B w odstępach ok. 20 minutowych.

W porze pomiędzy szczytami, tj. w godzinach 
8.30-13.30 mikrobusy kursować będą na trasach A, B i C realizując 
2 pełne kursy.

Szczegółowe rozkłady jazdy zainstalowane będą na przystankach.
Cena biletów na trasach A i B wynosić będzie 2 zł, natomiast na trasie C –  

3 zł, bez względu na długość przejeżdżanego odcinka.
Uruchamiana komunikacja ma charakter pilotażowy i jej rozwój oraz zmiany 

będą wprowadzane w trakcie jej funkcjonowania. Wszelkie uwagi i wnioski proszę 
kierować do Referatu Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miejskiego w Milanówku. 
Tel. 758 30 61(2) w. 218, 223 i 225.

Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

ciąg dalszy ze str. 1.
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Jarosław Komża ma ponad 
10-letnie doświadczenie w pracy 
w administracji publicznej. 

Przez pięć ostatnich lat pełnił 
kierownicze funkcje w samorzą-
dzie terytorialnym i administra-
cji rządowej.

Jest autorem i współauto-
rem kilku programów rozwoju 
miast, w tym znanego programu  
rewitalizacji miasta Żyrar-
dowa.

Jest współtwórcą sukcesu pozyskania przez to miasto fun-
duszy europejskich.

Z wykształcenia jest ekonomistą. Interesuje się zagadnie-
niami metodyki organizacji i zarządzania. Jako jeden z nie-

Nowy Sekretarz Miasta

Postój i parkowanie 
na terenie miasta 

Uwzględniając powyższe uwarunko-
wania szczególnie istotne staje się wła-
ściwe parkowanie pojazdów, szczególnie 
w centrum Milanówka. Zasady zatrzy-
mywania i postoju pojazdów reguluje 
art. 46, 47 oraz 49 Prawa o ruchu dro-
gowym, bardziej znanego jako Kodeks 
Drogowy. Zgodnie z powyższymi przepi-
sami zatrzymywanie i postój na terenie 
miasta jest zabronione;
1. na skrzyżowaniach oraz w odległości 

mniejszej niż 10 m od skrzyżowa-
niach,

2. na przejściach dla pieszych, na prze-
jazdach dla rowerzystów i w odle-
głości mniejszej niż 10 m od tych 
miejsc,

3. w tunelach, mostach i na wiaduktach,
4. na jezdni wzdłuż linii ciągłej i w po-

bliżu jej punktów krańcowych, jeżeli 
zmusiłoby to innych kierowców do 
najeżdżania na te linie,

5. na jezdni przy jej lewej krawędzi,  
z wyjątkiem parkowania na drodze 
jednokierunkowej,

6. w odległości mniejszej niż 15 m od 
punktów krańcowych wysepki,

7. w miejscu utrudniającym wjazd lub 
wyjazd do i z bramy, garażu, parkingu,

8. w miejscu utrudniającym dostęp do 
innego, prawidłowo zaparkowanego 
pojazdu,

9. na obszarze zabudowanym pojazdom 

o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 16 ton lub o długości 
powyżej 12 m poza wyznaczonymi  
w tym celu parkingami,

10. w miejscach przeznaczonych dla in-
walidów.
Dopuszczalne jest zatrzymanie lub 

postój na chodniku kołami jednego boku 
lub przedniej osi pojazdu o dopuszczal-
nej masie całkowitej do 2,5 t., jeżeli:

 na odcinku jezdni nie obowiązuje za- y
kaz zatrzymywania lub postoju,

 szerokość pozostawionego chodnika  y
dla pieszych nie utrudnia im ruchu  
i wynosi najmniej 1,5 m,

 pojazd zaparkowany na chodniku  y
przednią osią nie tamuje ruchu po-
jazdów na jezdni.
Należy nadmienić, że za niestosowa-

nie się do ograniczeń i zakazów parko-
wania oraz zatrzymywania się określo-
nych w Kodeksie Drogowym kierujący 
naraża się na odpowiedzialność karną 
określoną w Rozdziale XI Kodeksu Wy-
kroczeń, przewidującym kary grzywny 
do kwoty 5.000 zł, a ponadto „punkty 
karne” w ilości zależnej od popełnione-
go wykroczenia.

Komendant Straży Miejskiej  
Andrzej Wacławek

Informujemy, że Uchwałą Nr 224/XXII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2008 r.  
na stanowisko Sekretarza Miasta został powołany Pan Jarosław Komża.

