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Nowe TBS-owskie lokale
mieszkalne przy ulicy Bliskiej

Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie od 15 kwietnia
do 31 maja 2005 r.

ci¹g dalszy na str. 2

W dniu 2 czerwca br. zosta³y przekazane
do u¿ytkowania dwa kolejne budynki z 52
lokalami mieszkalnymi, w tym 32 z dop³at¹
Gminy w wysokoci 90-100% do wk³adu lokatorskiego.
Powiêcenia budynków dokona³ ksi¹dz
dziekan Zbigniew Szysz, proboszcz parafii
wiêtej Jadwigi l¹skiej. Wstêgê przeciêli:
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej TBS Zieleñ
Miejska z siedzib¹ w Pruszkowie Zygmunt
Kamiñski, Prezes Zarz¹du TBS Zieleñ Miejska Zbigniew Piotrzkowski i przedstawiciel
wykonawcy  firmy MITEX Grzegorz Etryk.
W naszym miecie podstawow¹ form¹
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorz¹dowej jest realizacja budownictwa mieszkaniowego w ramach TBS.
Inicjatywa podjêta w 2001 r. na wniosek Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego, zaowocowa³a pobudowaniem 4 domów wielorodzinnych ze 104 lokalami mieszkalnymi.
Zgodnie z za³o¿eniami inwestycjê podzielono na II etapy. W pierwszym etapie w 2004
roku oddano do u¿ytkowania 2 budynki z 52
lokalami mieszkalnymi, w tym 34 z dop³at¹
Gminy w wysokoci 90-100% do wk³adu lo-

Fot. M. Kacprzak

Burmistrz
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawie:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2005 r. (6),
Uzasadnienia:
Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy paragrafami w planie wydatków:
§ w rozdz. 75011 na kwotê 800 z³ z przeznaczeniem na wydatki realizowane w ramach umów zlecenia i o dzie³o zwi¹zane
m.in. z pe³nieniem funkcji kuratora s¹dowego,
§ w rozdz. 92601 na kwotê 72 z³ w zwi¹zku ze skorygowaniem naliczonej trzynastki,
§ w rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne  na kwotê 18000 z³ z przeznaczeniem
na monta¿ wiat przystankowych,
§ w rozdz. 85214 Opieka spo³eczna  o kwotê 45.000 z³, w tym 15.000 z³ z przeznaczeniem na wyp³aty zasi³ków sta³ych oraz
30.000 z³ na dofinansowanie wyp³at zasi³ków okresowych w czêci gwarantowanej z bud¿etu pañstwa,
§ w rozdz. 90004  na kwotê 5500 z³ z przeznaczeniem na zakup drzew do nasadzeñ
na terenach zieleni miejskiej (przy zmodernizowanych pasach drogowych),
§ w rozdz. 75011  na kwotê 67 z³ w zwi¹zku ze skorygowaniem podstawy do naliczenia ZFS dla pracowników,
§ w rozdz. 75023  na kwotê 1406 z³
w zwi¹zku ze skorygowaniem podstawy
do naliczenia ZFS dla pracowników,
§ w rozdz. 80104  na kwotê 3426 z³ w planie wydatków Przedszkola Nr 1 w zwi¹zku ze skorygowaniem podstawy do naliczenia ZFS dla nauczycieli i pracowników administracji,
§ w rozdz. 85154  na kwotê 9020 z³ z przeznaczeniem na wydatki dotycz¹ce umów
zlecenia i o dzie³o zwi¹zanych z realizacj¹ gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
oraz odpis na ZFS dla pracowników,
§ w rozdz. 90003  na kwotê 1000 z³ z przeznaczeniem na ubezpieczenie toalet przenonych w miecie,
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katorskiego. (Wk³ad lokatorski wynosi 30%
ceny mieszkania).
W dniu 2 czerwca br. zosta³y przekazane
do u¿ytkowania dwa kolejne budynki z 52
lokalami mieszkalnymi, w tym 32 z dop³at¹
Gminy w wysokoci 90-100% do wk³adu lokatorskiego. Tak wiêc ogó³em na 104 oddane lokale mieszkalne, a¿ 66 wybudowano ze
znaczn¹ dop³at¹ Gminy dla lokatorów w wysokoci ³¹cznie 1.360.000 z³. Dop³ata Gminy dotyczy rodzin z list oczekuj¹cych na
mieszkania, dla których wp³ata ca³oci wk³adu lokatorskiego jest barier¹ nie do przeskoczenia. Dodatkowo nale¿y stwierdziæ, ¿e
Gmina odzyska³a ogó³em w dwóch etapach
budowy  31 lokali komunalnych, z których
lokatorzy przeprowadzili siê do TBS-u i zwolnili w ten sposób lokale dla rodzin mniej zasobnych finansowo, których nie staæ na
mieszkanie w TBS-ie.
W ten sposób w ci¹gu 2 lat Gmina zapewni³a mieszkania 97 rodzinom, co stanowi
ok. 1/3 wszystkich rodzin, borykaj¹cych siê
z trudn¹ sytuacj¹ mieszkaniow¹ w naszym
miecie.

Widz¹c ogromne zainteresowanie mieszkañców Milanówka tego rodzaju budownictwem na wniosek Burmistrza Jerzego Wysockiego, Rada Miasta Milanówka podjê³a w dniu 15.03.2005
r. uchwa³ê nr 257/XXIII/05
w sprawie nabycia na rzecz
Gminy Miasto Milanówek
nieruchomoci gruntowych
od Spó³ki z o.o. Jedwab Polski z przeznaczeniem pod
budowê lokali mieszkalnych
w systemie TBS oraz pod drogi. Realizacja III etapu planowana jest na lata 2006-2009.
Zostanie wybudowanych
150 mieszkañ, w tym 100
z dop³at¹ Gminy. Maj¹c na
uwadze oczekiwania mieszkañców, zak³adamy ¿e w tym
Od prawej: Burmistrz Jerzy Wysocki, Przedstawiciel firmy etapie powstanie wiêcej lokali
o mniejszym metra¿u.
MITEX Grzegorz Etryk, Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Wojciech Wlaz³o, Prezes Zarz¹du TBS Zieleñ Miejska
Zbigniew Piotrzkowski, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
TBS Zieleñ Miejska Zygmunt Kamiñski

Dyrektor ZGKiM
w Milanówku
Miros³awa Grochowska

1

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie od 15 kwietnia do 31 maja 2005 r.
ci¹g dalszy ze s.1
§ w rozdz. 60016  na kwotê 15000 z³
z przeznaczeniem na monta¿ oraz renowacjê tabliczek z nazwami ulic oraz tablic informacyjnych,
§ w rozdz. 75022  na kwotê 700 z³ w celu
zabezpieczenia rodków na p³atnoci
wynikaj¹ce z umowy zlecenia na obs³ugê
akustyczn¹ sesji,
§ w rozdz. 75702  na kwotê 300 z³ w celu
zabezpieczenia rodków na prowizjê od
uruchomienia transzy kredytu z BGK
w Warszawie,
§ w rozdz. 75023 z przeznaczeniem na odprawê pieniê¿n¹ dla pracownika Urzêdu
Miejskiego,
§ w rozdz. 75495  na kwotê 1200 z³ 
w celu zabezpieczenia rodków na wydatki realizowane w ramach umów zlecenia
i o dzie³o,
§ w rozdz. 90004  na kwotê 20400 z³
z przeznaczeniem na zakup urz¹dzeñ zabawowych na place zabaw dla dzieci na
terenie miasta,
§ w dziale 710  Dzia³alnoæ us³ugowa na
kwotê 30.000 z³ z przeznaczeniem na
mapy podzia³owe, mapy prawne dotycz¹ce wydzielanych czêci ulic, podzia³y dzia³ek gminnych, wyznaczania granic itp.,
§ w dziale 852  Pomoc spo³eczna na kwotê 5.894 z³ z przeznaczeniem na pokrycie
zasi³ku celowego zwi¹zanego z po¿arem
na ul. Kasztanowej oraz na rycza³ty samochodowe dla pracowników socjalnych
obs³uguj¹cych teren,
§ w rozdz. 80145  na kwotê 900 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie umów
o dzie³o zwi¹zanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopieñ nauczyciela
mianowanego,
§ w dziale 801  Owiata i wychowanie na
kwotê 1.100 z³ z przeznaczeniem na
zwiêkszone koszty dofinansowania dowozu dzieci niepe³nosprawnych do szkó³.
b) czêciowego rozdysponowania rezerwy bud¿etowej na 2005 r.,
Rozdysponowuje siê rezerwê bud¿etow¹
w wys. 42.000 z³ z przeznaczeniem na:
§ Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne
22000 z³  bie¿¹ce remonty dróg miejskich,
§ Rozdz. 75095  Pozosta³a dzia³alnoæ
10000 z³  koszty druku Biuletynu Miasta Milanówka w zwi¹zku ze zwiêkszeniem nak³adu,
c) Rozdz. 85195  Pozosta³a dzia³alnoæ
10000 z³  badania profilaktyczne
mieszkañców,
d) wprowadzenia w ramach akcji Przejrzysta Polska Katalogu Us³ug wiad-
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czonych w Urzêdzie Miejskim i Procedury jego Aktualizacji,
e) og³oszenia otwartego konkursu ofert
na realizacjê zadañ publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y z Milanówka
w okresie od 25 czerwca 2005 r. do
31 sierpnia 2005 r.,
f) udzielenia upowa¿nienia Zastêpcy
Burmistrza Bogdanowi Koryckiemu
do za³atwiania spraw w imieniu Burmistrza,
g) zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych pracy Przedszkola nr 1, Zespo³u
Szkó³ Gminnych nr 1, Szko³y Podstawowej nr 2 i Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 3 na rok szkolny 2005/2006,
h) powo³ania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia egzaminu pani Renaty Fronczak i pana Daniela Klonowskiego  nauczycieli SP nr 2 i pana
Paw³a ¯ureckiego  nauczyciela w ZSG
nr 1, ubiegaj¹cych siê o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego.
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ (szczegó³owe informacje dot. projektów uchwa³  na stronach 3-7) w sprawach:
a) okrelenia wysokoci i zakresu pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej
dla Powiatu Grodziskiego,
b) korekty bud¿etu miasta na 2005 r.
(2 projekty),
c) zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu
w BO na budowê kanalizacji w ul.
Mickiewicza w Milanówku,
d) okrelenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
e) zmiany uchwa³y nr 394/XLVII/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 28
maja 2002 r. dot. wyra¿enia woli wniesienia wk³adu pieniê¿nego-partycypacyjnego na rzecz TBS Zieleñ Miejska
Sp. z o.o. w Pruszkowie ul. Gordzia³kowskiego 9, w celu realizacji budownictwa wielorodzinnego na terenie
Miasta Milanówka,
f) zmiany uchwa³y nr 245/XXII/05 Rady
Miasta Milanówka z dn. 27 stycznia
2005 r. dot. przyjêcia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2005-2013,
g) zmiany uchwa³y dotycz¹cej zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
h) wyra¿enia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in blanco
na dofinansowanie przedsiêwziêcia
pn. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów,

i) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków,
j) wyra¿enia zgody na zamianê nieruchomoci gruntowej po³o¿onej przy ul. Jesionowej, stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Miasto Milanówek, oznaczonej jako dzia³ka
ewidencyjna nr 45/20 w obr. 06-19, uregulowanej w KW 23860, na nieruchomoæ gruntow¹ po³o¿on¹ przy ul. Jesionowej, stanowi¹c¹ w³asnoæ osoby fizycznej, oznaczon¹ jako dz. ew. nr 44/4
w obr. 06-19 uregulowan¹ w Zd 1528,
k) wyra¿enia zgody na zamianê nieruchomoci gruntowej po³o¿onej przy ul.
P. Skargi, stanowi¹cej w³asnoæ Gminy
Miasto Milanówek, oznaczonej jako
dzia³ka ewidencyjna nr 88/2 w obr.
06-01, uregulowanej w KW 8853, na nieruchomoæ gruntow¹ po³o¿on¹ przy ul.
Piotra Skargi, stanowi¹c¹ w³asnoæ osoby
fizycznej, oznaczon¹ jako dz. ew. nr 89/2
w obr. 06-01, uregulowan¹ w KW 32539,
l) przyjêcia Strategii Integracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych Miasta
Milanówka na lata 2005-2010,
m) powo³ania komisji konkursowej w celu
dokonania wyboru projektu pomnika
Jana Paw³a II.
3. Powierzy³ ZGKiM-owi w Milanówku realizacjê us³ugi polegaj¹cej na utrzymaniu
w nale¿ytym stanie porz¹dkowym i technicznym dziesiêciu s³upów og³oszeniowych i jednej tablicy og³oszeniowej, pocz¹wszy od 01.07.br.
4. Podwy¿szy³ stawki wynagrodzenia za
konserwacjê znaków drogowych, w zwi¹zku ze zlecanymi ZGKiM-owi dodatkowymi pracami.
5. Zatwierdzi³ termin otwarcia basenu k¹pielowego na 25 czerwca i ceny biletów
wstêpu na basen:
doroli  8,50 z³, m³odzie¿ milanowska
z wa¿n¹ legitymacj¹ szkoln¹ i dzieci z terenu Milanówka  wstêp wolny, dzieci
oraz m³odzie¿ spoza Milanówka z wa¿n¹
legitymacj¹ szkoln¹  2,50 z³, rencici
i emeryci  2,50 z³, studenci do ukoñczenia 25 r. ¿. za okazaniem wa¿nej legitymacji studenckiej  3,50 z³
Stawka za przechowanie roweru wynosi 2 z³.
6. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na sprzeda¿ 3 nieruchomoci przy
ul. Jana Szczepkowskiego,
b) na udzielenie kredytu do wysokoci
1 600 000 PLN na wydatki inwestycyjne nie znajduj¹ce pokrycia w planowanych dochodach bud¿etu miasta na
2005 r.,
c) na dostawê materia³ów niezbêdnych
do remontów chodników w ul. Kazimierzowskiej, Nowowiejskiej i Piotra
Skargi,

d) na budowê sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach: Podlenej, Zak¹tek, Po³udniowej i Niskiej,
w trybie zamówienia z wolnej rêki
e) na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku wielofunkcyjnego, m.in. na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej, w ramach
CSiR Grudów, przy ul. Szkolnej w Milanówku,
w trybie pozaustawowym
f) na zakup z dostaw¹ przêse³ ogrodzeniowych w celu uzupe³nienia ubytków
w ogrodzeniu betonowym od strony
ulicy Krakowskiej przy torach PKP
w Milanówku,
g) na wykonanie na terenie MOK rabaty
w kszta³cie herbu Miasta Milanówka,
h) na wykonanie ogrodzenia skweru
miejskiego przyleg³ego do budynku
poczty w Milanówku,
i) na wykonanie i monta¿ urz¹dzeñ na
place zabaw dla dzieci na terenie zieleni po³o¿onym miêdzy budynkami

Miejskiej Hali Sportowej i Zespo³u
Szkó³ Gminnych nr 3,
j) na wykonanie i monta¿ urz¹dzeñ na
place zabaw dla dzieci na terenie
skweru przyleg³ego do k¹pieliska
miejskiego od strony ul. P. Skargi
i Sportowej oraz na terenie skwerku
przyleg³ego do budynku TBS przy
ul. Warszawskiej róg Bliskiej,
k) na wykonanie przy³¹czy kanalizacji
sanitarnej przy ul. Królewskiej (75, 77,
79,81) w ramach Spo³ecznego Komitetu Budowy Kanalizacji Królewska,
l) na usuniêcie kolizji przy³¹czy gazowych na linii Rowu Grudowskiego
w pasie drogowym ul. Królewskiej,
m) na wykonanie zaplecza sportowego
przy ul. Turczynek,
n) na rozebranie starego i wybudowanie
nowego ogrodzenia przy ul. Polnej,
o) na wykonanie kosztorysów inwestorskich i lepych dla dobudowy owietlenia ulicznego,
p) na wykonanie kosztorysów inwestor-

skich prac remontowych dachu Przedszkola nr 1,
q) na wykonanie ogrodzeñ terenów zieleni miejskiej oraz naprawy ogrodzenia i hutawki na placu zabaw na terenie MOK,
r) na wykonanie i monta¿ tablic informacyjnych o nazwie form ochrony przyrody,
7. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na pielêgnacjê 40 drzew  pomników
przyrody,
b) na Odbiór i unieszkodliwienie p³yt
azbestowo-cementowych pochodz¹cych z demonta¿u pokryæ dachowych
z terenu Milanówka,
w trybie zapytania o cenê
c) na wykonanie dokumentacji technicznej kana³ów sanitarnych w ul. Okopy
Górne i ul. In¿ynierskiej (GrudowskaSosnowa).
Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

Informacja z XXIV Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
XXIV Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 28 kwietnia 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.

l

w sprawie: nadania kategorii dróg gminnych drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka w obrêbach od 05-01 do
05-21, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, jednog³onie.
l

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ zebranym swojego Zastêpcê, Pana Bogdana Koryckiego, który rozpocznie pracê od maja.

l

Uchwa³a nr 267/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: wy³apywania bezdomnych
zwierz¹t z terenu miasta Milanówka oraz
rozstrzygania o dalszym postêpowaniu
z tymi zwierzêtami, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 12-za, 1-wstrz.
Podjêta uchwa³a ma na celu unormowanie zasad wy³apywania bezdomnych
zwierz¹t z terenu Milanówka oraz ustalenie regu³ dalszego postêpowania z tymi
zwierzêtami.

Uchwa³a nr 270/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: nadania kategorii dróg gminnych drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka w obrêbach od 06-01 do
06-20, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, jednog³onie.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione projekty uchwa³:
l

Uchwa³a nr 269/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: nadania kategorii dróg gminnych drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka w obrêbach od 07-01 do
07-07, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, jednog³onie.

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.

Uchwa³a nr 268/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Powy¿szymi uchwa³ami Rada Miasta
nada³a kategoriê dróg gminnych drogom
publicznym w celu uporz¹dkowania
spraw formalno-prawnych.
l

Uchwa³a nr 271/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miasto Milanówek pakietu udzia³ów spó³ki
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za,
jednog³onie.

Radni wyrazili zgodê na zakup przez
Gminê Miasto Milanówek 316 udzia³ów
Spó³ki PKP Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o. z siedzib¹ w Grodzisku Maz.
za ³¹czn¹ kwotê 77.584,32 z³ (cena jednostkowa udzia³u 245,52 z³)
l

Uchwa³a nr 272/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2005
rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
12-za, jednog³onie.
Zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
Rozdz. 70095  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê o 1.000 z³ planowan¹ kwotê wsparcia finansowego (ze rodków
Funduszu Dop³at z BGK w Warszawie)
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na remoncie 2 lokali socjalnych przy ul. In¿ynierskiej 3a w Milanówku.
Rozdz. 85219  Orodki pomocy spo³ecznej  zwiêksza siê plan dochodów
w zwi¹zku ze zwiêkszeniem dotacji celowej z bud¿etu pañstwa na utrzymanie
OPS-u o kwotê 11.400 z³
Rozdz. 85415  Pomoc materialna dla
uczniów  zwiêksza siê plan dochodów
o przyznan¹ dotacjê celow¹ z bud¿etu
pañstwa w wys. 41.854 z³ na pokrycie
kosztów udzielania edukacyjnej pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
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na ulicach: Kocielnej (od wiaduktu do
ulicy Kociuszki), Kociuszki (od ulicy
Kocielnej do Literackiej) oraz wyloty ulic
Pi³sudskiego i Nowowiejskiej w stronê ulicy Królewskiej oraz wylot ulicy Kwiatowej w stronê ulicy Kociuszki i przekazaniu na ten cel rodków finansowych
w wys. 200.000 z³.

Zwiêksza siê plan wydatków bud¿etowych
Rozdz. 60004  Lokalny transport zbiorowy  na zakup 316 udzia³ów w spó³ce
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
w Grodzisku Mazowieckim przeznacza siê
77.585 z³.
Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe  przeznacza siê kwotê 200.000 z³
na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego z przeznaczeniem na
modernizacjê ulic powiatowych na terenie Milanówka.
Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne  zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na budowê i
modernizacje dróg gminnych o 506.096 z³.

l

Rozdz. 85219  Orodki pomocy spo³ecznej  zwiêksza siê plan wydatków
o 11.400 z³ w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ dotacj¹ celow¹ przeznaczon¹ na wydatki bie¿¹ce.

Radni wyrazili zgodê na dalsze funkcjonowanie Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
i Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 w dotychczasowej formie (szko³a podstawowa
+ gimnazjum).
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysocki i Skarbnik Miasta Gra¿yna
Wójcik dokonali prezentacji sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta
Milanówka za rok 2004.

Zwiêksza siê plan przychodów bud¿etu miasta
Deficyt bud¿etowy w wys. 706.096 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 wynikaj¹ce z przeniesieñ planu wydatków bud¿etowych:
Rozdz. 70021  Towarzystwa budownictwa spo³ecznego  zmniejsza siê planowan¹ kwotê na wniesienie wk³adu partycypacyjnego o kwotê 265.000 z³, rodki przenosi siê do rozdz. 70005.
Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  przeznacza siê kwotê 265.000 z³ na zap³atê pierwszej raty
z tytu³u zakupu od Sp. z o.o. Jedwab Polski ½ czêci prawa u¿ytkowania wieczystego nieruchomoci gruntowych po³o¿onych w Milanówku przy ulicy na Skraju,
w celu przekazania tego udzia³u w formie
aportu do Sp. z o.o. TBS Zieleñ Miejska
w Pruszkowie na realizacjê budownictwa
wielorodzinnego.
l

Przewodnicz¹cy poszczególnych Komisji przedstawili pozytywne opinie
dot. sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta Milanówka za rok 2004.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o odczyta³:
 opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wykonaniu bud¿etu Miasta Milanówka
za rok 2004,
 opiniê Komisji Rewizyjnej dot. sprawozdania z wykonania bud¿etu Miasta Milanówka za rok 2004,
 opiniê Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej, a nastêpnie uchwa³ê dot. absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka.
l

Radni wyrazili zgodê na udzielenie Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej na wykonanie nak³adek asfaltowych
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Uchwa³a nr 276/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Milanówka z tytu³u wykonania bud¿etu Gminy Miasta Milanówka za rok 2004, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 10-za, 3-przeciw.

Uchwa³a nr 273/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci i zakresu pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej dla Powiatu Grodziskiego, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za, jednog³onie.

Uchwa³a nr 275/XXIV/05 Rady MiastaMilanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: dalszego funkcjonowania Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3 w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
11-za, jednog³onie.

Rozdz.85415  Pomoc materialna dla
uczniów  zwiêksza siê plan wydatków
o 41.854 z³ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym.

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu Miasta Milanówka za rok 2004 by³o opublikowane w poprzednim Biuletynie (Nr 3).
l

l

Uchwa³a nr 277/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego
Orodka Kultury w Milanówku za rok

Uchwa³a nr 278/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku za rok 2004,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za,
jednog³onie.

Uchwa³a nr 274/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: dalszego funkcjonowania Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
11-za, jednog³onie.

l

2004, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
14-za, jednog³onie.

