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Sprawozdanie
z prac Burmistrza
w okresie od 24 wrze�nia
do 27 listopada 2004 r.

Burmistrz
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:

a)  korekty bud¿etu miasta na 2004 r. (4),
w bud¿ecie miasta wprowadza siê nastê

puj¹ce zmiany:
� dokonuje siê przeniesieñ miêdzy pa-

ragrafami w zadaniach zleconych
w planie wydatków w rozdz. 75109 ze
wzglêdu na niewykorzystane diety dla
cz³onków komisji wyborczych i prze-
znacza siê je na pokrycie wydatków
zwi¹zanych z obs³ug¹ wyborów, 421 z³,

� dokonuje siê przeniesieñ miêdzy pa-
ragrafami w planie wydatków:

l 6500 z³ � w rozdz. 60016 z przezna-
czeniem na uporz¹dkowanie pasów
drogowych,

l 200 z³ � w rozdz. 75023 z przeznacze-
niem na pokrycie sk³adek na PFRON,

l 2148 z³ � w rozdz. 75416 z przezna-
czeniem na op³aty bankowe oraz op³a-
tê komornicz¹ od �ci¹gniêtych nale¿-
no�ci za mandaty karne w drodze eg-
zekucyjnej,

l 2000 z³ � w rozdz. 75095 z przeznacze-
niem na zakup ksi¹¿ek o tematyce mi-
lanowskiej,

l miêdzy paragrafami i rozdzia³ami
w dziale 801� O�wiata i wychowanie
z przeznaczeniem na organizacjê Dnia
Edukacji Narodowej, 1830 z³,

� zmniejsza siê dochody i wydatki bu-
d¿etowe o pomniejszon¹ kwotê dota-
cji celowej z bud¿etu pañstwa w wy-
soko�ci 10.000 z³ w rozdz. 85228.
Zmiany dokonano w zwi¹zku ze
zmniejszonym zakresem �wiadczeñ
socjalnych,

� zmian miêdzy paragrafami w rozdz.
75416 dokonuje siê w celu urealnie-
nia planu wydatków Stra¿y Miejskiej,
3437 z³,

� dokonuje siê przeniesieñ planu wydat-
ków miêdzy paragrafami i rozdzia³a-
mi w dziale 900 � Gospodarka Komu-
nalna i Ochrona �rodowiska � 9700 z³
z przeznaczeniem na wydatki zwi¹za-
ne z wywozem odpadów wielkogaba-
rytowych i zu¿ytych opon od miesz-
kañców Milanówka,

Na zbli¿aj¹ce siê �wiêta
w imieniu Radnych, Pracowników Urzêdu Miejskiego

i Jednostek Organizacyjnych Gminy pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia
prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia w zdrowiu, rado�ci

i ciep³ej, rodzinnej atmosferze.
Kolejny za� Rok 2005 niech bêdzie

czasem spokoju oraz realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeñ.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka

Wojciech Wlaz³o

Burmistrz
Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki

Tradycyjnie serdecznie zapraszamy
na wspólne, uroczyste powitanie
Nowego Roku 2005.

Spotykamy siê na skwerze F. A. Ossendowskiego
u zbiegu ul. Krakowskiej i Ko�ciuszki

o godz. 23.45
Przewodnicz¹cy

Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Burmistrz
Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki

przypominamy w³a�cicielom posesji
o obowi¹zkach utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie swoich nieruchomo�ci
okre�lonych w Uchwale Nr 161/XLVII/97 Rady
Miasta Milanówka z dnia 17.06.1997 r., w któ-
rej w³a�ciciele posesji zobowi¹zani s¹ do:
1. Oczyszczania ze �niegu i lodu, usuwania

skutków go³oledzi (posypywania pia-
skiem) usuwania li�ci z chodników i ci¹-
gów pieszych (w ulicach nieutwardzo-
nych) po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomo�ci.

2. Usuwania odpadów sta³ych i p³ynnych
z terenu nieruchomo�ci przy pomocy jed-

Idzie zima i... nostek wywozowych posiadaj¹cych sto-
sowne zezwolenie Burmistrza Miasta Mi-
lanówka w oparciu o zawart¹ umowê lub
jednorazowe zlecenie.

3. Przechowywanie przez okres 1 roku eg-
zemplarzy umów i rachunków �wiadcz¹-
cych o korzystaniu z us³ug jednostek wy-
wozowych usuwaj¹cych sta³e odpady ko-
munalne i p³ynne z nieruchomo�ci.

4. W³a�ciciele nieruchomo�ci niezabudowa-
nych zobowi¹zani s¹ do utrzymywania
czysto�ci na ich terenie.

p.o. kier.
Referatu Ochrony �rodowiska

Aneta P³ywaczewska
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XX Sesja Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 listopada 2003 r.

XX Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a
siê w dniu 23 listopada 2004 r. W sesji udzia³
wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy Wysoc-
ki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz mia-
sta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy
Urzêdu Miejskiego, zaproszeni go�cie
i mieszkañcy miasta Milanówka.

Nowo wybrany radny Jerzy Olczak z³o¿y³
�lubowanie oraz otrzyma³ za�wiadczenie
o wyborze od przewodnicz¹cego Miejskiej
Komisji Wyborczej pana Grzegorza Lawen-
dowskiego.

l Uchwa³ê nr 204/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: w sprawie korek-
ty bud¿etu na 2004 r., któr¹ radni przyjê-
li w g³osowaniu: 13-za, 2-wstrz.
Zwiêkszono plan  dochodów bud¿eto-
wych.

� Rozdz. 40002 � z tytu³u rozliczenia dzia-
³alno�ci ZWiK (zysku) za III kw. br.
o 59.800 z³.

� Rozdz. 70005 � Gospodarka gruntami
i nieruchomo�ciami � z dzier¿aw
o 3.000 z³ oraz z tytu³u sprzeda¿y nieru-
chomo�ci o zrealizowane ponadplanowe
wp³ywy w wys. 153.000 z³.

� Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin o 5.000 z³
w zwi¹zku z otrzymaniem odszkodowa-
nia za zniszczon¹ liniê i s³up o�wietlenio-
wy oraz o kwotê 4.026 z³ otrzyman¹
z Komisji Europejskiej tytu³em dofinanso-
wania wydatków poniesionych w 2003
roku w ramach projektu �Spotkania
mieszkañców� 2003 na organizacjê wy-
miany m³odzie¿y polsko-w³oskiej.

� Rozdz. 75416 � Stra¿ Miejska � z nak³a-
danych mandatów karnych o 2.000 z³
oraz z odsetek od �rodków na rachunku
bankowym o 400 z³.

� Rozdz. 75615 � wp³ywy z podatku rol-
nego, le�nego, podatku od czynno�ci cy-
wilnoprawnych, podatku od spadków
i darowizn oraz podatków i op³at lokal-
nych � o ponadplanowe wp³ywy ³¹cznie
o 667.649 z³, w tym: z podatku od spad-
ków i darowizn o 230.000 z³, z podatku
od posiadania psów o 7.400 z³, op³aty
targowej o 40.000 z³, op³aty administra-
cyjnej o 5 435 z³, podatku od czynno�ci
cywilnoprawnych o 325.000 z³, zaleg³o�ci
z tytu³u podatków zniesionych o 3.000 z³,
op³at z tytu³u kosztów upomnieñ
o 1.000 z³ oraz o otrzyman¹ dotacjê
z PFRON-u w zakresie kwoty rekompen-
suj¹cej utracone dochody z tytu³u zwol-
nieñ okre�lonych w ustawie o rehabilita-
cji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnia-
niu niepe³nosprawnych w wys. 55.814 z³.

� Rozdz. 75621 � Udzia³y w podatkach �
z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym
od osób prawnych o 20.000 z³.

� Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
z tytu³u odsetek od �rodków na rachun-
kach bankowych o 4.000 z³ oraz z tytu³u
wynagrodzenia dla p³atnika o 50 z³.

� Rozdz. 80104 � Przedszkola  � w zwi¹z-
ku ze zwiêkszeniem ilo�ci oddzia³ów
przedszkolnych z tytu³u odp³atno�ci za
przedszkole o 30.000 z³. Ponadto zwiêk-
sza siê  plan dochodów z odsetek od �rod-
ków na rachunku bankowym o 900 z³,
oraz dochodów z tytu³u wynagrodzenia
dla p³atnika o 2.350 z³ i z tytu³u plano-
wanej refundacji udzielonej dotacji dla
niepublicznych przedszkoli za uczniów
nie bêd¹cych mieszkañcami naszej gmi-
ny wys. 41.471 z³.

� Rozdz. 80110 � Gimnazja � z tytu³u od-
setek od �rodków na rachunku bankowym
o 2.000 z³.

� Rozdz. 85219 � O�rodki pomocy spo³ecz-
nej � z tytu³u odsetek od �rodków na ra-
chunku bankowym o 1.500 z³.

� Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
o 1.620 z³ z tytu³u wp³ywów za reklamê
podczas Dni Milanówka  w dniach 3�5
wrze�nia br.

� Rozdz. 92503 � Rezerwaty i pomniki
przyrody � o 470 z³ plan dotacji z WFO-
�iGW w Warszawie na dofinansowanie
pielêgnacji drzew pomników przyrody na
terenie miasta Milanówka.
Zmniejszono plan dochodów bud¿eto-
wych.

� Rozdz. 75601 � z podatku od dzia³alno-
�ci gospodarczej op³acanego w formie kar-
ty podatkowej o 40.000 z³ oraz z tytu³u
odsetek od nieterminowo wp³acanego po-
datku o 1.500 z³.

� Rozdz. 75618 � Wp³ywy z innych op³at
stanowi¹cych dochody jst � z tytu³u op³a-
ty sta³ej o 7.000 z³ oraz odsetek od nie-
terminowo regulowanych op³at o 2.000 z³.

� Rozdz. 75621 � Udzia³y w podatkach �
ni¿sza realizacj¹ udzia³u w podatku do-
chodowym od osób fizycznych ni¿ wyni-
ka z przekazanej informacji Ministra Fi-
nansów zmniejsza siê plan wp³ywów
z tego �ród³a o 500.000 z³.

� Rozdz. 85219 � O�rodki pomocy spo³ecz-
nej � z tytu³u us³ug opiekuñczych
o 11.600 z³ (w zwi¹zku ze zmniejszeniem
liczby podopiecznych) oraz dochodów
z tytu³u refundacji wynagrodzeñ przez
PFRON z tytu³u zatrudnienia osób niepe³-
nosprawnych o 4.715 z³ w zwi¹zku ze
zmian¹ przepisów w tym zakresie.

� Rozdz. 92601 � Obiekty sportowe � z ty-
tu³u wynajmu hali sportowej o 20.000 z³.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿eto-
wych.

� Rozdz. 40002 � Dostarczanie wody �
przeznaczonych  na obs³ugê sieci wodno-
kanalizacyjnej o 10.240 z³.

� Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne
� na remonty bie¿¹ce ulic i zakup rusz-
tów do wpustów ulicznych  ³¹cznie
o 87.952 z³ oraz wydatków inwestycyj-
nych na modernizacje i budowê ulic
o kwotê 170.000 z³.

� Rozdz. 80104 � Przedszkola � ogó³em
o 61.471 z³, w tym plan dotacji dla nie-
publicznych przedszkoli o 41.471 z³ oraz
plan wydatków Przedszkola Miejskiego
³¹cznie o 20.000 z³ z przeznaczeniem na
zwiêkszone koszty ¿ywienia dzieci, zaku-
pu �rodków czysto�ci  i pomocy dydak-
tycznych wynikaj¹ce ze zwiêkszenia od
wrze�nia br. liczby uczêszczaj¹cych dzieci.

� Rozdz. 90015 � O�wietlenie ulic � na po-
krycie kosztów energii elektrycznej do
koñca br. zabezpiecza siê �rodki
w wys.80.000 z³.

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 Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ nastêpuj¹ce pro-
jekty uchwa³:
l Uchwa³ê nr 202/XX/04  Rady Miasta

Milanówka w sprawie: zmiany Uchwa³y
Nr 4/II/02  Rady Miasta Milanówka z dnia
26 listopada 2002 r. w sprawie powo³a-
nia sta³ych komisji  (radny Jerzy Olczak
zosta³ cz³onkiem Komisji Bud¿etu, Inwe-
stycji i Integracji z Uni¹ Europejsk¹), któ-
r¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³o�nie.

l Uchwa³ê nr 203/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: zmiany Uchwa³y
Nr 4/II/02  Rady Miasta Milanówka z dnia
26 listopada 2002 r. w sprawie powo³a-
nia sta³ych komisji (radny Jerzy Olczak
zosta³ cz³onkiem Komisji Zdrowia, Opie-
ki Spo³ecznej i Sportu), któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie.

�lubowanie nowo wybranego radnego
Jerzego Olczaka (z lewej strony zdjêcia)
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� Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ  �
o kwotê 1.220 z³ z przeznaczeniem na
wydatki zwi¹zane z organizacj¹ imprez
kulturalnych w mie�cie.
Zmniejszono plan wydatków bud¿eto-
wych.

� Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � przeznaczonych na wy-
konanie projektów kanalizacji sanitarnej
o kwotê 500.000 z³. W wyniku rozstrzy-
gniêtego przetargu nieograniczonego
koszt zadania jest mniejszy od pierwot-
nie szacowanego, a p³atno�ci za zreali-
zowane zadanie nast¹pi¹ w przysz³ym
roku.
Dokonano zmian w planie przychodów
bud¿etu miasta w zwi¹zku ze zmian¹
umowy kredytowej ze �rodków Funduszu
Rozwoju Inwestycji Komunalnej podpisa-
nej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie na sfinansowanie przedsiê-
wziêcia �wykonanie projektów technicz-
nych kanalizacji sanitarnej w Milanów-
ku� w zakresie wysoko�ci kredytu i wy-
p³aty transz tj. zmniejszenia kwoty kre-
dytu z 500.000 z³ do kwoty 218.650 z³
i przesuniêcia wykorzystania transz
z grudnia 2004 roku na II kwarta³ 2005
roku, zmniejsza siê plan przychodów na
2004 rok z tytu³u planowanych do zaci¹-
gniêcia kredytów o kwotê 500.000 z³.
Zmiany w planie rozchodów bud¿etu
miasta w zwi¹zku z uzyskanym umorze-
niem po¿yczek z WFO�IGW w Warszawie
w wysoko�ci 49.362 z³ zwiêkszenie pla-
nu rozchodów o 638 z³ pozwoli na doko-
nanie czê�ciowej, przedterminowej sp³a-
ty w wys. 50.000 z³ kredytu zaci¹gniête-
go w latach wcze�niejszych na odbudo-
wê budynku przy ul.Pi³sudskiego w Mi-
lanówku.
Dokonano zmian w planie wydatków
bud¿etowych  wynikaj¹cych  z prze-
niesieñ planu.

� Rozdz. 40002 � Dostarczanie wody �
zwiêksza siê plan wydatków inwestycyj-
nych o 88.500 z³ z przeznaczeniem  na
budowê wodoci¹gu w ulicy Barwnej
i Skromnej.

� Rozdz. 60016 � Drogi publiczne gminne
� zwiêksza siê plan wydatków na bie¿¹ce
remonty dróg gminnych o 7.048 z³.

� Rozdz. 70004 � Ró¿ne jednostki obs³ugi
gospodarki mieszkaniowej � zwiêksza siê
plan dotacji celowej dla ZGKiM na dofi-
nansowanie zadañ inwestycyjnych
w 2004 r. o 16.000 z³ tj. na wykonanie
pod³¹czenia instalacji wodno � kanaliza-
cyjnej do lokali komunalnych Nr 2,6 i 8
w budynku przy ul. Podwiejskiej 27.

� Rozdz. 75011 � Urzêdy wojewódzkie �
zmniejsza siê plan wydatków na wyna-
grodzenia osobowe o 15.000 z³ tj. o nie-
wykorzystane �rodki na odprawy emery-
talne pracowników.

� Rozdz. 75022 � Rady gmin � zmniejsza
siê plan wydatków na delegacje s³u¿bo-

we zagraniczne oraz na obs³ugê sesji i ko-
misji ³¹cznie o 2.440 z³.

�  Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � zwiêk-
sza siê plan wydatków przeznaczonych
na wynagrodzenia osobowe o 15.000 z³
oraz wydatków na zakupy inwestycyjne
o 42.000 z³ z przeznaczeniem na zakup
oprogramowania w zakresie podatków
i kasy ( konieczno�æ wymiany dotychcza-
sowej wersji DOS na  Windows), zakup
nowych stacji roboczych oraz stremera do
serwera. Ponadto zmniejsza siê plan wy-
datków bie¿¹cych ³¹cznie o 47.725 z³.

� Rozdz. 75095 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê plan o 14.400 z³ z przezna-
czeniem na wydatki zwi¹zane ze sporz¹-
dzanym planem rozwoju miasta.

� Rozdz. 75416 � Stra¿ Miejska � na po-
krycie sk³adek na ubezpieczenia spo³ecz-
ne oraz op³at bankowych i op³at komor-
niczych od �ci¹gniêtych  mandatów karnych
zwiêksza siê wydatki razem o 9.340 z³,
w celu czê�ciowego pokrycia ww. kwoty
zmniejsza siê plan wydatków na wyna-
grodzenia osobowe o 1.740 z³.

� Rozdz. 75647 � Pobór podatków, op³at
i niepodatkowych nale¿no�ci bud¿eto-
wych � na pokrycie kosztów op³aty ko-
morniczej i op³at bankowych od �ci¹gniê-
tych nale¿no�ci oraz zakup biletów do
poboru op³aty targowej przeznacza siê
22.000 z³.

� Rozdz. 75702 � Obs³uga papierów war-
to�ciowych, kredytów i po¿yczek jst �
zmniejsza siê plan wydatków przezna-
czonych na sp³aty odsetek od zaci¹gniê-
tych kredytów i po¿yczek o 22.000 z³.

� Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
zmniejsza siê plan wydatków na wynagro-
dzenia i pochodne ogó³em o 116.562 z³,
w tym w ZSG NR 1 o 88.134 z³, w ZSG
NR 3 o 17.130 z³ i Szkole Podstawowej
Nr 2 o 11.298 z³. powy¿sze zmiany wy-
nikaj¹ z mniejszej od planowanej ilo�ci
godzin dora�nych, liczby zasi³ków na za-
gospodarowanie nauczycieli, zatrudnie-
nia nauczycieli z ni¿szymi kwalifikacja-
mi (sta¿ystów) oraz z niewykorzystania
planowanych �rodków na odprawy eme-
rytalne. Czê�æ �rodków wynikaj¹cych ze
zmniejszenia planu przeznacza siê nastê-
puj¹co: 27.300 z³ dla ZSG Nr 1 na zakup
ksi¹¿ek do biblioteki szkolnej, kompute-
rów do dzia³u ksiêgowo�ci i kadr oraz na
zakup wyposa¿enia tj. ³awek szkolnych,
krzese³ i tablic do 2 sal lekcyjnych,
10.000 z³ dla ZSG Nr 3 na zakup kompu-
tera do ksiêgowo�ci oraz szaf do pracow-
ni muzycznej.

� Rozdz. 80104 � Przedszkola � zabezpie-
cza siê �rodki w wys. 2.471 z³ na pokry-
cie kosztów udzielonej dotacji na dzieci
bêd¹cymi mieszkañcami Milanówka,
a uczêszczaj¹cymi do niepublicznych
przedszkoli w Piastowie i w Micha³owicach.

� Rozdz. 80110 � Gimnazja � zmniejsza siê
plan wydatków na wynagrodzenia i po-

chodne ogó³em o 134.039 z³, w tym
w ZSG Nr1 o 59.439 z³ i w ZSG Nr 3
o 74.600 z³ Powy¿sze zmiany wynikaj¹
z mniejszej od planowanej ilo�ci godzin
dora�nych, liczby zasi³ków na zagospo-
darowanie nauczycieli, zatrudnienia na-
uczycieli z ni¿szymi kwalifikacjami (sta-
¿ystów) oraz z niewykorzystania plano-
wanych �rodków na odprawy emerytalne.

� Rozdz. 80113 � Dowo¿enie dzieci � na
dowo¿enie uczniów na basen zwiêksza siê
plan wydatków o 10.000 z³.

� Rozdz. 85195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
przeznacza siê kwotê 3.000 z³ na bada-
nia dzieci w szko³ach.

� Rozdz. 85401 � �wietlice szkolne � zwiêk-
sza siê ogó³em plan wydatków na wyna-
grodzenia osobowe i pochodne nauczycie-
li zatrudnionych w �wietlicach szkolnych
o 3.937 z³.

� Rozdz. 90001 � Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód � zwiêksza siê plan wydat-
ków inwestycyjnych na budowê kanali-
zacji sanitarnej w mie�cie o 65.000 z³.

� Rozdz. 92195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê wydatki na organizacjê im-
prez kulturalnych o 10.670 z³.

� Rozdz. 92601 � Obiekty sportowe�
zmniejsza siê plan wydatków na wyna-
grodzenia i pochodne ³¹cznie o 1.600 z³.

� Rozdz. 92695 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
na organizacjê Turnieju Halowej Pi³ki
No¿nej przeznacza siê kwotê 2 440 z³.

l  Uchwa³ê nr 205/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: kredytu na po-
krycie wystêpuj¹cego w ci¹gu 2005 r. nie-
doboru bud¿etu miasta, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie,
Uchwa³a daje mo¿liwo�æ zaci¹gniêcia
kredytu w wysoko�ci 1.000.000,00 z³
z przeznaczeniem na pokrycie wystêpu-
j¹cego w ci¹gu roku 2005 niedoboru bu-
d¿etu Gminy. Kredyt zaci¹gniêty bêdzie
w banku obs³uguj¹cym Gminê i  musi byæ
sp³acony do koñca 2005 r.

l Uchwa³ê nr 206/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: okre�lenia wyso-
ko�ci stawek podatku od �rodków trans-
portowych w 2005 r., któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214
poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162
poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz.1055
i Nr 116 poz.1203/ w zwi¹zku z art.10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op³atach lokalnych1  /tekst jed-
nolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84, zmia-
ny: Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz.1683,
z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039,
Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953 i Nr
203 poz.1966 z 2004 r. Nr 92 poz.880
i 884, Nr 96 poz.959 i Nr123 poz.1291/



4

oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 pa�dziernika 2004 r. w sprawie stawek
podatku od �rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2005 r. /M.P.Nr 43 poz.753/ � Rada
Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Okre�la siê stawki podatku od �rodków transportowych w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1) Od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych,  o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r. w³¹cznie powy¿ej 1996 r.

