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Z prac Burmistrza
w okresie
od 27 stycznia
do 1 marca 2005 r.
Burmistrz
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a) korekty bud¿etu miasta na 2005 r. (2),
Uzasadnienie:
Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy paragrafami w planie wydatków:

ISSN 1508-6666

Nr 2 (2005)

Radosnych,
pogodnych i zdrowych
wi¹t Wielkanocnych
¿ycz¹ Mieszkañcom Milanówka
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki
Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Wojciech Wlaz³o, Radni
oraz pracownicy Urzêdu
Miejskiego i Jednostek
Organizacyjnych Gminy

 na kwotê 3.000,00 z³otych  w rozdz.
75095 Pozosta³a dzia³alnoæ z przeznaczeniem na wydatki realizowane
w ramach umów zlecenia i o dzie³o,
w tym m.in. zwi¹zane z opracowaniem
planu rozwoju lokalnego i wieloletniego planu inwestycyjnego,
 na kwotê 2.000,00 z³otych  w rozdz.
75023 w celu zabezpieczenia rodków
na wydatki realizowane w ramach
umów zlecenia i o dzie³o,
 na kwotê 2.500,00 z³otych  w rozdz.
75647 z przeznaczeniem na wydatki
zwi¹zane z dorêczaniem decyzji podatkowych,
 na kwotê 1.700,00 z³otych  w rozdz.
75702 z przeznaczeniem na koszty
prowizji bankowej od planowanych do
zaci¹gniêcia w br. kredytów d³ugoterminowych,
 na kwotê 132,00 z³otych  w rozdz.
85401 z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów wyp³aty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 2,
b) uk³adu wykonawczego bud¿etu miasta Milanówka na 2005 r.,
c) autopoprawki do projektu bud¿etu
miasta na 2005 r.,
d) og³oszenia otwartego konkursu ofert
na realizacje zadañ publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od
1.03.2005 do 31.12.2005 r.,
e) przeprowadzenia wybrakowania
sprzêtu obrony cywilnej w 2005 r.,
ci¹g dalszy na str. 2

Przejrzysta Polska 2005
Gmina Miasto Milanówek przyst¹pi³a do akcji spo³ecznej Przejrzysta Polska 2005.
W ramach akcji realizowane bêd¹ nastêpuj¹ce zadania:
1. Dla Urzêdu
a) opracowanie opisu us³ug wiadczonych w samorz¹dzie,
b) wypracowanie i wdro¿enie kodeksu etycznego pracowników Urzêdu Miejskiego,
c) opracowanie i wdro¿enie programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi,
d) opracowanie z udzia³em spo³ecznoci lokalnej strategii rozwoju spo³eczno-ekonomicznego gminy oraz krótkiego materia³u przybli¿aj¹cego strategiê mieszkañcom,
e) wprowadzenie procedury naboru na ka¿dy wakat w Urzêdzie Miejskim, (procedura musi
zawieraæ wymóg konkursów na stanowiska kierownicze),
f) Urz¹d przygotowuje i rozpropaguje ksi¹¿eczkê (coroczny informator bud¿etowy dla
mieszkañców) pt. Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy.
2. Dla Rady Miasta
a) przygotowanie i wdro¿enie kodeksu etycznego Radnego,
b) obowi¹zkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla Rady
przynajmniej raz w roku,
3. Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania Rady g³osowania imiennego.
Szczegó³y z realizacji zadañ znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej www.milanowek.pl
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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f) powo³ania Komisji Konkursowej
i przeprowadzenia Konkursu na
Naj³adniejszy ogródek przydomowy
Milanówek 2005 r.,
g) odwo³ania Zastêpcy Burmistrza Miasta  Burmistrz odwo³a³ Zastêpcê na
jego wniosek.
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ w sprawach:
a) zmiany treci Uchwa³ nr 405/XLVIII/
02 i nr 406/XLVIII/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie upowa¿nienia kierownika
OPS i kierownika Dzia³u Pomocy Spo³ecznej OPS w Milanówku, do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
b) projekt uchwa³y Rady Miasta w sprawie korekty bud¿etu miasta na 2005 r.,
c) zmiany uchwa³y nr 245/XXII/05 dot.
okrelenia wysokoci i zakresu pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej
w 2005 r. dla Powiatu Grodziskiego,
d) sprostowania b³êdu w uchwale Nr 229/
XXI/04 RMM z dnia 21 grudnia 2004 r.
dotycz¹cej uchwalenia mpzp terenu
dzia³ek nr ew. 8 i 9 oraz czêci dz. nr 1
(obrêb 06-09) przy ul. Warszawskiej
w Milanówku,
e) nabycia na rzecz Gminy Miasto Milanówek nieruchomoci gruntowych
stanowi¹cych w³asnoæ sp. z o.o. Jedwab Polski, z przeznaczeniem pod
budowê lokali mieszkalnych w systemie TBS oraz pod drogi gminne,
f) zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomoci po³o¿onej w Milanówku przy ul. Wiatracznej, stanowi¹cej drogê wewnêtrzn¹,
bêd¹c¹ w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek,
g) sprzeda¿y nieruchomoci gruntowych
na rzecz u¿ytkownika wieczystego, tj.
Grodziskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
h) ustanowienia zespo³u przyrodniczokrajobrazowego Turczynek w Miecie-Ogrodzie Milanówku,
i) uznania piêciu drzew,za pomniki
przyrody
j) uchwalenia regulaminu okrelaj¹cego
kryteria i tryb przyznawania nagród
nauczycielom i dyrektorom przedszkola i szkó³, dla których organem
prowadz¹cym jest Gmina Miasto Milanówek, ze rodków specjalnego funduszu nagród,
k) uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych
na terenie Milanówka, wychowanków
orodków, o których mowa w art. 16
ust. 7 ustawy o systemie owiaty oraz
s³uchaczy kolegiów nauczycielskich.
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Uzasadnienia i komentarze do projektów
uchwa³  na stronach 8-10.
3. Dokona³ przydzia³u 4 lokali mieszkalnych.
4. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na konserwacjê-utwardzenie dróg
gruntowych ¿u¿lem,
b) na konserwacjê dróg  remonty cz¹stkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta,
c) na sprzeda¿ samochodu specjalnego
po¿arniczego STAR JELCZ 008,
w trybie zapytania o cenê
d) na zakup rur ¿elbetowych VIPRO,
e) na zakup i dostawê sprzêtu i programów komputerowych dla Urzêdu
Miejskiego,
f) na opracowanie projektów budowlanych przewodów wodoci¹gowych
w ulicach: Szczepkowskiego, Norwida,
Dzier¿anowskiego, Moniuszki, Grudowskiej, Warszawskiej i bocznej od
ulicy Kraszewskiego,
g) na nadzór inwestorski nad budow¹
CSiR Grudów,
w trybie pozaustawowym
h) na wykonanie owietlenia terenu
miejskiego w rejonie ulic KocielnaSmoleñskiego,
i) na wykonanie map do celów projektowych dla wykonania dokumentacji
technicznej budowy ul. Wojska Polskiego (Pó³nocna-Kwiatowa) oraz ul.
Pó³nocnej (Wojska Polskiego-Kociuszki),
j) na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej okrelaj¹cej warunki hydrogeologiczne i stan zanieczyszczenia wód podziemnych na terenie zrekultywowanego wysypiska odpadów
Turczynek w Milanówku,
k) na wykonanie i zawieszenie budek lêgowych na terenach zieleni miejskiej
w Milanówku,
l) na wykonanie oceny technicznej samochodu po¿arniczego OSP,
m) na wykonanie studium wykonalnoci
dla projektu Centrum Rekreacji i Sportu  Grudów,
n) na przeprowadzenie akcji informacyjnej o selektywnej zbiórce odpadów
skierowanej do mieszkañców osiedla
Gospodarska w Milanówku,
o) na interwencyjne us³ugi weterynaryjne na terenie miasta Milanówka,
p) na renowacjê Miejsca Pamiêci kpt.
Zygmunta D¹browskiego i por. Jerzego Kowalskiego przy ul. Krakowskiej
w Milanówku,

r) na zakup zestawów higienicznych dla
zwierz¹t animals oraz na przeprowadzenie akcji informacyjno-porz¹dkowej nt. zanieczyszczenia rodowiska.
5. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na zakup i dostarczanie materia³ów
biurowych i sanitarnych dla Urzêdu
Miejskiego w Milanówku w okresie
01.02.2005  31.12.2005 r.,
b) na konserwacjê-utwardzenie dróg
gruntowych ¿u¿lem,
w trybie zapytania o cenê
c) na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ul. Wojska Polskiego (Pó³nocna-Kwiatowa) i ul. Pó³nocnej (Wojska Polskiego-Kociuszki),
d) na dostawê materia³ów  rur ¿elbetowych VIPRO O 800 d³ugoci 1,70 m,
e) na dostawê sprzêtu i programów komputerowych dla Urzêdu Miejskiego.
Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

Spotkanie
Radnych Rady
i Burmistrza
z Mieszkañcami
Milanówka
Radni i Burmistrz Miasta Milanówka serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w kolejnych wiosennych spotkaniach w³adz samorz¹dowych z Mieszkañcami.
1. Dla wyborców zamieszka³ych na pó³noc
od torów kolejowych (okrêg wyborczy
nr 1, 2, 3) spotkanie odbêdzie siê 4 kwietnia 2005 r. o godz. 18.00. w Urzêdzie
Miejskim ul. Kociuszki 45, bud. B Sala
posiedzeñ Rady Miasta.
2. Dla wyborców zamieszka³ych na po³udnie
od torów kolejowych, w czêci centralnej
Milanówka (okrêg wyborczy nr 4, 5) spotkanie odbêdzie siê 5 kwietnia 2005 r.
o godz. 18.00. w siedzibie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej przy ul. Warszawskiej 18.
3. Dla wyborców zamieszka³ych w po³udniowej czêci miasta (okrêg wyborczy nr
6, 7) spotkanie odbêdzie siê 6 kwietnia
2005 r. o godz. 18.00. w Zespole Szkó³
Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Informacja z XXII Sesji Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 stycznia 2005 r.
XXII Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 27 stycznia 2005 r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie
i mieszkañcy miasta Milanówka. Sesjê otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.
Radni minut¹ ciszy uczcili pamiêæ pomordowanych w obozie koncentracyjnym
w Owiêcimiu, w zwi¹zku z 60 rocznic¹ wyzwolenia Obozu.
Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami. Burmistrz Miasta
Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione projekty uchwa³:
l Uchwa³a nr 242/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: uchwalenia bud¿etu miasta na
2005 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za, 3-przeciw. Komentarz Burmistrza Jerzego Wysockiego do uchwa³y
bud¿etowej na 2005 r. umieszczamy po
Informacji z Sesji jako wstêp do objanieñ
bud¿etu miasta na br.
l Uchwa³a nr 243/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredytu na wydatki inwestycyjne nie
znajduj¹ce pokrycia w planowanych dochodach bud¿etu miasta, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 12-za, 3-przeciw.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie d³ugoterminowego kredytu w 2005 r. w kwocie 1.600.000,00 z³ na sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
bud¿etu miasta.
l Uchwa³a nr 244/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w 2005 roku po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokoci
850.000,00 z³ z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na budowê kanalizacji sanitarnej w Milanówku.
l Uchwa³a nr 245/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: okrelenia wysokoci i zakresu pomocy finansowej i rzeczowej

l

l

l

udzielonej w 2005 roku dla Powiatu Grodziskiego, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na na udzielenie Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej na budowê chodnika w ul. Kociuszki w Milanówku, na odcinku od ulicy Podlenej do ulicy Podgórnej i przekazaniu na
ten cel rodków finansowych w wys.
40.000 z³, oraz pomocy rzeczowej na budowê chodników w ulicach: Kazimierzowskiej, Nowowiejskiej, P. Skargi i Kociuszki oraz nawierzchni jezdni w ulicy
redniej w Milanówku, polegaj¹cej na
zakupie materia³ów ze rodków w³asnych
miasta w wys. 185.000,00 z³.
Uchwa³a nr 246/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: zmiany uchwa³y nr 240/XXI/
04 Rady Miasta Milanówka z dnia 21
grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom szkó³ gminnych op³at za kszta³cenie nauczycieli oraz przyjêcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2005 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
W uchwale nr 240/XXI/04 Rady Miasta
Milanówka z dnia 21 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania nauczycielom szkó³
gminnych op³at za kszta³cenie nauczycieli
oraz przyjêcia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2005 r. zmienia siê brzmienie za³¹cznika do uchwa³y. W za³¹czniku zawieraj¹cym Plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli na
2005 r. w ramach zaplanowanych rodków zosta³a zwiêkszona kwota przeznaczona na doskonalenie zawodowe doradców metodycznych.
Uchwa³a nr 247/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: programu wspó³pracy na rok
2005 Gminy Miasto Milanówek z organizacjami pozarz¹dowymi, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Rada Miasta zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej, ponownie
uchwali³a program wspó³pracy na rok
2005 Gminy Miasto Milanówek z organizacjami pozarz¹dowymi.
Uchwa³a nr 248/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: ordynacji wyborczej do Sejmu
i Senatu RP, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, 1-przeciw.

Radni przyjêli stanowisko (zamieszczone poni¿ej) w sprawie zmiany ordynacji
wyborczej do Sejmu i Senatu RP w którym popieraj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do
wprowadzenia wyboru pos³ów do Sejmu
RP w jednomandatowych okrêgach wyborczych. Stanowisko Rady Miasta Milanówka zostanie przekazane do Sejmu,
Senatu, Prezydenta RP.

Stanowisko Rady Miasta Milanówka
w sprawie ordynacji wyborczej
do Sejmu i Senatu RP
Rada Miasta Milanówka stwierdza, i¿
obecna ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu RP tzw. - ordynacja proporcjonalna - nie
zapewnia odpowiedniej reprezentacji przedstawicielom lokalnych spo³ecznoci - gmin
i powiatów. Sejm wybierany z list partyjnych
jest reprezentacj¹ partii politycznych, pos³owie za odpowiadaj¹ nie przed swymi wyborcami lecz przed kierownictwami poszczególnych ugrupowañ. Ordynacja proporcjonalna posiada ca³y szereg wad, które destabilizuj¹co wp³ywaj¹ na sytuacjê polityczn¹
i gospodarcz¹ naszego kraju, hamuj¹c rozwój gmin, powiatów i województw. Rada
Miasta Milanówka stoi na stanowisku, i¿ najlepiej zabezpiecza polityczn¹ i gospodarcz¹
stabilizacjê systemu wyborczego, w którym
wszystkich pos³ów na Sejm RP wybiera siê
w jednomandatowych okrêgach wyborczych,
tak jak odbywa siê to w Wielkiej Brytanii,
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i wielu
innych pañstwach wiata. Taki system wyborczy w Polsce wi¹za³by siê z lokalnymi
spo³ecznociami, poddawa³ kontroli wyborczej wyborców, prowadz¹c jednoczenie do
ustabilizowania sytuacji w Sejmie.
W tej sytuacji domagamy siê od Sejmu,
zorganizowania ogólnonarodowego referendum, w którym Polacy bêd¹ mogli opowiedzieæ siê w jaki sposób chc¹ wybieraæ swoich przedstawicieli: czy za porednictwem
obecnych partii politycznych, czy te¿ bezporednio w jednomandatowych okrêgach wyborczych? Apelujemy do rad gminy, miast
i powiatów o poparcie naszego stanowiska.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o
l

Uchwa³a nr 249/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: przyjêcia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata
2005 - 2013, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za, 1-przeciw, 2-wstrz.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Milanówka w sposób uporz¹dkowany
przedstawia zamierzenia inwestycyjne na
okres perspektywiczny do 2013 roku.
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Uchwa³a nr 250/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: przyjêcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Milanówka, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 13-za, 2-wstrz.
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Milanówka jest dokumentem niezbêdnym przy
wystêpowaniu o dofinansowanie inwestycji ze rodków unijnych i jest komplementarny oraz zgodny z dokumentami
okrelaj¹cymi politykê rozwoju spo³eczno-gospodarczego jak równie¿ przestrzennego Miasta i zawiera ustalenia
przyjête w:
 Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Milanówka,
 Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju
Miasta Milanówka na lata 20042020,
 Programie Ochrony i Kszta³towania
rodowiska Miasta Milanówka wraz
z Planem Gospodarki Odpadami na
lata 2004-2011,
 Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Miasta Milanówka na lata 20052013.
Plan Rozwoju Lokalnego i Wieloletni Plan
Inwestycyjny s¹ do wgl¹du w internecie
oraz w Biurze Rady Miasta Milanówka.
l Uchwa³a nr 251/XXII/05 Rady Miasta
Milanówka
w sprawie: powo³ania cz³onka Komisji Rewizyjnej, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, 1-wstrz.
Radni, w g³osowaniu jawnym do pracy
w Komisji Rewizyjnej wybrali radnego Jerzego Olczaka.
Burmistrz poinformowa³, ¿e Urz¹d Miasta Milanówka przyst¹pi³ do akcji spo³ecznej Przejrzysta Polska, która jest
prowadzona przez Gazetê Wyborcz¹
przy wsparciu Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolnoci, Programu Przeciw
Korupcji Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Centrum Edukacji Europejskiej
i Banku wiatowego. Akcja ma na celu
realizacjê szeciu zasad rz¹dzenia: przejrzystoci, przewidywalnoci, rozliczalnoci, fachowoci, braku tolerancji dla korupcji oraz partycypacji spo³ecznej. Akcja bêdzie prowadzona w okresie od stycznia 2005 r. do kwietnia 2006 r.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B ul.Kociuszki 45 - tel.758-34-21, fax 758-35-15.
l

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek
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Komentarz do Bud¿etu Miasta
Milanówka na rok 2005
Przyjêty na XXII sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 27 stycznia br. bud¿et Miasta
na rok 2005, jest kolejnym bud¿etem stabilnego, umiarkowanego rozwoju. Bud¿et zamyka siê kwot¹ 28 063 810 z³ po stronie dochodów (wzrost o 4 % w stosunku do roku
2004) i kwot¹ 30 569 028 z³ po stronie wydatków ( wzrost o 8,9%, w stosunku do roku
2004, w tym po³owê stanowi wzrost wydatków inwestycyjnych). Wydatki inwestycyjne stanowi¹ kwotê 6 240 000 z³ ( 20,7% ogó³u wydatków). Reszta to wydatki bie¿¹ce.
Dochody opieraj¹ siê przede wszystkim
na wp³ywach z trzech róde³: podatku dochodowego od osób fizycznych (46,8% ogó³u
dochodów), podatków lokalnych (19,8%
dochodów) i subwencji ogólnej z bud¿etu
Pañstwa (18,4% dochodów).
Bie¿¹ce wydatki bud¿etowe na rok 2005
zosta³y okrelone na poziomie rednio
o 4,5% wy¿szym w stosunku do wykonania
za rok 2004. Bud¿et na 2005 rok powinien
wiêc zapewniæ na starcie realizacjê podstawowych wydatków Gminy, w tym na owiatê (32,2% ogó³u wydatków), opiekê spo³eczn¹ (13,4 % wydatków), gospodarkê odpadami i utrzymanie czystoci w miecie (6,4%
wydatków), sport (3,9% wydatków), bezpieczeñstwo publiczne (3,1% wydatków)
i kulturê (2,8% wydatków).
Wydatki na inwestycje zosta³y zabezpieczone w dostatecznej wysokoci, co stwarza
mo¿liwoæ realizacji szeregu inwestycji:
w bran¿y wodoci¹gowej uwzglêdnilimy
wszystkie wnioski z³o¿one do bud¿etu przez
Mieszkañców - w ten sposób wybudujemy
1 kmb nowych wodoci¹gów, w ramach bran¿y kanalizacyjnej wybudujemy kolejne 3,5 kmb
kanalizacji w ulicach Marsza³kowskiej, Cichej, Jasnej, S³onecznej i Królewskiej (Szkolna-Marsza³kowska), Mickiewicza (Spacerowa-Kociuszki), Okopy Górne i Podlenej
(Wspólna-Leny lad). W bran¿y budowlanej planujemy rozpoczêcie najwiêkszej inwestycji IV kadencji samorz¹du, czyli budowy
Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy
Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 (wielofunkcyjna hala sportowa, sto³ówka, biblioteka, sale
lekcyjne, tor wrotkarski, boiska do gier zespo³owych i krêgielnia). Inwestycja ta planowana jest na lata 2005-2008. W bran¿y drogowej ujêtych zosta³o ponad 20 zadañ na
drogach gminnych, powiatowych i drodze
wojewódzkiej. Do najwa¿niejszych zadañ
nale¿y zaliczyæ zakoñczenie modernizacji
ulicy Grudowskiej (Nadarzyñska-D³uga),
budowê ulicy Grabowej (Pi³sudskiego-Okólna) i kontynuacjê modernizacji ulic Wojska
Polskiego, Czubiñskiej, Polnej, Staszica,
Ksi¹¿enickiej i £¹kowej. Niezmiernie wa¿ne
jest kontynuowanie modernizacji dróg powiatowych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w ulicach : Kociuszki - budowa chodnika (Plac Starzyñskiego-Literacka i Podgórna-Podlena), Nowowiejskiej - budowa

chodnika (Jasna-Pró¿na), Kazimierzowskiej
- budowa chodnika Ptasia-£¹kowa), P. Skargi - budowa chodnika (osiedle GSM-wiadukt) i redniej - nawierzchnia asfaltowa na
odcinku Kazimierzowska-Bagnista ). Planujemy równie¿ w ramach porozumienia z Zarz¹dem Wojewódzkim, rozpoczêcie budowy
chodnika po po³udniowej stronie ulicy Królewskiej na odcinku Podwiejska - II sk³ad
budowlany. W bran¿y energetycznej ujêta
zosta³a wiêkszoæ wniosków z³o¿onych do
bud¿etu dotycz¹cych owietlenia nielicznych
ju¿ nieowietlonych odcinków ulic - wybudowanych zostanie ponad 80 nowych latarni ulicznych.
Reasumuj¹c, wzi¹wszy pod uwagê prognozy i za³o¿enia - mylê, ¿e ten rok mo¿e
byæ dla Milanówka niez³ym rokiem bud¿etowym.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

BUD¯ET MIASTA MILANÓWKA
NA 2005 r.