Radni zatwierdzili roczne sprawozdania
finansowe Miejskiego Orodka Kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Milanówku za rok 2004.
l

Uchwa³a nr 279/XXIV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie: nadania nazwy skwerowi
u zbiegu ulic Kociuszki i Mickiewicza
w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni, na wniosek Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego, skwerowi
u zbiegu ulic Kociuszki i Mickiewicza
w Milanówku (dz. ew. Nr 86/13 w obrêbie
05-17) nadali nazwê Skwer im. Ojca
wiêtego Jana Paw³a II.
Na powy¿szym skwerze stanie pomniksymbol ku czci Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
Projekt pomnika zostanie wybrany
w drodze konkursu. Wyboru komisji konkursowej dokona Rada Miasta na XXV
Sesji w dniu 16 czerwca 2005 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.
Kierownik Biura Rady Miasta
Ma³gorzata Kurdek

25 lat
Solidarnoci

Z okazji æwieræwiecza powstania Solidarnoci pragnê przy ¿yczliwym wsparciu
w³adz miasta zorganizowaæ wystawê upamiêtniaj¹c¹ ten czas miniony.
Planujê, ¿e eksponatami bêd¹ materia³y
archiwalne znajduj¹ce siê w posiadaniu
mieszkañców Milanówka, które unaoczni¹,
jak bardzo nasza milanowska spo³ecznoæ
by³a zaanga¿owana w odnowê oblicza tej
ziemi.
Jest du¿a szansa, ¿e ta rocznicowa wystawa mo¿e byæ sta³¹ ekspozycj¹ przysz³ociowego muzeum historii Milanówka.
Zapraszam do wspó³pracy wszystkich,
którzy czuj¹, ¿e warto upamiêtniaæ wspomnienia.
Danuta Maria Kijewska

Informacja z XXV Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 16 czerwca 2005 r.
XXV Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 16 czerwca 2005 r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, zastêpca burmistrza Bogdan Korycki, 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 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 280/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: przyjêcia Strategii Integracji
i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych Miasta Milanówka na lata 20052010, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, 1-wstrz.
Radni przyjêli Strategiê Integracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
Miasta Milanówka na lata 2005-2010
w zwi¹zku z tym, ¿e Ustawa o pomocy
spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r. na³o¿y³a na Gminê zadanie o charakterze obowi¹zkowym dot. opracowania i realizacji gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
l Uchwa³a nr 281/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 11-za, 3-przeciw,
1-wstrz.
Zgodnie z wnioskiem ZWiK Grodzisk Mazowiecki radni przyjêli nastêpuj¹ce stawki taryfowe:
1. Op³atê za 1 m3 wody pobieranej z urz¹dzeñ zbiorowego zaopatrzenia w wodê stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Milanówek:
a) zu¿ywanej dla celów socjalno-bytowych: 2,38 z³/m3 + 0,17 (7% VAT)
= 2,55 z³/m3 (wzrost o 3,5%)
b) zu¿ywanej dla celów przemys³owych:
2,38 z³/m3 + 0,17 (7% VAT) = 2,55
z³/m3 (wzrost o 3,5%)
2. Op³atê za 1 m3 cieków wprowadzonych
do zbiorczych urz¹dzeñ kanalizacyjnych

l

stanowi¹cych w³asnoæ Gminy Milanówek:
a) dla cieków socjalno-bytowych:2,68
z³/m3 + 0,19 (7% VAT) = 2,87 z³/m3
(wzrost o 5%)
b) dla cieków przemys³owych:2,68 z³/
m3 + 0,19 (7% VAT) = 2,87 z³/m3
(wzrost o 5%)
Termin wejcia w ¿ycie nowych taryf nast¹pi w dniu 14 lipca 2005 r., na okres
1 roku. Z analizy przed³o¿onych materia³ów oraz po dokonaniu oceny porównawczej z latami poprzednimi, mo¿na stwierdziæ, ¿e stopieñ wzrostu przedstawionych
kosztów jest porównywalny ze stopniem
inflacji w gospodarce krajowej.
Uchwa³a nr 282/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: korekty bud¿etu miasta na rok
2005, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, 2-wstrz.
Dokonano zmian w planie dochodów
bud¿etowych
Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne
 zwi¹zku z odprowadzeniem do bud¿etu
rodków finansowych z tytu³u op³at za
zajêcie pasa drogowego, zgromadzonych
na zlikwidowanym koncie rodków specjalnych, zwiêksza siê plan dochodów
bud¿etowych o 24.896 z³
Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ Grodziskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej nieruchomoci gruntowych oddanych
w u¿ytkowanie wieczyste (przy zastosowaniu bonifikaty 90% od wartoci ustalonej na podstawie operatów szacunkowych) zwiêksza siê plan dochodów
o 420.000 z³
Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zwiêksza
siê plan dochodów o 5.155 z³ w zwi¹zku
z otrzyman¹ darowizn¹ pieniê¿n¹ od
Rady Rodziców ZSG Nr 3 w Milanówku
z przeznaczeniem na pomoc w zorganizowaniu zajêæ dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wietlicy rodowiskowej.
Rozdz. 75495  Pozosta³a dzia³alnoæ
 zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych o otrzymane darowizny pieniê¿ne
na organizacjê konkursu pn. b¹d bezpieczny w wys. 2.300 z³.
Rozdz. 75615  Wp³ywy z podatku rolnego, lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  zwiêksza siê plan
dochodów o otrzyman¹ dotacjê z PFRONu w zakresie kwoty rekompensuj¹cej utracone dochody z tytu³u zwolnieñ okrelonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu niepe³nosprawnych w wys. 55.813 z³

Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe
 zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych o 49.526 z³, zwi¹zku z odprowadzeniem do bud¿etu przez ZSG Nr 1, SP Nr 2
i ZSG Nr 3 rodków finansowych zgromadzonych na zlikwidowanych kontach
rodków specjalnych.
Rozdz. 85212  wiadczenia rodzinne
oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego  zwiêksza siê dochody o kwotê 450 z³
stanowi¹c¹ zwrot nienale¿nie pobranego
wiadczenia w ubieg³ym roku.
Rozdz. 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  zwiêksza siê plan o wp³ywy z tytu³u zwrotu zasi³ków zwrotnych przyznanych w 2004 roku w wys. 1.400 z³
Rozdz. 85219  Orodki pomocy spo³ecznej  zwiêksza siê plan dochodów o 500 z³,
tj. o kwotê otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2004 roku na system POMOST.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych
Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne
 zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
o kwotê 125.296 z³ z przeznaczeniem na
bie¿¹ce naprawy jezdni i chodników oraz
plan wydatków inwestycyjnych o 65.000 z³
z przeznaczeniem na modernizacjê chodnika w ulicy Sportowej w Milanówku.
Rozdz. 70004  Ró¿ne jednostki obs³ugi
gospodarki mieszkaniowej  przeznacza
siê kwotê 69.000 z³ na dotacjê dla ZGKiM
z przeznaczeniem na wykonanie instalacji wodnej w budynku komunalnym przy
ul. Prostej18, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy
ul Podmiejskiej 29 oraz modernizacjê dachu na budynku przy ul. Charci Skok 6
(zmiana konstrukcji wiêby dachowej,
wymiana pokrycia dachu).
Rozdz. 70005  Gospodarka gruntami
i nieruchomociami  zwiêksza siê plan
wydatków bie¿¹cych o kwotê 34.600 z³
z przeznaczeniem na wyceny nieruchomoci, op³aty s¹dowe, op³aty za wypisy
z rejestru gruntów, modernizacjê ewidencji gruntów.
Rozdz. 75404  Komendy wojewódzkie
policji  przeznacza siê kwotê 3.350 z³ na
dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu, przeznaczonego do konwojowania osób zatrzymanych (ma³ej
wiêniarki) dla Komendy Powiatowej
Policji w Grodzisku Mazowieckim.
Rozdz. 75416  Stra¿ Miejska  zwiêksza siê plan wydatków o 752 z³ z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozu.
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siê na dofinansowanie zakupu samochodu (ma³ej wiêniarki) dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Rozdz. 75495  Pozosta³a dzia³alnoæ
 w ramach wydatków bie¿¹cych zabezpiecza siê kwotê 1.400 z³ na dzier¿awê
s³upów energetycznych zwi¹zanych
z monitoringiem ulicznym oraz w ramach
wydatków inwestycyjnych przeznacza siê
o 17.000 z³ na zainstalowanie dwóch dodatkowych kamer obrotowych.

Rozdz. 85219  Orodki pomocy spo³ecznej  zmniejsza siê plan wydatków bie¿¹cych o 2.000 z³, rodki przenosi siê do
rozdz. 75404.

w ZSG Nr 1 o kwotê 10.027 z³ z przeznaczeniem na zakup: mebli do sal lekcyjnych i sekretariatu, sprzêtu ganiczego
oraz oznakowania ewakuacyjnego;

Rozdz. 85407  Placówki wychowania
pozaszkolnego  zmniejsza siê plan dotacji dla stowarzyszeñ planowanych na
prowadzanie dzia³añ opiekuñczo-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin
ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi
w placówkach po³o¿onych na terenie miasta o 15.000 z³, z kwoty tej 12.600 z³
przenosi siê do rozdzia³u 75023, a pozosta³¹ kwotê 2.400 z³ przeznacza siê na
op³acenie czynszu za wietlicê rodowiskow¹ i zakup artyku³ów spo¿ywczych
dla dzieci.

Rozdz. 85407  Placówki wychowania
pozaszkolnego  przeznacza siê kwotê
5.155 z³ na op³acenie czynszu za wietlicê rodowiskow¹.
Rozdz. 90001  Gospodarka ciekowa
i ochrona wód  zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych o 137.000 z³
z przeznaczeniem na budowê kanalizacji
sanitarnej w ulicy Podlenej.

Rozdz. 92195  Pozosta³a dzia³alnoæ
 w zwi¹zku ze z³o¿on¹ ofert¹ przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA ( którego cz³onkiem jest
miasto Milanówek) na organizacjê Dnia
Milanówka w dniu 4.09.05 r., zmniejsza
siê wydatki bie¿¹ce planowane na ten cel
w bud¿ecie miasta o kwotê 28.000 z³, któr¹ przeznacza siê na dotacjê celow¹ dla
Stowarzyszenia.

Rozdz. 92695  Pozosta³a dzia³alnoæ 
zwiêksza siê plan wydatków o 2.300 z³
z przeznaczeniem na zakup nagród dla
uczestników organizowanych zawodów
sportowych.

Rozdz. 92503  Rezerwaty i pomniki
przyrody  zwiêksza siê plan wydatków
na pielêgnacjê drzew  pomników przyrody na terenie miasta o kwotê 4.982 z³.

Zwiêkszono rozchody bud¿etu miasta
W zwi¹zku z planowanym zaci¹gniêciem
preferencyjnego kredytu z BO SA z linii
kredytowych NFOiGW, którego jednym
z warunków jest rozpoczêcie sp³aty w nastêpnym miesi¹cu po zakoñczeniu zadania, zwiêksza siê plan rozchodów bud¿etu miasta w bie¿¹cym roku o 27.061 z³.
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Radni wyrazili zgodê na zmianê ród³a
pozyskania rodków finansowych w wysokoci 272.061,00 z³, niezbêdnych do
zap³acenia za wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza. Pierwotnie
ród³em finansowania tego zadania mia³a
byæ po¿yczka z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. W zwi¹zku z brakiem ostatecznej decyzji Zarz¹du WFOiGW o przyznaniu
po¿yczki, powy¿szy kredyt zostanie zaci¹gniêty z Banku Ochrony rodowiska.
Wziêcie tego kredytu zmniejszy ogóln¹
kwotê po¿yczek z WFOiGW na budowê
kanalizacji o 272.061,00 z³, z planowanych 850.000,00 z³ do kwoty
577.940,00 z³.
l

Rozdz. 92695  Pozosta³a dzia³alnoæ
 zmniejsza siê plan wydatków przeznaczonych na organizacjê imprez sportowych podczas Dnia Milanówka o 12.000 z³,
rodki przeznacza siê na dotacjê celow¹
dla Stowarzyszenia Gmin Zachodniego
Mazowsza MAZOVIA.
l

Uchwa³a nr 283/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia preferencyjnego
kredytu w Banku Ochrony rodowiska na
budowê kanalizacji w ulicy Mickiewicza

Uchwa³a nr 285/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: okrelenia wzoru formularzy
informacji i deklaracji podatkowych, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.

Rozdz. 90004  Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach  zmniejsza siê wydatki na pielêgnacjê zieleni miejskiej
o 4.982 z³, rodki przenosi siê do rozdzia³u 92503.

Rozdz. 92601  Obiekty sportowe
 zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych o 22.600 z³ na doprowadzenie
mediów do budynków zaplecza sportowego na stadionie Turczynek oraz na adaptacjê pomieszczenia na mieszkanie dla
dozorcy obiektu.

Uchwa³a nr 284/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y w sprawie zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.

Rozdz. 85195  Pozosta³a dzia³alnoæ
 dokonuje siê przeniesieñ planu miêdzy
paragrafami z przeznaczeniem na zakup
aparatu do fizykoterapii INTERDYNAMIC
ID-8C.

w SP Nr 2 o kwotê 13.237 z³ z przeznaczeniem na doposa¿enie pomieszczeñ
kuchni i sto³ówki, zakup sprzêtu przeciwpo¿arowego, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegl¹dy i badania techniczne, w ZSG Nr 3 o kwotê 26.262 z³ z przeznaczeniem na uzupe³nienie wyposa¿enia w klasach, zakup materia³ów do remontu pokoju nauczycielskiego oraz na
szkolenia nauczycieli w zwi¹zku z certyfikatem jakoci ISO.

Rozdz. 75404  Komendy wojewódzkie
policji  zmniejsza siê plan wydatków
przeznaczonych na dodatkowe s³u¿by
patrolowe o 4.650 z³, rodki przeznacza

l

Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zabezpiecza siê ³¹cznie kwotê 12.600 z³ na wydatki osobowe w zwi¹zku z planowanym
zatrudnieniem z dniem 1 lipca b.r. wychowawcy (opiekuna) w wietlicy rodowiskowej.

Rozdz. 80101  Szko³y podstawowe
 zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
³¹cznie o 49.526 z³, w tym:

Dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych

w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.

Radni podjêli powy¿sz¹ uchwa³ê w zwi¹zku z okreleniem przez Ministerstwo Finansów jednolitych wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych (od
nieruchomoci, rolnego oraz lenego).
l

Uchwa³a nr 286/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y nr 394/XLVII/
02 Rady Miasta Milanówka z dnia
28 maja 2002 r. dot. wyra¿enia woli wniesienia wk³adu pieniê¿nego-partycypacyjnego na rzecz TBS Zieleñ Miejska
Sp. z o.o. w Pruszkowie ul. Gordzia³kowskiego 9, w celu realizacji budownictwa
wielorodzinnego na terenie Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
15-za, jednog³onie.
W ramach rozliczenia pierwszych dwóch
etapów budowy TBS-owskich lokali
mieszkalnych (104 lokale) radni wyrazili zgodê na zwiêkszenie wk³adu pieniê¿no-partycypacyjnego na rzecz realizowanej inwestycji do kwoty 1.360.000,00 z³
(dotychczas 1.250.000,00 z³). Dziêki
tym rodkom Gmina dokona³a dop³at do
66 lokali (pierwotnie planowano dokonanie dop³at do 52 lokali).

Patrz tekst o TBS-ach str. 1

l

w sprawie: uchwa³y nr 249/XXII/05 Rady
Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia
2005 r. dot. przyjêcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na
lata 2005-2013, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Zmiany WPI na lata nastêpne wynikaj¹
z koniecznoci zwiêkszenia rodków finansowych na realizacjê zadania; Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów
 przy Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 z wielofunkcyjn¹ hal¹ sportow¹, boiskami
sportowymi, torem wrotkarskim. Zmiana
ta wynika z:

Radni wyrazili zgodê na nabycie przez
Gminê Miasto Milanówek nieruchomoci
gruntowej, o pow. 51m2, oznaczonej jako
dzia³ka ew. nr 44/4 w obr. 06-19, stanowi¹cej w³asnoæ osoby fizycznej, po³o¿onej w Milanówku przy ul. Jesionowej, w zamian za dzia³kê ew. nr 45/20 w obr. 0619 o pow. 51 m2 uregulowan¹ jako w³asnoæ Gminy Miasto Milanówek, po³o¿on¹ w Milanówku przy ul. Jesionowej
w celu zabezpieczenia terenu pod drogê
publiczn¹.

 przyznania przez Wojewodê Mazowieckiego dotacji z dop³at do gier liczbowych (totalizator sportowy) w wysokoci 550.000 z³,
 rozstrzygniêcia przetargu na realizacjê
I etapu (hala sportowa, kuchnia, sto³ówka, biblioteka, czytelnia) na kwotê
6.346.383,64 z³,

l

Ca³kowity przewidywany koszt realizacji
zadania wynosi 8.700.000 z³.
Ponadto, niezbêdne jest dokonanie przesuniêæ rodków finansowych w kwocie
538.000,00 z³ (265.000,00 z³ w 2005 r.
i 273.000,00 w 2006 r.) z zadania: Budowa mieszkañ w ramach TBS do zadania: Opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
wykup gruntów... w celu zakupu gruntów pod III etap budowy TBS.

Radni wyrazili zgodê na zawarcie przez
Gminê Miasto Milanówek umowy na dofinansowanie przedsiêwziêcia p.n. budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów
 przy Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 do
kwoty 550.000,00 z³ (ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  Totalizator Sportowy.
l

Radni wyrazili zgodê na nabycie przez
Gminê Miasto Milanówek nieruchomoci
gruntowej, o pow. 85 m2, oznaczonej jako
dzia³ka ew. nr 89/2 w obr. 06-01, stanowi¹cej w³asnoæ osoby fizycznej, po³o¿onej w Milanówku przy ul. Piotra Skargi,
w zamian za dzia³kê ew. nr 88/2 w obr.
06-01 o pow. 85 m2 jako w³asnoæ Gminy Miasto Milanówek, po³o¿on¹ w Milanówku przy ul. Piotra Skargi, w celu regulacji granic pomiêdzy nieruchomociami.

Uchwa³a nr 288/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla
in blanco na dofinansowanie przedsiêwziêcia pn. Budowa CSiR Grudów,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³onie.

Uchwa³a nr 290/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na zamianê
nieruchomoci gruntowej po³o¿onej przy
ul.P.Skargi, stanowi¹cej w³asnoæ Gminy
Miasto Milanówek, oznaczonej jako dzia³ka ewidencyjna nr 88/2 w obr. 06-01, uregulowanej w KW 8853, na nieruchomoæ
gruntow¹ po³o¿onej przy ul.P.Skargi, stanowi¹c¹ w³asnoæ osoby fizycznej, oznaczon¹ jako dz. ew. nr 89/2 w obr. 06-01,
uregulowan¹ w KW 32539, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.

 zwiêkszenia zakresu II etapu budowy
CSiR Grudów o budowê Przychodni rehabilitacji i pomieszczeñ dla organizacji
spo³ecznych dzia³aj¹cych na terenie Milanówka.

l

W sk³ad siedmioosobowej komisji konkursowej weszli: radna El¿bieta £yszkowska, radny Mariusz Koszuta, Sekretarz Miasta Wies³awa Kwiatkowska,
Ogrodnik Miejski Zofia Krawczyk, Podinspektor RGiGP Teresa MatuszewskaGajewska, Proboszcz Parafii w. Jadwigi
l¹skiej, Proboszcz Parafii Matki Bo¿ej
Bolesnej .

Gminy Miasto Milanówek, oznaczonej
jako dzia³ka ewidencyjna nr 45/20 w obr.
06-19, uregulowanej w KW 23860, na
nieruchomoæ gruntow¹ po³o¿on¹ przy
ul. Jesionowej, stanowi¹c¹ w³asnoæ osoby fizycznej, oznaczon¹ jako dz. ew.
nr 44/4 w obr. 06-19 uregulowan¹
w Zd 1528, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.

Uchwa³a nr 287/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.

l

Uchwa³a nr 291/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: powo³ania komisji konkursowej w celu dokonania wyboru projektu
pomnika-symbolu ku czci Jana Paw³a II,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³onie.

Uchwa³a nr 289/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.

Radni, na wniosek Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego, powo³ali
Komisjê konkursow¹ w celu dokonania
wyboru projektu pomnika  symbolu ku
czci Jana Paw³a II.

w sprawie: wyra¿enia zgody na zamianê
nieruchomoci gruntowej po³o¿onej przy
ul. Jesionowej, stanowi¹cej w³asnoæ

Pomnik zostanie usytuowany na skwerze Jego imienia u zbiegu ulic Kociuszki
i Mickiewicza.

l

Uchwa³a nr 292/XXV/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy /¯ukowska/, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
15-za, jednog³onie.
Ulicê boczn¹ od ulicy Kwiatowej, stanowi¹c¹ w³asnoæ Gminy, oznaczon¹ w ewidencji gruntów nr 11/7, 11/10, 11/15
obrêb 05-02 nazwano ¯ukowska. Nadanie nazwy u³atwi projektowanie numeracji porz¹dkowej posesji.

l

Uchwa³a nr 293/XXV/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy /Radosna/, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³onie..
Ulicê stanowi¹c¹ w³asnoæ Gminy, oznaczon¹ w ewidencji gruntów nr 83/9
i 84/6 obrêb 07-05 nazwano Radosna.
Przedmiotowa droga o d³ugoci oko³o
300 metrów, obs³uguje siedem dzia³ek.
Nadanie jej nazwy u³atwi projektowanie
numeracji porz¹dkowej posesji.

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.
Kierownik Biura Rady Miasta
Ma³gorzata Kurdek

Z ostatniej
chwili

Dziêki staraniom Burmistrza Miasta
Milanówka Jerzego Wysockiego, w dniu
23 czerwca 2005 r. zosta³a podpisana
umowa miêdzy Gmin¹ a Wojewódzkim
Urzêdem Pracy na dofinansowanie utworzenia w Milanówku Gminnego Centrum
Informacji (GCI)  na kwotê 50 000 z³.
Otwarcie GCI nast¹pi w padzierniku br.
Szczegó³y dotycz¹ce tego przedsiêwziêcia
zostan¹ podane w nastêpnym wydaniu
Biuletynu.
Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

7

Sprawozdanie ze spotkañ radnych i w³adz
wykonawczych miasta Milanówka
z Mieszkañcami Milanówka  wiosna 2005

(najwa¿niejsze pytania zadawane w³adzom miasta i odpowiedzi)
W spotkaniach uczestniczyli z ramienia
w³adz uchwa³odawczych: Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o,
radni Miasta Milanówka w poszczególnych
okrêgach  okrêg nr 1 Karol Wójcik, okrêg nr 2
Jerzy Majewski, okrêg nr 3 Mariusz Koszuta
i Anna Maria Straus-Paw³owska, okrêg nr 4
Bo¿ena Osiadacz i Maria Sobczak, okrêg nr 5
Ma³gorzata Filipiak, okrêg nr 6 Andrzej Olizarowicz i Waldemar Parol, okrêg nr 7 Jerzy
Olczak
W³adze wykonawcze reprezentowali:
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, Z-ca Burmistrza Bogdan Korycki, kierownik referatu Technicznej Obs³ugi Miasta
Urzêdu Miejskiego Wies³aw Krendzelak,
Komendant Komisariatu Policji Miros³aw
Borkowski i Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol £uczak
Pó³nocna czêæ Milanówka (na pó³noc
od torowiska PKP) okrêgi wyborcze nr 1,
2 i 3. 09 maja 2005 r. Szko³a Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20.
Czy bêdzie kontynuowana modernizacja
ulicy Wojska Polskiego w kierunku ulicy Zamenhofa?
Burmistrz Jerzy Wysocki: w tym roku
planujemy kontynuacjê podbudowy t³uczniowej w krawê¿niku w ulicy Wojska Polskiego od ulicy Rzecznej w kierunku ulicy
Zamenhofa (do wysokoci ulicy Stawy)
a w przysz³ym roku planujemy po³o¿enie na
tym odcinku nawierzchni z kostki brukowej.
Czy jest przewidywana modernizacja dróg
w Milanówku i Grodzisku Maz., tak by uzyskaæ kolejne po³¹czenie miêdzy Milanówkiem i Grodziskiem w linii ulic ZamenhofaS³owackiego?
Burmistrz: planowana i prowadzona etapami modernizacja ulicy Wojska Polskiego
a nastêpnie Zamenhofa jest odpowiedzi¹ na
to pytanie z naszej, czyli milanowskiej strony. Mylê, ¿e nasze dzia³ania zdopinguj¹ do
dzia³ania równie¿ w³adze Grodziska Maz.
Na kiedy planowane jest rozpoczêcie
II etapu modernizacji ulicy Czubiñskiej (Zielona-Falêcka) ?
Burmistrz: nast¹pi to na prze³omie maja
i czerwca br.
Czy Miasto przewiduje modernizacjê ulicy Krakowskiej na odcinkach Wspólna-Czubiñska i ¯abie Oczko-Wielki K¹t?
Burmistrz: planujemy rozpoczêcie modernizacji ulicy Krakowskiej w 2006 roku na
odcinkach Wspólna-Nieca³a i ¯abie OczkoWielki K¹t.
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Jak wygl¹da sprawa dot. uporz¹dkowania kwestii w³asnociowych i wyprostowania biegu ulicy Krakowskiej w rejonie ulic
Wielki K¹t, Okopy Górne i Stawy?
Burmistrz: jest to tzw. kolejowy teren
zamkniêty i PKP nie zgadza siê na oddanie
tego terenu Gminie, wobec czego nie ma
obecnie mo¿liwoci za³atwienia tej sprawy.
Kiedy przewidywana jest modernizacja
ulicy Stawy ?
Burmistrz: zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym najpóniej w 2008 roku.
Czy Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata
2005-2013 przyjêty przez Radê Miasta
w styczniu br. to dokument wi¹¿¹cy i nie bêdzie co chwilê ograniczany i czy bêdzie monitorowany?
Burmistrz: jest to wywa¿ony plan minimum, odpowiadaj¹cy na najwa¿niejsze oczekiwania Mieszkañców. Moim zdaniem Wieloletni Plan Inwestycyjny mo¿e byæ tylko rozszerzany a nie ograniczany, jeli np. dostaniemy rodki unijne na budowê kanalizacji.
Co roku przy przyjmowaniu sprawozdania
z wykonania bud¿etu za miniony rok, burmistrz jest zobowi¹zany z³o¿yæ równie¿
sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, które uka¿e siê w biuletynie Miejskim i Internecie.
Czy mo¿na liczyæ na oznakowanie zwê¿enia ulicy Mickiewicza przy dêbie-pomniku przyrody na skrzy¿owaniu z ulic¹ Starodêby?
Burmistrz: niezw³ocznie to wykonamy.
Czy prawd¹ jest, ¿e Rada Miasta udzieli³a
90% bonifikaty dla Grodziskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej od op³aty za przekszta³cenie
prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów na
terenie Milanówka w prawo w³asnoci i ¿e
wiêkszoæ rodków z op³aty zostanie przeznaczona na inwestycje na terenie GSM ?
Burmistrz: op³ata jak¹ wniesie GSM za
przekszta³cenie prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów na terenie Milanówka w prawo w³asnoci jest zbli¿ona, w przeliczeniu na
jednego lokatora, do op³aty przekszta³ceniowej jak¹ ponosz¹ u¿ytkownicy wieczyci w zabudowie jednorodzinnej. Rada Miasta przyjê³a wstêpnie, ¿e max. do 2/3 tej op³aty (ca³a op³ata to 420 tys. z³ ) zostanie przeznaczone na modernizacjê dróg gminnych
w rejonie GSM.
Prosimy o zamieszczenie w Biuletynie
Miejskim notek przybli¿aj¹cych sylwetki patronów milanowskich ulic, szczególnie
z nadañ dot. ostatnich kilku lat.

