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Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie od 13 sierpnia do
30 wrze�nia 2005 r.
Burmistrz
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2005 r.
1) Zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿etowe;
l O zwiêkszone kwoty dotacji celowej

w dziale 751 Urzêdy naczelnych orga-
nów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s¹downictwa,
w tym:

� w rozdziale 75107 o kwotê 8.148 z³
z przeznaczeniem na przygotowanie
i przeprowadzenie wyborów Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej zarz¹dzo-
nych na dzieñ 9 pa�dziernika 2005 r.,

� w rozdziale 75108 o kwotê 10.710 z³
z przeznaczeniem na zrycza³towane
diety dla cz³onków obwodowych ko-
misji wyborczych.

l O zwiêkszone kwoty dotacji celowych
o kwotê 62.285 z³ w tym w:

� w rozdziale 75107 o kwotê 8.685 z³
z przeznaczeniem na zrycza³towane
diety cz³onków obwodowych komisji
wyborczych w wyborach zarz¹dzo-
nych na 9 pa�dziernika br.,

� w rozdziale 85214 o kwotê 38.000 z³
z przeznaczeniem na wyp³aty zasi³-
ków sta³ych oraz na dofinansowanie
wyp³at zasi³ków okresowych w czê�ci
gwarantowanej z bud¿etu pañstwa,

� w rozdziale 85295 o kwotê 15.600 z³
z przeznaczeniem na dofinansowanie
wydatków zwi¹zanych z do¿ywianiem
w ramach realizacji Rz¹dowego Pro-
gramu �Posi³ek dla Potrzebuj¹cych�.

2) Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy paragra-
fami w planie wydatków:
� w dziale 750 na kwotê 5.893,00

i w dziale 801 na kwotê 50.000,00
� w celu urealnienia planu wydatków
Przedszkola Miejskiego  Nr 1 w Mila-
nówku oraz planu wydatków prze-
znaczonych na organizacjê projektu
�Kampania informacyjna na temat
cz³onkostwa w UE � Milanówek w Unii
Europejskiej�,

ci¹g dalszy na str. 2

ZAPRASZAM Pañstwa do skorzystania
z us³ug jakie bêdzie �wiadczy³a nowo po-
wstaj¹ca jednostka Urzêdu Miasta � Miejskie
Centrum Informacji w Milanówku.

W przedostatnim Biuletynie Miasta Mila-
nówka (nr 4/2005) by³a zamieszczona in-
formacja o podpisaniu umowy miêdzy nasz¹
Gmin¹ a Wojewódzkim Urzêdem Pracy (23/
06/2005) na dofinansowanie utworzenia
w Milanówku Miejskiego Centrum Informacji.

W sierpniu b.r. Burmistrz Miasta Mila-
nówka og³osi³ konkurs na stanowisko kie-
rownika zarz¹dzaj¹cego Miejskim Centrum
Informacji. Spo�ród wszystkich kandydatów
bior¹cych udzia³ w konkursie zosta³a wybra-
na moja osoba.

Miejskie Centrum
Informacji

Wobec tego mam zaszczyt zaprosiæ i na-
mówiæ Pañstwa do zapoznania siê z poni¿-
szymi informacjami dotycz¹cymi Miejskiego
Centrum Informacji, a pó�niej odwiedzania
nas i korzystania z oferowanych us³ug.

Miejskie Centrum Informacji w Milanów-
ku bêdzie odpowiedzi¹ na Pañstwa potrzeby
dotycz¹ce m.in. takich zagadnieñ, jak: bez-
robocie, rynek pracy czy informacje o Unii Eu-
ropejskiej. Powstaje ono po to, by�cie wszy-
scy Pañstwo mogli z niego korzystaæ. Nama-
wiam zatem do zainteresowania siê t¹ spra-
w¹, aby�my razem, zarówno pracownicy Miej-
skiego Centrum Informacji, jak i mieszkañcy
Milanówka,  mogli efektywnie ze sob¹ wspó³-
pracowaæ i stworzyæ po¿yteczn¹ dzia³alno�æ.

ci¹g dalszy na str. 11

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

W szybko rozwijaj¹cym siê �wiecie dobrze
wykszta³cony i �wiadomy swych mo¿liwo�ci
senior zajmuje bardzo wa¿ne miejsce w hie-
rarchii ¿ycia spo³ecznego. Osobom starszym
po przej�ciu na emeryturê coraz czê�ciej nie
wystaczaj¹ zwyk³e domowe obowi¹zki i tym
chêtniej zaczynaj¹ poszukiwaæ nowych dzie-
dzin aktywno�ci. Uniwersytety 3W w nowych
warunkach spoleczno-ekonomicznych spe³-
niaj¹ bardzo wa¿ne zadanie. Dziêki aktywi-
zacji, edukacji ustawicznej, profilaktyce ge-
rontologicznej oraz zaspakajaniu potrzeb
poznawczych i miêdzyludzkich, przygotowu-
j¹ seniorów do ¿ycia w nowych, szybko zmie-
niaj¹cych warunkach i daj¹ im mo¿liwo�æ
prowadzenia twórczego oraz aktywnego try-
bu ¿ycia. Dziêki temu seniorzy, bêd¹cy coraz
wiêksz¹ grup¹ naszego spo³eczeñstwa staj¹
siê osobami wszechstronnie wykszta³cony-
mi, twórczymi i aktywnymi, mog¹cymi �wia-
domie wp³ywaæ i kszta³towaæ otaczaj¹c¹ ich
rzeczywisto�æ oraz aktywnie pomagaæ swo-
jej rodzinie oraz przyjacio³om w problemach
¿ycia codziennego. Aby wyj�æ tym potrzebom
naprzeciw, z inicjatywy TMM rozpoczyna
dzia³alno�æ Milanowski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku. Uczestnikami MUTW mog¹ byæ te
osoby, które z³o¿y³y lub z³o¿¹ odpowiedni¹
deklaracjê. Druki zg³oszenia mo¿na otrzymaæ

i z³o¿yæ w sekretariacie Zwi¹zku Emerytów
(ul. Warszawska 37). Spotkanie inauguracyj-
ne naszego Uniwersytetu odby³o siê 11 pa�-
dziernika 2005 r. o godz. 17.00.

Pe³nomocnik TMM ds. MUTW
Maria Dominika Inkielman

Inauguracja MUTW; od lewej: Jerzy
Buczkowski � wiceprezes Warszawskiego
UTW oraz Maria Dominka Inkielman,
Pe³nomocnik TMM ds. MUTW
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l) na wykonanie ogrodzenia placu zabaw
przy ul. Sportowej,

³) na wykonanie projektu koncepcji kana-
lizacji w ulicy Fiderkiewicza, Charci
Skok i Prostej,

m) na wykonanie projektu budowlanego
wodoci¹gu w ulicy Warszawskiej � za-
mkniêcie  pier�cienia sieci wodoci¹go-
wej,  na odcinku Brzozowa-Bliska,

n) na wykonanie 3 operatów szacunko-
wych okre�laj¹cych warto�æ nierucho-
mo�ci przy ul. Brwinowskiej w Milanów-
ku, przeznaczonych do sprzeda¿y,

o) na zakup materia³ów budowlanych nie-
zbêdnych do adaptacji czê�ci pomiesz-
czeñ budynku Stra¿y Miejskiej przy
ul. Warszawskiej 32 dla Miejskiego Cen-
trum Informacji,

p) na wykonanie prac remontowych w bu-
dynku Stra¿y Miejskiej przy ul. War-
szawskiej 32, w celu przygotowania MCI,

r) na zakup 4 szt. okien dachowych Velux
do pomieszczeñ MCI,

s) na zakup paneli pod³ogowych do po-
mieszczeñ MCI,

t) na zakup 15 szt. ³awek parkowych,
u) na zakup 300 szt. toreb p³óciennych

z herbem Milanówka,
w) na zakup druków dla referatu spraw

obywatelskich, z na wykonanie broszu-
ry informacyjnej o tematyce gminnej
i unijnej ze �rodków CPF,

¿) na wykonanie szczepieñ przeciwko gry-
pie dla mieszkañców Milanówka, uro-
dzonych przed 1930 rokiem.

10.  Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego

a) na wykonanie remontów i budowê chod-
ników na ulicach miasta,

b) na konserwacjê dróg � utwardzenie dróg
gruntowych t³uczniem kamiennym,

c) na budowê o�wietlenia w ulicach: Pta-
siej, Poleskiej, Marzanny oraz dobudo-
wê opraw w ulicach: Brwinowskiej, Nad-
dawki, Ludnej i Wysockiego,

w trybie zapytania o cenê
b) na dostawê artyku³ów promocyjnych zwi¹-

zanych z Dniem Milanówka (04.09.05).

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

- w rozdz. 75023 � Urzêdy gmin z prze-
znaczeniem zakup materia³ów remon-
towych i remont Miejskiego Centrum
Informacji w budynku przy ul. War-
szawskiej,

- w rozdz. 75095 � Pozosta³a dzia³alno�æ
na zakup artyku³ów promocyjnych
i kalendarzy,

- w rozdz. 90003 � Oczyszczanie miast
i wsi z przeznaczeniem na zakup 15 szt.
pojemników na piasek, które zostan¹
rozstawione w sezonie zimowym na
terenie Milanówka,

- w rozdz. 75416 � Stra¿ Miejska z prze-
znaczeniem na fundusz �wiadczeñ so-
cjalnych pracowników w zwi¹zku
z naliczonym odpisem rocznym,

- w rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
energii elektrycznej do obs³ugi kamer
monitoruj¹cych miasto,

- w rozdz. 75702 � Obs³uga papierów
warto�ciowych, kredytów i po¿yczek
jst z przeznaczeniem na prowizjê
w zwi¹zku z przygotowaniem aneksu
do umowy kredytowej z BGK III Oddzia³
w Warszawie,

- w rozdz. 80101 � Szko³y Podstawowe
o 15.000 z³, w tym w Szkole Podsta-
wowej Nr 2 o 9.000 z³ z przeznacze-
niem na naprawê drzwi wej�ciowych
do budynku szko³y oraz wykonanie in-
stalacji odgromowej po pracach remon-
towych na dachu budynku szko³y oraz
w ZSG nr 1 o 6.000 z³ z przeznacze-
niem na remont pod³ogi oraz na zakup
wyposa¿enia do sal lekcyjnych,

- w rozdz. 90004 � Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach z przeznacze-
niem na naprawê hu�tawki na placu
zabaw na terenie zieleni miejskiej.

b) informacji o przebiegu wykonania bu-
d¿etu miasta Milanówka za I pó³rocze
2005 r.,

c) powo³ania obwodowych komisji wybor-
czych do przeprowadzenia wyborów do
Sejmu i Senatu RP, zarz¹dzonych na
dzieñ 25 wrze�nia 2005 r.,

d) powo³ania obwodowych komisji wybor-
czych do przeprowadzenia wyborów na
Prezydenta RP, zarz¹dzonych na dzieñ
9 pa�dziernika 2005 r.,

e) powo³ania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postêpowania przetar-
gowego na sprzeda¿ 2 nieruchomo�ci
komunalnych przy ul. Szczepkowskie-
go i 2 nieruchomo�ci komunalnych przy
ul. Brwinowskiej.

2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty uchwa³
w sprawach:

a) wprowadzenia programu zapobiegania
bezdomno�ci zwierz¹t domowych na
terenie miasta Milanówka,

b) aktualno�ci studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania  przestrzen-
nego miasta Milanówka w br.,

c) przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
studium uwarunkowañ i kierunków za-
gospodarowania  przestrzennego miasta
Milanówka w br.,

d) zmian w bud¿ecie miasta na 2005 r.,
e) zmiany uchwa³y  w sprawie zaci¹gniêcia

po¿yczki z WFO�iGW na budowê kanali-
zacji sanitarnej w Milanówku w br.,

f) zaci¹gniêcia d³ugoterminowego kredy-
tu preferencyjnego z BO� z dop³atami do
oprocentowania przez WFO�IGW na bu-
dowê kanalizacji sanitarnej w Milanów-
ku w br.

3. Zdecydowa³ o og³oszeniu przetargu na
wydzier¿awienie gruntu przy cmentarzu
w Milanówku pod pawilon do sprzeda¿y
kwiatów i zniczy.

4. Wyrazi³ zgodê na zmianê zakresu prac
w ramach �rodków przyznanych na inwe-
stycje realizowane przez ZGKiM w br.

5. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego

a) na dobudowê o�wietlenia ulicznego
w ulicach: Poleska, Ptasia, Marzanny,

b) na budowê sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach: G³owackiego, Mi³a, Piêkna
i Makowa,

c) na projekty budowlane przy³¹cza kana-
lizacji sanitarnej do nieruchomo�ci
w Osiedlu �Gospodarska�,

d) na projekty budowlane przy³¹cza kana-
lizacji sanitarnej do nieruchomo�ci
w Osiedlu �Grudów III�,

e) na projekty budowlane rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej,

f) na budowê kanalizacji w ulicy In¿ynier-
skiej (Grudowska-Sosnowa),

w  trybie zapytania o cenê
g) na wywóz li�ci kasztanowca,
h) na dostawê sprzêtu i programów kom-

puterowych dla Urzêdu Miejskiego na
wyposa¿enie MCI w Milanówku,

w trybie pozaustawowym
i) na wykonanie 200 sztuk kalendarzy

wieloplanszowych,
j) na zakup klimatyzatora ARGO pod³ogo-

wego przeznaczonego do ch³odzenia po-
mieszczenia serwerowi w Urzêdzie Miej-
skim,

k) na odwodnienie terenów miasta  Mila-
nówka na odcinku od ul. Królewskiej do
torów PKP,

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie od 13 sierpnia do 30 wrze�nia 2005 r.
ci¹g dalszy ze s.1
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Informacja z XXVI Sesji Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

XXVI Sesja Rady Miasta Milanówka od-
by³a siê w dniu 30 sierpnia 2005 r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, zastêpca burmistrza Bogdan Koryc-
ki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz mia-
sta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy
Urzêdu Miejskiego, zaproszeni go�cie
i mieszkañcy miasta Milanówka.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o przedstawi³ zebranym no-
wego Komendanta Policji w Milanówku Ko-
misarza Roberta Seligê (pe³ni funkcjê od 15
lipca 2005r.).

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedsta-
wi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione pro-
jekty uchwa³:
Uchwa³a nr 294/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia
10 maja 2005 r. na dzia³alno�æ Burmistrza
Miasta Milanówka, która dotyczy lokalizacji
przepompowni �cieków przy ul. Lipowej.
Skar¿¹cy Mieszkañcy obawiaj¹ siê uci¹¿liwo-
�ci tego obiektu. Radni stwierdzili, co nastê-
puje: projektowana przepompownia zostanie
wyposa¿ona wed³ug najnowszych standar-
dów technicznych, co jest gwarantowane
przez dostawców reprezentuj¹cych renomo-
wane firmy �wiatowe w bran¿y kanalizacyj-
nej. Zastosowane rozwi¹zania techniczne
daj¹ gwarancjê okolicznym mieszkañcom
ochrony przed ha³asem pracuj¹cych pomp
oraz zabezpieczenie przed wydzielaniem siê
zapachów siarkowodoru (fekaliów). Stoso-
wane w pompowniach otwory wentylacyjne
s³u¿¹ do napowietrzania komory pompowni
dla wyrównania podci�nienia wytwarzane-
go podczas pompowania �cieków, a nie jak
sugeruj¹ niektórzy mieszkañcy do odprowa-
dzania gazów fekalnych do otoczenia. Miesz-
kañcy obszaru przewidzianego do obs³ugi
przez przepompowniê �cieków przy ulicy Li-
powej s¹ ¿ywotnie zainteresowani budow¹
sieci kanalizacji sanitarnej w tym terenie,
w czym widz¹ mo¿liwo�æ poprawy warun-
ków �rodowiskowych swoich posesji. O sze-
rokim zainteresowaniu budow¹ systemu ka-
nalizacyjnego �wiadcz¹ zarówno dokumen-
ty bêd¹ce w dyspozycji Urzêdu Miejskiego jak
tak¿e o�wiadczenie z³o¿one przed Komisj¹
Rewizyjn¹ przez Pana Ryszarda Zieliñskie-
go � Przewodnicz¹cego Budowy Kanalizacji
w Osiedlu �Gospodarska�.

 Radni odrzucili skargê w g³osowaniu:
13 � za, 2 � wstrz.

Uchwa³a nr 295/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: wyra¿enia zgody na nabycie
od osób fizycznych na rzecz Gminy Milanó-
wek udzia³u w ½ czê�ci zabudowanej nieru-
chomo�ci po³o¿onej w Milanówku przy ul.
Barwnej, z przeznaczeniem pod cmentarz,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15 � za,
jednog³o�nie.

Maj¹c na wzglêdzie stale rosn¹ce potrze-
by w zakresie zabezpieczenia miejsc pochów-
ku (zak³adanie i utrzymanie cmentarzy na-
le¿y do zadañ Gminy), radni wyrazili zgodê
na nabycie od osób fizycznych na rzecz Gmi-
ny Milanówek udzia³u w ½ czê�ci zabudowa-
nej nieruchomo�ci po³o¿onej w Milanówku
przy ul. Barwnej, uregulowanej w KW
28113, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
dz. ew. nr 69/2 w obrêbie 05-05 o powierzch-
ni  3.538 m2, z przeznaczeniem pod cmen-
tarz. Pozosta³y udzia³ w ½ czê�ci zabudowa-
nej nieruchomo�ci zobowi¹za³ siê wykupiæ
Proboszcz Ks. Dziekan Zbigniew Szysz
w imieniu Parafii �w. Jadwigi �l¹skiej. Przed-
miotowa nieruchomo�æ znajduje siê na obsza-
rze, który przeznaczony zosta³ w planie za-
gospodarowania przestrzennego na cele
zwi¹zane z powiêkszeniem cmentarza.
Uchwa³a nr 296/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia programu za-
pobiegania bezdomno�ci zwierz¹t domowych
na terenie miasta Milanówka, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15 � za, jednog³o�nie.

Radni przyjêli  program zapobiegaj¹cy
bezdomno�ci zwierz¹t, który obejmuje
w szczególno�ci: sterylizacjê albo kastracjê
zwierz¹t, poszukiwanie nowych w³a�cicieli
dla zwierz¹t, usypianie �lepych miotów.
Koszty realizacji programu ponosi gmina.
Celem programu jest z³agodzenie uci¹¿liwo-
�ci zwi¹zanych przede wszystkim z bytowa-
niem bezpañskich zwierz¹t. Ponadto popra-
wi¹ siê warunki bezpieczeñstwa mieszkañ-
ców miasta poprzez sprawowanie kontroli
nad rozrodem bezdomnych psów i kotów oraz
zmniejsz¹ siê nak³ady finansowe gminy zwi¹-
zane z  wy³apywaniem i pobytem w schroni-
sku bezdomnych zwierz¹t.
Uchwa³a nr 297/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zaci¹gniê-
cia preferencyjnego kredytu z Banku Ochro-
ny �rodowiska S.A. I Oddzia³ w Warszawie,
w ramach linii kredytowych ze �rodków NFO-
�iGW, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
14 � za, jednog³o�nie.

W § 1 Uchwa³y Nr 283/XXV/05 Rady
Miasta Milanówka z dnia 16 czerwca 2005

roku w sprawie zaci¹gniêcia preferencyjnego
kredytu z Banku Ochrony �rodowiska S.A.
I Oddzia³  w Warszawie, w ramach linii kre-
dytowych ze �rodków NFO�iGW, kwotê
272.061 z³ zastêpuje siê kwot¹ 72.061 z³.
Uchwa³a ma na celu urealnienie kwoty kre-
dytu uzyskanego na budowê kanalizacji
w ulicy Mickiewicza.
Uchwa³a nr 298/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: zaci¹gniêcia preferencyjnego
kredytu, w ramach linii kredytowych ze �rod-
ków NFO�iGW, z Banku Ochrony �rodowiska
S.A.  I Oddzia³  w Warszawie, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15 � za, jednog³o�nie.

Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie pre-
ferencyjnego kredytu na lata 2005 � 2009 (w
ramach linii kredytowych ze �rodków NFO-
�iGW) z Banku Ochrony �rodowiska S.A.
I Oddzia³ w Warszawie w ³¹cznej wysoko�ci
350.100 z³ (s³ownie: trzysta piêædziesi¹t ty-
siêcy sto z³otych), z przeznaczeniem na czê-
�ciowe sfinansowanie budowy kanalizacji
sanitarnej w Milanówku, w tym na budowê
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podle�nej,
Zak¹tek, Po³udniowej i Niskiej � w wys.
264.700 z³, Okopy Górne �  w kwocie 85.400 z³.
Uchwa³a nr 299/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y  Nr 6/II/02
Rady Miasta Milanówka z dnia 26 listopada
2002 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Milanówka, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15 � za, jednog³o�nie.

Uchwa³a dostosowuje wynagrodzenie
przyznane Burmistrzowi Miasta przez Radê
Miasta Milanówka do nowych przepisów p³a-
cowych, które wesz³y w ¿ycie dnia 7 sierpnia
2005r. (Uchwa³a nie zmienia wysoko�ci upo-
sa¿enia Burmistrza).
Uchwa³a nr 300/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 281/XXV/
05 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 czerw-
ca 2005r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe od-
prowadzenie �cieków, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 15 � za, jednog³o�nie.

Uchwa³a nie wnosi zmian merytorycznych
do poprzednio podjêtej uchwa³y, stanowi je-
dynie uporz¹dkowanie dotychczasowych za-
pisów w poprzednich uchwa³ach.
Uchwa³a nr 301/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2005
rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12 �
za, 1 � przeciw, 2 � wstrz.
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Dokonuje siê zmian w planie dochodów
bud¿etowych
Rozdz. 40002 � Dostarczanie wody � zwiêk-
sza siê plan dochodów z tytu³u rozliczenia
dzia³alno�ci ZWiK (zysku) o 70.000 z³.
Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami i nie-
ruchomo�ciami � zwiêksza siê plan dochodów
³¹cznie o 2.500 z³ tj. o uzyskane ponadpla-
nowe wp³ywy z tytu³u op³at za przekszta³ce-
nie prawa wieczystego u¿ytkowania nieru-
chomo�ci w prawo w³asno�ci oraz odsetek od
nieterminowych wp³at op³aty za wieczyste
u¿ytkowanie gruntów
Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � w zwi¹zku ze
sprzeda¿¹ samochodu po¿arniczego zwiêk-
sza siê plan dochodów o uzyskan¹ kwotê
54.000 z³
Rozdz. 75095 � Pozosta³a dzia³alno�æ -
zwiêksza siê plan dochodów o otrzymane
�rodki, pochodz¹ce z ogólnych funduszy z³o-
towych Unii Europejskiej, w wys. 73.930 z³
na dofinansowanie projektu  pt. �kampania
informacyjna na temat cz³onkostwa w UE �
Milanówek w Unii Europejskiej�.
Rozdz. 75108 � Wybory do Sejmu i Senatu �
zwi¹zku z przyznan¹ dotacj¹ z bud¿etu pañ-
stwa na przygotowanie i przeprowadzenie do
Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej
zwiêksza siê plan dochodów o 9.192 z³
Rozdz. 75615 � Wp³ywy z podatku rolnego,
le�nego, podatku od czynno�ci cywilnopraw-
nych, podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyj-
nych �  zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u
odsetek od nieterminowych wp³at podatków
o 5.000 z³ .
Rozdz. 75616 � Wp³ywy z podatku rolnego,
le�nego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób praw-
nych i innych jednostek organizacyjnych-
zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u op³aty
administracyjnej o 2.000 z³
Rozdz. 75618 � Wp³ywy z innych op³at sta-
nowi¹cych dochody jst � zwiêksza siê plan
dochodów z tytu³u op³at od wzrostu warto-
�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego o kwotê 16.500 z³
Rozdz. 75814 � Ró¿ne rozliczenia � zwiêk-
sza siê dochody o 9.500 z³ tj. o ponadplano-
we wp³ywy z odsetek od �rodków pieniê¿nych
na rachunkach bankowych.
Rozdz. 85395 � Pozosta³a dzia³alno�æ -
zwiêksza siê plan dochodów o otrzyman¹
dotacjê w wys. 50.000 z³ z MPiPS na reali-
zacjê projektu tworzenia Gminnego Centrum
Informacji, w ramach Programu Aktywiza-
cji zawodowej Absolwentów- Pierwsza Praca.
Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê plan dochodów o wp³ywy z ty-
tu³u umów sponsoringu oraz �wiadczonych
us³ug reklamowych podczas organizacji im-
prez kulturalnych w mie�cie o 32.150 z³.

Zwiêksza siê plan wydatków bud¿eto-
wych
Rozdz. 40002 � Dostarczanie wody � zwiêk-
sza siê plan wydatków przeznaczonych na
prowizjê z tytu³u obs³ugi sieci wodno-kana-
lizacyjnej w mie�cie o 40.000 z³
Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne �
zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
o ³¹cznie o kwotê 71.800 z³ z przeznaczeniem
na jesienne równanie dróg gruntowych, bie-
¿¹ce naprawy jezdni i chodników oraz wy-
datki zwi¹zane z usuwaniem  skutków bu-
rzy na drogach publicznych.
Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami i nieru-
chomo�ciami � przeznacza siê kwotê 18.500 z³
na wykup gruntów pod drogi gminne.
Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � na koszty
adaptacji pomieszczeñ w budynku przy ul. War-
szawskiej 32 przeznacza siê kwotê 10.000 z³.
Rozdz. 75095 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê plan wydatków o 73.930 z³
z przenaczeniem na organizacjê projektu
�kampania informacyjna na temat cz³onko-
stwa w Unii Europejskiej � Milanówek w Unii
Europejskiej�, w zwi¹zku z otrzymanym do-
finansowaniem z UKIE, ze �rodków pocho-
dz¹cych z ogólnych funduszy z³otowych Unii
Europejskiej.
Rozdz. 75108 � Wybory do Sejmu i Senatu �
zwiêksza siê plan wydatków o 9.192 z³
z przeznaczeniem na przygotowanie i prze-
prowadzenie do Sejmu i Senatu Rzeczpospo-
litej Polskiej.
Rozdz. 75416 � Stra¿ Miejska � zwiêksza siê
plan wydatków ³¹cznie o 7.000 z³  z przezna-
czeniem na nagrody dla pracowników, sk³ad-
ki ZUS i odpis na zak³adowy fundusz �wiad-
czeñ socjalnych.
Rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
w ramach wydatków bie¿¹cych zwi¹zanych
z monitoringiem ulicznym zabezpiecza siê
kwotê 3.000 z³ na zakup monitora, naprawê
instalacji zasilaj¹cej, wymianê kamer i zmia-
nê stanowiska sterowania
Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe � zwiêk-
sza siê plan wydatków bie¿¹cych w szko³ach
podstawowych ³¹cznie o 2.100 z³ z przezna-
czeniem na zakup publikacji o Janie Pawle II
do bibliotek szkolnych, z tego w ZSG Nr 1, ZSG
Nr3 i S.P. Nr 2 po 700 z³
Rozdz. 85395 � Pozosta³a dzia³alno�æ � prze-
znacza siê kwotê 50.000 z³  na wydatki zwi¹-
zane z tworzeniem Gminnego Centrum Infor-
macji � zakup wyposa¿enia i sprzêtu kompu-
terowego, utworzenie komputerowej bazy in-
formacji o rynku pracy, ubezpieczenie sprzê-
tu, zakup materia³ów eksploatacyjnych,
szkolenia pracowników i wolontariuszy do
obs³ugi GCI oraz na publikacje i materia³y in-
formacyjne zwi¹zane z rynkiem pracy.
Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zwiêksza siê plan wydatków
inwestycyjnych przeznaczonych na budowê
kanalizacji sanitarnej o 156.500 z³, w tym
na budowê kanalizacji w ulicy Podle�nej
o 150.100 z³ i o 6.400 z³ na budowê kanali-
zacji w ulicy Fiderkiewicza.

Rozdz. 92116 � Biblioteki � zwiêksza siê dota-
cje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o 700 z³
z przeznaczeniem na zakup publikacji o Ja-
nie Pawle II.
Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê plan wydatków o 32.150 z³
z przeznaczeniem na organizacjê imprez kul-
turalnych w mie�cie.

Zwiêksza siê przychody bud¿etu miasta
W zwi¹zku ze zmian¹ kwoty  preferencyj-

nego kredytu z BO� SA  na budowê kanali-
zacji w ulicy Mickiewicza (zmniejszenie
o 200.000 z³) oraz planowanym zaci¹gniê-
ciem w tym banku, preferencyjnego kredytu
na budowê kanalizacji w ulicy Podle�nej, Za-
k¹tek, Po³udniowej i Niskiej oraz w ulicy Oko-
py Górne (³¹cznie w wys. 350.100 z³) zwiêk-
sza siê plan przychodów bud¿etu z tytu³u kre-
dytów o 150.100 z³.

Dokonuje siê przeniesieñ w planie wy-
datków bud¿etowych
Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne
� zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
o kwotê 2.500 z³ z przeznaczeniem na bie¿¹-
ce naprawy jezdni i chodników .
Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami i nie-
ruchomo�ciami � w zwi¹zku ze zrzeczeniem
siê roszczeñ przez mieszkañców zmniejsza siê
plan wydatków przeznaczonych na wyp³atê
odszkodowañ za grunt pod ulicami o 57.400 z³,
z kwoty tej na wykup gruntów pod nowotwo-
rzone i poszerzane drogi przeznacza siê
40.222 z³, pozosta³e �rodki przenosi siê do
rozdzia³u 71014.
Rozdz. 71014 � Opracowania geodezyjne
i kartograficzne � zwiêksza siê plan wydat-
ków o 17.178 z³ z przeznaczeniem na wyko-
nanie dokumentacji geodezyjnej  wydzielaj¹-
cej grunty pod drogi publiczne.
Rozdz. 75022 � Rady gmin � dokonuje siê
przeniesieñ w planie wydatków na kwotê
4.300 z³ z przeznaczeniem na pokrycie kosz-
tów delegacji zagranicznych radnych (diety).
Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � ramach tego
rozdzia³u dokonuje siê przeniesieñ w planie
wydatków ³¹cznie na kwotê 54.500 z³ w tym:

Z uwagi na zmniejszenie zakresu robót
niezbêdnych do przebudowy przy³¹czy kana-
lizacyjnych do budynku �B� U.M. i tym sa-
mym kwalifikacj¹ tego zadania nie jako in-
westycji jak pierwotnie planowano lecz do
remontu- dokonuje siê przeniesieñ na kwotê
20.000 z³. Ponadto zmniejsza siê plan wydat-
ków inwestycyjnych na zakupy �rodków
trwa³ych i przebudowê sieci komputerowej
³¹cznie o 24.500 z³ oraz plan wydatków bie-
¿¹cych na podró¿e s³u¿bowe o 10.000 z³, po-
wy¿sze �rodki przeznacza siê na  zakup czê-
�ci i drobnego sprzêtu komputerowego oraz
materia³ów eksploatacyjnych
Rozdz. 75095 � Pozosta³a dzia³alno�æ � za-
bezpiecza siê kwotê 40.000 z³ jako wk³ad
w³asny na koszty organizacji projektu
pt.�kampania informacyjna na temat cz³on-
kostwa w Unii Europejskiej � Milanówek
w Unii Europejskiej�.
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Rozdz. 75412 � Ochotnicze stra¿e po¿arne �
zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych
na utwardzenie terenu przy budynku OSP
o 10.400 z³, �rodki przeznacza siê na pokry-
cie kosztów energii elektrycznej do koñca br.
oraz na zakup pi³y spalinowej MS 440.
Rozdz. 75416 � Stra¿ Miejska � dokonuje siê
przeniesieñ w planie wydatków na kwotê
5.560 z³ w zwi¹zku ze zmian¹ szczegó³owej
klasyfikacji bud¿etowej.
Rozdz. 85212 � �wiadczenia rodzinne oraz
sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we z ubezpieczenia spo³ecznego � dokonuje
siê przeniesieñ w planie wydatków na kwotê
20.183 z³, w celu  urealnienia planu oraz w
zwi¹zku ze zmianami dotycz¹cymi rozlicza-
nia kosztów obs³ugi z 2% na 3%.
Rozdz. 85407 � Placówki wychowania po-
zaszkolnego � zmniejsza siê plan dotacji dla
stowarzyszeñ planowanych na prowadzanie
dzia³añ opiekuñczo � wychowawczych dla
dzieci  i m³odzie¿y z rodzin ubogich z dys-
funkcjami emocjonalnymi w placówkach po-
³o¿onych na terenie miasta o 20.000 z³
(w zwi¹zku z nie wywi¹zaniem siê TPD
z realizacji zleconego zadania), powy¿sze
�rodki przeznacza siê na koszty umów zleceñ
ze specjalistami na prowadzenie zajêæ tera-
peutycznych, zakup ¿ywno�ci dla dzieci oraz
na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z prowadze-
niem �wietlicy �rodowiskowej i wynajmem
lokalu.
Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zmniejsza siê wydatki na za-
daniu inwestycyjnym �projekty techniczne
sieci kanalizacyjnej� o kwotê 21.500 z³
w zwi¹zku ze zmniejszeniem zakresu rzeczo-
wego zadania.

Rozdz. 90015 � O�wietlenie ulic- przeznacza
siê kwotê 19.000 z³ na dobudowê o�wietle-
nia w ulicy Marzanny i Ptasiej w Milanówku.
Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zmniejsza siê plan dotacji dla stowarzyszeñ
planowanych na organizacjê Dnia Milanów-
ka o 40.000 z³, �rodki przenosi siê do roz-
dzia³u 75095.
Zmiany w planie finansowym GFO�iGW

Zwiêksza siê planowany stan funduszu
obrotowego na pocz¹tek roku o 42.729 z³
(dostosowuj¹c do stanu rzeczywistego) oraz
zwiêksza siê o ww. kwotê plan wydatków
funduszu z przeznaczeniem na realizacjê
zadañ zwi¹zanych z edukacj¹ ekologiczn¹
i gospodark¹ wodna na terenie miasta Mila-
nówka.
Uchwa³a nr 302/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosz-
tów u¿ywania przez radnych pojazdów w³a-
snych do celów s³u¿bowych zwi¹zanych
z wykonywaniem mandatu, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu: 9 � za, 3 � przeciw, 3 �
wstrz.

Radnemu wykonuj¹cemu przejazd s³u¿-
bowy w³asnym pojazdem, przys³uguje zwrot
kosztów u¿ycia pojazdu na zasadach okre-
�lonych w Rozporz¹dzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie
warunków ustalania oraz sposobu dokony-
wania zwrotu kosztów u¿ywania do celów
s³u¿bowych samochodów osobowych, moto-
cykli i motorowerów nie bêd¹cych w³asno�ci¹
pracodawcy. Zgody na przejazd w³asnym
pojazdem dla radnego udziela Przewodnicz¹-
cy Rady Miasta, a zgody na przejazd Prze-
wodnicz¹cemu udziela Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miasta.

Uchwa³a nr 303/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: zmian w Statucie Miasta Mila-
nówka oraz uchwalenia jego jednolitego tek-
stu, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15 � za,
jednog³o�nie.

Zmiany w Statucie Miasta Milanówka,
które uchwalili radni dot. wprowadzenia g³o-
sowania imiennego we wszystkich sprawach
stanowionych przez radê.
Uchwa³a nr 304/XXVI/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie: przyjêcia KODEKSU ETYCZNE-
GO RADNYCH MIASTA MILANÓWKA, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 14 � za, jedno-
g³o�nie.

W trosce wspólnoty samorz¹dowej Rada
Miasta Milanówka, kieruj¹c siê obowi¹zuj¹-
cym porz¹dkiem prawnym oraz ogólnie
przyjêtymi zasadami moralnymi ustanowi-
³a Kodeks Etyczny Radnego. Kodeks wyzna-
cza standardy postêpowania Radnego Mia-
sta Milanówka, w zwi¹zku ze sprawowan¹
przez niego s³u¿b¹ publiczn¹.

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a po-
nadto zosta³y wywieszone na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku �B� ul. Ko-
�ciuszki 45 - tel.758-34-21, fax 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Informacja z XXVII Sesji Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 wrze�nia 2005 r.

XXVII Sesja Rady Miasta Milanówka od-
by³a siê w dniu 27 wrze�nia 2005 r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, zastêpca burmistrza Bogdan Ko-
rycki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz
miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy
Urzêdu Miejskiego, zaproszeni go�cie i miesz-
kañcy miasta Milanówka.

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

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedsta-
wi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Wojciech
Wlaz³o odczyta³ przedstawione projekty
uchwa³:

Uchwa³a nr 305/XXVII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 wrze�nia 2005 r.

w sprawie: aktualno�ci studium uwarun-
kowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Milanówka, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 11-za, 3-przeciw.

W oparciu o przygotowane na sesjê ma-
teria³y, Rada stwierdzi³a, ¿e Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Milanówka jest czê-
�ciowo nie aktualne.
Uchwa³a nr 306/XXVII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 wrze�nia 2005 r.

w sprawie: przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu: 11-za, 3-przeciw.

W zwi¹zku ze stwierdzon¹ czê�ciow¹ dez-
aktualizacj¹ Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Milanówka, Rada postanowi³a o przyst¹-
pieniu do zmiany Studium.

Radni przyjêli Informacjê o przebiegu
wykonania bud¿etu Miasta Milanówka za
I pó³rocze 2005 roku przedstawion¹ przez
Skarbnika Miasta.

Bud¿et miasta na 2005 rok uchwalony
przez Radê Miasta w dniu 27.01.2005 roku
zamyka³ siê po stronie dochodów kwot¹
28.063.810 z³, a po stronie wydatków wy-
nosi³ 30.569.028 z³. Przychody bud¿etu
z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów i po¿yczek za-
planowano w wysoko�ci 3.562.545 z³, nato-
miast na rozchody � sp³aty rat kapita³owych
kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach
poprzednich przeznaczono kwotê 1.057.327 z³.



6

W trakcie I pó³rocza plan dochodów bu-
d¿etu miasta zosta³ zwiêkszony ³¹cznie
o kwotê 500.845 z³. Wynika³o to ze zwiêk-
szenia dochodów w³asnych, przyznania
i zwiêkszenia dotacji o�wiatowej. Natomiast
plan wydatków zosta³ zwiêkszony
o 1.507.616 z³. Zwiêkszenie planu wydatków
wynika³o ze zwiêkszenia dochodów bud¿e-
towych oraz zwiêkszenia planu zadañ inwe-
stycyjnych i bie¿¹cych sfinansowanych
zwiêkszonymi przychodami bud¿etu. Spowo-
dowa³o to zwiêkszenie planowanego deficy-
tu bud¿etu do kwoty 3.511.989 z³. W I pó³ro-
czu wynikiem wykonania jest nadwy¿ka
w wysoko�ci 239.020 z³.

Plan bud¿etu miasta na dzieñ 30 czerw-
ca 2005 roku wyniós³ po stronie dochodów
28.564.665 z³ i zosta³ zrealizowany w kwo-
cie  14.885.856 z³ tj. w 52,1%.

Plan wydatków wyniós³ 32.076.644 z³,
z czego wydatkowano 14.646.836 z³, co
stanowi 45,7% realizacji planu.

Przychody bud¿etu miasta zwiêkszono
do kwoty 4.596.377 z³, wykonanie w I pó³-
roczu wynosi 1.962.102 z³ tj. 42,7%.

Plan rozchodów wyniós³ 1.084.388 z³
i zosta³ zrealizowany w kwocie 468.770 z³,
co stanowi 43,2%.
Uchwa³a nr 307/XXVII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 wrze�nia 2005 r.

w sprawie:  zaci¹gniêcia w Banku Ochro-
ny �rodowiska S.A. I Oddzia³ w Warszawie
preferencyjnego kredytu z dop³atami do
oprocentowania przez WFO�iGW w Warsza-
wie, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³o�nie.