� od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 410 z³  360 z³
� powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 660 z³ 610 z³
� powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 960 z³ 910 z³
2) Od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³a-

tach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
wed³ug stawek okre�lonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

3) Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych,  o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:

Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r. w³¹cznie powy¿ej 1996 r.

� od 3,5 tony  i poni¿ej 12 ton 760 z³ 710 z³
4) Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-

kach i op³atach lokalnych,  o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej  ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, wed³ug stawek okre�lonych w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i op³atach lokal-
nych ( z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-
datnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹:

Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r. w³¹cznie powy¿ej 1996 r.

� od 7 ton  i poni¿ej 12 ton 360 z³ 310 z³
6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokal-

nych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-
datnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿  12 ton wed³ug stawek okre�lonych w za³¹czniku
nr 3 do niniejszej uchwa³y.

7) Od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
w zale¿no�ci od liczby miejsc do siedzenia:

Rok produkcji pojazdu:
do 1996 r. w³¹cznie  powy¿ej 1996 r.

� mniejszej ni¿ 30 miejsc 640 z³  580 z³
� równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.190 z³ 1.085 z³

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2005 roku po uprzednim og³oszeniu w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

162 poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102
poz.1055 i Nr 116 poz.1203/ i art.5 ust.1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o po-
datkach i op³atach lokalnych2  /tekst jed-
nolity Dz.U.Nr 9 poz.84 z 2002 r. zmia-
ny: z 2002 r. Dz.U.Nr 200 poz.1683,
z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039,
Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz.1953 i Nr
203 poz.1966, z 2004 r. Nr 92 poz.880
i poz.884, Nr 96 poz.959, Nr 123,
poz.1291/ oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 pa�dziernika 2004 r.
w sprawie wysoko�ci górnych granic sta-
wek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych � Rada Miasta Milanówka
uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Okre�la siê stawki podatku od nierucho-
mo�ci w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1. Od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych � 0,54 od 1 m2  powierzch-

ni u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

�ci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej �
17,98 z³ od 1 m2 pow. u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materia³em siewnym � 8,37 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej w zakresie udzielania �wiad-
czeñ zdrowotnych � 3,61 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

e) od pozosta³ych budynków lub ich czê�ci,
w tym zajêtych na prowadzenie odp³at-
nej statutowej dzia³alno�ci po¿ytku pu-
blicznego przez organizacje po¿ytku pu-
blicznego � 5,20 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej,

f) od budowli � 2% ich warto�ci okre�lo-
nej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust.3-7 ustawy.

2. Od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

�ci gospodarczej bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania ewidencji gruntów i bu-
dynków � 0.66 z³ od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami , zajêtych  na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych � 3,52 z³ od 1 ha powierzchni,

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego � 0,19 z³ od 1 m2

powierzchni.
§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Milanówka.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 roku po uprzednim og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Mazowieckiego.

       Przewodnicz¹cy
 Rady Miasta Milanówka

        Wojciech Wlaz³o

UCHWA£A Nr 207/XX/04 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 23 listopada
2004 r.
w sprawie: okre�lenia wysoko�ci stawek
podatku od nieruchomo�ci na 2005 rok,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za,
3-wstrz.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142,
poz.1591 z roku 2001, zmiany: z 2002 r.
Dz.U.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr
113  poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214
poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr
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UCHWA£A Nr 208/XX/04 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 23 listopada
2004 r., w sprawie: podatku od posiada-
nia psów na rok 2005 r., któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu: 11-za, 3-przeciw,
1-wstrz.,
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142
poz.1591 z 2001r. zmiany: z 2002 r.
Dz.U.Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr
113  poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214
poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr
162 poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102
poz.1055 i Nr 116 poz.1203/ art.13 ust.1,
ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych1

/tekst jednolity Dz.U.Nr 9 poz.84 z 2002 r.
zmiany: z 2002 r. Dz.U.Nr 200 poz.1683,
z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039,
Nr 188 poz. 1840, Nr 200  poz.1953 i Nr
203 poz.1966, z 2004 r. Nr 92 poz.880
i poz.884, Nr 96 poz.959 i Nr 123,
poz.1291/ oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 pa�dziernika 2004 r.
w sprawie wysoko�ci górnych granic sta-
wek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych /M.P.Nr 46 poz.794/  �  Rada Mia-
sta Milanówka  uchwala,  co nastêpuje:

§ 1
Stawkê roczn¹ podatku od posiadania
psów ustala siê w wysoko�ci � 42 z³ od
jednego psa.

§ 2
1. Obowi¹zek podatkowy w zakresie podat-

ku od posiadania psów, powstaje od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym osoba fizyczna
wesz³a w posiadanie psa.

2. Obowi¹zek podatkowy wygasa z koñcem
miesi¹ca, w którym osoba posiadaj¹ca psa
zg³osi³a, ¿e przesta³y istnieæ okoliczno�ci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.

3. Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub
wygas³ w ci¹gu roku, podatek od posia-
dania psów na ten rok ustala siê propor-
cjonalnie do liczby miesiêcy, w których
istnia³ obowi¹zek podatkowy.

§ 3
Podatek od posiadania psów  p³atny jest
bez wezwania  w terminie do dnia 30
czerwca roku podatkowego, a w przypad-
ku powstania obowi¹zku podatkowego
w ci¹gu roku  �  w terminie 14 dni od po-
wstania obowi¹zku podatkowego.

§ 4
Zwolnieniu z podatku podlega posiada-
nie psów przez osoby w wieku powy¿ej
60 lat prowadz¹ce samodzielne gospodar-
stwo domowe.

§ 5
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Milanówka.

§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r. po uprzednim og³oszeniu

w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka

Wojciech Wlaz³o

UCHWA£A Nr 209/XX/04 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 23 listopada
2004 r. w sprawie: wysoko�ci stawek op³a-
ty targowej i okre�lenia inkasenta oraz wy-
nagrodzenia za inkaso, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu: 13-za, 2-wstrz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r.
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.
1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162
poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203/ art.19 pkt 1 lit.�a�
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych1  /tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84
zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1683
z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.
1039,  Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz.
1953 i Nr 203 poz. 1966 z 2004 r. Nr 92
poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr 123
poz. 1291/ oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 pa�dziernika 2004 r.
w sprawie wysoko�ci górnych granic sta-
wek kwotowych w podatkach i op³atach
lokalnych /M.P.Nr 46 poz.794/ � Rada Mia-
sta Milanówka uchwala,  co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej
w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1. Od sprzeda¿y z samochodu osobowego
14,00 z³,

2. Od sprzeda¿y z  samochodu dostawcze-
go do 1,5 t ³adowno�ci  19,00 z³,

3. Od sprzeda¿y z samochodu dostawczego
powy¿ej 1,5 t ³adowno�ci 23,00 z³,

4. Od sprzeda¿y z ci¹gnika z przyczep¹
19,00 z³,

5. Od  sprzeda¿y z przyczepy 14,00 z³,
6. Od sprzeda¿y z namiotu 14,00 z³,
7. Od sprzeda¿y  za 1 m² powierzchni lub

1 m krawêdzi stoiska 5,00 z³,
8. Od sprzeda¿y z rêki, koszyka 4,00 z³,
9. Od sprzeda¿y za  sto³u handlowego 12,00 z³.

§ 2
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w dro-

dze inkasa.
2. Pobór op³aty targowej powierza siê Zak³a-

dowi Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Milanówku.

3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso
w wysoko�ci 40 %  zainkasowanych kwot.

  § 3
Trac¹ moc: Uchwa³a Nr 96/XIV/99 Rady
Miasta Milanówka z dnia 30 sierpnia
1999 r. w sprawie okre�lenia inkasenta
op³aty targowej oraz Uchwa³a Nr 115/XI/

03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 listo-
pada  2003 r. w sprawie op³aty targowej.

§ 4
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Milanówka.

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r. po uprzednim og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka

Wojciech Wlaz³o

UCHWA£A Nr 210/XX/04 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 23 listopada
2004 r., w sprawie: zwolnieñ w podatku
od nieruchomo�ci na 2005 r., któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³o-
�nie.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r.
Nr 142 poz.1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214
poz.1806 z 2003 r. Nr 80 poz.717 i Nr 162
poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz.1055
i Nr 116 poz.1203/ i art.7 ust.3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych1 /tekst jednolity
Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.84, zmiany: Dz.U.
z 2002 r. Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96
poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188
poz.1840, Nr 200 poz.1953 i Nr 203
poz.1966 z 2004 r. Nr 92 poz.880 i 884,
Nr 96 poz.959 i Nr123 poz.1291/ � Rada
Miasta Milanówka  uchwala,  co nastê-
puje:

§ 1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:
� budynki i grunty stanowi¹ce w³asno�æ lub

bêd¹ce w posiadaniu lub trwa³ym zarz¹-
dzie instytucji kultury oraz gminnych jed-
nostek organizacyjnych,

� budynki i grunty stanowi¹ce w³asno�æ gmi-
ny zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci
w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie
obejmuj¹ budynków i gruntów zwi¹za-
nych z prowadzeniem dzia³alno�ci gospo-
darczej.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Milanówka

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu
z dniem 1 stycznia 2005 r. po uprzednim
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka

Wojciech Wlaz³o
    1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej

regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw
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ci¹g dalszy ze strony poprzedniej
§ 6

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta Milanówka.

§ 7
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005r. po uprzednim og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Mazowieckiego.

      Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka

      Wojciech Wlaz³o

UCHWA£A Nr 212/XX/04 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 23 listopada
2004 r. w sprawie: ustalenia stawek do-
tacji przedmiotowej dla zak³adu bud¿eto-
wego, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
15-za, jednog³o�nie.
Na podstawie art.117 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych
/Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 r. z pó�n.
zm./ � Rada Miasta Milanówka  uchwa-
la, co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê nastêpuj¹ce wysoko�ci stawek jed-
nostkowych dotacji s³u¿¹cych do skalkulo-
wania wysoko�ci dotacji przedmiotowej na
2005 rok dla Zak³adu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Milanówku:

a) w zakresie utrzymania k¹pieliska miej-
skiego  � 18,40 z³ do ceny jednorazowe-
go wej�cia na  basen,

b) w zakresie bie¿¹cego utrzymania budyn-
ków administrowanych przez zak³ad �
1,73 z³ do bie¿¹cego utrzymania 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

c) w zakresie remontów budynków miesz-
kalnych   �   58,83 z³  �  1 m2 powierzchni.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-
strza Miasta Milanówka.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjê-
cia i podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka

Wojciech Wlaz³o

l Uchwa³ê nr 213/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: zmiany uchwa³y
Nr 257/XXXIII/01 Rady Miasta Milanów-
ka z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie Re-
gulaminu Targowiska Miejskiego, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jed-
nog³o�nie.
Zmiany w Regulaminie dotycz¹ wprowa-
dzenia pokwitowañ w postaci biletów tar-
gowych datowanych, które nale¿y zacho-
waæ do kontroli oraz uregulowania zasad
rezerwowania miejsc na placu targowym.

l Uchwa³ê nr 214/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: zmiany uchwa³y
nr 139/XIII/04 dot. okre�lenia stawek
op³at za zajêcie pasa drogowego dróg za-

rz¹dzanych przez Gminê, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 14-za, 1-wstrz.
W Uchwale nr 139/XIII/04 w sprawie:
okre�lenia stawek op³at za zajêcie pasa
drogowego dróg zarz¹dzanych przez
Gminê dodaje siê punkt, w którym ustala
siê dla inwestycji miejskich (wodoci¹gi,
kanalizacja) preferencyjn¹ stawkê w wy-
soko�ci 2 z³ za m2 za ka¿dy dzieñ zajêcia
pasa drogowego, co spowoduje zwiêksze-
nie konkurencyjno�ci firm ubiegaj¹cych
siê o wykonywanie inwestycji gminnych
np. wodoci¹gowych czy kanalizacyjnych,
a jednocze�nie bêdzie mia³o wp³yw na ob-
ni¿enie kosztów ich wykonania.

l Uchwa³ê nr 215/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: zmiany uchwa³y
nr 200/XIX/04 dot. udzielenia porêcze-
nia finansowego dla Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie z tytu³u zaci¹gniê-
cia po¿yczki przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po-
¿arn¹ w Milanówku na zakup samocho-
du ratowniczo-ga�niczego, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³o-
�nie.
Zmiana dotyczy przesuniêcia terminu
zabezpieczenia sp³aty po¿yczki wraz
z  odsetkami z 31.08.2005 r. na
31.10.2007 r. zaci¹gniêtej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Milanówku
na zakup samochodu ratowniczo-ga�ni-
czego, poniewa¿ Zarz¹d WFO�iGW nie
zgodzi³ siê na krótszy termin sp³aty.

l Uchwa³ê nr 216/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: wyra¿enia zgody
na udzielenie przez Burmistrza Miasta
Milanówka bonifikaty od ceny  sprzeda-
¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asno-
�ci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budyn-
ku po³o¿onym w Milanówku przy ul.Pi³-
sudskiego 33, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 15-za, jednog³o�nie,
Uchwa³a umo¿liwia udzielenie najemcom
bonifikaty w wysoko�ci 70% od ceny lo-
kali mieszkalnych, w budynku przy ulicy
Pi³sudskiego 33, w przypadku jednorazo-
wej zap³aty do 30 czerwca 2005 r. oraz
bonifikaty w wysoko�ci 60% od ceny lo-
kalu mieszkalnego w przypadku roz³o¿e-
nia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na
wniosek najemcy na raty. Z bonifikaty
mog¹ skorzystaæ osoby, które nabêd¹ lokale
mieszkalne do dnia 30 czerwca 2005 r.

l Uchwa³ê nr 217/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: wyra¿enia zgody
na udzielenie przez Burmistrza Miasta
Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda-
¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asno-
�ci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budyn-
ku po³o¿onym w Milanówku przy  ul.Za-
menhofa 1, któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu: 15-za, jednog³o�nie,
Uchwa³a umo¿liwia udzielenie najemcom
bonifikaty w wysoko�ci 90% od ceny

Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/
EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie usta-
nowienia wspólnych zasad dla niektórych ty-
pów transportu kombinowanego towarów miê-
dzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L
368 z 17.12.1992) dyrektywy 1999./61/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobiera-
nia op³at za u¿ytkowanie niektórych typów in-
frastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz. Urz.
WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce og³o-
szenia aktów prawa  Unii Europejskiej, za-
mieszczone w niniejszej ustawie � z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³on-
kostwa w Unii Europejskiej � dotycz¹ og³osze-
nia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii
Europejskiej � wydanie specjalne: tekst jedn.
Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 ze zm.).

UCHWA£A Nr 211/XX/04 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 23 listopada
2004 r. w sprawie: zwolnienia w 2005
roku z podatku rolnego od gruntów, na
których zaprzestano produkcji rolnej, któ-
r¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³o�nie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie
gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142
poz. 1591 z 2001r. zmiany: z 2002 r.
Dz.U.Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr
214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717
i Nr 162 poz. 1568  z 2004 r. Nr 102 poz.
1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 12 ust.
7 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 li-
stopada 1984 r. /Dz.U.Nr 94 poz. 431
z 1993r., Nr 1 poz. 3 z 1994r.,  Nr 91 poz.
409 z 1996 r., Nr 43 poz. 272 i Nr 137
poz. 926 z 1997 r., Nr 108 poz. 681
z 1998 r., Nr 81 poz. 875 z  2001r., Nr
200 poz. 1680 z 2002 r., Nr 110 poz. 1039
i Nr 162 poz. 1568 z 2003r./ � Rada Mia-
sta Milanówka uchwala, co nastêpuje:

§ 1
Zwalnia siê od podatku rolnego u¿ytki
rolne, na których zaprzestano produkcji
rolnej z tym,¿e zwolnienie mo¿e dotyczyæ
nie wiêcej ni¿ 20 % powierzchni u¿ytków
rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie
wiêcej ni¿ 10 ha � na okres nie d³u¿szy
ni¿ 3 lata.

§ 2
Zwolnienie od podatku rolnego nastêpu-
je na wniosek podatnika z³o¿ony przed
rozpoczêciem roku podatkowego.

§ 3
Wniosek powinien zawieraæ informacje na
jaki okres zaprzestano produkcji rolnej.

§ 4
Do wniosku nale¿y do³¹czyæ wyrys dzia³ki
wy³¹czonej z produkcji rolnej.

§ 5
Grunty wy³¹czone z dzia³alno�ci produk-
cji rolnej musz¹ byæ utrzymywane w czar-
nym ugorze, zwalczane chwasty, a dzia³-
ka powinna byæ oznakowana w terenie.
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lokali mieszkalnych, w budynku przy uli-
cy Zamenhofa 1, w przypadku jednora-
zowej zap³aty do 30 marca 2005r. oraz
bonifikaty w wysoko�ci 60% od ceny lo-
kalu mieszkalnego w przypadku roz³o¿e-
nia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na
wniosek najemcy na raty.

l Uchwa³ê nr 218/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: wyra¿enia zgody
na udzielenie przez Burmistrza Miasta
Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda-
¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³a-
sno�ci¹ Gminy Miasto Milanówek, w bu-
dynku po³o¿onym w Milanówku przy In-
¿ynierskiej 13/15, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie.
Uchwa³a umo¿liwia udzielenie najemcom
bonifikaty w wysoko�ci 90% od ceny lo-
kali mieszkalnych, w budynku przy ulicy
In¿ynierskiej 13/15 w przypadku jedno-
razowej zap³aty do 30 czerwca 2005 r.
oraz bonifikaty w wysoko�ci 60% od ceny
lokalu mieszkalnego w przypadku roz³o-
¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego,
na wniosek najemcy na raty. Z bonifika-
ty mog¹ skorzystaæ osoby, które nabêd¹
lokale mieszkalne do dnia 30 czerwca
2005 r.

l Uchwa³ê nr 219/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: zbycia lokali
mieszkalnych w budynku po³o¿onym
w Milanówku przy ul.Wojska Polskiego 24,
bêd¹cych w³asno�ci¹ Gminy Miasto Mi-
lanówek oraz zasad p³atno�ci za te loka-
le, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
15-za, jednog³o�nie.
Uchwa³a umo¿liwi³a sprzeda¿ lokali
mieszkalnych stanowi¹cych w³asno�æ
Gminy, w budynku po³o¿onym w Mila-
nówku przy ulicy Wojska Polskiego 24.

l Uchwa³ê nr 220/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: wyra¿enia zgody
na udzielenie przez Burmistrza Miasta
Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda-
¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³a-
sno�ci¹ Gminy Miasto Milanówek, w bu-
dynku po³o¿onym w Milanówku przy
ul.Wojska Polskiego 24, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie.
Uchwa³a umo¿liwia udzielenie najemcom
bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych,
w budynku przy ulicy Wojska Polskiego
24, w wysoko�ci 90%  � w przypadku jed-
norazowej zap³aty do 30 czerwca 2005 r.,
w wysoko�ci 85% � w przypadku jedno-
razowej zap³aty do 31 grudnia 2005 r.,
w wysoko�ci 60% � w przypadku roz³o-
¿enia zap³aty ceny sprzeda¿y lokalu miesz-
kalnego, na wniosek najemcy, na raty.

l Uchwa³ê nr 221/XX/04  Rady Miasta
Milanówka w sprawie: uznania za po-
mniki przyrody, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie.
Radni uznali za pomniki przyrody 23 po-
jedyncze drzewa i 3 aleje drzew o szcze-
gólnej warto�ci przyrodniczo-krajobra-

zowej i kulturowej oraz odznaczaj¹ce siê
okaza³ymi rozmiarami.
Rada po raz pierwszy skorzysta³a z ta-
kich kompetencji, dotychczas stosowana
by³a procedura ubiegania siê o uznanie za
pomniki przyrody w drodze Rozporz¹dze-
nia Wojewody. Zastosowanie nowej pro-
cedury ma na celu skrócenie czasu ocze-
kiwania na uznanie za pomnik przyrody,
co daje jednocze�nie mo¿liwo�æ szybkie-
go ubiegania siê o dotacje na konserwacjê
pomników przyrody z WFO�iGW.

l Uchwa³ê nr 222/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: ustalenia dla te-
renu miasta liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 9-za, 4-przeciw, 2-wstrz.
Na terenie miasta Milanówka ustalono
liczbê 30 (s³ownie: trzydziestu) punktów
sprzeda¿y napojów alkoholowych zawie-
raj¹cych powy¿ej 4,5 proc. alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y. Do-
tychczas funkcjonowa³ limit 25 punktów.

l Uchwa³ê nr 223/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: ustalenia dla te-
renu miasta liczby punktów sprzeda¿y
napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu  sprzeda¿y, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 14-za, 1-wstrz.
Na terenie miasta Milanówka ustalono
liczbê 8 (s³ownie: o�miu) punktów sprze-
da¿y napojów alkoholowych zawieraj¹-
cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹t-
kiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
w miejscu sprzeda¿y. Dotychczas funkcjo-
nowa³ limit 5 punktów.

l Uchwa³ê  nr  224/XX/04  Rady  Miasta
Milanówka w sprawie: programu wspó³-
pracy Gminy z organizacjami pozarz¹do-
wymi, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
15-za, jednog³o�nie.
Na Radzie Miasta spoczywa obowi¹zek
podejmowania co roku takiej uchwa³y.
W prowizorium bud¿etowym zabezpiecza
siê �rodki, o które w drodze konkursu
mog¹ siê ubiegaæ organizacje pozarz¹do-
we. �rodki te przeznaczane s¹ na organi-
zowanie akcji �Lato i Zima� dla dzieci
i m³odzie¿y oraz na dzia³alno�æ kultural-
n¹  na terenie Milanówka.

l Uchwa³ê nr 225/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: zmiany uchwa³y
nr 210XXVIII/2000 dot. zasad tworzenia
za³¹cznika inwestycyjnego do bud¿etu
Gminy i trybu wspó³pracy z w³a�cicielami
nieruchomo�ci, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 14- za, 1-wstrz.
Zmiana w uchwale dotyczy zwiêkszenia
w stosunku do w³a�cicieli nieruchomo�ci,
którzy nie uczestniczyli w Spo³ecznym Ko-
mitecie Budowy Infrastruktury, op³aty

z 50% do 100%  ostatecznej kwoty przy-
padaj¹cej na cz³onka komitetu za pod³¹-
czenie/korzystanie z urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej wybudowanej przez
Gminê we wspó³pracy z Komitetem. Zmia-
na op³aty spowoduje mobilizacjê miesz-
kañców do udzia³u w Komitetach Spo³ecz-
nych, co ma bezpo�rednie prze³o¿enie na
obni¿enie op³aty przypadaj¹cej na jedne-
go cz³onka Komitetu. Jednocze�nie udzia³
wszystkich mieszkañców ulicy objêtej
Komitetem ma wp³yw na planowe wyko-
nanie dokumentacji oraz budowy kana³u
i przykanalików w jednym czasie.

l Uchwa³ê nr 226/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: nadanie nazwy
ulicy (Topolowa), któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie.
Rok temu zosta³ uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego
terenu Lipowa�1. Nowopowsta³ej ulicy
(dz. ew. Nr 23/1 w obrêbie 05�02), bocz-
nej od ulicy Lipowej nadano nazwê � To-
polowa.

l Uchwa³ê  nr  227/XX/04  Rady  Miasta
Milanówka w sprawie: wytypowania
kandydata do Powiatowej Rady Zatrud-
nienia, radni w g³osowaniu: 15-za, jed-
nog³o�nie.
Do Powiatowej Rady Zatrudnienia zosta³
wybrany wiceprzewodnicz¹cy Rady Mia-
sta Jerzy Majewski.