W ostatnim okresie znacznie wzrosła liczba samochodów będących w posiadaniu 
mieszkańców naszego miasta, obecnie jest ich około 10.000. Wiąże się z tym jednak 
problem z parkowaniem tych pojazdów, szczególnie w centrum miasta, gdzie par-
kowane są pojazdy osób dokonujących zakupów, załatwiających różne sprawy oraz 
dojeżdżające do pracy do Warszawy, a parkujące w pobliżu dworca PKP, tym bardziej, 
że liczba miejsc parkingowych nie zwiększa się proporcjonalnie do wzrostu ilości sa-
mochodów.

Wieści z urzędu l Bezpieczeństwo

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicach Wojska Polskiego, Krasińskiego, Grodeckiego i Orzeszkowej

Chciałbym uspokoić Szanownych 
Mieszkańców ulic Wojska Polskiego 
(Chopina-Krasińskiego), Krasińskie-
go (Wojska Polskiego-Grodeckiego), 
Grodeckiego (150mb od skrzyżowania 
z ulicą Krasińskiego) i Orzeszkowej 
zapewnieniem, że budowa kanalizacji 
sanitarnej w zakresie przewidzianym 

w ubiegłorocznym budżecie będzie re-
alizowana w tym roku. Po długotrwałej 
procedurze przetargowej, w listopadzie 
2008 roku podpisałem umowę z wyko-
nawcą na realizację tego zadania, z ter-
minem zakończenia do 31 maja 2009 r. 
Z uwagi na niesprzyjające warunki at-
mosferyczne, które mogły spowodować 

niezakończenie robót przed świętami 
Bożego Narodzenia, podjąłem decyzję  
o rozpoczęciu prac ziemnych po Nowym 
Roku. Wykonawca rozpocznie prace po 
ustąpieniu mrozów.

Burmistrz Miasta Milanówka  
Jerzy Wysocki

licznych w administracji publicznej ukończył półroczny spe-
cjalistyczny kurs public-relations, zakończony uzyskaniem 
certyfikatu London School of Public Relations.

Jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Forum 
Rewitalizacji oraz wykładowcą w programie szkoleniowym 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zespołu francuskich do-
radców MRR oraz Forum Rewitalizacji.

Uczestniczył jako wykładowca w szeregu szkoleń, semina-
riów i konferencji organizowanych m.in. przez Program Part-
nerstwa dla Samorządu Terytorialnego, Związek Miast Polskich, 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jest autorem publikacji  
w prasie samorządowej, w tym Gazecie Samorządu i Admini-
stracji oraz Wspólnocie.

Jarosław Komża współpracował z Milanówkiem od połowy 
września jako konsultant ds. funduszy europejskich.

Biuro Promocji Miasta
Dorota Sulinowska
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Informujemy, że władze Brwinowa, Podkowy Leśnej, Milanówka i Grodziska 
Maz. wyraziły gotowość do możliwie szybkiego podjęcia rozmów z Prezydentem 
Miasta Stołecznego Warszawy, dotyczących rozszerzenia funkcjonowania wspólne-
go biletu: ZTM, Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wspólny 
bilet będzie dużym udogodnieniem dla mieszkańców wymienionych gmin, a jedno-
cześnie pozytywnie wpłynie na ograniczenie ruchu kołowego w kierunku Warszawy 
generowanego z terenu gmin zachodniego Mazowsza.

O szczegółach będziemy informować Państwa na bieżąco.
Biuro Promocji Miasta

Wspólny bilet

Jest to również powód mojej sa-
tysfakcji, ponieważ do wprowadzenia 
systemu selektywnej zbiórki odpadów, 
jako kierownik ówczesnego Referatu 
Ochrony Środowiska, przekonywałem 
Zarząd Miasta i Radę Miasta I kadencji, 
następnie wdrażałem i modyfikowałem 
ten program w trudnych pierwszych la-
tach jego funkcjonowania. Od początku 
system opiera się na zasadzie bezpłat-
nego odbioru podstawowego pakietu po-
segregowanych odpadów, bezpośrednio  
z posesji w zabudowie jednorodzinnej  
(w zabudowie wielorodzinnej od począt-
ku funkcjonują ogólnodostępne pojemni-
ki do selektywnej zbiórki odpadów). We 
wrześniu 1993 roku wychodziłem z zało-
żenia, że tylko bezpłatna forma odbioru 
zachęci Mieszkańców do selektywnej 
zbiórki odpadów i cała operacja przy-
niesie w ten sposób wymierny efekt –  
i przyniosła. Właściciele nieruchomości 
są obciążeni tylko kosztami dodatkowych 
worków do selektywnej zbiórki odpadów 
i worków na odpady nieposegregowane. 
Ciężar finansowy obsługi systemu pono-
siła od samego początku Gmina, rocznie 
w granicach 200-250 tys. zł, aż do końca 
2003 roku, kiedy nowe przepisy prawa 
i koniunktura na rynku, pozwoliły na 
zdjęcie tego ciężaru z barków Gminy  
i przejęcie obsługi systemu za pośrednic-
twem dotychczas odbierającej posegrego-
wane odpady firmy „AMINEX” sp. z o.o. 
przez Organizację Odzysku „RekoPol 
S.A”. W roku 2008, w wyniku niekorzyst-
nych zmian gospodarczych (gwałtowny na-
pływ surowców wtórnych z Chin do Euro-
py i jednocześnie gwałtowny wzrost cen za 
deponowanie odpadów na składowiskach,  
z 15 zł za tonę w 2007 roku do 75 zł za tonę  
w 2008 roku – w 2009 roku będzie to już 
100 zł za tonę!, co w konsekwencji nieste-
ty, powoduje wzrost kosztów obsługi se-
lektywnej zbiórki odpadów), stanęliśmy 
przed problemem ponownego przejęcia 
ciężaru finansowania wywozu posegrego-
wanych odpadów. W biuletynie miejskim,  
w czerwcu 2008 ukazał się komunikat 