Burmistrz: rozpoczniemy ten cykl ju¿
w najbli¿szym czerwcowym biuletynie.
Pojawiaj¹ siê, szczególnie w niektóre dni
nad ranem w rejonie ulic Moniuszki i Kochanowskiego, uci¹¿liwoci zapachowe, których
ród³em jest oczyszczalnia lub kompostownia w Grodzisku Maz. Czy nie by³oby wskazane, aby na ten temat i w sprawie modernizacji obiektu, np. na ³amach Biuletynu Miejskiego, wypowiedzia³ siê Burmistrz Grodziska?
Burmistrz: Zaproponujê panu Grzegorzowi Benedykciñskiemu, by wypowiedzia³
siê na ten temat w czerwcowym Biuletynie.
Prosimy o rozwa¿enie budowy ronda na
skrzy¿owaniu ulic Kociuszki, Piasta i Kocielnej.
Burmistrz: rozwa¿ymy tê propozycjê
wspólnie z Powiatowym Zarz¹dem Dróg (ulice Kociuszki i Kocielna na tym odcinku
 to drogi powiatowe).
Nale¿y rozwa¿yæ zmianê organizacji ruchu na skrzy¿owaniu ulic Kociuszki i Krakowskiej  ulica Kociuszki i ulica Krakowska w stronê stacji PKP powinny byæ z pierwszeñstwem przejazdu.
Burmistrz: Sprawê rozwa¿ymy, ale nie
wykluczone, ¿e zmiana organizacji ruchu,
z uwagi na pal¹cy problem braku miejsc do
parkowania, polegaæ bêdzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w ulicy Kociuszki (Kocielna-Krakowska)  w kierunku do stacji PKP i w ulicy Dworcowej w kierunku od stacji PKP. Sprawa zostanie rozstrzygniêta do koñca wrzenia br.
Czy planowany jest kolejny etap budowy
mieszkañ w ramach TBS?
Burmistrz: tak, III etap TBS  w latach
2006-2009 ma zostaæ wybudowanych kolejnych 150 mieszkañ, w tym 100 z dop³at¹
Gminy dla lokatorów, w rejonie ulic Na Skraju
i Fabrycznej, czyli w s¹siedztwie I i II etapu
TBS, gdzie wybudowalimy 104 mieszkania,
w tym 67 z dop³at¹ Gminy dla lokatorów.
rodkowa czêæ Milanówka (miêdzy
torowiskiem PKP a ulic¹ Królewsk¹)
okrêgi wyborcze nr 4 i 5. 10 maja 2005 r.
wietlica OSP Milanówek, ul. Warszawska 18.
O wspó³finansowanie jakich inwestycji
z³o¿ylimy wnioski unijne?
Burmistrz: na budowê kanalizacji sanitarnej  8 kmb w ramach komitetów budowy
kanalizacji osiedli: Gospodarska (rejon

ograniczony ulicami Lipow¹, Olszow¹, Podlen¹ i Kociuszki, Fiderkiewicza II (rejon
od ulicy Grudowskiej w kierunku ulicy Podwiejskiej) i Grudów III (ulice Mi³a, Piêkna,
Makowa, Winiowa i Weso³a) oraz na budowê Centrum Rekreacji Sportu Grudów
przy Zespole Szkó³ Gminnych nr 1.
Czy bêdzie monitoring wizyjny w Milanówku?
Burmistrz: pierwsze 4 kamery s¹ ju¿ zainstalowane w centrum miasta (Kociuszki
róg Krakowskiej, nowa k³adka nad torami
PKP, Warszawska róg Pi³sudskiego i targowisko miejskie). Konsoleta znajduje siê
w siedzibie Stra¿y Miejskiej. System zacznie
dzia³aæ od 01 czerwca br. Docelowo, w ci¹gu
2-3 lat, przewidujemy zainstalowanie 16-20
kamer.
Czy bêdziemy mieli wp³yw na zwiêkszenie czêstotliwoci kursowania kolejek WKD?
Burmistrz: jeszcze nieprêdko; w kwietniu br. Rada Miasta zdecydowa³a o wykupie
316 udzia³ów w WKD (2,58% udzia³ów).
WKD w tym roku stanie siê w³asnoci¹ konsorcjum samorz¹dowego, z³o¿onego z Samorz¹du Województwa Mazowieckiego (33%
udzia³ów), Miasta Sto³ecznego Warszawy
(33% udzia³ów) oraz reszta udzia³ów pomiêdzy Micha³owice, Pruszków, Brwinów, Podkowê Len¹, Milanówek i Grodzisk Maz.
Pierwsze efekty powinny byæ widoczne
w przysz³ym roku.
Czy jest szansa, na budowê chodnika
w ulicy D³ugiej na odcinku od ulicy Grudowskiej w kierunku ulicy Sosnowej?
Burmistrz: dopiero po wybudowaniu
chodnika w ulicy Grudowskiej (KrólewskaD³uga) po stronie wschodniej jest szansa na
rozpoczêcie budowy chodnika w ulicy D³ugiej na odcinku jw., ale nie wczeniej ni¿
w przysz³ym roku.
Jakie s¹ plany zakoñczenia modernizacji
ulicy Polnej?
Burmistrz: W przysz³ym roku zostanie
zrealizowany ostatni etap modernizacji ulicy Polnej, czyli u³o¿enie nawierzchni z kostki brukowej.
Kiedy bêdzie wykonywana kanalizacja
w ramach Spo³ecznych Komitetów Budowy
Kanalizacji Fiderkiewicza I (rejon od ulicy
Grudowskiej w kierunku ulicy Pi³sudskiego)
i Fiderkiewicza II (rejon od ulicy Grudowskiej w kierunku ulicy Podwiejskiej)?
Burmistrz: zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2005-2013, budowa kanalizacji w ramach komitetu Fiderkiewicza I planowana jest w 2006 roku
a Fiderkiewicza II w latach 2007-2009.
Kiedy bêdzie wykonywana kanalizacja
w ulicy Jesionowej i Kasztanowej?
Burmistrz: zgodnie Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym  w 2006 roku.

Czy nasza Ochotnicza Stra¿ Po¿arna musi
u¿ywaæ syreny, w celu alarmowania o niebezpieczeñstwie? Przecie¿ s¹ inne mniej
uci¹¿liwe sposoby sygnalizacji np. pagery.
Burmistrz: tak jak ju¿ mówi³em na poprzednich spotkaniach  syrena, to podstawowy sposób sygnalizacji wg Krajowego
Systemu Ratownictwa, zreszt¹ akceptowany
przez wiêkszoæ naszej spo³ecznoci. Dwiêk
syreny powoduje, ¿e ka¿dy z nas sprawdza,
czy nieszczêcie nie dotyczy jego bliskich
i jego domostwa.
Nale¿y edukowaæ dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, by nie zamiecali miasta, szczególnie przy koszach ulicznych w soboty i niedziele.
Burmistrz: od 12 lat w Milanówku dzia³a bezp³atny system segregacji i wywozu odpadów. Problem tkwi w mentalnoci i wiadomoci niektórych obywateli, którzy albo
nie widz¹ w tym ¿adnej sprawy, ¿e podrzucaj¹ mieci do koszy ulicznych, albo chc¹ co
zaoszczêdziæ. Poprzez edukacjê ekologiczn¹
dzieci w szko³ach chcemy wpoiæ m³odemu
pokoleniu dobre nawyki i trafiæ przez m³odych do doros³ych. To niestety jest d³ugotrwa³y proces.
Komendant Stra¿y Miejskiej Karol £uczak: trwa ci¹g³a akcja kontrolowania posesji w zakresie posiadania umów na wywóz
odpadów jak i trwa monitorowanie miasta,
w celu ukrócenia procederu podrzucania
mieci domowych pod kosze uliczne.
S¹ ci¹g³e problemy z m³odzie¿¹ okupuj¹c¹ w porze wieczornej ³awki nieopodal sklepu Biedronka.
Komendant Komisariatu Policji Miros³aw Borkowski: teren ten jest i bêdzie pod
sta³¹ obserwacj¹. Tym niemniej prosimy o sygna³y telefoniczne w tej sprawie na gor¹co.
Prosimy o rozwa¿enie wariantu odwodnienia okolic gara¿ów przy ulicy Piotra Skargi poprzez wykonanie rowu odwadniaj¹cego w kierunku u¿ytku ekologicznego £êgi
Na Skraju.
Burmistrz: propozycjê tê przeka¿ê do
analizy Ogrodnikowi Miejskiemu, który
opiekuje siê tym terenem.
Skarpa wiaduktu od strony ulicy Smoleñskiego siê osuwa. Trzeba co z tym zrobiæ,
byæ mo¿e potrzebny jest murek oporowy.
Burmistrz: skarpa wiaduktu zostanie
dok³adnie zlustrowana przez miejskie s³u¿by drogowe wspólnie z Powiatowym Zarz¹dem dróg (zarz¹dca wiaduktu).
Co dalej z Turczynkiem Szpitalnym?
Burmistrz: po debacie, jaka mia³a miejsce w Starostwie (w³aciciel obiektu)
w kwietniu br., pomys³odawcy zagospodarowania Turczynka na cele spo³eczne maj¹
z³o¿yæ na rêce Starosty stosowne biznesplany  na poparcie swoich pomys³ów, w terminie do koñca czerwca br.

Czy jest planowane u³o¿enie chodnika
w ci¹gu pieszym pomiêdzy ulicami Poln¹
i Królewsk¹?
Burmistrz: najwczeniej za dwa lata, czyli w 2007 roku.
Prosimy o zamontowanie barierki w ulicy Królewskiej przy przepucie na Rowie Gradowskim.
Burmistrz: jest to obowi¹zek wojewódzkiego zarz¹du drogi, ale w celu przyspieszenia realizacji tej sprawy i z uwagi na bezpieczeñstwo kieruj¹cych, wydam polecenie wykonania tej barierki przez s³u¿by miejskie.
Czy s¹ jakie szanse na przywrócenie dotacji z bud¿etu Gminy na remonty dla w³acicieli lokatorskich budynków?
Burmistrz: nie ma na to szans, poniewa¿
kategorycznie sprzeciwia siê temu Regionalna Izba Obrachunkowa nadzoruj¹ca nasze
finanse.
Czy Gmina planuje wprowadzenie p³atnych parkingów w centrum miasta?
Burmistrz: w ostatecznoci tak, ale najpierw musimy wyczerpaæ inne rozwi¹zania
(budowa parkingów i wprowadzanie ruchu
jednokierunkowego na niektórych odcinkach dróg).
Po³udniowa czêæ Milanówka (na po³udnie od torowiska PKP) okrêgi wyborcze nr 6 i 7. 11 maja 2005 r. Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1, ul. Królewska 69.
Co dalej z obwodnic¹ drogi nr 719 (ulica
Królewska), czy mo¿emy spaæ spokojnie?
Burmistrz: tak, jak to ju¿ powiedzia³em
na poprzednich spotkaniach i co wyrazi³em
w pismach kierowanych do Marsza³ka Województwa Mazowieckiego (obwodnica jest
zadaniem wojewódzkim), nie widzê mo¿liwoci budowy obwodnicy ulicy Królewskiej
po ladzie wyznaczonym w Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
Gminy, przez cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny po³udniowej czêci miasta, przeznaczone do ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W celu likwidacji
po³udniowego korytarza obwodnicy w czerwcu tego roku przystêpujemy do aktualizacji Studium, proponuj¹c pó³nocny korytarz
obwodnicy, przebiegaj¹cy przez niezabudowane tereny rolne gmin Brwinów, Milanówek i Grodzisk Maz. Nadal jest aktualny scenariusz, ¿e najpierw czekamy na wybudowanie autostrady A2 (£ód-Warszawa)
i modernizacjê ulicy Królewskiej. Potem bêdziemy zabiegaæ o ograniczenie ruchu samochodów ciê¿arowych w ulicy Królewskiej.
Równolegle za wraz z Marsza³kiem Województwa bêdziemy rozmawiaæ na temat pó³nocnego korytarza obwodnicy drogi nr 719
dla Milanówka i Grodziska Maz.
Czy bêdzie kontynuowana modernizacja
ulicy redniej?
Burmistrz: tak, w tym roku zostanie
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ci¹g dalszy ze str. poprzedniej

po³o¿ona nak³adka asfaltowa na odcinku Kazimierzowska-Bagnista.
Co Gmina zamierza zrobiæ z betoniarni¹
przy ulicy Ptasiej?
Burmistrz: bardzo powa¿nie rozwa¿am
wyst¹pienie do Rady Miasta z wnioskiem
o wykupienie tego terenu przez Gminê  jest
to opcja ostateczna i najdalej id¹ca.
Czy w planach przewiduje siê budowê
chodnika w ulicy Nowowiejskiej po wschodniej stronie na odcinku Królewska-Cicha?
Burmistrz: Tak, to zadanie zostanie ujête w planie na rok przysz³y, czyli po wczeniejszym po³¹czeniu chodnikiem ulicy Nowowiejskiej z ulic¹ Kazimierzowsk¹.
Kiedy nast¹pi I etap realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wiatraczna-1, czyli podzia³y geodezyjne
dzia³ek z wydzieleniem dróg równoleg³ych
do ulicy Mi³ej?
Burmistrz: najpóniej w sierpniu br.
W którym kierunku zmierza Gmina, jeli
chodzi o podatek od posiadania psów?
Burmistrz: podatek nadal bêdzie ci¹gany, przy czym od roku 2006 chcemy obni¿yæ
z 60 do 55 lat wiek w³acicieli psów zwolnionych z podatku.
Prosimy o sprawdzenie, czy firma wykonuj¹ca kanalizacjê na terenie komitetu Grudów II (rejon ulic Marsza³kowskiej, Cichej,
Jasnej i S³onecznej) wykona³a dok³adnie
przykanaliki o d³ugoci 1 m za ogrodzenie
posesji a nie krótsze?

Burmistrz: Inwestycja nie jest jeszcze
odebrana  sprawdzimy dok³adnie, czy wykonawca wywi¹za³ siê z zadania, objêtego
umow¹.
Czy zostanie przywrócona do pierwotnego stanu po budowie kanalizacji nawierzchnia w ulicach Jasnej i S³onecznej?
Burmistrz: nawierzchnia tych dróg bêdzie lepsza ni¿ przed budow¹ kanalizacji,
poniewa¿ tzw. destrukt asfaltowy zostanie
zast¹piony nak³adk¹ asfaltow¹ w terminie do
koñca maja br.
Czy owietlenie ulicy Ptasiej zostanie
wykonane w tym roku na ca³ej d³ugoci.
Burmistrz: tak, poniewa¿ dokonalimy
korekty planu inwestycyjnego.
Czy w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
jest uwzglêdniona budowa kanalizacji w ulicy Królewskiej na odcinku Grudowska-Podwiejska?
Burmistrz: nie, na tym odcinku skanalizowanie posesji jest mo¿liwe od zaplecza,
czyli np. od ulicy Polnej, jeli chodzi o posesje po pó³nocnej stronie ulicy Królewskiej.
Kiedy mo¿emy spodziewaæ siê modernizacji ulicy Szkolnej na odcinku od mostku na
Rowie Grudowskim do ulicy Wierzbowej?
Burmistrz: I etap modernizacji, czyli wykonanie podbudowy t³uczniowej w krawê¿niku planowane jest w br. Jednak¿e rozwa¿amy równie¿ docelowe zmodernizowanie
tego odcinka za jednym razem, w³¹cznie
z u³o¿eniem nawierzchni, ale dopiero w przysz³ym roku.

Zestaw pytañ i odpowiedzi opracowa³
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
Serdecznie zapraszam mieszkañców Milanówka na kolejne spotkania na jesieni tego
roku, o czym poinformujemy Pañstwa z odpowiednim wyprzedzeniem.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Zarz¹d
Województwa
Mazowieckiego
zawiadamia
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z póñ zm.), ¿e od dnia 28 czerwca 2005 r.
w siedzibie Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
przy ul. B. Brechta 3 oraz na stronie internetowej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego  www. mazovia.pl  zostanie wywieszona informacja o przeznaczeniu do sprzeda¿y w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomoci zabudowanej po³o¿onej w Milanówku przy
ul. Podgórnej 49, oznaczonej w ewidencji
gruntów w obrêbie 05-13 jako dzia³ka ewidencyjna nr 43 o powierzchni 1973 m2.

Z dzia³alnoci M³odzie¿owej Rady
Miasta Milanówka
Pomys³ zorganizowania Forum M³odzie¿owych Rad Miast podsunê³a mi nasza przewodnicz¹ca Anna Kryñska. Ide¹ spotkania
siê m³odzie¿owych radnych ze Skierniewic,
Legionowa i Milanówka by³a wymiana dowiadczeñ, podjêcie wspó³pracy oraz okrelanie nowych celów i pomys³ów na przysz³oæ. Odnalezienie osób dzia³aj¹cych
w Radach M³odzie¿owych w Skierniewicach
i Legionowie okaza³o siê nietrudne, a pomys³
Forum uzyska³ ich aprobatê.
Zorganizowanie Forum nie jest skomplikowan¹ spraw¹, jednak wymaga przemylanego planu, zaanga¿owania. Z pewnoci¹
by³oby o wiele trudniej gdyby nie pomoc
Agnieszki Szczap i Anny Kryñskiej  kole¿anek z Rady, fachowe rady mojej mamy
Anny Klimowicz oraz du¿a ¿yczliwoæ
i wsparcie pana Jerzego Wysockiego, Burmistrza Milanówka. Aby dowiedzieæ siê co robi¹ inni i jakie s¹ mo¿liwoci dzia³ania m³odzie¿y, zaprosilimy przedstawiciela Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej z War-
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szawy oraz Programu M³odzie¿. Forum odby³o siê 21 maja w sali posiedzeñ Rady Miasta. Wszystkich zebranych powitali Burmistrz Milanówka, przewodnicz¹cy Rady
Miasta pan Wojciech Wlaz³o oraz przewodnicz¹ca Komisji Edukacji pani Anna StrausPaw³owska. Spotkanie poprowadzi³a pani
Anna Klimowicz, trener Edukacji Obywatelskiej, edukator MENiS. Od reprezentanta
CEO Jêdrzeja dowiedzielimy siê jakie dzia³ania obywatelskie podejmuje m³odzie¿
z ró¿nych stron Polski i do jakich programów
moglibymy siê w³¹czyæ.
Po obiedzie w Tajemniczym Ogrodzie
i krótkim spacerze w celu pokazania gociom
chocia¿ czêci uroków naszego miasta, zastanawialimy siê nad problemami, które
widzimy w naszych miejscowociach i odkrylimy wiele wspólnych spraw, którymi
moglibymy siê zaj¹æ. Wszyscy mamy nadziejê, ¿e rozpoczêta w ten sposób wspó³praca bêdzie mog³a byæ kontynuowana i przyniesie konkretne rezultaty. Przed nasz¹ Rad¹

kolejne przedsiêwziêcie  uatrakcyjnienie
obchodów Dnia Dziecka naszym m³odszym
kolegom z milanowskich szkó³ podstawowych.
Katarzyna Klimowicz
Radna M³odzie¿owej Rady Miasta
Milanówka

Logo M³odzie¿owej Rady Miasta
Milanówka

Fot. W. Kwiatkowska

Monitoring wizyjny
w Milanówku
Na wniosek Burmistrza Jerzego Wysockiego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisjê Praworz¹dnoci Bezpieczeñstwa
Publicznego, £adu Przestrzennego i Ochrony rodowiska, Rada Miasta, w tegorocznym
bud¿ecie zabezpieczy³a rodki na budowê
I etapu monitoringu wizyjnego w Milanówku.
23 maja 2005 r. zosta³y uruchomione
cztery kamery w nastêpuj¹cych miejscach:
 k³adka PKP przy ulicy Brzozowej
 targowisko miejskie
 skrzy¿owanie ulic Kociuszki KrakowskaSkwer im. Ossendowskiego
 skrzy¿owanie ulic WarszawskaPi³sudskiego.
Centrum sterowania ww. kamerami znajduje siê w siedzibie Stra¿y Miejskiej przy
ul. Warszawskiej 32 i jest obs³ugiwane przez
funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej.
Miejsca usytuowania kamer zosta³y wybrane wspólnie z Komendantem Komisariatu Policji w Milanówku po przeprowadzonych analizach terenów najbardziej zagro¿onych pope³nianiem przestêpstw i wykroczeñ. Trzy kamery sta³e i jedna obrotowa
umo¿liwiaj¹ sta³¹ kontrolê tych miejsc.
W zwi¹zku z tym patrole mog¹ byæ kierowane w inne nie monitorowane rejony miasta,
maj¹ce wp³yw na ogólny stan bezpieczeñstwa w Milanówku. Wytypowane zosta³y
tak¿e punkty, w których zostan¹ zainstalo-

Funkcjonariusz Stra¿y Miejskiej przy pulpicie sterowniczym

wane kamery w kolejnych etapach rozbudoblicznych, zamieca³y teren, parkowa³y
wy systemu monitoringu wizyjnego. Razem
w miejscach niedozwolonych zosta³y pobêdzie to 16-20 kamer.
uczone, ukarane mandatami karnymi lub
skierowano przeciwko nim wnioski o ukaCelem uruchomienia monitoringu w takiej
ranie do S¹du Grodzkiego. Da³o siê zaobserformie by³a, tak jak w innych miastach, powowaæ, ¿e informacja o funkcjonowaniu sysprawa szeroko rozumianego bezpieczeñstwa
temu zosta³a bardzo szybko rozpowszechpublicznego w newralgicznych punktach
niona, g³ównie wród osób dopuszczaj¹cych
Milanówka oraz usprawnienie dzia³añ patroli
siê drobnych przewinieñ. Osoby te staraj¹ siê
w terenie. Obraz rejestrowany przez kamery
unikaæ miejsc monitorowanych kamerami,
zapisywany jest na twardym dysku i w ka¿co w konsekwencji przynios³o poprawê bezdej chwili mo¿e zostaæ odtworzony oraz przepieczeñstwa w tych rejonach. Jednak powy¿grany na p³ytê CD jako dowód w sprawie.
sza sytuacja potwierdza koniecznoæ dalszej
W zwi¹zku z tym nawet po ustaniu przyczyrozbudowy systemu w celu poprawy bezpieny podjêtych dzia³añ przez funkcjonariuszy
czeñstwa w innych miejscach miasta.
Stra¿y Miejskiej, interwencjê mo¿na przeprowadziæ skutecznie.
Informacja z ostatniej chwili.
W chwili obecnej, po kilkunastu dniach
W zwi¹zku z podjêt¹ przez Radê Miasta
funkcjonowania systemu mo¿na mia³o
czerwcow¹ korekt¹ bud¿etu, trwaj¹ przygostwierdziæ, ¿e takie przedsiêwziêcie by³o
towania do wymiany dwóch kamer sta³ych
ogromnie potrzebne. Ju¿ w pierna kamery obrotowe, które pozwalaj¹ na
wszych dniach ujawniono wiemonitorowanie wielokrotnie wiêkszego terele czynów zabronionych. W wynu ni¿ kamery stacjonarne. Zdemontowane
niku dzia³añ podjêtych przez
kamery stacjonarne zostan¹ zamontowane
patrole Stra¿y Miejskiej i Policji
w innych newralgicznych miejscach: na peosoby, które dopuci³y siê miêronie PKP i pod wiaduktem przy ulicy WarOrganizowana przez Fundacjê Cz³owiek-Cz³owiekodzy innymi zak³ócania spokoju
szawskiej.
wi Homo- Homini od 12 lat Wigilia dla Samotnych, stai porz¹dku publicznego, spo¿yj¹c siê ju¿ lokaln¹ Bo¿onarodzeniow¹ tradycj¹ z roku na
Komendant Stra¿y Miejskiej
wa³y alkohol w miejscach purok przy wspólnym stole goci coraz wiêksza liczba
Karol £uczak
mieszkañców naszego miasta.
Bior¹c to pod uwagê, Fundacja zwróci³a siê do w³adz
miasta w osobie Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego
o wsparcie dzia³añ Fundacji.
W trakcie rozmów zrodzi³a siê idea patronatu Miasta
nad Ogólnomiejsk¹ Wigili¹ dla Samotnych, a tym samym
Naszej Drogiej Kole¿ance i Radnej
skoordynowaniu kilku po¿ytecznych, ale rozproszonych
Annie Straus-Paw³owskiej
inicjatyw wystêpuj¹cych w miecie.
Od tego roku, pod patronatem Miasta z Fundacj¹ bêd¹
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu
wspó³pracowaæ przy organizacji Ogólnomiejskiej Wigilii
mierci Mamy
dla Samotnych, OPS, MOK, Klub AA.
sk³adaj¹
Zwracamy siê jako Fundacja do swoich sta³ych i wiernych od lat sponsorów i darczyñców, ¿eby dalej byli z
Przewodnicz¹cy Rady i Radni Miasta Milanówka
nami, a jednoczenie chcemy pozyskaæ nowych, gdy¿ poBurmistrz Miasta Milanówka
trzeby s¹ du¿e. Chcemy tak¿e pozyskaæ m³odych jak i trochê starszych wolontariuszy do wspó³pracy.
Pracownicy Urzêdu Miejskiego
Naprawdê warto byæ razem.
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Wigilia 2005

Danuta Maria Kijewska
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Informacja z dzia³alnoci Poradni Rehabilitacyjnej
MILANMED
Ubieg³y rok by³ rokiem jubileuszu 25lecia istnienia poradni. Skromne obchody rocznicy za³o¿enia poradni odby³y siê w listopadzie 2004 r. z udzia³em Burmistrza Miasta
Milanówka Jerzego Wysockiego, pani Sekretarz Miasta Wies³awy Kwiatkowskiej, przewodnicz¹cej Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Sportu pani dr Ma³gorzaty Filipiak,
cz³onków ww. Komisji oraz Prezesa MIFAM S.A. pana Stefana Olszewskiego.
Ale nie by³ to tylko rok wiêtowania i jubileuszu, przede wszystkim by³ to okres wytê¿onej pracy poradni. Tak, jak w latach ubieg³ych, stopniowo realizowany by³ program
modernizacji i dostosowania pomieszczeñ do
wymogów SANEPIDU, na rok 2004 przypad³a najwiêksza i najbardziej kosztowna inwestycja, mianowicie instalacja systemu
wentylacyjnego.
Wykonanie tej inwestycji mo¿liwe by³o
tylko dziêki dobrej wspó³pracy pomiêdzy
W³adzami Miasta Milanówka a zarz¹dem
MIFAM S.A.
We wrzeniu, ju¿ we w³asnym zakresie
wykonalimy pozosta³e prace modernizacyjne wraz z malowaniem pomieszczeñ, wymusi³o to zamkniêcie poradni na tydzieñ. W tym
czasie zosta³y zamontowane panele cienne
w szatni dla pacjentów i w gabinecie elekrtolecznictwa, w pokoju socjalnym zosta³a
po³o¿ona glazura, pomalowano ramy okien,
a ciany otrzyma³y ciep³e pastelowe kolory.
W roku 2004 prowadzone by³y w poradni æwiczenia korekcyjne dla dzieci ze szkól
milanowskich przebadanych przez dr K. Rzewuskiego w listopadzie i grudniu 2003 r.

s³y skutek i w ubieg³ym roku przyjêlimy rekordow¹ jak dot¹d liczbê 962 pacjentów
i wykonalimy 29 300 zabiegów.