*
Radni przyjêli plan kontroli Komisji Re-
wizyjnej w miesi¹cu grudniu br. w g³oso-
waniu: 15-za, jednog³o�nie.

*
Radni zaakceptowali w g³osowaniu 13-
za, 2-wstrzym. stanowisko Burmistrza
Miasta w sprawie definicji ogrodzeñ do
stosowania w uruchamianych miejsco-
wych planach zagospodarowania prze-
strzennego.

*
Rada Miasta zajê³a stanowisko w sprawie
by³ego Szpitala �Turczynek�, w g³osowa-
niu � 15-za jednog³o�nie.
(Stanowisko (Apel) drukujemy po In-
formacji).

l Uchwa³ê  nr 228/XX/04 Rady Miasta
Milanówka w sprawie: rozpatrzenia
skargi Pana Bogdana Pa³uby na O�rodek
Pomocy Spo³ecznej, Skarga zosta³a uzna-
na za bezzasadn¹ w g³osowaniu: 13-za,
2-wstrz.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a po-
nadto zosta³y wywieszone na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y,
uchwa³y wraz z za³¹cznikami i pisemne
opracowania dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹-
du 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
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Sz. Pan Zbigniew Reluga Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Grodziskiego

Sz. Pan Marek Wie¿bicki
Starosta Powiatu Grodziskiego
Szanowny Panie Przewodnicz¹cy
Szanowny Panie Starosto

A P E L
Na Pana rêce sk³adamy apel skierowany

do Rady Powiatu Grodziskiego o podjêcie
dialogu dotycz¹cego planowanej, przez Za-
rz¹d Powiatu Grodziskiego, sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci,  o nazwie Turczynek, po³o¿onej
przy ul. Brwinowskiej w Milanówku.

Nieruchomo�æ ta, bêd¹ca obecnie w po-
wiatowym zasobie nieruchomo�ci, sk³ada siê
z cennych pod wzglêdem architektonicznym
obiektów zabytkowych, otoczonych liczny-

Jeste�my na pó³metku IV kadencji samo-
rz¹du. Czas, wiêc na raport z wykonanych
inwestycji, na które w br. przeznaczyli�my
6,0 mln z³, przy 27,5 mln z³ bud¿etu.

� W maju zosta³ oddany do u¿ytkowania
nowy Komisariat Policji przy ul. Literackiej 13.

Wybudowany przez Zak³ad Remontowo-
Budowlany Komendy Sto³ecznej Policji (przy
dofinansowaniu Miasta Milanówka) komi-
sariat, jest nowoczesny i posiada 370 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej.

Od po³owy pa�dziernika br. za³oga komi-
sariatu Policji zosta³a wzmocniona o 4 no-
wych policjantów. Stan etatowy naszego ko-
misariatu wynosi obecnie 20 funkcjonariuszy.

Da³o to mo¿liwo�æ zwiêkszenia codzien-
nych patroli mieszanych Policji i Stra¿y Miej-
skiej � z jednego do dwóch.

� Kolejny rok partycypujemy w moderni-
zacji drogi wojewódzkiej nr 719, czyli ul.
Królewskiej. Zakoñczyli�my przebudowê bar-
dzo niebezpiecznego skrzy¿owania
z ul. Podwiejsk¹. Ponadto wybudowali�my trzy
zatoki autobusowe: dwie przy ul. Podwiejskiej
i jedn¹ naprzeciwko ul. Nadarzyñskiej.

� W ramach porozumienia ze Staro-
stwem Powiatowym (finansowanie po po-
³owie) wykonany zosta³ II etap modernizacji
ul. Ko�ciuszki (Podgórna�II brama by³ego
DWK), II etap budowy chodników w ul. No-
wowiejskiej i Kazimierzowskiej. Ponadto
wymieniony zosta³ chodnik ul. P. Skargi (na
wysoko�ci osiedli Jedwabnik I i II), wykona-
no II etap modernizacji ul. �redniej, czyli po-
³o¿ono nawierzchniê t³uczniow¹ z krawê¿-
nikiem na odcinku od zakoñczenia I etapu
w kierunku torów kolejki WKD (³¹cznie
200 mb). Porozumienie bêdzie kontynuowa-
ne w nastêpnych latach tej kadencji.

� Zmodernizowano odcinki dróg gmin-
nych: ul. Wojska Polskiego (nawierzchnia
t³uczniowa wraz z chodnikiem na odcinkach
Pó³nocna�Podgórna i S³owackiego�Rzecz-
na), ul. Wspólna (nawierzchnia z trylinki

wraz z chodnikiem na odcinku Zaciszna�
Podgórna), ul. Czubiñska (nawierzchnia
z trylinki na odcinku Kaprys�Zielona), ul. Kra-
kowska (parking na 15 miejsc postojowych
na odcinku od ul. Dworcowej w stronê
ul. Wspólnej), ul. Grudowska (nawierzchnia
z kostki na odcinku Królewska�D³uga),
ul. Polna (nawierzchnia t³uczniowa na wjaz-
dach od strony ul. Grudowskiej i Podwiej-
skiej), ul. Okrzei (nawierzchnia z trylinki na
odcinku £¹czna�Mifam), ul. Ksi¹¿enicka
(nawierzchnia z kostki II etap, tj. 350 mb).

Przystêpujemy do modernizacji ul. Staszi-
ca (nawierzchnia t³uczniowa na odcinku Kró-
lewska�Wysoka) i ul. £¹kowej (nawierzch-
nia t³uczniowa na odcinku miêdzy firmami
Brennpol i GranMar ok. 500 mb).

Ogó³em czê�ciowo lub ca³kowicie zosta³o
zmodernizowanych 4,5 kmb dróg, na co wy-
dano ponad 2 mln z³.

� Kontynuujemy budowê kanalizacji sa-
nitarnej jako priorytetowej bran¿y inwe-
stycyjnej. Wybudowane zosta³y kana³y w ul.
Królowej Jadwigi, ul. Wielki K¹t (Zachodnia�
Spacerowa), ul. Pasiecznej, ul. Dêbowej
(Smoleñskiego�Grabowa), ul. Grabowej
(Pi³sudskiego�Okólna) i ul. Brwinowskiej
(ul. Turczynek�dawny Szpital). Rozpoczyna-
my II etap budowy kanalizacji na Grudowie
obejmuj¹cy ulice Cich¹ (Szkolna�Marsza³-
kowska), Jasn¹ (Szkolna�Marsza³kowska),
S³oneczn¹ i Marsza³kowsk¹. Jeszcze w tym
roku rozpoczniemy budowê kana³u w ul. Mic-
kiewicza (Ko�ciuszki�Zachodnia). £¹cznie
stanowi to 3,8 kmb kanalizacji za kwotê
1,8 mln z³.

� Trwa modernizacja obiektu sporto-
wego na Turczynku. Na nasypie ziemnym
przy g³ównej p³ycie zosta³a wybudowana be-
tonowa trybuna ze 128 plastikowymi krze-
se³kami. Utwardzony zosta³ dodatkowy te-
ren wokó³ budynku hydroforni.

W trakcie wykonania znajduje siê doku-
mentacja techniczna �Centrum Sportu i Re-
kreacji Grudów�, obejmuj¹ca halê sportow¹,

sto³ówkê, bibliotekê na terenie Zespo³u Szkó³
Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69 oraz
tor wrotkarski, boiska do gier zespo³owych
i krêgielniê na terenie dzia³ki komunalnej
przy ul. Szkolnej (naprzeciwko ZSG nr 1).

W tym roku zorganizowali�my 30 imprez
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i m³odzie-
¿y, w których udzia³ wziê³o 2300 uczestników.

� Kontynuujemy selektywn¹ zbiórkê
odpadów, w której uczestniczy 3800 gospo-
darstw (93% mieszkañców naszego miasta).
Pocz¹wszy od tego roku dopracowali�my siê
znacznych oszczêdno�ci w zakresie kosztów
realizacji programu selektywnej zbiórki, po-
niewa¿ ciê¿ar finansowania selektywnej
zbiórki przerzucili�my na firmê AMINEX
obs³uguj¹c¹ system.

� Zakoñczono I etap budowy mieszkañ
dla naszych lokatorów w ramach Towarzy-
stwa Budownictwa Spo³ecznego. Wiosn¹
tego roku oddano do u¿ytkowania 52 miesz-
kania, z czego 32 przypad³y lokatorom, któ-
rych domy przeznaczone s¹ do rozbiórki,
oraz rodzinom, które pozostawi³y nam lokale
komunalne (za nich partycypacjê w wysoko-
�ci 28�30% warto�ci lokalu wnios³a Gmina).
Trwa realizacja II etapu budowy. Ca³a inwe-
stycja zostanie zakoñczona w 2005 roku.
£¹cznie zostan¹ wybudowane 104 lokale,
w tym 64 lokale przy partycypacji Gminy
w wys. 1,25 mln z³.

� Utrzymujemy dzia³alno�æ Miejskiej Po-
radni Rehabilitacyjnej. Finansujemy badania
profilaktyczne (w tym roku dla kobiet � ba-
dania mammograficzne, dla mê¿czyzn � ba-
dania laboratoryjne PSA, tj. wczesne wykry-
wanie nowotworu prostaty i badania ortope-
dyczne dzieci szkolnych).

Zapewniamy �rodki na utrzymanie eta-
tów pielêgniarek i lekarzy szkolnych.

Udzielamy pomocy organizacjom emery-
tów i rencistów, osób niepe³nosprawnych
i kombatantów.

Udzielamy dodatkowego wsparcia oso-
bom korzystaj¹cym z O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Inwestycje w Milanówku

mi pomnikami przyrody oraz lasem o cha-
rakterze ochronnym.

Od chwili przeniesienia szpitala z Tur-
czynka do Grodziska obiekt ten pozostaje bez
administratora, a zabytkowe budynki nisz-
czej¹. W³adze miasta Milanówka, na które-
go terenie znajduje siê obiekt nie mog¹ po-
zostaæ obojêtne na degradacjê zabytkowego
za³o¿enia parkowo-pa³acowego, szczególnie
znajduj¹cego siê  w rejestrze zabytków.

Obiekt ten jest trwale wpisany w krajo-
braz Milanówka, zarówno ze wzglêdu na
jego walory architektoniczne, jak i przyrod-
niczo-krajobrazowe.

W �wiadomo�ci mieszkañców Milanów-
ka obiekt s³u¿y³ i powinien s³u¿yæ celom pu-
blicznym pe³ni¹c funkcje ogólnodostêpne.
Jego losy i przysz³e zagospodarowanie bu-

dzi zrozumia³e zaniepokojenie mieszkañców
oraz organizacji spo³ecznych (kserokopie
6-ciu pism w za³¹czeniu).

Jako gospodarze miasta Milanówka oraz
jego mieszkañcy jeste�my ¿ywo zainteresowa-
ni przysz³o�ci¹ tego zabytkowego obiektu.

Pragniemy podj¹æ rozmowy, w trakcie
których byæ mo¿e zostanie wypracowana
opcja pozwalaj¹ca na w³¹czenie siê gminy
Milanówek jako strony w dzia³ania maj¹ce
na celu zabezpieczenie przysz³o�ci obiektu.

Upowa¿niamy Burmistrza Miasta Mila-
nówka � Jerzego Wysockiego do podjêcia roz-
mów  w tej sprawie.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka

      Wojciech Wlaz³o

ci¹g dalszy ze strony poprzedniej
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� dokonuje siê przeniesieñ miêdzy
paragrafami w planie wydatków:

l w rozdz. 60016 z przeznaczeniem na
zakup znaków drogowych i rusztów
do wpustów ulicznych, 3000 z³,

l w rozdz. 75095 na zakup materia³ów
promocyjnych o Milanówku, 4000 z³,

l w rozdz. 90015 z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów o�wietlenia ulic
w mie�cie, 9700 z³,

l w rozdz. 92695 na zakup nagród
w turnieju miêdzygminnym halowej
pi³ki no¿nej w Milanówku o puchar
Burmistrza Miasta, 2000 z³,

� zwiêksza siê dochody i wydatki bu-
d¿etowe o zwiêkszon¹ kwotê dotacji
celowej z bud¿etu pañstwa w wysoko-
�ci 96.980 z³ w rozdz. 85212. Zwiêk-
szenia dokonano z przeznaczeniem na
realizacjê �wiadczeñ rodzinnych,

� zmniejsza siê dochody i wydatki bu-
d¿etowe o zmniejszon¹ kwotê dotacji
celowej z bud¿etu pañstwa w wysoko-
�ci 140 z³ w rozdz. 75113. Zmniejsze-
nia dokonano w celu urealnienia po-
niesionych wydatków na przeprowa-
dzenie i przygotowanie wyborów do
Parlamentu  Europejskiego,

� dokonuje siê przeniesieñ miêdzy
paragrafami w planie wydatków:

l w rozdz. 60016 z przeznaczeniem na
zakup znaków drogowych i luster
ulicznych,

l w rozdz. 85154 w celu urealnienia pla-
nu wydatków Punktu Konsultacyjno-
Informacyjnego dla Osób Uzale¿nio-
nych i ich Rodzin,

l w rozdz. 90004 z przeznaczeniem na
zakup krzewów do nasadzeñ na tere-
nach zieleni miejskiej,

� dokonuje siê tak¿e przeniesieñ miê-
dzy rozdzia³ami:

l w dziale 852 w planie wydatków
O�rodka Pomocy Spo³ecznej na kwotê
15.833 z³ z przeznaczeniem na wyp³a-
ty zasi³ków celowych, dodatków
mieszkaniowych oraz modernizacjê
systemu Pomost,

l w dziale 900 na kwotê 5.000 z³ z prze-
znaczeniem na wydatki zwi¹zane
z gospodark¹ odpadami (wywóz eter-
nitu, niebezpiecznych odpadów).

b)  zmian w planie finansowym �rodków
specjalnych na 2004 r.:

� tworzy siê �rodki specjalne w rozdz.
75095 Pozosta³a dzia³alno�æ z tytu³u
darowizn otrzymanych od sponsorów
w wys. 1200 z³ z przeznaczeniem na
organizacjê imprez kulturalnych
w mie�cie,

� tworzy siê �rodki specjalne w rozdz.
60016 Drogi publiczne gminne z ty-

tu³u darowizn otrzymanych od spon-
sorów w wys. 5830 z³ z przeznacze-
niem na remonty dróg w mie�cie.

c) zatwierdzenia zmian w arkuszach or-
ganizacyjnych pracy Przedszkola nr 1,
Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 i  Zespo-
³u Szkó³ Gminnych nr 3.

Zmiany w arkuszu organizacyjnym
przedszkola, zosta³y wprowadzone
w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ w stosunku do
pierwotnie planowanej liczb¹ dzieci przy-
jêtych do przedszkola i kl. 0, a w szko-
³ach w zwi¹zku ze zmian¹ ilo�ci godzin
dla poszczególnych nauczycieli.
d) powo³ania  komisji do uporz¹dkowa-

nia dokumentów z wyboru pos³ów do
Parlamentu Europejskiego,

e) projektu bud¿etu na 2005 r.,
f) uchwalenia zró¿nicowanych stawek

czynszu za najem lokali mieszkalnych
(wzrost stawek o 3%),

g) okre�lenia z jakimi osobami powinny
byæ zawierane w pierwszej kolejno�ci
umowy o najem lokali socjalnych oraz
ustalenia wysoko�ci stawki czynszu  za
najem tych lokali (wzrost stawek o 3%),

2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ (patrz informacje z XX sesji Rady
Miasta Milanówka) w sprawach:

a) korekty bud¿etu na 2004 r.,
b) zmiany uchwa³y nr 139/XIII/04 dot.

okre�lenia stawek op³at za zajêcie pasa
drogowego dróg zarz¹dzanych przez
Gminê,

c) zmiany uchwa³y nr 200/XIX/04 dot.
udzielenia porêczenia finansowego
dla WFO�iGW z tytu³u zaci¹gniêcia po-
¿yczki przez OSP w Milanówku na za-
kup samochodu ratowniczo-ga�niczego,

d) programu wspó³pracy Gminy z orga-
nizacjami pozarz¹dowymi,

e) zmiany uchwa³y nr 210XXVIII/2000
dot. zasad tworzenia za³¹cznika inwe-
stycyjnego do bud¿etu Gminy i trybu
wspó³pracy z w³a�cicielami nierucho-
mo�ci,

f) udzielenia bonifikat przy sprzeda¿y
lokali mieszkalnych,

g) uznania za pomniki przyrody,
h) zmiany uchwa³y nr 257/XXXIII/01

z dnia 27.02.2001 r. w sprawie Regu-
laminu Targowiska Miejskiego,

i) projekty bud¿etu miasta na 2005 r.,
j) projekty uchwa³ (oko³obud¿etowych)

w sprawach:
� okre�lenia wysoko�ci stawek podatku

od �rodków transportowych w 2005 r.,
� okre�lenia wysoko�ci stawek podatku

od nieruchomo�ci w 2005 r.,
� podatku od posiadania psów,
� wysoko�ci op³aty targowej,

� zwolnieñ i ulg w podatku od nierucho-
mo�ci na 2005 r.,

� zwolnienia z podatku rolnego od grun-
tów w 2005 r., na których zaprzesta-
no produkcji rolnej,

� kredytu na pokrycie wystêpuj¹cego
w ci¹gu 2005 r. niedoboru bud¿etu
miasta,

� stawek jednostkowych dotacji przed-
miotowej dla ZGKiM w 2005 r.

3. Zdecydowa³ obni¿yæ o 20% wysoko�æ
stawek za us³ugê monitorowania obiek-
tów przez Stra¿ Miejsk¹, od dnia
01.01.2005 r.

4. Zawar³ aneks do umowy z dnia
21.01.2004 r. na sk³ad, drukowanie
i rozprowadzanie Biuletynu Miasta Mi-
lanówka, w zwi¹zku ze zmian¹ stawki
podatku VAT z 7% na 22%.

5. Na wniosek Samodzielnego Ko³a Tereno-
wego nr 10 STO, obni¿y³ o 20% wyso-
ko�æ  stawki za dzier¿awê gruntu pod bu-
dynkiem Spo³ecznego Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego przy ul. Fiderkiewicza 41,
pocz¹wszy od roku 2005 r.

6. Wyrazi³ zgodê na wprowadzenie od dnia
1 stycznia 2005 r. zaproponowanych
przez ZGKiM stawek za miesiêczn¹ re-
zerwacjê miejsc handlowych na targowi-
sku miejskim: 40,00 z³ � stanowisko
handlowe dla samochodu lub namiotu,
13,00 z³/m2 � dla pozosta³ej sprzeda¿y.

7. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego na:
a) monta¿, demonta¿ i mycie koszy ulicz-

nych oraz monta¿, konserwacjê i na-
prawê ³awek parkowych w okresie
marzec 2005 � marzec 2008,

b) obs³ugê terenu przeznaczonego na
sk³adowanie li�ci przy ul. Wiatracznej
oraz wywóz wiosenny i jesienny li�ci
z prywatnych posesji i terenów u¿y-
teczno�ci publicznej w granicach mia-
sta Milanówka w latach 2005�2007,

c) wykonanie us³ug rehabilitacyjnych dla
mieszkañców Milanówka w latach
2005�2006

w trybie zapytania o cenê na:
d) wykonanie dokumentacji technicznej

kana³u sanitarnego w ulicy Podle�nej
(Wspólna�Le�ny �lad)

w trybie pozaustawowym na:
e) wykonanie badañ laboratoryjnych

PSA (wczesne wykrywanie nowotwo-
ru prostaty) w�ród mê¿czyzn powy¿ej
45 roku ¿ycia na terenie Milanówka,

f) naprawê urz¹dzeñ zabawowych na
terenie placu zabaw � �amfiteatr� przy
ul. Krótkiej i w MOK przy ul. Ko�cielnej,

g) wykonanie odcinka kana³u sanitarne-
go w ul. Warszawskiej � do posesji
nr 16, realizacja do koñca listopada br.

8. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego

Sprawozdanie z prac Burmistrza
w okresie od 24 wrze�nia do 23 listopada 2004 r.

ci¹g dalszy ze str. 1
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a) na opracowanie projektów budowla-
nych 16 kmb kana³ów sanitarnych
w Milanówku,

na wykonanie:
b) przewodu wodoci¹gowego w ul. Brwi-

nowskiej,
c) przewodu wodoci¹gowego ³¹cz¹cego

ul. Bociani¹ i ul. Per³ow¹,
d) kana³u sanitarnego w ul. Mickiewicza,
e) kana³u sanitarnego w ul. Przechodniej

i Granicznej,

Doroczne spotkanie z okazji Dnia Senio-
ra (23.10.2004) Rejonowy Oddzia³ Polskie-
go Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwali-
dów w Milanówku (RO PZERiI) ju¿ po raz
drugi zorganizowa³ w Miejskiej Hali Sporto-
wej. Wziê³o w nim udzia³ ponad 300 osób.

Otwieraj¹c uroczysto�æ prezes Zwi¹zku
Irena Zieliñska powita³a zaproszonych go-
�ci: burmistrza Jerzego Wysockiego, prze-
wodnicz¹cego Rady Miasta Milanówka Woj-
ciecha Wlaz³o, sekretarza miasta Wies³awê
Kwiatkowsk¹, prezesa Zarz¹du Okrêgu
Zwi¹zku Janusza Czy¿a, dziekana Dekana-
tu Grodziskiego ks. pra³ata Zbigniewa Szy-
sza, dyr. Miejskiego O�rodka Kultury � Annê
Biczyk, dyrektora Zespo³u Szkó³ im. ks. Piotra
Skargi El¿bietê Prze�dzieck¹, �piewaka Dariu-
sza Biernackiego oraz chór Cantabile.

W swoim sprawozdaniu z dzia³alno�ci
prezes Zieliñska przypomnia³a najwa¿niej-
sze dokonania tegoroczne Zwi¹zku, do któ-
rych zaliczyæ nale¿y organizowanie imprez
artystycznych (wspólnie z MOK-iem) wielu
wycieczek i pielgrzymek, m.in. do: Lichenia
Czêstochowy, Kodnia, Zakopanego, Gniezna,
na Ziemiê Wa³brzysk¹. Cz³onkowie Zwi¹z-
ku byli na S³owacji i w Czechach (m.in. zwie-
dzano Pragê), uczestniczyli w piknikach
i spotkaniach towarzyskich. £¹cznie w roku
2004 w wycieczkach, pielgrzymkach, kon-
certach i w Balu Seniora, który sta³ siê co-
rocznym podarunkiem w³adz samorz¹do-
wych dla emerytów � wziê³o udzia³ 980 osób
(niektóre po 2�3 razy).

Zwracaj¹c siê do zebranych burmistrz
Jerzy Wysocki powiedzia³ m.in.: �Gratulujê
wam wspania³ej aktywno�ci, co tym bardziej
jest godne podkre�lenia, bowiem jeste�cie
najliczniejsz¹ organizacj¹ na terenie miasta.
Mamy dzisiaj jesieñ, ale piêkn¹ i s³oneczn¹.
Chcia³bym wam  ¿yczyæ, aby jesieñ waszego
¿ycia by³a równie piêkna i s³oneczna i aby
wype³nia³y j¹ chwile tak radosne, jak te tu
i teraz�. Nastêpnie prezes I. Zieliñska wrê-
czy³a w imieniu RO ZERiI dyplomy uznania
za co najmniej 25-letni¹ przynale¿no�æ
i dzia³alno�æ zwi¹zkow¹ nastêpuj¹cym oso-

f) kana³u sanitarnego w ul. Wielki K¹t
i Pasiecznej,

g) kana³u sanitarnego w ul. Brwinowskiej,
h) kana³u sanitarnego w ul. Grabowej,
i) przewodu wodoci¹gowego ³¹cz¹cego

ul. Staszica i ul. Wysockiego
w trybie zapytania o cenê
j) na dostawê sprzêtu komputerowego

dla Urzêdu Miejskiego,
k) na zagospodarowanie balastu kompo-

stowego zlokalizowanego na terenie
kompostowni miejskiej,

Dzieñ Seniora w Milanówku
pod znakiem odznaczeñ

bom: Genowefa Bienias, Genowefa Dr¹¿kie-
wicz, Leokadia Ga³czyñska, Jolanta Kotlar-
czyk, Zygmunt Ner, Wanda Olszewska, Kry-
styna Osiecka, Stanis³awa Peroñczyk, Anna
Sokalska, Joanna de Virion, Maria Kajzer,
Maria Olszewska i Marianna Stankiewicz.
Okaza³o siê, ¿e najd³u¿szym, a mianowicie
38-letnim sta¿em, legitymuje siê L. Ga³czyñ-
ska. W imieniu w³adz miasta burmistrz
Jerzy Wysocki i przewodnicz¹cy Rady Woj-
ciech Wlaz³o wrêczyli wyró¿nionym osobom
wi¹zanki kwiatów wraz z artystycznym kalen-
darzem milanowskim na 2005 r. i pami¹tkami
z jedwabiu z okazji przypadaj¹cego w tym roku
80-lecia jedwabnictwa w Milanówku.

Nastêpnie g³os zabra³ przyby³y z Warsza-
wy prezes Rady Okrêgowej Zwi¹zku Janusz
Czy¿ informuj¹c, ¿e Zarz¹d G³ówny Zwi¹z-
ku przyzna³ kilku osobom najwy¿sze odzna-
czenie zwi¹zkowe. Z³ot¹ Odznakê za wybit-
ne zas³ugi dla emerytów i rencistów, za pra-
cê dla dobra tego �rodowiska wrêczy³ burmi-
strzowi Milanówka Jerzemu Wysockiemu
i przewodnicz¹cej Rejonowego Oddzia³u
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Milanówku Irenie Zieliñskiej. Ponadto  �za
wielki spo³eczny wk³ad pracy i za zas³ugi dla
Zwi¹zku� Odznaki Honorowe PZERiI otrzy-
mali: przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanów-
ka Wojciech Wlaz³o, sekretarz miasta � Wie-
s³awa Kwiatkowska, dyrektor Miejskiego
O�rodka Kultury Anna Biczyk i wieloletnia
dzia³aczka Zwi¹zku � Alicja Krajewska.

W swoim obszernym przemówieniu pre-
zes PZERiI Janusz Czy¿ wyrazi³ uznanie dla
dzia³alno�ci prezesa Ireny Zieliñskiej, Zarz¹-
du i ca³ej spo³eczno�ci emeryckiej w Mila-
nówku za to co robi¹ dla swojego �rodowi-
ska. �Obecno�æ na uroczysto�ci przedstawi-
cieli w³adz samorz¹dowych z burmistrzem
Jerzym Wysockim na czele � stwierdzi³ go�æ
� jest potwierdzeniem tego, ¿e lokalne w³a-
dze s¹ bardzo wra¿liwe na sprawy naszych
cz³onków, wspieraj¹ ich dzia³alno�æ i za to
pragnê im podziêkowaæ w imieniu w³adz
Zwi¹zku. Wszyscy zdajemy sobie sprawê
z tego, jak nie³atwo jest w obecnych czasach

emerytom ¿yæ i pokonywaæ codzienne trud-
no�ci. I dlatego wielkiego znaczenia nabiera
Wasza dzia³alno�æ w bliskiej i dobrej wspó³-
pracy z w³adzami samorz¹dowymi. Tego ro-
dzaju praca, o której tu mówi³a prezes Zie-
liñska, o której mówi³ równie¿ burmistrz
Wysocki zas³uguje na najwy¿sze uznanie�.

Po czê�ci oficjalnej nast¹pi³a piêkna czê�æ
artystyczna, w której wyst¹pi³ chór parafii
�w. Jadwigi Cantabile pod kierunkiem Alicji
Paciorek oraz soli�ci � Maria Wdowiak i Da-
riusz Biernacki, tañczy³ dzieciêcy zespó³ tañ-
ca nowoczesnego z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Mi-
lanówku. Na temat Dnia Seniora i dzia³alno-
�ci milanowskich emerytów Radio Bogoria
nada³o rozmowê z prezesem Zwi¹zku Iren¹
Zieliñsk¹.

Koñcz¹c wypada podkre�liæ, i¿ po wybo-
rze nowego zarz¹du w milanowskim Rejo-
nowym Oddziale Zwi¹zku stale wzrasta licz-
ba cz³onków (w ci¹gu roku przyby³o ponad
100 osób, obecnie 534), co jest widocznym
wyrazem uznania dla dzia³alno�ci tej orga-
nizacji. Zwi¹zek jest mieszkañcom potrzeb-
ny, bo nie ogranicza swojej aktywno�ci do
prowadzenia wycieczek, spotkañ towarzy-
skich, ale w miarê potrzeby s³u¿y szersz¹
pomoc¹ wspó³pracuj¹c z O�rodkiem Pomocy
Spo³ecznej. Przypominamy, ¿e siedziba mie-
�ci siê przy ul. Warszawskiej 37, a biuro
czynne jest we wtorki (10.00�13.00) i w pi¹t-
ki (12.00�15.00); tel. 724-70-97.

Andrzej Pettyn

Chór ko�cielny Cantabile w Milanówku
przy parafii �w. Jadwigi og³asza nabór kan-
dydatów chêtnych do �piewania. Zaintereso-
wani mog¹ siê zg³aszaæ telefonicznie do dy-
rygenta Alicji Paciorek (tel. 724-88-72) lub
osobi�cie w sali parafialnej (Ko�ciuszki 41)
w dniach i godzinach prób chóru: w �rody
i pi¹tki (godz. 18.00�20.00). Jak zapewnia
dyrygent, do udzia³u w pracach chóru mo¿-
na siê zg³osiæ nie znaj¹c nut. Czytania nut
uczy pani dyrygent bardzo szybko w czasie
prób i indywidualnych æwiczeñ.

Chór Cantabile
zaprasza

l) na dowóz dzieci na basen w Grodzi-
sku Maz., na wycieczki i zawody spor-
towe w latach 2005�2007,

m)na wykonanie uzupe³nienia o�wietlenia
ulicznego w ulicy �redniej i w ul. Mo-
niuszki,

n) na odbiór i unieszkodliwianie odpa-
dów niebezpiecznych � odpadowego
sprzêtu elektronicznego bezpo�rednio
z posesji w Milanówku.

Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

ci¹g dalszy ze strony poprzedniej



11

Sprawozdanie ze spotkañ w³adz
wykonawczych miasta Milanówka i radnych
z Mieszkañcami Milanówka � jesieñ 2004
najwa¿niejsze pytania zadawane w³adzom miasta i odpowiedzi

W spotkaniach uczestniczyli z ramienia
w³adz uchwa³odawczych: Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o,
radni Miasta Milanówka w poszczególnych
okrêgach � okrêg nr 1 Karol Wójcik, okrêg nr
2 Jerzy Majewski i Dariusz Kopeæ, okrêg nr 3
Mariusz Koszuta i Anna Maria Straus � Paw-
³owska, okrêg nr 4  Bo¿ena Osiadacz i Maria
Sobczak, okrêg nr 5 Ewa Matyszkiewicz,
okrêg nr 6 Andrzej Olizarowicz i Waldemar
Parol, okrêg nr 7 Jerzy Olczak

W³adze wykonawcze reprezentowali:
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysoc-
ki, kierownik referatu Technicznej Obs³ugi
Miasta Marta Strawa, Komendant Komisaria-
tu Policji Miros³aw Borkowski i Z-ca Komen-
danta Stra¿y Miejskiej Andrzej Cichocki

 
Pó³nocna czê�æ Milanówka (na pó³noc od
torowiska PKP) okrêgi wyborcze nr 1, 2 i 3.
25 pa�dziernika 2004 r. Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 3, ul. ¯abie Oczko 1.
 Czy bêdzie w dalszym ci¹gu modernizowa-
na oczyszczalnia �cieków
w Grodzisku Maz.?

Burmistrz Jerzy Wysocki: Gmina Gro-
dzisk Maz. z³o¿y³a wniosek do Funduszu
Spójno�ci Unii Europejskiej o dofinansowa-
nie w wys. 75% kosztów modernizacji
oczyszczalni �cieków. Wniosek ma zostaæ
rozpatrzony jeszcze w tym roku, co daje
szanse na rozpoczêcie ostatniego etapu mo-
dernizacji oczyszczalni �cieków ju¿ w przy-
sz³ym roku. Natomiast pojawiaj¹ca siê okre-
sowo uci¹¿liwo�æ zapachowa kompostowni,
wg zapewnieñ Burmistrza Miasta i Gminy
Grodzisk Maz.  ma  zostaæ wydatnie zmniej-
szona do koñca br.

Czy Park Lasockiego mo¿e zostaæ urz¹-
dzony?

Burmistrz: Ta koncepcja ju¿ by³a rozwa-
¿ana kilka lat temu. Wed³ug opinii Zarz¹du
Odzia³u Miejskiego Ligi Ochrony Przyrody,
przekszta³cenie tej enklawy naturalnego lasu
ochronnego w park z lampami, ³awkami
i utwardzonymi �cie¿kami, by³oby zagro¿e-
niem dla bioró¿norodno�ci , a ponadto mo-
g³oby doprowadziæ do wzrostu niekorzyst-
nych zjawisk, takich jak picie alkoholu i nisz-
czenie drzewostanu. W tej sprawie podzie-
lam zdanie LOP.

Na kiedy planowana jest budowa kanali-
zacji w ulicy Podle�nej (Wspólna�Le�ny
�lad)?

Burmistrz:  To zadanie zostanie ujête
w planie inwestycyjnym na 2005 r.

Kiedy zapal¹ siê lampy w ulicy Moniuszki
na koñcówce od strony Chrzanowa Ma³ego?

Burmistrz: Ta inwestycja zostanie zakoñ-
czona w terminie do koñca listopada br.

Czy Miasto przewiduje poszerzenie ulicy
Ko�cielnej (Smoleñskiego�S³owackiego)?

Burmistrz : Z uwagi na szpaler lip rosn¹-
cych wzd³u¿ tego odcinku, nie przewiduje-
my poszerzenia jezdni. Chcemy natomiast
w przysz³ym roku obni¿yæ krawê¿nik po po-
³udniowej stronie jezdni.

Czy planuje siê budowê parkingu wzd³u¿
ulicy Krakowskiej (Ko�ciuszki�¯abie
Oczko)?

Burmistrz: Nie, planujemy natomiast
w przysz³ym roku II etap budowy parkingu
w ulicy Krakowskiej na odcinku od ul Dwor-
cowej, w kierunku ul. Wspólnej.

Czy brana jest pod uwagê zmiana orga-
nizacji ruchu na jednokierunkowy w ulicy
Ko�ciuszki z powodu zawê¿enia jezdni przez
parkuj¹ce auta po wschodniej stronie jezdni?

Burmistrz: Na dzisiaj, opieraj¹c siê na
danych s³u¿b miejskich, uwa¿am, ¿e nie ma
takiej potrzeby,

Czy by³aby szansa na uporz¹dkowanie
spraw w³asno�ciowych i �wyprostowanie�
biegu ulicy Krakowskiej w rejonie ulic Wielki
K¹t, Okopy Górne i Stawy?

Burmistrz: Jest to teren kolejowy, wobec
czego zwrócimy siê do PKP o przekazanie
Gminie tego pasa gruntu pod drogê.

Czy jest w planach wymiana nawierzch-
ni w ulicy Ludnej?

Burmistrz: Tak, w przysz³ym roku chcie-
liby�my rozpocz¹æ budowê pasa chodniko-
wego po pó³nocnej stronie jezdni, pocz¹w-
szy od ulicy Wojska Polskiego. Natomiast
w 2006 wstêpnie planujemy I etap po³o¿enia
nowej nawierzchni asfaltowej, równie¿ roz-
poczynaj¹c od strony ulicy Wojska Polskiego.

 Czy ulica Szczepkowskiego zostanie
utwardzona i czy nie bêdzie wtedy na niej
wzmo¿onego ruchu?

Burmistrz: Obecnie skoñczyli�my wstêp-
ne utwardzenie atestowanym ¿u¿lem.
W kolejnym etapie przewidujemy wyt³ucz-
niowanie tej ulicy. Je�li chodzi o ruch, to
z uwagi na lokalny charakter drogi nie ma
podstaw do obaw, ¿e bêdzie wzmo¿ony ruch
na ulicy Szczepkowskiego.

 Czy bêdzie kontynuowana modernizacja
ulicy Wojska Polskiego w rejonie cmentarza
i czy zostanie wyt³uczniowany wjazd w uli-
cê Pewn¹ z ulicy Pó³nocnej?

Burmistrz: W przysz³ym roku planujemy
kontynuacjê podbudowy t³uczniowej w kra-
wê¿niku w ulicy Wojska Polskiego od ulicy
Pó³nocnej w kierunku ulicy Ciasnej. Równie¿
na rok przysz³y planowane jest wyt³uczniowa-
nie wjazdu w ulicê Pewn¹ z ulicy Pó³nocnej.

Czy mo¿na liczyæ na patrolowanie rejonu
cmentarza od strony ulicy Pó³nocnej ?

Komendant Policji Miros³aw Borkow-
ski: Bêdê w ten rejon wysy³a³ dodatkowy
patrol pieszy.

Prosimy o zniwelowanie kratek odp³ywo-
wych w ulicy Podgórnej, które s¹ zbyt nisko,
po budowie kana³u sanitarnego (Piasta�Le-
�ny �lad).

Burmistrz: W ramach realizacji zadañ
bie¿¹cych sprawa ta zostanie za³atwiona
w miesi¹cu listopadzie br.

Czy nasza Ochotnicza Stra¿ Po¿arna musi
u¿ywaæ syreny, w celu alarmowania o nie-
bezpieczeñstwie? Przecie¿ s¹ inne mniej
uci¹¿liwe sposoby sygnalizacji np. pagery.

Burmistrz: Syrena, to podstawowy spo-
sób sygnalizacji wg Krajowego Systemu Ra-
townictwa, zreszt¹ akceptowany przez wiêk-
szo�æ naszej spo³eczno�ci. D�wiêk syreny
powoduje, ¿e ka¿dy z nas sprawdza, czy nie-
szczê�cie nie dotyczy jego bliskich i jego do-
mostwa.

Prosimy o likwidacjê znaków dot. równo-
rzêdnego skrzy¿owania przy ulicy Wspólnej
róg ulicy Krakowskiej. Ponadto prosimy
o ustawienie znaków �uwaga na drogê
z pierwszeñstwem przejazdu�, w ulicy Le�ny
�lad przy ulicy Podgórnej. Nale¿a³oby rów-
nie¿ zamontowaæ tabliczki � nie dotyczy ru-
chu lokalnego� przy znakach ograniczaj¹-
cych tona¿ pojazdów.

Burmistrz: Wszystkie te wnioski bêd¹
sukcesywnie realizowane w najbli¿szych ty-
godniach.

Jakimi kosztami zosta³o obci¹¿one Mia-
sto, z tytu³u postawienia figury Chrystusa
Króla przy ulicy Grudowskiej róg ulicy Kró-
lewskiej?

Burmistrz: Zarówno cokó³ jak i figura
zosta³y sfinansowane przez Radê Parafialn¹
parafii �w. Jadwigi �l¹skiej.

�rodkowa czê�æ Milanówka (miêdzy
torowiskiem PKP a ulica Królewsk¹)
okrêgi wyborcze nr 4 i 5.
26 pa�dziernika 2004 r. �wietlica OSP
Milanówek, ul. Warszawska 18.
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 Czy bêdzie za³atwiona sprawa odwodnie-
nia skrzy¿owania ulicy Podwiejskiej z ulic¹
Poln¹?

Burmistrz: Tak, w przysz³ym roku przy
wykonywaniu wjazdu z ulicy Polnej w ulicê
Podwiejsk¹ od strony ulicy Rososzañskiej.

Czy zostanie zakoñczona modernizacja
ulicy D³ugiej (Grudowska�w kierunku Kró-
lewskiej)?

Burmistrz: Planujê wstawienie tego za-
dania do realizacji w 2005 roku, w po³¹cze-
niu z II etapem modernizacji ulicy Grudow-
skiej (Królewska�D³uga).

Co dalej z modernizacj¹ ulicy Polnej?
Burmistrz: Przewidujemy docelow¹ mo-

dernizacjê ulicy Polnej w latach 2005�2006.
Czy mo¿na by by³o przenie�æ gazon

z kwiatami stoj¹cy na miejscu parkingowym
w ulicy Warszawskiej (rynek) w inne miejsce.

Burmistrz: Jest to oczywi�cie mo¿liwe.
Zlecê tê sprawê Ogrodnikowi Miejskiemu.

 Prosimy o uczulenie firmy sprz¹taj¹cej
miasto, by nie sprz¹ta³a wiaduktu w czasie
wzmo¿onego porannego ruchu samochodów,
tj. miêdzy 7.30 a 8.00.

Burmistrz: Sprawê przekazujê do reali-
zacji nadzoruj¹cym sprz¹tanie pracownikom
Referatu Ochrony �rodowiska.

Czy jest szansa, na do�wietlenie skrzy¿o-
wania ulicy Dêbowej i ze zjazdem i wjazdem
na wiadukt Smoleñskiego?  Jest tam ciemno.