Co dalej z selektywną 
zbiórką?

kierownika Referatu Ochrony Środo-
wiska o tym, że od września 2008 roku 
planowane jest częściowe obciążenie 
właścicieli nieruchomości kosztami wy-
wozu posegregowanych odpadów. Od tej 
decyzji odstąpiłem, uznając za zasadne 
obawy radnych i mieszkańców, że wpro-
wadzenie częściowej odpłatności za 
podstawowy pakiet wywozu surowców 
wtórnych, spowoduje natychmiastowe 
załamanie się tak długo pielęgnowanego 
i sprawnie funkcjonującego systemu se-
lektywnej zbiórki odpadów.

W budżecie na rok 2009 przewidzie-
liśmy 300 tys. zł na dalsze bezpłatne dla 
Mieszkańców funkcjonowanie systemu 
selektywnej zbiórki odpadów. Jeśli kwo-
ta ta będzie niewystarczająca, dokonamy 
korekty budżetu. Myślę, że ta decyzja 
spotka się ze zrozumieniem Mieszkań-
ców – uważam, że na ten cel, bez wąt-
pliwości można i trzeba przeznaczać na-
sze wspólne pieniądze z budżetu miasta. 
Musimy być wszyscy świadomi tego, że 
Milanówek jest jedną z niewielu gmin 
w Polsce, realizujących w takim zakre-
sie bezpłatny dla mieszkańców program 
selektywnej zbiórki odpadów. W więk-
szości gmin nie ma systemu wywozu 
posegregowanych odpadów, a tam gdzie 
posegregowane odpady są odbierane,  
z reguły mieszkańcy płacą za ich wywóz.

Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

Szanowni Mieszkańcy,
Z uwagi na przypadający w dniu  

1 stycznia 2009 r., pierwszy czwartek 
miesiąca, wyjątkowo w miesiącu stycz-
niu terminy wywozu posegregowanych 
odpadów zostały przesunięte o jeden ty-
dzień.

Uprzejmie informuję, że od miesiąca 
lutego wywozy odbywać się będą według 
normalnego, dotychczas funkcjonujące-
go harmonogramu.

Serdecznie przepraszamy za powsta-
łe zamieszanie.

p.o. Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Zielenią 

Emila Misiak

Komunikat

We wrześniu 2008 roku minęło 15 lat od daty wprowadzenia na terenie Milanówka 
zintegrowanego systemu selektywnej zbiórki odpadów. System się sprawdził – od-
pady segreguje ponad 92% wszystkich gospodarstw domowych, co jest powodem 
wielkiej satysfakcji dla wielu orędowników ekologicznego stylu życia. 

Wieści z urzędu l Zdrowie

Aparat ten jako czynnik chłodzący 
wykorzystuje ciekły azot, dzięki temu 
temperatura zabiegu wynosi aż -160oC.

Tak niska temperatura zabiegu znaj-
duje zastosowanie w leczeniu wielu cho-
rób i dolegliwości, takich jak:

 reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), y
 zesztywniające zapalenie stawów  y
kręgosłupa (ZZSK),

 zmiany zwyrodnieniowe stawów, y
 zespoły bólowe kręgosłupa, y
 zapalenia okołostawowe, y
 zespół bolesnego barku, y
 dyskopatie, y
 zapalenia i naderwania ścięgien, y
 zwichnięcia, skręcenia, złamania, y
 obrzęki pooperacyjne, y
 oparzenia, y
 trudno gojące się rany. y
Nowe urządzenie będzie wykorzysty-

wane razem z aparatem, który Poradnia 
posiada od roku 2000. Jednak nowy apa-
rat jest lepszy i skuteczniejszy, co stwa-
rza dużo większe możliwości wykorzy-
stania w terapii.