Jest to wzrost o 107 osób w porównaniu
z rokiem ubieg³ym i o 155 w porównaniu
z rokiem 2002. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿
ka¿dy pacjent odbywa seriê 10 wizyt daje to
w ci¹gu roku liczbê blisko 10 tys. osób obs³ugiwanych przez poradniê.
Miesiêcznie rednio przyjmujemy oko³o
80 pacjentów.
Niestety czas oczekiwania na leczenie
wci¹¿ jest doæ d³ugi i wynosi obecnie oko³o
2,5 miesi¹ca. Oczywicie pacjenci po z³amaniach i urazach wymagaj¹cy natychmiastowego leczenia obs³ugiwani s¹ na bie¿¹co.
Pomimo zwiêkszenia liczby przyjêtych pacjentów czas oczekiwania niewiele siê zmieni³ w porównaniu z rokiem 2003, gdy¿
w ostatnich latach obserwujemy coraz wiêksze zapotrzebowanie na us³ugi rehabilitacyjne wród mieszkañców naszego miasta, ale
nie jest to tylko problem Milanówka i naszej
poradni.
Poni¿ej przedstawiam zestawienie liczby
przyjêtych pacjentów oraz zabiegów wykonanych w poradni w poszczególnych miesi¹cach 2004 r.

miesi¹c
styczeñ
luty
marzec
kwiecieñ
maj
czerwiec
lipiec
sierpieñ
wrzesieñ
padziernik
listopad
grudzieñ

pacjenci
78
77
73
78
83
81
84
81
81
85
81
80

zabiegi
2460
2410
2240
2510
2500
2410
2430
2520
2430
2480
2425
2510

Reasumuj¹c, w roku 2004 uda³o zrealizowaæ wiele wa¿nych celów, m.in. instalacjê
systemu wentylacyjnego, modernizacjê
i malowanie pomieszczeñ, dalsz¹ poprawê
organizacji pracy poradni co zaowocowa³o
przyjêciem najwiêkszej jak dot¹d liczby pacjentów oraz organizacjê æwiczeñ korekcyjnych.
W bie¿¹cym roku bêdziemy starali siê
skróciæ czas oczekiwania na leczenie i mam
nadziejê ¿e pod koniec roku bêdzie on wynosi³ mniej ni¿ 2 miesi¹ce
Z powa¿aniem
mgr Rados³aw Grzywacz

SKOK w Milanówku
Staraniem Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej Parafii w. Jadwigi otwarto Filiê SKOK
 Warszawa w Milanówku. Punkt dzia³a od
14 maja 2005 r. przy ulicy Dworcowej 1, uzupe³niaj¹c mapê us³ug oferowanych Miesz-

kañcom Milanówka. Us³ugi finansowe, kredyty i lokaty s¹ szczególnie kierowane do
osób o niewygórowanych ale sta³ych dochodach.
Akcja Katolicka

Przebadanych zosta³o oko³o 1 500 dzieci, wadê postawy stwierdzono a¿ u 60 % badanych, wiêkszoæ dzieci zosta³o skierowanych na æwiczenia w poradni. Zajêcia z dzieæmi trwa³y ponad 7 miesiêcy tj. 2003-11-28
do 2004-07-03. Sporód skierowanych na
æwiczenia do poradni zg³osi³o siê oko³o 300
dzieci, z tej grupy 230 odby³o pe³en cykl æwiczeñ korekcyjnych (10 wizyt), 60  niepe³ny
cykl æwiczeñ a 10  mimo zapisu nie zg³osi³o
siê na æwiczenia.. Warto zauwa¿yæ, ¿e po
ubieg³orocznych badaniach ortopedycznych,
do poradni na æwiczenia zg³osili siê prawie
wszyscy skierowani, natomiast w trakcie
poprzednich badañ w 2001 r. tylko 50%.

Ci¹g³e starania, maj¹ce na celu poprawê
jakoci wiadczonych us³ug, jak i zwiêkszenie liczby przyjmowanych pacjentów, odnio-
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Fot. B. Mielczarek

Pragnê równie¿ zaznaczyæ, ¿e æwiczenia
korekcyjne firma MILANMED przeprowadzi³a we w³asnym zakresie bez wykorzystania dodatkowych rodków z bud¿etu miasta.
Burmistrz Jerzy Wysocki oraz ks. Proboszcz Zbigniew Szysz podczas ceremonii
otwarcia placówki

Dzieciêcymi krokami
na spotkanie z archeologi¹
Przynajmniej raz w roku ka¿dy ma swoje
wiêto. Mog¹ to byæ urodziny, imieniny,
dzieñ babci, mamy, ojca, kobiet...
Dzieci, jako najwa¿niejsze osoby dla
wiata, tak¿e maj¹ swój dzieñ  nawet dwukrotnie w ci¹gu roku. wiatowy Dzieñ Dziecka wypada w grudniu. Wówczas pamiêtamy
o dzieciach g³odnych, chorych, potrzebuj¹cych naszego wsparcia.
Inny Dzieñ Dziecka  wiêto weso³e
i pogodne, kiedy nie mylimy o problemach,
tylko zabawie, to 1 czerwca. Od wielu lat
hufiec Milanówek wspó³organizuje Dzieñ
Dziecka dla dzieci i m³odzie¿y z naszego miasta. W tym roku nie mog³o byæ inaczej.
Tematyka tegorocznego Dnia Dziecka
zwi¹zana by³a z histori¹ i kultur¹ dawnych
cywilizacji europejskich i azjatyckich. Ma³ymi krokami weszlimy w krainê archeologii
staro¿ytnej. Na terenie ZSG nr 3 odby³ siê ca³odniowy festyn. W godzinach 14.0016.00

przedstawicielom M³odzie¿owej Rady Miasta, a tak¿e wszystkim druhnom i druhom,
którzy pomogli mi w organizacji harcerskiej
czêci tegorocznego Dnia Dziecka

namiestnictwo zuchowe hufca Milanówek
proponowa³o warsztaty zwi¹zane z lepieniem waz greckich i masek z teatru antycznego. Mo¿na by³o ponadto wykonaæ indyjski talizman, zmywalny makija¿ twarzy lub
nauczyæ siê tañczyæ greckie tañce ludowe.
Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a degustacja potraw
greckich  sosu tzatziki oraz ciastek, podawanych oryginalnie na Krecie, ksaratigana.
Podczas trwania Dnia Dziecka mo¿na
by³o tak¿e otrzymaæ informacje na temat
kolonii zuchowej i obozu harcerskiego.
Mam nadziejê, ¿e wszystkim, którzy skorzystali z naszych propozycji, podoba³y siê
one na tyle, ¿e odwiedz¹ nas w przysz³ym
roku  na kolejnym Dniu Dziecka, bymy mogli znów dzieciêcymi krokami wkroczyæ na
plac wspania³ej przygody.
Pragnê w tym miejscu gor¹co podziêkowaæ za pomoc i wspó³pracê Miejskiemu
Orodkowi Kultury, Dyrekcji Szko³y nr 3 oraz

phm. Renata Górska
Namiestniczka Zuchowa

Komenda Hufca ZHP im. Janusza
Kusociñskiego informuje, ¿e w ramach
Harcerskiej Akcji Letniej 2005 organizuje:
l Koloniê Zuchow¹ w Nag³owicach k/
Kielc w terminie 27.06.10.07.(dla
dzieci z klas IIV)
l Obóz harcerski Dru¿yn rodowiskowych w Siemianach k/I³awy termin:
12.07.31.07.
l Obóz harcerski Szczepu nr 2 w Przerwankach termin: 13.07.30.07.
Wszystkich jeszcze nie zdecydowanych, a chc¹cych prze¿yæ harcersko-turystyczn¹ przygodê, serdecznie zapraszamy.
Czuwaj!
hm Marzena Osiadacz
Komendantka Hufca

Fot. M. Kacprzak

3 maja w Milanówku
Stu uczestników wziê³o udzia³ w corocznej imprezie organizowanej przez Miejski
Orodek Kultury z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rozegrane zosta³y dwie konkurencje sportowe o Puchar Burmistrza Miasta: Bieg na 1 milê i Wycigi kolarskie.
Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ V-ce Przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Majewski,
który ufundowa³ czapeczki rowerowe dla
najlepszych biegaczy i kolarzy.
W biegu na 1 milê wygra³ 4 krotny zwyciêzca tej imprezy 46-letni Jacek Nowocieñ,
który skutecznie odpar³ ataki na ostatnich
metrach 17-latka Marcina Golañskiego.
Zwyciêzcy zawodów:

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

WYCIGI KOLARSKIE

94 i m³odsi
Dziewczêta
1. KATARZYNA PERZYÑSKA
Ch³opcy
1. HUBERT PERSA
2. WAWRZYNIEC GEMBAL
3. SYLWESTER TRÊBIÑSKI
9293
Dziewczêta
1. KATARZYNA ASMAN
2. KATARZYNA SZCZAP
3. ANITA SURA£A
Ch³opcy
1. HUBERT KRAWCZYKOWSKI
2. KRYSTIAN CICHOÑ
3. RADOS£AW JARKIEWICZ
8991
Dziewczêta
1. MA£GORZATA MATUSIAK
2. AGATA PERSA
3. KINGA WONIAK

Start do Biegu na 1 milê

BIEG NA MILÊ

Ch³opcy
1. JAN MICHA£OWSKI
2. PAWE£ SZYMAÑSKI
3. £UKASZ RY
8588
Dziewczêta
1. MARTA MATUSIAK
Ch³opcy
1. £UKASZ KLONOWSKI
2. PRZEMYS£AW ZYCH
84 i starsi
Kobiety
1. KRYSTYNA BIA£EK
Mê¿czyni
1. WOJCIECH KOKORYK
2. PIOTR PU£AWSKI
3. MIECZYS£AW KORNACKI

94 i m³odsi
Dziewczêta
1. MAGDA PAJ¥K
2. PAULINA ZIÊTEK
3. KAROLINA KOCZ
Ch³opcy
1. CIEPIELSKI PAWE£
2. PIOTR BANASZCZYK
3. KAMIL DOHANIK
9293
Dziewczêta
1. MA£GORZATA OKRASIAK
2. MARTA OSTROGÓRSKA
3. MONIKA MATUSIAK
Ch³opcy
1. DANIEL WILANOWSKI
2. KAMIL KO£OSOWSKI
3. PAWE£ PRAUZiÑSKI

8991
Dziewczêta
1. MA£GORZATA MATUSIAK
2. KAMILA NOWAKOWSKA
3. ELA MAJROWSKA
Ch³opcy
1. PAWE£ KURMANOWSKI
2. PIOTR SPRENGEL
3. RAFA£ DOBROGOWSKI
8588
Kobiety
1. MARTA MATUSIAK
2. AGNIESZKA SZCZAP
Mê¿czyni
1. MARCIN GOLAÑSKI
2. PRZEMYS£AW ZYCH
3. PIOTR SZYMAÑSKI

84 i starsi
Mê¿czyni
1. JACEK NOWOCIEÑ
2. PIOTR PLISZEWSKI
3. ROBERT PODGÓRSKI
OPEN
1. JACEK NOWOCIEÑ
2. MARCIN GOLAÑSKI
3. PRZEMYS£AW ZYCH

Zapraszamy
w przysz³ym roku
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Podsumowanie V edycji fina³u
konkursu B¹d bezpieczny
W dniu 01.06.2005 r. w Zespole Szkó³
Gminnych Nr 3 przy ul. ¯abie Oczko 1 zosta³
przeprowadzony V fina³ konkursu B¹d
bezpieczny.
Jurorami tego konkursu byli:
Przewodnicz¹cy  Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta Jerzy Majewski.
Cz³onkowie  Komendant Komisariatu
Policji Miros³aw Borkowski,Komendant
Stra¿y Miejskiej Karol £uczak, Prezes OSP
Krzysztof Ciborowski, Mieszkaniec Milanówka Zbigniew Sowa.
W konkursie wziê³o udzia³ 35 finalistów
z milanowskich szkó³ podstawowych (klasy
IVVI) oraz gimnazjów (klasy IIII). Zwyciêzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali:
1) klasy IV  Olek Ko³odziej, Zespó³ Szkó³
Gminnych Nr 1,
2) klasy V  Krzysztof Pachulski, Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podstawowa,
3) klasy VI  Katarzyna Wojciechowska, Integracyjna Spo³eczna Szko³a Podstawowa,
4) klasy I  Ignacy Bochiñski, Gimnazjum
Spo³eczne,
5) klasy II  Patryk Berus, Gimnazjum Spo³eczne,
6) klasy III  Robert Ca³us, Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1.
Zwyciêzcy otrzymali nagrody w postaci
rowerów górskich.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
koszulki z logo Milanówka, skarpety ufundowane przez pana Andrzeja Olizarowicza
oraz s³odycze Firmy Masterfood«s Polska.
Nagrody wrêcza³ Burmistrz Milanówka Jerzy
Wysocki.
Wród widowni, po przeprowadzonym
konkursie ze znajomoci zasad ruchu drogowego, rozlosowano 5 nagród w postaci
koszulek z logo Miasta, skarpet sportowych
i s³odyczy oraz nagrodê g³ówn¹ w postaci
roweru górskiego, któr¹ otrzyma³ Artur Parol  uczeñ Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1.
Dodatkowo sporód wszystkich zdaj¹cych na kartê rowerow¹ i motorowerow¹
równie¿ rozlosowano 5 nagród w postaci
koszulek z logo Miasta, skarpet sportowych
i s³odyczy oraz nagrodê g³ówn¹ w postaci
roweru górskiego, któr¹ otrzyma³ Piotr Janukanis  uczeñ Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej.
Fundatorami nagród byli:
1. Stanis³aw Rytel-Si³ka STACHPOL
 Milanówek, ul. Królewska 37
2. Janusz Witaszczyk PIEKARNIA  Milanówek, ul. Dworcowa 1
3. Jan Krzemiñski CUKIERNIA  JAN
WSPANIA£Y  Milanówek, ul. In¿ynierska 19
4. Marek Tomaszewski TOMMARKO
 Milanówek, ul. Królewska 60
5. Hanna Duda PARTNER spó³ka z o.o.

Festyn w. Urszuli

140. rocznicê urodzin w. Urszuli Ledóchowskiej uczcilimy festynem, który odby³
siê w dniu liturgicznego wspomnienia wiêtej  29 maja.
Uroczystoci rozpoczê³y siê ju¿ w sobotê
wyk³adem s. Ma³gorzaty Krupeckiej na temat
w. Urszuli jako promotorki polskoci. Z przyjemnoci¹ s³uchalimy o wielkiej mi³oci w.
Urszuli do Ojczyzny i o podejmowanych inicjatywach na ziemi skandynawskiej, by
uwra¿liwiaæ Skandynawów na los Polski nie
istniej¹cej na mapie Europy i objêtej dzia³aniami I wojny wiatowej.
W spotkaniu uczestniczy³ Daniel Gajewski, który 9 lat temu prze¿y³ cudowne ocalenie ¿ycia za przyczyn¹ w. Urszuli, o czym
da³ wiadectwo w sobotni wieczór i nastêpnego dnia podczas ka¿dej Mszy w. Opowiada³ o tym, jak jako 14-letni ch³opiec znalaz³
siê na wakacjach u sióstr w O¿arowie Maz.
Poproszony o skoszenie trawy i przyuczony
jak to siê robi zacz¹³ wykonywaæ powierzone zadanie. Gdy chcia³ roz³¹czyæ przed³u¿acz,
by przesun¹æ kosiarkê w dalsze miejsce, zosta³ pora¿ony pr¹dem. Czu³ coraz wiêkszy ból
w d³oni, która zaciniêta kurczowo trzyma³a
koñcówkê przed³u¿acza i z coraz wiêkszym
trudem oddycha³.
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Mówi³, ¿e zdawa³ sobie sprawê, ¿e umiera. I tak myla³, trochê z wyrzutem do Pana
Boga, ¿e nie chce umieraæ, ¿e jest taki m³ody, ¿e taki ból i k³opoty jego mieræ sprawi
rodzicom itd. Powiedzia³ Panu Bogu, ¿e
móg³by co zrobiæ, ¿eby go uratowaæ. I w tym
momencie zobaczy³ przed sob¹ siostrê, która zbli¿y³a siê do niego z zapytaniem, co
mog³aby dla niego zrobiæ. Po czym odci¹gnê³a go od ród³a pr¹du. Daniel, ca³y naelektryzowany, wsta³ i poszed³ do kaplicy. Mówi³, ¿e obj¹³ ramionami tabernakulum i dziêkowa³ Bogu za ¿ycie. Do kaplicy przysz³a
s. Maria P³onka, która jako jedyna z sióstr
by³a w tym czasie w domu. Gdy dowiedzia³a
siê co siê sta³o, wezwa³a pogotowie. Zabrano Daniela do szpitala, gdzie oprócz zniszczonej d³oni nie stwierdzono ¿adnych obra¿eñ. Gdy po kilku dniach s. Maria odwiedzi³a go, Daniel pragn¹³ jej podziêkowaæ za uratowanie ¿ycia. Na co s. Maria odpowiedzia³a, ¿e to nie ona. To by³a wiêc matka Urszula  odpowiedzia³ Daniel. Badaj¹c ten przypadek, wszyscy specjalici od elektrycznoci
stwierdzili, ¿e w ci¹gu kilkunastu sekund powinna nast¹piæ mieræ.

 Warszawa, ul. Wólczyñska 133
6. Zbigniew Sowa SOWPOL Sklep kosmetyczny  Milanówek, ul. Warszawska 35a
7. El¿bieta Lis DOMENA Nieruchomoci
 Milanówek, ul Warszawska 34
8. Barbara Paku³a MILWOS Sklep ogrodniczy  Milanówek, ul. Warszawska 19
9. Dariusz Uchorczak MERITUM Biuro
Obrotu Nieruchomociami  Milanówek,
ul. Warszawska 19
10. Stanis³aw Olkowski  Milanówek,
ul. ¯ytnia 16
12. Andrzej Olizarowicz ANDREA  Milanówek, ul. Pasieczna A
13. Firma MASTERFOOD«S POLSKA Ko¿uszki Parcel
14. J. Kierzel PIEKARNIA  Milanówek,
ul. Gospodarska
15. A. Gontarczyk NAPRAWA SAMOCHODÓW  Milanówek, ul. Chopina 23
16. P. Pacholczyk PTHU  Milanówek,
ul. Królewska 21
Równie¿ w tym dniu, wraz z pracownikami Wydzia³u Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim, zosta³y przeprowadzone egzaminy
na karty rowerowe i motorowerowe w miasteczku rowerowym przy Zespole Szkó³
Gminnych nr 3.
Do egzaminów przyst¹pi³o 204 uczniów;
wynik pozytywny uzyska³o 199 osób.
Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej oznakowali 15 rowerów.
Komendant Stra¿y Miejskiej
Karol £uczak

To wydarzenie poddano szczegó³owym
badaniom. W roku 2001 Watykan uzna³, ¿e
jest to cudowne ocalenie ¿ycia za przyczyn¹
w. Urszuli.
Wracaj¹c do festynu: w niedzielê podczas
wszystkich Mszy w. Ks. Piotr Brzezowski
mówi³ homilie na temat naszej wiêtej. Od
godz. 10.00 do 14.00 na placu przy kociele
odbywa³a siê loteria fantowa, degustacja
przepysznych ciast, kiermasz ksi¹¿ek
i sprzeda¿ prac naszych przedszkolaków.
O godz. 14.00 zespó³ Mazowszanki (tworz¹ go dawne cz³onkinie Mazowsza) rozpoczê³y czêæ artystyczn¹ festynu piêknym
koncertem z repertuaru Mazowsza. Po
Mazowszankach wyst¹pi³ zespó³ Jeremiasz Alumnów Wy¿szego Seminarium
Duchownego Ksiê¿y Pallotynów z O³tarzewa.
Potem przedszkolaki z naszego przedszkola
wyst¹pi³y z teatrzykiem o motylu. Dzieci
z Eucharystycznego Ruchu M³odych przygotowa³y zabawy ruchowe dla chêtnych rówieników.
Zabawa by³a wietna. Dziêkujemy za hojnoæ wszystkim uczestników festynu i ju¿
zapraszamy na przysz³y rok!
s. Bo¿ena Kolczyñska

Emeryci z Milanówka na Dzieñ Dziecka
zagranicznych szlakach w Milanówku
Coraz wiêkszym powodzeniem wród milanowskich emerytów ciesz¹ siê pielgrzymki i wycieczki organizowane przez miejscowy Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wród tych ostatnich wycieczek nie
brak i zagranicznych.
Kolejn¹ tak¹ wycieczkê, tym razem
4-dniow¹ na Litwê, odby³a w maju grupa
47 cz³onków Zwi¹zku. Jej trasa prowadzi³a
do takich znanych miejscowoci jak: Druskienniki, Wilno, Troki, Kowno. Emerytom
(za 410 z³) zapewniono doskona³e warunki
 wyjazd z Milanówka i powrót na miejsce,
zakwaterowanie w Wilnie  w nowoczesnym
Domu Polonii w 2-3-osobowych pokojach
z ³azienkami, dobre wy¿ywienie w restauracji Domu Polonii. Grupê prowadzi³ doskona³y pilot  wspania³y gawêdziarz, opiekuñczy
i uczynny, wszêdzie do dyspozycji byli lokalni przewodnicy ciekawie prezentuj¹cy zwiedzane zabytki. Nad sprawn¹ organizacj¹
czuwa³a  jak zwykle  pani prezes Irena Zieliñska, która nie tylko dba³a o prawid³ow¹
realizacjê zaplanowanego programu, ale i o sympatyczny nastrój. Grupa zwiedzi³a wspania³e, choæ mocno zniszczone w czasie wojny,
starówki w Wilnie i Kownie, s³ynny Uniwersytet Wileñski, muzea, wspania³e kocio³y,
a wród nich koció³ w. Ducha, gdzie znajduje siê orygina³ s³ynnego obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego namalowany pod wp³ywem
przes³ania, jakie otrzyma³a w. Faustyna,
jedyny, który w. Faustyna widzia³a za ¿ycia.. Wzruszaj¹ca by³a wizyta na cmentarzu
na Rossie, na jednym z najpiêkniejszych polskich cmentarzy tak silnie wplecionym w losy
naszego kraju.
Spaceruj¹c ladami wybitnych Polaków
po Wilnie, Kownie, Trokach i Druskiennikach
 uczestnicy wycieczki chc¹c nie chc¹c przerabiali wspania³¹ lekcjê historii. Lekcjê niezwyk³¹, bo zaklêt¹ w murach wi¹tyñ, zabytkowych klasztorów, placówek muzealnych, wspania³ych budowlach przypominaj¹cych osi¹gniêcia polskiej kultury i nauki.
W pamiêci wszystkich z pewnoci¹ pozostanie równie¿ wizyta w Ponarach, zwanych
Golgot¹ Wileñszczyzny, gdzie w latach
1941-44 Niemcy  przy udziale litewskich
nacjonalistów w s³u¿bie niemieckiej  zamordowali ponad 100 tys. osób, g³ównie narodowoci ¿ydowskiej, a wród nich kilkanacie tysiêcy Polaków. Wielkie prze¿ycie czeka³o jednego z uczestników wycieczki z Milanówka, który chocia¿ wiedzia³, ¿e zosta³
tam zamordowany jego ojciec, ale nie przypuszcza³, i¿ w czasie zwiedzania miejscowego muzeum nieoczekiwanie w gablocie znajdzie zdjêcie ojca wraz z nazwiskiem.
Jeszcze w tym roku emeryci z Milanówka
wyrusz¹ na kolejne wycieczki  na Ukrainê
i do W³och, nie licz¹c zaplanowanych wyjaz-

dów krajowych. Nale¿y podkreliæ, ¿e Zwi¹zek organizuje wy³¹cznie wycieczki autokarowe, co umo¿liwia w nich udzia³ nawet osobom mniej sprawnym fizycznie, a przecie¿
tacy s¹ g³ównie ludzie w starszym wieku.
Kto móg³by powiedzieæ, ¿e milanowskim
emerytom dobrze siê powodzi, skoro je¿d¿¹
na zagraniczne wycieczki. Okazuje siê, ¿e
mo¿na sobie na to pozwoliæ, jeli siê wszystko dobrze zaplanuje. Prezes Zieliñska wpad³a na pomys³, aby op³aty za wycieczki zagraniczne wnosiæ w kilku ratach, co wszystkim przypad³o do gustu. Dla osób maj¹cych
niskie emerytury jest to niekiedy jedyna
szansa, aby chocia¿ raz w ¿yciu spe³ni³o siê
marzenie o podró¿y zagranicznej. Znacznie
³atwiej cz³onkowie Zwi¹zku mog¹ wzi¹æ
udzia³ w pielgrzymkach i wycieczkach krajowych, których koszt w zale¿noci od trasy
i czasu trwania podró¿y kszta³tuje siê od
15 do 150 z³. Wszystkie prace organizacyjne wykonujemy spo³ecznie, co obni¿a ogólne koszty  podkrela prezes Irena Zieliñska
 Zwi¹zek z tytu³u organizacji wycieczek nie
pobiera ¿adnych op³at dodatkowych, nie
chcemy zarabiaæ na naszych cz³onkach, d¹¿ymy do tego, aby nasi cz³onkowie z przynale¿noci do naszej organizacji mieli satysfakcjê i odrobinê radoci. Ponadto wspó³pracujemy z przewonikami i biurami podró¿y,
które uwzglêdniaj¹ w swoich kalkulacjach
fakt, ¿e pracuj¹ dla osób nie najlepiej sytuowanych finansowo.
Warto podkreliæ, ¿e dzia³alnoæ Zwi¹zku nie sprowadza siê wy³¹cznie do organizowania pielgrzymek i wycieczek. Organizuje siê imprezy kulturalne, spotkania towarzyskie przy herbatce, najbardziej potrzebuj¹cym cz³onkom udziela siê zapomóg. Zwi¹zek s³u¿y pomoc¹ w za³atwianiu spraw
mieszkaniowych, w pozyskiwaniu pomocy
ze strony OPS-u, itp. Przy wspó³pracy z Towarzystwem Mi³oników Milanówka rozpoczn¹ siê wkrótce pokazy filmów o naszym
miecie. Nic wiêc dziwnego, ¿e w ostatnim
czasie w rejestrze cz³onków Zwi¹zku w Milanówku znalaz³y siê 574 osoby. Wzrost liczby cz³onków o ponad 100 osób! Dzia³alnoæ
zarz¹du spotyka siê z uznaniem nie tylko
samych cz³onków. Dostrzegaj¹c dobre wyniki pracy Zarz¹d G³ówny Zwi¹zku przyzna³
niedawno kilku osobom z Milanówka najwy¿sze odznaczenie zwi¹zkowe  z³ot¹ odznakê i dyplom honorowy. Dodajmy, ¿e biuro Zwi¹zku (ul. Warszawska 37) czynne jest
w ka¿dy wtorek (10.0013.00) i pi¹tek
(12.0015.00), tel. 724-70-97. Wtedy te¿
mo¿na wst¹piæ w szeregi organizacji, w której sk³adka roczna wynosi 18 z³, a korzyci
p³yn¹ce z przynale¿noci s¹ wymierne.
Andrzej Pettyn