Burmistrz: Przeka¿ê te sprawê do reali-
zacji konserwatorowi o�wietlenia ulicznego.

Proszê o uwzglêdnienie w planach inwe-
stycyjnych modernizacji trylinki w ulicy
Okólnej wraz ze zniwelowaniem wyniesio-
nych w³azów kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz: Po wykonaniu modernizacji
ulicy Grabowej (Pi³sudskiego�Okólna), co
przewidujemy w 2005 roku, najpó�niej
w 2006 roku planujemy bie¿¹ce naprawy
w ulicy Okólnej i uwzglêdnimy ten postulat.

Kiedy bêdzie kanalizacja w ramach Spo-
³ecznych Komitetów Budowy Kanalizacji �Fi-
derkiewicza I� (rejon od ulicy Grudowskiej
w kierunku ulicy Pi³sudkiego) i �Fiderkiewi-
cza II� (rejon od ulicy Grudowskiej w kierun-
ku ulicy Podwiejskiej)?

Burmistrz: Zgodnie z przygotowywanym
projektem Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego na lata 2005�2013, budowa kanaliza-
cji w ramach komitetu �Fiderkiewicza I� pla-
nowana jest na lata 2006�2007, a �Fiderkie-
wicza II� na lata 2007�2009.

 Dlaczego znowu jest remontowany dom
komunalny przy ulicy Grudowskiej 9, który
by³ remontowany 3�4 lata temu.

Burmistrz: Budynek by³ ostatnio tylko
po³owicznie remontowany w I po³owie lat 90-
tych. W 2002 roku wykonywano obróbki
blacharskie. Obecnie budynek wymaga
gruntownego remontu. Sukcesywnie w ci¹-
gu najbli¿szych 2 lat zostan¹ wykonane pra-
ce remontowe, pocz¹wszy od nowych tyn-

ków, obecnie wykonywanych, poprzez po-
prawki w obróbkach blacharskich, malowa-
nie stolarki zewnêtrznej, wykonanie opaski
betonowej wokó³ budynku, remont tarasu
i wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowego.

Nale¿y edukowaæ dzieci, m³odzie¿ i doro-
s³ych, by nie za�miecali miasta , szczególnie
przy koszach ulicznych w soboty i niedziele.
No i oczywi�cie zwróciæ uwagê na w³a�cicie-
li psów, których pupile notorycznie zanie-
czyszczaj¹ chodniki.

Burmistrz: Od 11 lat w Milanówku dzia-
³a bezp³atny system segregacji i wywozu od-
padów. Problem tkwi w mentalno�ci i �wia-
domo�ci niektórych obywateli, którzy albo
nie widz¹ w tym ¿adnej sprawy, ¿e podrzu-
caj¹ �mieci do koszy ulicznych, albo chc¹ co�
zaoszczêdziæ. Poprzez edukacjê ekologiczn¹
dzieci w szko³ach chcemy wpoiæ m³odemu
pokoleniu dobre nawyki i trafiæ przez m³o-
dych do doros³ych. To niestety jest d³ugo-
trwa³y proces. Równie¿ w ramach edukacji
ekologicznej chcemy wdra¿aæ program
sprz¹tania przez w³a�cicieli po swoich psach.
W tym celu zakupimy ³opatki i torebki dla
dzieci, po to, by przekaza³y je swoim rodzi-
com, z odpowiedni¹ instrukcj¹.

 Z-ca komendanta Stra¿y Miejskiej
Andrzej Cichocki: Trwa ci¹g³a akcja kontro-
lowania posesji w zakresie posiadania umów
na wywóz odpadów jaki i trwa monitorowa-
nie miasta, w celu ukrócenia procederu pod-
rzucania �mieci domowych pod kosze ulicz-
ne. Z tego tytu³u w tym roku kilkana�cie
spraw zosta³o przekazanych do S¹du Rejo-
nowego w Grodzisku Maz., celem ukarania
sprawców.
 
Po³udniowa czê�æ Milanówka (na po³u-
dnie od torowiska PKP) okrêgi wyborcze
nr 6 i 7.
27 pa�dziernika 2004r. Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1, ul. Królewska 69.

 Prosimy o jasne stanowisko Burmistrza
w sprawie obwodnicy ulicy Królewskiej?

Burmistrz: Tak, jak to ju¿ powiedzia³em
na poprzednim wiosennym spotkaniu i co
wyrazi³em w pi�mie skierowanym do Mar-
sza³ka Województwa Mazowieckiego (ob-
wodnica jest zadaniem wojewódzkim, nie
widze mo¿liwo�ci budowy obwodnicy ulicy
Królewskiej po �ladzie wyznaczonym w Stu-
dium uwarunkowañ i kierunków zagospo-
darowania Gminy, przez cenne przyrodniczo
i krajobrazowo tereny po³udniowej czê�ci
miasta, przeznaczone do ekstensywnej za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W celu likwidacji korytarza obwodnicy z po-
cz¹tkiem przysz³ego roku przystêpujemy do
aktualizacji Studium. Ponadto moje stano-
wisko jest takie, ¿e najpierw czekamy na
wybudowanie autostrady A2 (£ód��Warsza-
wa ) i modernizacjê ulicy Królewskiej. Potem
bêdziemy walczyæ o ograniczenie ruchu sa-
mochodów ciê¿arowych w ulicy Królewskiej.
Równolegle za� wraz z Marsza³kiem Woje-

wództwa bêdziemy rozmawiaæ na temat
ewentualnej obwodnicy dla ca³ej po³udnio-
wo-zachodniej czê�ci aglomeracji warszaw-
skiej, pocz¹wszy od Grodziska Maz. a skoñ-
czywszy na Pruszkowie.

 Co siê dzieje ze spraw¹ przejêcia WKD
przez Konsorcjum Samorz¹dowe i czy kolej-
ka mo¿e kursowaæ czê�ciej ?

Burmistrz: Do 15 listopada br. mamy z³o-
¿yæ do Zarz¹du PKP S.A. ostateczna ofertê
dot. przejêcia WKD przez Konsorcjum Samo-
rz¹dowe. Na mocy naszych ustaleñ  WKD
mia³aby byæ przejêta za symboliczn¹ z³otów-
kê a w ramach konsorcjum Marsza³ek Woje-
wództwa na obj¹æ w nowej spó³ce 34% udzia-
³ów, Miasto Sto³eczne Warszawa 33% udzia-
³ów i pozosta³e gminy : Micha³owice, Prusz-
ków, Brwinów, Podkowa Le�na, Milanówek
i Grodzisk Maz. 33% udzia³ów a.  Drugim
oferentem wystêpuj¹cym do PKP jest  �Pol-
ski Express� sp. z o.o. Tak wiêc sprawa jest
jeszcze nie rozstrzygniêta, a czêstsze kurso-
wanie kolejki jest nierozerwalnie zwi¹zane
z tym, czy WKD przejmie Konsorcjum Samo-
rz¹dowe.

 Czy jest szansa na zamontowanie sygna-
lizacji �wietlnej na skrzy¿owaniu ulicy Kró-
lewskiej z ulic¹ Brwinowsk¹ (granica Mila-
nówka z Brwinowem i Podkow¹ le�n¹)?

Burmistrz: Tak, ale w ramach dzia³añ
podjêtych przez Zarz¹d Wojewódzki Dróg,
czyli w oparciu o projekt unijny przebudowy
drogi nr 719 na odcinku Pruszków�Grodzisk
Maz. w latach 2007�2009.

Czy jest uwzglêdnione w planach inwe-
stycyjnych o�wietlenie ulicy Brwinowskiej
(Królewska�dawny szpital) i wyt³uczniowa-
nie tej ulicy na odcinku po budowie kanali-
zacji (dawny szpital�Turczynek)?

Burmistrz: Zadania te zostan¹ ujête
w planie inwestycyjnym na 2005 rok.

 Czy ulica Brwinowska (dawny szpital�
Turczynek) zostanie naprawiona po zakoñ-
czonej budowie kanalizacji sanitarnej ?

Burmistrz: Planujemy wyt³uczniowanie
tego odcinka w 2005 roku.

 Czy bêdzie kolejny etap budowy chodników
w ulicach Kazimierzowskiej i Nowowiejskiej?

Burmistrz: Tak, w ramach porozumienia
ze starostwem  powiatowym zamierzamy
kontynuowaæ budowê chodników w ulicach
Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej w latach
2005�2006.

Czy bêdzie kontynuowana modernizacja
ulic �redniej i £¹kowej?

Burmistrz: Tak, w tym roku � w listopa-
dzie nast¹pi wyt³uczniowanie i okrawê¿ni-
kowanie ulicy �redniej na kolejnym odcin-
ku ok. 200 mb od zakoñczenia I etapu do
podjazdu pod tory WKD. Je�li chodzi o ulicê
£¹kow¹ równie¿ w listopadzie br. planuje-
my wykonanie w t³uczniu i krawê¿nikach
odcinka o d³ugo�ci 580 mb pomiêdzy firma-
mi Brennpol i Gran-Mar. W przysz³ym roku
te odcinki planowane s¹ do przykrycia na-
wierzchnia asfaltow¹.
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Co Miasto zamierza zrobiæ z betoniarni¹
przy ulicy Ptasiej?

Burmistrz: Wysy³amy Pañstwa monity
do kompetentnych organów. W sprawie mo-
nitowanej uci¹¿liwo�ci skierowali�my kolej-
ne pismo do starostwa. Równie¿ w sprawie
weryfikacji legalno�ci zabudowy zosta³o
skierowane pismo do Powiatowego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego. Ponadto wyst¹-
pimy do w³a�cicieli gruntów na terenie miej-
scowego planu zagospodarowani przestrzen-
nego �Ptasia�, w tym do w³a�ciciela betoniar-
ni o zrzeczenie siê w formie darowizny tere-
nów pod planowane drogi, tak by rozpocz¹æ
etap realizacji zapisów planu. Ponadto infor-
mujê wszystkich zainteresowanych, ¿e w³a-
�cicielom gruntów s¹siaduj¹cych bezpo�red-
nio i po�rednio z betoniarni¹, przys³uguje
mo¿liwo�æ wyst¹pienia z powództwa cywil-
nego na uci¹¿liwo�æ zak³adu do S¹du Rejo-
nowego w Grodzisku Maz.

 Rów melioracyjny wzd³u¿ ulicy Wysockie-
go jest zaniedbany. Prosimy o konserwacjê.

Burmistrz: Ujmiemy to zadanie w ramach
bie¿¹cego utrzymania dróg w przysz³ym roku.

 Czy w planach przysz³orocznych znajdu-
je siê wyt³uczniowanie ulicy Wierzbowej?

Burmistrz: Tak, to zadanie zosta³o ujête
w planie na rok przysz³y.

Czy ulica Marsza³kowska nie powinna
byæ czê�ciej sprz¹tana?

Burmistrz: Ulica ta jest ujêta do sprz¹ta-
nia gruntownego raz na kwarta³. Przeanalizu-
jê mo¿liwo�ci czêstszego sprz¹tania tej ulicy.

Co Miasto zamierza zrobiæ z podatkiem od
psów?

Burmistrz: Przygotowujemy siê do prze-
kazania Radzie Miasta na listopadow¹ sesje
propozycji op³at lokalnych i podatków na rok
przysz³y. Tam te¿ znajd¹ siê nowe propozy-
cje dot. podatku od psów.

Proszê o dokonanie weryfikacji numeracji
porz¹dkowej w ulicy Mi³ej na odcinku wzd³u¿
Rowu Grudowskiego, bo jest tam ba³agan.

Burmistrz: Sprawê przeka¿ê do weryfi-
kacji Referatowi Geodezji i Gospodarki Prze-
strzennej.

 Jak wygl¹da sprawa przebudowy linii
energetycznej 15KV na Polesiu?

Marta Strawa Kierownik Referatu Tech-
nicznej Obs³ugi Miasta: Trwa faza sporz¹-
dzania dokumentacji, finansowana przez
Miasto i wszystko na to wskazuje, ¿e Zak³ad
Energetyczny wykona tê inwestycjê w 2005
roku.

Czy bêdzie uwzglêdniony w przysz³orocz-
nych planach inwestycyjnych chodnik w uli-
cy Nadarzyñskiej?

Burmistrz: Uwzglêdnimy w 2005 roku
I etap budowy chodnika po zachodniej stro-
nie jezdni od ulicy Grudowskiej w stronê uli-
cy Wiatracznej.

Jaie s¹ szanse na modernizacjê etapami
ulicy Okrzei na odcinku od ulicy £¹cznej
w kierunku po³udniowym?

Burmistrz: Du¿e szanse daje za³o¿enie
Spo³ecznego Komitetu Budowy Drogi, party-
cypuj¹cego w inwestycji. Tak wiêc trzeba by
zacz¹æ jak najszybciej od zarejestrowania
komitetu w Urzêdzie Miejskim.

Czy mo¿na po³o¿yæ próg spowalniaj¹cy
w ulicy Grudowskiej (Nadarzyñska�Królewska)?

Burmistrz: Nie, poniewa¿ z uwagi na za-
lecan¹ p³ynno�æ przejazdu ruchu jednostek
specjalnych (karetki pogotowia, stra¿ po¿ar-
na) nie montujemy progów w g³ównych dro-
gach gminnych, a tak¹ jest ulica Grudowska,
³¹cz¹ca po³udniow¹ czê�æ miasta z centrum.

Czy mo¿na po³o¿yæ próg spowalniaj¹cy
w ulicy Brwinowskiej w oklicy dawnego szpi-
tala na Turczynku ?

Burmistrz: Tak jak ju¿ mówi³em w spra-
wie Grudowskiej � nie jest to mo¿liwe, po-
niewa¿ ulica Brwinowska jest równie¿ jed-
n¹ z g³ównych dróg gminnych, ale ustawi-
my oznakowanie ograniczaj¹ce prêdko�æ do
40km/h.

Czy mo¿na ustawiæ lustro przy wyje�dzie
z ulicy Grudowskiej w ulicê Nadarzyñsk¹?

Burmistrz: Ustawimy lustro do koñca li-
stopada br.

Czy siêgamy po �rodki unijne na inwestycje?
Burmistrz: Przygotowujemy dokumenta-

cje na rok przysz³y dot. �rodków unijnych na
budowê kanalizacji, dróg i budowê Centrum

Rekreacji Grudów przy Zespole Szkó³ Gmin-
nych nr 1. Ta inwestycja planowana jest na
lata 2005�2007. (m.in. hala sportowa, sto-
³ówka, biblioteka).

Sygnalizacja �wietlna na skrzy¿owaniu
ulic Królewskiej, Pi³sudskiego i Nowowiejskiej
jest �le zaprogramowana. Za d³ugi jest czas
wyjazdu z ulicy Pi³sudskiego. Ponadto brak
jest zielonej strza³ki przy wyje�dzie z ulicy
Nowowiejskiej.  Czy mo¿na co� z tym zrobiæ?

Burmistrz: Przeka¿emy te sprawê do za-
³atwienia zarz¹dcy ulicy Królewskiej, czyli
Wojewódzkiemu Zarz¹dowi Dróg.

Zestaw pytañ i odpowiedzi opracowa³
Burmistrz Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wy-
socki zaprasza mieszkañców Milanówka na
kolejne spotkania w okresie wiosennym
w przysz³ym roku, o czym poinformujemy
Pañstwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

¿e w dniu 24 grudnia 2004 r.
Urz¹d Miejski w Milanówku bêdzie
nieczynny.
31 grudnia pracujemy do godz. 15.
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

INFORMUJEMY

TBS-y bli¿ej lokatora
Od 15 pa�dziernika br. wesz³a w ¿ycie

znowelizowana ustawa o popieraniu niektó-
rych form budownictwa spo³ecznego oraz
o zmianie niektórych ustaw, reguluj¹ca dzia-
³alno�æ Towarzystw Budownictwa Spo³ecz-
nego. Wprowadzone zosta³y zmiany korzyst-
ne dla lokatorów. Partycypantem mo¿e byæ
najemca, w przypadku zakoñczenia najmu
i opró¿nienia lokalu kwota partycypacji pod-
lega zwrotowi. W dniu zwrotu powinna od-
powiadaæ kwocie stanowi¹cej odsetek aktu-
alnej warto�ci odtworzeniowej lokalu, rów-
ny udzia³owi wniesionej przez najemcê par-
tycypacji w kosztach budowy lokalu. Starsi
najemcy pamiêtaj¹, ¿e poprzednio aby uzy-
skaæ mieszkanie spó³dzielcze, wnosi³o siê
wk³ad cz³onkowski (mieszkaniowy). Zwró-
con¹ kwotê partycypacji wnosiæ bêdzie ko-
lejny najemca. Sytuacja ta powinna zacho-
waæ p³ynno�æ finansów TBS-ów. Poza tym,
posiadacze ksi¹¿eczek mieszkaniowych
mog¹ wykorzystaæ premiê gwarancyjn¹ na
wk³ad partycypacyjny ju¿ po wniesieniu co
najmniej 50% kwoty partycypacyjnej, stano-
wi¹cej nie mniej ni¿ 20% ostatecznych kosz-
tów budowy. Innymi s³owy zak³adaj¹c, ¿e
wk³ad partycypacyjny (zwrotny) wynosi 750

z³/m2 pow. u¿ytkowej lokalu, po wniesieniu
kwoty 250 z³/m2 pow. u¿ytkowej mo¿na ju¿
wyst¹piæ do banku po otrzymanie premii
gwarancyjnej. Niejednokrotnie kwota premii
bêdzie wystarczaj¹ca na uzupe³nienie wk³a-
du. Poza tym Towarzystwo Budownictwa
spo³ecznego �Zieleñ Miejska� z siedzib¹
w Pruszkowie, buduj¹c mieszkania czynszo-
we na terenie gminy Milanówek wprowadzi
do umowy najmu zapis gwarantuj¹cy ma³-
¿onkowi lub dzieciom, przed³u¿enie umowy
najmu po �mierci g³ównego najemcy.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e czynsze w zasobach
TBS s¹ wy¿sze od komunalnych o ok. 25%,
natomiast bardzo porównywalne z tymi, ja-
kie p³ac¹ mieszkañcy lokatorskich mieszkañ
spó³dzielczych.

Poza stawk¹ czynszu najemcy równie¿
ponosz¹ op³aty za dostarczane media (g³ów-
nie chodzi o centralne ogrzewanie i podgrza-
nie ciep³ej wody), które s¹ z regu³y ni¿sze od
tych, które op³acaj¹ lokatorzy mieszkañ ko-
munalnych i w wiêkszo�ci przypadków re-
kompensuj¹ ró¿nicê wynikaj¹c¹ ze stawki
czynszu.

 Burmistrz Miasta Milanówka
  Jerzy Wysocki
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W�ród nas jest wiele dzieci nie mog¹cych
wychowywaæ siê w rodzinie biologicznej,
oczekuj¹cych na mi³o�æ, kochaj¹cych rodzi-
ców, bezpieczny dom.

Z ró¿nych powodów rodzice nie opiekuj¹
siê w³asnymi dzieæmi: nie chc¹, nie potrafi¹
lub nie mog¹ z powodu choroby, uzale¿nieñ,
trudnej sytuacji domowej. Wtedy s¹d rodzin-
ny ogranicza lub pozbawia rodziców w³adzy
rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka
w opiece zastêpczej: rodzinie zastêpczej lub
placówce opiekuñczej.

Rodzina zastêpcza to rodzina wychowu-
j¹ca dziecko przez okre�lony czas, najczê-
�ciej do uzyskania przez nie pe³noletno�ci.
Mo¿e byæ spokrewniona lub nie. Rodzina
niespokrewniona mo¿e mieæ trzy formy: za-
wodowej wieloletniej rodziny zastêpczej,
specjalistycznej rodziny zastêpczej dla dzie-
ci ze specyficznymi dysfunkcjami oraz rodzi-

ZAWÓD CZY POWO£ANIE
ny zastêpczej o charakterze pogotowia ro-
dzinnego, zapewniaj¹cego opiekê dzieciom
na krótki okres (do 12-tu miesiêcy).

Zawodowa rodzina zastêpcza to �praca�,
za któr¹ otrzymuje siê wynagrodzenie. Jest
to efekt 24-godzinny, w którym najwa¿niej-
sze jest zapewnienie dziecku stabilizacji,
bezpiecznego domu wolnego od lêku, agre-
sji, krzywd.

Aby zostaæ rodzin¹ zastêpcz¹ zg³aszaj¹-
ce siê osoby (samotne lub ma³¿eñstwa) mu-
sz¹ spe³niaæ okre�lone warunki: posiadaæ
polskie obywatelstwo, sta³e miejsce zamiesz-
kania, sta³y dochód, odpowiednie warunki
mieszkaniowe oraz ukoñczone szkolenie dla
kandydatów na rodziców zastêpczych.

Jednym z programów, wg których szkoli
siê kandydatów w Polsce jest Program PRI-
DE � Rodzinna Opieka Zastêpcza � Adopcja.
W trakcie szkolenia przyszli rodzice zastêp-

19 listopada br. Miejski O�rodek Kultury
w Milanówku zorganizowa³ �Wieczór z Rem-
bekiem�, po�wiêcony twórczo�ci Stanis³awa
Rembeka (1901�1985), pisarza wybitnego
chocia¿ ma³o znanego, który kilka lat ¿ycia
spêdzi³ w naszym mie�cie mieszkaj¹c na po-
graniczu Grodziska i Milanówka (obecnie
ul. Grodziska w Milanówku). Impreza ta  za-
inaugurowa³a cykl spotkañ mi³o�ników kul-
tury, po�wiêconych popularyzowaniu twór-
ców literatury, muzyki i sztuki z terenu po-
wiatu grodziskiego. Przewiduje siê raz
w roku prezentowanie dorobku twórcy z po-
wiatu grodziskiego, a w niektórych przypad-
kach 2�3 twórców (np. pisarz, muzyk, arty-
sta plastyk). Formu³a poszczególnych spo-
tkañ bêdzie siê zmieniaæ w zale¿no�ci od
potrzeb i dostêpno�ci dorobku poszczegól-
nych twórców (filmy, prace plastyczne itp.).