Rada postanowi³a o uniewa¿nieniu pod-
jêtej na poprzedniej sesji uchwa³y 298/XXVI/
05 w sprawie zaci¹gniêcia preferencyjnego
kredytu w ramach linii kredytowych ze �rod-
ków NFO�iGW z Banku Ochrony �rodowiska
S.A. I Oddzia³ w Warszawie, jednocze�nie
Rada postanowi³a o skorzystaniu z innej li-
nii kredytu preferencyjnego z BO�.
Uchwa³a nr 308/XXVII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 wrze�nia 2005 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zaci¹gniê-
cia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu: 15-za, jednog³o�nie.

Uchwa³a weryfikuje plan zaci¹gniêtej po-
¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie.
Uchwa³a nr 309/XXVII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 wrze�nia 2005 r.

w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2005
rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
15-za, jednog³o�nie.

Zmiany w planie dochodów bud¿eto-
wych
Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami i nie-
ruchomo�ciami � zwiêksza siê plan docho-

dów ³¹cznie o 3.000 z³, w tym z tytu³u dzier-
¿awy gruntów zwiêksza siê o kwotê 4.400 z³
a z tytu³u wynajmu lokalu w ZSG Nr 1 zmniej-
sza siê o 1.400 z³
Rozdz. 75495- Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê plan dochodów bud¿etowych
o otrzymane darowizny pieniê¿ne na organi-
zacjê konkursu pn. �b¹d� bezpieczny� w wys.
100 z³.
Rozdz. 75615  � Wp³ywy z podatku rolnego,
le�nego, podatku od czynno�ci cywilnopraw-
nych, podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
- zwiêksza siê dochody o planowan¹ dotacjê
z PFRON-u w zakresie kwoty rekompensuj¹-
cej utracone dochody z tytu³u zwolnieñ okre-
�lonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu niepe³no-
sprawnych w wys. 57.812 z³.
Rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego,
le�nego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób fizycz-
nych - zwiêksza siê plan dochodów ³¹cznie
o kwotê 30.000 z³ tj. o ponadplanowe wp³y-
wy z podatku rolnego, op³aty administracyj-
nej i odsetek od nieterminowych wp³at podat-
ków i op³at.
Rozdz. 75801 � czê�æ o�wiatowa subwencji
ogólnej � zwiêksza siê plan dochodów
o zwiêkszon¹ czê�æ o�wiatow¹ subwencji
ogólnej o kwotê 96.000 z³, ze �rodków rezer-
wy czê�ci o�wiatowej na likwidacjê szkód
w szko³ach i placówkach o�wiatowych wy-
wo³anych zdarzeniami losowymi.
Rozdz. 75618 � wp³ywy z innych op³at sta-
nowi¹cych dochody jst na podstawie ustaw
� zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u op³at
za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu o 2.302 z³
Rozdz. 75814 � Ró¿ne rozliczenia - zwiêk-
sza siê dochody o 5.000 z³ z tytu³u odsetek
od �rodków pieniê¿nych na rachunkach ban-
kowych.
Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe - zwiêk-
sza siê plan dochodów bud¿etowych o 1.018 z³,
w tym w ZSG Nr 3 o 638 z³ w zwi¹zku
z odprowadzeniem do bud¿etu �rodków fi-
nansowych zgromadzonych na zlikwidowa-
nym koncie �rodków specjalnych oraz w ZSG
NR 1 o 380 z³ z tytu³u wynagrodzenia dla
p³atnika.
Rozdz. 80104 � Przedszkola � w zwi¹zku
z wiêksz¹ liczb¹ dzieci uczêszczaj¹cych do
Przedszkola Miejskiego zwiêksza siê plan do-
chodów tej placówki z tytu³u wp³at za wy¿y-
wienie dzieci o 17.900 z³.
Rozdz. 92116 � Biblioteki �  zwiêksza siê plan
dochodów o przyznan¹ kwotê dotacji celowej
w wys. 7.000 z³ na zakup nowo�ci wydaw-
niczych.
Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê plan dochodów o otrzymane
darowizny pieniê¿ne w wys. 2.000 z³  na or-
ganizacjê imprez kulturalnych w mie�cie.
Rozdz. 92503 �  Rezerwaty i pomniki przy-
rody � zwiêksza siê plan dochodów o 10.000 z³

w zwi¹zku z przyznan¹ dotacj¹ z WFO�iGW
w Warszawie na dofinansowanie zadania
�wykonanie prac pielêgnacyjnych przy drze-
wach � pomnikach przyrody.

Zwiêkszenie planu wydatków bud¿e-
towych
Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne
� zwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych
o kwotê 50.000 z³ z przeznaczeniem na
utwardzenie dróg gruntowych t³uczniem.
Rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ
� zwiêksza siê plan wydatków w tym rozdzia-
le o 100 z³ w zwi¹zku z otrzymaniem daro-
wizny pieniê¿nej na organizacjê konkursu
pn. �b¹d� bezpieczny�.
Rozdz. 80110 � Gimnazja � zwiêksza siê
plan wydatków na remonty w ZSG NR 3
o kwotê 96.000 z³  (w zwi¹zku z otrzyma-
niem na ten cel �rodków z rezerwy czê�ci
o�wiatowej subwencji ogólnej).
Rozdz. 85154 � Przeciwdzia³anie alkoholi-
zmowi � w zwi¹zku z wy¿sz¹ realizacj¹ op³at
za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu zwiêk-
sza siê plan wydatków Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania i Zapobiegania Problemom
Alkoholowym o 2.302 z³.
Rozdz. 92109 � Domy i o�rodki kultury,
�wietlice i kluby � zwiêksza siê dotacjê dla
MOK o 17.900 z³ z przeznaczeniem na po-
krycie kosztów organizacji imprez kultural-
nych, w tym Dnia Milanówka.
Rozdz. 92116 � Biblioteki � zwiêksza siê
dotacjê dla MBP o 7.000 z³ z przeznaczeniem
na zakup nowo�ci wydawniczych w zwi¹z-
ku z przyznan¹ dotacj¹ przez Ministerstwo
Kultury.
Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê plan wydatków przeznaczo-
nych na organizacjê imprez kulturalnych
w mie�cie o 2.000 z³ (w zwi¹zku z otrzyma-
niem na ten cel darowizn pieniê¿nych).
Rozdz. 92503 � Rezerwaty i pomniki przy-
rody � zwiêksza siê o 10.000 z³ plan wydat-
ków przeznaczonych na pielêgnacjê drzew
pomników przyrody na terenie miasta.

Zmniejszenie planu wydatków bud¿e-
towych
Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód �  zmniejsza siê plan wydat-
ków inwestycyjnych  na budowê kanalizacji
sanitarnej o 351.131 z³, w tym :  o 98.159 z³
w zwi¹zku  ze zmniejszeniem zakresu rzeczo-
wego zadania � projekty kanalizacji sanitar-
nej oraz w zwi¹zku z rozstrzygniêciem prze-
targu na budowê kanalizacji w ulicy Okopy
Górne i w ulicy Podle�nej (zaoferowana kwota
wykonania zadania jest ni¿sza od planowa-
nej) zmniejsza siê plan wydatków na tych
zadaniach ³¹cznie o 252.972 z³.

Zmniejszenie planu przychodów bu-
d¿etu

Zmniejsza siê plan przychodów bud¿etu
planowanych z tytu³u zaci¹gniêcia kredytów
i po¿yczek ogó³em o 476.098 z³ , w tym plan
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po¿yczek z WFO�iGW w Warszawie na bu-
dowê kanalizacji sanitarnej o 377.939 z³ oraz
preferencyjnego kredytu z FRIK na wykona-
nie projektów technicznych kanalizacji sani-
tarnej o 98.159 z³.

Zmniejszenie planu rozchodów bud¿etu
W zwi¹zku z zaci¹gniêciem kredytów

(w BO� SA � na budowê kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Mickiewicza i w BGK III Oddzia³
w Warszawie na projekty techniczne kanali-
zacji sanitarnej) w mniejszej wysoko�ci ni¿
pierwotnie planowano � mniejsze bêd¹ sp³a-
ty poszczególnych rat kredytów. W zwi¹zku
z tym zmniejsza siê plan rozchodów bud¿etu
przeznaczonych na ten cel o kwotê 78.137 z³.

Dokonuje siê przeniesieñ w planie wy-
datków bud¿etowych
Rozdz. 70004 � Ró¿ne jednostki obs³ugi go-
spodarki mieszkaniowej � przeznacza siê
kwotê 10.000 z³ na dotacjê dla ZGKiM z prze-
znaczeniem na budowê przykanalika do po-
sesji nr 96 przy ul. Królewskiej w Milanówku
wraz z przy³¹czeniem lokali mieszkalnych.
Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami i nie-
ruchomo�ciami � zwiêksza siê plan wydatków
inwestycyjnych o kwotê 25.000 z³
z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod
drogami oraz pod poszerzenie ulic.
Rozdz. 71004 � Plany zagospodarowania
przestrzennego � dokonuje siê przeniesieñ
w planie wydatków tego rozdzia³u na kwotê
1.400 z³ z przeznaczeniem na sporz¹dzenie
opinii prawnej dot. Studium i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta Mi-
lanówka.
Rozdz. 75404 � Komendy wojewódzkie poli-
cji � przeznacza siê kwotê 2.500 z³ na dofi-
nansowanie zakupu komputera dla Komisa-
riatu Policji w Milanówku oraz dokonuje siê
przeniesieñ miêdzy paragrafami w planie
wydatków w zwi¹zku ze zmian¹ klasyfikacji
bud¿etowej.
Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe  zmniej-
sza siê plan wydatków na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeñ ogó³em o kwotê
63.084 z³, w tym: w ZSG Nr 1 � o 54.197 z³,
w SP. Nr 2 � 7.600 z³ i ZSG Nr 3 �1.287 z³.
Zmniejszenie planu wydatków (po zapewnie-
niu �rodków na nagrody organu prowadz¹-
cego) wynikaj¹: z mniejszej (ni¿ pierwotnie
zak³adano) ilo�ci godzin zastêpstw dora�-
nych i zasi³ków na zagospodarowanie, za-
trudnienia kadry pedagogicznej z ni¿szymi
kwalifikacjami oraz z d³ugotrwa³ych zwol-
nieñ lekarskich nauczycieli. Ponadto przezna-
cza siê kwotê 3.800 z³ dla ZSG NR 1 z prze-
znaczeniem na wykonanie instalacji kompu-
terowej i przesuniêcie �cianki dzia³owej w bi-
bliotece szkolnej.
Rozdz. 80104 � Przedszkola � zwiêksza siê
plan wydatków o 29.760 z³, w tym 4.760 z³
przeznacza siê na nagrody organu prowadz¹-
cego i 25.000 z³ na przeprowadzenie niezbêd-
nych prac adaptacyjnych pomieszczeñ
w zwi¹zku ze zg³oszon¹ wiêksz¹ ilo�ci¹ dzieci
do przedszkola.

Rozdz. 80110 � Gimnazja � zmniejsza siê
plan wydatków przeznaczonych na wyna-
grodzenia i pochodne  ³¹cznie 45.329 z³,
w tym w ZSG Nr 1 zmniejsza siê wydatki
o 48.176 z³ a w ZSG NR 3 zwiêksza siê
o 2.847 z³. Powy¿szych zmian dokonuje siê
po zapewnieniu �rodków na nagrody organu
prowadz¹cego planowane na dzieñ Edukacji
Narodowej.
Rozdz. 80195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zmniejsza siê plan wydatków przeznaczo-
nych na nagrody organu prowadz¹cego
o 46.170 z³, o powy¿sz¹ kwotê zabezpiecza
siê �rodki na nagrody dla nauczycieli w szko-
³ach podstawowych, gimnazjach i przedszko-
lu miejskim.
Rozdz. 85404 � �wietlice szkolne � zmniej-
sza siê plan wydatków osobowych nauczy-
cieli zatrudnionych w �wietlicy szkolnej
w ZSG NR 3 o 682 z³.
Rozdz. 85407 � Placówki wychowania po-
zaszkolnego � dokonuje siê przeniesieñ w pla-
nie wydatków na kwotê 400 z³ z przeznacze-
niem na pokrycie kosztów energii elektrycz-
nej w �wietlicy �rodowiskowej.
Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zwiêksza siê plan wydatków
inwestycyjnych o 20.000 z³ z przeznaczeniem
na nowe zadanie � budowa kanalizacji sani-
tarnej w ulicy Warszawskiej.
Rozdz. 90004 � Utrzymanie zieleni w mia-
stach i gminach � zwiêksza siê plan wydat-
ków bie¿¹cych przeznaczonych na utrzyma-
nie i pielêgnacjê zieleni miejskiej o 48.730 z³.
Zwiêkszenie wydatków przeznaczone jest na
zakup wiêkszej ilo�ci drzew i krzewów do
nasadzeñ na terenach zieleni miejskiej, wy-
konanie ogrodzeñ terenów zieleni oraz placu
zabaw na terenach rekreacyjnych, wykona-
nie i monta¿ tablic informuj¹cych o formach
przyrody, oraz pokrycie kosztów usuwania
skutków wichury
Rozdz. 92109 � Domy i o�rodki kultury, �wie-
tlice i kluby � zwiêksza siê dotacjê dla MOK
o 39.100 z³ z przeznaczeniem na organiza-
cjê koncertu muzyki powa¿nej Romualda Te-
sarowicza, koszty wynagrodzenia instrukto-
ra w �wietlicy dla m³odzie¿y na terenie sta-
dionu miejskiego oraz na koszty organizacji
imprez kulturalnych (Dnia Milanówka).
Rozdz. 92116 � Biblioteki � zwiêksza siê do-
tacjê dla MBP o 3.000 z³ z przeznaczeniem
na organizacjê konkursu historyczno�literac-
kiego w sze�ædziesi¹t¹ rocznicê �mierci F.A
Ossendowskiego (prelekcje, zakup nagród
ksi¹¿kowych dla laureatów) oraz na pokry-
cie kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem czy-
telni internetowej (pod³¹czenie, op³ata abo-
namentowa, ubezpieczenie).
Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zmniejsza siê ³¹cznie plan wydatków o
13.730 z³, w tym zmniejsza siê o 15.000 z³
plan wydatków przeznaczonych na organi-

zacjê imprez kulturalnych (�rodki przenosi siê
do rozdzia³u 92109) oraz zwiêksza siê wy-
datki o 1.270 z³ z przeznaczeniem na reno-
wacjê miejsca pamiêci narodowej przy ul. Kra-
kowskiej w Milanówku.
Rozdz. 92503 � Rezerwaty i pomniki przy-
rody � w zwi¹zku z otrzymaniem dofinanso-
wania z WFO�iGW na realizacjê prac pielê-
gnacyjnych przy drzewach pomnikach przy-
rody,  planowane na ten cel �rodki w³asne
w wys. 10.000 z³ przenosi siê do rozdz. 90004.
Rozdz. 92601 � Obiekty sportowe � zmniej-
sza siê plan wydatków osobowych pracow-
ników zatrudnionych w hali sportowej o
2.895 z³ z uwagi na ni¿sze w br. przewidy-
wane wykonanie wydatków.
Uchwa³a nr 310/XXVII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 wrze�nia 2005 r.

w sprawie: zmian w Statucie Miasta Mila-
nówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, jednog³o�nie.

W zwi¹zku z uwag¹ nadzoru Wydzia³u
Prawnego Mazowieckiego Urzêdu Wojewódz-
kiego, Rada postanowi³a o zmianie podjêtej
na poprzedniej sesji uchwa³y nr 303/XXVI/
05 w sprawie: zmian w Statucie Miasta Mi-
lanówka oraz uchwalenia jego jednolitego
tekstu. Wykre�lono zapis o konieczno�ci pu-
blikacji Statutu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Mazowieckiego.
Uchwa³a nr 311/XXVII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 wrze�nia 2005 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 30
sierpnia 2005 r. na dzia³alno�æ Burmistrza
Miasta Milanówka.

Radni oddalili skargê w g³osowaniu:
12-za, 3-przeciw.

W skardze z³o¿onej w dniu 30.08.05 r.
skar¿¹cy zarzucaj¹ Burmistrzowi Miasta Mi-
lanówka, ¿e organizuj¹c w dniu 04.09.05 r.
pokaz sztucznych ogni:
1) naruszy³ przepisy ustawy o ochronie przy-

rody w zakresie zakazu umy�lnego p³o-
szenia i niepokojenia ptaków,

2) naruszy³ ustalenia zawarte w Programie
ochrony i kszta³towania �rodowiska Mia-
sta Milanówka przyjêtego przez Radê Mia-
sta Uchwa³¹ Nr 160/XVI/04,

3) stworzy³ zagro¿enie po¿arowe,
4) wykaza³ niegospodarno�æ nara¿aj¹c bu-

d¿et gminy na zbêdne wydatki z tytu³u
wy³apywania psów zagubionych po fajer-
werkach oraz przeznaczenie du¿ej kwoty
na rozrywkê o niskim  poziomie ponadto
skar¿¹cy zarzucaj¹,

5) nie dotrzyma³ ustnego zobowi¹zania
ograniczenia pokazów sztucznych ogni do
jednego pokazu w roku,

6) wykaza³ lekcewa¿enie ekologiczne i brak
troski oraz zrozumienia dla przyrody
i zwierz¹t.
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STRATEGIA ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU
MIASTA MILANÓWKA DO 2020 ROKU

RADA MIASTA MILANÓWKA, odnosz¹c
siê do ww. zarzutów uzna³a:

Ad. 1 W pokazie sztucznych ogni Rada
Miasta nie dopatruje siê umy�lnego dzia³a-
nia ukierunkowanego na p³oszenie i niepo-
kojenie ptaków.

Ad. 2 W �Programie ochrony i kszta³to-
wania �rodowiska Miasta Milanówka� nie
ma zapisu zakazuj¹cego organizowania po-
kazu sztucznych ogni. Zakaz dotyczy orga-
nizowania takich pokazów tylko w okresie
lêgowym i nie zosta³ naruszony.

Ad. 3 Nie zosta³ potwierdzony zarzut
stworzenia zagro¿enia po¿arowego.

Ad. 4 Stra¿ Miejska nie zanotowa³a po po-
kazie sztucznych ogni strat w�ród zwierz¹t.
Nie zanotowano te¿ zaginiêcia zwierz¹t do-
mowych i takie zagro¿enie nie wystêpowa³o
zwa¿ywszy na porê pokazu (godz. 22.00),
tym samym nie wydatkowano dodatkowych
funduszy na poszukiwanie zwierz¹t. Wydat-

kowanie �rodków na zorganizowanie poka-
zu nie mo¿e byæ uznane za niegospodarno�æ,
gdy¿ �rodki finansowe pochodzi³y z wp³at
sponsorów skierowanych na konkretny cel �
pokaz ogni sztucznych. Impreza cieszy³a siê
du¿¹ frekwencj¹, zebra³a wiele pozytywnych
opinii. Rada nie czuje siê upowa¿niona do
wyra¿ania opinii co do poziomu rozrywki jak¹
jest pokaz ogni sztucznych.

Ad. 5 Nie zosta³o potwierdzone z³o¿enie
przez Burmistrza zobowi¹zania o ogranicze-
niu pokazów sztucznych ogni do jednego po-
kazu w roku.