Dochody bud¿etu Miasta na 2005 rok
oszacowane zosta³y na kwotê 28.063.810 z³.
Wydatki zaplanowano w wysokoci
30.569.028 z³. Przychody bud¿etu okrelono na kwotê 3.562.545 z³, natomiast rozchody bud¿etu - sp³aty rat kapita³owych kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach wczeniejszych wynios¹ 1.057.327 z³.
DOCHODY BUD¯ETOWE
Na zaplanowan¹ kwotê dochodów w wys.
28.063.810 z³ sk³adaj¹ siê:
1. Dochody w³asne w wys. 20.676.995 z³,
co stanowi 73,7 % zaplanowanych dochodów,
2. Subwencja z bud¿etu pañstwa w wys.
5.159.900 z³ , co stanowi 18,4 % planowanych dochodów,
3. Dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych miastu z zakresu administracji rz¹dowej oraz na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych w ³¹cznej wysokoci 2.226.915 z³, co stanowi 7,9% zak³adanych dochodów ogó³em.
I. Dochody w³asne.
1. Wp³ywy z podatków ustalonych odrêbnymi ustawami oszacowane zosta³y w ³¹cznej wysokoci 5.042.700 z³, w tym:
 z podatku rolnego - 21.700 z³,
 z podatku od nieruchomoci od osób
fizycznych i prawnych - 3.590.000 z³,
 z podatku lenego - 1.500 z³,
 z podatku od rodków transportowych
od osób fizycznych i prawnych
- 180.000 z³,
 z podatku dochodowego od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych op³acanego w formie karty podatkowej 140.000 z³,

 podatek od spadków i darowizn 400.000 z³,
 od posiadania psów - 25.500 z³,
 z podatku od czynnoci cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 680.000 z³,
 zaleg³oci z podatków zniesionych 4.000 z³,
2. Wp³ywy z op³at zak³ada siê, ¿e wynios¹
536.960 z³, z tego:
 op³ata skarbowa - 90.000 z³,
 op³ata targowa - 150.000 z³,
 op³ata administracyjna - 6.000 z³,
 za wieczyste u¿ytkowanie gruntów 65.000 z³,
 op³ata za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych - 120.000 z³,
 op³ata sta³a za wpis i zmianê w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej 50.000 z³,
 op³ata za zezwolenie na przewóz osób
- 360 z³,
 op³ata z tytu³u zwrotu kosztów postêpowania administracyjnego - 5.600 z³,
 op³ata za zajêcie pasa drogowego 50.000 z³.
3. Udzia³y miasta w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 13.232.238 z³.
 udzia³ w podatku dochodowym od
osób prawnych zaplanowano w kwocie 95.000 z³,
 udzia³ w podatku dochodowego od
osób fizycznych w wys. 13.137.238 z³.
Powy¿sz¹ kwotê przyjêto do bud¿etu
w oparciu o wstêpn¹ informacjê Ministerstwa Finansów.
4. Dochody z maj¹tku miasta  461.595 z³.
a) wp³ywy ze sprzeda¿y nieruchomoci
(sprzeda¿ dzia³ek budowlanych,
sprzeda¿ zasiedlonych mieszkañ komunalnych, dzia³ek przyleg³ych) 350.000 z³,
b) wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoci - 2.590 z³,
c) dochody z dzier¿aw terenu, wynajmu
pomieszczeñ oraz czynsze za lokale
mieszkalne oszacowano ³¹cznie na
kwotê 109.005 z³,
d) dochody jednostek bud¿etowych miasta - 605.750 z³, w tym:
 dochody przedszkola miejskiego z tytu³u odp³atnoci za wy¿ywienie dzieci, op³aty sta³ej wynagrodzenia przys³uguj¹cemu p³atnikowi - 297.800 z³,
 dochody ZSG Nr 1 z tytu³u odp³atnoci za wy¿ywienie dzieci - 117.200 z³,
 dochody Szko³y Podstawowej Nr 2
z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika,
wp³at rodziców za wy¿ywienie dzieci i
wyjazdy na basen- 76.450 z³,

 dochody ZSG Nr 3 z tytu³u odp³atnoci za wy¿ywienie dzieci, organizacjê
zajêæ sportowych, wp³ywy z prowizji
za ubezpieczenie dzieci - 61.500 z³,
 dochody Orodka Pomocy Spo³ecznej
za wiadczone us³ugi opiekuñcze oraz
dochody z tytu³u wynagrodzenia dla
p³atnika - 20.400 z³,
 dochody Stra¿y Miejskiej z tytu³u nak³adanych mandatów karnych oraz
zwrotu kosztów z PKP za wodê 22.400 z³,
 dochody Urzêdu Miasta z tytu³u sprzeda¿y materia³ów przetargowych, refundacji wynagrodzeñ z PUP, z tytu³u
wynagrodzenia dla p³atnika - 10.000 z³.
5. Pozosta³e dochody w³asne - 797.752 z³.
 wp³ywy z odsetek od nieterminowo regulowanych nale¿noci z tytu³u
wszystkich podatków i op³at - 99.500 z³,
 odsetki od rodków na rachunkach
bankowych - 29.200 z³,
 wp³ywy z tytu³u wiadczonych us³ug
reklamowych podczas organizacji imprez kulturalnych w miecie - 10.000 z³,
 wp³ywy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytu³u rozliczenia wyniku
dzia³alnoci (zysku) - 300.000 z³,
 wp³aty mieszkañców na budowê kanalizacji w miecie - 200.000 z³,
 darowizny od mieszkañców na budowê dróg w miecie - 15.000 z³,
 wp³aty mieszkañców za przy³¹cza wodoci¹gowe - 40.000 z³,
 wp³ywy z gminy Podkowa Lena
i gminy Brwinów za tranzyt cieków33.000 z³,
 dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej (5%
od odprowadzanych dochodów za
wydawanie dowodów osobistych) 1.950 z³,
 dochody z tytu³u zwrotu kosztów
udzielonej dotacji dla niepublicznych
przedszkoli na dzieci nie bêd¹cych
mieszkañcami Milanówka - 69.102 z³.
II. Subwencje - 5.159.900 z³.
 czêæ owiatowa subwencji ogólnej 5.159.900 z³,
III. Dotacje celowe - 2.226.915 z³.
1. Dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych gminom z zakresu administracji rz¹dowej 1.967.915 z³, w tym na:
 administracjê samorz¹dow¹ - 98.819 z³,
 sta³¹ aktualizacjê spisów wyborców 2.496 z³,
 obronê cywiln¹ - 500 z³,
 wiadczenia rodzinne oraz sk³adki
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spo³ecznego - 1.502.000 z³,
 sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej 27.100 z³,
 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 297.000 z³,
 specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 40.000 z³.
2. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych 259.000 z³.
 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 77.000 z³,
 utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej - 182.000 z³.
WYDATKI BUD¯ETOWE
Bud¿et miasta po stronie wydatków zamyka siê kwot¹ 30.569.028 z³. Na wydatki
bie¿¹ce przeznaczono kwotê 24.245.028 z³,
natomiast na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano 6.324.000z³.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowi¹
20,7 % wydatków ogó³em, a wydatki bie¿¹ce 79,3 %.
Plan wydatków w poszczególnych dzia³ach klasyfikacji przedstawia siê nastêpuj¹co:
l DZIA£ 010 - ROLNICTWO O £OWIECTWO
Na wp³atê na rzecz Mazowieckiej Izby
Rolniczej w wysokoci 2% uzyskanych
wp³ywów z podatku rolnego zaplanowano kwotê 930 z³.
l DZIA£ 020 - LENICTWO
Na zabiegi pielêgnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono 2.000 z³.
l DZIA£ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥,
GAZ I WODÊ
1. Na wydatki bie¿¹ce zaplanowano kwotê
190.500 z³, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy wody oraz obs³ugi
sieci wodno-kanalizacyjnej.
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodoci¹gów przeznaczono
145.000 z³. W 2005 roku planuje siê po³o¿enie wodoci¹gów w nastêpuj¹cych ulicach: Szczepkowskiego, Norwida, Dzier¿anowskiego, Moniuszki, w bocznej od
Kraszewskiego, Warszawskiej (Brzozowa
- Bliska), Grudowskiej (Brwinowska Owczarska).
l DZIA£ 600 - TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Na wydatki realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 2.362.620 z³, w tym:
1. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych - przeznacza siê ³¹cznie
225.000z³, w tym 40.000z³ na wykonanie chodnika w ulicy Kociuszki (Podlena-Podgórna) oraz 185.000 z³ na zakup
materia³ów do budowy chodników w ulicach: Kociuszki (Pl. Starzyñskiego-Literacka), redniej, Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej.
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2. Wydatki na utrzymanie, konserwacjê oraz
bie¿¹ce remonty dróg publicznych gminnych wynios¹ 677.620 z³. rodki zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg, naprawê prze³omów, remonty dróg i chodników, oznakowanie pionowe i poziome
ulic, utrzymanie dróg gruntowych, naprawê kanalizacji deszczowej, wywóz wody
ze studzienek ch³onnych.
3. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników
przeznacza siê 1.460.000z³. rodki zostan¹ wykorzystane na:
 modernizacjê i budowê ulic: Wojska
Polskiego (Podgórna-Pó³nocna; Ludna Rzeczna), Staszica, Pó³nocna (Wojska Polskiego-Grodeckiego), Polna,
Czubiñska (Zielona-Podwiejska), Grabowa (Pi³sudskiego-Okólna), Grudowska (D³uga-Królewska), D³uga
(Grudowska-Królewska), Okrzei
(I etap od ³¹cznej w kierunku po³udniowym), Wiejska (Wylot-Czubiñska), £¹kowa, Szkolna (od mostka do
Wierzbowej), Ksi¹¿enicka, Zachodnia
(przy S³owackiego),
 budowê chodników w ulicy: Nadarzyñskiej (Gradowska-Wiatraczna),
In¿ynierskiej (Gradowska-Sosnowa),
Lenej (Krzywa-Fiderkiewicza), Ludnej, Gradowskiej wraz z cie¿k¹ rowerow¹,
 budowê parkingu w ulicy Krakowskiej,
 budowê studni ch³onnych, budowê
progów spowalniaj¹cych oraz na wykonanie dokumentacji modernizacji
ulicy Krasiñskiego (Kociuszki - Spacerowa).
l DZIA£ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na wydatki realizowane w tym dziale zabezpieczono 1.864.801 z³ i rozdysponowano nastêpuj¹co :
1. Dotacja przedmiotowa dla Zak³adu Us³ug
Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 466.000 z³.
2. Na finansowanie zadañ inwestycyjnych
realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza
siê kwotê 200.000 z³ z przeznaczeniem
na: wykonanie przy³¹czy wodoci¹gowych i przykanalików sanitarnych do
budynków komunalnych, budowê nowych budynków gospodarczych (ul. Prosta 18), modernizacjê budynków biurowych na targowisku miejskim oraz modernizacjê budynków mieszkalnych przy
ul Literackiej 26 i ul. Charci Skok.
3. Na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z opracowywaniem opinii szacunkowych lokali
mieszkalnych, budynków, gruntów, og³oszenia prasowe o przetargach, koszty aktów notarialnych, op³aty za za³o¿enie
ksi¹g wieczystych i wpisy w ksiêgach, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za
przejête grunty przeznacza siê 164.801 z³.
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4. Zabezpieczono 300.000 z³ na wydatki inwestycyjne zwi¹zane z przejêciem gruntów pod poszerzenie lub budowê ulic,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi planami zagospodarowania przestrzennego.
5. Na wp³atê wk³adu pieniê¿nego - partycypacyjnego na rzecz TBS Zieleñ Miejska
Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowê budynku mieszkalnego przeznaczono
700.000 z³.
6. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci zaplanowano kwotê 33.000 z³ na remont budynku z lokalami socjalnymi przy ul. In¿ynierskiej 3a w Milanówku.
l DZIA£ 710 - DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
1. Na pokrycie kosztów zwi¹zanych ze zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zaplanowano 74.000 z³.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne - m.in. na mapy podzia³owe nieruchomoci, mapy prawne, wyznaczanie granic oraz rozgraniczanie nieruchomoci,
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów przeznacza siê 30.000 z³.
l DZIA£ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki tego dzia³u zamykaj¹ siê kwot¹
3.793.300 z³ i zosta³y przeznaczone nastêpuj¹co:
1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6 pracowników Urzêdu
Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludnoci) zaplanowano na kwotê 325.810 z³.
Czêæ wydatków w wysokoci 98.819 z³
zostanie pokryta przyznan¹ dotacj¹ celow¹ z bud¿etu pañstwa.
2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano
w wys. 160.000 z³.
3. Wydatki bie¿¹ce Urzêdu Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynku, koszty p³ac i obs³ugi interesantów wynios¹ 3.009.420 z³, ponadto
zabezpieczono 60.000 z³ na zakupy inwestycyjne oraz 90.000 z³ na dalsz¹ przebudowê sieci komputerowej oraz utwardzenie terenu przy budynku i budowê
parkingu.
4. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci zaplanowano wydatki w wys. 148.000 z³ m.in.
na: wydatki zwi¹zane z promocj¹ miasta,
koszty wydawania biuletynu informacyjnego, audycje w radio Bogoria.
l DZIA£ 751 - URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
Kwota 2.496 z³ przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizacjê sta³ego rejestru
wyborców, pochodzi w ca³oci z przyznanej dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.
l DZIA£ 754 - BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Na zaplanowane w ramach tego dzia³u
wydatki przeznaczono kwotê 956.783 z³.
rodki zostan¹ wykorzystane nastêpuj¹co:

1. Na dodatkowe s³u¿by patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku
oraz nagrody za osi¹gniêcia w s³u¿bie
przeznaczono 40.000 z³.
2. Na wydatki bie¿¹ce Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej zaplanowano 70.000 z³ oraz
w ramach wydatków inwestycyjnych
przeznaczono 15.000 z³ na budowê parkingu na placu przy budynku OSP.
3. Na wydatki zwi¹zane z obron¹ cywiln¹
przeznaczono 2.000 z³, w tym 1.500 z³ ze
rodków w³asnych miasta i ze rodków
zleconych (dotacja celowa) 500 z³.
4. Na bie¿¹ce funkcjonowanie Stra¿y Miejskiej oraz koszty utrzymania budynku
zaplanowano 717.783 z³ oraz 52.000 z³
na zakup nowego samochodu s³u¿bowego.
5. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci zaplanowano kwotê 25.000 z³ na druk broszurek dla dzieci z zakresu bezpieczeñstwa,
organizacjê konkursu Bezpieczna droga do szko³y oraz na sterylizacjê, kastracjê i interwencyjne us³ugi weterynaryjne
dla bezdomnych zwierz¹t oraz 35.000 z³
na zadanie inwestycyjne - monitoring
wizyjny miasta.
l DZIA£ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.
NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE
Z ICH POBOREM
Na wydatki zwi¹zane z poborem podatków i op³at (koszty dorêczania decyzji podatkowych i upomnieñ, op³atê komornicz¹ od ci¹gniêtych nale¿noci, op³aty
bankowe zwi¹zane z rozliczaniem podatków, koszty inkasa op³aty targowej) zaplanowano 112.000 z³.
l DZIA£ 757 - OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
1. Na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w latach wczeniejszych
oraz prowizje od planowanych kredytów
przeznaczono ³¹cznie 302.100 z³.
2. Z tytu³u udzielonego przez Miasto porêczenia sp³aty po¿yczki przez OSP w Milanówku zabezpieczono rodki w wys.
61.000 z³.
l DZIA£ 758 - RÓ¯NE ROZLICZENIA
Utworzono rezerwê bud¿etow¹ w wys.
70.000 z³.
l DZIA£ 801 - OWIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowane w tym dziale wydatki
w wys. 9.790.373 z³ obejmuj¹:
1. Szko³y podstawowe
 na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie szkó³ podstawowych oraz koszty
wy¿ywienia dzieci przeznaczono
4.109.411 z³,
 dotacje dla szkó³ niepublicznych ustalono w wys. 621.890 z³,
 w ramach wydatków inwestycyjnych
zaplanowano 12.000 z³ na zakup

2.

3.

4.
5.
6.

7.

l

1.
2.
3.

l

1.

kserokopiarek w Szkole Podstawowej
Nr 2 i ZSG Nr 1.
Przedszkola
 na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz
z kosztami wy¿ywienia dzieci przeznaczono 1.329.616 z³,
 dotacje dla niepublicznych przedszkoli
ustalono w wys. 495.782 z³,
 na wydatki inwestycyjne przeznaczono 50.000z³ na modernizacjê pomieszczeñ budynku przedszkola.
Gimnazja
 koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkó³ Nr 1 i Nr 3 wynios¹
2.686.014 z³,
 dotacja dla Gimnazjum Spo³ecznego
zosta³a ustalona w wys. 257.530 z³.
Na dowo¿enie uczniów do szkó³ zaplanowano 75.000 z³.
Na obs³ugê komisji egzaminacyjnych
przeznaczono 2.000 z³.
Na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 38.960 z³,
w tym 5.890 z³ na dofinansowanie kosztów obni¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zaj¹æ dydaktycznych doradcy metodycznego.
W ramach pozosta³ej dzia³alnoci zaplanowano wydatki w wys.:
 46.170 z³ na nagrody organu prowadz¹cego dla nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjów i przedszkola,
 17.070 z³ na organizacjê Dnia Edukacji Narodowej, konkursów w szko³ach
podstawowych, zakup nagród na konkursy,
 48.930 z³ na fundusz wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów.
DZIA£ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Na zadania realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 306.500 z³, w tym
na:
Przeciwdzia³anie i zwalczanie narkomanii - 10.000 z³.
Realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych - 120.000 z³.
Us³ugi rehabilitacyjne dla mieszkañców
miasta, oraz wydatki zwi¹zane z ochron¹ zdrowia - 176.500 z³.
DZIA£ 852 - OPIEKA SPO£ECZNA
Na wydatki ponoszone w ramach tego
dzia³u przeznaczono 4.114.340 z³. rodki rozdysponowano nastêpuj¹co:
Na obs³ugê i realizacjê wiadczeñ rodzinnych oraz sk³adek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia spo³ecznego zaplanowano 1.502.000 z³. rodki pochodz¹
w ca³oci z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.

2. Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia
z pomocy spo³ecznej (renty socjalne, zasi³ki) wynios¹ 27.100 z³, zostan¹ one pokryte w ca³oci z dotacji celowej.
3. Na zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne przeznacza siê ³¹cznie 1.133.550 z³. Na zadania
zlecone - wyp³aty zasi³ków sta³ych przeznacza siê 297.000 z³ a na zadania w³asne tj. zasi³ki celowe, okresowe, posi³ki,
zakup ubrania, schronienie, koszty leczenia, pokrycie wydatków powsta³ych
wskutek zdarzenia losowego, sprawienie
pogrzebu, do¿ywianie dzieci i inne wynikaj¹ce z ustawy o pomocy spo³ecznej zaplanowana jest kwota 836.550 z³. Czêæ
zadañ w³asnych w wys. 77.000 z³ zostanie sfinansowana z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.
4. Dodatki mieszkaniowe - na wyp³atê dodatków mieszkaniowych przeznaczono
360.000 z³.
5. Na bie¿¹ce utrzymanie Orodka Pomocy
Spo³ecznej przeznaczona zosta³a ³¹cznie
kwota 881.690 z³, z czego czêæ kosztów
w wysokoci 182.000 z³ zostanie sfinansowana dotacj¹ celow¹ z bud¿etu pañstwa. Natomiast na zakupy inwestycyjne
w OPS zaplanowano 10.000 z³.
6. Na us³ugi opiekuñcze oraz specjalistyczne us³ugi opiekuñcze przeznacza siê kwotê 200.000 z³, w ramach której 40.000 z³
pochodzi z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.
l DZIA£ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
1. Na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w wietlicach szkolnych przeznaczono kwotê 201.425 z³.
2. W ramach programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego przeznacza siê na sfinansowanie zadañ:
 zagospodarowanie czasu wolnego
dla dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji
Lato - Zima 28.000 z³,
 Prowadzenie dzia³añ opiekuñczowychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin ubogich z dysfunkcjami
emocjonalnymi w placówkach po³o¿onych na terenie miasta - 40.000 z³.
l DZIA£ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Na wydatki ponoszone w ramach tego
dzia³u zabezpieczono rodki w wys.
4.125.000 z³, w tym wydatki bie¿¹ce stanowi¹ kwotê 1.800.000 z³, a inwestycyjne 2.325.0000 z³. rodki rozdysponowano nastêpuj¹co:
1. Na wydatki zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotê
2.175.000 z³. Planuje siê u³o¿enie kanali-

zacji w nastêpuj¹cych ulicach: Cicha - Jasna, Marsza³kowska, S³oneczna; Mickiewicza; Podlena (Wspólna-Leny lad);
Okopy Górne; In¿ynierska (SosnowaGrabowa); Królewska (Marsza³kowskaSzkolna) oraz wykonanie projektów dokumentacji technicznych (Grudów III,
Gospodarska II).
2. Na promowanie systemu elektywnej
zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obs³ugê kompostowni,
wywóz opon i baterii zabezpieczono ³¹cznie rodki w wysokoci 150.000 z³.
3. Na oczyszczanie miasta przeznacza siê
717.000 z³.
4. Na utrzymanie i pielêgnacjê zieleni miejskiej przeznacza siê 275.000 z³.
5. Owietlenie ulic:
 koszty zakupu energii elektrycznej,
konserwacji i remontów punktów
wietlnych wynios¹ 658.000 z³,
 w ramach inwestycji przeznaczono
kwotê 150.000 z³ na budowê i modernizacjê owietlenia ulicznego: ul. Kociuszki (DWK-Spokojna), Spokojna,
ci¹g pieszy Warszawska, ul. w. Urszuli Ledóchowskiej, Brwinowska (od
szpitala do Królewskiej), teren miejski
(Kocielna-Smoleñskiego), Skromna,
Warszawska (k³adka-Bliska), ³¹cznik
Ludna-Moniuszki, Poleska, boczna od
Kazimierzowskiej, Ptasia.
l

DZIA£ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zamykaj¹ siê kwot¹ 864.380 z³ i obejmuj¹:

1. Dotacjê dla Miejskiego Orodka Kultury
w wys. 609.200 z³.
2. Dotacjê dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 190.500 z³.
3. Wydatki na organizacjê imprez kulturalnych w miecie, koncertów, zakup nagród
na konkursy literackie i recytatorskie, organizacjê wyjazdów do W³och i Francji
w ramach wspó³pracy kulturalnej miast zaplanowano ³¹cznie w wys. 53.380 z³.
4. W ramach programu wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi i podmiotami
prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego przeznacza siê ³¹cznie 12.500 z³,
w tym na dofinansowanie zadania przygotowanie publikacji ksi¹¿kowych o tematyce lokalnej - 9.000 z³ i 3.500 z³ na
organizacjê konkursów, seminariów,
wystaw i imprez plenerowych dla mieszkañców Milanówka.
l

DZIA£ 925 - OGRODY BOTANICZNE
I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Na pielêgnacjê drzew - pomników przyrody przeznacza siê kwotê 15.000 z³.
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DZIA£ 926 - KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
W ramach tego dzia³u zaplanowano nastêpuj¹ce wydatki:
1. Utrzymanie Hali sportowej, na bie¿¹ce
utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników przeznaczono ³¹cznie
kwotê 153.480 z³.
2. Inwestycje sportowe:
 na budowê stadionu na Turczynku
przeznacza siê 30.000 z³.

l

 na zadanie Centrum Sportu i Rekreacji - Grudów tj. budowê przy ZSG nr 1
wielofunkcyjnej hali sportowej wraz
boiskami sportowymi, torem wrotkarskim, skate parkiem i krêgielni¹ przeznacza siê 800.000 z³.
3. Pozosta³a dzia³alnoæ - w ramach tego
rozdzia³u zaplanowano 31.800 z³ na organizacjê turniejów i zawodów sportowych oraz na zakup nagród, pucharów
i dyplomów oraz w ramach program
u wspó³pracy z organizacjami pozarz¹do-

wymi i podmiotami prowadz¹cymi dzia³alnoæ po¿ytku publicznego przeznacza
siê ³¹cznie 100.000 z³ na dofinansowanie zajêæ w zakresie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji ze specjalnoci¹ pi³ka
no¿na.
Skarbnik Miasta Milanówka
Gra¿yna Wójcik

Bud¿et znajd¹ Pañstwo równie¿ na stronie www.milanowek.pl

Informacja z XXIII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 15 marca 2005 r.
XXIII Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 15 marca 2005 r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie
i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.
Burmistrz wrêczy³ nagrody funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej za dokonanie ujawnienia tak zwanej dziupli samochodowej
przy ul. Plantowej, gdzie znajdowa³y siê dwa
samochody osobowe m-ki Audi 80 i Wolkswagen Golf, skradzione wczeniej z terenu
Grodziska Maz. Nagrody otrzymali: zastêpca komendanta Andrzej Cichocki, starszy
inspektor Andrzej Miler i starszy stra¿nik
Grzegorz Godlewski.
Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione projekty uchwa³:
l Uchwa³a nr 252/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Zachód-2 w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 11-za, 1-przeciw.
Rada Miasta Milanówka podjê³a uchwa³ê o zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Zachód-2 w Milanówku na terenie
o pow. 27,44 ha z przeznaczeniem pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
z niezbêdnymi us³ugami.
l Uchwa³a nr 253/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: sprostowania b³êdu w Uchwale
Nr 229/XXI/04 Rady Miasta Milanówka
z dnia 21 grudnia 2004 r. dotycz¹cej
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
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l

l

l

Nr ew. 8 i 9 oraz czêci dz. Nr 1 (obrêb
06-09) przy ul. Warszawskiej w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12za, jednog³onie.
W za³¹czniku graficznym do uchwa³y zosta³a dokonana korekta kolorystyki rysunku polegaj¹ca na zmianie koloru szarego na kolor bia³y dla terenu oznaczonego na rysunku planu jako teren zamkniêty PKP - wy³¹czony z obszaru opracowania.
Uchwa³a nr 254/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: ustanowienia zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego Turczynek
w Miecie-Ogrodzie Milanówku, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni podjêli uchwa³ê o ustanowieniu
zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego
o nazwie Turczynek przy ul. Brwinowskiej 2 w Milanówku na terenie nieruchomoci by³ego szpitala na Turczynku, o powierzchni ca³kowitej 10,0181 ha w celu
ochrony obiektu o du¿ej wartoci historycznej, kulturowej i przyrodniczo - krajobrazowej.
Uchwa³a nr 255/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: uznania za pomniki przyrody,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za,
jednog³onie.
Radni uznali za pomniki przyrody 5 lip
drobnolistnych o szczególnych wartociach przyrodniczo-krajobrazowych
i kulturowych oraz odznaczaj¹cych siê
okaza³ymi rozmiarami, rosn¹cych na terenie zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego Turczynek.
Uchwa³a nr 256/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: sprzeda¿y nieruchomoci
gruntowych na rzecz u¿ytkownika wieczystego, tj. Grodziskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 11-za, 1-przeciw, 2-wstrz.
Radni wyrazili zgodê na sprzeda¿ nieruchomoci gruntowych oddanych

w u¿ytkowanie wieczyste, na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego,
po³o¿onych w miecie Milanówek na rzecz
u¿ytkownika wieczystego tj. Grodziskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej w rejonie ulic:
Dêbowej, Brzozowej, Sportowej, Piotra
Skargi, Królewskiej, Jesionowej, Staszica,
Okólnej i Na Skraju, w zwi¹zku z ustanowieniem na rzecz cz³onków spó³dzielni
odrêbnej w³asnoci lokali lub z przeniesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asnoci lokali albo domów jednorodzinnych.
Jednoczenie wyra¿ono zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoci 90% od
ustalonej ceny sprzedawanych nieruchomoci oraz zabudowanych gara¿ami,
parkingami, zieleñcami, placami zabaw
i urz¹dzeniami infrastruktury technicznej. (patrz komentarz Burmistrza do
uchwa³y str. 11)
l

Uchwa³a nr 257/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miasto Milanówek nieruchomoci gruntowych stanowi¹cych w³asnoæ sp. z o.o.
Jedwab Polski, z przeznaczeniem pod
budowê lokali mieszkalnych w systemie
TBS oraz pod drogi gminne, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 10-za, 1-przeciw.
Komentarz do uchwa³y na str. 11.

l

Uchwa³a nr 258/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomoci po³o¿onej w Milanówku przy ul. Wiatracznej, stanowi¹cej drogê dojazdow¹ do
dzia³ki prywatnej, bêd¹cej w³asnoci¹
Gminy Miasto Milanówek, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na nieodp³atn¹ zamianê w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomoæ stanowi¹cej
w³asnoæ Gminy Milanówek o pow. 35 m2
na poszerzenie drogi dojazdowej do posesji, po³o¿onej w Milanówku przy
ul. Wiatracznej, na nieruchomoæ o po-

wierzchni 209 m2 przeznaczon¹ na poszerzenie ul. £¹kowej.
l Uchwa³a nr 259/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: korekty bud¿etu miasta na rok
2005, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
12-za, jednog³onie.
Zmiany w planie dochodów bud¿etowych
 Rozdz. 75801  Czêæ owiatowa subwencji ogólnej  w zwi¹zku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji owiatowej na 2005 rok zmniejsza siê plan dochodów o 285.399 z³.
 Rozdz. 70095  Pozosta³a dzia³alnoæ
 zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych o planowan¹ kwotê wsparcia finansowego ze rodków Funduszu Dop³at
z BGK w Warszawie w wys. 10.550 z³,
stanowi¹cego 35 % kosztów przedsiêwziêcia polegaj¹cego na remoncie 2 lokali
socjalnych przy ul. In¿ynierskiej 3a w Milanówku.
 Rozdz. 85212  wiadczenia rodzinne
oraz sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego
w zwi¹zku z informacj¹ Wojewody Mazowieckiego o kwotach dotacji celowych
wynikaj¹cych z podzia³u kwot okrelonych w ustawie bud¿etowej na 2005 rok
zwiêksza siê plan dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ zleconych
w zakresie na wyp³aty wiadczeñ rodzinnych o kwotê 28.000 z³.
 Rozdz. 85295  Pozosta³a dzia³alnoæ
 zwiêksza siê plan dochodów o kwotê dotacji celowej w wys. 23.400 z³ z rezerwy
celowej bud¿etu pañstwa, przeznaczonej
na dofinansowanie realizacji Rz¹dowego
Programu Posi³ek dla potrzebuj¹cych.
Zmniejszenie wydatków bud¿etowych
 Rozdz. 80110 Gimnazja zmniejsza siê
plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w ZSG Nr 3 ³¹cznie o 60.010 z³.
Zwiêkszenie planu wydatków bud¿etowych
 Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zwiêksza
siê plan wydatków inwestycyjnych
o 20.000 z³ z przeznaczeniem na wykonanie przykanalika sanitarnego do budynku B Urzêdu Miejskiego.
 Rozdz. 80195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
przeznacza siê kwotê 3.000 z³ na nagrody dla uczniów w szko³ach podstawowych i gimnazjów z okazji organizowanego konkursu ekologicznego.
 Rozdz. 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi  zwiêksza siê plan wydatków
o kwotê 6.312 z³ stanowi¹c¹ ró¿nicê pomiêdzy zrealizowanymi w 2004 roku
wp³ywami z tytu³u op³at za wydane zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu, a poniesionymi w ub.r. wydatkami na realizacjê
gminnego Programu Przeciwdzia³ania
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Rozdz. 85212  wiadczenia rodzinne
oraz sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego
- zwiêksza siê plan wydatków zadañ zleconych o kwotê 28.000 z³ z przeznaczeniem na wyp³aty wiadczeñ rodzinnych.
 Rozdz. 85295  Pozosta³a dzia³alnoæ
 zwiêksza siê plan wydatków o kwotê
23.400 z³ z przeznaczeniem na realizacjê Rz¹dowego Programu Posi³ek dla potrzebuj¹cych.
 Rozdz. 92109  Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby  zwiêksza siê dotacjê dla
MOK w Milanówku o kwotê 3.500 z³
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
us³ug internetowych w Kawiarenkach
internetowych.
 Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ
 przeznacza siê kwotê 3.500 z³ na dofinansowanie w II pó³roczu 2005r. imprez
kulturalnych realizowanych w ramach konkursów przez organizacje pozarz¹dowe.
Zmiany w planie przychodów bud¿etu miasta
Deficyt bud¿etowy w wys. 251.151 z³ powsta³y w wyniku zmniejszenia planu dochodów bud¿etowych o 246.849 z³
i zwiêkszenia wydatków o 4.302 z³ zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z wolnych rodków jako nadwy¿ki
rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu, wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek.
Zmiany w planie wydatków bud¿etowych
wynikaj¹ce z przeniesieñ planu
 Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe  zmiany w tym rozdziale dotycz¹
zmiany klasyfikacji bud¿etowej paragrafów wydatków.
 Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne
 zmniejsza siê plan wydatków na bie¿¹ce remonty dróg gminnych o 8.000 z³
(rodki przenosi siê do rozdz. 70095).
 Rozdz. 70095  Pozosta³a dzia³alnoæ 
przeznacza siê kwotê 8.000 z³ na wykonanie ogrodzenia i innych niezbêdnych
prac zmierzaj¹cych do zabezpieczenia
budynku przy ul. Pi³sudskiego 29 przed
zawaleniem i wchodzeniem ludzi na zagro¿ony teren.
 Rozdz. 75095  Urzêdy gmin  zmniejsza siê plan wydatków bie¿¹cych o kwotê 1000 z³, rodki przenosi siê do rozdzia³u 85415.
 Rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alnoæ 
zmniejsza siê plan wydatków o planowane rodki w wys. 20.000 z³ na wydawnictwa promocyjne.
 Rozdz. 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne  dokonuje siê przeniesieñ miêdzy paragrafami kwoty 704 z³ z przeznaczeniem
na koszty umowy zlecenia z tytu³u zastêpstwa kierowcy samochodu ratowniczoganiczego oraz kwoty 3.890 z³ z przeznaczeniem na zakup urz¹dzenia czyszcz¹co-myj¹cego do sprzêtu po¿arniczego.

 Rozdz. 85202  Domy pomocy spo³ecznej  przeznacza siê kwotê 97.460 z³ na
op³aty za pobyt w domu pomocy spo³ecznej.
 Rozdz. 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  planowan¹ kwotê 97.460 z³ na
op³aty za pobyt w domu pomocy spo³ecznej przenosi siê do rozdz. 85202.
 Rozdz. 85415  Pomoc materialna dla
uczniów- zabezpiecza siê kwotê 1.000 z³
ze rodków w³asnych miasta na pomoc
materialn¹ o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie miasta Milanówka.
 Rozdz. 90004  Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach  zmniejsza siê plan
wydatków o 5.936 z³, rodki przenosi siê
do rozdz. 92195.
 Rozdz. 92109  Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby  zwiêksza siê dotacjê dla
MOK w Milanówku ³¹cznie o kwotê
47.000 z³ z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów utrzymania terenu sportowego
Turczynek (boiska i budynków), organizacjê imprezy kulturalnej z okazji Dnia
Dziecka oraz na wydawnictwa promocyjne o Milanówku.
 Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ 
na renowacjê miejsca pamiêci narodowej
(symboliczna mogi³a kpt. Zygmunta D¹browskiego i por. Jerzego Kowalskiego)
w ul. Krakowskiej przeznacza siê 5.936 z³.
 Rozdz. 92695  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zmniejsza siê plan dotacji dla stowarzyszeñ o 27.000 z³ w zwi¹zku z rozstrzygniêciem konkursu na organizacjê
w 2005 roku zajêæ sportowych (rodki
przenosi siê do rozdz. 92109).
l Uchwa³a nr 260/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 245/XXII/05
R.M.M. z dnia 17 stycznia 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci i zakresu pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej w roku 2005 dla Starostwa Powiatu
Grodziskiego, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za, jednog³onie. Radni rozszerzyli zakres pomocy, jaka zostanie
udzielona Powiatowi Grodziskiemu na
modernizacjê dróg powiatowych o budowê chodnika w ulicy Piotra Skargi w Milanówku.
l Uchwa³a nr 261/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: uchwalenia regulaminu okrelaj¹cego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom i dyrektorom przedszkola i szkó³, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Miasto Milanówek,
ze rodków specjalnego funduszu nagród, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
12-za, jednog³onie.
Radni w przyjêtym Regulaminie okrelili
zasady przyznawania nagród ze rodków
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l

l

specjalnego funduszu nagród, z okazji
Dnia Nauczyciela - nauczycielom i dyrektorom przedszkola i szkó³, dla których
organem prowadz¹cym jest Gmina Miasto Milanówek.
Uchwa³a nr 262/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na
terenie Milanówka, wychowanków
orodków, o których mowa w art.16 ust.7
ustawy o systemie owiaty oraz s³uchaczy kolegiów nauczycielskich, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 10-za, 2-wstrz.
Zgodnie ze zmian¹ ustawy o systemie
owiaty zosta³ wprowadzony regulamin
ubiegania siê o stypendia socjalne oraz
zasi³ek szkolny dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych i studentów zamieszka³ych na
terenie Milanówka.
Uchwa³a nr 263/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: zmiany treci Uchwa³y Nr 405/
XLVIII/02 Rady Miasta Milanówka z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie upowa¿nienia Kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej w Milanówku do wydawania decyzji

l

l

administracyjnych w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, jednog³onie.
Uchwa³a nr 264/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: zmiany treci Uchwa³y Nr 406/
XLVIII/02 Rady Miasta Milanówka z dnia
25 czerwca 2002r. w sprawie upowa¿nienia Kierownika Dzia³u Pomocy Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Milanówku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Ostatnia zmiana ustawy o dodatkach
mieszkaniowych pozwala na bezporednie wydawanie przez Burmistrza upowa¿nieñ dla pracowników OPS do wydawania decyzji w sprawach dodatków
mieszkaniowych, w zwi¹zku z tym zbêdne siê sta³o utrzymywanie upowa¿nienia
Rady Miasta w tych sprawach.
Uchwa³a nr 265/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: nadania nazwy ulicy (Magnolii), któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, jednog³onie.

Po feriach zimowych...
Na terenie miasta odby³y siê zajêcia o charakterze kulturalno-owiatowym i sportowym, w których uczestniczy³y m³odsze i starsze dzieci.
Miejski Orodek Kultury w ramach Akcji Zima w miecie 13 lutego rozpocz¹³ ferie wspania³ym przedstawieniem teatralnym
dla najm³odszych pt. Ba³wanek oraz promowa³ zajêcia w Strzelnicy Sportowej, która
mieci siê w budynku Zespo³u Szkó³ nr 1 przy
ul. Piasta 14. Zajêcia mia³y na celu przekazanie niezbêdnej wiedzy z zasad i uczestniczenia w przysz³ej sekcji strzeleckiej, która
bêdzie reprezentowa³a Miejski Orodek Kultury i nasze miasto na ró¿nych zawodach
sportowych. Ponadto w naszej propozycji
znalaz³y siê zajêcia plastyczne dla najm³odszych.
W dniach 17 i 18 lutego 2005 r. z inicjatywy Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku rozegrano w Miejskiej Hali Sportowej
przy ul. ¯abie Oczko 1 I Halowy Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Burmistrza Miasta
Milanówka, dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju udzia³
wziê³o 16 dru¿yn. Ogó³em w rozgrywkach
bra³o udzia³ 112 uczestników z milanowskich szkó³. Informacjê szczegó³ow¹ o przebiegu Turnieju znajdziecie pañstwo na str. 22.
W Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 zajêcia odbywa³y siê w dwóch grupach wiekowych dla klasy I - IV i klas V - VI oraz gimnazjum.
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Uczniowie klas m³odszych oprócz gier,
zabaw wietlicowych i zajêæ plastycznych
mieli równie¿ organizowane wycieczki do
kina. Obejrzeli filmy: Tajemnica szyfru Manabuta, Zima w Dolinie Muminków,
O ksiê¿niczce Jutrzence, a tak¿e ogl¹dali
dwa spektakle teatralne wystawione w Miejskim Orodku Kultury w Podkowie Lenej:
Król Leon oraz Królowa niegu. Wolny
czas spêdzali na wie¿ym powietrzu, korzystaj¹c z uroków zimy. W tym roku w m³odszej grupie zwykle bardzo licznej z akcji skorzysta³a ma³a liczba dzieci, bo tylko 18 osób.
Niestety panuj¹ca grypa czêæ dzieci zatrzyma³a w domu. Ponadto dla uczestników zajêæ z klas 5 - 6 by³y przygotowane bezp³atne
karnety do kawiarenki Internetowej przy
ul. Kociuszki.
Szko³a Podstawowa nr 2 zaoferowa³a
zajêcia sportowo-rekreacyjne w godzinach
przedpo³udniowych. Uczestniczy³o w nich 25
uczniów g³ównie z klas 4 - 6. Czas w sali gimnastycznej uczniowie spêdzali na grze w: pi³kê siatkow¹, koszykówkê, pi³kê halow¹, tenisa sto³owego, ringo, dwa ognie oraz unihokeja. Kolejn¹ propozycj¹ by³y zajêcia plastyczne o charakterze ekologicznym. Celem
zajêæ by³o rozszerzenie istniej¹cej w Szkole
cie¿ki dydaktycznej. Zajêcia polega³y na
wykonaniu szeregu prac plastyczno-malarskich w sali przyrodniczej i cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Dzieci pod kontrol¹
nauczyciela opracowa³y i wykona³y projekt