Na spotkanie przybyli cz³onkowie rodzi-
ny Stanis³awa Rembeka (córka � Maruta
Stêpniewska i jej m¹¿ � Karol) oraz przed-
stawiciele Oficyny Wydawniczej �Agawa�
(Maryla £atuszyñska i  Grzegorz £atuszyñ-
ski) od kilku lat popularyzuj¹cej twórczo�æ
tego wybitnego, ale jak siê okazuje bardzo
pechowego polskiego pisarza. W rozmowie
z uczestnicz¹cymi w spotkaniu mieszkañca-
mi Milanówka go�cie przybli¿yli ¿ycie i pra-
cê Rembeka, a jego córka Maruta, jak sama
podkre�li³a � rodowita milanowianka, mówi³a
m.in. o zwi¹zkach pisarza z naszym miastem.

Z wypowiedzi go�ci dowiedzieli�my siê,
¿e Rembek pozostawi³ po sobie niewielk¹
spu�ciznê, ale i ona zapewnia mu trwa³e
miejsce w naszej literaturze. Dzie³em ¿ycia
pisarza by³a wydana jeszcze przed II wojn¹
�wiatow¹ powie�æ o wojnie polsko-bolsze-
wickiej (1920) �W polu� (I wyd. 1937), za
któr¹ nie szczêdzono mu nagród i s³ów za-
chwytu w licznych recenzjach. M.in. w 1938 r.

Wieczór z Rembekiem
otrzyma³ nagrodê Fundacji im. Franciszka
Salezego Lewentala i nagrodê miasta Kali-
sza im. Adama Asnyka. Ju¿ wcze�niej swoje
do�wiadczenia ¿yciowe z uczestnictwa
w wojnie polsko-bolszewickiej zawar³ w po-
wie�ci �Nagan� (1928), a dope³ni³y ten te-
mat wydane dopiero w 1997 �Dzienniki. Rok
1920 i okolice�. Zdaniem znawców literatu-
ry powie�æ �W polu� to arcydzie³o prozy wo-
jennej, wa¿ny dokument prezentuj¹cy hero-
iczne zmagania polskiego ¿o³nierza w walce
z sowieck¹ nawa³¹ w obronie �wie¿o odzy-
skanej wolno�ci.

Dobrze zapowiadaj¹c¹ siê karierê pisarza
przerwa³a wojna, któr¹ spêdzi³ w Milanów-
ku. Obraz wojny widzianej z perspektywy
Milanówka i Grodziska przedstawi³ w �Dzien-
niku okupacyjnym�, który prowadzi³ od po-
cz¹tku 1940 do 1944 r. Znajdujemy w nim
opisy okupacyjnej rzeczywisto�ci, warunków
¿ycia codziennego, walki o byt, opisy ludz-
kich postaw i zbrodni pope³nianych przez
okupanta. Czytelnik z Milanówka dowie siê
z �dziennika� o niektórych wydarzeniach
w naszej miejscowo�ci, m.in. o aresztowa-
niach i wywo¿eniu m³odzie¿y na roboty do
Rzeszy i pomocy jakiej udziela³a potrzebu-
j¹cym Stacja Jedwabnicza.

Po wojnie Rembek sprzeda³ swój dom
w Milanówku i  wraz z rodzin¹ przeniós³ siê
do Wawrszawy, gdzie usi³owa³ pisaæ i publi-
kowaæ swoje prace. Niestety bez wiêkszego
powodzenia, bowiem realistyczne przedsta-
wienie wojny polsko-bolszewickiej i bez-
kompromisowa postawa ideowa zamknê³y
mu drogê do wydawnictw. Na utrzymanie
zarabia³ wewnêtrznymi recenzjami w wy-
dawnictwie �PAX�. Gdy wydawa³o siê, ¿e rok
1956 przyniesie prze³om i przed pisarzem
szeroko otworz¹ siê progi wydawnictw, oka-
za³o siê ¿e w PRL-u nie by³o to takie proste.

Uda³o siê jednak wznowiæ wydan¹ tu¿ po
wojnie w 1945 r. powie�æ �Wyrok na Fran-
ciszku K³osie� (II wyd. 1956), wed³ug której
znacznie pó�niej A. Wajda nakrêci³ film pod
tym samym tytu³em. Warto wiedzieæ, ¿e ak-
cja tej powie�ci, która jest swego rodzaju stu-
dium zdrady i okupacyjnej postawy ma³o-
miasteczkowej spo³eczno�ci rozgrywa siê
w Grodzisku Maz. i jest oparta na autentycz-
nych faktach. Wreszcie losem pisarza zain-
teresowa³ siê ówczesny premier J. Cyrankie-
wicz i przyzna³ mu sta³¹ rentê. Ukaza³y siê
opowiadania �Ballada o wzgardliwym wisiel-
cu oraz dwie gawêdy styczniowe� (1956),
które pos³u¿y³y jako materia³ do scenariusza
filmu nakrêconego przez Juliusza Machul-
skiego z Januszem Gajosem i Rados³awem
Pazur¹ w rolach g³ównych, filmu w ocenie
wielu krytyków znakomitego. I ten w³a�nie
film, ukazuj¹cy powstanie styczniowe ocza-
mi carskiego oficera, wy�wietlono w MOK-u
na zakoñczenie �Wieczoru z Rembekiem�.

Dobrze siê sta³o, ¿e MOK postanowi³ przy-
bli¿yæ mieszkañcom naszego miasta twór-
czo�æ tego wspania³ego pisarza, bo przecie¿
tu w Milanówku powsta³y niektóre jego
ksi¹¿ki. Szkoda tylko, ¿e organizatorów za-
skoczy³a fatalna pogoda (�nie¿yca), która
zniechêci³a do udzia³u w tej imprezie liczniej-
sze grono mieszkañców. Postanowiono wiêc
powtórzyæ �Wieczór z Rembekiem� w mar-
cu 2005 r., kiedy przypada 20. rocznica
�mierci pisarza. Tymczasem ksi¹¿ki Rembe-
ka s¹ do nabycia w MOK-u i polecamy je mi-
³o�nikom historii i dobrej prozy. Warto te¿,
aby Komisja ds. Nazewnictwa Rady Miasta
Milanówka rozwa¿y³a wniosek o nadanie
jednej z nowych ulic imienia pisarza. Szko-
da, ¿e nie wykorzystano wcze�niej mo¿liwo-
�ci, kiedy zasz³a konieczno�æ nadania nowej
nazwy ulicy przy której mieszka³ pisarz
i nazwano j¹ Grodzisk¹.

Andrzej Pettyn

czy ucz¹ siê umiejêtno�ci (kompetencji) ja-
kie powinni posiadaæ wychowuj¹c cudze
dziecko.

Szkolenie k³adzie nacisk na wiê� miêdzy
bliskimi osobami, porusza problem straty,
uzmys³owienia kandydatom znaczenia wiê-
zi dziecka z rodzin¹ naturaln¹. Szkolenie, to
�praktyczna� forma przygotowania siê  do
pe³nienia funkcji rodziny zastêpczej. Szko-
lenie trwa 10 tygodni (3 godz. spotkanie gru-
powe raz w tygodniu, indywidualne konsul-
tacje domowe), koñczy je podjêcie �wiado-
mej decyzji przez kandydatów.

Po ukoñczeniu szkolenia, uzyskaniu
kwalifikacji i przyjêciu dziecka rodzina nie
pozostaje sama. Mo¿e liczyæ na pomoc trene-
rów prowadz¹cych szkolenia i innych rodzin.

Je¿eli masz spore pok³ady mi³o�ci,
chcesz daæ dziecku bezpieczny dom, sta-
bilizacjê, zadzwoñ: 0 695 965 177

Gra¿yna Staszyñska
(trener PRIDE)
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Zarz¹d Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów sk³ada serdeczne podziêkowa-
nia Panu Burmistrzowi Jerzemu Wysockie-
mu, Przewodnicz¹cemu Rady Miasta Wojcie-
chowi Wlaz³o oraz Pani Sekretarz Wies³awie
Kwiatkowskiej za u�wietnienie naszej uro-
czysto�ci z okazji �Dnia Seniora�, wrêczenie
dyplomów oraz upominków d³ugoletnim na-
szym cz³onkom.

Szczególnie pragniemy serdecznie po-
dziêkowaæ Pani Dyrektor Teresie Wojcie-
chowskiej, Pani Dyrektor Renacie Kossakow-
skiej oraz m³odzie¿y, która po�wiêci³a swój
wolny czas w niedzielê 24 pa�dziernika, aby
przygotowaæ halê sportow¹ na uroczysto�ci
�Dnia Seniora�.

Bardzo ciep³o dziêkujemy Panu Dariuszo-
wi Biernackiemu, który swoim koncertem
u�wietni³ nasz¹ uroczysto�æ oraz chórowi
�Cantabile� za wykonanie wspania³ych pie�ni.

Gor¹ce podziêkowania dla Pani El¿biety
Prze�dzieckiej oraz zespo³u tanecznego ze
Szko³y Gminnej nr 1, którego wystêp bardzo
siê podoba³ i wzbudzi³ ogromny aplauz.

Dziêkujemy harcerzom, którzy zawsze s¹
obecni na naszych uroczysto�ciach, dziêku-
jemy pracownikom Miejskiego O�rodka Kul-
tury, szczególnie Pani Dyrektor Annie Bar-
barze Biczyk za wykonanie dekoracji.

Dziêkujemy wszystkim, których nie wy-
mienili�my, a którzy przyczynili siê do tego, aby
nasza uroczysto�æ przebieg³a tak wspaniale.

Prezes ZERiI Irena Zieliñska

Podziêkowania

W dniach 23�28 pa�dziernika go�ci³a
w Milanówku grupa w³oskich nauczycieli
i uczniów z Liceo Scientifico G. Berto z Vibo
Valentia ( Calabria). W³oska delegacja rewi-
zytowa³a nas w ramach projektu �Europo-
int�, który ju¿ od trzech lat prowadzi Gim-
nazjum Spo³eczne MTE w Milanówku. W tym
roku �Brzozowa� przejê³a koordynacjê ca³e-
go projektu i wizyta W³ochów by³a testem
naszej sprawno�ci organizacyjnej i przygo-
towania merytorycznego warsztatu dla
uczniów z Polski i W³och. Od pocz¹tku pro-
jektu, kiedy to byli�my tylko partnerami za-
proszonymi do wspó³pracy, wymiany doty-
czy³y w du¿ym stopniu samych nauczycieli,
potem do³¹czyli do nich uczniowie, wymie-
niaj¹c siê drog¹ elektroniczn¹ wiadomo�cia-
mi o swoich szko³ach, regionie, historii.
W tym roku, ju¿ z naszej inspiracji, projekt
wszed³ w fazê pe³nej wymiany uczniów, któ-
rzy przyje¿d¿aj¹c do rodzin swoich rówie�ni-
ków na miejscu w realu poznaj¹ kulturê
i ¿ycie codzienne Polaków. W czerwcu 2005
roku sze�cioro naszych uczniów pojedzie na
podobn¹ wyprawê do W³och.

Wyj�cie projektu ze szko³y do domów
uczniów by³o zasadniczym krokiem w edu-
kacji miêdzykulturowej, tak mocno akcen-
towanej teraz w Unii Europejskiej. Poznanie
polskich zwyczajów, historii, codzienno�ci,
czy nawet kuchni by³o odkryciem dla m³o-
dych Kalabryjczyków. Niektórzy z nich po-
wa¿nie my�l¹ o mo¿liwo�ci studiowania
w Polsce, gdy¿ to co zobaczyli zrobi³o na nich
tak wielkie wra¿enie. Przy okazji ujawni³y
siê te¿ ich braki, np. w znajomo�ci jêzyków
obcych. Piêtnastoletni Mario z Pizzo  obieca³
Julii z Podkowy Le�nej, u której mieszka³, ¿e
we�mie siê ostro za naukê angielskiego, bo
dotkliwie odczu³, jak bardzo chcia³ dobrze siê
zaprezentowaæ, a tak niewiele potrafi³ wyra-
ziæ w jêzyku projektu ( czyli po angielsku).
Na tym tle polscy uczniowie z Gimnazjum

Spo³ecznego MTE wypadli naprawdê �wiet-
nie, nawet pierwszoklasi�ci, prezentuj¹c
swoje prace podczas warsztatu, pos³ugiwali siê
p³ynn¹ angielszczyzn¹ z dobrym akcentem.

     Kulminacyjnym punktem pobytu w³o-
skich go�ci by³ poniedzia³kowy (26 pa�.)
mecz towarzyski Polska: W³ochy, o którym
obszerniej pisze nasz reporter na stronach
sportowych Biuletynu. Atmosfera na trybu-
nach, jak i na parkiecie by³a bardzo gor¹ca.
Wynik meczu usatysfakcjonowa³ obie stro-
ny, a rewan¿ w Vibo Valentia zapowiada siê
równie ciekawie i na pewno równie gor¹co.
Temperatura powietrza w czerwcu mo¿e
przekraczaæ 30 stopni C.

    We wtorek (27 pa�.) polscy i w³oscy
uczniowie, wraz z nauczycielami z W³och
poznawali atrakcje Mazowsza: dworek Cho-
pina w ¯elazowej Woli, pa³ac Radziwi³³ów
w Nieborowie, romantyczny park w Arkadii.
Z rado�ci¹ odkrywali w³oskie �lady na ma-
zowieckiej ziemi: kolumny z Wiecznego Mia-
sta przewiezione do Arkadii, cytat z Petrarki
zdobi¹cy �wi¹tyniê Diany, czy antyczny sar-
kofag na terenie tzw. Cyrku Rzymskiego.
Akwedukt, rze�by, pilastry kolumn, obeliski,
lapidaria, stelle, urny grobowe a nawet nie-
które ro�liny przypomina³y, ¿e Polacy od wie-
ków podziwiaj¹ w³osk¹ kulturê, ale równie¿
potrafili wkomponowaæ j¹ w polski krajobraz
i nasze obyczaje. Sa³atki w³oskie, makaro-
ny, pomidory w polskich domach nie s¹ wcale
rzadko�ci¹, jak s¹dzili nasi go�cie, a smak
polskiego, polnego  malinowego mo¿e kon-
kurowaæ z kalabryjskim pomodoro.

Zaskoczeniem dla obu stron by³a ³atwo�æ
komunikowania siê m³odych przy pomocy
komputerów i telefonów komórkowych. Jesz-
cze przed przylotem Polacy wiedzieli jak
wygl¹da Giuseppe Gentile, czy Mario Barri-
le. Ola Figacz doskonale zna³a gust Gabrielli
Catania, z któr¹ umówi³a siê na zakupy

Europoint w Milanówku w centrum handlowym na dwa tygodnie
przed jej przyjazdem poprzez pocztê elektro-
niczn¹. Podczas pobytu w Polsce W³osi wie-
lokrotnie w ci¹gu dnia dzwonili do Kalabrii
ze swoich komórek, obszernie informuj¹c
o swoich prze¿yciach. Tak wiêc technologie
nie tylko s³u¿¹ rozrywce, ale tak¿e zbli¿aj¹
odleg³e �wiaty i czyni¹ nasz¹ cywilizacjê bar-
dziej ludzk¹.

Wylatuj¹cy z Okêcia W³osi obiecali, ¿e po
powrocie bêd¹ z nami korespondowaæ przez
Internet. Kolejne tematy zosta³y ju¿ ustalo-
ne: w listopadzie o sportowcach obu krajów,
w grudniu o zabytkach kultury materialnej,
w lutym o najwiêkszych artystach Polski
i W³och. Pod koniec roku szkolnego w czerw-
cu 2005 r. powstanie strona internetowa pro-
jektu, gdzie ka¿dy bêdzie móg³ zobaczyæ plon
pracy polskich, w³oskich, angielskich i ru-
muñskich uczniów uczestnicz¹cych w euro-
pejskim projekcie edukacyjnym �Europoint�.

Koordynator projektu �Europoint�
Janusz Lewoñ

PS. Organizacje m³odzie¿owe pozaszkol-
ne zainteresowane realizowaniem projektu
z m³odzie¿¹ w³osk¹ z Kalabrii proszê o kon-
takt ze mn¹, tel. 758 34 02 w godzinach pra-
cy szko³y.

Spotkanie na szczycie uczestników projektu �Europoint� z Polski i W³och

Fo
t. 

J. 
Le

w
oñ
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25 lat Poradni Rehabilitacyjnej w Milanówku
Pocz¹tki poradni rehabilitacyjnej datuj¹

siê na koniec lat siedemdziesi¹tych, dok³ad-
nie na listopad 1979 roku. Pierwszy w Mila-
nówku gabinet rehabilitacji powsta³ w Przy-
chodni Zak³adowej przy Fabryce Narzêdzi
Chirurgicznych i Dentystycznych �MIFAM�
mieszcz¹cej siê w Milanówku przy ul. Kró-
lewskiej 125. Inicjatorem i za³o¿ycielem ga-
binetu rehabilitacji by³ wieloletni kierownik
Przychodni Zak³adowej przy �MIFAM�
dr Marian Radzimowski.

Doktor Radzimowski dostrzeg³ potrzebê
stworzenia mo¿liwo�ci leczenia rehabilita-
cyjnego dla za³ogi zak³adu, która w tamtych
czasach liczy³a blisko

1 500 osób. Dziêki tej inicjatywie powsta³
gabinet rehabilitacji, który mimo licznych
trudno�ci istnieje do dnia dzisiejszego. Uda-
³o siê wtedy wyasygnowaæ z bud¿etu zak³a-
du, oraz zwi¹zku zawodowego NSZZ �Soli-
darnosæ� �rodki na zakup sprzêtu rehabili-
tacyjnego: sto³ów do æwiczeñ, sto³ów do ma-
sa¿u, aparatów do fizykoterapii oraz mate-
racy i drabinek. Wiêkszo�æ z tych urz¹dzeñ,
wprawdzie nie bez awaryjnie ale funkcjonu-
je i s³u¿y pacjentom ju¿ æwieræ wieku.
W pierwszym okresie funkcjonowania gabi-
netu, z leczenia korzystali tylko pracownicy
�MIFAM�, po pewnym czasie zdecydowano
jednak udostêpniæ poradniê równie¿ dla
mieszkañców Milanówka. Wykonywano
podstawowe zabiegi w zakresie fizykotera-
pii, kinezyterapii i masa¿u. Pacjenci byli ob-
s³ugiwani przez dwóch rehabilitantów, a po-
wierzchnia gabinetu nie przekraczaùa 40 m².
Gabinet powoli siê rozwija³, powiêkszono
powierzchniê, pracê podejmowali nowi fizjo-
terapeuci, z czasem za³oga liczy³a nawet 6 osób.

Po przemianach ustrojowych, na pocz¹t-
ku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy to   wyod-
rêbniono Medycynê Pracy z refundowanych
�wiadczeñ zdrowotnych fabryka �MIFAM�
nie mog³a dalej finansowaæ gabinetu, dlate-
go te¿, dyrekcja zak³adu podjê³a decyzjê
o likwidacji poradni rehabilitacyjnej. Jednak
dziêki dr Radzimowskiemu do tego nie do-
sz³o a wieloletnia praca i starania osób two-
rz¹cych od podstaw pierwszy w naszym mie-
�cie gabinet rehabilitacji nie posz³a na mar-
ne. Dr Radzimowski, bêd¹c cz³onkiem Rady
Miasta Milanówka pierwszej kadencji, prze-
kona³ radnych i ówczesnego burmistrza
p. Krzysztofa Markowskiego o konieczno�ci
utrzymania gabinetu w Milanówku. Chocia¿
pojawia³y siê ró¿ne formy zast¹pienia miesz-
kañcom rehabilitacji na miejscu np. wynajê-
cie autobusu i dowo¿enie pacjentów na za-
biegi do poradni w Grodzisku Maz.  Na ca³e
szczê�cie zwyciê¿y³ zdrowy rozs¹dek i po-
stanowiono utrzymaæ gabinet w Milanówku.

I tak, w 1993 r. Rada Miasta Milanówka
podjê³a decyzjê o przejêciu gabinetu i jego
dalszym finansowaniu. W³adze miasta po-
dejmuj¹c tê decyzjê wziê³y na siebie olbrzy-

mi obowi¹zek ale tym samym zapewni³y
swoim mieszkañcom mo¿liwo�æ korzystania
z leczenia rehabilitacyjnego na miejscu i nie
skazywa³y ludzi starszych i schorowanych
na uci¹¿liwe dojazdy na zabiegi do innych
miast. Wiadomo, ¿e w wielu przypadkach
taki dojazd by³by niemo¿liwy a pacjent
w ¿aden sposób nie móg³by skorzystaæ z lecze-
nia. Od tego momentu gabinet funkcjonowa³ pod
nazw¹: �Miejska Poradnia Rehabilitacyjna�.

Jednak zmieni³a siê nie tylko nazwa,
w historii poradni zakoñczy³ siê pewien bar-
dzo wa¿ny okres, okres powstania, pocz¹t-
kowego rozwoju i równie¿ wtapiania siê
w krajobraz milanowskich placówek s³u¿by
zdrowia. Trzeba przyznaæ, ¿e by³ to do�æ uda-
ny okres w dziejach gabinetu. Od tego mo-
mentu rozpocz¹³ siê ca³kiem nowy rozdzia³,
poradnia sta³a siê jednym z referatów Urzê-
du Miasta. Poradni przyznano oddzielny bu-
d¿et, w którym zawiera³y siê pensje pracow-
ników i niewielkie �rodki przeznaczone na
zakup odzie¿y ochronnej i drobnego sprzê-
tu. W tym czasie w³adze miasta zatrudnia³y
równie¿ lekarza ortopedê, który prowadzi³
badania dzieci ze szkó³ milanowskich, dzie-
ci u których wykryto wadê postawy kierowa-
ne by³y na æwiczenia korekcyjne w poradni.
W tej formie organizacyjnej gabinet istnia³
do roku 2001, a ze skromnych funduszy
uda³o siê zakupiæ kilka nowych aparatów do
fizykoterapii oraz urz¹dzeñ do kinezyterapii.