Ad. 6 Zorganizowanie pokazu w ocenie
Rady Miasta nie mo¿e byæ traktowane jako
lekcewa¿enie protestu niektórych organiza-
cji i brak troski o sprawy przyrody i zwierz¹t.
Pokaz ogni sztucznych zosta³ przeniesiony
z terminu w m-cu czerwcu na termin wrze-
�niowy, po okresie lêgowym ptaków. Impre-
za jest zlokalizowana na obrze¿ach miasta co
ogranicza uci¹¿liwo�æ ha³asow¹ dla ludzi i

zwierz¹t. Informacja o czasie i miejscu poka-
zu by³a przekazywana mieszkañcom z wy-
przedzeniem umo¿liwiaj¹cym zabezpiecze-
nie zwierz¹t domowych. Ze z³o¿onego przez
Burmistrza wyja�nienia wynika, ¿e w poka-
zie zadbano o w³a�ciwy dobór nag³o�nienia
tj. odpowiedni podk³ad muzyczny i umiejêt-
ne dozowanie natê¿enia d�wiêku podczas po-
kazu, poczynaj¹c od sekwencji ogni o naj-
mniejszym natê¿eniu ha³asu co sprzyja
oswojeniu siê fauny z d�wiêkami.

Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a po-
nadto zosta³y wywieszone na tablicy og³o-
szeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku �B� ul. Ko-
�ciuszki 45 - tel.758-34-21, fax 758-35-15.

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
 Ma³gorzata Kurdek

Dokument ten powsta³ w celu sformu³o-
wania d³ugookresowych celów rozwoju Mia-
sta Milanówka (za³¹cznik do uchwa³y Nr 135/
XII/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 12
grudnia 2030r, uchwa³y Nr 210/XIX/04 Rady
Miasta Milanówka z dnia 30 wrze�nia 2004
roku). Koncepcja opracowania koncentruje
siê wokó³ dzia³añ, które mog¹ przyspieszyæ
rozwój Miasta a w konsekwencji podnie�æ
poziom ¿ycia mieszkañców. Jego przedmio-
tem jest diagnoza potencja³u Miasta, jego per-
spektywy rozwojowe, wizja i misja Miasta
oraz propozycje programów operacyjnych
i kluczowych przedsiêwziêæ do realizacji.

Praca ta powsta³a na podstawie wyników
prac seminarium diagnostyczno-projektowe-
go nt.� Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju
Miasta Milanówka do 2020 roku�, prowadzo-
nego przez Ba³tycki Instytut Gmin z Gdañska,
ponadto na podstawie analizy w³asnych
wniosków sformu³owanych przez Referaty
Urzêdu Miejskiego, jednostki organizacyjne
Gminy oraz na podstawie wniosków skiero-
wanych przez mieszkañców i organizacje
pozarz¹dowe.

Jest to dokument wytyczaj¹cy kierunki
dzia³añ dla obecnych i przysz³ych w³adz sa-
morz¹dowych i �rodowisk opiniotwórczych.

�Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju
Miasta Milanówka do 2020 roku �jest doku-
mentem otwartym, który bêdzie uzupe³nia-
ny o nowe tre�ci, pomys³y i sposoby rozwi¹-
zywania problemów. Uchwalenie strategii nie
zamyka dalszych prac, lecz otwiera kolejn¹
fazê polegaj¹c¹ na opracowaniu programów
operacyjnych, weryfikacji i aktualizacji celów

i priorytetów rozwoju oraz konstruowaniu
wieloletnich planów inwestycyjnych miasta.

Dziêki utworzeni �Strategii...�  dokonano
rzetelnej analizy problemów i oczekiwañ spo-
³eczno�ci milanowskiej oraz w³adz Miasta
zwi¹zanych z rozwojem Milanówka. Wyod-
rêbniono najistotniejsze aspekty ujête jako:
CELE STRATEGICZNE MIASTA.
CEL STRATEGICZNY NR 1: Przyspieszenie
dzia³añ modernizacyjnych Milanówka
l Rozbudowa kanalizacji w mie�cie

2004-2020 bud¿et Gminy, �rodki ze-
wnêtrzne

l Kontynuacja modernizacji dróg gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich
2004 � 2015 bud¿et Gminy, �rodki ze-
wnêtrzne, MZDW

l Budowa �cie¿ek i parkingów rowero-
wych 2004 � 2015 bud¿et Gminy,
�rodki zewnêtrzne

l Modernizacja o�wietlenia miejskiego i
ulic 2004-2006 bud¿et Gminy

l Modernizacja sieci energetycznej 2005
� 2010 Zak³ad Energetyczny, bud¿et
Gminy

l Uzbrojenie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne 2004-
2010 bud¿et Gminy, �rodki zewnêtrzne

l Modernizacja komunalnej substancji
mieszkaniowej i budowa mieszkañ
w ramach TBS, poza Warszawskim Ob-
szarem Chronionego Krajobrazu 2004
� 2013 bud¿et Gminy, �rodki ze-
wnêtrzne

l Wykonanie sieci kanalizacji deszczo-
wej w mie�cie 2010 � 2020 bud¿et

Gminy, �rodki zewnêtrzne
l Modernizacja sieci gazowniczej na te-

renie miasta 2004 - 2010 PGNIG, bu-
d¿et Gminy

l Powiêkszenie cmentarza parafialnego
2010-2020 Rzymsko-Katolicka Para-
fia �w. Jadwigi, bud¿et Gminy

CEL STRATEGICZNY NR 2: Ekologizacja dzia-
³añ w³adz samorz¹dowych, biznesu i miesz-
kañców
l Opracowanie programu ochrony

i kszta³towania �rodowiska 2004-
2005 bud¿et Gminy

l Opracowanie planów zagospodaro-
wania przestrzennego miasta uw-
zglêdniaj¹cych priorytety rozwoju
zrównowa¿onego 2004-2010 bud¿et
Gminy

l Rewitalizacja zabytkowej czê�ci mia-
sta strefy ochrony konserwatorskiej
�ródmie�cia 2004-2012 bud¿et Gmi-
ny, �rodki zewnêtrzne

l Rozwój systemu segregacji �mieci na
terenie ca³ej Gminy 2004-2010 bud¿et
Gminy, �rodki zewnêtrzne

l Opracowanie i aktualizacja deklaracji
rozwoju zrównowa¿onego i lokalnej
Agendy 21 2005-2010 bud¿et Gminy

l Opracowanie i realizacja koncepcji pod-
niesienia estetyki Miasta 2004-2013
bud¿et Gminy

l Kontynuacja modernizacji oczyszczal-
ni �cieków w Grodzisku Maz. z udzia-
³em Gminy Grodzisk Maz. i Milanówek
2004-2006 bud¿et Gminy, �rodki ze-
wnêtrzne
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CEL STRATEGICZNY NR 3:  Rozwój funkcji
kulturowej, turystycznej i rekreacyjnej mia-
sta w oparciu o tradycjê i historiê
l Opracowanie koncepcji rozwoju tu-

rystyki 2005 Gmina, Bud¿et Gminy
l Opracowanie i przygotowanie koncep-

cji imprezy o zasiêgu krajowym  2005
Gmina, Bud¿et Gminy

l Wdro¿enie koncepcji imprezy o zasiê-
gu krajowym 2005 - 2013 Gmina, Bu-
d¿et Gminy

l Opracowanie gminnej koncepcji usytu-
owania mini centrów rekreacyjnych
2004- 2008 oraz realizacja tej koncep-
cji Gmina, Bud¿et Gminy

l Weryfikacja oznakowañ komunikacyj-
nych i turystycznych na terenie Gminy
2006-2010 i w otoczeniu
Gmina, Bud¿et Gminy

l Rozbudowa boisk przyszkolnych
i w³a�ciwe zagospodarowanie terenów
przyszkolnych Gmina, bud¿et Gminy,
�rodki zewnêtrzne 2004-2008

l Kontynuacja budowy bazy sportowej
na Turczynku 2004 - 2008 Gmina,
bud¿et Gminy, �rodki zewnêtrzne

l Opracowanie i wdro¿enie miejskiego
programu promocji 2004 - 2006
Gmina, bud¿et Gminy

l Budowa Centrum Kultury i Sportu Gru-
dów w Milanówku 2004 - 2006
Gmina, bud¿et Gminy, �rodki zewnê-
trzne

l Przygotowanie projektu architekto-
nicznego i rozbudowa �Teatru Letnie-
go�- Miejskiego O�rodka Kultury 2004
- 2008 bud¿et Gminy

l Dokoñczenie zagospodarowania tere-
nu �amfiteatru� przy ul. Fiderkiewicza
2004 - 2006 bud¿et Gminy

l Modernizacja K¹pieliska Miejskiego
2007 - 2010 bud¿et Gminy, �rodki
zewnêtrzne

l Utworzenie Muzeum Jedwabiu i Histo-
rii Milanówka 2005 - 2008 bud¿et
Gminy, �rodki zewnêtrzne

l Budowa bazy hotelowej 2005-2020
�rodki zewnêtrzne

CEL STRATEGICZNY NR 4:  Nieustanna dba-
³o�æ o wysoki poziom ¿ycia mieszkañców
Miasta
l Wdro¿enie systemu monitoringu

wizyjnego miasta 2004 - 2020 bu-
d¿et Gminy, �rodki zewnêtrzne

l Powo³anie Centrum Edukacji Na-
uczycieli 2005 - 2006 bud¿et Gminy,
�rodki zewnêtrzne

l Kontynuacja modernizacji placówek
o�wiatowych 2004 - 2015 bud¿et
Gminy

l Centrum Szkolenia Podyplomowego
2005-2010 �rodki zewnêtrzne

l Budowa nowego Komisariatu Poli-
cji,zwiêkszenie stanu etatowego Komi-
sariatu Policji 2004 - 2006 bud¿et
Gminy, �rodki zewnêtrzne

l Zwiêkszenie ilo�ci patroli Policji
i Stra¿y Miejskiej 2004 - 2006 bu-
d¿et Gminy

l Udzielanie pomocy organizacjom eme-
rytów, rencistów, kombatantów i osób
niepe³nosprawnych 2004 � 2020 bu-
d¿et Gminy

l Utrzymanie Miejskiej Poradni Rehabi-
litacyjnej i wspieranie badañ profilak-
tycznych 2004 � 2020 bud¿et Gminy

CEL STRATEGICZNY NR 5:  Kszta³towanie
spo³eczeñstwa obywatelskiego
l Opracowanie i wdro¿enie gminnego

programu integracji mieszkañców
2004 � 2008 bud¿et Gminy, �rodki
zewnêtrzne

l Opracowanie i wdro¿enie systemu za-
chêt dla tworzenia organizacji pozarz¹-
dowych 2004 � 2006 bud¿et Gminy,
�rodki zewnêtrzne

l Ustanowienie gminnych zasad
wspólnych przedsiêwziêæ mieszkañ-
ców i Gminy 2004 �2006 bud¿et
Gminy

l Powo³anie Miejskiego Punktu Infor-
macji, wdro¿enie systemu �e-Urz¹d�
2005 �2007 bud¿et Gminy, UKIE

l Permanentna edukacja spo³eczeñ-
stwa 2004 � 2020 bud¿et Gminy,
�rodki zewnêtrzne

l Zorganizowanie M³odzie¿owego
Klubu Miejskiego wspólnie z powo-
³an¹ M³odzie¿ow¹ Rad¹ Miasta
2004 � 2006 bud¿et Gminy

CEL STRATEGICZNY NR 6: Rozwój nowych
przedsiêwziêæ gospodarczych i wzmocnienie
kondycji istniej¹cych firm w Milanówku
l Powo³anie samorz¹du gospodarcze-

go na terenie miasta 2005 - 2006
bud¿et Gminy, �rodki zewnêtrzne

l Opracowanie programu rozwoju przed-
siêbiorczo�ci 2005 �2006 bud¿et
Gminy

l Sukcesywne uzbrajanie terenów inwe-
stycyjnych wskazanych w miejsco-
wych planach zagospodarowania prze-
strzennego 2003 - 2013 bud¿et Gmi-
ny, �rodki zewnêtrzne

l Powo³anie Gminnego Centrum In-
formacji Gospodarczej 2004 � 2005
bud¿et Gminy

l Przygotowanie szkoleñ dla przed-
siêbiorców 2004 - 2008 bud¿et Gmi-
ny, �rodki zewnêtrzne

Odpowiedzialnym za realizacjê wytyczo-
nych celów na poziomie operacyjnym jest
Burmistrz, na którym spoczywa inicjatywa
i kompetencja w zakresie wykonania i nad-
zoru nad za³o¿onymi zadaniami. Wdro¿enie
zapisów �Strategii...� musi byæ wsparte czyn-
nym udzia³em Rady Miejskiej w ramach przy-
gotowania i uchwalania  kolejnych bud¿etów
rocznych Miasta. Poniewa¿ to w³a�nie prze-
widziane w bud¿ecie nak³ady na finansowa-
nie poszczególnych przedsiêwziêæ decyduj¹

o wyborze i realizacji zapisów przyjêtych
w dokumencie.

Dokument dostêpny dla zainteresowanych
w Biurze Rady Miasta, w Punkcie Obs³ugi
Interesanta lub na stronie internetowej
Urzêdu.

Przygotowa³a
Magdalena Szyszko

Radni i Burmistrz Miasta Milanówka ser-
decznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w ko-
lejnych jesiennych spotkaniach w³adz samo-
rz¹dowych z Mieszkañcami, które odbêd¹ siê:
� w dniu 24 pa�dziernika br. (poniedzia³ek)

o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej
Nr 2, ul. Literacka 20 z mieszkañcami
z terenu obejmuj¹cego 1, 2 i 3 okrêg wy-
borczy (obszar: na pó³noc od torów PKP),

� w dniu 25 pa�dziernika br. (wtorek)
o godz. 18.00 w siedzibie Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej, ul. Warszawska 18
z mieszkañcami z terenu obejmuj¹cego
4 i 5 okrêg wyborczy (obszar: pomiêdzy
torami PKP i ulic¹ Królewsk¹),

� w dniu 26 pa�dziernika br. (�roda) o godz.
18.00 w Zespole Szkó³ Gminnych Nr 1,
ul. Królewska 69 z mieszkañcami z tere-
nu obejmuj¹cego 6 i 7 okrêg wyborczy
(obszar: na po³udnie od ulicy Królew-
skiej).

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Jesienne
spotkania
z Mieszkañcami

Szpital Zachodni
i jego us³ugi
lecznicze
Wyk³ad i prezentacja
multimedialna
o dzia³alno�ci szpitala

Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki
i Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Towarzy-
stwie Mi³o�ników Milanówka zapraszaj¹ na
spotkanie z dyr. Szpitala Zachodniego
im. Jana Paw³a II w Grodzisku Maz. �
mgr Krystyn¹ P³ukis i ordynatorem
doc. dr. Jackiem Pawlakiem, po�wiêcone
dzia³alno�ci szpitala, zakresowi us³ug lecz-
niczych i mo¿liwo�ciom korzystania z nich
przez mieszkañców Milanówka. Dzia³alno�æ
szpitala zilustruje m.in. pokaz mutimedialny.

Spotkanie odbêdzie siê 9 listopada br.
w Teatrze Letnim (MOK) przy ul. Ko�cielnej 3,
pocz¹tek o godz. 17.00. Wstêp wolny.

(An-Pe)
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W dniach 9-16.09.2005 r. przedstawicie-
le Rady Miasta Milanówka oraz reprezenta-
cja m³odzie¿y milanowskiej przebywali na
zaproszenie samorz¹du Miasta Fummone we
W³oszech. Podczas pobytu radni zapoznali
siê z dzia³aniem samorz¹du w³oskiego, po-
znawali piêkne okolice region Lazio, na któ-
rego terenie znajduje siê Fumone. Polacy
zostali przyjêci z wielk¹ serdeczno�ci¹ i go-
�cinno�ci¹ przez mieszkañców miasta.
Przedstawiciele Rady Miasta Milanówka
mogli równie¿ obserwowaæ jak tworz¹ siê
przyja�nie miêdzy m³odymi lud�mi z nasze-
go miasta, a mieszkañcami Fumone. Ju¿ w
grudniu tego roku zaowocuje to wizyt¹ kil-
ku rodzin w³oskich i grupy m³odzie¿y u
mieszkañców Milanówka. Tak wiêc wymia-
na m³odzie¿owa doprowadzi³a równie¿ do
kontaktów miêdzy polskimi i w³oskimi ro-
dzinami.

Oprócz poznawania kultury i tradycji kul-
tywowanej w rodzinach w³oskich, nasza
m³odzie¿ prze¿y³a we W³oszech lekcjê patrio-
tyzmu przy grobie Jana Paw³a II oraz Monte
Casino.

Delegacja polska zorganizowa³a w trakcie
pobytu Dzieñ Polski, podczas którego poka-
zywano zdjêcia Milanówka i okolic �z lotu
ptaka� oraz czêstowano W³ochów tradycyj-
nymi polskimi potrawami, takimi jak bigos,
smalec czy polska kie³basa. Na deser by³y

Wizyta
w Fumone

krówki z Milanówka. W trakcie tego spotkania
Burmistrz Jerzy Wysocki wrêczy³ Burmistrzo-
wi Fumone Carlo Biava Milanowski Li�æ Dêbu
dla ludzi zas³u¿onych dla naszego miasta.

Wizyta naszych samorz¹dowców zaowo-
cuje prawdopodobnie w przysz³ym roku
wspó³prac¹ w zakresie edukacji i kultury. S¹
równie¿ pewne sygna³y o zainteresowaniu
wymian¹ handlow¹ towarów charaktery-
stycznych dla obu regionów tzn. ze strony
Fumone oliw¹, winem i rêkodzie³em, a ze
strony Milanówka oczywi�cie jedwabiem
i krówkami, ale nie tylko.

Mo¿na tylko wyraziæ zadowolenie, ¿e kon-
takty miêdzy zbli�niaczonymi miastami roz-
wijaj¹ siê dla obopólnego dobra.

Przewodnicz¹ca Komisji Kultury
i Edukacji RMM

Anna Straus-Paw³owska

Wymiana M³odzie¿y
Milanówek � Fumone

Ju¿ po raz drugi odby³a siê w naszym mie-
�cie wymiana m³odzie¿y polsko-w³oskiej.

W czerwcu polskie rodziny go�ci³y 15 oso-
bow¹ reprezentacjê m³odzie¿y wraz z opie-
kunami, z Fumone. Podczas tygodnia poby-
tu wspólnie zwiedzili�my Kraków, kopalnie
soli w Wieliczce, Muzeum Ojca �wiêtego
w Wadowicach. Na boisku Milan wspólnie
rozegrali�my towarzyski mecz pi³ki no¿nej,
który zakoñczy³ siê wynikiem 3:2 dla repre-
zentacji Polski.

We wrze�niu razem z piêcioosobow¹ re-
prezentacj¹ Rady Miasta Milanówka pojecha-
li�my do Fumone.

Na miejscu czeka³o na nas wiele niespo-
dzianek i atrakcji m.in. rejs promem na wy-
spê Ponza, zwiedzanie miasta papie¿y Ana-
gni, spacer po parku zdrojowym w Fuggi,
zwiedzanie polskiego cmentarza na Monte
Casino, zwiedzanie Rzymu i Watykanu
(w tym Bazyliki �w. Piotra oraz grobu Jana
Paw³a II).

Wspólnie z milanowskimi radnymi przy-
gotowali�my �Dzieñ Polski�, na który zapro-

sili�my administratorów, wszystkie rodziny
goszcz¹ce oraz mieszkañców Fumone. W³o-
scy przyjaciele mieli szansê spróbowaæ takich
smako³yków jak: bigos, ogórki kiszone, sma-
lec, polski chleb, kabanosy.

Warto dodaæ, ¿e Burmistrz Fumone, Carlo
Biava, otrzyma³ z r¹k Burmistrza Milanów-
ka, Jerzego Wysockiego, milanowski �Li�æ
Dêbu�.

Atrakcje i przygody, jakie spotka³y nas
na naszej drodze, mo¿na by d³ugo wymie-
niaæ. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e nasi
w³oscy znajomi stali siê po prostu naszymi
bliskimi znajomymi, z którymi mogli�my roz-
mawiaæ na ka¿de tematy, �miaæ siê, ¿artowaæ
a nawet p³akaæ.

Niestety jak wszystko co dobre, i nasza
wymiana musia³a mieæ swój koniec. Wszy-
scy jednak wiemy, ¿e jeszcze nie raz spotka-
my siê z w³oskimi rodzinami.