Dzięki decyzji Burmistrza Jerzego 
Wysockiego, Rady Miasta oraz Prze-
wodniczącej Komisji Zdrowia, Sportu  
i Pomocy Społecznej Małgorzaty Fili-
piak, mieszkańcy Milanówka będą mo-
gli już w najbliższym czasie korzystać  
z zabiegów wykonywanych nowym apa-
ratem.

Radosław Grzywacz

Ciekły azot 
w terapii
W grudniu 2008r., tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia w Miejskiej Poradni Re-
habilitacyjnej przybył nowy aparat. Jest 
to nowoczesne urządzenie do krioterapii 
miejscowej o nazwie „KRIOPOL R” firmy 
„KRIOMEDPOL”.
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Zdrowie l Sport

SNOWBOARD:
1 miejsce – Tomek „Agu” Agnieszczak
2 miejsce – Maciej „Buczu” Błuś
3 miejsce – Mikołaj „Micos” Wojciechowski  

BEST TRICK SPINE:
Michał Pakul 

Dołek Jibb Jam

Od września 2007 roku w Miejskiej 
Hali Sportowej Nr 2 przy ul. Królewskiej 
69 rozpoczęła działalność klubowa sek-
cja piłki siatkowej.

Dzięki bardzo dynamicznej polityce 
inwestycyjnej obecnych władz miasta 
w zakresie szeroko rozumianej kultury 
fizycznej (powstały dwie hale sportowe) 
stworzone zostały sprzyjające warun-
ki do działalności klubów sportowych, 
a szczególnie sekcji zespołowych gier 
sportowych.

Po oddaniu do użytkowania hali spor-
towej przy Zespole Szkół Gminnych Nr 1 
znacznie poprawiły się warunki prowa-
dzenia lekcji wychowania fizycznego, 
popołudniami wykorzystuje się halę do 
rekreacji, ale również pojawiły się oczeki-
wania z powstaniem klubów sportowych.

Rodzice i uczniowie często zadawa-
li pytanie „Czy powstanie jakiś klub,  
w którym będzie można uprawiać zespo-
łowe gry sportowe?”.

Z inicjatywy Milanowskiego Centrum 
Kultury (które również finansuje wyna-
grodzenie instruktorów) oraz naszego 
zamiłowania do siatkówki utworzyliśmy 
w ramach Uczniowskiego Klubu Spor-

Sekcja piłki siatkowej 
w Milanówku

towego „1” Milanówek sekcję piłki siat-
kowej. We wrześniu 2007 roku powstała 
pierwsza grupa – dzieci w wieku 10 – 11 
lat, a w listopadzie 2008 druga 8 – 9 lat.

Bardzo gorąco zachęcamy dzieci  
z Milanówka i okolic do uprawiania siat-
kówki w naszej sekcji.

Terminy zajęć w Miejskiej Hali Sporto-
wej Nr 2:
1. dziewczęta 10 – 11 lat: wtorek 15.30 – 

17.00 i czwartek 17.00 – 18.30,
2. chłopcy 10 – 11 lat: poniedziałek  

i czwartek 17.00 – 18.30,
3. dziewczęta i chłopcy 8 – 9 lat: czwar-

tek 15.30 – 17.00.
Arek Ciborowski 
tel. 608 348 182

NARTY:
 dziewczęta
1 miejsce – Ola vom Engel
2 miejsce – DZIUBA
3 miejsce – Natalia Grabowska 

Fotografie 
z „Doka Jibb Jam”
w Milanówku

 chłopcy
1 miejsce – Piotr „Jerry” Pletkus
2 miejsce – Tomek „Chester” Piekarski
3 miejsce – Kuba Siemiątkowski  

Biuro Promocji Miasta 
Anna Kryńska

Dołek  
Jibb Jam

17 stycznia br. na terenie Amfiteatru przy ul. Krótkiej odbyła się, po raz 
pierwszy w Milanówku, impreza pod tytułem Dołek Jibb Jam – jak twier-
dzi jeden z organizatorów, Marcin Kolasiński: promująca zdrowy tryb ży-
cia i sportową atmosferę. 

Organizatorzy (Michał „Nypel” Jasinski oraz Marcin „Jamaj” Ko-
lasiński) bardzo pomysłowo zagospodarowali okoliczne ukształtowanie 
terenu, znalazło się kilka przeszkód takich jak: spine, kink rail, kink box 
i street rail. Do rywalizacji przystąpiło ok. 20 osób.