Na wniosek wspó³w³acicieli drogi prywatnej, bocznej od ulicy Wiatracznej,
nadano nazwê (Magnolii). Przedmiotowa droga o d³ugoci oko³o 300 metrów,
obs³uguje szeæ dzia³ek. Nadanie jej nazwy u³atwi projektowanie numeracji porz¹dkowej posesji.
l Uchwa³a nr 266/XXIII/05 Rady Miasta Milanówka
w sprawie: nadania nazwy ulicy (Marzanny), któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Ulicy bocznej od ulicy Kazimierzowskiej,
stanowi¹cej w³asnoæ Gminy, nadano nazwê Marzanny. Przedmiotowa droga
o d³ugoci oko³o 200 metrów, obs³uguje
szeæ dzia³ek. Nadanie jej nazwy u³atwi
projektowanie numeracji porz¹dkowej
posesji.
Protoko³y, s¹ dostêpne w Internecie,
a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta. Uchwa³y wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady Miasta
Milanówka w budynku B ul. Kociuszki
45, tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

malowide³ ciennych obrazuj¹cych las
i ³¹kê w perspektywie. Ponadto dla uczniów
z klas 5 - 6 uczestnicz¹cych w zajêciach by³y
przygotowane bezp³atne karnety do kawiarenki Internetowej przy ul. Kociuszki.
W Zespole Szkó³ Gminnych nr 3 dzieci
m³odsze zajmowa³y siê miêdzy innymi pracami plastycznymi na wietlicy, bawi³y siê na
niegu, ogl¹da³y filmy video, korzysta³y
z zaplecza sportowego szko³y. Uczniowie
gimnazjalni oraz absolwenci mieli do dyspozycji salê gimnastyczn¹, sto³y do tenisa sto³owego oraz Miejsk¹ Halê Sportow¹ wraz
z ca³ym jej zapleczem sprzêtowym. Zajêcia
odbywa³y siê z podzia³em godzinowym na
dyscypliny: pi³ka siatkowa, pi³ka koszykowa, pi³ka no¿na. Udzia³ w zajêciach bra³o
ok. 30 uczniów dziennie. Du¿ym powodzeniem wród dzieci szkó³ podstawowych naszego miasta cieszy³y siê wyjazdy na tor ³y¿wiarski Stegny zorganizowane przez szko³ê w drugim tygodniu ferii. Ponadto dla
uczniów uczestnicz¹cych w zajêciach by³y
przygotowane bezp³atne karnety do kawiarenki internetowej przy ul. Przeskok.
Z formy karnetów internetowych korzysta³y wszystkie nasze szko³y, by³a to nowa
propozycja dla dzieci i m³odzie¿y i tu nale¿y
podziêkowaæ za pomys³ Burmistrzowi Miasta Jerzemu Wysockiemu, który widaæ rozumie potrzeby najm³odszego pokolenia.
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Uw³aszczenie mieszkañców
osiedli Jedwabnik
i Królewska w Milanówku
W dniu 15 marca 2005 r. wychodz¹c naprzeciw potrzebom du¿ej czêci mieszkañców Milanówka, Rada Miasta Milanówka
podjê³a historyczn¹ uchwa³ê dotycz¹c¹ zgody na sprzeda¿, na rzecz Grodziskiej Spó³dzieleni Mieszkaniowej z bonifikat¹ 90%,
gruntów na terenie osiedli GSM w Milanówku, co umo¿liwi w konsekwencji uw³aszczenie mieszkañców osiedli Jedwabnik i Królewska.
Osiedla Jedwabnik i Królewska pobudowano na gruntach bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy Milanówek, oddanych w wieczyste
u¿ytkowanie GSM. Zagmatwany stan prawny zwi¹zany z w³asnoci¹ mieszkañ spó³dzielczych od lat budzi³ du¿o emocji, w szczególnoci ludzi zamieszkuj¹cych mieszkania
spó³dzielcze. Obecnie w spó³dzielniach
mieszkaniowych istniej¹ formy niby w³asnoci  spó³dzielcze w³asnociowe prawo
do lokalu oraz spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a najkorzystniejsza by³aby odrêbna w³asnoæ lokalu mieszkalnego. W przypadku tzw. mieszkania lokatorskiego osoby zamieszkuj¹ce jedynie je
u¿ytkuj¹, nie posiadaj¹ do niego tytu³u w³asnoci. Nie mog¹ niby swojego mieszkania sprzedaæ, podarowaæ, wzi¹æ kredyt na to
mieszkanie, za³o¿yæ ksiêgi wieczystej, itd.
Lokator ma prawa zbli¿one do najemcy.
W przypadku spó³dzielczego w³asnociowego mieszkania sytuacja jest ju¿ nieco inna,
lepsza choæ nadal cz³onkowie spó³dzielni nie
s¹ w pe³ni w³acicielami swojego mieszkania.
Tylko w sytuacji odrêbnej w³asnoci lokalu mieszkalnego jego w³aciciel posiada pe³ne prawo w³asnoci do swojego mieszkania
(i s³usznie, bo gdy cz³onek spó³dzielni wniós³
pe³ny wk³ad, powinien byæ w pe³ni w³acicielem mieszkania). Ponadto posiada wówczas prawo w³asnoci do czêci wspólnych budynku, w którym mieszka oraz do czêci gruntu, na którym posadowiony zosta³ budynek.
Istotn¹ kwesti¹ jest tytu³ prawny do gruntu. Jak wczeniej wspomnia³em, w chwili
obecnej GSM jest u¿ytkownikiem wieczystym gruntów stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Milanówek. U¿ytkowanie wieczyste jest
prawem terminowym, bowiem ustala siê je
na okres zwykle 99 lat. U¿ytkownik wieczysty uiszcza w³acicielowi gruntu op³atê roczn¹ przez ca³y czas trwania u¿ytkowania wieczystego stanowi¹c¹ 1% wartoci nieruchomoci. Umowa o u¿ytkowanie wieczyste
mo¿e byæ w formie aktu notarialnego przed³u¿ona o kolejny okres. O ile prawo u¿ytkowania wieczystego jest doæ silnie ugruntowane w przepisach prawa, przez wielu uzna-

wane jest, poniek¹d s³usznie, jako tzw. niepe³ne prawo w³asnoci gruntu.
Spó³dzielnia przy uw³aszczeniu mieszkañ
przekazuje cz³onkom spó³dzielni taki tytu³
prawny do gruntu, jaki sama posiada.
W zwi¹zku z tym, Zarz¹d GSM zwróci³ siê
w dniu 20.04.2004 r. do mnie o odp³atn¹
zmianê posiadanego prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoci. W uzasadnieniu Zarz¹d GSM wskaza³, i¿ cz³onkowie
spó³dzielni posiadaj¹cy mieszkania w Milanówku s¹ zainteresowani przekszta³ceniem
lokali mieszkalnych na odrêbn¹ w³asnoæ.
Powy¿sza sprawa poddana zosta³a gruntownej analizie, zarówno przez kierownika
Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzêdu Miejskiego Tomasza Krysiaka,
a nastêpnie przeze mnie jak i Radnych Miasta Milanówka. Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e
temat trudny, ale ma ogromne znaczenie dla
wielu mieszkañców Milanówka (ok.18%
ludnoci miasta Milanówka zamieszkuje na
osiedlach Jedwabnik  i Królewska).
Z jednej strony w³adze Milanówka reprezentuj¹c swoich mieszkañców chc¹ do³o¿yæ
wszelkich starañ by pomóc im w definitywnym uregulowaniu stanu prawnego swoich
mieszkañ, z drugiej strony musz¹ mieæ na
wzglêdzie, i¿ pozbycie siê w³asnoci ok. 6 ha
gruntu wi¹¿e siê niew¹tpliwie z utrat¹ dochodu do bud¿etu Miasta, który s³u¿y ogó³owi mieszkañców miasta Milanówka. Op³ata roczna z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
gruntów GSM na dzieñ dzisiejszy wynosi
42 tys. z³. O ile powy¿szy problem dotyczy
znacznej czêci mieszkañców miasta, nie jest
bez znaczenia fakt, i¿ bud¿et przeznaczony
jest do zaspokajania potrzeb równie¿ pozosta³ych mieszkañców stanowi¹cych zdecydowan¹ wiêkszoæ. Nie mo¿na zatem lekka rêk¹ rezygnowaæ ze sta³ych dochodów.
Zwa¿ywszy powy¿sze, jak równie¿ ca³y
szereg innych okolicznoci spo³ecznych
i ekonomicznych, a kieruj¹c siê przede
wszystkim dobrem mieszkañców, Rada Miasta Milanówka przyjê³a w dniu 15 marca br.
przedstawiony przeze mnie projekt uchwa³y o wyra¿eniu zgody na sprzeda¿ gruntów
i udzielenie 90% bonifikaty od ustalonej
ceny przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego w prawo w³asnoci na rzecz
GSM. Zap³ata nale¿noci ma nast¹piæ
w dwóch rocznych ratach, przy czym zobowi¹za³em siê, ¿e 2/3 z uzyskanej kwoty przeznaczymy na modernizacjê infrastruktury
drogowej w ulicach bezporednio okalaj¹cych osiedla GSM w Milanówku (Sportowa
i P. Skargi), co zosta³o zaakceptowane przez
Radê Miasta.

W konsekwencji powy¿szej uchwa³y
mieszkañcy osiedla bêd¹ mogli uzyskaæ
prawo do gruntu zwi¹zane z w³asnoci¹
swojego lokalu za redni¹ op³atê w wysokoci 595 z³. Dopuszcza siê mo¿liwoæ sp³aty powy¿szego zobowi¹zania w miesiêcznych ratach przez 10 lat doliczonych, jak
dotychczas, do czynszu za mieszkanie.
Zatem mieszkañcy p³ac¹c czynsz w tej
samej wysokoci nie odczuj¹ praktycznie
kosztów nabycia prawa w³asnoci gruntu. Bior¹c pod uwagê, i¿ przedstawiona
cena stanowi jedynie 10% wartoci nabywanego gruntu oraz z czasem spowoduje
zmniejszenie czynszu o op³atê za u¿ytkowanie wieczyste nale¿y stwierdziæ, i¿ jest
to bezsprzeczna korzyæ dla mieszkañców
osiedli spó³dzielczych w Milanówku.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Nowe grunty
pod III etap
budowy TBS

Na XXIII Sesji w dniu 15 marca 2005 r.
Rada Miasta Milanówka przyjê³a, obok wy¿ej opisywanej uchwa³y w sprawie GSM,
drug¹ uchwa³ê o wielkim znaczeniu,
w sprawie nabycia przez Gminê Miasto
Milanówek wspólnie z Towarzystwem Budownictwa Spo³ecznego Zieleñ Miejska
sp. z o.o. (po ½ udzia³ów) w nieruchomoci gruntowej od sp. z o. o. Jedwab Polski,
o ³¹cznej powierzchni 11.544 m2 za kwotê
75 z³ + VAT (na Gminê przypada 37,50 z³
+ VAT za m2), z przeznaczeniem pod III etap
budowy lokali mieszkalnych w systemie Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego.
Ponadto Gmina nabêdzie nieodp³atnie od
spó³ki z o.o. Jedwab Polski grunt o powierzchni 1250 m2, z przeznaczeniem pod
przed³u¿enie ulicy Fabrycznej.
Podjêcie tej uchwa³y stanowi prze³om,
gdy¿ dziêki tej decyzji Gmina Miasto Milanówek bêdzie mia³a mo¿liwoæ wybudowania w latach 2006-2009 oko³o 150 lokali
mieszkalnych o pe³nym standardzie, z czego 100 lokali zostanie przeznaczonych do
zasiedlenia na preferencyjnych warunkach,
tj. ze znaczn¹ dop³at¹ Gminy. Preferencyjne
warunki dotycz¹ mieszkañców Milanówka,
przede wszystkim oczekuj¹cych na mieszkanie z tzw. list spo³ecznych.
Decyzja Rady Miasta jest dla mnie powodem do satysfakcji i co najwa¿niejsze, stanowi drogê wyjcia z trudnej sytuacji dla
wielu milanowskich rodzin, które tak naprawdê nie maj¹ innej szansy na w³asne
mieszkanie.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

11

STRA¯ PO¯ARNA INFORMUJE
758 34 25

W styczniu stra¿ ugasi³a 5 po¿arów i raz
usuwa³a ga³êzie powoduj¹ce iskrzenie przewodów elektrycznych redniego napiêcia.
Pierwszy ugaszony po¿ar zdarzy³ siê
styczniow¹ wiosn¹. Pali³y siê ³¹ki przy wjedzie do Milanówka od strony Warszawy.
Nastêpnie milanowscy stra¿acy ugasili
p³on¹cy kosz na mieci.
Ulic¹ Królewsk¹ jecha³ p³on¹cy samochód, cysterna do wywo¿enia nieczystoci
p³ynnych.
Kierowca zjecha³ z bardzo ruchliwej ulicy w jedn¹ z bocznych dróg. W czasie gdy
stra¿ po¿arna jecha³a do tego zdarzenia,
trwa³o powstrzymywanie ognia przed rozprzestrzenianiem siê, szczególnie w kierunku zbiornika z paliwem. Zu¿yto ganice samochodowe, w tym jedn¹ z radiowozu policyjnego, który w³anie tamtêdy przeje¿d¿a³,
oraz kocem t³umiono p³omienie. Po przyjedzie stra¿ w kilka minut upora³a siê z po¿arem. PSP z Grodziska Maz. dojecha³a ju¿
w momencie gdy niebezpieczeñstwo zosta³o za¿egnane.

W Bartoszówce, gmina
¯abia Wola pali³ siê drewniany budynek mieszkalny kryty strzech¹. Ugaszenie po¿aru nie by³o ³atwe. Ogromne
trudnoci z zaopatrzeniem
wodnym rozwi¹zano czerpi¹c
wodê z p³yn¹cej nieopodal
rzeczki. Na miejsce po¿aru
dowozi³y j¹ wozy stra¿ackie,
prawie z ka¿dej gminy powiatu grodziskiego.
Jeden zastêp OSP Milanówek gasi³ ten po¿ar niemal
przez 6 godzin podczas gdy
drugi zosta³ postawiony
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Czêsto zdarza siê, ¿e mienie o takiej, lub
wiêkszej wartoci stra¿ ratujê w czasie tylko
jednej akcji ratowniczo  ganiczej. A akcji
ratowniczo  ganiczych w ubieg³ym roku
stra¿ mia³a prawie 250.
Druh Krzysztof Ciborowski

Uprzejmie informujê, ¿e w dniu
19 lutego br. odby³o siê
Walne Zebranie cz³onków
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Milanówku, na którym
nowym Prezesem Stra¿y zosta³
wybrany dh Krzysztof Ciborowski.
Serdecznie gratulujêmy.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Fot. M. Kacprzak

Tego samego dnia wybuch³ po¿ar w pomieszczeniach wykorzystywanych na kot³owniê, jednej z du¿ych milanowskich firm
przemys³owych. Na miejscu
po¿aru w bardzo krótkim czasie zjawi³y siê cztery zastêpy
stra¿ackie  dwa z OSP Milanówek i dwa z PSP Grodzisk
Maz. Na szczêcie pali³ siê tylko olej, który kto podgrzewa³
do usma¿enia frytek. Trzy samochody stra¿ackie okaza³y
siê niepotrzebne i dobrze.
Tym razem równie¿ pierwszy
przyby³y zastêp (byli to stra¿acy z OSP Mialanówek) sam
poradzi³ sobie z tym, b¹d co
b¹d, mog¹cym wywo³aæ bardzo nieprzyjemne nastêpstwa,
zdarzeniem.

w stan podwy¿szonej gotowoci bojowej.
Czuwa³ nad bezpieczeñstwem powiatu, gdy¿
wiêkszoæ powiatowych si³ i rodków gasi³a
po¿ar w Bartoszówce.
Dnia 13 lutego w milanowskim kociele
zosta³ powiêcony nowy samochód ganiczy.
Samochód stra¿ kupi³a w ubieg³ym roku.
W stra¿y pojawi³ siê on pod koniec grudnia.
W po³owie stycznia po zamocowaniu urz¹dzeñ ratowniczo  ganiczych samochód zosta³ wstawiany w podzia³ bojowy zastêpuj¹c
wys³u¿onego 19 letniego stara 244.
Nowe auto milanowskiej stra¿y po¿arnej
to Star L 70. Samochód jest wprawdzie polskiej marki, ale wszystkie podzespo³y samochodu s¹ firmy Man. Specjalistycznej zabudowy po¿arniczej samochodu dokona³a firma Stolarczyk. Samochód bêdzie realizowa³
zadania z zakresu ochrony przeciwpo¿arowej, ratownictwa technicznego, ratownictwa
medycznego oraz ratownictwa ekologicznego.
Faktura za zakup podwozia i karosacjê
opiewa³a na sumê 367 545 z³. Stra¿ otrzyma³a dotacjê Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych w wysokoci 150 000 z³. Na pozosta³¹ czêæ stra¿ zaci¹gnê³a kredyt w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej. Kredyt ma byæ umorzony w 50 %. Oznacza to, ¿e za samochód
trzeba bêdzie zap³aciæ nieca³e 109 000 z³.

Nowe auto zastêpuje starego, prawie
dwudziestoletniego Stara 244, wiêc to stare
auto bêdzie sprzedane. Nie wiadomo za jak¹
cenê, ale bieg³y rzeczoznawca wyceni³ je na
85 000 z³. Pieni¹dze ze sprzeda¿y auta pójd¹ na sp³atê d³ugu. Wiêc na nowy samochód,
wart 367 545 z³., urz¹d miasta, który finansuje operacyjn¹ dzia³alnoæ ochotniczej stra¿y po¿arnej, bêdzie musia³ wydaæ oko³o
25 000 z³.

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Majewski
w otoczeniu druhów Stra¿y Po¿arnej na tle nowego wozu bojowego

Stra¿ Miejska przypomina Czujny
Stra¿ Miejska przypomina mieszkañcom
miasta o obowi¹zku usuwania niegu, b³ota, lodu z chodników biegn¹cych wzd³u¿ ca³ej posesji. Obowi¹zek ten wynika z ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach ( Dz.U. 132 poz.
633 ze zmianami ).
Chodnik, którego dotycz¹ te obowi¹zki,
to wydzielona czêæ drogi publicznej s³u¿¹ca do ruchu pieszego.
Za uchylanie siê od obowi¹zków zwi¹zanych z utrzymaniem czystoci i porz¹dku
ci¹¿¹cych na w³acicielach nieruchomoci
grozi kara grzywny do 500 z³.,
Informujê, ¿e w bie¿¹cym roku Stra¿
Miejska przeprowadzi kontrole wszystkich
posesji pod k¹tem zachowania powierzchni
biologicznie czynnej, polegaj¹cej na szacunkowej ocenie jaki procent powierzchni dzia³ki
nie zosta³ zabudowany.
Stra¿ Miejska dostarczy wszystkim w³acicielom posiadaj¹cych psy, za pokwitowaniem, owiadczenie dotycz¹ce posiadania
psów, które po wype³nieniu nale¿y z³o¿yæ
w Referacie Finansowym Urzêdu Miasta. Jednoczenie bêd¹ sprawdzane obowi¹zkowe
szczepienia psów przeciwko wcieklinie.
W ramach planowanych kontroli posesji
pod k¹tem posiadania umów i bie¿¹cych ra-

chunków na wywóz nieczystoci sta³ych
i p³ynnych oraz prawid³owego oznakowania
posesji zostanie sprawdzonych oko³o 800
nieruchomoci po³o¿onych przy 49 ulicach:
W rejonie nr I
Wojska Polskiego, Gombrowicza, Rejmonta, Partyzantów, wierkowa, Sobieskiego, Grodeckiego, Chrzanowska, Górnolena,
Krasiñskiego, Wigury, Kolorowa.
W rejonie nr II
Olszowa, Parkingowa, Wjazdowa, Przysz³oci, Za³amana, Gospodarska, ¯ytnia, 3gp Maja, Orzeszkowej, Letnicza, Sienkiewicza, Literacka.
W rejonie nr III
Akacjowa, Turczynek, Bociania, Jaminowa, Marsza³kowska, Jab³onowa, Nadarzyñska, Przejazd, Mi³a, Owczarska, Podkowiañska, Konopnickiej.
W rejonie nr IV
Kazimierzowska, Krótka, Przechodnia,
Graniczna, Fiderkiewicza, Staszica, D³uga,
Warszawska, Krzywa, Przeskok, Lena, Grabowa, rodkowa.
Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol £uczak