Przewodnicz¹ca M³odzie¿owej
Rady Miasta Milanówka

Anna Kryñska

Drodzy Harcerze,
Instruktorzy
i Przyjaciele

Hufiec ZHP Milanówek im. J.Kusociñ-
skiego obchodzi w tym roku swoje �urodziny".
Jest to doskona³a okazja do spotkania i wspo-
mnieñ. Chcemy usi¹�æ z Wami we wspólnym
harcerskim krêgu, odkurzyæ stare przyja�nie,
a mo¿e zawi¹zaæ nowe.

Nasz jubileusz to tak¿e Wasza zas³uga.
Ka¿dy z Was w³o¿y³ serce i wiele pracy w har-
cersk¹ dzia³alno�æ i prze¿y³ wspólnie z nami
niezapomniane chwile.

Komenda Hufca ZHP Milanówek serdecz-
nie zaprasza wszystkich Harcerzy, Instruk-
torów i Przyjació³ na Spotkanie Pokoleñ, któ-
re odbêdzie siê 19 listopada 2005 roku
w gmachu Zespo³u Szkó³ nr 2 im. gen. J. Bema
przy ul. Wójtowskiej 3. Rozpoczêcie godz.16.00

W programie planujemy:
Wystawê fotograficzn¹ (je�li chcesz, aby

i Twoje zdjêcia znalaz³y siê na niej - dostarcz
je do nas wcze�niej)
l Wieczór wspomnieñ
l Kr¹g i harcerska piosenka
l Mi³e spotkanie w harcerskiej rodzinie
l Niespodzianka dla ka¿dego

Bardzo prosimy, aby w miarê mo¿liwo�ci
przekazywaæ ten list pozosta³ym osobom.
Daje to mo¿liwo�æ dotarcia do wiêkszej ilo�ci
osób, a jednocze�nie unikniêcia sytuacji,
w której kto� zosta³ pominiêty.

Ze wzglêdów organizacyjnych, prosimy
o potwierdzenie swojego przybycia. Je¿eli jed-
nak list dotrze do Ciebie zbyt pó�no - przyjd�.
Czekamy.
Potwierdzenie z³ó¿ do dnia 30 pa�dziernika:
khzhpmilanowek.o2.pl
oraz pod numerami. telefonów:
dh Basia Lisowska - Urz¹d Miasta Milanó-
wek (ksiêgowo�æ) tel. 758 30 61 wew. 207
dh hm Monika Piekut tel. 0 604 615 334

W czasie spotkania zapraszamy na har-
cerski poczêstunek.

 Potwierdzeniem przybycia bêdzie wcze-
�niejsza wp³ata 10 z³. Je�li bêdziesz potwier-
dzaæ przybycie telefonicznie, wp³aty mo¿esz
dokonaæ w dniu spotkania.

Na spotkanie zabierz ze sob¹ dobry hu-
mor i harcersk¹ duszê. Zaproszenie przeka¿
znajomym Harcerzom, Instruktorom i Przy-
jacio³om.

Z harcerskim pozdrowieniem
Komendant Hufca Bo¿ena Osiadacz

CZUWAJ!

Wizyta w Muzeum Regionelnym
w Fumone
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Szanowni Pañstwo
Od pocz¹tku roku w poradni leczenie od-

by³o ju¿ 570 osób, natomiast do koñca roku
planujemy przyj¹æ jeszcze oko³o 390 pacjen-
tów,  tak aby zamkn¹æ rok liczb¹  960 pa-
cjentów. Jest to liczba nieco wiêksza ni¿
w  roku 2004, o 107 osób wiêksza ni¿ w roku
2003 oraz o 155 osób wiêksza w porówna-
niu z rokiem 2002.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ka¿dy pacjent pobie-
ra seriê 10 zabiegów, dlatego te¿ wszystkie licz-
by podane w statystyce nale¿y pomno¿yæ x 10.

Poni¿ej przedstawiam liczbê osób przy-
jêtych w poszczególnych miesi¹cach 2005 r.
� styczeñ 74 osoby � maj 72 osoby
� luty 73 osoby � czerwiec 69 osób
� marzec 72 osoby � lipiec 67 osoby
� kwiecieñ 70 osób � sierpieñ 73 osoby

Jak wynika z przedstawionych powy¿ej
danych w poradni, z roku na rok przyjmowa-
nych jest coraz wiêcej pacjentów, mimo to

Z dzia³alno�ci Poradni Rehabilitacyjnej
�MILANMED� w roku 2005

JE¯ELI JESTE�:
l Osob¹ bezrobotn¹ poszukuj¹c¹ pracy
l Absolwentem szko³y zawodowej, �redniej lub wy¿szej
l Uczniem ostatniej klasy maturalnej
l Osob¹ zainteresowan¹ zmian¹ dotychczasowej pracy
l Osob¹ rozpoczynaj¹c¹ w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹
l Pracodawc¹, który poszukuje pracowników
l Wolontariuszem
PRZYJD� DO NAS!!!

W MIEJSKIM CENTRUM INFORMACJI  DOWIESZ SIÊ:
l Jak pisaæ prawid³owo CV,  list motywacyjny
l Jak siê przygotowaæ do rozmowy kwalifikacyjnej,
l Jak korzystaæ z internetu
l Jakie s¹ prawa i obowi¹zki bezrobotnego
l Jakie s¹ warunki i procedury uruchamiania w³asnej dzia³alno�ci gospodarczej
l Jak uzyskaæ �rodki finansowe z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

DZIÊKI MIEJSKIEMU CENTRUM INFORMACJI MASZ
MO¯LIWO�Æ:

l Pozyskania umiejêtno�ci obs³ugi komputera i innego sprzêtu biurowego
(fax, skaner, ksero)

l Uczestniczenia w ró¿nych kursach doszkalaj¹cych
l Zarejestrowania siê i korzystania z bazy danych o lokalnym rynku pracy
l A przede wszystkim uwierzysz w siebie, w to, ¿e na nic nie jeste�

�za stary� lub �za m³ody�
ZAPRASZAMY

Kierownik MCI Magdalena Stanisz

Miejskie Centrum Informacji
Miejskie Centrum Informacji powsta³o

w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej
Absolwentów �Pierwsza Praca�, przygotowa-
nego przez Ministerstwo Gospodarki Pracy
i Polityki Spo³ecznej . Utworzenie tej jednostki
mo¿liwe by³o dziêki funduszom ministerial-
nym oraz w³asnym gminy Milanówek. Nasza
gmina dosta³a grant w wysoko�ci 50 tys. z³.

G³ównym celem Miejskiego Centrum In-
formacji jest obni¿enie lub zlikwidowanie
zjawiska bezrobocia w naszej gminie poprzez
aktywizacjê zawodow¹ spo³eczno�ci lokalnej,
oraz umo¿liwienie mieszkañcom korzystania
z nowoczesnych technologii informatycznych
w obszarach rynku pracy, edukacji i przed-
siêbiorczo�ci.

Do dyspozycji zainteresowanych s¹: 4 sta-
nowiska komputerowe z dostêpem do inter-
netu, drukarka i kserokopiarka.

Uruchomienie Miejskiego Centrum Informa-
cji w Milanówku  nast¹pi 28 pa�dziernika br.

O dzia³aniach Miejskiego Centrum Infor-
macji  bêdê informowa³a sukcesywnie w ko-
lejnych biuletynach oraz na stronie interne-
towej Urzêdu Miejskiego w Milanówku.

Kierownik
Miejskiego Centrum Informacji

Magdalena Stanisz

wci¹¿ pozostaje problem zbyt d³ugiego
oczekiwania mieszkañców Milanówka na le-
czenie.

Obecnie, okres oczekiwania na wizytê le-
karsk¹ i zabiegi rehabilitacyjne wynosi pra-
wie 6 miesiêcy, a na li�cie pacjentów oczeku-
j¹cych na leczenie znajduje siê oko³o 480
osób. Tak du¿a liczba pacjentów, a co za tym
idzie d³ugi okres oczekiwania, wynika z pro-
cesu starzenia siê spo³eczeñstwa (szczegól-
nie nasilonego w ostatnich latach w naszym
kraju), a w zwi¹zku z tym, wzmo¿onego za-
potrzebowania na us³ugi rehabilitacyjne.

Dla wyja�nienia i przybli¿enia zasad funk-
cjonowania przypominam, ¿e us³ugi rehabi-
litacyjne wykonywane w Poradni Rehabilita-
cyjnej finansowane s¹ wy³¹cznie przez
Gminê Miasto Milanówek. Poradnia nie po-
siada umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia, nieodp³atnie przyjmuje tylko pa-
cjentów zamieszka³ych w Milanówku, posia-
daj¹cych skierowanie od lekarza pierwszego
kontaktu.

Us³ugi rehabilitacyjne realizowane dziêki
decyzji Burmistrza i Rady Miasta Milanówka
maj¹ na celu u³atwienie Mieszkañcom Mila-
nówka dostêpu do �wiadczeñ rehabilitacyj-
nych, bez konieczno�ci korzystania z placówek
znajduj¹cych siê poza terenem Milanówka.

Z powa¿aniem
mgr Rados³aw Grzywacz

Wszelkie zapytania i wnioski w spra-
wie funkcjonowania Poradni proszê kie-
rowaæ na pi�mie do biura Rady Miasta.
W najbli¿szym czasie zostanie zorgani-
zowane spotkanie Komisji Zdrowia
Rady Miasta Milanówka z Mieszkañca-
mi po�wiêcone tej sprawie.

Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia
Rady Miasta Milanówka

Ma³gorzata Filipiak

ci¹g dalszy ze str. 1

Poniedzia³ek-Sobota godz. 9.00-19.00
Milanówek 05-822, ul. Warszawska 32 (budynek Stra¿y Miejskiej przy stacji PKP)
tel.: 499 48 70,     fax: 499 48 71
www.milanowek.pl          e-mail: mci@milanowek.pl
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PKP S.A. zakoñczy³o proces prywaty-
zacji Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Po-
pularna �Wukadka� jest pierwszym pa-
sa¿erskim przewo�nikiem kolejowym
z Grupy PKP, który zmienia w 100% w³a-
�ciciela i opuszcza holding PKP. Nowym
w³a�cicielem kolei bêdzie tzw. Konsor-
cjum Samorz¹dowe czyli Samorz¹d Wo-
jewództwa mazowieckiego, Urz¹d Miasta
Sto³ecznego Warszawy i sze�æ gmin le¿¹-
cych na trasie WKD.

Proces prywatyzacji PKP WKD rozpocz¹³
siê w 2003 roku. W przetargu, spo�ród
dwóch ofert, wy³oniono inwestora: Konsor-
cjum Samorz¹dowe, które zaoferowa³o naj-
lepsz¹ drogê rozwoju dla spó³ki PKP WKD.
Co bardzo istotne dla PKP S.A., nowym w³a-
�cicielem mia³y byæ samorz¹dy �ci�le zwi¹-
zane z funkcjonowaniem PKP WKD.

Polskie Koleje Pañstwowe S.A.
Informacja prasowa Inwestorzy nabyli udzia³y w spó³ce za 3

miliony z³otych i zainwestuj¹ w firmê kolej-
ne 166 milionów z³otych. Nowi w³a�ciciele
zajm¹ siê: wymian¹ taboru, budow¹ nowej
linii do Janek pod Warszaw¹, modernizacj¹
infrastruktury i technologii oraz usprawnie-
niem informacji i sprzeda¿y. PKP WKD jest
pierwszym w Polsce przewo�nikiem kolejo-
wym, który zacz¹³ wprowadzaæ rozwi¹zania
komunikacyjne znane z krajów zachodnich:
monitoring w poci¹gach, system parkingów
Park&Ride. PKP WKD rozpoczê³a tak¿e
wspó³pracê z przewo�nikami PKS, by jak naj-
lepiej skomunikowaæ okoliczne gminy ze sta-
cjami kolejki.

Podstawowa dzia³alno�æ PKP WKD to
przewóz pasa¿erów na linii Warszawa Cen-
trum - Grodzisk Mazowiecki z odga³êzieniem
w Podkowie Le�nej do Milanówka oraz za-
rz¹dzanie infrastruktur¹ kolejow¹. Linia
WKD ma 35 kilometrów d³ugo�ci, tabor liczy
34 elektryczne zespo³y trakcyjne. Rocznie

korzysta z niej oko³o 6 milionów pasa¿erów.
W zesz³ym roku �Wukadka� przewioz³a
o 100 tysiêcy pasa¿erów wiêcej ni¿ w roku
poprzednim.

2004 rok PKP WKD zamknê³a przycho-
dami w wysoko�ci 20 milionów z³otych i zy-
skiem w wysoko�ci 80 tysiêcy z³otych.
Dodatkowe informacje:
Micha³ Wrzosek Rzecznik Prasowy PKP S.A.
Tel. (022) 47 49 200,0 601 329 049
www.pkp.pl

Dzieñ
Milanówka

Tegoroczne �wiêto naszego miasta przy-
jê³o nieco inn¹ formê ni¿ zwykle. Przede
wszystkim odbywa³o siê pod has³em �Mila-
nówek w Unii Europejskiej� i trwa³o tylko je-
den dzieñ (niedziela). Jak zawsze nie brako-
wa³o atrakcji i konkursów. Przybyli Miesz-
kañcy Milanówka mogli sprawdziæ swoje
umiejêtno�ci z zakresu strzelania z broni
pneumatycznej (o puchar Burmistrza Mila-
nówka) oraz w je�dzieckich skokach przez
przeszkody (o puchar Przewodnicz¹cego
Rady Miasta). Odby³ siê równie¿ Fina³ II Mi-
strzostw Polski w skokach rowerowych �Dirt
Jump� MTBMX.

W trakcie ca³ej imprezy mo¿na by³o zasiê-
gn¹æ informacji na temat korzy�ci p³yn¹cy
z wst¹pienia do Unii Europejskiej. Pod spe-
cjalnie oznaczonym namiotem rozdawano
ciekawe publikacje dotycz¹ce tego tematu.
Dodatkowo mo¿na by³o wys³uchaæ prelekcji
na tematy m.in. �Polski w Unii Europejskiej�,
�Wp³ywu Unii Europejskiej na rozwój regio-
nów�, �Demokratycznych podstaw funkcjo-
nowania UE� oraz wzi¹æ udzia³ w konkursie
o wiedzy na temat UE, który prowadzi³a Pani
Agata M³ynarska. Go�æmi specjalnymi Ogród-
ka Europejskiego byli: Dorota £yszkowska,
Pawe³ D³u¿ewski, Jan Tymowski. Nad ca³o-
�ci¹ programu w ogródku czuwa³ Pan Tomasz
�wiebocki. Od pocz¹tku do koñca miejsce to
wype³nione by³o mieszkañcami Milanówka,
którzy z wielkim zainteresowaniem przys³u-
chiwali siê prelekcjom i zabierali g³os w dys-
kusjach. Tym, co równie¿ przyci¹ga³o uwagê
mieszkañców by³a wystawa �Milanówek z lo-

tu ptaka� autorstwa pilotów: Tomasza Ojrow-
skiego i Konrada Kolarza. Bardziej spostrze-
gawczy milanowianie na fotografiach odna-
le�li swoje domy.

Podczas imprezy na scenie pojawi³y siê
nasze �lokalne� gwiazdy tzn. zespó³ Piêcio-
k¹t oraz Maypole. Wieczorem na scenie wy-
st¹pi³a Ma³gorzata Ostrowska wraz z zespo-
³em, a prawdziw¹ gwiazd¹ tegorocznego
�Dnia Milanówka� by³ zespó³ Wilki.

Na zakoñczenie mieszkañcy naszego mia-
sta mogli ogl¹daæ niezwykle widowiskowy
pokaz sztucznych ogni.

Dzieñ Milanówka nie odby³by siê, gdyby
nie zawsze chêtni do pomocy sponsorzy, któ-
rym gor¹co dziêkujemy, a s¹ nimi: PZU ¯y-
cie S.A, Jaros³aw Kopeæ JARO, Tomasz Wi-
�niewski i Bogdan Wi�niewski Gran Mar,
Jadwiga i Krzysztof Wroc³awscy, Ma³gorzata
i Artur Szymczakowie ARTEX II, Piotr Kot,
Ra³a³ Grudzieñ, Dariusz
Uchorczak Metrium Nie-
ruchomo�ci, Krzysztof
Kozera GSM, W³adys³aw
Danieluk PSS Spo³em,
Andrzej �wiêcki �wiêc-
ki, Hanna Borawska Biu-
ro Patentowe, Zdzis³aw
Borawski PPHU Boraw-
ski, Robert Go³ebiowski
Drukarnia Arkuszowa,
Urszula Figacz MARFI,
Jacek Haber CALIBRA,
Jacek Banaszczyk MAL-
WA, Mieczys³aw Czar-
necki CIS, Halina i Jan
Kierzel Piekarnia Jan
Kierzel, Petroniusz Frej-
lich Chirurgia Drzew,

Marek Kapu�ciñski Anteny Satelitarne, Ra-
dos³aw Grzywacz Poradnia Rehabilitacyj-
na, Marcela i Bogdan Krysiñscy KODAK
Express, Stanis³aw Olkowski Us³ugi Komu-
nalne, Andrzej Kopeæ i Miros³aw Mazuruk
AMINEX, Henryk Misiak M&F Transkop,
Piotr P³ochocki MPM Produkt, Jan Skajew-
ski KAMIX, Zbigniew Sza³wiñski LUIDOR,
Konstancja Do³êga-Do³êgowska Ci¹gutka
Mleczna Cukierki Reklamowe, Mariusz
Kawa Pizzeria Gemini, Tomasz Boñczak DO-
MBRUK, Hanna Duda Partner, Marzenna
i Pawe³ D³u¿ewscy COBRA, Edward Nowa-
kowski Zak³ad Budowlany, Andrzej Budek
ZRB, Piotr Osiadacz MJA FOTO.

Serdecznie dziêkujemy.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska
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Dirt Jump MTBMX II edycji Mistrzostw Polski
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Kalendarz
imprez artystycznych i sportowych
pa�dziernik/listopad 2005

PA�DZIERNIK

20.10. (czwartek)
godz. 11.00

Fina³ konkursu �¯ycie i twórczo�æ F.A.
Ossendowskiego. Uroczyste wrêczenie na-
gród laureatom konkursu. (Miejsce � MOK)

22.10. (sobota)
godz. 18.00

KONCERT JAZZOWY
Wyst¹pi¹:
PIOTR CIE�LIKOWSKI � saksofon, klar-
net � Jazzman znany m.in. z wystêpu na
Festiwalu �Jazz na Starówce�, jako part-
ner legendarnego saksofonisty Scotta Ha-
miltona, maj¹cy na swoim koncie karierê
w Stanach Zjednoczonych, wspó³pracuj¹c
z najwybitniejszymi gwiazdami amery-
kañskiego jazzu. Stypendysta Wydzia³u
Jazzu University of Miami. Wyk³adowca
na corocznych Miêdzynarodowych War-
sztatach Jazzowych w Pu³awach.
WOJCIECH GOGOLEWSKI � fortepian
elektryczny � Niegdy� cz³onek legendar-
nej grupy �Air Condition� Zbigniewa Na-
mys³owskiego; jeden z czo³owych piani-
stów jazzowych w Polsce i w Niemczech;
kompozytor muzyki filmowej, teatralnej
i piosenek, m.in. dla Krystyny Proñko
i  Micha³a Bajora.
PIOTR RODOWICZ � kontrabas, prowa-
dzenie prelekcji � Absolwent s³ynnej Ber-
klee College of Music w Bostonie, maj¹cy
bogaty dorobek artystyczny. Wyk³adow-
ca na Wydziale Jazzu w Szkole Muzycz-
nej II stopnia, przy ul. Bednarskiej w War-
szawie. Wstêp wolny. Podczas koncertu
bêdzie otwarta kawiarnia. (Miejsce � MOK)

26.10.(�roda)
godz. 17.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku, w pro-
gramie wyk³ad nt. Zdrowej ¿ywno�ci
(omówienie, prezentacja, mo¿liwo�æ ko-
rzystania z oferty milanowskiego sklepu)
- prowadz¹ w³a�cicielki sklepu przy ul.
Warszawskiej � panie Magdalena Kubic-
ka i Agnieszka Wysocka. (Miejsce � MOK)

28.10. (pi¹tek)
godz. 10.00

Fina³ Miêdzyszkolnego Konkursu Ekolo-
gicznego pt. �Ratujmy Kasztanowce Mi-
lanówka�. Wrêczenie nagród zwyciêzcom.
(Miejsce � MOK)

29.10. (sobota)
godz. 18.00

KONCERT ROCKOWY. Bilet wstêpu
5 PLN. (Miejsce � MOK). Wyst¹pi¹: �May-
pole� � Milanówek, �Weed� � Pruszków,
�Tude� � Milanówek.