W rodê 01.06.2005 r. w Miejskiej Hali
Sportowej przy ul. ¯abie Oczko 1, z okazji
Dnia Dziecka, odby³o siê wiele ciekawych
imprez artystycznych i konkursów. Ten wyj¹tkowy, radosny dzieñ rozpocz¹³
siê konkursami oraz egzaminami na kartê motorowerow¹
i rowerow¹. Odby³ siê fina³
V edycji konkursu B¹d bezpieczny na drodze oraz fina³
VII edycji Miêdzyszkolnego
konkursu o tematyce ekologicznej. Zwyciêzcy konkursów otrzymali wspania³e nagrody wrêczone
przez Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego.
Od godziny 13.00 realizowany by³
program artystyczny. Zapiewa³a Kaja
Paschalska, entuzjastycznie przyjêta
przez swoich fanów.
Wrêczono nagrody w konkursie literacko-plastycznym Mazowsze piórem
i pêdzlem malowaneoraz w II edycji Turnieju Wiedzy Po¿arniczej Zapobiegajmy
Po¿arom.
Zosta³o tak¿e wrêczone Stypendium dla
najzdolniejszych milanowskich gimnazjalistów ufundowane ze rodków zebranych na
VI Karnawa³owym Balu Ojców Miasta
w br., które otrzymali:
1. Dominika Tomaszewska  gimnazjalistaka ZSG nr 1,
2. Agata Motyka  gimnazjalistka ZSG nr 3,
3. Marcin Stalony  Gimnazjum Spo³eczne
MTE.
Po godzinie 14.00 odby³ siê wycig rowerowy i konkursy sprawnociowe. Dzieci mog³y braæ udzia³ w konkursach manualnych,
w tym miêdzy innymi w konkursie Moje
wymarzone Miasto. Bardzo ciekaw¹ zabaw¹ by³o modelowanie w masie solnej jak
równie¿ tworzenie kompozycji z odcisków
r¹k na szarym papierze.
Wyj¹tkowym punktem programu by³ pokaz bractwa rycerskiego Weles z Podkowy Lenej.
Pe³en radosnego napiêcia by³ moment
wrêczenia nagród ze wszystkich konkursów.
Zarówno dzieci jak i rodzice mogli siê posiliæ kie³baskami z grilla.
Ten dzieñ, bêd¹cy wiêtem ka¿dego m³odego cz³owieka, by³ pe³en przyjemnych niespodzianek i radosnego nastroju. A najwiêksz¹ nagrod¹ dla organizatorów by³y szczere, weso³e umiechy dzieci.
Instruktor
Miejskiego Orodka Kultury
Edyta Budziewska
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O oczyszczalni cieków raz jeszcze...
(Rozmowa z burmistrzem Grodziska Maz. Grzegorzem Benedykciñskim)

 Panie Burmistrzu, od naszego ostatniego wywiadu na temat grupowej oczyszczalni cieków minê³o ju¿ sporo czasu. W po³owie 2002 r. sprawa ta wywo³a³a w Milanówku sporo emocji, by³y protesty w mediach.
Potem zapanowa³a cisza, a tu ostatnio na
spotkaniach mieszkañców Milanówka
z burmistrzem J. Wysockim i radnymi temat
znowu siê pojawi³. Milanowianie po prostu
chc¹ wiedzieæ, co siê dzieje za miedz¹. Przed
trzema laty szeroko mówi³ Pan o planach modernizacji oczyszczalni, informowa³ Pan
o tym równie¿ radnych z Milanówka w czasie wizji lokalnej na terenie oczyszczalni.
Mylê wiêc, ¿e mieszkañcom Milanówka,
którzy najbardziej skar¿yli siê na uci¹¿liwoci ze strony oczyszczalni, nale¿¹ siê
informacje o tym, co w tej sprawie zrobiono
na dzieñ dzisiejszy?
 Dzia³amy zgodnie z naszymi deklaracjami. Mówi³em w czasie spotkañ, ¿e wyst¹pimy o rodki unijne i takie rodki otrzymalimy. Jest to kwota 52.000.000 z³, przeznaczona g³ównie na modernizacjê oczyszczalni, bo sama modernizacja oczyszczalni bêdzie kosztowa³a oko³o 25.000.000 z³. Ale
przypomnê równie¿, ¿e wczeniej zmodernizowalimy tzw. czêæ osadow¹ i zlikwidowalimy poletka, które by³y ród³em, jak s¹dzê, i zapachów i miejscem, które mog³o budziæ obawy mieszkañców Milanówka.
Wszystko odbywa³o siê tam w sposób jakby
naturalny, otwarty, na zasadzie odparowywania. Osad, szlam sk³adowany by³...
 ...sk³adowany na powierzchni, co by³o
uci¹¿liwe...
 Tak, na powierzchni, na takich stawach
przy oczyszczalni, ale to zosta³o zlikwidowane... Wówczas woda parowa³a, nastêpnie
by³o to wywo¿one... Dzisiaj mamy ca³y system zamkniêty, który powoduje poza tym, ¿e
odzyskujemy biogaz, czyli to co kiedy te¿
sz³o w atmosferê...
 Czy ten biogaz jest jako wykorzystywany?
 Tak, oczywicie, ten biogaz jest zbierany w specjalnym zbiorniku, takim bardzo
nowoczesnym, nastêpnie idzie do kot³owni
i jest spalany przez kot³owniê, a wiêc wykorzystywany do produkcji ciep³a dla potrzeb
oczyszczalni i kompostowni. To jest pierwsza sprawa... Druga sprawa godna podkrelenia to fakt, ¿e tak jak powiedzia³em, mamy
obecnie rodki i projekt. W³anie og³aszamy
w ci¹gu tego miesi¹ca przetarg na in¿yniera
kontraktu, a w miesi¹cu wrzeniu, og³aszamy ju¿ przetarg na modernizacjê oczyszczal-
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ni cieków. Nie tylko na modernizacjê
oczyszczalni, ale równie¿ na kanalizacjê.
G³ównym punktem naszego projektu jest
modernizacja oczyszczalni cieków.
 Jak d³ugo to potrwa?
 Do koñca roku chcemy rozstrzygn¹æ
przetarg na wykonawcê, a na wiosnê wchodz¹ ekipy, które rozpoczn¹ proces modernizacji oczyszczalni, polegaj¹cy miêdzy innymi na zmianie systemu napowietrzania, czyli
chodzi o ten element, który równie¿ budzi
pewne w¹tpliwoci, a polegaj¹cy na hermetyzacji oczyszczalni. Czyli tak naprawdê,
wszystkie te procesy bêd¹ przebiega³y w sposób taki, ¿e do atmosfery nic nie bêdzie siê
przedostawa³o z tej oczyszczalni i mylê, ¿e
to ju¿ definitywnie rozwi¹¿e problem. S¹dzê
równie¿ z rozmów z mieszkañcami, tak¿e
Milanówka, szczególnie ulicy Ludnej, a mam
czasami takie rozmowy, ¿e uci¹¿liwoæ
oczyszczalni po zrobieniu tej czêci modernizacji, czêci osadowej zdecydowanie zmala³a. Podobnie sta³o siê z kompostowni¹,
gdzie zdecydowalimy siê na bardzo du¿e
ograniczenie przerobu mieci  de facto przerabiamy tylko mieci z Grodziska i Milanówka...Wiêc przy mocach przerobowych 120 ton
dzisiaj na kompostowni przerabia siê 40
ton... Jest to dla gminy mo¿e niezbyt korzystne, bo de facto, gmina nie zarabia na kompostowni, jestemy na zero, natomiast
z punktu widzenia ekologicznego, inaczej
mo¿e  z punktu widzenia uci¹¿liwoci 
kompostownia rzeczywicie przesta³a byæ
obiektem, który jest uci¹¿liwy... Mam wiadomoæ, ¿e czasami pojawia siê jeszcze co,
¿e czasami, przy niesprzyjaj¹cych warunkach pogodowych, zawsze co siê mo¿e wydarzyæ, czasami pojawiaj¹ siê tam jakie zapachy, ale generalnie wszystkie badania
przeprowadzone, czy prowadzone przez nas
wiadcz¹, ¿e obiekt jest w tej chwili absolutnie zagra¿aj¹cy mieszkañcom.
 Czy w oparciu o plany perspektywiczne
mo¿e pan okreliæ jaki ostateczny termin,
kiedy ca³kowicie zamknie siê proces modernizacji?
 Zgodnie z planem i naszymi deklaracjami obiekt zostanie kompletnie zmodernizowany do 2007 roku.
 Mieszkañców Milanówka na pewno zainteresuje, czy i w jakim zakresie prowadzony jest monitoring ewentualnych zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego, po pierwsze przez Was, a po drugie przez ekspertów
zewnêtrznych...?
 Przede wszystkim kontroluje nas WIO

i SANEPID, a my wspó³pracujemy nadal
z Politechnik¹ i tak jak powiedzia³em, te badania, które by³y robione nie wykazuj¹ w tej
chwili ¿adnego, absolutnie ¿adnego stanu
podwy¿szonej uci¹¿liwoci, czy zwiêkszonego zagro¿enia. Tak, ¿e mieszkañcy mog¹ byæ
absolutnie spokojni. W pe³ni kontrolujemy
sytuacjê.
 Czyli to jest analizowane i kontrolowane na bie¿¹co...?
 Absolutnie...
 Czy fakt realizacji prac modernizacyjnych w ramach przyznanych rodków unijnych gwarantuje, ¿e wykonawcy dotrzymaj¹ terminów?
 Z ca³¹ pewnoci¹! W³anie jeli chodzi
o rodki unijne to sytuacja jest taka, ¿e my
nie mo¿emy przesuwaæ terminów. Jest precyzyjny harmonogram, z którego jasno wynika, kiedy ma siê odbyæ przetarg, kiedy ma
siê odbyæ modernizacja... Jeli choæbym na
miesi¹c odst¹pi³ od tego harmonogramu,
wtedy gmina traci rodki. Do tego nie wolno
nam dopuciæ. W zwi¹zku z tym, w gminie
Grodzisk Maz., jest powo³any specjalny zespó³, który zajmuje siê tylko tym tematem.
Szefow¹ tego zespo³u jest moja zastêpczyni
pani Maria Grabowska. Powo³ane jest specjalne biuro zajmuj¹ce siê Funduszem Spójnoci i to biuro mo¿e udzieliæ zainteresowanym ka¿dej informacji. Ka¿dy z mieszkañców mo¿e przyjæ do tego biura, zwróciæ siê
z pytaniami do jego szefowej pani Urszuli
Chrzanowskiej i mo¿e uzyskaæ informacje.
Ona ma wszystkie harmonogramy, wszystkie za³o¿enia i terminy... Dla zainteresowanych wszystko jest do wgl¹du...
 Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê powodzenia w realizacji tego projektu.
Rozmawia³ Andrzej Pettyn

Fot. M. Koszuta

W zwi¹zku z zapytaniami mieszkañców Milanówka o losy grodziskiej
oczyszczalni cieków red. Andrzej Pettyn przeprowadzi³ na ten temat
rozmowê z burmistrzem Miasta i Gminy Grodzisk Maz. Grzegorzem
Benedykciñskim.

Widok oczyszczalni w Grodzisku Maz.
od strony wjazdu

Gor¹ca Italia
Serdecznie zapraszam
w naszym
Mieszkañców Milanówka
miecie
na DZIEÑ MILANÓWKA
18 czerwca, w sobotê, do Milanówka przyjecha³a m³odzie¿ z bli¿niaczego miasta Fuorganizowany 4 wrzenia 2005 r. mone na zaproszenie M³odzie¿owej Rady

Co warto wiedzieæ
o Archiwum w Milanówku?

7 czerwca br. Towarzystwo Mi³oników
Milanówka zorganizowa³o spotkanie powiêcone Archiwum Pañstwowemu Dokumentacji Osobowej i P³acowej, które od 1 lipca 2004 r. rozpoczê³o dzia³alnoæ na terenie
Milanówka. Dyrektor Archiwum mgr in¿.
Wies³awa Majak oraz jej wspó³pracowniczki
 panie: Tatiana Eddles, Monika Jurgo i Julia
Chludziñska  zaprezentowa³y strukturê
i specyfikê nowej placówki.
Z przedstawionych wykresów i wypowiedzi mo¿na by³o dowiedzieæ siê, ¿e archiwum
milanowskie  obejmuj¹ce zakresem dzia³ania ca³y kraj  specjalizuje siê w przechowalnictwie dokumentacji niearchiwalnej (akt
osobowych, dokumentacji p³acowej i innych
dokumentów finansowych). W archiwum
gromadzone s¹ dokumenty likwidowanych
firm, prowadzi siê kompleksow¹ obs³ugê
firm w zakresie archiwizacji, wykonuje siê
ekspertyzy dokumentacji, porz¹dkuje dokumenty na zlecenie itp. Dla mieszkañców naszego miasta szczególnie istotne jest to, ¿e
do Archiwum mog¹ zg³aszaæ siê byli pracownicy zlikwidowanych firm i instytucji, którzy poszukuj¹ dokumentów do celów emery-

talnych i rentowych. Zainteresowani  po uiszczeniu zwyczajowych op³at  mog¹ otrzymaæ
z przechowywanej w Archiwum dokumentacji
wypisy i kopie niezbêdne dla ZUS-u.
Warto wiedzieæ, ¿e pracownicy Archiwum
maj¹ do dyspozycji ogólnopolsk¹ internetow¹ baz¹ danych o miejscach przechowywania dokumentacji p³acowej zlikwidowanych
firm i chêtnie udzielaj¹ niezbêdnych informacji. Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ siê
bezporednio do Archiwum przy ul. Okrzei 1
lub skontaktowaæ siê z Oddzia³em Informacji i Udostêpniania  tel. (22) 724-78-72
<informacja@milanowek.ap.gov.pl> od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00-16.00.
Milanowskie Archiwum jest w stadium
rozwoju i w przysz³oci zatrudni 80 osób.
Bêd¹ to g³ównie archiwici i historycy.
W czasie spotkania p. Monika Jurgo zaprezentowa³a uczestnikom kilkadziesi¹t interesuj¹cych kopii dokumentów historycznych oraz wycinków prasowych dotycz¹cych
Milanówka, które nastêpnie przekaza³a do
dyspozycji TMM.
Andrzej Pettyn

Przewodnicz¹ca
M³odzie¿owej Rady Miasta
Anna Kryñska

Fot. M. Kacprzak

13.30 Uroczyste rozpoczêcie  powitanie goci przez Burmistrza
Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego
14.00 Mecz pi³karski Milanówek  Dru¿yna Ksiê¿y
16.00 Dirty Jump Mistrzostwa Polski MTB i BMX  ZAWODY
W SKOKACH ROWEROWYCH o Puchar Burmistrza Miasta
14.00 Zawody jedzieckie w skokach przez przeszkody,
o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta
16.30 koncert grup lokalnych
18.30 Ma³gorzata Ostrowska  koncert
20.30 WILKI  koncert
21.30 Pokaz sztucznych ogni
i zakoñczenie Dnia Milanówka 2005
Ca³oæ poprowadzi Agata M³ynarska
Przez ca³y dzieñ korzystaæ mo¿na z:
ogródków tematycznych, gastronomii, weso³ego miasteczka,
strzelnicy, gier i zabaw.
Serdecznie zapraszam
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki

Miasta.
Jest to ju¿ kolejna druga wizyta. Tym razem gocie bêd¹ podziwiaæ uroki po³udniowej Polski. Zaplanowany szlak zmierza drogami zwi¹zanym z ¿yciem i dzia³alnoci¹
duszpastersk¹ Jana Paw³a II.
Szczegó³owy raport zdamy w kolejnym
numerze Biuletynu.

M³odzie¿ polska i w³oska podczas
konferencji w sali Rady Miasta
Milanówka

Fot. M. Kacprzak

Poni¿ej przedstawiam ramowy program

Zastêpca Burmistrza Alvaro Saturro
wrêcza ludow¹ pami¹tkê z Fumone
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II Miêdzynarodowy Festiwal

dobieg³ koñca

Dziêkujê sponsorom, patronom medialnym, osobom, które wspó³pracowa³y ze mn¹
podczas organizacji i trwania II MIÊDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUKI im. Stanis³awa Gruszczyñskiego.
Chcia³abym z³o¿yæ podziêkowania osobom, które dopomog³y mi w realizacji tego
artystycznego projektu.
Patronat medialny: Marek Zdrzy³owski 
Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu, Jacek Grabowski  Radio Bogoria, Bogdan Krysiñski 
Kodak-KBMGP.
Patronat honorowy: Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, wspó³praca z Rosyjskim Orodkiem Nauki i Kultury w Warszawie.
Sponsorzy: Jerzy Dmochowski  Jedwab
Polski Sp. z o.o., zarz¹d  Arkuszowa Dru-

karnia Offsetowa, Jacek Banaszczyk  Dziewiarska Spó³dzielnia Inwalidów Malwa,
Piotr P³ochocki  MPM Product, Mariusz
Kawa  Euro-Party, Ryszard Wrzesiñski 
Manufaktura Kapeluszy Porthos, Konstancja Do³êgo-Do³êgowska  Cukierki Reklamowe, Petroniusz Frejlich  Petronius Arabians,
Stanis³aw Bukowski  Powo¿enie, Marek
Tomaszewski  Tommarko, Agnieszka i Mariusz Maj  Szkó³ka drzew i krzewów ozdobnych w Grodzisku Mazowieckim, Piotr Pacholczyk  PTHU Pacholczyk.
Szczególne podziêkowania dla w³adz
miasta za przychylnoæ, partycypowanie
w imprezie  ufundowanie przez burmistrza
miasta Milanówka Nagrody Artystycznej
Festiwalu Sztuki. Pracownikom MOK gor¹co dziêkujê za ogromny wk³ad pracy w reallizacjê imprezy.
Anna Barbara Biczyk
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury

Sekcje i Kluby
zainteresowañ
W okresie wakacyjnym zapraszamy do
zapisów w sta³ych Sekcjach i Klubach zainteresowañ prowadzonych w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku, oto nasze propozycje:
l Szkó³ka TENISOWA
l Szkó³ka SZACHOWA
l CHÓR SENIORA Z³oty liæ
l Klub PRZEDSZKOLAKA
l Sekcja STRZELECKA
l Klub SZACHOWY
l Towarzyski Klub BRYD¯OWY
l Klub SENIORA
l ZESPÓ£ WOKALNY CODA

WARSZTATY TWÓRCZE:
Nauka Rysunku i Malarstwa
Plastyka dla dzieci
l Dzieciêcy Teatr Amatorski
l M³odzie¿owy Teatr Amatorski
Odp³atnoæ za zajêcia sekcji MOK-u wynosi 35 PLN miesiêcznie, szkó³ka tenisowa
i sekcja strzelecka 40 PLN miesiêcznie. Klub
Przedszkolaka  informacja u prowadz¹cego tel. 724-80-37 .
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Miejskim Orodkiem Kultury w Milanówku ul. Kocielna 3, tel. 758-39-60.
(Zapisy od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 10.0016.00)

Fot. B. Krysiñski

l
l

Miejski Orodek Kultury oferuje:
l

Przyjazd gocia specjalnego, Pani Izabeli Trojanowskiej. Karet¹ Pana Stanis³awa
Bukowskiego  mieszkañca Milanówka

Bawmy siê weso³o
To has³o towarzyszy³o dzieciom, ich rodzicom i opiekunom, którzy licznie przybyli
do siedziby Zespo³u Edukacyjnego Fundacji
Dzieci¹tka Jezus w Milanówku przy ul. Warszawskiej 52, aby wzi¹æ udzia³ w Festynie
z okazji Dnia Dziecka. By³a to jedna z wielu
imprez organizowanych dla dzieci w Milanówku. Organizatorami Festynu by³ Zespól
Edukacyjny Fundacji Dzieci¹tka Jezus oraz
Klub Przedszkolaka z Miejskiego Orodka
Kultury. Wród osób, które zosta³y zaproszone by³ m.in. Pan Jerzy Wysocki  Burmistrz
Milanówka. Po uroczystym rozpoczêciu Festynu przez Pani¹ Ma³gosiê Trêbiñsk¹,
wszystkie dzieci i doroli zostali zaproszeni
do wspólnej zabawy, któr¹ z du¿¹ wpraw¹
i humorem poprowadzi³a Pani Basia  nauczycielka z Katolickiego Przedszkola Prywatnego. Nastêpnym punktem programu
by³y konkursy sprawnociowe dla dzieci
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i doros³ych oraz zajêcia plastyczne prowadzone pod kierunkiem pañ nauczycielek
z Klubu Przedszkolaka z MOK. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê te¿ zajêcia z origami. Uczestnicy konkursów otrzymali
atrakcyjne upominki i s³odycze. Zabawy
i pl¹sy przy muzyce granej na starych instrumentach zgromadzi³y spor¹ grupkê dzieci,
które uczy³y siê m.in. tañców ludowych,
a doroli mogli rozegraæ mecz siatkówki. By³
te¿ otwarty Sklepik za Grosik z ubrankami dla dzieci, który dochód ze sprzeda¿y
przeznacza na dofinansowanie obiadów dla
uczniów w szko³ach gminnych. Dla spragnionych i g³odnych uczestników Festynu przygotowano kie³baski z ro¿na, pyszne ciasta
i napoje. Pogoda dopisa³a w ca³ej pe³ni. Dzieci
¿egna³y siê z ¿alem, ale i nadziej¹ na spotkanie w przysz³ym roku.
Dyrektor El¿bieta Alexandrowicz

l

WYNAJEM SAL  na spotkania, konferencje, kursy, seminaria;
WYNAJEM SCENY  na imprezy plenerowe i teatralne

Ponadto zapraszamy na:

ZAJÊCIA SPRAWNOCIOWE dla m³odzie¿y i doros³ych w ka¿dy wtorek i czwartek:
l Gimnastyka na krêgos³up  godz. 17.30
l Calanetics  godz. 18.15
(jedne zajêcia  7 PLN,
karnet miesiêczny  40 PLN)
KORTY TENISOWE  czynne od godz. 8.00
do 20.00. Przy wietle od pon. do pt. od
godz. 20.00 do 21.00  po wczeniejszej
rezerwacji telefonicznej.
1 godz.  18 PLN
1 godz. przy owietleniu  20 PLN

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

Kalendarz

imprez artystycznych i sportowych
czerwiec/sierpieñ 2005
CZERWIEC
25.0603. 07.
Mistrzostwa Milanówka w Szachach
o Puchar Burmistrza Miasta Rozpoczêcie turnieju 25.06 godz. 17.30
(Miejsce  MOK)

LIPIEC
07.07. (czwartek)
godz. 12.00
Wakacyjne Zawody P³ywackie o
Puchar Burmistrza Miasta
(Miejsce  Basen Miejski, ul. Sportowa)

SIERPIEÑ
20.07. (sobota)
godz. 10.00
Wakacyjny Turniej Pi³ki No¿nej
o Puchar Burmistrza Miasta
(Miejsce  Basen Miejski, ul. Sportowa)
27.07. (sobota)
godz. 10.00
Turniej Pi³ki Siatkowej Pla¿owej
parami o Puchar Burmistrza Miasta
(Miejsce  Basen Miejski, ul. Sportowa)

Lato w miecie 2005
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1, Milanówek
 ul. Królewska 69; tel. 758-35-24
Akcja Lato w miecie odbywaæ siê bêdzie od 04.07. do 22.07.2005 r. w godzinach 10.0014.00 .
Dla uczniów klas IIV proponujemy:
 gry i zabawy wietlicowe
 zajêcia plastyczne i dramowe
 gry i zabawy na boisku szkolnym
 konkursy plastyczne i sprawnociowe
 wycieczki i spacery po okolicy
 zabawy w podchody
 wyjcie na basen
 wyjazdy do kina i muzeum
Dla uczniów klas VVI i gimnazjum proponujemy gry i zabawy sportowe na boisku
szkolnym i w sali gimnastycznej.
Szko³a Podstawowa. nr 2, Milanówek
 ul. Literacka 20; tel. 758-34-85
Akcja Lato w miecie odbywaæ siê bêdzie codziennie prócz niedziel i wi¹t od
27.06. do 30.08.2005 r. pomiêdzy godzin¹
16.30 a 20.00.
Dok³adny czas rozpoczynania i koñczenia zajêæ okrelaj¹ nauczyciele prowadz¹cy
zajêcia.
Na terenie boisk sportowych Szko³y odbywaæ siê bêd¹ zajêcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i m³odzie¿y, takie jak: koszykówka, tenis sto³owy, siatkówka, pi³ka no¿na, unihockey, gry sprawnociowe zgodnie
z potrzebami i zainteresowaniem uczestników.
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3, Milanówek
 ul. ¯abie Oczko 1; tel. 758-34-60
Akcja Lato w miecie odbywaæ siê bêdzie w sierpniu 2005 r. w godzinach 9.30
13.30

Proponowane zajêcia:
 pi³ka siatkowa 9.3010.45
 pi³ka koszykowa10.4512.30
 pi³ka no¿na
12.3013.30
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w Miejskiej Hali
Sportowej.
Miejski Orodek Kultury  Milanówek,
ul. Kocielna 3; tel. 758-39-60
Zajêcia w ramach Akcji Lato w miecie
odbywaæ siê bêd¹ na basenie miejskim przy
ul. Sportowej.
W wakacje na basenie miejskim w lipcu
i sierpniu od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 12.0015.00 bêd¹ prowadzone zajêcia z dzieæmi przez instruktora sportowego. Przeprowadzone zostan¹ równie¿ zawody p³ywackie, turniej w pi³kê no¿n¹ dru¿yn
szecioosobowych oraz turniej w siatkówce
pla¿owej.
W miesi¹cu sierpniu, w ka¿d¹ rodê
w godz. 14.0015.30 zapraszamy dzieci
w wieku 713 lat na warsztaty plastyczne.
Zajêcia odbêd¹ siê w Galerii Letnisko Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku.
Komenda Hufca ZHP im. Janusza Kusociñskiego
W ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2005
organizuje:
 Koloniê Zuchow¹ w Nag³owicach k/Kielc
w terminie 27.06.10.07. (dla dzieci
z klas IIV)
 Obóz harcerski Dru¿yn rodowiskowych
w Siemianach k/I³awy termin: 12.07.
31.07.
 Obóz harcerski Szczepu nr 2 w Przerwaniach termin: 13.07.30.07.
Wszystkich jeszcze nie zdecydowanych,
a chc¹cych prze¿yæ harcersko-turystyczn¹
przygodê, serdecznie zapraszamy.