Uwaga!
kradzie¿e samochodów
Na prze³omie roku 2004/2005 zanotowano na terenie Milanówka wzrost iloci kradzionych pojazdów. Najbardziej zagro¿ona
mark¹ s¹ Fiaty typu Seicento, Cinquecento
oraz Uno. Pojazdy te kradziono z niestrze¿onych parkingów. By³y one pozostawione
bez nadzoru osobowego jak i w wiêkszoci
przypadków bez zabezpieczeñ technicznych.
Aby unikn¹æ ich kradzie¿y, a przynajmniej
utrudniæ ich kradzie¿ nale¿y pojazdy wyposa¿yæ w systemy alarmowe, za³o¿yæ blokady kierownicy lub sprzêg³a i gazu. Najlepszym rozwi¹zaniem jest ukryte odciêcie zap³onu i paliwa zak³adane przez znajomego
elektronika lub tzw. z³ot¹ r¹czkê. Zwracajmy uwagê na w.w. pojazdy zaparkowane na
parkingach i w przypadku stwierdzenia, ¿e
krêc¹ siê obok nich podejrzane osoby powiadomcie policjê.
W analogicznym okresie zanotowano
równie¿ przypadki kradzie¿y pojazdów drogich, gdzie sprawca obserwuje kierowcê, który podje¿d¿a do swojej posesji. Oczekuje on
na dogodny moment np. na pozostawienie
w stacyjce kluczyków przez jego w³aciciela

na czas otwarcia bramy, czy gara¿u. Chwilowa nieobecnoci kierowcy oraz pozostawienie kluczy pojazdu u³atwia dzia³anie sprawcy. Zdarza³y siê przypadki wyci¹gana kierowcy z pojazdu bezporednio po otwarciu
drzwi samochodu.
Aby unikn¹æ takich kradzie¿y nale¿y pamiêtaæ o wyjmowaniu kluczy ze stacyjki,
zamkn¹æ pojazd, za³¹czyæ nawet na ten krótki czas alarm w pojedzie. W trakcie podchodzenia do pojazdu nale¿y siê rozejrzeæ, czy
nikogo podejrzanego nie mam w pobli¿u.
W przypadku stwierdzenia takich osób nie
wchodmy do pojazdu, poczekajmy niech
osoby odejd¹ lub powiadomcie policjê. Podje¿d¿aj¹c do posesji nale¿y mieæ pozamykane drzwi tak, aby nie mo¿na by³o otworzyæ
ich z zewn¹trz. Równie¿ trzeba siê rozgl¹daæ, a w przypadku stwierdzenia, i¿ takie osoby s¹ w pobli¿u nie zatrzymujmy siê, podjedcie na komisariat lub powiadomcie policjê.
Komendant
Komisariatu Policji w Milanówku
m³. asp. Miros³aw Borkowski

S¹siad

Zadaniem programu Czujny s¹siad,
o którym pisalimy w Biuletynie nr 1/05, jest
zaktywizowanie spo³ecznoci lokalnych
i poprawa bezpieczeñstwa w osiedlach
mieszkaniowych. Uczestnictwo w programie
jest dobrowolne i opiera siê na bezinteresownej pomocy s¹siedzkiej i uwra¿liwieniu
mieszkañców na wszystkie nieprawid³owoci, które dziej¹ siê wokó³ nich na osiedlu
mieszkaniowym. S¹siedzi, chc¹cy zapewniæ
sobie wiêksze bezpieczeñstwo, wymieniaj¹
siê deklaracjami i wywieszaj¹ na ogrodzeniach i klatce schodowej nalepki Czujny s¹siad. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bez czujnoci spo³eczeñstwa  s¹siadów, policja bêdzie zdana jedynie na siebie. Aby udowodniæ komu
winê, policjanci musz¹ zebraæ dostateczn¹
iloæ dowodów - lady pozostawione przez
sprawców, zeznania wiadków itp. Je¿eli
s¹siad, który widzi, ¿e co siê dzieje na posesji obok lub w mieszkaniu nie powiadomi
nikogo o tym zajciu, to policja dowie siê
o tym ju¿ po fakcie, gdy do domu powróci
jego w³aciciel. Nie ma ju¿ wtedy mienia, którego bylimy w³acicielami, a w policji rusza
ogromna lawina dokumentacji. Stajemy siê
skrybami zamiast dzia³aæ i zatrzymywaæ
sprawców, a czy nie ³atwiej by³oby zapobiegaæ przestêpstwom, odstraszyæ z³odzieji od
naszego mienia lub dziêki szybkiej informacji
zatrzymaæ sprawców na gor¹cym uczynku.
W przypadku zagro¿enia napadem lub
w³amaniem nale¿y natychmiast zadzwoniæ
pod numer telefonu alarmowego 997, 112
do oficera dy¿urnego najbli¿szego komisariatu lub dy¿urnego stra¿y miejskiej 986.
Komendant Komisariatu Policji
m³. asp. Miros³aw Borkowski

*
Osoby zainteresowane stworzeniem na
swoim terenie grupy s¹siedzkiej Czujny
S¹siad, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki zaprasza na spotkania inauguruj¹ce tê akcjê,
które odbêd¹ siê:
11.04.2005 r. (poniedzia³ek) o godz.
18.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy
ul. Literackiej, dla mieszkañców osiedla
Gospodarska (obejmuje obszar miêdzy
ulicami: Kociuszki, Podlen¹, Wspóln¹, Gospodarsk¹, Olszow¹ i Lipow¹),
12.04.2005 r. (wtorek) o godz. 18.00
w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 przy
ul. Królewskiej, dla mieszkañców osiedla
Grudów III (w rejonie ulic: Mi³a, Piêkna,
Makowa, Winiowa i Weso³a),
13.04.2005 r. (roda) o godz. 18.00
w Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 przy
ul. Królewskiej, dla mieszkañców osiedla
Kazimierówka (ulice: Kazimierzowska
i Podkowiañska).
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska
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VI BAL OJCÓW
MIASTA

Kolejny ju¿ raz wspania³a zabawa, tym
razem w ostatni¹ sobotê karnawa³u 5 lutego, po raz trzeci w Miejskiej Hali Sportowej
przy ul. ¯abie Oczko 1.

Goci witali gospodarze Balu, Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki i Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Wojciech Wlaz³o. Wszyscy otrzymali
pami¹tkowe breloczki z herbem miasta,
a paniom ponadto wrêczono czerwony
godzik. Hosstesy odprowadza³y goci do
stolików.
Podczas uroczystego otwarcia Balu, Burmistrz Jerzy Wysocki og³osi³ werdykt kapitu³y Milanowskiego Licia Dêbu, która
w III edycji pod jego przewodnictwem, przyzna³a Licie Dêbu trzem kobietom, które
swoje ¿ycie podporz¹dkowa³y pracy spo³ecznej: Pani Barbarze Kaszyckiej, Danucie Kijewskiej i Marii P³óciennik. Po oficjalnych powitaniach uczestnicy balu ruszyli na parkiet.
W tym roku oprawê muzyczno-wokaln¹
podczas balu zapewni³ zespó³ wokalno-muzyczny SMILE. Zespó³, to piêciu panów, którzy specjalizuj¹ siê w graniu na ¿ywo przebojów legendarnej grupy QUEEN, podczas
balu zaprezentowali krótki blok muzyczny
z tego repertuaru. Catering zapewnia³a Firma Euro-Party. Pocz¹tkowo niemia³e pl¹sy
przerodzi³y siê we wspania³¹ zabawê. Oko³o
godz. 23.00, uczestnicy balu przenieli siê

Fot. K. £askawiec

Panie we wspania³ych kreacjach, panowie
eleganccy, wszyscy w dobrym nastroju. Bal
i tym razem mia³ swój cel charytatywny.
Uczestnicy balu bawili siê pod has³em: Stypendium dla najzdolniejszej m³odzie¿y.
Dochód z balu przeznaczono na sfinansowanie stypendiów dla trojga najzdolniejszych
gimnazjalistów z trzech milanowskich szkó³:
Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1, Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 i Gimnazjum Spo³ecznego.
Kabaret KOÑ POLSKI zaprosi³ uczestników Balu na swój wystêp

do prawdziwego kabaretu a to za spraw¹,
wystêpuj¹cych artystów. Kabaret KOÑ POLSKI swoim wystêpem zauroczy³ publicznoæ,
która gromkimi oklaskami przyjê³a zaproponowan¹ satyrê obyczajow¹ i polityczn¹, nawi¹zuj¹c¹ do naszych realiów. Piêkna dekoracja sali, wspaniale dope³nia³a klimatu karnawa³owej zabawy. Tradycyjnie Miejski
Orodek Kultury przygotowa³ loteriê fantow¹, z której dochód 6.000,- przeznaczony
bêdzie na cel charytatywny, pod jakim Bal siê
odbywa³. Wrêczenie stypendiów wytypowanym przez Rady Pedagogiczne Gimnazjów
najzdolniejszym milanowskim uczniom, odbêdzie siê 1 czerwca podczas obchodów Dnia
Dziecka w Miejskiej Hali Sportowej przy
ul. ¯abie Oczko 1.
W loterii ufundowane by³y nagrody g³ówne, których losowanie by³o nie lada atrakcj¹
nocy. Pierwsz¹ nagrod¹ by³: robot kuchenny
i odkurzacz Romeo, drug¹ nagrod¹ odkurzacz Romeo i maszynka do pra¿enia kukurydzy, trzeci¹ nagrod¹ sprzêt sportowy,

(torba sportowa z zawartoci¹: pi³ka no¿na,
pi³ka siatkowa, pi³ka koszykowa, rakietki do
badmintona, rakietki do tenisa sto³owego,
getry, bidon). Wszyscy szczêliwcy, to panie,
zatem kobiety zgarnê³y g³ówne nagrody. Zabawa trwa³a do bia³ego rana. Na tak wspania³e
wydarzenie musimy znowu poczekaæ rok.
Anna Barbara Biczyk
Dyrektor MOK

Gor¹ce podziêkowania sk³adam wszystkim darczyñcom, którzy przekazali fanty
i nagrody na loteriê zorganizowan¹ przez
Miejski Orodek Kultury podczas tegorocznego VI Balu Ojców Miasta w dniu
05.02.2005 r., a s¹ nimi:
 Jerzy DMOCHOWSKI
Jedwab Polski Sp. z o.o.
 W³odzimierz FILIPIAK
Miejski Orodek Kultury
 Ewa i Bogdam MARSZA£EK
For...
 Andrzej OLIZAROWICZ
ANDREA
 Piotr P£OCHOCKI
MPM Product
 Ewa i Andrzej ZEGAREK
ZEPTER
 Towarzystwo Mi³oników Milanówka
 Zarz¹d ARKUSZOWEJ DRUKARNI
OFFSETOWEJ - Grodzisk Maz.
 Urszula Figacz
Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa
 Teresa KASZTELANIC

Fot. K. £askawiec

 Anna Barbara BICZYK
 Miasto Milanówek

Panie w kreacjach, panowie eleganccy, wszyscy na parkiecie w dobrym nastroju
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Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Milanowski Liæ Dêbu  III edycja
Kapitu³a nagrody pod przewodnictwem
Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego, w sk³adzie:
1. Wojciech Wlaz³o - Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Milanówka,
2. Andrzej Pettyn - Prezes Zarz¹du Towarzystwa Mi³oników Milanówka,
3. Mariusz Koszuta - autor projektu statuetki, Radny Miasta Milanówka

4. Antoni Szurgociñski - laureat I edycji Milanowskiego Licia Dêbu,
5. Jerzy Dmochowski - laureat I edycji Milanowskiego Licia Dêbu,
6. Petroniusz Frejlich - laureat I edycji Milanowskiego Licia Dêbu,
7. Pawe³ D³u¿ewski - laureat II edycji Milanowskiego Licia Dêbu,
8. Romuald Tesarowicz - laureat II edycji
Milanowskiego Licia Dêbu,

9. Andrzej Zaorski - laureat II edycji Milanowskiego Licia Dêbu,
postanowi³a uhonorowaæ Panie za pracê
spo³eczn¹ na rzecz Miasta Milanówka
Laureatkami III edycji zosta³y:
BARBARA KASZYCKA
DANUTA KIJEWSKA
MARIA P£ÓCIENNIK

Laureatki statuetki Milanowski Liæ Dêbu
Barbara Kaszycka
Od ukoñczenia studiów medycznych przez ca³e
¿ycie zawodowe pracowa³a jako lekarz pediatra
w przychodniach i poradniach w Milanówku.
Pracowa³a równie¿ w szpitalu po³o¿niczym na Kaprysie i w ¿³obku ZJN Milanówek.
Po mierci ks. Popie³uszki, w kociele w. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu w Warszawie pe³ni³a zainicjowane przez opozycjê ca³odobowe dy¿ury przy
przyjmowaniu i dystrybucji zagranicznych darów
i leków w ramach grupy milanowsko-grodziskiej porz¹dkowych s³u¿b kocielnych.
Dzia³a³a w Sekcji Charytatywnej przy Komitecie
Obywatelskim. Od 1989 roku wraz ze wspó³pra-

Danuta Kijewska
Dzia³aczka Komitetu Obywatelskiego z prze³omu
lat 80-tychi 90-tych. Organizatorka akcji pomocy
dzieciom z Ukrainy i Bia³orusi - wakacyjne pobyty
dzieci w Polsce, rozlokowywanie ich w Milanówku,
wycieczki po kraju, organizowanie czasu, prezenty
(kilka lat).
Po mierci ks. Popie³uszki, w kociele w. Stanis³awa Kostki na ¯oliborzu w Warszawie, gdzie opozycjonici pe³nili na zmiany ca³odobowe dy¿ury
w ramach tzw. porz¹dkowych s³u¿b kocielnych,
Pani Danuta Kijewska przewodniczy³a przez 3 lata
- 1985-87 grupie milanowsko-grodziskiej. która
zajmowa³a siê przyjmowaniem i dystrybucj¹ zagranicznych darów rzeczowych oraz leków wród
mieszkañców Milanówka (m.in. wózki dla osób niepe³nosprawnych), tak¿e za porednictwem parafii.

Maria P³óciennik
Od 18 lat z powodzeniem prowadzi Bibliotekê
Parafialn¹ im. ks. Jerzego Modzelewskiego w Milanówku, która w tym roku obchodzi swoje 60-lecie,
ciesz¹c siê szacunkiem i uznaniem czytelników, którym nie szczêdzi czasu, doradzaj¹c wybór w³aciwej lektury, a m³odzie¿y pomagaj¹c w podejmowaniu trudnych niekiedy decyzji ¿yciowych. Biblioteka nale¿y do kategorii ¿ywych organizmów, co
przejawia siê w fakcie, ¿e permanentnie korzysta
z niej blisko 600 czytelników, ma bardzo bogaty
ksiêgozbiór (blisko 18 tys. woluminów), który poza
literatur¹ religijn¹, zawiera klasykê polsk¹ i zagraniczn¹, co jest bez w¹tpienia zas³ug¹ p. Marii P³óciennikowej i grupy jej sta³ych wspó³pracowników m.in. studentów Uniwersytetu Kardyna³a Wyszyñ-

cownikami z Sekcji prowadzi Sklepik Charytatywny,
najpierw w barakach przy ulicy Kociuszki 32 (rozebranych w 1996 roku), póniej w obiekcie ZOZ-u przy
ulicy Warszawskiej 14, a obecnie w lokalu udostêpnionym przez Jedwab Polski sp. z o.o. przy ulicy Brzozowej 1. Dochody z dzia³alnoci sklepiku (przede
wszystkim sprzeda¿ ubrañ i obuwia za symboliczn¹
z³otówkê) s¹ przeznaczane na dofinansowanie obiadów w milanowskich szko³ach.
Pod koniec 2004 roku z grup¹ wspó³pracowników
z Sekcji Charytatywnej za³o¿y³a Stowarzyszenie Dobroczynne.
Nale¿y do Towarzystwa Mi³oników Milanówka,
dzia³a w chórze kocielnym Cantabile przy parafii wiêtej Jadwigi w Milanówku.
Przed stanem wojennym w domu pañstwa Danuty
i Zbigniewa Kijewskich funkcjonowa³a drukarnia drukuj¹ca ksi¹¿ki w drugim obiegu i opozycyjn¹ prasê
podziemn¹. Przed dwoma laty z inicjatywy podkowiañskich drukarzy, pañstwo Kijewscy otrzymali odznaczenie Ministerstwa Kultury za tê dzia³alnoæ.
W ubieg³ym roku pani Danuta zosta³a odznaczona
orderem umiechu - za pomoc dla dzieciz TPD.
Od kilkunastu lat prowadz¹c wraz z mê¿em Zbigniewem fundacjê rodzinn¹ Cz³owiek-Cz³owiekowi,
organizuje wigilie dla samotnych, pocz¹tkowo w parafii, teraz u sióstr Urszulanek.
Przez wiele lat pracowa³a w milanowskim sklepiku
charytatywnym.
Zabiega o realizacjê wymarzonego od lat przedsiêwziêcia - budowy hospicjum.

skiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Ci m³odzi ludzie opracowali dla potrzeb naszej biblioteki komputerowy program katalogowania zbiorów, do którego
systematycznie wprowadzane s¹ nowe zapisy. ¯e nie
jest to tylko dzia³alnoæ o wymiarze lokalnym wiadczy fakt, ¿e w³adze Wydzia³u Bibliotekoznawstwa UW
co roku kieruj¹ do tej biblioteki parafialnej swoich studentów na praktyki wakacyjne, które odbywaj¹ pod
kierunkiem p. P³óciennikowej.
Wielokrotnie bra³a udzia³ w zbiórkach\ wartociowych publikacji ksi¹¿kowych, które s¹ zbêdne w domowych biblioteczkach, a mog¹ s³u¿yæ lokalnej spo³ecznoci. W wyniku tych akcji przekazano znaczn¹
liczbê duplikatów dzie³ klasyki polskiej do bibliotek
parafialnych za wschodni¹ granic¹ (m.in na Bia³oru
do tamtejszych bibliotek przy polskich parafiach).

15

Co nowego u Emerytów
Rok 2004 zakoñczylimy op³atkiem,
który odby³ siê w Miejskim Orodku Kultury zorganizowany przez Zwi¹zek Emerytów dla cz³onków naszego Zwi¹zku.
W op³atku uczestniczy³o ok. 100 osób
a poczêstunek, którym przyjêto uczestników by³ sporz¹dzony wy³¹cznie przez Panie z Zarz¹du naszego Zwi¹zku, które
zada³y sobie wiele trudu przy sporz¹dzeniu pysznych sa³atek i ledzi a robi¹ to
wy³¹cznie jako dar dla cz³onków. Pragnê
im serdecznie podziêkowaæ za ich olbrzymie zaanga¿owanie przy organizacji
wszystkich uroczystoci. Jak zwykle
w naszym spotkaniu uczestniczy³y w³adze
Miasta z Burmistrzem Jerzym Wysockim,
Przewodnicz¹cym Wojciechem Wlaz³o
i Sekretarz Wies³aw¹ Kwiatkowsk¹.

Zebranych pob³ogos³awi³ i modlitwê
okolicznociow¹ wyg³osi³ Ksi¹dz Dziekan
Zbigniew Szysz. Wspólne ³amanie siê
op³atkiem i piewanie kolêd wprowadzi³o
bardzo wi¹teczn¹ atmosferê.
W naszym zamiarze jest organizowanie spotkañ okolicznociowych w Miejskim
Orodku Kultury z uwagi na salê w której
mo¿e siê pomieciæ wiêksza iloæ osób.

Zatrzymaj
siê w biegu....
Zatrzymaj siê w biegu....- I Miêdzyszkolne Spotkanie Poetyckie na Brzozowej.
W zimowy wieczór 4 lutego 2005 roku
w Gimnazjum Spo³ecznym przy Brzozowej
spotkali siê uczestnicy I Miêdzyszkolnego
Spotkania Poetyckiego.
Znaleli siê wród nich nie tylko ci, którzy poezjê lubi¹, ale przede wszystkim bohaterami spotkania byli ci, którzy tworz¹
poezjê.
Przy ciep³ym wietle lampy m³odzi czytali wiersze. Opisanie wiata przez m³odziutkich poetów w pe³ni oddawa³o jego ró¿norodnoæ. Inspiracje? Marzenia, uroda zmieniaj¹cych siê pór roku, mi³oæ, ¿ycie codzienne z dramatami i radociami, historia, przemijanie.
S³uchaj¹cym towarzyszy³a nieustannie
krzepi¹ca refleksja o wra¿liwoci tych m³odych ludzi, o ich umiejêtnoci podpatrywania wiata, o prawdziwym w wielu sytuacjach poetyckim wa¿eniu s³ów.
Miêdzyszkolne Spotkanie Poetyckie to
inicjatywa i wspó³praca dwóch szkó³ - Gimnazjum Spo³ecznego Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego oraz Liceum i Gimnazjum Spo³ecznego nr 60 w Podkowie Lenej.
Bêd¹ organizowane co roku, stanowi¹c
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Pragnê podziêkowaæ Pani Dyrektor
Miejskiego Orodka Kultury Annie Biczyk
za ¿yczliwoæ z jak¹ nas zawsze przyjmuje i stara siê nam pomóc organizuj¹c dla
nas ró¿ne imprezy.