LISTOPAD

05.11. (sobota)
godz. 12.00

Promocja nowej ksi¹¿ki �Milanówek
� miejsce magiczne�, po³¹czona ze spo-
tkaniem wspó³twórców tej 600 � stronico-
wej publikacji. (Miejsce � MOK)

godz. 17.00
Wernisa¿ wystawy - Jecek Winkler. (Miej-
sce � MOK)

06.11. (niedziela)
godz.  9.00

Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych
i Gimnazjalnych w Pi³ce No¿nej Halo-
wej o �Puchar Burmistrza Miasta�.
(Miejsce � Miejska Hala Sportowa,
ul. ̄ abie Oczko 1)

godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. �Szewczyk Dra-
tewka�. Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby
do nabycia przed spektaklem. (Miejsce -
MOK)

9.11. (�roda)
godz. 17.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku. W pro-
gramie wyk³ad pt. �Szpital Zachodni
im. Jana Paw³a II� � zakres us³ug leczni-
czych mo¿liwo�ci korzystania z nich �
omówi dyr. Szpitala grodziskiego mgr Kry-
styna P³ukis. (Miejsce � MOK)

11.11. (czwartek)
Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci

godz. 9.45
Zbiórka Pocztów Sztandarowych przed
ko�cio³em pw. �w.Jadwigi �l¹skiej

godz. 10.00
Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych
do ko�cio³a i uroczystaMsza �w.

godz. 11.00
Uroczysto�æ patriotyczna i z³o¿enie kwia-
tów pod Pomnikiem�Bohaterów� na pla-
cu im. Stefana Starzyñskiego, z udzia³em
W³adz Miasta, Spo³eczeñstwa i Go�ci.
Przej�cie do Miejskiego O�rodka Kultury,
ul. Ko�cielna 3.

godz. 12.00
Uroczysty Koncert w Miejskim O�rodku
Kultury w wykonaniu Stanis³awa Drze-
wieckiego, uczestnika XV Miêdzynarodo-
wego Konkursu Pianistycznego im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie.
Wystawa fotografii �Milanówek z lotu ptaka�

godz. 17.30
Turniej Niepodleg³o�ci w Strzelectwie �
wiatrówka. (Strzelnica MOK, ul. Piasta 14)

13.11. (niedziela)
godz. 16.00

VIII Konkurs Poezji Religijno-Patrio-
tycznej z okazji �wiêta Niepodleg³o�ci
szkó³ podstawowych i gimnazjum. (Miej-
sce � MOK)

20.11. (niedziela)
godz.  9.00

Puchar Ligi Oldbojów w Halowej Pi³ce
No¿nej. (Miejsce � Miejska Hala Sporto-
wa, ul. ¯abie oczko 1)

20.11. (niedziela)
godz. 10.00-15.00

Listopadowy Kiermasz �Artystyczny
Kr¹g� Prezentacja: malarstwo, rysunek,
grafika, rze�ba, malarstwo na jedwabiu,
witra¿, szk³o artystyczne rêcznie malowa-
ne, rêkodzie³o artystyczne.  (Miejsce �
MOK)

22.11. (wtorek)
godz. 18.00

Wernisa¿ Wystawy Fotografii pt. �Por-
trety Ogrodów Muzycznych� � Jan Be-
bel. (Miejsce � MOK)

23.11. (�roda)
godz. 17.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku. W pro-
gramie wyk³ad pt. �Podnoszenie �wia-
domo�ci ekologicznej na terenie Mila-
nówka�, inicjatywy w³adz samorz¹do-
wych w tym zakresie �  omówi Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki. (Miejsce � MOK)

26.11. (sobota)
godz.  9.00

Turniej Halowy Pi³ki No¿nej dru¿yn
gimnazjalnych o �Puchar Stowarzysze-
nia Gmin Zachodniego Mazowsza �
MAZOWIA�. (Miejsce � Miejska Hala
Sportowa, ul. ̄ abie Oczko 1)

27.11. (niedziela)
godz. 15.00

Turniej Bryd¿a Sportowego im. Andrze-
ja Wróblewskiego. (Miejsce �MOK)
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Patroni ulic Milanówka
...Spe³niam tylko swój obowi¹zek...
Dr Sabina Dembowska (1877-1962)

Urodzi³a siê 3 lipca 1877 r. w Wilanowie
w rodzinie pielêgnuj¹cej tradycje patriotycz-
ne, co wywar³o wielki wp³yw na ukszta³towa-
nie siê jej osobowo�ci. W domu wci¹¿ ¿ywa
by³a pamiêæ o dziadku Karolu, oficerze,
uczestniku Powstania Styczniowego 1863 r.,
który ujêty w czasie walki z Moskalami, zo-
sta³ rozstrzelany, ¿ywa te¿ by³a pamiêæ o jej
ciotkach Franciszce, Ludwice i Józefie, które
straci³y w Powstaniu Styczniowym narzeczo-
nych i wierne swej mi³o�ci nigdy ju¿ nie wy-
sz³y za m¹¿. W domu Dembowskich odbywa-
³y siê zebrania Rz¹du Narodowego, a Romu-
ald Traugutt, naczelnik Powstania, by³ za-
przyja�niony z jej rodzin¹.

Od wczesnego dzieciñstwa chcia³a poma-
gaæ bli�nim, a szczególnie poci¹ga³ j¹ zwód
lekarza. Uwa¿a³a, ¿e s³u¿ba Bogu i spo³eczeñ-
stwu, niesienie pomocy cierpi¹cym, to jej naj-
wy¿szy cel ¿yciowy i obowi¹zek. Kocha³a
bli�nich niezale¿nie od ich rasy, religii czy
przekonañ. Jej wiara utrwali³a siê w czasie
pobytu w Rzymie, kiedy patrz¹c na krzy¿
w Colosseum zrozumia³a istotê mi³o�ci.
�Wówczas te¿ � jak wyzna³a w swoich wspo-
mnieniach � u�wiadomi³a sobie, ¿e ¿ycie tyl-
ko wtedy ma prawdziwy sens, gdy zostanie
oddane w s³u¿bê mi³o�ci.�1

Zanim jednak zrealizowa³a swoje marze-
nie, w 1893 r. ukoñczy³a  z wyró¿nieniem
gimnazjum. Wkrótce wyjecha³a na studia me-
dyczne do Francji, a potem do Szwajcarii,
gdzie kontynuowa³a naukê i uzyska³a dyplom
lekarza. Po przyje�dzie do Warszawy
w 1914 r. podjê³a pracê w charakterze chi-
rurga-ginekologa. Zanim jednak rozpoczê³a
pracê zawodow¹, musia³a � zgodnie z ówcze-
snymi przepisami � nostryfikowaæ swój dy-
plom w �¯enskij Institut� w Petersburgu.

Wojna polsko-rosyjska w 1920 r. zasta³a j¹
w Szpitalu PCK przy ul. Smolnej 6. Komen-
dantem szpitala i jej bezpo�rednim prze³o¿o-
nym by³ przez pewien czas kpt. Franciszek
Grodecki2 , awansowany pó�niej za zas³ugi
w wojnie 1920 r. do rangi pu³kownika. Praca
dr Dembowskiej w czasie walk na przedpo-
lach Warszawy by³a bardzo ciê¿ka. Pracowa-
no dzieñ i noc. Codziennie do szpitala nap³y-
wa³y transporty rannych ¿o³nierzy, w�ród
których nie brakowa³o 14-16-letnich ch³opców.

Lata 1921-1939 w ¿yciu dr Dembowskiej
to okres intensywnej pracy zawodowej i spo-
³ecznej. Praca w szpitalu wype³nia³a jej ca³e
¿ycie i sta³a siê jego g³ówn¹ tre�ci¹, by³a to
dla niej praca radosna, bowiem chorzy da-
rzyli j¹ zaufaniem, a ona �wiadoma swojej
misji spieszy³a na ka¿de zawo³anie cierpi¹-
cych. Po latach napisze w swoim pamiêtni-
ku: �Najwiêksza za� nasz¹ nagrod¹, poza
zaufaniem i ¿yczliwo�ci¹, jak¹ darzono nasz
zespó³, by³o poczucie dobrze wype³nionego
obowi¹zku.�3

Kilka razy próbowano j¹ wyswataæ, ale
bez powodzenia. Wreszcie uczuciowo zwi¹-
za³a siê z ordynatorem szpitala PCK, kardio-
logiem dr. Zygmuntem Adeltem. My�leli
o ma³¿eñstwie. Niestety dr Adelt na krótko
przed zawarciem �lubu ciê¿ko zachorowa³,
pó�niej dotkn¹³ go parali¿. Przez 15 lat opie-
kowa³a siê nim. Nie zawar³a z nim zwi¹zku
ma³¿eñskiego, ale z wielk¹ troskliwo�ci¹ pie-
lêgnowa³a go do koñca jego ¿ycia.

Nadszed³ wrzesieñ 1939 r. Wybuch woj-
ny zastaje dr Sabinê Dembowsk¹ na stano-
wisku chirurga � ordynatora Oddzia³u Gine-
kologicznego w szpitalu Czerwonego Krzy-
¿a w Warszawie. Ówczesny dyrektor p³k.
Szarecki � na wezwanie p³k. Umiastowskie-
go � jak wielu innych wojskowych wyrusza
na Wschód od Wis³y, aby tam w³¹czyæ siê do
walki czynnej. Jak siê pó�niej okaza³o, by³
to pomys³ chybiony, bo od Wschodu 17 wrze-
�nia 1939 r. nast¹pi³a kolejna agresja � Pol-
skê zaatakowa³a Armia Czerwona.

Kierowanie szpitalem dyrektor powierza
dr Dembowskiej, która na³o¿one na ni¹ obo-
wi¹zki wykonuje z niezwyk³¹ ofiarno�ci¹.
Mia³a wówczas opiniê znakomitego chirur-
ga, o czym m.in. �wiadczy fakt, ¿e udawa³y
siê jej najbardziej beznadziejne operacje.

Po zbombardowaniu szpitala przeprowa-
dza rannych do prowizorycznego szpitaliku
w gmachu gimnazjum M. Reya przy placu
Ma³achowskiego. Po kolejnym bombardowa-
niu przenosi rannych i chorych do podziemi
ko�cio³a pw. Wszystkich �wiêtych przy  pla-
cu Grzybowskim. Ale i tam nie ma chwili spo-

koju. Po zbombardowaniu ko�cio³a i zawale-
niu siê czê�ci podziemi, w�ród chaosu i po-
p³ochu, ponownie przenosi rannych do oca-
la³ej czê�ci budynku gimnazjum M. Reya.
W tej niezwykle trudnej sytuacji dr Dembow-
ska wykazuje niezwyk³e opanowanie i zim-
n¹ krew, jej szybkie i trafne decyzje ratuj¹
niejedno ¿ycie ludzkie. �Wyczerpanych ner-
wowo ludzi � pisze o dr Dembowskiej ks. Sta-
nis³aw Tworkowski4  � ogarnia sza³. Ryk nur-
kuj¹cych Dornierów, jêki przywalonych gru-
zami rannych, k³êby dymu i ognia p³on¹cej
�wi¹tyni... Sceny wobec których blednie Dan-
tejskie piek³o. Czuwa jednak doktor Dem-
bowska.�

Po kapitulacji Warszawy dr Dembowska
powraca do pracy w szpitalu Czerwonego
Krzy¿a  i zarazem, pomna patriotycznych tra-
dycji rodzinnych, przystêpuje do konspiracyj-
nej walki z okupantem. Zostaje aresztowana
i osadzono j¹ na Pawiaku.  W tej katowni spê-
dza trzy i pó³ miesi¹ca, ratuj¹c tam ¿ycie wielu
aresztowanym kobietom. Jakim� cudem wy-
chodzi na wolno�æ i kontynuuje swoj¹ pracê
zawodow¹ w warunkach okupacji.

Wybucha Powstanie w 1944 r. i w ¿yciu
ofiarnej lekarki nastêpuje praca w szpitalu
powstañczym w gmachu PKO a¿ do momen-
tu zbombardowania tej placówki. Nadchodzi
krytyczny moment ewakuacji rannych. Dr
Dembowska nie zwa¿aj¹c na obstrza³ gma-
chu PKO postanawia odes³aæ m³odszych le-
karzy w bezpieczniejsze miejsce, sama na-
tomiast pozostaje na posterunku wraz z kil-
koma rannymi, których z uwagi na ich stan
nie mo¿na by³o ewakuowaæ. W koñcu pod-
daje siê rozkazowi dowództwa Powstania
i przechodzi do szpitala powstañczego na
ul. Chmieln¹ 28. Jeszcze w czasie trwania Po-
wstania, za swoj¹ pe³n¹ po�wiêcenia pracê
i bohatersk¹ postawê, zostaje odznaczona
w�ród gruzów gmachu PKO Krzy¿em Walecz-
nych.

Kapitulacja. Dr Dembowska przechodzi do
szpitala Dzieci¹tka Jezus i pozostaje tam do
28 pa�dziernika 1944 r. a¿ do momentu ewa-
kuacji szpitala5 . Jako jedna z ostatnich opusz-
cza ruiny p³on¹cej Warszawy i wraz z ca³ym
personelem i podopiecznymi powraca do
gmachu, a raczej resztek gmachu szpitala
PCK przy ul. Smolnej, a nastêpnie ewakuuje
siê do Milanówka wcze�niej przekazuj¹c kie-
rownictwo w rêce dr. Gilewicza.

W wiele lat pó�niej, za swoje zas³ugi
w wojnie obronnej 1939 r. i w czasie Powsta-
nia, zostaje odznaczona w 1958 r. Krzy¿em
Komandorskim �Polonia Restituta�.

Ostatni etap pracy - obejmuje kierownic-
two Szpitala Rejonowego w Milanówku.
Zaczyna pracê od podstaw buduj¹c szpitaln¹
infrastrukturê. Jej zapa³ i po�wiêcenie, umie-
jêtno�æ pozyskiwania ludzi, zjednuj¹ jej po-
wszechn¹ sympatiê. Kszta³tuje postawy m³o-
dych lekarzy w³asnym przyk³adem. W Mila-

Dr Sabina Dembowska
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nówku ma równie¿ praktykê prywatn¹, z któ-
rej bardzo skromne dochody przeznacza na
pomoc charytatywn¹ (lekarstwa, pomoc dla
ubogiej m³odzie¿y, równie¿ na rozbudowê
ko�cio³a parafialnego p.w. �w. Jadwigi).

G³êboko wierz¹ca katoliczka, po�wiêci³a
ca³e ¿ycie opiece nad kobietami w ci¹¿y i sa-
motnymi matkami; by³a prekursorem aktu-
alnego obecnie ruchu w obronie nienarodzo-
nych. Krótko przed �mierci¹ podyktowa³a
swoje wspomnienia ks. proboszczowi  Stani-
s³awowi Tworkowskiemu. Ks. Stanis³aw
Tworkowski w swojej ksi¹¿ce �Ostatni zrzut�
pisze o niej:

Milanówek zna pani¹ doktor. Przede
wszystkim ci najubo¿si, którym trzeba po-
móc, daæ lekarstwo, i ci udrêczeni, którym
bardziej potrzebna rada ni¿ zabieg. W chwi-

lach wolnych od pracy w szpitalu przyjmuje
prywatnie. Pozosta³a na swym posterunku do
koñca, jak w p³on¹cym PKO. Nie wiedzia³, ¿e
w jej organizmie czai siê ju¿ �mieræ.

�mieræ przysz³a w kilka lat pó�niej. Zmar-
³a 9 lutego 1962 r. w Milanówku. Pochowano
j¹ � zgodnie z jej ¿yczeniem � w ¿o³nierskim
mundurze, na który na³o¿ono bia³y, lekarski
fartuch. Na nim znalaz³ siê Krzy¿ Walecz-
nych, na trumnie za� umieszczono he³m po-
wstañczy i Komandoriê Polonia Restituta.
Kiedy to ostatnie odznaczenie wrêczano jej
za ¿ycia podobno powiedzia³a: �spe³niam tyl-
ko swój obowi¹zek�.  Ju¿ po �mierci nadano
jej odznaczenia: Krzy¿ i Medal Armii Krajo-
wej. Dr Sabina Dembowska jest patronk¹
ulicy usytuowanej w po³udniowej czê�ci Mila-
nówka, miêdzy ulicami Staszica i Wysockiego.

Andrzej Pettyn

Miejski O�rodek Kultury
05-822 Milanówek, ul. Ko�cielna 3, tel./fax (0-22) 758-39-60
e-mail: mokmilanowek@wp.pl      annabiczyk@wp.pl
www.mokmilanowek.pl

 Zapraszamy do zapisów w sta³ych Sek-
cjach i Klubach zainteresowañ prowadzonych
w Miejskim O�rodku Kultury w Milanówku,
oto nasze propozycje:
l Szkó³ka TENISOWA
l Szkó³ka SZACHOWA
l CHÓR SENIORA �Z³oty li�æ�
l Klub PRZEDSZKOLAKA
l Sekcja STRZELECKA
l KLUB Turystyki Rowerowej
l Klub SZACHOWY
l Towarzyski Klub BRYD¯OWY
l Klub SENIORA
l ZESPÓ£ WOKALNY �CODA�
l TEATR AMATORSKI
l WARSZTATY Rysunku i Malarstwa
l PLASTYKA
Odp³atno�æ za zajêcia sekcji MOK-u wy-

nosi 35 PLN miesiêcznie, sekcja strzelecka
40 PLN  miesiêcznie. Klub Przedszkolaka �
informacja u prowadz¹cego tel. 724-80-37.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Miejskim O�rodkiem Kultury w Milanówku
ul. Ko�cielna 3.

______________________________
1 Sabina Dembowska �Na ka¿de wezwa-

nie�, Instytut Wydawniczy PAX, W-wa 1982
2 Dr Franciszek Grodecki zosta³ rozstrze-

lany przez Niemców w 1944 r. w czasie ata-
ku na magazyn broni AK na Chrzanowie. Imiê
tego wielkiego patrioty i wspania³ego lekarza
nadano dawnej ulicy ̄ ukowskiej.

3 Dr med. Sabina Dembowska �Wspo-
mnienia� (rêkopis), Milanówek 1978 r.
(w zbiorze Biblioteki Parafialnej im. Bisku-
pa Jerzego Modzelewskiego w Milanówku)

4 Ks. Stanis³aw Tworkowski �Ostatni
zrzut�, opowiadania i nowele 1939-1945,
�Biblioteka Polska�, London 1977 s. 221.

5 Wg dokumentu �Przebieg s³u¿by woj-
skowej dr Sabiny Dembowskiej ur. dnia 3.VII.
roku 1877�, potwierdzonego przez ks. Sta-
nis³awa Tworkowskiego, kapelana AK pp³k.;
kserokopia w posiadaniu autora tekstu.

W dniu 31.08.2005 r. o godz. 17.00 (go-
dzina podpisania porozumienia w Gdañsku),
zosta³a , w �Teatrze Letnim� przy Miejskim
O�rodku Kultury w Milanówku, uroczy�cie
otwarta przez Burmistrza Jerzego Wysockie-
go, wystawa po�wiêcona 25. rocznicy po-
wstania �Solidarno�ci�.