Dzieñ Dziecka
MRM

Dnia 1 czerwca uda³o nam siê, w porozumieniu z Urzêdem Miasta i Miejskim Orodkiem Kultury, zorganizowaæ Dzieñ Dziecka.
Impreza zosta³a przeprowadzona przy miejskiej hali sportowej przy ulicy ¯abie Oczko.
Atrakcje, które przewidzielimy mia³y miejsce od godziny 14.00, a¿ do ostatniego
uczestnika. Miêdzy innymi przeprowadzilimy pokaz rycerski Bractwa Rycerskiego
z Podkowy Lenej oraz przeja¿d¿ki konno.
Odby³y siê równie¿ liczne konkursy, w których uczestniczy³a du¿a grupa solenizantów.
Przewidzielimy tak¿e poczêstunek dla naszych dzieciaków. Oko³o godziny 17.00
w mi³ej atmosferze zajadalimy pyszne kie³baski z grilla, upieczone przez naszego druha. Chcielibymy przekazaæ gor¹ce podziêkowania mieszkañcom, którzy materialnie
wsparli nasze dzia³ania. Dziêki Pañstwa pomocy by³o mo¿liwe zorganizowanie mi³ej
i weso³ej imprezy jak¹ rzeczywicie by³ tegoroczny Dzieñ Dziecka.
Dawid Drzewiecki

Miejska Biblioteka
Publiczna
w Milanówku
informuje
W lipcu i sierpniu br. wypo¿yczalnie bêd¹
czynne:
Poniedzia³ki
12.0017.00
Wtorki
12.0017.00
Czwartki
11.0016.00
Pi¹tki
12.0017.00
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów
ksi¹¿ek oraz czasopism.
We wrzeniu placówka powróci do sta³ych
godzin pracy.
Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

Obozy
wakacyjne
Stowarzyszenie PARAFIADA, jak co
roku, zaprasza dzieci i m³odzie¿ z Milanówka do skorzystania z oferty obozów
wakacyjnych (mazury, morze, góry). Dla
osób w trudnej sytuacji finansowej mo¿liwe s¹ dofinansowania.
Bili¿szych informacji udziela Karol
Wójcik pod nr. tel. 0 504 190 409.
Serdecznie zapraszamy

Czuwaj!
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W sobotê 21 maja 2005 r. zakoñczy³
siê II Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki
im. Stanis³awa Gruszczyñskiego w Milanówku.
Tego dnia odby³ siê Koncert Fina³owy
laureatów Konkursu Debiutów piewu Solowego i Piosenkarstwa. Nagrodê GRAND
PRIX otrzyma³ Adrian Szejka z Dzier¿eniowa. II miejsce ex-aequo otrzyma³y Karolina Szarubka ze Stargardu Szczeciñskiego
i Katarzyna Dereñ z Warszawy. Dominika Tomaszewska z Milanówka i Anna
Czuba z Warszawy zosta³y nagrodzone
III miejscem ex-aequo. W Konkursie Debiutów piewu Solowego i Piosenkarstwa
zosta³y przyznane tak¿e wyró¿nienia.
Agnieszka Nowakowska z Czeladzi otrzyma³a wyró¿nienie za osobowoæ sceniczn¹. Wyró¿nieniem za aran¿acje zosta³
nagrodzony Robert Siniarski z ¯yrardowa.
Andrzej Gogolin z Ostródy otrzyma³ wyró¿nienie za autorskie przes³anie i kompozycjê.
Nagrod¹ Artystyczn¹ Festiwalu Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego uhonorowany zosta³ Marcin Koryciñski z Milanówka.
Natomiast w Konkursie Graffiti zwyciêzc¹ zosta³ Artur G¹siñski z Milanówka,
który namalowa³ bardzo oryginaln¹ postaæ
anio³a.
Wrêczono Nagrody Finalistom V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jednego

Wiersza. I miejsce zaj¹³ Maciej Pinkwart
z Nowego Targu. II miejsce otrzyma³ Andrzej Zagórowski z Milanówka. Joanna
Najbor z Zakopanego i Krystyna Æwiertniewska z Warszawy zosta³y nagrodzone
III miejscem ex-aequo.
Myl¹ przewodni¹ Festiwalu by³a integracja  poprzez sztukê  ró¿nych krajów, kultur i stylów. W tym roku organizacja Festiwalu odby³a siê przy wspó³pracy z Rosyjskim
Orodkiem Nauki i Kultury.
15.05.2005 r. mia³ miejsce Koncert Gala
Rosyjskich piewaków Operowych (Irina
Romanowskaja, Igor Denisow, Swiet³ana
Andriejewa) oraz wernisa¿ wystawy
Wspó³czesnego Malarstwa Rosyjskiego
(Natalia Bazhenova, Walerij Ledniev,
Konstantin Ba¿enow). Akcentem rosyjskim by³ tak¿e Koncert Syberyjskiego Barda Evgena Malinoskiyego.
W Festiwalu brali udzia³ znani artyci
Polscy i osoby ze wiata mediów. Bohaterk¹ otwarcia Festiwalu Sztuki by³a Izabela
Trojanowska.
Pierwszego dnia zaprezentowano pokaz
mody firmy Jedwab Polski i firmy Porthos Kapelusze. Mo¿na by³o obejrzeæ wystawê Jedcy i konie Grzegorza Krzy¿aniaka.
Ponadto odby³y siê warsztaty malowania
na jedwabiu, warsztaty kabaretowe (Pawe³
D³u¿ewski), plastyczne (Edyta Budziewska) i savoir vivre (Zofia Kosiñska).

Czas ucieka, wiecznoæ czeka

Rada Miasta Milanówka postanowi³a rozpisaæ konkurs na pomnik-symbol powiêcony pamiêci Jana Paw³a II. Rzeba powininna stan¹æ
w przysz³ym roku, w pierwsz¹ rocznicê mierci naszego Rodaka.
Historia ma swoje wzloty i upadki. £atwo zapominamy o dowiadczeniach, zyskach i stratach. Nie potrafimy wyci¹gaæ
w³aciwych wniosków. Jak dzieci, b³¹dzimy
we mgle. Dowodem na nasz¹ bezradnoæ jest
dzieñ codzienny. Brak dojrza³oci politycznej, spo³ecznej, organizacyjnej itd. Gdybymy lepiej przyjrzeli siê treciom, jakie papie¿ Jan Pawe³ II przekazywa³, wiedzieli bymy co i jak robiæ.
Wielkim tryumfem dla Polski by³ pontyfikat Jana Paw³a II. Niezwyk³a wiat³oæ bij¹ca daleko w przysz³oæ i przesz³oæ. Niedocigniony wzór moralny. To czego dokona³ swoim ¿yciem i naukami, wystarczy na
setki lat. Wystarczy czerpaæ z tego ród³a 
poprawiaæ siebie, otoczenie oraz wiat. Nie
potrafimy od razu zrozumieæ treci i sensu
wszystkich homilii, encyklik, poezji i s³ów
wypowiedzianych przygodnie. Odkrywamy
je dopiero po latach, kiedy historia zatacza
krêgi, a treci pozornie proste nabieraj¹ wymiaru fundamentalnego. Powoli zdajemy
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sobie sprawê co utracilimy, ale równie¿ co
zyskalimy, jakie wartoci. Dowiadujemy siê
jak winnimy ustosunkowywaæ siê do tego
co nas otacza, co nas spotyka i co niew¹tpliwie nas spotka. Mamy ogromny d³ug wdziêcznoci i winnimy go wyra¿aæ.
Form¹ wdziêcznoci mo¿e byæ niew¹tpliwie pomnik-symbol. Symbole maj¹ swoj¹
moc. Pamiêtamy co mówi³ Jan Pawe³ II o sentencji umieszczonej na wie¿y kocio³a w Wadowicach: Czas ucieka, wiecznoæ czeka. Spogl¹da³ na ni¹ m³ody Karol Wojty³a ka¿dego
dnia z okna. Ten symbol tekstowy przyczyni³
siê do ukszta³towania filozofii jego ¿ycia.
Poprzez znaki mo¿na wp³ywaæ na moralnoæ, na postawy, na pamiêæ o tym co stanowi rzeczywist¹ wartoæ. Mo¿emy i powinnimy tworzyæ równie¿ inne pomniki, mo¿e
mniej materialne a bardziej duchowe. Wiemy, ¿e takich w³anie pomników by³ zwolennikiem Jan Pawe³ II. S¹ ogromne potrzeby
w spo³ecznoci milanowskiej. Dzia³anie
w oparciu o dobre pomys³y dla dzieci, dla

Fot. M. Kacprzak

Sztuka wród nas...

Marcin Koryciñski odbiera Nagrodê
Artystyczn¹ Festiwalu od Burmistrza
Miasta Milanówka

18.05. 2005 r. o godz. 19.00 mia³ miejsce Wieczór Poezji Papieskiej.
Przypomnijmy, ¿e Festiwal Sztuki w Milanówku odby³ siê po raz drugi. W nastêpnym roku zapraszamy na kolejn¹ edycjê tej
artystycznej imprezy.
Zainteresowanie Festiwalem przejawiali
ludzie wiata nauki, kultury oraz biznesu.
Instruktor Miejskiego Orodka Kultury
Edyta Budziewska

m³odzie¿y, dla osób w podesz³ym wieku, dla
rodzin ubogich materialnie, mo¿e zmieniæ
nasze oblicze i nasz dzieñ powszedni. Na
pierwszy plan wysuwaj¹ siê potrzeby zwi¹zane z godnoci¹ ¿ycia i z szacunkiem dla
niego.
S¹ w naszym miecie ludzie, którzy maj¹
pomys³y na lepsze ¿ycie. Jest wiele stowarzyszeñ i organizacji. Mo¿e warto nawi¹zaæ
z nimi wspó³pracê i próbowaæ wspólnie zmieniaæ wiat  nie dawaæ siê wodziæ wiatrowi
dziejów. Wiem, ¿e jest w naszej spo³ecznoci wiele dobrych inicjatyw. Nazywajmy je
mia³o Pomnikami Jana Paw³a II.
Dobrym przyk³adem budowania w naszym miecie pomników godnych Jana
Paw³a II to np.: Burmistrzowska Liga Siódemek dla dzieci szkó³ podstawowych i gimnazjów, Uniwersytet III Wieku zainicjowany przez cz³onków Towarzystwa Mi³oników
Milanówka, wietlica rodowiskowa dla
dzieci z okolic Turczynka zorganizowana
przez samych mieszkañców Milanówka przy
Klubie Sportowym MILAN, równie¿ ostatnio
spontanicznie zorganizowany w Milanówku
przez obie parafie wypoczynek dla dzieci
z Bia³orusi, i jeszcze wiele innych dzie³, do
których serdecznie namawiam.
Mariusz Koszuta

Mazowsze piórem i pêdzlem malowane
 konkurs rozstrzygniêty
1 czerwca w czasie obchodów Dnia Dziecka odby³o siê uroczyste rozstrzygniêcie
II edycji konkursu Mazowsze piórem
i pêdzlem malowane zorganizowanego
przez Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 pod kierunkiem p. Renaty Kossakowskiej-Kierejewskiej. Mia³ on na celu ukazanie piêkna Ziemi Mazowieckiej, zapoznanie dzieci i m³odzie¿y z regionem, zmobilizowanie ich do
pracy twórczej, umo¿liwienie publicznej prezentacji prac, a jednoczenie wyró¿nienie
najciekawszych oraz promocja uczniów utalentowanych plastycznie i literacko. Cieszymy siê, ¿e konkurs zosta³ tak powa¿nie potraktowany. Podobnie jak w ubieg³ym roku
nap³ynê³o du¿o prac i komisja mia³a bardzo
trudne zadanie, aby sporód nich wybraæ
najlepsze. Wszystkie by³y bardzo piêkne,
ró¿norodne pod wzglêdem techniki i interpretacji. M³odzie¿ wykaza³a siê du¿¹ inicjatyw¹ i starannoci¹ wykonania.
Po d³ugich naradach jury w sk³adzie: El¿bieta D¹browska, Katarzyna Drzewiecka,
Agnieszka £¹ka, Ma³gorzata Paduch, Beata
Potrzebowska i Ewa Tadzik wybra³o i nagrodzi³o najciekawsze prace. Jest nam przykro,
¿e nie moglimy przyznaæ wiêcej nagród, bo
wiêkszoæ z nich zas³uguje na wyró¿nienie.
Dziêkujemy Burmistrzowi Miasta Panu
Jerzemu Wysockiemu za objêcie konkursu
patronatem i ufundowanie cennych nagród
i dyplomów dla zwyciêzców.

A oto laureaci konkursu:
Prace plastyczne
KLASY IIII
I miejsce
Zuzia Tyszka kl. III a ZSG nr 3
Zosia Bohosiewicz kl. I b SP nr 2
II miejsce
Karolina Szymczak kl. II b SP nr 2
III miejsce
Weronika Maciaszek kl. I a SP nr 2
Wyró¿nienie
Damian Trêbiñski kl I KPSP
Mateusz Gajkowski kl. II a ZSG nr 3
KLASY IVVI
I miejsce ex aequo
Agnieszka Kowalska kl. VI a SP nr 2
Kasia i Krystian Karbowniczek kl. IV c
SP nr 2
II miejsce ex aequo
Kacper Stankiewicz kl. V b SP nr 2
Ma³gosia Okrasiak kl. V a SP nr 2
III miejsce
Sylwia Skoczylas kl. VI c SP nr 2
Wyró¿nienie
Maciej Pniewski kl. V NPS
GIMNAZJUM
Nagroda g³ówna
Agnieszka Pa³tynowicz kl. III e ZSG nr 3
II miejsce
Monika Piotrowska kl. I a ZSG nr 3
III miejsce
Natalia Juralewicz kl. I b ZSG nr 3

¯ycie i twórczoæ
F. A. Ossendowskiego (konkurs)
Konkurs dotycz¹cy ¿ycia i twórczoci pisarza i podró¿nika F. A. Ossendowskiego organizowany przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Miejski Orodek Kultury w Milanówku zosta³ ze wzglêdów organizacyjnych
przesuniêty na padziernik br.
Patronat honorowy nad konkursem objêli: pan Jerzy Wysocki  Burmistrz Miasta,
pan W. St. Micha³owski  prezes Fundacji
Odysseum (Orodka Dokumentacji Dokonañ Polaków w wiecie), pani doktor Helena Krajeñska  niestrudzona popularyzatorka osoby pisarza i pan Andrzej Pettyn  prezes Towarzystwa Mi³oników Milanówka.
12 wrzenia br. bêdzie goci³ w naszym
miecie pan W. St. Micha³owski, który odegra³ ogromn¹ rolê w przywróceniu F. A. Ossendowskiemu nale¿ytego miejsca w dziejach
polskiej literatury i w przypomnieniu jego
podró¿niczych dokonañ. Wyg³osi on w milanowskich gimnazjach prelekcje powiêcone autorowi s³ynnego Lenina, którym bê-

dzie towarzyszy³ dokumentalny film nakrêcony na podstawie ksi¹¿ki prelegenta Testament barona Ungerna.
10 padziernika br. o godzinie 10.00
w Miejskim Orodku Kultury w Milanówku
uczestnicy konkursu, zg³oszeni przez dyrektorów milanowskich gimnazjów, bêd¹ pisaæ
test konkursowy obejmuj¹cy 20 pytañ z ¿ycia i twórczoci pisarza.
27 padziernika br. o godzinie 11.00
w Miejskim Orodku Kultury w obecnoci
w³adz lokalnych i zaproszonych goci nast¹pi uroczyste wrêczenie nagród laureatom
konkursu.
Wszelkich informacji organizatorzy
udzielaj¹ pod numerami telefonów: 755 81 13
oraz 758 39 60.
Miejska Biblioteka Publiczna
Zofia Pawlak-Szymañska
Miejski Orodek Kultury
Anna Barbara Biczyk

Prace literackie
I miejsce
Emma Drabarek kl. IV c SP nr 2
II miejsce
Zuzia Tyszka kl. III a ZSG nr 3
III miejsce
Maciej Pniewski Kl. V NPS
Gratulujemy zwyciêzcom, dziêkujemy
nauczycielom, pod okiem których uczniowie
przygotowali swoje prace i zapraszamy do
udzia³u w nastêpnych edycjach konkursu.
W imieniu organizatorów
Agnieszka £¹ka
nauczycielka w ZSG nr 3

Kiermasz
artystyczny
LATO 2005
W miesi¹cach lipcu i sierpniu Miejski
Orodek Kultury w Milanówku organizuje
cykl prezentacji Kiermasz Artystyczny
 Lato 2005, po³¹czony ze sprzeda¿¹ prac.
Ekspozycje, wystawione przez artystów
s¹ bardzo ró¿norodne i ciekawe. Prezentowane bêd¹ prace malarskie, graficzne, rzeba w drewnie, glinie, rzeba sakralna, witra¿e, lampy, malarstwo na szkle, tkanina. Dla
pañ przygotujemy stoisko z artystycznymi
torebkami, piêkn¹ bi¿uteri¹ i kosmetykami.
Specjalne stoisko artystyczne dla najm³odszych bêdzie pe³ne niespodzianek w postaci
weso³ych obrazków, zegarów, maskotek,
zak³adek itp.
Kiermasz Artystyczny  Lato 2005 ma
na celu zintegrowania artystów Milanówka
i okolic a przede wszystkim szerzenia sztuki wród mieszkañców naszego regionu.
Cykl imprez artystycznych zakoñczymy
Finisa¿em, który odbêdzie siê 28.08.2005 r.
w Galerii Letnisko w Milanówku. Przy
lampce wina i dobrej muzyce mo¿na bêdzie
jeszcze raz obejrzeæ zaprezentowane prace
i porozmawiaæ z artystami.
Zapraszamy na Kiermasz Artystyczny
 Lato 2005
03.07.2005 r. (niedziela) godz. 10.00-15.00
24.07.2005 r. (niedziela) godz. 10.00-15.00
07.08.2005 r. (niedziela) godz. 10.00-15.00
21.08.2005 r. (niedziela) godz. 10.00-15.00
28.08.2005 r. (niedziela) godz. 10.00-15.00
28.08.2005 r. (niedziela) godz. 16.00-FINISA¯
Miejsce  Galeria Letnisko Miejski Orodek Kultury tel/fax (22) 758-39-60 ul. Kocielna 3 w Milanówku.
Dyrektor Miejskiego
Orodka Kultury
Anna Barbara Biczyk
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cie¿kami historii...
wiêto milanowskiej Dwójki
kunów i harcerzy wyposa¿one w mapki, zadania, proporczyki i plakietki odwiedzi³y
w naszym miecie szeæ miejsc jak¿e wa¿-

Fot. M. Koszuta

27 maja 2005 roku minê³o piêæ lat od
uroczystego nadania Szkole Podstawowej nr 2
zaszczytnego imienia Armii Krajowej.
Imiê to zobowi¹zuje do szerzenia prawdy historycznej, budzenia i podtrzymywania
szacunku dla przesz³oci i przejmowania
z niej tego, co wa¿ne i cenne dla godnoci
i to¿samoci narodowej m³odych Polaków.
Zgodnie z has³em jakie widnieje na sztandarze  Pamiêæ historii ¿yje w nas odwo³ujemy siê do spucizny pokolenia Kolumbów.
W tym roku, w ramach obchodów wiêta
Szko³y, z uczniami odbylimy podró¿ w historiê najbli¿szego otoczenia, poznaj¹c miejsca, które s¹ obok naszych domów, szkó³ ...
Ta podró¿ to bieg patrolowy cie¿kami
historii..., nad którym honorowy patronat
obj¹³ Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysocki. Do udzia³u w tej formie poznawania historii Milanówka, pielêgnowania tradycji oraz dbania o miejsca pamiêci zaprosilimy uczniów wszystkich milanowskich
szkó³ podstawowych wraz z nauczycielami.
20 maja br. o godz. 13.00 w obecnoci
zaproszonych goci odby³ siê uroczysty start
patroli. Grupy uczniów w towarzystwie opie-

Ka¿dy patrol przed startem otrzyma³ zadania do wykonania

Fina³ projektu Europoint
Od samego pocz¹tku informowa³em czytelników Biuletynu o losach miêdzynarodowego projektu szkolnego Europoint, realizowanego przez Gimnazjum Spo³eczne
w Milanówku wraz ze szko³ami z Rumunii,
W³och i Anglii. Trzyletnie dowiadczenia zaowocowa³y ró¿norodnymi osi¹gniêciami,
o czym moglimy przekonaæ siê podczas szeciodniowego pobytu w Vibo Valentia (Kalabria  W³ochy) na pocz¹tku czerwca br.
Brzozow¹ reprezentowa³o szeciu uczniów
i trzech opiekunów, w tym jeden rodzic, wicedyrektor gimnazjum i ni¿ej podpisany,

koordynator projektu. Z Rumunii przyjecha³
tylko jeden uczeñ i dwóch opiekunów. Z Anglii nie by³o nikogo, gdy¿ wyspiarze wycofali siê z projektu rok wczeniej. W³oscy gospodarze wypadli znakomicie. Nie tylko zadbali o wietn¹ atmosferê pracy podczas prezentowania fina³owych prac uczniów, ale
tak¿e zapewnili bogaty program krajoznawczy i kulturalny.
Podczas koñcowego pokazu prac uczestników projektu telewizja lokalna przeprowadzi³a wywiad z koordynatorami Europointu i wyemitowa³a go czterokrotnie w wiado-

Fot. J. Lewoñ

Uczestniczki
Programu Europoint
realizowanego przez
Gimnazjum Spo³eczne
w Milanówku
na Placu w. Piotra
w Rzymie
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nych dla historii wojny i powstania, wykonuj¹c ciekawe zadania, zdobywaj¹c wiedzê
i punkty. Odwiedzilimy przy ul. Krakowskiej
(ko³o wiaduktu) symboliczn¹ mogi³ê ¿o³nierzy AK  kpt. Zygmunta D¹browskiego Bohdan i por. Zbigniewa Kowalskiego Oskar
 poleg³ych w walce z niemieckim okupantem (akcja odbicia mjr. Lenego i Siwego).

mociach dnia. Tego samego dnia polska grupa odnios³a spektakularny sukces, zatwierdzaj¹c polsk¹ stronê internetow¹ projektu
jako oficjaln¹ stronê ca³ego trzyletniego
okresu dzia³alnoci Europointu. Warto dodaæ, ¿e autork¹ strony jest pani Zofia Markowska wraz z grupk¹ uczniów z naszego
gimnazjum, w wiêkszoci uczestnikami fina³owego spotkania we W³oszech. Czytelnicy Biuletynu mog¹ zapoznaæ siê z zawartoci¹ tej strony, loguj¹c siê na stronie szko³y
www.brzozowa.pl i wchodz¹c na logo projektu Europoint.
Program pobytu zak³ada³ tak¿e poznanie
atrakcji turystycznych Kalabrii, które dla
Polaków nadal s¹ ma³o znane, a warte poznania. Zobaczylimy fantastyczne jaskó³cze
miasto na skale -Tropeê z jej piaszczystymi
pla¿ami i turkusowym morzem, jeszcze
orzewiaj¹co ch³odnym o tej porze roku. Reggio de Calabriê  stolicê prowincji i port promowy wygodny dla podró¿uj¹cych na Sycyliê. Nie ominêlimy miejscowego muzeum,
które szczyci siê, i s³usznie, br¹zowymi pos¹gami nagich greckich wojowników, wy³owionymi z dna morza nieopodal Di Riace.
Po odrestaurowaniu tebañscy wojownicy pozwalaj¹ wspó³czesnemu widzowi spojrzeæ
w twarz autentycznej potêdze greckiej sztuki w jej doskona³oci sprzed 2500 lat.
Oprócz oficjalnych i programowych spotkañ w³oscy gospodarze zorganizowali wiele

prywatnych i zupe³nie nieoficjalnych kontaktów z nauczycielami i w³oskimi rodzinami
uczniów, uczestników projektu. Po prze³amaniu bariery jêzykowej, która dla naszych
uczniów nie by³a tak trudna, zawi¹zywa³y siê
prawdziwe przyjanie i nici sympatii. Wiem,
¿e ju¿ zupe³nie nieoficjalnie odwiedz¹ nas
w³oscy przyjaciele z Kalabrii, a i nasi uczniowie ze swoimi rodzicami wybieraj¹ siê na
wakacje do W³och. Jak to ³adnie powiedzia³
Pietro Gentile, w³oski koordynator Europointu: projekt siê koñczy, przyjañ trwa dalej.
W drodze powrotnej do Milanówka polskiej delegacji uda³o siê, dziêki pomocy ambasadora RP w Rzymie Pana Micha³a Radlickiego i jego rodziny, tak¿e mieszkañców Milanówka, dotrzeæ do grobu najs³ynniejszego
Polaka wszech czasów Jana Paw³a II. Wybieraj¹cym siê do Watykanu rodakom polecamy godziny poranne od 7 do 9-tej, kiedy to
podziemia s¹ jeszcze doæ niezat³oczone
i mo¿liwa jest nawet kilkuminutowa chwila
skupienia w tym najbardziej wiêtym miejscu na wiecie.
Ca³y pobyt i ca³y projekt Europoint da³
spo³ecznoci naszego gimnazjum poczucie
zakorzenienia w Europie i pozwoli³ dowartociowaæ siê naszym uczniom w przyjaznej
konfrontacji z uczniami szkó³ europejskich
Koordynator projektu Europoint
Janusz Lewoñ

Fot. M. Koszuta

Dru¿yna podczas biegu patrolowego cie¿kami historii...

Nasze niekonwencjonalne spotkanie
z histori¹ zakoñczy³ poczêstunek  biwakowa po¿ywna grochówka z wk³adk¹.
Dyrektor Szko³y sk³ada serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy przyczynili siê
do uwietnienia naszego szkolnego wiêta:
Panu Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu,
zaproszonym gociom, Towarzystwu Mi³o-

ników Milanówka, milanowskim szko³om
podstawowym, nauczycielom, uczniom i ich
rodzicom ze Szko³y Podstawowej nr 2 bezporednio zaanga¿owanym w organizacjê
ca³ego przedsiêwziêcia.
Przygotowa³a
Magdalena D¹browska

Warsztaty dla wokalistów
Zajêcia wokalne dla osób, które ju¿ piewaj¹, lub chc¹ piewaæ:
POP, ROCK, SOUL, HIP-HOP, FUNK, JAZZ.
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ raz w tygodniu
przez 3 godziny i bêd¹ prowadzone przez
p. Ewê Cybulsk¹. Jest to znana wokalista jazzowa i dowiadczony pedagog w dziedzinie
emisji g³osu, interpretacji piosenki i improwizacji jazzowej. Od wczesnej m³odoci zamieszkuj¹ca w Ameryce artystka jest twórczyni¹ SZKO£Y NATURALNEGO G£OSU.
W Polsce mieszka od 1994 r., wystêpuje
w kraju i zagranic¹, a tak¿e prowadzi d³ugoletni¹ dzia³alnoæ edukacyjn¹.
Warsztaty oferuj¹ zajêcia, które obejmowaæ bêd¹ grupow¹ i indywidualn¹ instrukcjê z dziedziny:
l

emisji g³osu,

l

doboru piosenek i przygotowania repertuaru na koncerty uczestników,

l

interpretacji piosenki,

l

ruchu scenicznego i obycia estradowego,

l

zdobywania wiedzy na temat wiata show
biznesu i jak siê w nim poruszaæ.

Z za³o¿enia, celem tych zajêæ jest osi¹gniêcie profilu o charakterze profesjonalnym,
dla tej grupy osób, które wybra³y wokalistykê jako dalsz¹ drogê w ¿yciu.