W roku 2001 po raz kolejny zmieni³y siê
zasady funkcjonowania poradni. Burmistrz
Milanówka pan Jerzy Wysocki wraz z Rad¹
Miasta wychodz¹c na przeciw potrzebom
spo³ecznym, podjêli decyzjê o dalszym ist-
nieniu poradni rehabilitacyjnej. Gmina Mia-
sto Milanówek przejê³a tym samym obowi¹z-
ki �Kasy Chorych� finansuj¹c leczenie miesz-
kañców. Trzeba podkre�liæ, ¿e Milanówek to
jedno z nielicznych miast w Polsce, gdzie
�wiadczenia zdrowotne finansowane s¹
z bud¿etu miasta.

Firmê �wiadcz¹c¹ us³ugi rehabilitacyjne
dla mieszkañców Milanówka wybrano
w drodze przetargu. Od tego czasu poradniê
prowadzi firma �MILANMED�, realizuj¹c
zawarty z Gmin¹ kontrakt na �wiadczenie
us³ug rehabilitacyjnych dla mieszkañców
Milanówka, który w wiêkszo�ci pokrywa
potrzeby mieszkañców.

Kolejne lata pokaza³y, ¿e zapotrzebowa-
nie na tego typu �wiadczenia w naszym mie-
�cie jest olbrzymie. Wi¹¿e siê to z ogóln¹ ten-
dencj¹ wystêpuj¹c¹ w naszym spo³eczeñ-
stwie, a mianowicie � starzeniem siê popu-
lacji. Jest to tendencja obserwowana od wie-
lu lat w�ród spo³eczeñstw Europy Zachodniej
i Ameryki, a uwidaczniaj¹ca siê ostatnio tak-
¿e w naszym kraju. W Milanówku mieszka
blisko 17% osób w wieku poprodukcyjnym
tj. oko³o 3 tys. mieszkañców.

Jednak nie tylko emeryci i renci�ci korzy-
staj¹ z leczenia, z roku na rok na leczenie

zg³aszaj¹ siê coraz m³odsi pacjenci, g³ównie
z bólami pleców na skutek nadmiernego ob-
ci¹¿enia (np. d³uga praca w pozycji siedz¹-
cej), osoby po urazach (skrêcenia, z³amania),
oraz dzieci, które uczestnicz¹ w profilaktyce
skrzywieñ bocznych krêgos³upa i innych
wad postawy.

W latach 2001 i 2003 odby³y siê dwie ak-
cje profilaktyki wad postawy, w trakcie, któ-
rych przebadane zosta³y przez lekarza orto-
pedê wszystkie dzieci

 i m³odzie¿ ze szkó³ milanowskich. Wadê
postawy stwierdzono u blisko 60% badanych
a wiêkszo�æ zosta³a skierowana na æwicze-
nia korekcyjne do poradni.

Przeprowadzenie zajêæ korekcyjnych po
ostatnich badaniach zajê³o nam ponad 7 mie-
siêcy a w æwiczeniach udzia³ wziê³o prawie
300 dzieci.

Obecnie w poradni pracuje 4 fizjoterapeu-
tów, pozwala to na pracê dwu-zmianow¹ po
2 osoby na zmianie. Poradnia czynna jest od
poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8�17.
Raz w tygodniu zatrudniony w poradni le-
karz ortopeda prowadzi konsultacje, diagno-
zuj¹c pacjentów dla potrzeb poradni.

Od momentu prowadzenia poradni przez
firmê �MILANMED� wci¹¿ pracujemy nad
podniesieniem jako�ci �wiadczonych us³ug
tak, aby proces leczenia by³ skuteczny, a pa-
cjent jak najszybciej móg³ powróciæ do pracy
oraz swoich zwyk³ych codziennych zajêæ. Od
2003 roku miesiêcznie przyjmujemy oko³o
80 pacjentów, ka¿dy pacjent odbywa seriê
10 wizyt.

Mimo to kolejka na zabiegi wci¹¿ jest do�æ
d³uga, robimy jednak wszystko, aby skróciæ
czas oczekiwania na leczenie.

W ostatnim czasie uda³o siê wiele zmie-
niæ w gabinecie. Z pomoc¹ Gminy oraz �MI-
FAM� S.A. gabinet zosta³ przystosowany do
wymogów stawianych przez SANEPID, przy-
by³o jedno pomieszczenie o powierzchni 12 m²,
gdzie mieúci siæ gabinet masaýu oraz zakupi-
liúmy aparaty do laseroterapii i krioterapii.

Æwieræ wieku to d³ugi okres, dlatego te¿
zale¿a³o mi na tym, aby zebraæ wszelkie in-
formacjê na temat rehabilitacji w Milanów-
ku i spisaæ historiê gabinetu, kolejne etapy
istnienia oraz momenty, kiedy istnienie po-
radni by³o zagro¿one, a przede wszystkim
przypomnieæ osoby, bez których pracy i za-
anga¿owania poradnia nie mog³aby funkcjo-
nowaæ.

Do�wiadczenia 25-lat wskazuj¹ nie tyl-
ko na potrzebê kontynuacji, ale przede
wszystkim rozwoju poradni, na zwiêkszenie
dostêpno�ci �wiadczeñ oraz wykorzystanie
nowoczesnego sprzêtu i metod leczenia.

Mam nadziejê, ¿e poradnia rehabilitacyj-
na s³u¿yæ bêdzie mieszkañcom Milanówka
przez co najmniej kolejne 25 lat.
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Z ¿ycia naszej �JEDYNKI�

Plan zajêæ pozalekcyjnych w �jedynce�

Poniedzia³ek
SKS 17.30�18.30
Tenis ziemny 18.30�20.00
Taniec nowoczesny (zaj. p³atne) 18.00�19.00
Zuchy /harcerze 16.15�18.00

Wtorek
SKS 16.50�18.00
JUDO  (zaj. p³atne) 18.00�20.00
Harcerze 17.00�18.00

�roda
�cianka wspinaczkowa 17.00�19.30
Taniec nowoczesny (zaj. p³atne) 18.00�19.00
Matematyka dla kl III gimn. 15.00�16.00
Zesp. Red. �Jedyneczka�  16.00�17.00

Czwartek
Tenis ziemny 18.20�20.00
SKS 16.50�18.20
Przygot. do egzam. /gimnazjum/ 10.35�11.20
Jêzyk polski   dla kl. III a/gimn. 12.30�13.15

Pi¹tek
SKS 16.00�16.50
Jêzyk polski   dla kl. III B/gimn. 14.00�16.00
�cianka wspinaczkowa 17.00�18.20
JUDO (zaj. p³atne) 18.30�20.00
Zesp. Red. �Jedyneczka� 16.00�17.00
Ko³o przyrodnicze 16.00�17.00

Sobota
SKS 8.00�10.00
SKS 10.00�12.00
SKS 12.00�14.00
Warsztaty plastyczne 10.00�12.00
Kó³ko komputerowe kl. VI 10.00�12.00
Kó³ko Teatralne 10.00�11.00
Gimnastyka korekcyjna 9.00�10.00
Kó³ko komputerowe /gimnazjum/ 9.00�10.00

W Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 odby³y
siê eliminacje konkursów przedmiotowych.
Z naszego Gimnazjum do nastêpnego etapu
zakwalifikowa³y siê: z historii Mariusz Ko-
ryciñski z klasy III a i z fizyki £ukasz Rych-
ter kl III b.

Dzieñ 1 grudnia jest obchodzony na ca-
³ym �wiecie jako Dzieñ Walk z AIDS. Z tej
okazji Ko³o Ekologów z naszej szko³y przy-
gotowa³o szerok¹ akcjê informacyjn¹ doty-
cz¹c¹ epidemiologii AIDS, zachowañ zwiêk-
szaj¹cych ryzyko zaka¿enia oraz najnow-
szych osi¹gniêæ nauki w walce z t¹ straszn¹
chorob¹.

Samorz¹d Szkolny z zadowoleniem przy-
j¹³ zatwierdzenie przez Radê Pedagogiczn¹
regulaminu oceniania opracowanego przez
uczniów.

Klasy I i II gimnazjum mia³y przyjemno�æ
spotkania z niezwyk³ymi zwierzêtami (py-
tonami) i ich opiekunem. Mo¿na by³o je obej-
rzeæ, dotykaæ oraz poznaæ ich zwyczaje. Na
szczê�cie nie chcia³y zostaæ na d³u¿ej.

Cieszymy siê z zajêæ dodatkowych, które
odbywaj¹ siê w naszej szkole. Mamy nadzie-
jê, ¿e �rodki i przychylno�æ doros³ych pozwo-
l¹ na rozszerzenie propozycji spêdzania wol-
nego czasu w naszej szkole.

Chcieliby�my w naszej szkole za³o¿yæ ra-
diowêze³. Postanowili�my wszystkie zaro-
bione w ci¹gu roku pieni¹dze przeznaczyæ na
ten cel.

Ostatnie nasze osi¹gniêcia w sporcie:
1. Powiatowe Zawody w biegach prze³ajo-

wych:
� I m-ce Grzegorz Lewandowski kl. I c

gimn.
� II m-ce Jacek Ksi¹¿ek kl II c gimn.
� II m-ce Mateusz Kurek kl V c SP

2. Miêdzypowiatowe biegi prze³ajowe:
� VII m-ce Grzegorz Lewandowski kl I c

gimn.
3. Powiatowe zawody w pi³ce no¿nej dziew-

cz¹t:
� dru¿yna zajê³a III m-ce
Gazetka szkolna �Jedyneczka� dzia³aj¹-

ca ju¿ od trzech lat wyda³a kolejny numer.
M³odzi dziennikarze z zapa³em pracuj¹, by
wzi¹æ udzia³ w konkursie na najlepsz¹ ga-
zetkê szkoln¹. VI klasy bior¹ udzia³ w Aka-
demii Filmowej w kinie IMAX. Jest to cykl spo-
tkañ po�wiêconych edukacji medialnej wraz
z prelekcj¹ filmu w technologii tradycyjnej lub
trójwymiarowej. Zachêcamy, bo warto.

Samorz¹d Szkolny
ZSG nr1 w Milanówku

Podobnie jak w latach ubieg³ych zwraca-
my siê do firm, instytucji i osób fizycznych
o pomoc w przygotowaniu paczek �wi¹tecz-
nych dla dzieci z rodzin niezamo¿nych z te-
renu naszego miasta oraz osób samotnych
w podesz³ym wieku. Paczki te zawieraæ bêd¹
artyku³y spo¿ywcze, owoce, s³odycze.

Dla wiêkszo�ci z obdarowanych bêdzie to
jedyny prezent jaki otrzymaj¹ w okresie
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Mamy nadziejê,
¿e los naszych podopiecznych (szczególnie
dzieci) nie jest Pañstwu obojêtny. Mo¿na im
pomóc wp³acaj¹c kwoty na konto specjalne
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Milanówku.

Zapraszamy Pañstwa do czynnego udzia-
³u w naszej akcji, prosimy o darowizny pie-
niê¿ne jak te¿ w postaci paczkowanych ar-
tyku³ów spo¿ywczych, s³odyczy, owoców itp.

W ubieg³ym roku uda³o nam siê przygo-
towaæ 120 paczek dla dzieci z czego po³owa
zosta³a ufundowana przez sponsorów. Pañ-
stwa hojno�æ i okazanie serca przywróci na-
szym podopiecznym wiarê i nadziejê, i¿ nie
pozostaj¹ sami w tym szczególnym okresie
jakim s¹ �wiêta Bo¿ego Narodzenia.

�Najlepsza czê�æ ¿ycia ludzkiego, to ma³e, bezimienne
i zapomniane akty dobroci i mi³o�ci�. (W. Wordsworth)

�ZOSTAÑ MIKO£AJEM�
wspólna akcja Urzêdu Miasta Milanówka
i O�rodka Pomocy Spo³ecznej

Jednocze�nie z przykro�ci¹ informujemy,
i¿ od 01.01.2004 r. ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych i prawnych prze-
widuj¹ odliczenia udzielonych darowizn
wy³¹cznie na rzecz organizacji po¿ytku pu-
blicznego, a tak¹ organizacj¹ O�rodek nie
jest. Pomimo tych niekorzystnych zapisów
ustawowych dla O�rodków Pomocy Spo³ecz-
nej uprzejmie prosimy o rozwa¿enie mo¿li-
wo�ci dalszego wspierania akcji �Zostañ Mi-
ko³ajem�.

Darowizn pieniê¿nych prosimy dokony-
waæ na konto:

�rodki Specjalne O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Milanówku

BPH PBK SA Grodzisk Mazowiecki
44106000760000421060002328
Wp³aty przyjmujemy równie¿ w kasie

OPS w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41 od
poniedzia³ku do czwartku w godz.10 do 16.
Informacji udzielamy pod numerem:
724-97-92 ,  755-86-35 (p. Magdalena  Irzycka)

Kierownik OPS
Janina Klimczak

Pracownicy i wspó³pracownicy poradni
rehabilitacyjnej: mgr Hanna Sankiewicz, mgr
Danuta Malinowska, p.Ewa Laskowska,
tech.fizj. Anna Mamona, tech.fizj. Zofia
Bieñkowska, st.tech.fizj. Bo¿ena Karaczun,
st.tech.fiz.Wies³awa Kie³kiewicz, dr Marian
Radzimowski(kierownik w latach 1979�
1999), dr Krzysztof Majewski, dr Krzysztof
Rzewuski, mgr Jacek Dmowski, tech.fizj. Ja-
cek Wojtczak, tech.fizj. Piotr Bieñkowski,
tech.fizj. Pawe³ Graczyk, masa¿ysta Marek
Ro¿kiewicz, mgr Rados³aw Grzywacz.

Na zakoñczenie chcia³bym serdecznie
podziêkowaæ wszystkim osobom, które
w czasie tych 25 lat pracowa³y, wspó³praco-
wa³y b¹d� pomaga³y w pracy poradni, oraz
wszystkim tym, których tu nie wymieni³em.
Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ panu Bur-
mistrzowi Jerzemu Wysockiemu za osobiste
zaanga¿owanie w funkcjonowanie poradni
i troskê o zdrowie pacjentów oraz pani Se-
kretarz Wies³awie Kwiatkowskiej, na której
pomoc merytoryczn¹ mogê zawsze liczyæ
oraz wszystkim Radnym Rady Miasta, za-
równo obecnej, jak i poprzedniej kadencji,
którzy popierali istnienie poradni.

Natomiast wszystkim pacjentom poradni
¿yczê du¿o zdrowia, u�miechu i pogody ducha.

Z powa¿aniem
mgr Rados³aw Grzywacz
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Informujemy mieszkañców Milanówka,
¿e jest prowadzona sprzeda¿ koszulek Typu
T-shirt i koszulek polo z herbem miasta, oraz
kalendarzy z Milanówka na 2005 rok w Miej-
skim O�rodku Kultury w Milanówku przy
ul. Ko�cielnej 3.

Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

Og³oszenie

Fundacja Cz³owiek-Cz³owiekowi organizuje
Spotkanie Wigilijne 18 grudnia o godz. 15.00
dla ludzi samotnych i borykaj¹cych siê z nie-
dostatkiem materialnym. Spotkanie odbê-
dzie siê przy wsparciu ss. Urszulanek SJK.
Prosimy o wsparcie finansowe firmy i osoby
prywatne. Podajemy nr konta:
NBP 53 1060 0076 0000 4010 6003 0491

Spotkanie Wigilijne

Kalendarz wydarzeñ
Kulturalnych i sportowych
grudzieñ 2004, styczeñ/luty 2005

Pan BURMISTRZ dotrzyma³ s³owa
i ulica ju¿ gotowa.
Dziêkujemy, dziêkujemy teraz wszêdzie
ju¿ dojdziemy.
Nie straszne nam woda, b³oto.
Na spacery ju¿ z ochot¹, ka¿da grupa
siê wybiera.
Rodzice te¿ dziêkuj¹, s³ów wdziêczno�ci
nie ¿a³uj¹,
samochody podje¿d¿aj¹ w b³ocie siê nie
zapadaj¹.

Dla Burmistrza Miasta Milanówka P. Je-
rzego Wysockiego z ¿yczeniami dalszych
sukcesów w zarz¹dzaniu miastem i podej-
mowaniu trafnych decyzji.

Dzieci, Rodzice, Dyrekcja i Personel
Przedszkola Spo³ecznego, ul. Wspólna 18

Podziêkowanie

Grudzieñ

10.12. (pi¹tek)
godz. 18.00

Forum Kultury Milanówka
� Architektura Miasta.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

11.12. (sobota)
godz. 9.00

Zawody na �ciance wspinaczkowej.
(Organizator Miejski O�rodek Kultury;
miejsce � Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1,
ul. Królewska 69)

godz.17.00
Aukcja prac artystów plastyków.
(Miejsce � Integracyjna Spo³eczna Szko³a
Podstawowa Nr 18, ul. Spacerowa 3)

11�12.12. (sobota, niedziela)
godz. 10.00�16.00

Kiermasz �wi¹teczny: Danuta Ro¿now-
ska-Borys � malarstwo, malarstwo na
szkle; Barbara Matuszewska-Berg � ma-
larstwo na jedwabiu, olej; Maria Matu-
szewska � ceramika;  Ryszard Krawczyk
� grafika; Janusz Ro¿nowski � rze�ba do
wnêtrz i ogrodów, kamionka. (Miejsce �
MOK, ul. Ko�cielna 3)

12.12. (niedziela)
godz.16.00

Przedstawienie teatralne pt. �Druga
strona lustra�  na podstawie powie�ci
�My dzieci z dworca ZOO� w wykonaniu
M³odzie¿owego Teatru Amatorskiego
MOK-u w sk³adzie: Karina Gruszka, Mar-
ta Matusiak, Ewa Mazurkiewicz, Anna
Bukowska oraz go�cinnie Karol Wójcik.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

17.12. (pi¹tek)
godz. 18.00

Wieczornica Wigilijna.  (Miejsce � Zespó³
Szkó³ Gminnych Nr 3, ul. ¯abie Oczko 1)

18.12. (sobota)
godz.16.00

Ocaliæ od zapomnienia. Czwarta
edycja konkursu plastyczno � literackie-
go, og³oszonego przez Now¹ Prywatn¹
Szko³ê Podstawow¹ w Milanówku.
Prace dzieci bêdzie mo¿na ogl¹daæ
w Galerii Letnisko Miejskiego O�rodka
Kultury do 21 stycznia 2005 roku.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

godz. 17.00
�wiate³ko betlejemskie, bêdzie mo¿na
je odbieraæ do godziny 18.00. (Miejsce �
Skwer A.F. Ossendowskiego u zbiegu ulic
Ko�ciuszki i Krakowskiej)

22.12. (�roda)
godz.13.00

�wi¹teczne Spotkanie Wigilijne.
(Miejsce � Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1,
ul. Królewska 69)

31.12. (pi¹tek)
godz. 23.45

Przywitanie Nowego Roku 2005.
Skwer A.F. Ossendowskiego u zbiegu
ulic Ko�ciuszki i Krakowskiej.

ROK 2005
Styczeñ

02.01. (niedziela)
godz. 10.00

Msza �w. w 60 rocznicê �mierci A.F.
Ossendowskiego w ko�ciele pw. �w. Ja-
dwigi �l¹skiej.

godz. 12.00
Konsekracja ko�cio³a pw. Matki Bo¿ej
Bolesnej z udzia³em Prymasa Polski.

09.01. (niedziela)
godz. 12.00�21.00

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy
13 Fina³. (Miejsce � Zespó³ Szkó³ Gmin-
nych Nr 1, ul. Królewska 69)

16.01. (niedziela)
godz.10.00

Przedstawienie teatralne pt. �Jase³ka�.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

15�16.01. (niedziela)
godz.16.00

Koncert Fina³owy Konkursu Wokalne-
go. (Miejsce � Katolicka Prywatna Szko-
³a Podstawowa, ul. Warszawska 52)

23.01. (niedziela)
godz.10.00

Poranek teatralny �Dziewczynka
z zapa³kami� w wykonaniu zespo³u
teatralnego ISSP.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

godz.16.00
Koncert Karnawa³owy pt. �Szaleñstwo
weneckie�.  (Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

30.01. (niedziela)
godz. 15.00

Turniej Bryd¿a.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

godz.16.00
Wernisa¿ wystawy prac plastycznych
uczniów ze Szko³y Podstawowej Nr 2
z cyklu �Dzieciêce prezentacje�.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

Luty

05.02. (sobota)
godz. 20.00

VI Bal Ojców Miasta. Podczas balu
wyst¹pi kabaret KOÑ POLSKI. Oprawê
muzyczn¹ zapewni zespó³ SMILE.
(Miejska Hala Sportowa, ul. ̄ abie Oczko 1)

06.02. (niedziela)
godz. 10.00

Poranek Teatralny pt. �Ksiê¿niczka
w potrzasku�. Bilety wstêpu po 5 z³
od osoby do nabycia przed spektaklem.
(Miejsce � MOK, ul. Ko�cielna 3)

godz. 16.00
Bal Seniora dla cz³onków ZERiI. Oprawê
muzyczn¹ zapewni zespó³ HOT STUFF.
(Miejska Hala Sportowa, ul. ̄ abie Oczko 1)



19

O priorytetach strategii
rozwojowej Milanówka
w perspektywie 2020 roku

Rozwój infrastruktury miasta jest istot-
nym czynnikiem rozwoju kultury � jest pod-
staw¹ rozwoju wszystkich innych funkcji
i potrzeb (m.in. bytowych i kulturalnych)
mieszkañców.