Organizatorzy zawodów udowodnili, że aby jeździć na snowboardzie 
czy nartach nie potrzeba dużych stoków, można uprawiać te dyscypliny 
sportu w takim mieście jak Milanówek. Zapraszamy do obejrzenia krót-
kiej relacji z imprezy na ITV Milanówek w zakładce SPORT/SPORTY 
ZIMOWE (wejście przez banner na www.milanowek.pl). 
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Salonik z Kulturą jest sceną prezentacji wartościowej 
twórczości muzycznej i literackiej. Gospodarzem comie-
sięcznych, piątkowych spotkań jest Antoni Muracki – pie-
śniarz, kompozytor, tłumacz, który zaprasza do "Saloniku" 
ulubionych twórców piosenki, osobowości kabaretu, akto-
rów i obiecujących młodych muzyków. W ramach „Saloni-
ku” zagoszczą u nas: Stanisław Soyka, Joanna Trzepieciń-
ska, Jewgienij Malinowski, Bogusław Hołownia, Grzegorz 
Turnau, Zbigniew Zamachowski, Marian Opania, Andrzej 
Sikorowski, Agnieszka Fatyga, Mirosław Czyzykowicz, Ar-
tur Andrus, Elżbieta Adamiak, Wiktor Zborowski i inni.

W cyklu Kultury Świata odbędą się spotkania z muzyką, 
tradycjami i kuchnią różnych narodów świata. W trakcie 
wieczorów będzie można obejrzeć wystawy zdjęć oddają-
cych klimat nawet najdalszych zakątków, gościć będą także 
teatry przedstawiające spektakle nawiązujące charakterem 
do prezentowanej tematyki. W najbliższym czasie: Wieczór 
Żydowski, „Białe noce” – pieśni i romanse rosyjskie, Wie-
czór Celtycki, Hiszpański oraz Wieczór Grecki.

„Jazz w kilku nutach” – prezentuje różne oblicza jazzu 
od Fusion do Smootha Jazz. Gospodarzem cyklu jest mu-
zyk i kompozytor Michał Borowski, który wraz ze swoimi 
gośćmi zaprasza na koncerty utrzymane w stylistyce jaz-
z-rockowej, przeboje takich artystów jak Stevie Wander, 
Arethy Franklin, Randy Crawford, Krystyna Pronko, Steps 
Ahead, Yellowjackets oraz standardy jazzowe w niepowta-
rzalnych aranżacjach. Już wkrótce gościem Michała Bo-
rowskiego będzie Krzysztof Herdzin Trio.

W ramach Sceny teatralnej zapraszamy Państwa na 
spektakle oraz monodramy. Wystąpią m.in. Dorota Stalińska 
w monodramie „Żmija”, Ewa Szykulska, Iga Cembrzyńska, 
Krystyna Sienkiewicz, Elżbieta Jodłowska, Ewa Florczak  
i Grażyna Zielińska w spektaklu „Klimakterium i już”.

W cyklu MCK Dzieciom zapraszamy na bal karnawa-
łowy, Dzień Dziecka, comiesięczne spotkanie z Porankiem 
Teatralnym, Mikołajki. Profesjonalni animatorzy zabaw, 
konkursy, pokazy magii, teatrzyki, gry i konkurencje spor-
towe są gwarancją świetnej zabawy i pozytywnych emocji 
dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Uwaga!  
W tym roku po raz pierwszy, w ramach Dnia Milanówka, 
Scena Dziecięca ze specjalnym programem dla dzieci.

Już wkrótce Mała Galeria ponownie zaprosi na wernisa-
że i wystawy fotograficzne. W najbliższym czasie wystawa 
Anny Guillaume Pabis – rzeźba i malarstwo inspirowane 
kulturą orientalną. Malarstwo Doroty Kęstowicz oraz Artu-
ra Krajewskiego. Wernisaże towarzyszyć będą liczne atrak-
cje muzyczne i kulinarne. MCK wraz z fotografem Krzysz-
tofem Jarczewskim przygotowuje wystawę fotograficzną 

zatytułowaną „Milanowskie Tabu”. Bohaterami 
wystawy będą przeplatające się ze sobą postaci 
anonimowych mieszkańców naszego miasta i zna-
nych artystów zamieszkujących Milanówek.

Jesteśmy przekonani, że każdy z Państwa 
znajdzie w naszej ofercie coś interesującego. Za-
praszamy serdecznie.

Biuro Koordynacji Prac Artystycznych MCK
Aneta Bialik
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