W planach na rok 2005 mamy du¿o
propozycji wycieczkowych: s¹ to wycieczki zagraniczne ju¿ organizowane m.in. do
W³och bardzo tania oraz Wilna i Lwowa.
Jak zwykle bêd¹ organizowane pielgrzymki, wycieczki bardzo bliskie dla osób, które nie mog¹ uczestniczyæ w d³ugich wycieczkach ze wzglêdu na stan zdrowia,
planujemy wycieczki krajoznawcze wraz
z p³ywaniem statkiem, zwiedzaniem muzeów. Wród wycieczek bêd¹ zorganizowane równie¿ na probê cz³onków wycieczki czterodniowe, które ciesz¹ siê wielkim powodzeniem wród cz³onków, gdy¿
wp³aty rozk³adane s¹ dla uczestników na
raty co jest du¿ym udogodnieniem i umo¿liwia korzystanie z wycieczek wielu osobom. Zawiadomienie o wycieczkach bêdzie og³oszone na naszej tablicy, która siê
mieci przy biurze Zwi¹zku na zewn¹trz,7
co umo¿liwia ³atwiejszy dostêp do informacji.
Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

otwarte forum dla pisz¹cych poezjê i jej mi³oników- odbiorców. Plon ka¿dego spotkania zamkniemy wydawanym cyklicznie okolicznociowym tomikiem. Oto fragment jednego z tekstów, który znajdzie siê w pierwszym tej serii:
Dzisiaj na placu Piccadilly
podnios³e z ziemi cztery grosze
po czym podszed³e do kwiaciarki
- dziêkujê
- proszê
wiat³o igra³o w k¹cie oka
I d³oñ zadr¿a³a przez ten moment
gdy bukiet nios¹c kalafiorów
przeszed³e na drug¹ stronê
przedramion, gestów, poca³unków
afiszy, bilbordów szarych
gdzie piêkne nagie cia³a kobiet
mieszaj¹ siê z kakao (...)
Dobrym duchem ca³ego przedsiêwziêcia
jest wytrwa³a propagatorka kultury ¿ywego
s³owa- pani Iwona Dornarowicz , prowadz¹ca w obu Naszych szko³ach zajêcia teatralne. W tym miejscu Organizatorzy chcieliby
z³o¿yæ podziêkowanie wszystkim Nauczycielom, którzy wspieraj¹ swoich uczniów w pasji tworzenia wierszy i s¹ pierwszymi ¿yczliwymi recenzentami m³odzieñczej twórczoci.
Urszula Kie³czewska
Izabella Olêdzka-Kamierczyk

III Bal Seniora
w Milanówku

Po raz trzeci w³adze Miasta zorganizowa³y Bal Seniora dla cz³onków Zwi¹zku Emerytów oraz Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Seniorzy stawili siê w tym roku bardzo
licznie, w liczbie 320 osób. Bal otworzy³
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki witaj¹c
przyby³ych na bal seniorów ¿yczy³ niezapomnianej zabawy i piêknych wra¿eñ. Razem
z seniorami bawi³y siê w³adze Miasta: Przewodnicz¹cy Rady Wojciech Wlaz³o, Z-ca
Przewodnicz¹cego Jerzy Majewski, Sekretarz
Miasta Wies³awa Kwiatkowska, Z-ca Przewodnicz¹cego Rady Powiatu Andrzej Pettyn,
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury Anna
Biczyk. Do tañca przygrywa³ niestrudzonym
tancerzom Zespó³ Hot Stuff, wprowadzaj¹c
granymi melodiami wspania³¹ atmosferê na
parkiecie.
Uczestnicy balu odpiewali w³adzom Miasta gromkie sta lat i wrêczyli wi¹zanki kwiatów, co by³o symbolicznym podziêkowaniem
za zorganizowanie coroczne balu dla seniorów. Piêkne kreacje w jakich wyst¹pi³y
uczestniczki balu, wspaniale harmonizowa³y z przepiêkn¹ dekoracj¹ Hali. Przy elegancko nakrytych sto³ach poruszali siê kelnerzy
a umiechy na twarzach i wspania³a atmosfera w czasie ca³ego balu da³y wiele radosnych chwil, które bêdziemy wspominaæ
przez ca³y rok.
Wielk¹ niespodziank¹ dla uczestników
balu by³ wystêp gwiazdy kabaretu Hanki Bielickiej, która mimo z³ego stanu zdrowia stara³a siê wnieæ na scenie du¿o humoru i przemiesznych monologów, co wywo³a³o wród
uczestników ogromy miechu, by³o wspania³ym akcentem balu.
W imieniu ca³ego Zarz¹du oraz cz³onków
Zwi¹zku Emerytów serdecznie dziêkujemy
pracownikom Miejskiego Orodka Kultury
szczególnie Panu Grzegorzowi Lewandowskiemu za przygotowanie Sali i pomoc przy
organizacji balu.
Dziêkujemy równie¿ Panu Wies³awowi
Mirgosowi z Firmy Jola za bezp³atny Przywóz i Odwóz Uczestników Balu z Okolic
ul. Królewskiej
Prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki otwiera
Bal w towarzystwie zespo³o Hot Stuff

Harcerska
Zima w miecie 2005

wypoczynkiem zuchowym i harcerskim zapraszamy na akcjê letni¹, czyli na koloniê
zuchow¹ i obóz harcerski.
Czuwaj!

Wielu osobom zuchowe czy harcerskie
akcje kojarz¹ siê ze s³onecznym lipcem czy
z³otym sierpniem. Tymczasem bia³y luty to
tak¿e doskona³y czas na organizacjê wspania³ej przygody, choæ nieco krótszej ni¿ letnie wakacje.
W czasie ferii zimowych Komenda Hufca
ZHP im. J. Kusociñskiego zorganizowa³a dla
dzieci i m³odzie¿y naszego miasta, bezp³atn¹ Nieobozow¹ Akcjê Zimow¹ (NAZ) w Milanówku. Wziê³o w niej udzia³ 50 uczniów
ze szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
Program Akcji by³ bardzo bogaty. Odwiedzilimy Muzeum Garncarstwa w Pruszkowie,
gdzie poznalimy historiê tej sztuki oraz zamienilimy siê w rzemielników- lepi¹c w³asne gliniane naczynia. Wybralimy siê z wizyt¹ do Muzeum Ewolucji przy Instytucie
Paleobiologii PAN, a na dodatkowych zajêciach poznalimy historiê naszej planety.
Zajêcia te by³y powiêcone archeologii pradziejowej ziemi i paleontologii. Nastêpnie
zwiedzilimy nasz¹ stolicê, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na najwa¿niejsze historycznie
dla cz³onków ZHP miejsca. Uda³ siê nam tak¿e wyjazd do kina Kinoteka. Spêdzilimy

mi³o czas w Dniu Ba³wanka, na zajêciach plastycznych i technicznych oraz muzycznoruchowych. Konkurowalimy w czasie zajêæ
sportowych oraz bawilimy siê w Sali Relaxu (colorado).
Szczególnie istotna by³a gra Bezpieczny
Milanówek z zadaniami terenowymi, w ramach której uczestnicy odwiedzili Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹, Komendê Policji i Stra¿
Miejsk¹.
Tegoroczna Harcerska Zima w miecie
nale¿a³a niew¹tpliwie do bardzo udanych.
Uczestnicy bawili siê zgodnie, mimo ró¿nicy
wieku. Starsi uczniowie, g³ównie z gimnazjum, pomagali m³odszym wykazuj¹c siê
odpowiedzialnoci¹ godn¹ dru¿ynowego.
Wiele konkursów i gier spowodowa³o, ¿e nikt
nie wraca³ do domu znudzony ani z pustymi
rêkami. Jak okreli³a to jedna z mam odbieraj¹ca swoj¹ pociechê z zajêæ: U was jest tak
inaczej (...) jest swojsko, rodzinnie.
W opinii uczestników, NAZ, który odby³
siê w tym roku, mia³ wiele zalet, ale te¿ jedn¹ wadê: by³ za krótki. Niestety ferie zimowe trwaj¹ krócej ni¿ letnie, dlatego te¿
wszystkich zainteresowanych d³u¿szym

Pragnê gor¹co podziêkowaæ Druhom
z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz Policji
i Stra¿y Miejskiej za pomoc w realizacji gry
Bezpieczny Milanówek, a dodatkowo OSP
za organizacjê pokazu sprzêtu stra¿ackiego.
Pragniemy tak¿e nadmieniæ, ze Hufiec
nasz wzi¹³ udzia³ w konkursie og³oszonym
przez Urz¹d Miejski dla organizacji pozarz¹dowych w Milanówku i wygra³ kwotê 2000,z³, a instruktorzy harcerscy prowadzili zajêcia na zasadach wolontariatu. W zwi¹zku
z tym tegoroczna Zima w Miecie mog³a
byæ bezp³atna dla uczestników.

GIMNAZJUM SPO£ECZNE
MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA
EDUKACYJNEGO
ZAPRASZA

REKRUTACJA
NA ROK SZKOLNY 2005/2006

ZESPÓ£ EDUKACYJNY
FUNDACJI DZIECI¥TKA JEZUS
zaprasza na dzieñ otwarty
w Katolickiej Prywatnej Szkole Podstawowej rodziców i dzieci, które w roku
szkolnym 2005/2006 rozpoczynaj¹ naukê
w klasach 0-VI, w dniu 18 kwietnia 2005 r.
w godz. 17.00-20.00 oraz
w Katolickim Prywatnym Przedszkolu
rodziców i dzieci w wieku 2-5 lat, w dniu
20 kwietnia 2005 r. w godz. 17.00-19.00.
Kontakt tel. 724 60 77, 605 379 351
e-mail: sekretariat@angel.edu.pl
www.angel.edu.pl
ZAPRASZAMY

wszystkich zainteresowanych nauk¹ w naszej szkole na spotkanie informacyjne w dniu 21 marca 2005 roku
o godz. 18.00 w budynku gimnazjum
przy ul. Brzozowej. Informacje tak¿e na
naszej stronie: www.brzozowa.pl
Kontakt:
tel. /fax 0-22 758-34-02
tel. 0-22 724-83-47
e-mail: sekretariat @ brzozowa.pl
gsmilanowek@poczta.onet.pl
Zapraszamy!

Dyrekcja Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3
w Milanówku ul. ¯abie Oczko 1 informuje,
¿e spotkanie informacyjne dla rodziców
uczniów rozpoczynaj¹cych naukê z dniem
1 wrzenia 2005 roku odbêdzie siê:
 2.06.2005 r. o godz. 17.00 Szko³a Podstawowa
 2.06.2005 r. o godz. 18.00 Gimnazjum
Podania do klas pierwszych obu szkó³ na
rok szkolny 2005/2006 nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie szko³y od dnia 4.05.2005 r.
w godz. 9.0015.00.
Dyrekcja ZSG nr 3

phm. Renata Górska
komendantka NAZ 2005

Serdeczne ¿yczenia otrzymane we
w³aciwym momencie odmieniaj¹ zamkniête serce: pobudzaj¹ do refleksji, wywo³uj¹
radoæ, wprawiaj¹ w dobry nastrój - tak
jak piew ptaka. Szkoda trzymaæ piêkne
ptaki w ukryciu i tylko dla siebie.
W Dniu Myli Braterskiej z najlepszymi
¿yczeniami
Harcerska Rodzina
Hufca ZHP Milanówek

Prezes Fundacji Dzieci¹tka Jezus
Ma³gorzata Trêbiñska

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
im. Armii Krajowej w Milanówku
informuje rodziców (prawnych opiekunów) dzieci rozpoczynaj¹cych z dniem
l wrzenia 2005 roku naukê w szkole, ¿e zapisy dzieci do pierwszej klasy Szko³y Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2005/2006
odbywaæ siê bêd¹ w kwietniu i maju br.
Zapraszamy rodziców (prawnych opiekunów) dzieci w dni powszednie w godz.
9.0015.00 do sekretariatu Szko³y. Prosimy

o zabranie dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoæ oraz
zameldowanie dziecka.
Spotkanie informacyjne dla rodziców
(prawnych opiekunów) dzieci zapisanych
do Szko³y jest planowane na czerwiec br.
Bli¿szych informacji na ten temat udzieli sekretarz Szko³y.

Adres i kontakt:
Milanówek, ul. Literacka 20
Tel/fax: 758 34 85, 758 32 06
e-mail: szkola.nr2@neostrada.pl
www.szkola2milanowek.neostrada.pl
Dyrektor Szko³y
Marianna Frej
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Kalendarz wydarzeñ

Co dalej
z Turczynkiem

artystycznych i sportowych
marzec/kwiecieñ 2005
MARZEC
08.03 (wtorek)
godz. 17.30
Dzieñ Kobiet  koncert pt. Babski zagajnik. Wyst¹pi zespó³ wokalny
CODA pod kierunkiem Beaty Osiadacz.
Pokaz tañca towarzyskiego par pod
kierunkiem Jarka Koryckiego. Poezje
Tadeusz Józef Maryniak. Loteria i przypowieci o kobietach. (Miejsce  MOK)
12.03. (sobota)
godz. 9.00
Mistrzostwa Milanówka w tenisie Sto³owym szkó³ podstawowych i gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta. (Miejsce  ZSG nr 1 ul. Królewska 69)
17.03. (czwartek)
godz. 10.00
Fina³ konkursu recytatorskiego, oraz
spotkanie z autorem dla dzieci 5 i 6
letnich Joann¹ Papuziñsk¹. (Miejsce i
org. NPSP, ul. Brzozowa 1)
18.03. (pi¹tek)
godz. 11.00
wiêto Szko³y. Konkurs historyczny.
(Organizator ISSP; Miejsce  MOK)
godz.19.00
Wernisa¿ inauguruj¹cy cykl wystaw
Zwi¹zku Polskich Artystów Malarzy
i Grafików. Tadeusz Puszcz  malarstwo (Miejsce  MOK)
21.03. (poniedzia³ek)
godz. 13.00
Fina³ Konkursu Krasomówczego nt.
Milanówka  dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych i rednich. (Organizator TMM;
Miejsce - MOK)
29.03. (wtorek)
godz. 17.00
Spotkanie powiêcone osobie Feliksa
Dzier¿anowskiego  kompozytora, dyrygenta, za³o¿yciela kapeli ludowej.
(Miejsce  MOK)

KWIECIEÑ

02.04. (sobota)
godz. 16.00
Wernisa¿. Wystawa pt. Pasierbowa
Europa Ducha powiêcona osobie
Ksiêdza Janusza Pasierba  kapelana,
uczonego, poety. (Organizator Zarz¹d
Stowarzyszenia Kunia Milanowska;
Miejsce-MOK) Wystawa czynna do 12
kwietnia br.
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03.04. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek teatralny pt. Przygody Chichotki. Opowieæ rozpoczyna siê w kosmosie na Weso³ej Planecie. Wszyscy s¹
tam bardzo szczêliwi. Niestety wkrótce
Król zaczyna cierpieæ na z³e sny. Dziewczynka o imieniu Chichotka wyrusza na
Ziemiê by znaleæ sposób na nocne koszmary. Na zakoñczenie swej d³ugiej i wyczerpuj¹cej podró¿y postanawia jeszcze
udaæ siê do Polski. Tam poznaje ch³opca
o imieniu Ja. Bajka przeplatana jest melodyjnymi piosenkami oraz zmieniaj¹cymi siê kilka razy dekoracjami. Bilety wstêpu po 5 z³ od osoby do nabycia przed
spektaklem. (Miejsce  MOK)
09.04. (sobota)
godz. 11.0014.00
Dni Otwarte Szko³y  Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podstawowa.
11.04. (poniedzia³ek)
godz. 12.00
Konkurs informatyczny dla klas VI
i gimnazjalnych. (Miejsce i org. ZSG nr 1
ul. Królewska 69)
17.04. (niedziela)
godz. 16.00
Koncert Fina³owy Konkursu wokalnego pt.  Pamiêtajcie o ogrodach. (Organizator Zespó³ EFDJ; Miejsce-MOK)
19.04. (wtorek)
godz.18.00
Wernisa¿. Wystawa plastyczna  Mieczys³aw Piaseczny. (Miejsce  MOK)
26.04. (wtorek)
godz. 10.00
Pó³fina³ Konkursu historyczno-literackiego dotycz¹cego ¿ycia i twórczoci
F.A. Ossendowskiego. (Miejsce  MOK)

Podziêkowanie
Serdecznie dziêkujê Policji w Milanówku,
a w szczególnoci Dzielnicowemu P. Bogdanowi Bryszewskiemu, Kierownictwu Terapii
Zajêciowej w Grodzisku Maz. i Lokatorom
domu, w którym mieszkam, za pomoc i kontakt z moim chorym synem oraz za cierpliwoæ
i wyrozumia³oæ.
Matka
Barbara Rymuszko

Przedmiotowa nieruchomoæ znajduje
siê w powiatowym zasobie nieruchomoci. Nieruchomoæ stanowi grunt o pow. 10,0181 ha,
oznaczony w ewidencji gruntów m. Milanówka nr 3 w obrêbie 07-01, z czego lasy stanowi¹ pow. 7,7727 ha, grunty rolne 864 m2
i tereny zabudowane inne 2,1591 ha. Dzia³ka jest zabudowana siedmioma budynkami.
G³ówn¹ zabudowê charakteryzuje styl willowo-pa³acowy i s¹ to dwa budynki (pawilony). Pozosta³e budynki maj¹ przeznaczenie
gospodarcze: magazyn, hydrofornia, portiernia i tlenownia. Budynki o charakterze willowo-pa³acowym wraz z otaczaj¹c¹ zieleni¹
dawnego za³o¿enia Turczynek, s¹ wpisane
do rejestru zabytków nr rej. 1181A, na mocy
decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
11 czerwca 1981 roku. Obiekt podlega ochronie jako zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy
ustanowiony uchwa³¹ nr 254/XXIII/05 Rady
Miasta Milanówka z dnia 15 marca 2005 r.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Milanówka nieruchomoæ po³o¿ona
jest na terenie zwi¹zanym z funkcj¹ sportowo-rekreacyjn¹ miasta oraz z zieleni¹
ochronn¹ z zakazem rozbudowy funkcji nie
zwi¹zanych z rekreacj¹.
Powy¿szy tekst, to najistotniejszy fragment informacji dotycz¹cej nieruchomoci
Turczynek, na terenie której przez wiele lat
funkcjonowa³ szpital. Szpital zosta³ definitywnie wiosn¹ 2003 roku przeniesiony do
nowego obiektu Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. Wydarzenie to nale¿y niew¹tpliwie traktowaæ jako historyczny prze³om
w dziejach s³u¿by zdrowia w naszym powiecie. Jeden problem zosta³ rozwi¹zany, ale jak
to w ¿yciu bywa, narodzi³ siê drugi  co dalej
z Turczynkiem?
Pojawia siê szereg g³osów sprowadzaj¹cych siê do jednego wniosku, by Turczynka
nie pozbywaæ siê w drodze sprzeda¿y, ale na
bazie jakiej sensownej koncepcji zagospodarowaæ go na cele publiczne, jako dobro
wspólne. W tej sprawie zosta³o wystosowane do Rady Powiatu stanowisko Rady Miasta Milanówka, które zamiecilimy w poprzednim styczniowym numerze biuletynu
(stanowisko to sprowadza siê do dwóch postulatów: by na szeæ miesiêcy odsun¹æ sprawê sprzeda¿y Turczynka oraz powo³aæ
wspólny zespó³ w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania tego obiektu).
W zwi¹zku z tymi postulatami sprawa sprzeda¿y Turczynka ju¿ dwukrotnie by³a zdejmowana z porz¹dku sesji obrad Rady Powiatu.
Z punktu widzenia Gminy, któr¹ zarz¹dzam, mam wiadomoæ, ¿e przy skali potrzeb i problemów, z jakimi boryka siê Gmina Miasto Milanówek, nie staæ nas na powa¿ne inwestowanie w Turczynek ze rodków
bud¿etu miasta. Wed³ug Wieloletniego Planu

Inwestycyjnego na lata 2005-2013, który
Rada Miasta Milanówka przyjê³a w styczniu
br., czeka nas m.in.: budowa Centrum Rekreacji Sportu Grudów w latach 2005-2008
(hala sportowa, sto³ówka, sale lekcyjne, filia biblioteki, boiska do gier zespo³owych,
krêgielnia przy Zespole Szkó³ Gminnych nr
1), budowa 35 kmb kanalizacji sanitarnej i
modernizacja 40 kmb dróg.
S¹dzê, ¿e jeli narodzi siê sensowna koncepcja dotycz¹ca zagospodarowania Turczynka obejmuj¹ca modernizacjê obiektu
i jego bie¿¹ce utrzymanie, przy wykorzystaniu rodków pozabud¿etowych, choæby unijnych funduszy z puli na rewitalizacjê zabytków, to nale¿y j¹ powa¿nie rozwa¿yæ, ale nie
mo¿na zbyt d³ugo czekaæ, bo czas dzia³a na
niekorzyæ tej nieruchomoci.
Byæ mo¿e sprawa Turczynka zainspiruje
Mieszkañców Milanówka i wspólnie znajdziemy pomys³ na wykorzystanie tak trudnego z wielu wzglêdów obiektu.
Wszelkie pomys³y s¹ mile widziane. Szanowni Pañstwo, jeli macie jakie propozy-

Bal
Przebierañców

Jedna z dwóch willi Turczynek

cje, proszê kierujcie je na adres redakcji Biuletynu, a my ze swej strony zobowi¹zujemy
siê rzeczowe pomys³y przekazaæ w³acicielowi nieruchomoci  Starostwu Powiatowemu w Grodzisku Maz. i wspólnie uzgodniæ
dalsz¹ drogê dzia³ania.
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Konkurs pt. ¯ycie i twórczoæ
F. A. Ossendowskiego
Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski
Orodek Kultury w Milanówku og³aszaj¹
konkurs o charakterze historyczno-literackim dotycz¹cy pisarza i podró¿nika F.A.
Ossendowskiego skierowany do uczniów
gimnazjów z Milanówka. Celem jest przybli¿enie m³odzie¿y osoby niezwyk³ego cz³owieka, jakim by³ F.A. Ossendowski. W roku bie¿¹cym mija 60 lat od jego mierci (zosta³ pochowany na miejscowym cmentarzu); na rok
przysz³y przypada 130 rocznica urodzin.
Patronat honorowy objêli: Burmistrz Miasta
pan Jerzy Wysocki, prezes fundacji Odysseum (Orodek Dokumentacji Dokonañ Polaków w wiecie) pan Witold S. Micha³owski, który odegra³ ogromn¹ rolê w przywró-

ceniu pisarzowi nale¿ytego miejsca w dziejach ojczystej literatury oraz w przypomnieniu jego podró¿niczych dokonañ i prezes
Towarzystwa Mi³oników Milanówka pan
Andrzej Pettyn. Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu, regulaminu etc.
organizatorzy udzielaj¹ pod nastêpuj¹cymi
numerami kontaktowymi:
Miejska Biblioteka Publiczna tel. 755 81 13
Miejski Orodek Kultury tel./fax 758 39 60
e-mail: mokmilanowek@wp.pl
www.mokmilanowek.pl
Dyrektor MBP Zofia Pawlak-Szymañska
Dyrektor MOK Anna Barbara Biczyk