Podsumowaniem pracy bêd¹ koncerty
uczestników organizowane semestralnie,
czyli pierwszy przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia, drugi pod koniec roku szkolnego.
Wa¿nym elementem i dowiadczeniem dla
wszystkich m³odych artystów bêd¹ wystêpy
z zespo³em sk³adaj¹cym siê z zawodowych
muzyków przed publicznoci¹ na koncertach.
Koszt uczestnictwa w Warsztatach wynosiæ bêdzie 25 PLN/h od osoby.
Zainteresowanych zapraszmy do Miejskiego Orodka Kultury w Milanówku przy
ul. Kocielnej 3; tel./fax (22) 758 39 60. Zapisy podczas wakacji od poniedzia³ku do
pi¹tku w godz. 10.0016.00

Anna Barbara Biczyk
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Fot. M. Koszuta

Bylimy te¿ w Lasku Pondra  gdzie zlokalizowany by³ magazyn broni, wysadzony
w powietrze przez Niemców 10 sierpnia
1944 r. Zginê³o tam wówczas szeciu ¿o³nierzy AK.
Na miejskim cmentarzu, w starej jego czêci, odwiedzilimy zbiorow¹ kwaterê uczestników Powstania Warszawskiego. Pi¹ty
punkt to ulica Chrzanowska, gdzie w wilii
p. Kie³kiewiczów znajdowa³a siê tajna radiostacja. Dowiedzielimy siê te¿ wiele ciekawych informacji o willi Starodrzew przy
ul. Kaprys, w której do wybuchu II wojny
wiatowej siedzibê mia³a nasza szko³a (wtedy szko³a powszechna), a potem dzia³a³ tu
szpital RGO nr 2. Ostatnim miejscem by³a tablica pami¹tkowa przy ulicy Fiderkiewicza.
W tym miejscu po klêsce Powstania Warszawskiego odbywa³y siê narady cywilnych
w³adz Polskiego Pañstwa podziemnego
z udzia³em dowódcy AK gen. Leopolda Okulickiego Niedwiadka .
Po zakoñczonym biegu uczestnicy patroli sporz¹dzili dokumentacjê w formie plakatów i gazetek.
Na zaimprowizowanym przez harcerzy
polu biwakowym patrole prezentowa³y wykonanie zadañ. Efekty pracy grup zosta³y
ocenione przez Komisjê z³o¿on¹ z zaproszonych goci, nauczycieli i uczniów. Symboliczn¹ nagrod¹ by³y koszulki z logo Miasta oraz
okolicznociowe plakietki.

Zwyciêzca tegorocznego konkursu
wokalnego im. S. Gruszczyñskiego,
Adrian Szejka z Dzier¿eniowa
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Spe³niaj¹c ¿yczenie mieszkañców, zg³oszone w czasie spotkañ z burmistrzem
J. Wysockim, rozpoczynamy prezentacje
mniej znanych patronów ulic naszego miasta.
Jednym z nich jest in¿. Aleksander Brzuzek.
Kim by³ A. Brzuzek i czym siê zas³u¿y³,
¿e postanowiono jednej z ulic nadaæ jego
imiê? Otó¿ A. Brzuzek by³ in¿ynierem, tu¿
przed wybuchem II wojny wiatowej pracowa³ w szwedzkiej firmie Allmanna Svenska
Elektriska Aktiebolaget  w skrócie ASEA
 na stanowisku drugiego dyrektora. Naczelnym dyrektorem by³ Szwed in¿. Sven Norrman. Poniewa¿ firma nale¿a³a do neutralnej
Szwecji, na pocz¹tku okupacji korzysta³a
z przywilejów placówki pañstwa neutralnego. Chroni³o to przed wywózk¹ do Niemiec,
a zatrudnieni tam pracownicy znajdowali
wzglêdny azyl przed przeladowaniami okupantów.
Sprzyja³o to prowadzeniu dzia³alnoci
konspiracyjnej, zw³aszcza, ¿e szwedzkie kierownictwo w osobie in¿. S. Norrmana, wielkiego przyjaciela Polski, w pe³ni wyra¿a³o na
to zgodê. Dyr. S. Norrman mia³ wród Polaków wielu przyjació³, interesowa³ siê dzia³alnoci¹ Polski Podziemnej. Przy jego akceptacji przy ASEA powsta³a komórka konspiracyjna, która stawia³a sobie za zadanie informowanie opinii wiatowej o sytuacji
w okupowanej Polsce. Pomys³odawc¹ tej
dzia³alnoci by³ A. Brzuzek. G³ówn¹ ³¹czniczk¹ Zagrody, czyli komórki ³¹cznoci
wojskowej z zagranic¹ podleg³ej V Oddzia³owi Komendy G³ównej AK, by³a Ró¿a Marczewska ps. Lula, któr¹ podobnie jak i jej
ojca in¿. elektryka Witolda Marczewskiego,
³¹czy³y przyjacielskie stosunki z dyr. A. Brzuzkiem i jego szwedzk¹ ¿on¹ Karin. Oboje
mieszkali w willi Brzuzków w Milanówku
przy ul. S³owackiego 6. Nic wiêc dziwnego,
¿e znaj¹c zapatrywania polityczne in¿. A.
Brzuzka i wiedz¹c o jego gotowoci wspó³dzia³ania z AK, w krótkim czasie doprowadzi³a do jego zaprzysiê¿enia. Przybra³ pseudonim Drzazga.
Przy pomocy Szwedów zorganizowano
siatkê przerzutow¹ miêdzy Podziemiem
w kraju a polskimi orodkami emigracyjnymi. Szlak kurierski prowadzi³ przez Berlin,
Sztokholm do Londynu. Wywo¿ono z Polski
dokumenty, za do kraju przekazywano
g³ównie korespondencje i pieni¹dze dla
ugrupowañ konspiracyjnych. Ca³a ta akcja
przebiega³a bez zak³óceñ do po³owy 1942 r.
Jak siê okaza³o, te podró¿e na trasie
Sztokholm-Warszawa od pewnego czasu
zaczêli bacznie, aczkolwiek bardzo dyskretnie, obserwowaæ Niemcy. W czasie jednej
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z tych podró¿y w drodze do Sztokholmu przez Berlin in¿. S. Norrman
stwierdzi³, ¿e na lotnisku Tempelhof
zaginê³a mu walizka, w której w specjalnym schowku znajdowa³a siê
poczta kurierska. Po pewnym czasie
Niemcy dostarczyli mu zagubion¹
walizkê. Stwierdziwszy, ¿e nic z niej
nie zginê³o dyr. S. Norrman uspokoi³ siê i odlecia³ do Sztokholmu. Jednak zrodzi³y siê przypuszczenia, ¿e
dyr. S. Norrman od d³u¿szego czasu
by³ ledzony. Kiedy mia³ ponownie
wyjechaæ do Warszawy w porê
uprzedzono go o zainteresowaniu
siê jego osob¹ i gro¿¹cym mu niebezpieczeñstwie i o aresztowaniach,
które nieoczekiwanie nast¹pi³y
w Warszawie, a zw³aszcza o aresztowaniu in¿. Nilsa Berglinda dyrektora szwedzkiej firmy Ericsson 
Polska Akcyjna Spó³ka Elektryczna.
Szwed N. Berglind w lipcu 1942 r. Aleksander Brzuzek ze swoj¹ ma³¿onk¹ Karin
wióz³ kolejn¹ pocztê i znajdowa³ siê
cesu. Mimo starañ ¿ony i rz¹du szwedzkieju¿ w samolocie w drodze z Berlina do Sztokgo in¿. A. Brzuzek zosta³ skazany na mieræ
holmu, kiedy samolot zawrócono. Poddano
i stracony 10 lipca 1944 r. Cia³a straconego
go rewizji, w czasie której znaleziono przy
¿o³nierza AK hitlerowcy nigdy nie wydali
nim materia³y jednej z organizacji polityczrodzinie, jego symboliczny grób znajduje siê
nych oraz pocztê Komitetu ¯ydowskiego
na cmentarzu milanowskim. Niemcy, którym
z getta.
zale¿a³o na dobrych stosunkach ze SzwedaPrawdopodobnie gestapo mia³o ju¿ dostami, potraktowali aresztowanych obywateli
tecznie mocne dowody wspó³pracy Szwedów
szwedzkich stosunkowo ³agodnie, wymiez polskim Podziemiem, gdy¿ noc¹ z 19 na
niaj¹c niektórych Szwedów na niemieckich
20 lipca nast¹pi³a ca³a fala aresztowañ.
turystów oskar¿onych w Szwecji o szpieW Milanówku z mieszkania przy ul. Krakowgostwo. Tak oto nader tragicznie zakoñczyskiej 22 Niemcy zabrali in¿. elektryka Hen³a siê misja, jakiej podj¹³ siê in¿. A. Brzuzek
ryka Wysockiego, pracownika ASEA. Areszps. Drzazga.
towano równie¿ mieszkaj¹cego w MilanówWarto, aby jego dzia³alnoæ w AK nie zoku przy ul. S³owackiego 6 in¿. Aleksandra
sta³a zapomniana, o co zadba³o Towarzystwo
Brzuzka oraz jego ¿onê Karin. W mieszkaMi³oników Milanówka. Z inicjatywy TMM
niu Brzuzków przeprowadzona zosta³a
jedna z nowych ulic w naszym miecie (boczszczegó³owa rewizja. Pruto ciany, zrywano
na od ul. Zamenhofa, na wylocie ul. Wojska
pod³ogi i obicia mebli. Nie znaleziono jednak
Polskiego) w wyniku decyzji Rady Miasta
materia³ów obci¹¿aj¹cych. Aresztowanych
otrzyma³a imiê A. Brzuzka. Ten wielki paPolaków umieszczono na Pawiaku.
triota, odwa¿ny ¿o³nierz AK, w pe³ni na to
Po zakoñczeniu przes³uchañ w padzierzas³u¿y³. Ponadto Zarz¹dowi TMM uda³o siê
niku 1942 r. czêæ aresztowanych wy³¹czodotrzeæ do dokumentacji nt. Orderu Virtuti
no ze sprawy i w maju 1943 r. wyszli na wolMilitari, przyznanego A. Brzuzkowi ponoæ (m.in. Karin Brzuzek), pozosta³ych
miertnie w 1944 r. W czwartek 9 grudnia
przewieziono zakutych w kajdany na dalsze
ub. roku w sali Teatru Letniego MOK-u w Mibadania do Berlina. Wród nich znajdowa³
lanówku przedstawicielowi rodziny in¿. Bosiê A. Brzuzek. Próby ratowania in¿. Brzuzgus³awowi Artztowi Order Virtuti Militari
ka nie przynios³y pozytywnego rozwi¹zania
wrêczy³ gen. Stanis³aw Na³êcz-Komornicki,
mimo interwencji Szwedów na najwy¿szym
Wielki Kanclerz Kapitu³y Orderu. Wiêcej inszczeblu. Czêæ aresztowanych wys³ano do
formacji o dzia³alnoci in¿. A. Brzuzka i jego
obozów koncentracyjnych i niektórzy z nich
¿ony  wraz ze zdjêciami i dokumentami
wojnê prze¿yli, m.in. Henryk Wysocki z Mi opublikowano w ksi¹¿ce Milanówek
lanówka.
 Ma³y Londyn.
Rozprawa A. Brzuzka odby³a siê 22 marPrezes TMM
ca 1944 r. Okaza³o siê, ¿e by³a to parodia proAndrzej Pettyn

Fot. z arch. rodzinnego A. Brzuzka

Patroni ulic Milanówka
 Aleksander Brzuzek

Dyplom honorowy  dla ksi¹¿ki o Milanówku
20 maja w siedzibie Centralnej Biblioteki
Wojskowej w Warszawie przekazano dyplomy honorowe autorom najciekawszych ubieg³orocznych publikacji o Warszawie i Mazowszu. Dyplom taki jury, sk³adaj¹ce siê
z przedstawicieli Towarzystwa Mi³oników
Historii w Warszawie, Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza, Towarzystwa Przyjació³ Warszawy, Muzeum Historycznego
m.st. Warszawy, Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy, Muzeum Techniki w Warszawie,
Muzeum Woli w Warszawie i Polskiego Towarzystwa Statystycznego Oddzia³ Warszawski  przyznali m.in. ksi¹¿ce A. Pettyna Milanówek  Ma³y Londyn. Jak wynika

z listu przes³anego do TMM  ksi¹¿ka ta zosta³a zaliczona przez jury do najlepszych varsovianów ostatniego okresu. Dziêkuj¹c za
wyró¿nienie w imieniu A. Pettyna (przebywa³ wówczas zagranic¹), honorowy prezes
TMM prof. dr hab. Miros³awa Opa³³o odczyta³a list, w którym autor podkreli³, i¿ przyj¹³ decyzjê jury z satysfakcj¹, ale traktuje to
jako wyró¿nienie dla wszystkich wspó³twórców ksi¹¿ki, wród których znalaz³o siê wielu mieszkañców Milanówka  ¿o³nierzy Armii Krajowej.
Warto podkreliæ, ¿e ksi¹¿ka Milanówek
 Ma³y Londyn doczeka³a siê bardzo dobrych recenzji  od ogólnopolskiej Rzeczpospolitej po lokalny, ale ceniony miesiêcznik Bogoria. Autor recenzji w Rzeczpospolitej, znany publicysta Micha³ Radgowski, o ksi¹¿ce pisze m.in.: Antologia jest ciekawa z kilku wzglêdów. Oparta jest na wspomnieniach ludzi, którzy maj¹ dobr¹ pamiêæ
i operuj¹ konkretnymi faktami. Pole obserwacji jest szerokie i zró¿nicowane. Mowa jest
o epizodach walki, jak i o ¿yciu codziennym
okupowanego miasteczka. Pod wieloma
wzglêdami nie wyró¿nia³o siê od innych:
wszêdzie by³a bieda, konspiracja, tajne nauczanie, ³apanki, przymusowe roboty, jed-

nak tu nap³yw warszawskich powstañców
i konspiratorów w po³¹czeniu z przewa¿nie
inteligenckim, patriotycznym rodowiskiem
wytworzy³ szczególnie niebezpieczn¹ dla
Niemców mieszankê; zreszt¹ nie tylko dla
Niemców, o czym mowa we wspomnianej
ksi¹¿ce.
Autor artyku³u w Bogorii, zatytu³owanego Pomnik z papieru, £ukasz Nowacki
informuje, ¿e promocja ksi¹¿ki odby³a siê
w Muzeum Niepodleg³oci w W-wie. Zarekomendowa³ j¹ czytelnikom prof. dr hab. Arkadiusz Ko³odziejczyk. Po wyst¹pieniu recenzenta, znakomitego znawcy dziejów
wspó³czesnych  czytamy w Bogorii  s³uchacze, zapewnieni o merytorycznej wartoci dzie³a, mieli okazjê przekonaæ siê o literackich walorach tekstu, jako ¿e fragmenty
ksi¹¿ki odczyta³ z rzadkim kunsztem aktor
Ryszard Baciarelli. Blisko dwugodzinne spotkanie, bogato przetykane ciekawymi pytaniami publicznoci i nie mniej zajmuj¹cymi
odpowiedziami autora zbioru, zwieñczy³ minirecital milanowskiego poety Jacka £ocza.
Obok relacji z promocji ksi¹¿ki ten sam
autor napisa³ obszern¹ recenzjê, w której
m.in. czytamy: Ksi¹¿ka Andrzeja Pettyna
uczy szacunku dla przesz³oci, ocalaj¹c pamiêæ o wiecie minionym, porusza prawd¹
nagich, czêsto brutalnych faktów i nietajonych emocji, zachwyca... No w³anie, najprociej odrzec, ¿e wszystkim, ale regu³y recenzji wymagaj¹ w tym miejscu udzielenia klarownej odpowiedzi. Jak przysta³o na wydawnictwo jubileuszowe, trzynasta publikacja
TMM zdobywa uznanie czytelnika rozmachem, z jakim j¹ przygotowano na blisko
piêciuset stronach zawarto 62 prace sygnowane nazwiskami 27 autorów, opatrzone
114 archiwalnymi zdjêciami i reprodukcjami historycznych dokumentów  a przede
wszystkim budz¹c¹ podziw starannoci¹.
Kolejne elementy antologii sprawiaj¹ wra¿enie gruntownie przemylanych i drobiazgowo przemylanych i drobiazgowo wykoñczonych, pocz¹wszy od doboru materia³ów,
przez ich redakcjê i sposób kompozycji,
a skoñczywszy na profesjonalnie opracowanych przypisach i objanieniach, uzupe³nionych o indeks osobowy. Do tego nale¿y dodaæ zachêcaj¹c¹ szatê graficzn¹, obejmuj¹c¹
obok zdjêæ i reprodukcji znakomicie zaprojektowan¹ ok³adkê, oddaj¹c¹ w plastycznym
skrócie klimat i problematykê tomu, by
w rezultacie otrzymaæ ksi¹¿kê, która, nie maj¹c konkurencji na rynku lokalnym, jest
w stanie dorównaæ poziomem merytorycznym i jakoci¹ wydania najpopularniejszym
obecnie publikacjom historycznym.
Te nader pochlebne opinie o ksi¹¿ce wypada uzupe³niæ o informacjê, ¿e autorem
piêknej ok³adki jest artysta plastyk Mariusz
Koszuta, redaktorem Teresa Kasztelanic,

a wysok¹ jakoæ wydania zapewni³a grodziska Arkuszowa Drukarnia Offsetowa.
Ksi¹¿ka, sprzedawana w obu milanowskich ksiêgarniach, kioskach przy stacji PKP
i w osiedlu Jedwabnik, cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem, a jej autor zakoñczy³ pracê nad nastêpnym tomem (Milanówek 
miejsce magiczne), którego promocja
z uwagi na okres urlopowy odbêdzie siê jesieni¹. Antologia Milanówek  Ma³y Londyn to pomnik z papieru powiêcony ¿o³nierzom Mielizny (AK) walcz¹cym z hitlerowskim okupantem, to dokument minionej
epoki, kiedy przez krótki okres Milanówek
by³ nieformaln¹ stolic¹ naszego kraju, kiedy po Powstaniu Warszawskim odbywa³y siê
tu wa¿ne narady kierownictwa Polskiego
Pañstwa Podziemnego z udzia³em emisariuszy rz¹du londyñskiego z Janem NowakiemJeziorañskim na czele, kiedy w³anie otrzyma³ miano Ma³ego Londynu. To ksi¹¿ka,
która powinna trafiæ do biblioteczek domowych mieszkañców naszego miasta. To
wreszcie doskona³y upominek dla goci odwiedzaj¹cych Milanówek. Koñcz¹c pragnê
wyraziæ wielkie uznanie dla autora za wnikliwoæ i pasjê w odszukiwaniu faktów zwi¹zanych z Milanówkiem, które wzbogacaj¹
wiedzê o przesz³oci naszego miasta.
Wiceprezes TMM
W³odzimierz Starociak

Wieczór Pieni
Wspania³ych prze¿yæ dostarczy³ nam wiec
4 czerwca w Miejskim Orodku Kultury.
Niezwyk³a kompozycja pieni stworzy³a
atmosferê, której pozazdroci³aby niejedna
sala koncertowa.
Widownia, wród której zasiad³y w³adze
naszego miasta, z zaciekawieniem przys³uchiwa³a siê prowadz¹cemu imprezê Panu
Romualdowi Tesarowiczowi, który zachwyca³ swym basowym g³osem.
Piêkne pieni wykonywane na przemian
ze wspania³ym sopranem Pani Danuty Dudziñskiej przy akompaniamencie Pani Danuty Antoszewskiej rozbrzmiewa³y echem po
sali Teatru Letniego. Chcia³oby siê w tym
momencie zacytowaæ Adama Mickiewicza
Wszyscy myleli, ¿e Wojski gra jeszcze,
a to echo gra³o.
Wieczór uwietni³a piêkna dekoracja oraz
pe³na gala wystêpuj¹cych, co wiadczy
o wielkim szacunku do widowni.
Cieszy fakt, ¿e takie znakomitoci wokalne koncertuj¹ w naszym Milanówku.
Zapewne nikt nie ¿a³owa³ tak spêdzonego sobotniego wieczoru. Czekamy na kolejne,
szczególnie, ¿e owacjom nie by³o koñca.
Mieszkanka Milanówka
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Rozstrzygniêcie konkursu
Zapobiegajmy po¿arom
Pod takim has³em odby³ siê 11 maja 2005 r.
II Milanowski Turniej Wiedzy Po¿arniczej
pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysokiego. Organizatorami byli:
Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa (ul. Brzozowa l) oraz miejscowa Ochotnicza Stra¿
Po¿arna. Organizacj¹ ca³oci zajêli siê: El¿bieta Siwek, Anna Soból (nauczycielki NPSP)
oraz p. Piotr S³owiñski (komendant OSP).
Turniej sk³ada³ siê z konkursu wiedzy
po¿arniczej i konkursu sprawnociowego,
których po³¹czone wyniki wy³oni³y zwyciêzców. Równolegle, traktowany jako odrêbna
konkurencja, rozstrzygniêty zosta³ konkurs
plastyczny, zwi¹zany z tematem Turnieju.
Do Turnieju zg³osi³y siê trzy milanowskie
placówki owiatowe: Przedszkole nr l (ul. Warszawska 18), Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3
(ul. ¯abie Oczko 3) i Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa (ul. Brzozowa l).
W kategorii uczniów klas 0I zmaga³o siê
5 czteroosobowych dru¿yn. Sporód uczniów
klas IIIII zg³osi³y siê 3 czteroosobowe dru¿yny. W kategorii m³odzie¿y klas IVVI rywalizowa³o 10 uczniów.
Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ nauczycielom: Annie Kucharskiej, £ucji Maciejczyk, Ma³gorzacie Michalskiej, Dorocie Go³êbiewskiej, Ewie Piechocie, Ewie £¹czyñskiej, Barbarze Mazur, Annie Je¿ak, Annie
Soból, El¿biecie Siwek, Agnieszce Krzysiak,
Joannie Skibie, Dorocie Dom-Okoñ za chêæ
w³¹czenia siê do Turnieju i przygotowania
uczniów do rozgrywek turniejowych, którego temat jest tak wa¿ny z punktu widzenia
bezpieczeñstwa dzieci, szczególnie teraz,
gdy nadesz³y ciep³e wiosenno-letnie miesi¹ce.
Dziêkujemy równie¿ miejscowym stra¿akom: prezesowi OSP Krzysztofowi Ciborowskiemu, komendantowi OSP Piotrowi S³owiñskiemu, Robertowi Podgórskiemu,
Krzysztofowi Zagrajkowi i Krzysztofowi

Kwiatkowskiemu za w³¹czenie siê do wspó³organizowania i wspó³prowadzenia Turnieju Wiedzy Po¿arniczej.
Podsumowuj¹c wyniki Turnieju, nale¿y
podkreliæ doskona³e przygotowanie dzieci
i m³odzie¿y do rozgrywek turniejowych i ich
wysok¹ wiedzê na temat powstawania, gaszenia po¿aru oraz zachowania siê podczas
jego trwania. wiadcz¹ o tym uzyskane przez
zawodników wyniki w poszczególnych grupach wiekowych.
Dzieci z klas OI zajê³y równorzêdne
I miejsca;
Klasa O  Przedszkole nr l, ul. Warszawska 18
1. Filip Chmielewski
2. Kacper Jaworski
3. Rafa³ Merle
4. Igor Winenciuk
Klasa O  Przedszkole nr l, ul. Warszawska 18
1. Kordian Ga³ecki
2. S³awek Nikiel
3. Hubert Sikorki
4. Mateusz Kwaniewski
Klasa I  Zespó³ Szkó³ nr 3, ul ¯abie
Oczko 3
1. Jêdrek Mularski
2. Jakub Bugalski
3. Klaudia Trepa
4. Magda Jacko
Klasa O  Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa, ul. Brzozowa l
1. Zuzia Smulewicz
2. Maciej Sadowski
3. Filip Jankowski
4. Aleksandra Boruæ
Klasa I  Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa, ul. Brzozowa l
1. Micha³ Kapucik
2. Kajetan Matuszewski

3. Adela Magdziarz
4. Marcin Iwankiewicz
Uczniowie z klas IIIII zajêli nastêpuj¹ce miejsca:
I miejsce
Klasa III  Zespó³ Szkó³ nr 3, ul. ¯abie
Oczko 3
1. Andrzej Wysocki
2. Kamil Dohanik
3. Tomasz Boczek
4. Jakub Skura
II miejsce Dru¿yna ³¹czona z klas II
i III  Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa, ul. Brzozowa l
1. Tomek Macutkiewicz
2. Ignacy Kamiñski
3. Urszula Krzemiñska
4. Dominik Osowski
IV miejsce Klasa II  Zespó³ Szkó³ nr 3,
ul. ¯abie Oczko 3
1. Magdalena Dymiñska
2. ¯aneta Korczak
3. Bartosz Trojanowski
4. Rafa³ Chryciuk
Sporód uczniów klas IVVI zg³osi³o siê
10 osób z Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej. Nie maj¹c konkurentów z innych
szkó³ rywalizowali miêdzy sob¹, prezentuj¹c swoj¹ wiedzê po¿arnicz¹, sprawnoæ
w pokonywaniu toru przeszkód i celnoæ
 trafianie strumieniem wody do ruchomego
celu.
A oto wyniki:
I miejsce  Karina Rulska
II miejsce  Anna Utrata
III miejsce  Antoni Kijowski
IV miejsce  Bartek Jankowski, Micha³
Karlicki, Maciek Pniewski
V miejsce  Natalia Konieczna, Jan
Kamiñski
VI miejsce  Stanis³aw Chmurki
VII miejsce  Sharaz Tapir
El¿bieta Siwek
Nauczyciel NPSP

LOKALNE OKIENKO PRZEDSIÊBIORCZOCI
Lokalne Okienko Przedsiêbiorczoci zosta³o utworzone przy stanowisku ds dzia³alnoci gospodarczej, które jest pierwszym i podstawowym ród³em informacji dla w³acicieli firm i osób chc¹cych
rozpocz¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹.
W ramach Lokalnego Okienka Przedsiêbiorczoci bêd¹ ukazywa³y siê wszelkie informacje przekazywane przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy oraz Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci dla przedsiêbiorców chc¹cych skorzystaæ z programów wsparcia wspó³finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Programy wsparcia:
l Sektorowy Program Operacyjny- Wzrost Konkurencyjnoci
Przedsiêbiorstw

26

l Sektorowy program Operacyjny- Rozwój Zasobów Ludzkich
l Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
W Urzêdzie Miejskim w Milanówku mo¿na zg³osiæ siê do:
Gra¿yny Siemi¹tkowskiej - stanowisko ds. dzia³alnoci gospodarczej
Magdaleny Szyszko - stanowisko ds. Unii Europejskiej
Zaktualizowane dane na temat Programów dla Przedsiêbiorców
z Podrêcznika "ABC Przedsiêbiorcy" mog¹ Pañstwo znaleæ na stronie:
www.parp.gov.pl
Zachêcamy Pañstwa do zapoznania siê z charakterystyk¹ wymienionych Programów.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ na stronnie:

www.milanowek.pl

Sezon imprez turystyczno-rowerowych
w 2005 r.  rozpoczêty
nie ulicami: Gospodarsk¹, Krakowsk¹, Pi³sudskiego, Kazimierzowsk¹, Brwinowsk¹.
Meta zosta³a zlokalizowana na stadionie
Klubu Sportowego MILAN. Dystans wynosi³ 20 km. Na mecie dla wszystkich uczestników czeka³y napoje ch³odz¹ce, ciastka i cukierki.
Imprezê nale¿y uznaæ za udan¹ dziêki
pomocy miêdzy innymi pracowników MOK
W³odzimierza Filipiaka i Grzegorza Lawendowskiego. Pilotowanie oraz bezpieczeñstwo
na trasie zapewnili funkcjonariusze Stra¿y
Miejskiej, którzy z powierzonego zadania
wywi¹zali siê znakomicie.