Otwarcie wystawy zosta³o poprzedzone
msz¹ �wiêt¹ w intencji milanowskich by³ych
i obecnych cz³onków NSZZ �Solidarno�æ�
oraz milanowskich dzia³aczy ówczesnej opo-
zycji. Licznie zgromadzeni wys³uchali pod-
nios³ej, m¹drej i wzruszaj¹cej homilii ks. pra-
³ata Zbigniewa Szysza. Mszê intencyjn¹ za-
mówi³a �Solidarno�æ� MIFAM-u.

Otwarcie wystawy, jak i ca³y okres jej trwa-
nia (do 15.09.) cieszy³o siê du¿ym zaintere-
sowaniem mieszkañców Milanówka. Wysta-
wa wype³ni³a tak¿e rolê edukacyjno-poznaw-
cz¹ z najnowszej historii Polski, dla m³odzie-
¿y szkó³ milanowskich, która w zorganizo-

25-lecie Solidarno�ci � wystawa
wanych grupach odwiedza³a wystawê. O ich
pozytywnym i pe³nym zadziwienia odbiorze
wystawy, �wiadcz¹ liczne, spontaniczne, in-
dywidualne wpisy do ksi¹¿ki pami¹tkowej.

Wystawa zaistnia³a dziêki materia³om
i pami¹tkom oraz hojno�ci nastêpuj¹cych
osób: El¿bieta BINISZEWSKA, Wac³awa i Zbi-
gniew BUJAK, Tadeusz CHRU�CIAK, Krysty-
na i Hubert DRAPELLA, Jolanta FORTINI, Sta-
nis³aw FROELICH, Andrzej GÓRKA, Wies³a-
wa GROCHOLA, El¿bieta i Józef HORSZCZA-
RUK, Jerzy JACKOWSKI, Mieczys³aw JAN-
KOWSKI, Stanis³aw JAROSZEWICZ, Barbara

 Zapisy od poniedzia³ku do pi¹tku w go-
dzinach 10.00 � 18.00

ZAJÊCIA SPRAWNO�CIOWE
Dla m³odzie¿y i dla doros³ych w ka¿dy
wtorek i czwartek.
Godz. 17.30 � GIMNASTYKA dla osób ze
schorzeniami krêgos³upa
Godz. 18.15 � PILATES na bazie CALA-
NETICSU
Godz. 19.00 � TBC-AEROBIC
(Odp³atno�æ za jedne zajêcia 7 PLN, kar-
net miesiêczny 40 PLN.
Miejski O�rodek Kultury oferuje:
l WYNAJEM  SAL � na spotkania, kon-

ferencje, kursy, seminaria
l WYNAJEM  SCENY � na imprezy ple-

nerowe i teatralne
l PUNKT ZAPISÓW NA KURS PRAWA

JAZDY  kat. �B� �MI-LO�

i Marian KASZYCCY, Stanis³aw KAZUBSKI,
Danuta - Maria i Zbigniew KIJEWSCY, Stefan
KOSIOR,  Maja KRAWCZYK, Alina KRÓLI-
KOWSKA, El¿bieta LIS, Antoni MACIASZEK,
Jan MATUSZKIEWICZ, Miros³aw MICHALSKI,
Longina NADOLNA, Magdalena NOIÑSKA,
NSZZ SOLIDARNO�Æ Fabryki �MIFAM�,
Józef i Urszula RADZICCY, Danuta TOKAR-
SKA, Hanna TOKARZEWSKA, Hanna WE-
SO£OWSKA, Joanna BENDKOWSKA i Ma³go-
rzata BONIECKA, Dorota GRADEK, El¿bieta
PAWLAK, Magdalena SZEL¥GOWSKA, Jerzy
WITASZCZYK.

Kustosz Wystawy
Danuta-Maria Kijewska

Wystawa po�wiêcona 25. rocznicy
powstania �Solidarno�ci� cieszy³a siê
du¿ym zainteresowaniem
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W ostatnich tygodniach w prasie ogólno-
polskiej ukaza³o siê kilka artyku³ów po�wiê-
conych ksi¹¿ce Andrzeja Pettyna �Milanó-
wek � Ma³y Londyn�, któr¹ w koñcu ub. roku
wyda³o Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka.
Dodajmy, ¿e ostatnich kilkadziesi¹t egzem-
plarzy tej ksi¹¿ki jest jeszcze do nabycia
w milanowskich ksiêgarniach i kioskach przy
stacji PKP.

Czasopismo �G³os weterana i rezerwisty�
recenzjê na temat tej ksi¹¿ki zatytu³owa³o
�Ma³y Londyn� i �Wielka Konspiracja� przy
okazji przypomnia³o rolê, jak¹ Milanówek
odegra³ po Powstaniu Warszawskim, gosz-
cz¹c Delegaturê Rz¹du Londyñskiego.

Najpopularniejszy tygodnik �l¹ski �Pano-
rama� zamie�ci³ obszern¹ recenzjê ww.
ksi¹¿ki pióra znanego dziennikarza Zygmun-
ta Broniarka. Broniarek na wstêpie podkre-
�li³ rolê Milanówka po Powstaniu jako niefor-
malnej �stolicy Polski�, a nastêpnie skoncen-
trowa³ siê na rozdzia³ach ksi¹¿ki po�wiêco-
nych bohaterowi II wojny �wiatowej - mila-
nowianinowi in¿. A. Brzuzkowi, którego wal-
kê z okupantem hitlerowskim uda³o siê
Niemcom zdekonspirowaæ. Bohatera skaza-
no na �mieræ przez �ciêcie toporem, a wyrok
wykonano natychmiast. Przypomnijmy, ¿e
w³adze samorz¹dowe postanowi³y upamiêt-
niæ walkê naszego rodaka, bohatersk¹ �mieræ
i nada³y jednej z ulic Milanówka jego imiê.
Wiêcej szczegó³ów na temat walki A. Brzuz-
ka z okupantem znale�æ mo¿na w ww. ksi¹¿-
ce �Milanówek � Ma³y Londyn�.

W³odzimierz Staro�ciak

� to tytu³ najnowszej i najobszerniejszej
ksi¹¿ki A. Pettyna o naszym mie�cie  (592
strony!), której promocja odbêdzie siê 5 li-
stopada br. (sobota), pocz¹tek o godz.
12.00, w Teatrze Letnim Miejskiego O�rod-
ka Kultury przy ul. Ko�cielnej 3. Promocja �
na któr¹ wszystkich zainteresowanych t¹
ksi¹¿k¹ mieszkañców zaprasza jej wydawca
Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka � odbê-
dzie siê z udzia³em ok. 50 wspó³twórców tej
ksi¹¿ki, autorów licznych zdjêæ i ilustracji.
Ksi¹¿kê bêdzie mo¿na bêdzie nabyæ na miej-
scu, a od 7 listopada (poniedzia³ek) znajdzie
siê w sprzeda¿y w obu milanowskich ksiê-
garniach i kioskach z gazetami przy stacji
PKP.

Tytu³ ksi¹¿ki (�Milanówek � miejsce ma-
giczne�) autor zaczerpn¹³ � jak sam pisze we
wstêpie � z cyklu interesuj¹cych audycji red.
Bo¿eny Markowskiej z II Programu Polskie-
go Radia na temat historii naszej miejscowo-
�ci. Z audycji tych wynika, ¿e od samego po-
wstania Letniska Milanówek (1899), a pó�-
niej miasta Milanówek (prawa miejskie
1951) istnia³ tu swoisty Genius Loci, czyli
dobry duch opiekuj¹cy siê nim, panowa³ spe-
cyficzny mikroklimat. Jaka� magiczna si³a
oddzia³ywania (wg s³ownika jêz. polskiego:
magiczny � cudowny, tajemniczy) sprawia-
³a, ¿e chêtnie bywa³y lub osiedla³y siê w Mi-
lanówku na sta³e wybitne osobisto�ci �wiata
nauki i kultury, które znadowa³y tu nie tylko
korzystne warunki do zamieszkania, ale i do
pracy twórczej.

Po nagrodzonej przez Polskie Towarzy-
stwo Historyczne i Muzeum Literatury ksi¹¿-
ce �Milanówek � Ma³y Londyn� (zaliczona
przez historyków do najlepszych ksi¹¿ek
o Warszawie i Mazowszu w ub. roku!) jest to
kolejna publikacja, która poszerza wiedzê
o naszym mie�cie, przybli¿a sylwetki ludzi
najbardziej zas³u¿onych dla rozwoju Mila-
nówka, informuje o ma³o znanych (lub zu-
pe³nie nieznanych!) wydarzeniach i faktach
dotycz¹cych przesz³o�ci i dnia dzisiejszego
miasta.
W takich rozdzia³ach, jak: �Ludzie Milanów-
ka�, �Milanówek w latach II wojny �wiato-
wej�, �Wydarzenia i wspomnienia�, �Milanó-
wek Grudów�, �Du¿e i ma³e jubileusze� za-
mieszczono 88 artyku³ów o naszym mie�cie.
Poza 33 sylwetkami wybitnych mieszkañców
(jak np. prof. Jan Szczepkowski, Robert �nia-
dewicz, Feliks Dzier¿anowski, Stanis³aw
Gruszczyñski, gen. Jan Stankiewicz, dr Sta-
nis³aw Królikowski, Ludwik Staro�ciak,
dr Eugeniusz Figacz, Felicja Witkowska),
w ksi¹¿ce znalaz³y siê artyku³y ukazuj¹ce
ró¿ne aspekty rozwoju miasta � ¿ycie co-
dzienne w okresie miêdzywojennym, w cza-

Milanówek
� miejsce magiczne

sie okupacji i po wojnie, dzia³alno�æ kultural-
n¹, bohatersk¹ walkê z hitlerowskim oku-
pantem, historiê milanowskiego jedwabnic-
twa, dzia³alno�æ harcerzy. Z tych ma³o zna-
nych tematów m.in. wymieniæ nale¿y artyku³
o Wy¿szej Szkole Muzycznej im. Fryderyka
Chopina, która dzia³a³a przez 2 lata w Mila-
nówku oraz historiê w³a�ciciela maj¹tku
Milanówek w okresie napoleoñskim p³k.
E. Skalskiego. Wiele uwagi po�wiêcono dzia-
³alno�ci ss. Urszulanek, a tak¿e obchodz¹cej
w tym roku swoje 60-lecie bibliotece parafial-
nej i milanowskim placówkom o�wiatowym.
W kilku artyku³ach omówiono rozwój obu
parafii milanowskich.

Ksi¹¿ka wyró¿nia siê bardzo starannym
opracowaniem graficznym i piêkn¹ ok³adk¹,
któr¹ zaprojektowa³ artysta plastyk Mariusz
Koszuta. O piêkn¹ szatê edytorsk¹ zadba³a
grodziska Drukarnia Arkuszowa, której na-
le¿¹ siê wyrazy uznania. Publikacjê zamyka
obszerny indeks nazwisk cytowanych w niej
osób, w�ród których niejeden z mieszkañców
znajdzie nazwiska krewnych i znajomych.

Stworzenie tak obszernej publikacji fak-
tograficznej wymaga³o, w poszczególnych
etapach jej powstawania, wielkiej i ¿mudnej
pracy osób wspomagaj¹cych autora, w zakre-
sie sprawdzania drobnych danych, potwier-
dzania prawid³owej zbie¿no�ci faktów, ko-
rekty jêzykowej, wertowania w bibliotekach
dokumentów  i innych prac, bez których nie
powsta³aby taka publikacja.

Dzi� po raz kolejny otrzymujemy do r¹k
przekazany nam w piêknej ksi¹¿ce, skarb
wiedzy o naszym, chyba kochanym przez
wszystkich jego mieszkañców, Milanówku.

Wielu z nas, mo¿e nie docenia  dzisiaj
warto�ci takich publikacji, ale gdy spojrzymy
na nie oczami przysz³ych pokoleñ, wiedza w
nich zawarta nabierze wówczas szczególnej
wagi.

Andrzej Pettyn z uporem godnym najwy¿-
szego uznania, podj¹³ siê przed laty w³a�nie
takiej benedyktyñskiej pracy na rzecz przy-
sz³ych pokoleñ. Jako dziennikarz uzna³, ¿e
najlepszy u¿ytek ze swoich umiejêtno�ci i
rozkochanego w tym mie�cie serca, zrobi
ofiarowuj¹c dla Milanówka i jego mieszkañ-

O Milanówku
w prasie
centralnej

ców swoist¹ kronikê ich dziejów. Za tak¹ my�l
i konsekwentne dzia³ania, w szerokim spek-
trum na rzecz rozwoju kultury w naszym mie-
�cie, dzi� mo¿emy �mia³o pochyliæ czo³o
z uznaniem dla takiego cz³owieka. Brawo An-
drzeju ! Mo¿e w�ród przysz³ych pokoleñ po-
jawi siê kontynuator takiego wspania³ego
dzia³ania.

Wydawca wyra¿a nadziejê, ¿e ksi¹¿ka
�Milanówek � miejsce magiczne� przybli¿y
mieszkañcom chlubn¹ przesz³o�æ naszego
miasta i zachêci do dalszego zbierania i pu-
blikowania materia³ów na ten temat.

Wiceprezes
Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka

W³odzimierz Staro�ciak

www.tmm.net.pl

Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka
zaprasza do odwiedzania nowej strony
internetowej:
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W�ród atrakcji przygotowanych w ramach DNIA MILANÓWKA znalaz³o siê tak¿e miejsce
dla osób, które chcia³y sprawdziæ �celno�æ swojego oka�. 23 panie i 96 panów stanê³o do rywa-
lizacji w strzelaniu z karabinka pneumatycznego o �Puchar Burmistrza Miasta� Jerzego Wy-
sockiego. Najlepszymi okazali siê pani Inga Wójcicka i pan Adam Tomczyk.

Sêdzia G³ówny zawodów
Zbigniew Kubek

Zawody Strzeleckie
w Dzieñ Milanówka 15-18.09.05 odby³y siê Otwarte Mistrzo-

stwa Milanówka w grze pojedynczej i podwój-
nej mê¿czyzn o �Puchar Starosty Powiatu Gro-
dziskiego i Burmistrza Miasta Milanówka�.

W tym roku na naszych kortach w grze
deblowej wyst¹pi³ V-ce Mistrz Polski z 2002
roku Kamil Lewandowicz. Jak by³o do prze-
widzenia Kamil Lewandowicz w parze z To-
maszem Wi�niewskim wygrali debla.

Wyniki Mistrzostw:
Gra pojedyncza:

1 m-ce S³awomir Graczyk (¯yrardów)
2 m-ce Tomasz Wi�niewski (Milanówek)
3 m-ce Grzegorz Szczepañski (Milanówek)
3 m-ce Piotr Szugajew (Milanówek)

Gra podwójna:
1 m-ce Kamil Lewandowicz (Warszawa)

� Tomasz Wi�niewski
2 m-ce Maciej Badowski (Pruszków)

� W³odzimierz Filipiak (Milanówek)
3 m-ce S³awomir Graczyk � Grzegorz

Szczepañski
3 m-ce Piotr Niebrzydowski (Warszawa)

� Robert Szczukiewicz (Warszawa)
Koordynator ds. sportu

W³odzimierz Filipiak

70 lat tenisa
w Milanówku

20.08.05 r. 11 dru¿yn w dwóch grupach
wiekowych rywalizowa³o w turnieju pi³kar-
skim dru¿yn 6-osobowych. W finale grupy
starszej dru¿yna F.C. Kwiatowa (wiêkszo�æ
zawodników mieszka na ulicy Kwiatowej)
pokona³a w rzutach karnych w stosunku 3-
2 dru¿ynê Alkaidy (nie by³o ¿adnych wybu-
chów, dru¿yna z �Osiedla Berliny�)

¯yczy³bym sobie, aby wszystkie turnieje
pi³karskie odbywa³y siê w tak mi³ej i kultu-
ralnej atmosferze, a wiemy ¿e ró¿nie to bywa
na meczach pi³karskich.

Wyniki:
Gr. m³odsza

1 m-ce Juwentus Turczynek
2 m-ce Gebersland
3 m-ce Aviva Riva

Gr. starsza
1 m-ce F.C. Kwiatowa
2 m-ce Alkaida
3 m-ce Rutyniarze

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

27.08.05 r. odby³ siê coroczny turniej siat-
kówki pla¿owej, który z roku na rok staje siê
coraz bardziej popularny nie tylko w naszej
okolicy. Nieprzeciêtne umiejêtno�ci par gwa-
rantowa³y emocje w ka¿dym meczu. W fina-
le rywalizowa³y pary z Warszawy, które w
pó³fina³ach spotka³y siê z finalistami zesz³o-
rocznej edycji turnieju.

Wyniki:
1 m-ce Jacek Danaj � Filip Ryczywolski
2 m-ce Pawe³ Grabowski � Tomasz Gra-

bowski
3 m-ce Rafa³ Dej � Kuba Maciejczak

Instruktor sportowy MOK
Artur Niedziñski

Go�cie w finale
Sk³ad ch³opców: Mateusz Górski, B³a¿ej Kania, £ukasz Kie³ek (kpt.), Damian Kotwiñski,

Olgierd Leonowicz, Maciej £ukasiewicz, Micha³ Obrêbski, Piotr Obrêbski, £ukasz Pa³ka, Bar-
t³omiej Pêszyñski, Emilian Wasiak.

Zdecydowanie gorzej wygl¹da sytuacja w ekipie dziewcz¹t. Z zesz³ego roku zosta³y: Karo-
lina Dobrosz (kpt.), Julita Micha³owska i Katarzyna Sobczak. Z GKK przysz³y Monika La�mir-
ska i Anna Brzeziñska. Z drugich klas w sk³adzie znalaz³y siê Paula Postaremczak, Malwina
Gut, Ma³gorzata Wieczorek, Jadzia Porada.

Na dzieñ dzisiejszy do rozgrywek ch³opców zg³osi³o siê 15 dru¿yna, do dziewcz¹t 9. Pocz¹-
tek ligi jest zaplanowany na po³owê pa�dziernika.

Choæ na razie najwiêkszym zmartwieniem jest brak funduszy na sezon, który ju¿ za chwile
siê zaczyna. Dlatego dziewczêta i ch³opcy graj¹cy zwracaj¹ siê z pro�b¹ o pomoc. ZS nr 1 jest
jedyn¹ szko³¹ w powiecie, która bierze udzia³ w rozgrywkach ligi warszawskiej, zarówno
w koszykówce jak i w siatkówce.

Wszystkie dane, wyniki i statystyki na stronie zespo³u:
www.zs1-milanowek.pl/milan/index.html

  
Micha³ Gbur

Przed sezonem na Piasta 14

�Kwiatowa, Kwiatowa!�

Zwyciêska dru¿yna grupy m³odszej �Juwentus
Turczynek�

Zwyciêscy
Mistrzostw

z Burmistrzem
Miasta Milanówka
Jerzym Wysockim

i Przewodnicz¹cym
Rady Miasta

Milanówka
Wojciechem Wlaz³o
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Dnia 25.08.2005 � 04.09.2005 rozpoczê³y siê Mistrzostwa Polski II
Ligi Szachowej w Wysowej. Startowa³y 33 dru¿yny z ca³ej Polski. Po-
ziom by³ bardzo wyrównany. Nasza dru¿yna �UKS Jedwabnik� z Mila-
nówka toczy³a bardzo emocjonuj¹c¹ walkê w ka¿dej partii, co w efek-
cie uplasowa³o nas na 17 pozycji i pozwoli³o zachowaæ prawo startu w II
Lidze Szachowej w 2006 roku. W zespole naszym najlepszym zawod-
nikiem okaza³ siê junior Eugeniusz Swier, jest to du¿y talent szachowy.