III Edycja Konkursu Wokalnego
pt. Pamiêtajcie o ogrodach
Katolicka Prywatna Szko³a Podstawowa
w Milanówku, przy ul. Warszawskiej 52 organizuje III Edycjê Konkursu Wokalnego pt.
Pamiêtajcie o ogrodach pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego oraz Ks. Dziekana Zbigniewa Szysza. Konkurs odbêdzie siê w dniach 16 -17.04.2005 r.
Do udzia³u zapraszamy:
 dzieci w wieku 5-6 lat
 uczniów klas I - III Szko³y Podstawowej
 uczniów klas IV - VI Szko³y Podstawowej
 uczniów gimnazjum

 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych
wszystkich typów
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ solici
i zespo³y. Karty zg³oszenia oraz regulamin
konkursu dostêpne s¹ w Zespole Edukacyjnym Fundacji Dzieci¹tka Jezus, Milanówek,
ul. Warszawska 52, tel. 724-60-77, kom 605
379 351 oraz na stronie internetowej
www.angel.edu.pl
Prezes Fundacji Dzieci¹tka Jezus
Ma³gorzata Trêbiñska

Ostatnia sobota karnawa³u. Idziemy
z dzieæmi przez zamarzniête miasto na bal.
W siedzibie stra¿y po¿arnej jest dzi wyj¹tkowo wi¹tecznie. Kolorowe dekoracje, ciep³o, przytulnie. Ju¿ przy wejciu podchodz¹
do nas dziewczêta - wolontariuszki, proponuj¹c swoj¹ pomoc przy dzieciach. Jest ich
sporo wiêc mog¹ mieæ na oku wszystkich
swoich podopiecznych. Obserwujê jak ci m³odzi ludzie potrafi¹ wietnie siê bawiæ. Szkoda, ¿e nie widz¹ tego ci, co w m³odzie¿y widz¹ same patologie i brak kultury. Ta m³odzie¿ jest inna. A mo¿e w ogóle m³odzie¿ jest
inna ni¿ nam siê wydaje. Tylko widaæ to dopiero kiedy pozwoli im siê dzia³aæ. Tu, na
balu, to oni pe³ni¹ rolê gospodarzy i doskonale siê wywi¹zuj¹ ze swoich obowi¹zków.
Bal prowadz¹ król i królowa - licealici
o niesamowitej inwencji. Co chwila proponuj¹ dzieciom nowy konkurs: budowanie wie¿y z klocków, rysowanie z zas³oniêtymi oczami, wycigi z jajkiem na ³y¿ce. Widaæ jak niewiele trzeba, ¿eby maluchy wietnie siê bawi³y. Wystarczy kto, kto pokieruje ich uwag¹ i - co najwa¿niejsze - sam bêdzie siê bawi³ razem z nimi. W przerwach miêdzy konkursami króluje muzyka. Dzieciaki wiruj¹,
skacz¹ tañcz¹. Ka¿dy ma przebranie. Mo¿na tu spotkaæ Pipi Poñczoszankê, pirata, królewnê, supermena. Porodku sali król prosi
do tañca wszystkie dziewczêta. Nawet malutkie królewny mog¹ tañczyæ z królem, choæ
wygl¹da to co najmniej zabawnie. M³odzie¿
prowadz¹ca zabawê wyj¹tkowo dobrze radzi sobie z rozbrykan¹, niema³¹ grup¹ dzieci. Nawet kiedy przychodzi czas poczêstunku, nie ma zamieszania, t³oku. Królewska
para pilnuje porz¹dku i skutecznie panuje
nad sytuacj¹. By³am pe³na podziwu, bo przecie¿ dobrze wiem jakie to trudne. Licealici,
którzy w ostatni¹ sobotê karnawa³u wol¹, zamiast pójæ na imprezê we w³asnym gronie,
skakaæ z maluchami na balu przebierañców
(lub przynajmniej potrafi¹ jedno z drugim
pogodziæ), to widok doæ niezwyk³y. W dodatku, wygl¹da na to, ¿e im równie¿ podoba
siê ta zabawa, mimo zmêczenia i ha³asu.
Oprócz wietnej zabawy, organizatorzy Stowarzyszenie Tarcza - zapewnili wspania³y
s³odki poczêstunek, napoje, a pan burmistrz
otwieraj¹c bal ofiarowa³ dzieciom krówki.
Wszyscy wracali z balu zmêczeni i szczêliwi. Niejeden szed³ obwieszony kolorowymi balonami. Ten bal dzieciaki zapamiêtaj¹
na d³ugo - powiedzia³ do mnie jaki ojciec
oczekuj¹cy na swoje pociechy. Bo rzeczywicie, trudno sobie wyobraziæ lepiej przygotowan¹ imprezê, na której dzieci mog³yby
weso³o i bezpiecznie spêdziæ czas w gronie
rówieników, imprezê, na której ka¿dy czuje siê dobrze i swobodnie.
Joanna Sarnecka-Dru¿ycka

19

II Milanowskie Forum Kultury

Architektura  nasz skarb

Nowa architektura
Uwaga  nadchodzi nowe!
Jeli chodzi o stare zabytkowe domy to
raczej mo¿na spaæ spokojnie, uwa¿a znany
architekt Jerzy Jaroszewicz, poniewa¿ z biegiem lat przybywa wyremontowanych lub
odbudowanych zabytkowych willi. Wystarczy przejæ ulicami Milanówka. Jednak spraw¹ bardzo istotn¹ jest podnoszenie wiadomoci spo³eczeñstwa w dziedzinie budownictwa. O stare dzie³a nie trzeba siê tak martwiæ, jak o nowe. Mamy zabytkowe per³y, ale
gdy nagle w s¹siedztwie powstaj¹ domy
o niebieskich dachach, koszmarne konstrukcyjnie  a powstaj¹ zgodnie z przepisami 
zm¹cony zostaje urok otoczenia. Zwróæmy
uwagê na to co powstaje, jak¹ ma wartoæ,
czy sporz¹dzaj¹c nowe plany zagospodarowania powinnimy patrzeæ tylko na ekologiê. Trzeba pomyleæ o architekturze w jej
aspekcie estetycznym.
Okazuje siê, ¿e gro architektury nowej,
która dzisiaj powstaje, jest pozbawione stylu. W w¹skich uliczkach pojawiaj¹ siê drogie kute ogrodzenia, a przy nich wystawiane s¹ krasnale, lwy itp. Widaæ, ¿e nie mamy
do czynienia z bied¹, lecz brakiem wyrobienia smaku. Okazuje siê równie¿, ¿e za okrelone pieni¹dze mo¿na zaprojektowaæ i pobudowaæ byle co, ale za te same pieni¹dze
mo¿na stworzyæ co naprawdê wartociowego, piêknego.
Towarzystwo Mi³oników Milanówka
wysz³o z propozycj¹ wydania publikacji,
w której zawarte by³yby podstawowe informacje o charakterze architektury Milanówka. Mo¿na by pokazaæ nowe wartociowe realizacje jakie pojawi³y siê w ostatnich latach
oraz nowe atrakcyjne propozycje projektów.
Powinny w niej pojawiæ siê informacje pomagaj¹ce zrealizowaæ w dobrym stylu Dom
w Milanówku. Publikacja taka powinna byæ
bezp³atnie wrêczana osobom wystêpuj¹cym
o warunki zabudowy na dzia³ce po³o¿onej
w naszym miasteczku. Warto propagowaæ
udane realizacje, warto je pokazywaæ i podawaæ jako przyk³ad. Mo¿e dobrze by³oby
namówiæ naszych rodzimych architektów,
aby stworzyli jakie wizje, niekoniecznie
daj¹ce siê zrealizowaæ, aby pokazaæ jak
móg³by wygl¹daæ Milanówek. Pamiêtamy
takie wizje Jana Szczepkowskiego.
Swego czasu, wspomnia³ Jerzy Jaroszewicz, Stowarzyszenie Architektów Polskich
zorganizowa³o konkurs na Dom w krajobrazie. Zwyciêski projekt konkursu mia³ byæ
zrealizowany w Milanówku. Architekci zainteresowali siê tym tematem, ale ostatecznie nie dosz³o do jego realizacji. Media nie
zadzia³a³y.
Dla architektów cenn¹ jest ju¿ sama krytyka, uwa¿a Marek Ziarkowski. Kiedy przekszta³ca³y siê dzielnice  miasta-ogrody 
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takie jak np. ¯oliborz czy Saska Kêpa, to mielimy do czynienia z wielk¹ awantur¹ o architekturê miêdzy architektami, którzy prezentowali nurt narodowy i miêdzy tymi, którzy stanowili awangardê. Problem polega na
tym, ¿e dzisiaj zainteresowanie tym tematem jest marginalne. Wiêkszoæ ludzi tak naprawdê nie wykazuje zainteresowania. Pewn¹ nadziejê wi¹¿emy z rynkiem, który
bêdzie wartociowa³ now¹ architekturê
i w zwi¹zku z tym bêdzie prze³o¿enie na jakoæ. Czêæ ludzi powoli zaczyna wartociowaæ, ale nie wszyscy.
Jerzy Jaroszewicz nak³ania, by wiêkszym
zaufaniem darzyæ architektów, nie forsowaæ
za wszelk¹ cenê w³asnych pomys³ów, bardziej zdaæ siê na ich wyobraniê.
Dla przyk³adu godzenia starego budownictwa z nowym, Krystyna S³owik przedstawi³a analizê architektury okolic Otwocka,
gdzie domy stare, drewniane, jednorodne
architektonicznie dziel¹ siê przestrzeni¹
z now¹ architektur¹ murowan¹.
Jeli chodzi o spo³eczeñstwo, to wiadomoæ nale¿y kszta³towaæ ju¿ od dziecka  co jest wartociowe a co nie. Metoda
obrazkowa  to jest ³adne, a to brzydkie.
Artyku³y ilustrowane plus informacje,
gdzie mo¿na siêgaæ po dobre projekty, zrobi³yby du¿o dobrego.
Znany architekt i wyk³adowca Dariusz
miechowski wspomnia³ niegdy og³oszony
w Milanówku konkurs na Nowy dom, na
Przebudowê i na Konserwacjê  w trzech
kategoriach. Zasady opublikowano w jednym z czasopism. By³ to bardzo ciekawy konkurs, wielu zainteresowanych wziê³o w nim
udzia³,. ok. 30 osób. Taki konkurs mo¿na
by³oby powtórzyæ.
rodowisko architektów mo¿na by wzbogacaæ o warsztaty architektoniczne  uwa¿a
Jerzy Jaroszewicz. Nie iæ drog¹ promowania
architektów lecz architekci niech promuj¹ siê
w³asnymi dokonaniami. Ciekawa by³aby
próba zaistnienia tematu Milanówka na forum kilku czasopism typu ARCHITEKTURA,
DOM czy inne, na zasadzie warsztatów, zainteresowania ludzi tym, ¿e dzieje siê tu co
dobrego. Byæ mo¿e zachêci³oby to do inwestowania w naszym miecie. Mo¿na by np.
pomyleæ o Milanówku jako ekskluzywnej
dzielnicy Warszawy. Zacz¹æ od zaaran¿owania chocia¿by drogi Królewskiej, która zachêca³aby swoim nowatorstwem do osiedlania
i inwestowania w dobr¹ architekturê.
Innym problemem s¹ ró¿nego typu rozwi¹zania bry³ budynków. Istnieje w spo³eczeñstwie kompleks klocka. Aby to zmieniæ
musimy sobie zdaæ sprawê z tego, ¿e podstawow¹ wad¹ dzisiejszej architektury
w Polsce jest jej bezosobowoæ. Proponuj¹c

proste rozwi¹zania nara¿amy siê na porównywanie z minion¹ epok¹. S¹ jednak przyk³ady w Polsce, gdzie owe rozwi¹zania egzystuj¹ ze stylem narodowym i s¹ per³ami
architektury.
Dariusz miechowski zaznaczy³, ¿e bezosobowy mo¿e byæ równie¿ dworek kupiony z katalogu. W ca³ej Polsce jest takich wiele: w Milanówku, w Krakowie, wszêdzie.
Koñcz¹c naszkicowane myli o architekturze wspó³czesnego Milanówka zadajê pytanie  czy mo¿na liczyæ na seriê artyku³ów
edukacyjnych z dziedziny nowej architektury? Mylê, ¿e fachowcy podobnie jak podczas
Forum, aktywnie zabior¹ g³os. Towarzystwo
Mi³oników Milanówka dzia³a ju¿ od dziesiêciu lat na rzecz upowszechniania wiedzy
o architekturze. Wszystko jednak w du¿ej
mierze wynika z ewolucji.
Sprawozdanie opracowa³
Mariusz Koszuta

c.d. w nastêpnym numerze

SPOTKANIE
MISTRZÓW
MA£YCH OJCZYZN
11 marca br. o godz. 12.00 w Muzeum
Niepodleg³oci w Warszawie odby³o siê spotkanie z Towarzystwem Mi³oników Milanówka w ramach spotkañ mistrzów ma³ych ojczyzn pt. Milanówek  Ma³y Londyn
Spotkanie otworzy³ dyrektor Muzeum
Niepodleg³oci dr Andrzej Stawarz. Po czym
dorobek Towarzystwa Mi³oników Milanówka przedstawi³  prezes Andrzej Pettyn.
Nastêpnie, prof. dr hab. Arkadiusz Ko³odziejczyk dokona³ prezentacji ksi¹¿ki
Milanówek  Ma³y Londyn i omówi³ rolê
Milanówka w okresie po Powstaniu Warszawskim. Po czym Andrzej Pettyn opowiedzia³ jak powsta³a ksi¹¿ka Milanówek 
Ma³y Londyn. Wype³niona po brzegi Sala
Teatralna Muzeum mog³a wys³uchaæ fragmentów wspomnieñ Stanis³awa Markowskiego, czytanych przez aktora scen warszawskich Pana Ryszarda Bacciarellego. Jacek £ocz zapiewa³ do w³asnej muzyki,
wiersz Iwony Bu³at Po co wam to ch³opcy
by³o? oraz wiersz Bo¿eny Starociak
Dziewczyna.
Mariusz Koszuta

KLUB
MODELEK
Uzupe³niaj¹cy casting do Klubu Modelek
Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku.
Serdecznie zapraszamy panie w wieku od 16
do 26 lat. Przyjmujemy zg³oszenia telefoniczne w godzinach 10.00 - 18.00 od poniedzia³ku do pi¹tku. Tel. 758-39-60

Konkurs plastyczny
Ptaki w naszych ogrodach rozstrzygniêty!
W ramach edukacji ekologicznej maj¹cej
na celu popularyzowanie obserwowania ptaków w naszych ogrodach, nauczycielki przyrody: Pani Dorota Zieliñska - Dunaj i Pani
Joanna Czereyska ze Szko³y Podstawowej nr 2
w Milanówku zorganizowa³y szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas IV - VI.
Uczniowie wykonali karmniki, budki lêgowe, strachy oraz albumy ze zdjêciami
i opisami ptaków. Jury mia³o bardzo trudne
zadanie, aby wybraæ zwyciêzców.
Ostatecznie, po ocenie prac konkursowych i podsumowaniu punktów, wy³oniono
po trzech laureatów z ka¿dej kategorii:
W kategorii budki lêgowe  przyznano:
I miejsce - Maciejowi Czerniawskiemu

II miejsce - Edycie Orzechowskiej i Bartoszowi Orzechowskiemu
III miejsce - Indze Wójcickiej

W kategorii strachy - przyznano:
I miejsce - Kacprowi Zalipskiemu i Kacprowi Stankiewiczowi

II miejsce - Marcie Kubek
III miejsce - Dominice B³ochowiak
W kategorii albumy
- przyznano:
I miejsce - Renacie Hac
i Ewie Chojnowskiej
II miejsce - Kasi Karbowniczek
III miejsce - Bartoszowi
Orzechowskiemu
W kategorii karmniki
- przyznano:

III miejsce - Przemkowi Aniszewskiemu
Uroczyste wrêczenie nagród dla autorów
nagrodzonych prac oraz wrêczenie dyplomów dla wszystkich uczniów, którzy wziêli
udzia³ w konkursie, odby³o siê w dniu
10.02.2005r., w Szkole Podstawowej Nr 2
w Milanówku przy ul. Literackiej.
Budki lêgowe wykonane przez nagrodzonych uczniów, zosta³y przekazane Ogrodnikowi Miejskiemu w celu zawieszenia ich na
terenach zieleni miejskiej. Ogrodnik Miejski,
w imieniu Burmistrza Miasta Milanówka,
przekaza³ szkole 4 symboliczne krzewy (berberys koreañski, ognik, rokitnik i irga). Krzewy te s¹ przyjazne ptakom - nie tylko daj¹
im schronienie, ale
równie¿ po¿ywienie.
Wszystkim laureatom konkursu, nauczycielkom przyrody
oraz Dyrektorce szko³y - Pani Mariannie
Frej serdecznie gratulujê!
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

I miejsce - Anecie Tyszewskiej

Konkurs rysunkowy dla dzieci
1. Stowarzyszenie Esperantystów w Lunay we Francji organizuje kolejny konkurs
rysunkowy dla dzieci. Tym razem jest on
powiêcony przypadaj¹cej w 2005 roku
200. rocznicy urodzin s³ynnego duñskiego
bajkopisarza Hansa C. Andersena.
Miejski Orodek Kultury wspólnie z Towarzystwem Mi³oników Milanówka, które
ju¿ raz poredniczy³o w podobnym konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie
w Lunay, zaproponowaæ m³odzie¿y milanowskiej udzia³ w tej imprezie. Przypominamy, ¿e
przed kilkoma laty nasi m³odzi plastycy z Milanówka zdobyli kilka nagród. Mamy nadziejê, ¿e i tym razem dobrze siê spisz¹, bo utalentowanej plastycznie m³odzie¿y u nas nie brakuje.
2. Konkurs organizujemy w dwóch etapach - na szczeblu lokalnym (milanowskim),
a póniej na szczeblu miêdzynarodowym.
A wiêc bêd¹ to jakby dwa konkursy lokalny
w Milanówku i miêdzynarodowy, z tym ¿e
na ten miêdzynarodowy wylemy najlepsze
prace wybrane przez nasze miejscowe jury.