Sezon turystyczno-rowerowy rozpoczêty

Turniej Streetball
10 czerwca od godziny 15.00 na boiskach
Szko³y Podstawowej nr 2 rz¹dzi³a koszykówka.
24 zespo³y w poszczególnych kategoriach
wiekowych rywalizowa³y o zwyciêstwo
w turnieju koszykówki ulicznej STREETBALL o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka. W sumie w turnieju wziê³o udzia³
20 dziewczynek i 72 ch³opców. Puchary, dyplomy, medale i upominki dla zwyciêskich
dru¿yn wrêcza³ Pan Burmistrz Jerzy Wysocki.
Wyniki  Szko³a Podstawowa:
Dziewczêta
1 m-ce Szalone Pi¿maki  Agata Filipiak,
Ola Kowalczyk, Sylwia Kazimierczak,
Klaudia Dymiñska
2 m-ce Snoopysznaf
3 m-ce mieszki
Ch³opcy
1 m-ce Bod¿ejst i wszystko jasne
 Piotr Kaszowski, Radek Zawisza,
Hubert Krawczykowski, Damian
Organowski
2 m-ce Viva Levativa

Przewodnicz¹cy
Sekcji Turystyki Rowerowej MOK
Jerzy Majewski

Fot. M. Kacprzak

Sekcja Turystyki Rowerowej Miejskiego
Orodka Kultury w Milanówku, zgodnie
z kalendarzem wycieczek i rajdów na 2005 rok
przyst¹pi³a do realizacji zaplanowanych imprez.
W dniu 4 czerwca br. odby³a siê wycieczka rowerowa dla dzieci i m³odzie¿y z milanowskich szkó³ podstawowych, gimnazjów
oraz szkó³ rednich. Opiekê nad m³odzie¿¹
uczestnicz¹c¹ w rajdzie sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego z nastêpuj¹cych szkó³:
SP Nr 2 Pani Alicja Radkiewicz, Alicja Piasecka
ZSG Nr 1 Pan Rafa³ Lipski
ZSG Nr 3 Pan Artur Niedziñski
ISSP Pan Jacek Wojtczak
Ogó³em zg³osi³o siê ponad 70 uczestników. Przed startem ka¿dy z uczestników
otrzyma³ z r¹k Sekretarz Miasta Wies³awy
Kwiatkowskiej koszulkê sportow¹ z herbem
Milanówka.
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, witaj¹c m³odzie¿ na starcie, ¿yczy³
udanych wra¿eñ turystycznych, du¿o sportowych prze¿yæ oraz po³amania kó³ rowerowych co jest dobrym ¿yczeniem u¿ywanym wród braci kolarskiej.
Trasa wycieczki prowadzi³a ulicami naszego miasta i przez s¹siednie miejscowoci.
Start nast¹pi³ z ulicy Mickiewicza, dalej
ulicami Wojska Polskiego i Kwiatow¹ do
miejscowoci ¯uków, Milêcin, kierunek Stare Kotowice, do ulicy Kociuszki, a nastêp-

Kolejne wycieczki zgodnie z kalendarzem
imprez odbêd¹ siê:
1) 18.06.2005 r. Puszcza Kampinowska
Zbiórka uczestników o godz. 8.30 przy
zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza. Wymagany wiek uczestników  minimum 15
lat, obowi¹zkowy kask.
2) 16.07.2005 r. ¯elazowa Wola
3) Miejsce zbiórki oraz wymagane kryteria  jw.
Przyjmujemy równie¿ zg³oszenia do 4-dniowego rajdu rowerowego. Dystans 500 km.
Proponowany termin 25-28.08.2005 r.

3 m-ce £ukasiki
Gimnazjum:
Dziewczêta
1 m-ce Ma³olaty u taty  Patrycja
Miko³ajczyk, Aneta Mirgos, Agata
Kurach, Natalia Kierkowska
2 m-ce Huragan
Ch³opcy
1 m-ce Gibon  sk³ad  £ukasz Choiñski,
Tomasz Czarniak, Pawe³ Stankiewicz,
Przemek Lipski
2 m-ce ¯ule z Milanówka
3 m-ce Kamikadze
Szko³a rednia:
Ch³opcy
1 m-ce Amatorzy  Micha³ Obrêbski,
Piotr Obrêbski, £ukasz Kie³ek, Aron
Torniewski
2 m-ce Wiadro pr¹du
3 m-ce Absolwenci
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Pi³karski Turniej
Zak³adów Pracy
w Nadarzynie
W dniach 1819 maja dru¿yna Samorz¹du Gminnego Milanówka wziê³a udzia³
w turnieju zorganizowanym przez Miejski
Orodek Sportu w Nadarzynie. Nasz zespó³
zaj¹³ 3 miejsce z poród 10 dru¿yn.
Do fina³u zabrak³o trochê pi³karskiego
szczêcia w loterii jak¹ s¹ rzuty karne.
W sk³adzie Samorz¹du Milanowskiego
zagrali miêdzy innymi V-ce Starosta Powiatu Grodziskiego Krzysztof Filipiak, Burmistrz
Milanówka Jerzy Wysocki oraz V-ce Burmistrz Milanówka Bogdan Korycki. Kierownikiem dru¿yny by³ V-ce Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka Jerzy Majewski.
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak
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Odpowiedzialnoæ cz³owieka za los zwierz¹t
Fina³ VII Edycji Konkursu Ekologicznego
W dniu 01.06.2005 r. w Miejskiej Hali
Sportowej przy ul. ¯abie Oczko 1 w Milanówku odby³a siê impreza fina³owa VII edycji miêdzyszkolnego konkursu ekologicznego pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka. Has³em przewodnim tegorocznej
edycji by³a Odpowiedzialnoæ cz³owieka za
los zwierz¹t.
Tematy prac konkursowych to:
dla klas IIII szko³y podstawowej MOJE
ZWIERZÊ DOMOWE  album (praca zbiorowa lub indywidualna)
dla klas IVVI szko³y podstawowej
KODEKS W£ACICIELA ZWIERZÊCIA
w formie plakatu, folderu lub ulotki (praca
indywidualna lub zbiorowa).
dla klas IIII gimnazjum przygotowanie
reporta¿u, fotoreporta¿u, prezentacji komputerowej lub listu do mieszkañców Milanówka na jeden z poni¿szych tematów:
1) Problem bezdomnoci zwierz¹t na terenie naszego miasta.
2) Sposoby, idee i cele adopcji zwierz¹t.
3) Cienie i blaski ¿ycia zwierzêcia egzotycznego w niewoli.
Tematy konkursowe i regulamin opracowa³a Pani Iwona Medykowska, nauczycielka Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1 w Milanówku.
Do konkursu przyst¹pili uczniowie ni¿ej
wymienionych szkó³:
l
Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1 w Milanówku,
l
Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 3 w Milanówku,
l
Szko³y Podstawowej Nr 2 w Milanówku,
l
Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej Nr 18 w Milanówku,
l
NOWEJ Prywatnej Szko³y Podstawowej
w Milanówku,
l
Gimnazjum Spo³ecznego w Milanówku.
Nad poprawnym przebiegiem konkursu
czuwa³a komisja w sk³adzie:
1. Jerzy Majewski  przewodnicz¹cy Komisji konkursowej, Przewodnicz¹cy Komisji Praworz¹dnoci, Bezpieczeñstwa Publicznego, £adu Przestrzennego i Ochrony rodowiska.
2. Mariusz Koszuta  cz³onek Komisji konkursowej, Radny Miasta Milanówka.
3. Iwona Medykowska cz³onek Komisji
konkursowej, nauczyciel Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1 w Milanówku.
4. Jolanta £aszczotko  cz³onek Komisji
konkursowej, nauczyciel Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1 w Milanówku.
5. Joanna Zaremba-Czereyska  cz³onek
Komisji konkursowej, nauczyciel Szko³y Podstawowej Nr 2 w Milanówku.
6. Dorota Zieliñska-Dunaj  cz³onek Komisji konkursowej, nauczyciel Szko³y Pod-
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stawowej Nr 2 w Milanówku.
7. Dorota Go³êbiowska  cz³onek Komisji
konkursowej, nauczyciel Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 w Milanówku.
8. Marta Motrenko  cz³onek Komisji konkursowej, nauczyciel Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 w Milanówku.
9. Katarzyna Dmowska  cz³onek Komisji
konkursowej, nauczyciel Integracyjnej
Spo³ecznej Szko³y Podstawowej Nr 18
w Milanówku.
10. Anna Korczak-Fok  cz³onek Komisji
konkursowej, nauczyciel Integracyjnej
Spo³ecznej Szko³y Podstawowej Nr 18
w Milanówku.
11. Dorota Kucharczyk-Przykaza  cz³onek
Komisji konkursowej, nauczyciel Spo³ecznego Gimnazjum w Milanówku.
12. Marcin Wróblewski  cz³onek Komisji
konkursowej, nauczyciel Spo³ecznego
Gimnazjum w Milanówku.
13. Anna Je¿ak  cz³onek Komisji konkursowej, nauczyciel Nowej Prywatnej Szko³y
Podstawowej w Milanówku.
14. Karol £uczak  cz³onek Komisji konkursowej, Komendant Stra¿y Miejskiej
w Milanówku.
15. Zofia Krawczyk  cz³onek Komisji konkursowej, Specjalista ds. Zieleni  Ogrodnik Miejski UM Milanówek.
16. Aneta P³ywaczewska  cz³onek Komisji
konkursowej, kierownik Referatu Ochrony rodowiska UM Milanówek.
Komisja konkursowa, zgodnie z regulaminem konkursu dokona³a punktowej oceny prac uczniów, bior¹c pod uwagê zawartoæ merytoryczn¹, pomys³owoæ i estetykê
wykonania.
W wyniku dokonania oceny zadañ konkursowych i podsumowania punktów przyznano:
Za zadanie konkursowe w kategorii klas
IIII Szko³y Podstawowej pn. MOJE ZWIERZÊ DOMOWE
I MIEJSCE ZDOBYLI:
l uczniowie klasy I a Szko³y Podstawowej Nr 2 pod kierunkiem wychowawczyni pani Alicji Piaseckiej
II MIEJSCE ZDOBYLI:
l uczniowie klasy I b Szko³y Podstawowej Nr 2 pod kierunkiem wychowawczyni pani Iwony Sobolewskiej
III MIEJSCE ZDOBYLI:
l uczniowie klasy II a Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1 pod kierunkiem wychowawczyni pani Jolanty £aszczotko
WYRÓ¯NIENIE OTRZYMALI:
l uczniowie klasy II b Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1 pod kierunkiem wychowawczyni pani Ewy Matyszkiewicz

uczniowie klasy II Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 pod kierunkiem wychowawczyni pani Doroty Go³êbiowskiej
l Adam Zdrojewski, uczeñ kl. II a Szko³y Podstawowej Nr 2
l B³a¿ej Drabarek, uczeñ kl. II b Szko³y
Podstawowej Nr 2
Za zadanie konkursowe w kategorii klas
IVVI Szko³y Podstawowej pn. KODEKS
W£ACICIELA ZWIERZÊCIA
I MIEJSCE ZDOBY£:
l Maciej Laskowski, uczeñ kl. IV a Szko³y Podstawowej Nr 2
II MIEJSCE ZDOBY£:
l Przemek Aniszewski, uczeñ kl. V c
Szko³y Podstawowej Nr 2
III MIEJSCE EX AEGUO ZDOBYLI:
l Kacper Stankiewicz, uczeñ kl. V b
Szko³y Podstawowej Nr 2
l Monika Kubiak, uczennica kl. V a
Szko³y Podstawowej Nr 2
WYRÓ¯NIENIA OTRZYMALI:
l £ukasz B³ochowiak, uczeñ kl. VI c
Szko³y Podstawowej Nr 2
l Ewelina Mirecka, uczennica kl. V a Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
l uczniowie klasy IV Nowej Prywatnej
Szko³y Podstawowej pod kierunkiem wychowawczyni pani Doroty Dorn-Okoñ
l Karolina Chodasewicz, Justyna Busi³o, Agnieszka Dro¿d¿yñska, uczennice kl. VI Integracyjnej Szko³y Podstawowej Nr 18
l Magdalena D¹browska, Beata Kaznowska, uczennice kl. VI Integracyjnej Szko³y Podstawowej Nr 18.
Za zadanie konkursowe w kategorii klas
IIII Gimnazjum pn. BEZDOMOÆ
ZWIERZ¥T
I MIEJSCE ZDOBY£Y:
l Natalia Juralewicz, Ma³gosia Romanek, Kamila Ring, uczennice kl. I b Zespo³uSzkól Gminnych Nr 3
II MIEJSCE ZDOBYLI:
l Anna Kaczorowska, Maciej Andrzejewski, uczniowie kl. II c Zespo³u Szkól
Gminnych Nr 3
III MIEJSCE ZDOBY£Y:
l Barbara Drapa³a, Sylwia Kucharska,
uczennice kl. II b Zespo³u Szkól GminnychNr 3
WYRÓ¯NIENIA OTRZYMALI:
l Agnieszka Skorupiñska, uczennica kl.
II c Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
l Robert Zybrant, Mariusz Koryciñski,
Piotr Sprengel, uczniowie kl. III a Zespo³u Szkó³ Gminnych Nr 1
l Martyna Jarz¹bek, Dominika Tomaszewska, Ma³gorzata Wieczorek,
uczennice kl. III a Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1
l

Fot. T. Stasiuk

Krzysztof Chojnacki, Adam K³osiñski,
Jan Tuszyñski, uczniowie kl. III a Gimnazjum Spo³ecznego.
l Karolina Kolinek, Joanna Maliszewska, Agnieszka ¯ukowska, uczennice kl. II b Gimnazjum Spo³ecznego.
Wszystkim laureatom konkursu, nauczycielom oraz dyrektorom szkó³ serdecznie gratulujemy!!!
Za nagrodzone prace uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, które wrêczali: Jerzy Wysocki  Burmistrz Miasta Milanówka, Wojciech Wlaz³o  Przewodnicz¹cy Rady
Miasta oraz Tomasz Zych  Naczelnik Wydzia³u Ochrony rodowiska Starostwa Grodziskiego.
Ponadto ka¿da ze szkó³, która wziê³a
udzia³ w VII edycji konkursu otrzyma³a dyplom oraz krzewy ozdobne, które ufundowa³ Pan Piotr Mazuchowski, w³aciciel firmy Szkó³ka Drzew i Krzewów Ozdobnych
z Grodziska Mazowieckiego. Ka¿dy
z uczestników konkursu dosta³ równie¿
znaczek z has³em przewodnim tegorocznego konkursu.
Wszyscy uczniowie zostali zaproszeni na
lody przez fundatorów  Pani¹ Halinê Paczen¹ i Jakuba Paczenego  w³acicieli
Wytwórni Cukierniczej w Milanówku oraz
otrzymali cukierki Krówki od Jolanty Sobieraj w³acicielki Zak³adu Przemys³u Cukierniczego.
Nagrody rzeczowe dla uczniów oraz dyplomy dla szkó³ zakupiono dziêki dobrowolnym wp³atom na konto GFOiGW dokonanym przez darczyñców:
l Pana Stanis³awa Olkowskiego  Wywóz nieczystoci,
l Pani¹ Jolantê Generalczyk  Zak³ad
Us³ug Wielobran¿owych,
l Pani¹ Angelikê Kielak  EKO GWARANT,
l Pana Marka Sentkowskiego  SENMARC,
l Pana Piotra Pacholczyka  Przedsiêbiorstwo Transportow-Handlowe,
l Pana Waldemara Grodeckiego Interwencyjne Od³awianie Zwierz¹t
Dzikich i Udomowionych.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziêkujemy!
Imprezê zakoñczy³ koncert Kai Paschalskiej, która zaprezentowa³a godzinny wystêp, podczas którego dzieci wietnie siê bawi³y. Po koncercie Burmistrz Miasta Milanówka wrêczy³ artystce bukiet kwiatów, po
czym Kaja Paschalska rozdawa³a dzieciom
autografy.
l

Kier. Ref. Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska

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

I miejsce zdobyli uczniowie klasy I a
Szko³y Podstawowej Nr 2 pod kierunkiem
wychowawczyni pani Alicji Piaseckiej

W³aciciele
psów,

przypominam o obowi¹zkowych szczepieniach psów przeciwko wcieklinie, które
mo¿na wykonaæ w lecznicach dla zwierz¹t na
terenie Milanówka, tj.: lecznicy przy ul. Warszawskiej 21 A i lecznicy przy ul. Sportowej 3.
Szczepienia nie bêd¹ wykonywane na
koszt Gminy. Ka¿dy w³aciciel czworonoga
ponosi koszty za wykonane szczepienie swojego psa.
Kier. Ref. Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska

Odbiór zu¿ytych
wietlówek
Referat Ochrony rodowiska przypomina
mieszkañcom Milanówka, ¿e od maja br. trwa
akcja odbioru zu¿ytych wietlówek, które stanowi¹ odpady niebezpieczne. Akcja ma na
celu wyeliminowanie ww. odpadów ze strumienia odpadów trafiaj¹cych bezporednio na
sk³adowiska. W zwi¹zku z tym zostan¹ rozstawione specjalistyczne pojemniki do gromadzenia
zu¿ytych
wietlówek
w ni¿ej wymienionych punktach na terenie
miasta:
1. W sklepie elektrycznym Playback przy
ul. Warszawskiej 25,
2. W budynku B Urzêdu Miejskiego
w Milanówku przy ul. Kociuszki 45,
3. W budynku Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku przy
ul. Fiderkiewicza 41.
Kier. Ref. Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska

Ochrona
zieleni
na terenie
budowy
Nie ka¿da budowa musi oznaczaæ ca³kowite zniszczenie wszelkiej zieleni niskiej
i wysokiej na danym terenie. Przede wszystkim przed przyst¹pieniem do robót nale¿y
opracowaæ szczegó³ow¹ inwentaryzacjê zieleni, co pomo¿e w przygotowaniu terenu
budowy i u³o¿eniu harmonogramu prac. Pozwoli na okrelenie czy zachodzi koniecznoæ usuniêcia niektórych drzew lub krzewów oraz okrelenie sposobu zabezpieczenia poszczególnych elementów zieleni. Realizacja poni¿szych zaleceñ pomo¿e prawid³owo zabezpieczyæ zieleñ nisk¹ i wysok¹ na
terenie prowadzonej inwestycji:
l drogi technologiczne i place manewrowe,
miejsca sk³adowania materia³ów i surowców budowlanych oraz obiekty zaplecza
(wiaty, barakowozy, itp.) powinny znajdowaæ siê jak najdalej od chronionych
obiektów;
l nale¿y zachowaæ niezmienion¹ strukturê
i sk³ad pod³o¿a, w którym rosn¹ roliny
(nie wolno zagêszczaæ gleby pod koronami drzew i krzewów, a tak¿e w miejscach
poroniêtych trawnikiem np. przez je¿d¿enie samochodami), nie nale¿y tak¿e
sk³adowaæ materia³ów budowlanych np.:
wapna, oleju, lepiku itp. (stosowane czasami przykrywanie gruntu matami i foli¹
jest niedopuszczalne, gdy¿ i tak nie zabezpieczy dostatecznie przed szkodliwym
dzia³aniem substancji chemicznych,
a dodatkowo ogranicza dostêp tlenu do
systemu korzeniowego);
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Ochrona zieleni na terenie budowy
ci¹g dalszy ze str. poprzedniej

W obrêbie korzeni nale¿y unikaæ maszyn
ubijaj¹cych glebê  dopuszczalne s¹
tylko prace rêczne
l

grupy drzew i krzewów powinny zostaæ
wygrodzone parawanem, a w przypadku
pojedynczych drzew na ich pnie nale¿y
za³o¿yæ os³ony z desek; stosowane w tym
celu ró¿nego rodzaju siatki druciane i plastikowe nie stanowi¹ dostatecznej ochrony;
korony drzew i krzewów znajduj¹cych siê
bezporednio przy budynkach, na których
prowadzi siê prace na wysokoci, powinny zostaæ zabezpieczone stosownymi
os³onami;

Mocne prowizoryczne ogrodzenie

ga³êzie i mniejsze konary nara¿one na
z³amania i inne uszkodzenia, a tak¿e
uniemo¿liwiaj¹ce prawid³owe wykonanie
wczeniej wymienionych os³on, mo¿na
podwiesiæ, przygi¹æ lub ewentualnie przyci¹æ.
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w obrêbie systemów korzeniowych
drzew i krzewów nale¿y:
l odpowiednio dobraæ porê roku  tego typu
prace najlepiej wykonywaæ podczas spoczynku zimowego, tj. w okresie jesiennozimowym (od padziernika do marca),
natomiast nie nale¿y wykonywaæ w okresie intensywnej wegetacji, w szczególnoci podczas lata, kiedy wysoka temperatura i silne nas³onecznienie zwiêkszaj¹
zapotrzebowanie na wodê;
l

obni¿eniu terenu jedynym wyjciem jest
nie naruszaæ strefy korzeniowej w odlebudowa murków oporowych lub parawag³oci mniejszej ni¿ 200 cm od pnia  jenów np. z palisady.
¿eli drzewo lub krzew ronie w mniejszej
odleg³oci od miejsca planowanego wykoTrwa³e zmiany poziomu gruntu  obni¿epu trzeba stosowaæ inne technologie, np.
nie lub podniesienie  przekraczaj¹ce 15 cm
tzw. przeciski, których g³êbokoæ nie mo¿e
w miejscach gdzie rosn¹ drzewa najczêciej
byæ mniejsza ni¿ 120 cm od poziomu
prowadz¹ do ich obumierania. Jest to wynik
gruntu.
ograniczenia wymiany gazowej  w przypadku tworzenia nasypów lub zmiany stosunDla potrzeb ochrony drzew i wyznaczeków wodnych w glebie  w przypadku obninia strefy ochronnej wokó³ drzewa za obszar
¿enia terenu.
zajmowany przez korzenie przyjmuje siê teren równy rzutowi korony. Jednak nale¿y
pamiêtaæ o specyficznych warunkach siedliskowych panuj¹cych na miejskich terenach zasiêg korony
drzewa
zielonych  liczne wystêpowanie urz¹dzeñ
nowe
podziemnych, bliskoæ dróg, chodników
korzenie
rurka
i budynków, które to w znacznym stopniu
drenarska
obumierajace
mog¹ wp³ywaæ na nienormalny wzrost ko¿wir
korzenie
rzeni, a tak¿e o fazie rozwojowej i gatunku
15-30 cm
drzewa.
l wszystkie os³oniête korzenie równo doci¹æ  cienkie sekatorem, grubsze pilark¹
 zabezpieczyæ rany odpowiednimi rodkami (Lac Balsam, Imprex, Funaben) lub
jeszcze lepiej, jeli jest to mo¿liwe, przygi¹æ do do³u i zabezpieczyæ przed wysychaniem;
Sposób wykonania nasypu wokó³
drzewa
l cianê wykopu zawsze zabezpieczyæ
przed osuwaniem siê ziemi, a jeli roboty
wykonywane s¹ w okresie wiosenno-letPamiêtajmy równie¿ o:
nim, równie¿ przed wysychaniem, stosul koniecznoci ka¿dorazowego zg³aszania
j¹c parawany z desek, maty, czarn¹ foliê
naruszenia terenu zieleni miejskiej jego
ogrodnicz¹, pamiêtaj¹c równoczenie
w³acicielowi lub administratorowi (Zao wype³nieniu przestrzeni pomiêdzy pak³ad Gospodarki Komunalnej, Spó³dzielrawanem a cian¹ wykopu wilgotnym tornia Mieszkaniowa), a tak¿e stosownym
fem;
organom: Stra¿y Miejskiej lub Ogrodnil nie nale¿y zmieniaæ o wiêcej ni¿ 15 cm
kowi Miejskiemu;
poziomu gruntu w obrêbie strefy korzel uzgadnianiu wszelkich projektowanych
niowej  kiedy dochodzi do podwy¿szeinwestycji z Ogrodnikiem Miejskim, pod
nia poziomu gruntu nale¿y budowaæ murwzglêdem ochrony zieleni;
ki oporowe okalaj¹ce teren wokó³ drzel regularnym sprawdzaniu stanu techniczwa lub gdy jest to niemo¿liwe, w nasypanego wszystkich zastosowanych zabeznym gruncie wykonaæ od kilku do kilkupieczeñ, a tak¿e o ich okresowym przenastu rowków napowietrzaj¹cych; przy
gl¹dzie pod k¹tem stanu rolinnoci chronionej  np. nale¿y przynajmniej dwa razy
w ci¹gu roku ci¹gaæ os³ony z pni, usuwaæ odrosty i sprawdzaæ stan korowiny.
Równie czêsto trzeba przeprowadzaæ
oglêdziny drzew za parawanami i pod
pierwotny
gruby piasek
os³onami. Na bie¿¹co nale¿y uzupe³niaæ
poziom gruntu
lub drobny ¿wir
torf utrzymuj¹cy wilgoæ za parawanem
chroni¹cym system korzeniowy w wykopie, itd.;
l utrzymania ca³ego terenu budowy w czystoci i nale¿ytym stanie pod k¹tem bie¿¹cego utrzymania zieleni.
l

Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

Sposób wykonania murku oporowego
wokó³ drzewa

Ogrodnik Miejski, tel 758 30 61(62), wew. 202;
e-mail:ogrodnik@milanowek.pl
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