Dru¿ynowe Mistrzostwa
Polski II ligi Szachowej
�Wysowa 2005�

Podczas DNIA MILANÓWKA na p³ytê
g³ówn¹ stadiony K.S. Milan wybieg³y: Repre-
zentacja Polskich Ksiê¿y i  Reprezentacja
Urzêdu Miasta Milanówka, aby rozegraæ
mecz towarzyski. Nasza dru¿yna wyst¹pi³a
w sk³adzie:

JERZY WYSOCKI  - Burmistrz Miasta
Milanówka. Kapitan Dru¿yny. KRZYSZTOF
FILIPIAK  -  V-ce Starosta Powiatu Grodzi-
skiego, Dyrektor Zespo³u Szkó³ Gminnych nr
3, Trener ³y¿wiarstwa szybkiego. BOGDAN
KORYCKI  -  V-ce Burmistrz Miasta Mila-
nówka. MAREK  KAFLIK (bramkarz)  -  Na-
uczyciel Kultury fizycznej. Trener dru¿yny
¯aków K.S. Milan. ARKADIUSZ CIBOROW-
SKI  -  Nauczyciel kultury fizycznej w Zespole
Szkó³ Gminnych nr 1 w Milanówku. MAREK
DZIEWICKI  - V-ce Prezes K.S. Milan. AR-
TUR  NIEDZIÑSKI  -  Pracownik Miejskie-
go O�rodka Kultury w Milanówku, nauczy-
ciel kultury fizycznej w Zespole Szkó³ Gmin-
nych nr 3. W£ODZIMIERZ FILIPIAK  -  Ko-
ordynator do spraw sportu w mie�cie, trener
tenisa ziemnego. PAWE£ CZERNIAWSKI  -
Sponsor K.S. Milan. GRZEGORZ MICHALAK
-  Cz³onek Zarz¹du K.S. Milan. HUBERT  DO-
NAT  -  Pracownik Powiatu Grodziskiego,
by³y Mistrz Polski Juniorów na 500m w ³y¿-
wiarstwie szybkim. JACEK BANASZCZYK  -

Mecz towarzyski podczas
Dnia Milanówka

Prezes K.S. Milan. JERZY SEWERYNIAK  -
Cz³onek Zarz¹du K.S. Milan. MIROS£AW
RASTAWICKI  -  Cz³onek Zarz¹du K.S. Mi-
lan, Trener II dru¿yny K.S. Milan. DAREK
KOPEÆ  -  Radny Miasta Milanówka. ZBI-

24.09.05 r. na trasie o d³ugo�ci 550 m. dzieci i m³odzie¿ na ro-
werach rywalizowa³y o �Puchar Burmistrza Miasta�. W trzech ka-
tegoriach wiekowych startowa³y dziewczynki i ch³opcy z milanow-
skich szkó³. Nad wszystkim panowa³ sêdzia g³ówny pan Jerzy Ma-
jewski V-ce Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka. Po zakoñcze-
niu rywalizacji na uczestników zawodów czeka³ s³odki poczêstu-
nek i napoje. W klasyfikacji szkó³ najlepszy okaza³ siê Zespó³ Szkól
Gminnych nr 1, zarówno w kategorii szkó³ podstawowych jak i gim-
nazjalnych, puchary odebra³ nauczyciel ZSG nr 1 pan Rafa³ Lipski.
Gratulujemy.
Wyniki zawodów:
Klasy III i IV SP

dziewczynki
1 m-ce Anna Sierakowska
2 m-ce Julia ̄ elazna
3 m-ce Agnieszka Wasek
ch³opcy
1 m-ce Wojciech Kuczyñski
2 m-ce Kamil Dohanik
3 m-ce Kamil Szkop

Klasy V i VI SP.
dziewczynki
1 m-ce Inga Wójcicka
2 m-ce Kasia Szczap
3 m-ce Paula Szpura
ch³opcy
1 m-ce Pawe³ Grabowski
2 m-ce Patryk Wi�niewski

Wy�cigi na Turczynku

3 m-ce Piotr Toporek
Gimnazjum

dziewczynki
1 m-ce Magda D¹browska
2 m-ce Kasia Asman
3 m-ce Magda Sadowska
ch³opcy
1 m-ce Hubert Ratyñski
2 m-ce Robert Ziemniak
3 m-ce Kuba Markiewicz
Zwyciêzcom zawodów spor-

towych puchary, medale oraz
nagrody rzeczowe wrêczy³ Bur-
mistrz Miasta Jerzy Wysocki.

Instruktor
sportowy MOK

Artur Niedziñski

GNIEW  JASIÑSKI  -  Sponsor K.S. Milan.
Mecz rozegrany w duchu Fair � Play jak i

ze wspania³ym komentarzem pana Jerzego
Majewskiego V-ce Przewodnicz¹cego Rady
Miasta Milanówka, zakoñczy³ siê wynikiem
3:2 dla Reprezentacji Urzêdu Miasta Mila-
nówka. Bramki dla naszej dru¿yny strzelili:
Miros³aw Rastawicki oraz Artur Niedziñski
dwie.

Artur Niedziñski

Wyniki II Ligi Szachowej 2005.
1. BKSz Prokonex, Brzeg
2. MKSz Rybnik
3. B³êkitny Express-Lech Poznañ
4. YMCA Warszawa

SKF Korsarz Gdynia
6. AKSz Hetman Politechnika Koszalin
......
17. UKS Jedwabnik Milanówek

Serdecznie dziêkujê w³adzom miasta oraz sponsorom, firmie MPM
Product i Jedwab Polski za pomoc dla dzia³alno�ci sekcji szachowej w
Milanówku.

Prezes UKS Jedwabnik
Tadeusz Ferêczkowski

Dru¿yna Samorz¹dowa po zwyciêskim meczu z Reprezentacj¹ Polskich Ksiê¿y.
W I rzêdzie od lewej: Zbigniew Jasiñski, Miros³aw Rastawicki, Dariusz Kopeæ, Jacek
Banaszczyk, Jerzy Wysocki (kapitan), Jerzy Seweryniak, Artur Nidziñski.
W II rzêdzie od lewej: Pawe³ Czerniawski, Grzegorz Michalak, Arkadiusz Ciborowski,
Marek Dziewicki, Bogdan Korycki, W³odzimierz Filipiak, Marek Kaflik
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Odbiór worków z li�æmi w dniu
15.11.2005 r.  (wtorek) od godz. 800

Kwarta³ I
Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopina,

Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dowcip,
Dzier¿anowskiego, Górnole�na, Grodeckie-
go, Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Ko-
chanowskiego, Kolorowa, Ko�cielna, Ko-
�ciuszki, Krakowska (Ko�ciuszki-Wielki
K¹t), Krasiñskiego (Ko�ciuszki-Woj. Pol-
skiego), Kraszewskiego, Królowej Jadwigi,
Krucza, Kwiatowa, Lasockiego, Ledóchow-
skiej, Ludna, Ma³a, Mickiewicza, Moniusz-
ki, Norwida, Nowa, Okopy Górne, Parkowa,
Partyzantów, Pasieczna, Pewna, Piaski, Pia-
skowa, Plantowa, Podgórna (Ko�ciuszki-
Grodeckiego), Pó³nocna, Prusa, Pusta, Rey-
monta, Rolna, Rzeczna, Skromna, S³owac-
kiego, Smoleñskiego (tory PKP-Ko�cielna),
Sobieskiego, Spacerowa, Spó³dzielcza, Sta-
rodêby, Stawy, Szarych Szeregów, Szczep-
kowskiego, �wierkowa, Teligi, Tuwima, W¹-
ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska Polskiego,
Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Zarzeczna,
¯abie Oczko, ̄ wirki.

Odbiór worków z li�æmi w dniu
16.11.2005 r.  (�roda) od godz. 800

Kwarta³ II
Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospo-

darska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Kra-
kowska (Ko�ciuszki-Czubiñska), Krasiñ-
skiego (Ko�ciuszki-Piasta), Le�ny �lad, Let-
nicza, Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-go
Maja, Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa,
Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingo-

Jesienny odbiór worków z li�æmi 2005 r.
wa, Piasta, Podgórna (Ko�ciuszki-Wspólna),
Podle�na, Po³udniowa, Przerwana, Przysz³o-
�ci, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ecka,
Spokojna, Topolowa, Trêbacka,  Wiejska,
Wjazdowa, Wlot, Wójtowska, Wschodnia,
Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³ama-
na, Zielona, ¯ytnia.

Odbiór worków z li�æmi w dniu
17.11.2005 r. (czwartek) od godz. 800

Kwarta³ III
Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,

Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabo-
wa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzow-
ska, Królewska (Pi³sudskiego-w kierunku
Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹-
kowa, Morwowa, Na Skraju, Nowowiejska,
Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Ptasia, ks.
Skargi, Smoleñskiego (tory PKP - ks. Skar-
gi), Sportowa, Staszica, �rednia, Warszaw-
ska (Pi³sudskiego - w kierunku Grodziska
Maz.), Wysoka, Wysockiego.

Odbiór worków z li�æmi w dniu
18.11.2005 r. (pi¹tek) od godz. 800

Kwarta³ IV
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinow-

ska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fider-
kiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudow-
ska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Ja�mino-
wa, Jod³owa, Konopnickiej, Konwaliowa, Kró-
lewska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszko-
wa), Krótka, Krzywa, Le�na, Makowa, Mar-
sza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska,
Per³owa, Piêkna, Podkowiañska, Podwiej-

Informacja dla wszystkich
podmiotów korzystaj¹cych
ze �rodowiska

Je�li prowadzisz dzia³alno�æ gospodarcz¹
to za wprowadzenie zanieczyszczeñ do po-
wietrza  powsta³ych w wyniku:

�  procesów technologicznych,
� spalania energetycznego,
�  prze³adunku benzyn silnikowych,
�  procesów spalania paliw w silnikach

spalinowych (transport)

Za sk³adowanie odpadów:
�  je¿eli zarz¹dzasz sk³adowiskiem od-

padów,
�  magazynujesz odpady bez wymaga-

nego zezwolenia,

� przekazujesz odpady podmiotowi, któ-
ry nie uzyska³ stosownego zezwolenia
w zakresie gospodarki odpadami.

Za pobór wód oraz za wprowadzanie �cie-
ków do wód lub ziemi

� w tym za wody opadowe i roztopowe
ujête w systemy kanalizacyjne pocho-
dz¹ce z powierzchni zanieczyszczo-
nych

POWINIENE� UISZCZAÆ OBOWI¥ZKO-
W¥ OP£ATÊ ZA KORZYSTANIE ZE �RODO-
WISKA

TWOJA OP£ATA PRZYCZYNI SIÊ DO PO-
PRAWY STANU �RODOWISKA, W KTÓRYM
MIESZKASZ

ska, Poleska, Polna, Projektowania, Prosta,
Pró¿na, Przechodnia, Przejazd, Przeskok,
Rososzañska, Sko�na, S³oneczna, Sosnowa,
Szkolna, �lepa, �rodkowa, Turczynek, War-
szawska (Pi³sudskiego-w kierunku Pruszko-
wa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Wi-
�niowa, Zaw¹ska.

UWAGA !
Worki nale¿y wystawiaæ na ulice w pasach

chodnikowych w dniach wywozu do godz. 800.
Worki powinny byæ zawi¹zane lub zaklejone
ta�m¹ klej¹c¹.

Worki pozostawione na posesjach nie
bêd¹ odbierane.

UWAGA!
Jednostka wywozowa za zabrane worki

nie pozostawia pustych worków. W worki te
ka¿dorazowo nale¿y zaopatrywaæ siê w pla-
cówkach handlowych. Rozmiar i kolor wor-
ków dowolny.

Ponadto mieszkañcy Milanówka, którzy
pragn¹ pozbyæ siê li�ci ze swojego ogrodu we
w³asnym zakresie, bêd¹ mogli dostarczyæ li�cie
na teren miejskiej kompostowni przy ul. Wia-
tracznej w Milanówku w³asnym transportem
lub prywatnie zamówiæ us³ugê transportow¹.

Kompostownia miejska bêdzie obs³ugiwa-
na od 02.11. do 23.11.2005 r. (oprócz nie-
dziel i dni �wi¹tecznych): poniedzia³ek -  pi¹-
tek w godzinach 800 do 1600 sobota w godzi-
nach 1100 do 1700.Dojazd do kompostowni: od
ul. Królewskiej przy stacji benzynowej lub od
ul. Nadarzyñskiej w stronê Turczynka

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Agata P³ywaczewska

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie informuje, ¿e
w zwi¹zku ze zmian¹ ustawy Prawo ochrony
�rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 zm. Dz. U. Nr 113, poz.
954 z 2005 r.- pocz¹wszy od dnia 1 lipca
2005 r. podmioty korzystaj¹ce ze �rodowi-
ska maj¹ obowi¹zek naliczania i uiszczania
op³at do koñca miesi¹ca po up³ywie ka¿-
dego pó³rocza. W zwi¹zku z powy¿szym
wykazy zawieraj¹ce zbiorcze zestawienie
informacji o zakresie korzystania ze �ro-
dowiska za II pó³rocze 2005 r. nale¿y z³o-
¿yæ oraz ui�ciæ do koñca stycznia 2006 r.

Informujemy równie¿, i¿ na stronie inter-
netowej urzêdu � www.mazovia.pl, w zak³ad-
ce Departamentu Ochrony �rodowiska s¹ za-
mieszczone i na bie¿¹co aktualizowane in-
formacje dotycz¹ce obecnych podstaw praw-
nych oraz wzory formularzy na których na-
le¿y sk³adaæ informacje o zakresie korzysta-
nia ze �rodowiska.
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Drodzy Mieszkañcy Milanówka!!!
Zwracamy siê do Pañstwa z apelem doty-

cz¹cym bezdomnych czworonogów z terenu
naszego miasta.

Je�li znajdziecie Pañstwo b¹d� zauwa¿y-
cie potr¹cone, okaleczone zwierzê to prosi-
my zaistnia³¹ sytuacjê zg³osiæ do Stra¿y Miej-
skiej, ul. Warszawska 34, tel.: 724-80-45 lub
986, która podejmie odpowiednie dzia³ania.

Kierownik Referatu Ochrony �rodowiska
Aneta P³ywaczewska

Bezdomne
czworonogi

Szanowni Pañstwo,
Zwracam siê z uprzejm¹ pro�b¹ o konty-

nuowanie, rozpoczêtej w ubieg³ym roku, ak-
cji grabienia li�ci kasztanowca i gromadze-
nia ich w szczelnie zamkniêtych workach fo-
liowych.

Na podstawie prowadzonych od kilku lat
badañ w ramach programu Unijnego EU-pro-
jekt CONTROCAM, czyli �Control of Camera-
ria�, naukowcy doszli do wniosku, ¿e najtañ-
sz¹ i jedn¹ z bezpieczniejszych metod walki
ze szkodnikiem kasztanowca pospolitego �
Szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem jest
w³a�nie grabienie li�ci i ich kompostowanie.
Konieczne jest jednak wytworzenie w kom-
po�cie temperatury powy¿ej 40o. Aby to osi¹-
gn¹æ, trzeba pryzmê przykryæ foli¹ lub war-
stw¹ ziemi (ok. 40-50 cm). Specjali�ci zale-
caj¹ nie zdejmowanie folii z pryzmy do koñ-
ca maja.

Pamiêtajmy, ¿e im wiêcej usuniemy li�ci
kasztanowca, w których zimuj¹ poczwarki
szrotówka, tym mniejsza bêdzie populacja
tego szkodnika w nastêpnym roku. Dla przy-
k³adu podam, ¿e z kilograma suchych li�ci
mo¿e na wiosnê wykluæ siê oko³o 4500 mo-
tyli.

W zwi¹zku z powy¿szym apelujê o skru-
pulatne wygrabianie li�ci, gromadzenie ich
w szczelnie zaklejonych workach foliowych
lub kompostowanie w wy¿ej podany sposób.

Mieszkañcy Milanówka, którzy nie maj¹
mo¿liwo�ci kompostowania li�ci na swojej
posesji, mog¹ wystawiaæ worki z li�æmi kasz-
tanowca do godz. 800, w ni¿ej podane dni,
uwzglêdniaj¹c podzia³ miasta na cztery kwar-
ta³y lub osobi�cie dostarczaæ worki z li�æmi
kasztanowca, na teren miejskiej kompostow-
ni przy ul. Wiatracznej w Milanówku (dojazd
od ul. Konopnickiej naprzeciwko stacji ben-
zynowej), w czasie trwania akcji tj. od 25 do
29 pa�dziernika br. w godz.  od  800 do  1530 .

Terminy wywozu li�ci
kasztanowców
25.10.2005 (wtorek) � kwarta³ I
(poni¿ej wykaz ulic)

Asnyka, Barwna, Bratnia, Chopina,
Chrzanowska, Ciasna, Daleka, Dzier¿anow-
skiego, Dowcip, Górnole�na, Grodeckiego,
Grodziska, Kalinowa, Kasprowicza, Kocha-
nowskiego, Kolorowa, Ko�cielna, Ko�ciusz-
ki, Krakowska (Ko�ciuszki-Wielki K¹t), Kra-
siñskiego (Ko�ciuszki-Wojska Polskiego),
Kraszewskiego, Królowej Jadwigi, Krucza,

Akcja grabienia i wywozu li�ci kasztanowca
Kwiatowa, Lasockiego, Ledóchowskiej, Lud-
na, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, Norwida,
Nowa, Okopy Górne, Parkowa, Partyzantów,
Pasieczna, Pewna, Piaski, Piaskowa, Planto-
wa, Podgórna (Ko�ciuszki-Grodeckiego),
Pó³nocna, Prusa, Pusta, Reymonta, Rolna,
Rzeczna, Skromna, S³owackiego, Smoleñ-
skiego (tory PKP-Ko�cielna), Sobieskiego,
Spacerowa, Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy,
Szczepkowskiego, �wierkowa, Teligi, Tuwi-
ma, W¹ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska Pol-
skiego, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa, Za-
rzeczna, ̄ abie Oczko, ̄ wirki.
26.10.2005 (�roda) � kwarta³ II (poni¿ej
wykaz ulic)

Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospo-
darska, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Kra-
kowska (Ko�ciuszki-Czubiñska), Krasiñ-
skiego (Ko�ciuszki-Piasta), Le�ny �lad, Let-
nicza, Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-go
Maja, Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa,
Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingo-
wa, Piasta, Podgórna (Ko�ciuszki-Wspólna),
Podle�na, Po³udniowa, Przerwana, Przy-
sz³o�æ, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, So³ec-
ka, Spokojna, Trêbacka, Wiejska, Wiosenna,
Wjazdowa, Wlot, Wójtowska, Wschodnia,
Wspólna, Wylot, Zaciszna, Zak¹tek, Za³ama-
na, Zielona, ̄ ytnia.
27.10.2005 (czwartek) � kwarta³ III
(poni¿ej wykaz ulic)

Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,
Dembowskiej, Dzia³kowa, Fabryczna, Grabo-
wa, Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzow-
ska, Królewska (Pi³sudskiego - w kierunku
Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹-
kowa, Morwowa, Na Skraju, Nowowiejska,
Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Ptasia, ks. P.
Skargi, Smoleñskiego (tory PKP - ks. P. Skar-
gi), Sportowa, Staszica, �rednia, Warszaw-
ska (Pi³sudskiego - w kierunku Grodziska
Maz.), Wysoka, Wysockiego.
28.10.2005 (pi¹tek) � kwarta³ IV
(poni¿ej wykaz ulic)

Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinow-
ska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fider-
kiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudow-
ska, In¿ynierska, Jab³onowa, Jasna, Ja�mi-
nowa, Jod³owa, Konopnickiej, Królewska
(Pi³sudskiego � w kierunku Pruszkowa),
Krótka, Krzywa, Le�na, Makowa, Marsza³-
kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska, Per-
³owa, Piêkna, Podkowiañska, Podwiejska,
Poleska, Polna, Projektowana, Prosta, Pró¿-
na, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Roso-
szañska, Sko�na, S³oneczna, Sosnowa,
Szkolna, �lepa, �rodkowa, Turczynek, War-

szawska (Pi³sudskiego - w kierunku Prusz-
kowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa,
Wi�niowa, Zaw¹ska.

W celu uzyskania dodatkowych informa-
cji na temat niszczenia szkodnika kaszta-
nowców proszê o kontakt telefoniczny:
758-30-61 wew. 202
lub e-mail: ogrodnik@milanowek. pl.
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