II miejsce - Kasi Bartoszek

3. Aby wzi¹æ udzia³ w konkursie nale¿y
wykonaæ ilustracjê do jednej z bajek Andersena i przekazaæ j¹ do Miejskiego Orodka
tury w terminie do dnia 15 kwietnia br.
4. Format pracy, minimum: 40 x 30 cm,
maksimum: 50 x 40
5. Kategorie wiekowe:
A  do lat 7,
B  od 7 do 10 lat,
C  od 10 do 14 lat.
6. Wa¿ne jest, aby prace trafi³y do MOK-u
do 15.04.2005 r., poniewa¿ milanowskie
jury musi dokonaæ wyboru najciekawszych
prac, przyznaæ nagrody i zorganizowaæ
w MOK-u ich ekspozycjê. Nastêpnie najciekawsze prace zostan¹ przes³ane do Francji
w terminie do: 25 maja 2005 r.
7. Na odwrocie ka¿dej pracy (rysunek,
akwarela, praca malarska - technika dowolna) nale¿y podaæ metryczkê jej autora zawieraj¹c¹ nastêpuj¹ce dane wypisane na kom-

puterze lub maszynie do pisania na karteczce:
 imiê i nazwisko,
 wiek dziecka,
 adres szko³y, klubu, pracowni plastycznej,
 tytu³ bajki do której odnosi siê praca,
ewentualnie uzupe³niony opisem (jeli taka potrzeba zaistnieje),
 imiê i nazwisko nauczyciela prac plastycznych.
Karteczkê z ww. danymi nale¿y nakleiæ
na odwrocie pracy!
8. Po 25 maja 2005 r. zbierze siê we Francji jury, które w terminie do koñca czerwca
br. oceni nades³ane prace i og³osi wyniki konkursu. Nagrodzone prace bêd¹ eksponowane na wystawie we Francji. Rozes³anie nagród
i wyró¿nieñ nast¹pi w póniejszym terminie.
9. Konkurs plastyczny warto po³¹czyæ ze
szkolnymi imprezami powiêconymi bajkom
Andersena.
Anna Barbara Biczyk
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
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Halowy Turniej Pi³ki No¿nej

o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka
W dniach 17 i 18 lutego 2005 r. z inicjatywy Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku rozegrano w Miejskiej Hali Sportowej
przy ul. ¯abie Oczko 1 Halowy Turniej Pi³ki
no¿nej o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka, dla uczniów szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych. W turnieju udzia³ wziê³o 16
dru¿yn. Ogó³em w rozgrywkach bral udzia³
112 uczestnikow z milanowskich szkó³.
Wyniki:

Król strzelców:
1. Micha³ Winnicki - 9 goli
2. Robert Matysiak (WC Picker) - 8 goli
Najlepszy bramkarz
 Mariusz Gruszczyñski (All Stars)
Jak widaæ pomys³owoæ naszej m³odzie¿y w nadawaniu nazw swoim dru¿ynom jest
nieograniczona. Puchary, medale, dyplomy

i nagrody zwyciêskim dru¿ynom oraz nagrody pocieszenia pozosta³ym uczestnikom
wrêcza³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysocki. Serdeczne podziêkowania od organizatorów rozgrywek dla sêdziego pana
Krzysztofa Michalaka, który sêdziowa³
wszystkie mecze, dla pani Teresy Rauser za
opiekê medyczn¹ podczas rozgrywek oraz
dla pani Agnieszki Okrasiak pilnuj¹cej porz¹dku w czasie trwania rozgrywek.
Prowadz¹cy rozgrywki
Grzegorz Michalak

Szko³y podstawowe:

1 m-ce Spartakus (Rados³aw Zawisza, Daniel Wilanowski, Piotr Dobrogowski, £ukasz Adamski i Sebastian Grabalski)
2 m-ce Barbi rz¹dzi
3 m-ce Black and White
Król strzelców:
1. Rados³aw Zawisza - 14 goli
2. Daniel Wilanowski - 8 goli
Najlepszy bramkarz
- Sebastian Grabalski (Black and White)

Szko³y gimnazjalne:

1 m-ce Viva Levativa (Micha³ Winnicki,
£ukasz Tameczka, Krzysztof Milczarek, Adam Skomorowski, Rafa³ £uczyñski, Hubert Wojciechowski i Tomasz Szymañski)
2 m-ce All Stars
3 m-ce WC Picker

Zwyciêskie dru¿yny ze szkó³ podstawowych z organizatorami turnieju

Milanowscy bryd¿yci najlepsi WARSZTATY
30.01.05 w Teatrze Letnim Miejskiego
Orodka Kultury odby³y siê X Jubileuszowe
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Bryd¿u
Sportowym Parami o Puchar Burmistrza
Miasta.
Mi³o mi zakomunikowaæ, ¿e mistrzostwo
zdoby³a para z Milanówka: El¿bieta Wróblewska i W³odzimierz Rutkowski. Burmistrz Miasta pan Jerzy Wysocki wrêczaj¹c
puchary i dyplomy, szczególnie podziêkowa³

panu W³odzimierzowi Rutkowskiemu, który od 10 lat prowadzi sekcjê bryd¿a sportowego w naszym miecie.
Wyniki zawodów:
1 m-ce  El¿bieta Wróblewska - W³odzimierz Rutkowski
2 m-ce  Jerzy Jode³ka - Jerzy Szuka³a
3 m-ce  Tadeusz Gawart - Alojzy Wróbel
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Trzy najlepsze pary mistrzostw z Burmistrzem Miasta Jerzym Wysockim
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TWÓRCZE

Grupa I - rysunek i malarstwo
Poniedzia³ek godzina 17.00. Prowadzi pan
W³odzimierz Starociak.
Grupa II - plastyka
Zajêcia od 23.03.05. - roda godzina 17.00.
Prowadzi pani Edyta Budziewska.
PROPOZYCJE zajêæ w nowopowsta³ej grupie:
 rysunek- o³ówek, wêgiel, tusz;
 malarstwo- plakatówki, akwarela, tempery,
pastele, kredki, technika mieszana;
 malarstwo na szkle;
 witra¿e z kartonu i bibu³y;
 malowana ceramika (talerze, pojemniki,
fili¿anki);
 obrazki z serwetek( podk³ad: deseczki ;
serwetki, ¿elatyna);
 linoryt (linoleum, d³utka, farba, wa³ek,
kartka papieru, ³y¿eczka);
 rzeba w mydle;
 modelowanie w masie solnej;
 bi¿uteria z modeliny (+ koraliki itp.
materia³y);
 ga³gankowe obrazki
 papieroplastyka - praca np. nad zaproszeniami, kartkami urodzinowymi, imieninowymi
 praca nad dekoracjami wi¹tecznymi;
 fantazyjne ramki na zdjêcia, lustra,
skrzyneczki, pude³eczka

Pielêgnacja drzew

Od pocz¹tku lat 90 mo¿emy spotkaæ
w Milanówku ludzi spaceruj¹cych w koronach drzew. S¹ to tzw. chirurdzy drzew,
których praca polega na ochronie i zabezpieczaniu drzew, szczególnie starych i chorych,
przed negatywnym oddzia³ywaniem rodowiska miejskiego oraz pomocy drzewom
w przystosowaniu do ¿ycia w specyficznych
warunkach terenów zurbanizowanych.
Termin chirurgia drzew jest coraz czêciej zastêpowany szerszym i bardziej w³aciwym terminem pielêgnacja drzew
Czy pielêgnacja drzew jest w ogóle potrzebna?
Ka¿de drzewo rosn¹ce w miecie nara¿one jest na sta³e negatywne oddzia³ywanie
szeregu czynników m.in.: specyficznego mikroklimatu miasta, zanieczyszczenia gleby
i powietrza, zmiany stosunków wodnych w
glebie, czêstego uszkadzania mechanicznego, niew³aciwie prowadzonych ciêæ - usuwanie konarów i ga³êzi. Najczêciej drzewo
takie nie mo¿e osi¹gn¹æ typowych dla danego gatunku rozmiarów lub kszta³tu korony,
choruje, ma znacznie krótszy, ni¿ potencjalnie mo¿liwe, okres ¿ycia.
Coraz czêciej do miast wprowadzane s¹
sztucznie wyhodowane i wyselekcjonowane
odmiany gatunków drzew o nienaturalnych
dziwacznych formach, uzyskanych poprzez sposób prowadzenia w szkó³ce lub
szczepienie. Coraz czêciej wprowadza siê na
tereny zieloni gatunki drzew nie wystêpuj¹ce naturalnie w danym rejonie.
Jeli chcemy:
 aby przetrwa³y drzewa w miastach, w niesprzyjaj¹cych warunkach, z dala od swoich naturalnych rejonów wystêpowania,
o nienaturalnej budowie koron,
 korzystaæ z parku, skweru czy spaceruj¹c zadrzewionymi ulicami miasta - ogrodu, nie bêd¹c nara¿onym na niebezpieczeñstwo ze strony zrywaj¹cych siê konarów i spadaj¹cych ga³êzi,
 jak najd³u¿ej cieszyæ siê starymi, dostojnymi okazami drzew,
 uzupe³niaæ i upiêkszaæ architekturê miasta przez zielone formy architektoniczne to pielêgnacja drzew jest potrzebna
i konieczna.
Cele pielêgnacji drzew
Pielêgnacja rozpoczyna siê ju¿ w szkó³ce, gdzie nadaje siê drzewom odpowiedni¹
formê (pienn¹ lub naturaln¹) i kszta³tuje
korony poprzez stosowanie ciêæ formuj¹cych
i koryguj¹cych. Te same zabiegi pielêgnacyjne wykonuje siê przez kilka nastêpnych lat
ju¿ po wysadzeniu drzew w miejsce docelowe. Kszta³towanie drzew w tym okresie ma
najwiêkszy wp³yw na ich dalszy rozwój i decyduje o koniecznoci prowadzenia pielêgnacji w przysz³oci.
Drzewa sadzone w ostatnich latach na terenach zieleni miejskiej w Milanówku s¹ ju¿

dobrze ukszta³towane i wymagaj¹ niewielkich ciêæ koryguj¹cych, które w zasadzie
ograniczaj¹ siê do usuwania odrostów i wyprowadzenia jednego przewodnika. Przyk³adem mog¹ byæ tutaj lipy drobnolistne wysadzone w ul. Warszawskiej na odcinku od
sklepu ogrodniczego do ul. Prostej.
Drzewa stanowi¹ce podstawow¹ masê
zieleni w miecie, czyli okazy kilkudziesiêcioletnie, stwarzaj¹ najwiêcej problemów
i wymagaj¹ najbardziej intensywnych zabiegów pielêgnacyjnych. Wynika to z nastêpuj¹cych czynników:
 braku odpowiedniego prowadzenia
w przesz³oci,
 wzrostu w zbyt du¿ym zagêszczeniu - nie
przeprowadzono na czas przewietlenia
drzewostanu,
 niew³aciwego miejsca sadzenia - w pobli¿u budynków, pod liniami energetycznymi, itp.,
 uszkodzenia nadziemnych i podziemnych czêci drzewa w trakcie niew³aciwie prowadzonych robót budowlanych
lub prac ziemnych,
 naturalnego zamierania czêci ga³êzi - powstawanie tzw. suszu fizjologicznego,
 infekcji czynników chorobotwórczych
i dzia³alnoci szkodników.
Podstawowymi zabiegami przeprowadzanymi na tych drzewach s¹ ciêcia przewietlaj¹ce, które rozluniaj¹c koronê poprawiaj¹ warunki ¿ycia drzewa, a tak¿e ciêcia
sanitarne, polegaj¹ce na usuwaniu chorych,
zamar³ych i nad³amanych konarów i ga³êzi.
Takim w³anie zabiegom zosta³o poddanych
wiêkszoæ drzew na terenie miasta, np. dêby
pomnikowe na Starodêbach, lipy drobnolistne w ul. Podgórnej, fragmenty drzewostanów w Parku Lasockiego, klonów i dêbów na
terenie MOK przy ul. Kocielnej.
Drzewa pochylone, o niesymetrycznie
rozroniêtej koronie, a tak¿e okazy z bardzo
roz³o¿ystymi konarami, wymagaj¹ ciêæ koryguj¹cych, poprawiaj¹cych statykê i zapobiegaj¹cych ich roz³amaniu. Jeli przyjrzymy
siê np. lipom w ul. Letniczej czy Sienkiewicza, zauwa¿ymy jak wiele drzew wymaga
w³anie tych zabiegów - maj¹ bardzo d³ugie,
rozwidlaj¹ce siê pod ostrymi k¹tami konary,
s¹ pochylone. Czasami, zamiast wykonywania korekcji koron, stosuje siê tzw.
wzmocnienia mechaniczne: wi¹zania, odci¹gi, podwieszenia lub podpory. W Milanówku mo¿na obejrzeæ wi¹zania w postaci elastycznych lin spinaj¹cych dwa lub wiêcej
konarów w górnej czêci korony na lipie pomnikowej w ul. Królowej Jadwigi, na lipie
w ul. Starodêby, na lipie pomnikowej na terenie bazy ZGKiM przy ul. Turczynek.
Wiêkszoæ drzew rosn¹cych przy drogach
lub w pobli¿u przewodów energetycznych,
drzew nierozwa¿nie posadzonych w pobli¿u budynków i np. zacieniaj¹cych jego okna,
wymaga tzw. ciêæ technicznych, czyli usuniê-

cia konarów i ga³êzi wrastaj¹cych w przewody lub niszcz¹cych elewacjê budynku.
Szczególnej uwagi wymagaj¹ drzewa stare, poniewa¿ oprócz ciêæ sanitarnych, przewietlaj¹cych i koryguj¹cych, czêsto musz¹
byæ wykonane zabiegi ingeruj¹ce w tkanki
drzewa. Nale¿¹ do nich np. usuwanie murszu z miejsc wypróchnia³ych, czyszczenie,
odpowiednie formowanie i zabezpieczenie
chemiczne ubytków, zak³adanie rurek odwadniaj¹cych i drena¿y oraz instalowanie
nieraz skomplikowanych wzmocnieñ mechanicznych. W Milanówku zabezpieczenie
starych drzew ogranicza siê do niezbêdnego
minimum, zgodnie z najnowszymi trendami chirurgii drzew - nie wybiera siê ca³ego
murszu, nie wype³nia siê ubytków np. betonem, nie skrêca siê rubami (tzw. wi¹zaniami sztywnymi) pni wypróchnia³ego drzewa,
nie zak³ada skomplikowanych uk³adów wi¹zañ, a raczej odci¹¿a siê konary, nie stosuje
siê bez ograniczeñ rodków chemicznych.
Pozostawiaj¹c nieszkodliwy dla drzewa
mursz w jego wnêtrzu korzystnie wp³ywamy na bioró¿norodnoæ siedliska, w którym
ono ronie, poniewa¿:
 nie niszczymy rodowiska ¿ycia wielu organizmów, w tym wszystkich drobnych
po¿ytecznych bezkrêgowców (wije, pajêczaki, owady),
 zachowujemy miejsca rozwoju niektórych
gatunków owadów, g³ównie motyli nocnych i chrz¹szczy,
 chronimy miejsca lêgowe ptaków,
 zachowujemy kryjówki drobnych ssaków,
ptaków nocnych i nietoperzy,
 dajemy mo¿liwoæ wzrostu wielu gatunkom grzybów.
Dziêki opisanym powy¿ej zabiegom pielêgnacyjnym drzewa wygl¹daj¹ naturalnie
i dostojnie. Wystarczy spojrzeæ na dêby przy
Urzêdzie Miejskim, na Placu Starzyñskiego
(naprzeciwko kocio³a w. Jadwigi) i inne
stare drzewa naszego miasta.
Najczêciej zastrze¿enia budz¹ zabiegi
wykonywane w okresie pe³nej wegetacji
(ulistnieniu). Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e jest
to okres intensywnego rozwoju tzn. tkanki
przyrannej, która zarasta (zablinia) miejsca ciêcia, a tym samym ogranicza dostêp
zarodników grzybów i bakterii chorobotwórczych. W tym okresie ³atwo te¿ odró¿niæ chore ga³êzie od zdrowych. Dla wiêkszoci gatunków drzew nie ma jednoznacznie dobrych
czy z³ych terminów wykonywania prac pielêgnacyjnych, s¹ jednak gatunki, które ze
wzglêdu na sw¹ fizjologiê, mo¿na ci¹æ tylko
w okrelonych momentach rozwoju - brzozy, graby i klony nale¿y ci¹æ tylko od czerwca do wrzenia, poniewa¿ w pozosta³ym
okresie intensywnie wydzielaj¹ soki (tzw.
p³acz drzew), natomiast orzech, orzesznik
i skrzyd³orzech mo¿na pielêgnowaæ na prze³omie lipca i sierpnia.
Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk
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Wiosenny odbiór
worków z liæmi 2005
Odbiór worków z liæmi w dniu
04.04.2005 r.(poniedzia³ek) od godz. 8.00
Kwarta³ I
Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopina,
Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip, Dzier¿anowskiego, Górnolena, Grodeckiego, Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego, Kolorowa, Kocielna, Kociuszki,
Krakowska (Kociuszki-Wielki K¹t), Krasiñskiego (Kociuszki-Woj. Polskiego), Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Krucza, Kwiatowa, Lasockiego, Ledóchowskiej, Ludna,
Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, Norwida,
Nowa, Okopy Górne, Parkowa, Partyzantów,
Pasieczna, Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa, Podgórna (Kociuszki-Grodeckiego),
Pó³nocna, Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna,
Rzeczna, Skromna, S³owackiego, Smoleñskiego (tory PKP-Kocielna), Sobieskiego,
Spacerowa, Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy,
Szarych Szeregów, Szczepkowskiego, wierkowa, Teligi, Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska Polskiego, Wronia, Zachodnia,
Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie Oczko, ¯wirki.
Odbiór worków z liæmi w dniu
05.04.2005 r. (wtorek) od godz. 8.00
Kwarta³ II
Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska (Kociuszki-Czubiñska), Krasiñskiego
(Kociuszki-Piasta), Leny lad, Letnicza,
Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-go Maja,
Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa, Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa,

Piasta, Podgórna (Kociuszki-Wspólna),
Podlena, Po³udniowa, Przerwana, Przysz³oci, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka, Spokojna, Topolowa, Trêbacka, Wiejska, Wjazdowa, Wlot, Wójtowska, Wschodnia, Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia.
Odbiór worków z liæmi w dniu
06.04.2005 r. (roda) od godz. 8.00
Kwarta³ III
Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,
Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabowa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska, Królewska (Pi³sudskiego-w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa, Morwowa, Na Skraju, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Ptasia, ks. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP ks. Skargi), Sportowa, Staszica, rednia,
Warszawska (Pi³sudskiego - w kierunku
Grodziska Maz.), Wysoka, Wysockiego.
Odbiór worków z liæmi w dniu
07.04.2005 r. (czwartek) od godz. 8.00
Kwarta³ IV
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudowska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej, Konwaliowa,
Królewska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszkowa), Krótka, Krzywa, Lena, Makowa,
Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska,
Owczarska, Per³owa, Piêkna, Podkowiañ-

Bia³a niedziela
dla zwierz¹t domowych
Drodzy Mieszkañcy Milanówka!
W dniu 03.04.2005 r. w godzinach 10.0014.00 zapraszamy w³acicieli czworonogów
do lecznic dla zwierz¹t na terenie Milanówka tj.: lecznicy przy ul. Warszawskiej 21A
i lecznicy przy ul. Sportowej 3 na konsultacje z lekarzami weterynarii. Podczas spotkania lekarze weterynarii bêd¹ udzielaæ bezp³atnych porad na temat:
 odrobaczania,
 szczepieñ ochronnych i przeciwko wcieklinie,
 zwalczania paso¿ytów zewnêtrznych,
 witaminizacji,
 antykoncepcji,
 problemów psów seniorów,
 korzystania z karm bytowych i dietetycznych,
 podstawowych zasad pielêgnacyjnych.

W tym dniu wszystkie preparaty bêd¹
dostêpne po promocyjnych cenach a ka¿dy
w³aciciel czworonoga otrzyma nieodp³atnie
zestaw higieniczny (torebkê z ³opatk¹ na
odchody zwierz¹t domowych). Podczas konsultacji bêdzie mo¿na umówiæ siê z lekarzem
weterynarii na zabieg sterylizacji po obni¿onych kosztach. Akcja sterylizacji po obni¿onych kosztach bêdzie kontynuowana
przez tydzieñ po bia³ej niedzieli. Pamiêtajmy, to my ludzie mo¿emy zapobiegaæ niekontrolowanym narodzinom schroniska nie
s¹ z gumy.
W naszym miecie zdarzaj¹ siê przypadki porzuconych suk ze szczeniêtami czy to
jest humanitaryzm naszych czasów. My ju¿
dzisiaj mówimy NIE! B¹d odpowiedzialnym
w³acicielem Przed³u¿ ¿ycie - nie rozmna¿aj.

ska, Podwiejska, Poleska, Polna, Projektowania, Prosta, Pró¿na, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Rososzañska, Skona, S³oneczna, Sosnowa, Szkolna, lepa, rodkowa,
Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego w kierunku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa, Zaw¹ska.
UWAGA!
Worki nale¿y wystawiaæ na ulice w pasach
chodnikowych w dniach wywozu do godz.
800. Worki powinny byæ zawi¹zane lub zaklejone tam¹ klej¹c¹. Worki pozostawione
na posesjach nie bêd¹ odbierane.
UWAGA!
Jednostka wywozowa za zabrane worki
nie pozostawia pustych worków. W worki te
ka¿dorazowo nale¿y zaopatrywaæ siê w placówkach handlowych. Rozmiar i kolor worków dowolny.
Ponadto mieszkañcy Milanówka, którzy
pragn¹ pozbyæ siê lici ze swojego ogrodu we
w³asnym zakresie, bêd¹ mogli dostarczyæ licie na teren miejskiej kompostowni przy ul.
Wiatracznej w Milanówku w³asnym transportem lub prywatnie zamówiæ us³ugê transportow¹.
Kompostownia miejska bêdzie obs³ugiwana od 01.04. do 31.05.2004 r. (oprócz niedziel i dni wi¹tecznych): poniedzia³ek - pi¹tek w godzinach 8.00 do 16.00 sobota w godzinach 11.00 do 17.00. Dojazd do kompostowni: od ul. Królewskiej przy stacji benzynowej lub
od ul. Nadarzyñskiej w stronê Turczynka

Dzieñ Ziemi

Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Ziemi pragniemy zachêciæ mieszkañców naszego miasta do uczestnictwa we wspólnym sprz¹taniu terenów publicznych. Dotychczas na
nasz apel odpowiada³y dzieci i m³odzie¿
szkolna, które usuwa³y odpady nie tylko
z terenu szko³y, lecz tak¿e z terenów ogólnodostêpnych. We wspólnej akcji sprz¹tania
mog¹ uczestniczyæ osoby doros³e wraz
z dzieæmi b¹d wnukami. Osoby doros³e zainteresowane akcj¹ proszone s¹ do Referatu
Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, ul. Kociuszki 45 (budynek B,
I piêtro) w celu podania informacji na temat:
l miejsca sprz¹tania i miejsca ustawienia
worków z odpadami do wywozu przez
s³u¿by miejskie,
l terminu sprz¹tania,
l iloci osób sprz¹taj¹cych.
Osoby odpowiedzialne za przebieg akcji
otrzymaj¹ w Referacie Ochrony rodowiska
rêkawice ochronne oraz worki na odpady.
Akcja bêdzie trwa³a od 18 -24 kwietnia 2005 r.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska
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