Po pierwsze � potrzeby to przede wszyst-
kim urz¹dzenia sieciowe (wodoci¹gi, kana-
lizacja, siec energetyczna, gazowa, �wiat³o-
wodowa itp.). Pierwszoplanow¹ inwestycj¹
z tego zakresu jest kontynuacja i zakoñcze-
nie oczyszczalni �cieków. Ponadto moderni-
zacja dróg i chodników. Rozbudowa Teatru
Letniego i szereg innych. To s¹ podstawy cy-
wilizacyjnego bytowania mieszkañców.

Po drugie � potrzeby pierwszoplanowe to
urz¹dzenia sportowe dla m³odzie¿y: budo-
wa bazy sportowej dla m³odzie¿y, boiska
przyszkolne, p³ywalnia (krótkie u¿ytkowa-
nie) � kryty basen, �cie¿ki rowerowe, lodo-
wiska i szereg innych urz¹dzeñ niezbêdnych
dla zdrowia i rozwoju fizycznego m³odzie¿y.

Po trzecie � piln¹ ju¿ potrzeb¹ jest budo-
wa parkingów dla samochodów � dooko³a
stacji PKP w Milanówku.

Te i inne niezbêdne inwestycje uwzglêd-
niaj¹ce potrzeby cywilizowanego �rodowi-
ska, ujête w �Strategii rozwoju Milanówka
do 2020 r.� wymagaj¹  zaprogramowania
technicznego, finansowego i racjonalnego
roz³o¿enia realizacji w czasie.

Podstaw¹ polityki przestrzennej, inwe-
stycyjnej miasta � powinien byæ plan prze-
strzennego zagospodarowania Milanówka,
do opracowania którego nale¿a³oby jak naj-
szybciej przyst¹piæ.

V � Rola infrastruktury w rozwoju Milanówka � w perspektywie 2020 r.
Jestem zdania, ¿e jedn¹ z barier rozwoju

¿ycia kulturalnego i korzystania z bogactwa
elitarnej kultury Warszawy � przez miesz-
kañców miejscowo�ci po³o¿onych w aglome-
racji stolicy � jest brak dobrej, szybkiej ko-
munikacji. Powstaj¹ca koncepcja szybkiej
kolei miejskiej na trasie Grodzisk Maz. �
Warszawa � Otwock jest t¹ ide¹, która pobu-
dziæ mo¿e wyobra�niê na miarê XXI wieku.

Aktualnie dojazd do stolicy w godzinach
szczytu komunikacyjnego � autem � jest hor-
rorem, ale i kolej¹ jest utrudniony z uwagi
na stan PKP. Wysoki standard i du¿a czêsto-
tliwo�æ �szybkiej kolei miejskiej� minibusa-
mi skraca³by o po³owê czas przejazdu miê-
dzy Warszaw¹ a miastami i gminami po³o-
¿onymi na trasie tej kolei. Has³o �Warsza-
wa � bli¿ej Milanówka� sta³oby siê rzeczy-
wisto�ci¹.Trzeba liczyæ siê te¿ z du¿ymi
kosztami zwi¹zanymi z modernizacj¹ ca³e-
go otoczenia i trasy przebiegu kolei. Mo¿na
czê�ciowo liczyæ na �rodki strukturalne
z Unii Europejskiej. Sprawa warta jest dal-
szych dyskusji i prac koncepcyjnych.

Siêgaj¹c wyobra�ni¹ w przysz³o�æ 2020
roku � trzeba stawiaæ �mia³e zadania i koncep-
cje � po to, aby one stawa³y siê rzeczywisto�ci¹.

Wizja rozwojowa 2020 roku � jest
w zasiêgu pokolenia koñcz¹cego obecnie
studia wy¿sze. Rozwój kulturalny i zaspo-
kajanie potrzeb infrastrukturalnych Mila-
nówka powinno byæ priorytetowym zada-
niem w³adz samorz¹dowych tego pokolenia.

Jednak¿e wielkie inwestycje o skali po-
trzeb aglomeracji warszawskiej, aby zaist-
nia³y w I po³owie XXI wieku � ich programo-

wanie powinno byæ rozpoczête  ju¿ w roku
2004 �roku akcesji do Unii Europejskiej �
chocia¿by z uwagi na mo¿liwo�æ korzysta-
nia ze �rodków strukturalnych UE. Powsta-
³a idea � koncepcja szybkiej kolei miejskiej
na trasie Grodzisk Maz. � Milanówek � War-
szawa � Otwock � ma pe³ne uzasadnienie
i wymaga �mia³ych decyzji.

Przypomina mi to powstawanie Metra
w Warszawie. Pierwsze dyskusje � to rok
1965. W opracowanym w 1973 roku �Planie
przestrzennego zagospodarowania kraju do
1990 r.� w 7 najwiêkszych aglomeracjach
miejskich! � przewidywano budowê metra,
z tym ¿e w pierwszej kolejno�ci mia³a byæ
rozpoczêta budowa metra w Warszawie, Ka-
towicach i £odzi. Biuro projektowe metra
w Warszawie zosta³o powo³ane ju¿ w 1965 r.
Od opracowania planu na lata 1973 r. � 1990
minê³o 31 lat!!! � mamy w Warszawie nowo-
czesne Metro � posiadaj¹ce 22 przystanki na
kierunku Po³udnie�Pó³noc i z dwudziestym trze-
cim przystankiem na pó³nocy � w budowie.

Na zakoñczenie � warto wspomnieæ, ¿e
4-letni cykl ¿ycia parlamentarnego i samorz¹-
dowego administracji publicznej jest pod pre-
sj¹ rozwi¹zywania pilnych spraw bie¿¹cych.
W literaturze nazwano tê sytuacjê �terror co-
dzienno�ci�. Mo¿na powiedzieæ, ¿e problemy
aktualne s¹ czê�ciowo sprzeczne ze specyfi-
k¹ my�lenia o wzglêdnie odleg³ej przysz³o�ci.

Konstytucyjne ustalenia przewiduj¹ dla
sprawnych, sprawdzonych liderów w³adz te-
renowych � burmistrzów czy wójtów � mo¿-
liwo�ci kontynuowania strategii rozwojo-
wych w nastêpnych kadencjach � co nale¿y
uznaæ za rozwi¹zanie mo¿liwe i racjonalne.

prof. dr hab. Miros³awa Opa³³o
____________

1 El¿bieta Wysocka: Wp³yw spo³eczeñ-
stwa informacyjnego na zagospodarowanie
przestrzenne.

26 listopada w Galerii �Letnisko� MOK-u
odby³ siê wernisa¿ wystawy W. J. Staro�cia-
ka po�wiêconej Mazowszu. Wystawê, która
czynna bêdzie do 11 grudnia br., zorganizo-
wano z okazji przypadaj¹cego w mijaj¹cym
roku 10-lecia dzia³alno�ci Towarzystwa Mi-
³o�ników Milanówka. Ozdob¹ otwarcia wy-
stawy by³y wiersze Bo¿eny Staro�ciak po-
�wiêcone naszej milanowskiej �ma³ej ojczy�-
nie�, które czyta³a Iwona Przybytniak.
W czê�ci artystycznej wyst¹pi³a Sylwia Gu-
raj (vocal, akompaniament). Na wystawie
zgromadzono ok. 30 obrazów przedstawia-
j¹cych krajobrazy mazowieckie, architekturê
i przyrodê Milanówka oraz martwe matury.

Otwieraj¹c wystawê prezes TMM Andrzej
Pettyn przypomnia³ drogê twórcz¹ artysty
malarza, który zami³owanie do sztuki wy-
niós³ z domu rodzinnego. Artysta mia³ wiele
wystaw indywidualnych, uczestniczy³ tak¿e

Mazowsze w malarstwie
W³odzimierza J. Staro�ciaka

w licznych wystawach zbiorowych. Jego pra-
ce trafi³y nie tylko do kolekcji mi³o�ników
sztuki w Polsce, ale i do zbiorów prywatnych
w wielu krajach, m.in. w, Kanadzie, USA,
Niemczech i Szwecji. Jego obrazy spotkaæ
mo¿na w instytucjach, urzêdach, szko³ach
i kolekcjach prywatnych.

Mówi¹c o twórczo�ci i dzia³alno�ci W. Sta-
ro�ciaka na terenie Milanówka mówca pod-
kre�li³, i¿ artysta jest prawdziwym spo³ecz-
nikiem. Od lat na terenie Milanówka, orga-
nizuje konkursy plastyczne i wystawy.
W. Staro�ciak prowadzi równie¿ warsztaty
plastyczne, uczy m³odzie¿ podstaw rysunku
i malarstwa w miejscowych szko³ach Trady-
cyjnie ofiarowuje swoje prace na cele chary-
tatywne, Wielk¹ Orkiestrê �wi¹tecznej Po-
mocy Jurka Owsiaka, licytacje w ramach Dni
Milanówka itp. Tego rodzaju dzia³alno�æ
znajduje liczne wyrazy uznania w postaci

listów dziêkczynnych, a miejscowi poeci nie-
rzadko dedykuj¹ mu piêkne wiersze. Jest
cz³onkiem-za³o¿ycielem Towarzystwa Mi³o-
�ników Milanówka, w ramach naszej orga-
nizacji uczestniczy w popularyzowaniu sztu-
ki, ostatnio uczy³ m³odzie¿ umiejêtno�ci
malowania na jedwabiu.

W pracach W. Staro�ciaka � powiedzia³
m.in. A. Pettyn � poza pejza¿ami znajduje-
my stare m³yny, coraz rzadziej spotykane
obecnie dawne wiatraki, mazowieckie dwo-
ry, przydro¿ne kapliczki, drogi w�ród pól
i lasów prowadz¹ce w bezkres, które pobu-
dzaj¹c fantazjê widza � jak to wyrazi³a siê
o jego pracach historyk sztuki Halina Poli-
towska  ��prosz¹, krzycz¹ o pomoc, o miej-
sce w ¿yciu�. Artysta jakby odpowiadaj¹c na
to wo³anie stara siê utrwaliæ te wspania³e
warto�ci, które opuszczaj¹ nas, ludzi XXI
wieku, stara siê dokumentowaæ przemijanie,
maj¹c �wiadomo�æ, ¿e przecie¿ trzeba uchro-
niæ te walory otaczaj¹cego nas �wiata przed
ostateczn¹ zag³ad¹.

Andrzej Pettyn
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Dnia 9 listopada na strzelnicy Sekcji Strze-
leckiej MOK, przy ul. Piasta 14, odby³ siê fina³
Zawodów Strzeleckich o Puchar Burmistrza
Miasta Milanówka pana Jerzego Wysockiego
z okazji Dnia Niepodleg³o�ci. W finale brali
udzia³ najlepsi strzelcy Szkó³ milanowskich.
By³y to pierwsze zawody na nowootwartej
strzelnicy sportowej, która powsta³a dziêki
pomocy pana Burmistrza. Uczniowie do lat 12
rywalizowali w konkurencji karabinka pneu-
matycznego, starsi strzelali z karabinku i pi-
stoletu pneumatycznego.

Zawody otworzy³ pan W³odzimierz Fili-
piak � koordynator do spraw sportu w mie-
�cie, który Strzelectwo w³¹czy³ do innych
dyscyplin sportowych uprawianych w Mila-
nówku. Walka by³a zaciek³a, poziom wyso-
ki, zachowanie zawodników wspaniale.

Wyniki zawodów
Szko³a Podstawowa

I m-ce � Tomasz Rydzewski SzP Nr 2
II m-ce � Magdalena Dwurzyñska ZSG Nr 1
III m-ce � Maciej Dwurzyñski ZSG Nr 1

Gimnazjum
I m-ce � Maciej Rataj ZSG Nr 3
II m-ce � Dorota Nikiel ZSG Nr 3
III m-ce � Piotr Fastyn ZSG Nr 3

Liceum
I m-ce � Sylwia Tempczyk Liceum Spo³eczne
II m-ce � Maria Bogusz ZS Nr 1 ul. Piasta
III m-ce � Karol Kapu�ciñski ZS Nr 1 ul. Piasta

Instruktor sekcji strzeleckiej
Zbigniew Kubek

Turniej Strzelecki
o Puchar Burmistrza
Miasta Milanówka

KULTURA

W dniu 21 pa�dziernika 2004 r. W Teatrze
Letnim Miejskiego O�rodka Kultury w Mila-
nówku, odby³a siê kolejna impreza w ramach
obchodów 80-lecia milanowskiego jedwabiu,
Wieczór Jedwabnej Nitki. Fakt, ¿e rodzeñ-
stwo Stanis³awa i Henryk Witaczkowie zde-
cydowali siê zlokalizowaæ Centraln¹ Do-
�wiadczaln¹ Stacjê Jedwabnicz¹ w Milanów-
ku, na zawsze zwi¹za³o nasze miasto z pol-
skim jedwabnictwem. By³o to nader szczê-
�liwe zrz¹dzenie losu, które rozs³awi³o Mi-
lanówek nie tylko na terenie kraju, ale rów-
nie¿ poza jego granicami. Milanowski je-
dwab to wspania³y przyk³ad korelacji przed-
siêwziêcia gospodarczego z estetyk¹ i piêk-
nem, techniki ze sztuk¹. Zaanga¿owanie lu-
dzi na ka¿dym etapie produkcji jedwabiu
umo¿liwi³o otrzymanie efektu koñcowego,
produktu finalnego na najwy¿szym pozio-
mie. Kupony, apaszki i inne wyroby mila-
nowskiego jedwabiu budz¹ podziw i za-
chwyt. To w³a�nie tym ludziom, którzy nie-
kiedy ca³e swe ¿ycie zwi¹zali z jedwabiem
po�wiêcony by³ Wieczór Jedwabnej Nitki. Jest
to niew¹tpliwie licz¹cy siê wk³ad w historii
rozwoju naszego narodu jego kultury i cy-
wilizacji. Rada Miasta Milanówka Uchwa³¹
z dn. 30 marca 2004 r. powo³any zosta³ Ho-
norowy Komitet Obchodów 80-lecia za³o¿e-
nia Centralnej Do�wiadczalnej Stacji Jedwab-

Wieczór �Jedwabnej Nitki�
niczej w Milanówku, na czele którego stanê-
³a pani Zofia ¯u³awska szczególnie zwi¹za-
na z milanowskim jedwabiem. Nad sprawn¹
organizacj¹ wszystkich imprez i uroczysto-
�ci zwi¹zanych z jubileuszem 80-lecia mila-
nowksiego jedwabiu czuwa³ burmistrz mia-
sta Milanówka pan Jerzy Wysocki.

W pierwszej czê�ci wieczoru odby³a siê
projekcja filmów archiwalnych z dzia³alno-
�ci CDSJ oraz hodowli jedwabnika i uprawy
morwy, do których udzieli³a komentarza
p. Zofia ̄ u³awska. W drugiej czê�ci, uczest-
nicy spotkania podejmowali ró¿ne tematy
zwi¹zane z histori¹ CDSJ, prac¹ przy produk-
cji jedwabiu, czy rol¹ zak³adów jedwabiu
podczas okupacji hitlerowskiej. Trzeba nad-
mieniæ, ¿e nie by³aby mo¿liwa organizacja
wielu przedsiêwziêæ jubileuszowych i ich
okaza³a oprawa, gdyby nie hojno�æ i spon-
sorowanie prezesa firmy �Jedwab Polski�
p. Jerzego Dmochowskiego, za co sk³adamy
serdeczne podziêkowania.

Pod koniec mijaj¹cego spotkania d³ugo
jeszcze prowadzono rozmowy o losach ludzi
i milanowksiego jedwabiu i tak pamiêæ ludz-
ka nadal snuje jedwabn¹ nitkê.

Artysta plastyk
W³odzimierz Staro�ciak

Dziêkujê ofiarodawcom, którzy w 2004
roku przekazali Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej dary ksi¹¿kowe. Informujê, ¿e 24 grud-
nia br. (Wigilia) wypo¿yczalnie biblioteki
bêd¹ nieczynne, za� 31 grudnia zapraszam
do korzystania ze zbiorów w godzinach
11.00�17.00. Za wszelkie niedogodno�ci
przepraszam.

Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

Miejska Biblioteka
Publiczna
w Milanówku

Milanówek
� �Ma³y Londyn�

to druga z kolei antologia artyku³ów
i wspomnieñ nt. ludzi i wydarzeñ w naszym
mie�cie, tym razem po�wiêcona II wojnie
�wiatowej. Na 470 stronach zawarto 62 pu-
blikacje 27 autorów, 114 zdjêæ i reprodukcji
historycznych dokumentów. W�ród prezen-
towanych tematów m.in.: Milanówek po Po-
wstaniu Warszawskim (jako nieformalna
stolica Polski), walka AK z okupantem, Sza-
re Szeregi, ¿ycie codzienne w okupowanym
Milanówku, tajne nauczanie, prasa konspi-
racyjna, milanowianie pod Monte Cassino,
okupacyjna pi³ka no¿na. Autorami tekstów
s¹ historycy, dziennikarze, ¿o³nierze AK,
cz³onkowie Towarzystwa Mi³o�ników Mila-
nówka. Ksi¹¿ka stanowi samodzieln¹ publi-
kacjê, ale zarazem jest kontynuacj¹ pierw-
szej antologii z tego cyklu �Kiedy Milanówek
by³ stolic¹...�

27 listopada 2004 r. o godz. 15.00 w Ga-
lerii Letnisko Miejskiego O�rodka Kultury
odby³o siê pierwsze promocyjne spotkanie,
w którym wziê³o udzia³ blisko sto osób.
Wiersz Iwony Krzepkowskiej-Bu³at �Po co
wam to by³o ch³opcy� wg w³asnej kompozy-
cji zagra³ i za�piewa³ Jacek £ocz.

Ksi¹¿ka jest ju¿ do kupienia w milanow-
skich ksiêgarniach i w kiosku przy stacji PKP.
Koszt wynosi tylko 35 z³.

Fo
t. 

Z.
 K

ub
ek

Najm³odsi uczestnicy zawodów
strzeleckich



21

Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Ma-
zowsza �MAZOVIA� zosta³o zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze S¹dowym w dniu
07.07.2004 roku i zrzesza 7 gmin: B³onie,
Brwinów, Leszno, Micha³owice, Milanówek,
Nadarzyn i Podkowê Le�n¹. Stowarzyszenie
obecnie znajduje siê na etapie wyboru wspól-
nych celów strategicznych przewidzianych
do realizacji w najbli¿szej przysz³o�ci. W swej
dzia³alno�ci ma zamiar siêgaæ m.in. po fun-
dusze unijne, w celu wspomagania poszcze-
gólnych Gmin cz³onkowskich.

Jednak¿e dzia³alno�æ na rzecz integracji
poszczególnych Gmin cz³onkowskich rozpo-
czêli�my przez sport, czyli od organizacji tur-
nieju pi³karskiego dla m³odzie¿y gimnazjal-
nej. Zawody odby³y siê na hali sportowej
w Nadarzynie. Ciê¿ar ich przeprowadzenia
wzi¹³ na siebie Gminny O�rodek Sportu
w Nadarzynie. Stowarzyszenie ufundowa³o
koszulki T-shirt z logo Stowarzyszenia i pi³-
ki dla ka¿dego z uczestników. Oczywi�cie
by³y równie¿ puchary za zajêcie I, II i III miej-
sca oraz dla najlepszego strzelca i najlepsze-
go bramkarza. Pierwsze miejsce wywalczy-

³a dru¿yna z Pruszkowa. Nasi gimnazjali�ci:
Tomasz Szymañski, Robert Matysiak, Micha³
Winnicki, Mateusz Horliczko z ZSG nr 3 oraz
Tomasz Pieñkowski, Mariusz Gruszczyñski,
Emil Nemis, Grzegorz Lewandowski z ZSG nr 1
wraz z trenerem Miros³awem Rastawickim
spisali siê ca³kiem dobrze, zajmuj¹c III miej-
sce. By³o du¿o emocji i zabawy. Najwa¿niej-
sze, ¿e zrobili�my frajdê m³odym ludziom.
Poni¿ej przedstawiamy wyniki turnieju.
Miejsce Dru¿yna

I Gimnazjum Pruszków
II Gimnazjum Micha³owice

III Gimnazjum Milanówek
IV Gimnazjum Brwinów
V Gimnazjum Nadarzyn

VI Gimnazjum B³onie
VII Gimnazjum Leszno
VIII Gimnazjum Podkowa Le�na
Najlepszy Bramkarz � £ukasz Wysocki
Król Strzelców � Pawe³ Milankiewicz

 Burmistrz Miasta Milanówka
Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia Gmin
Zachodniego Mazowsza �MAZOVIA�

Jerzy Wysocki

I Halowy Turniej  Dru¿yn Gimnazjalnych
o Puchar Stowarzyszenia Gmin Zachodniego
Mazowsza �MAZOVIA� � Nadarzyn 27.11.2004 r.

Terenowe Wy�cigi
Kolarskie

W dniu 25.09.2004 r. na stadionie Mila-
nu odby³y siê Terenowe Wy�cigi Kolarskie
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych
o �Puchar Burmistrza Miasta�.

Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ propaga-
tor jazdy na rowerze w Milanówku V-ce Prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Jerzy Majewski.

Zwyciêzcami zawodów zostali:
Szko³a Podstawowa
Klasy II�IV

dziewczynki
I m-ce � Asia Starkowicz ISSP
II m-ce � Justyna Jaroszewicz ISSP
ch³opcy
I m-ce � Wawrzyniec Gembal NPSP
II m-ce � Filip Sobiecki
III m-ce � Piotr Mitura

Klasy V�VI
dziewczynki
I m-ce � Magda D¹browska ISSP
II m-ce � Karolina Chodasewicz ISSP
III m-ce � Inga Wójcicka SP nr 2
ch³opcy
I m-ce � Jacek Ojrzyñski ISSP
II m-ce � Pawe³ Witkowski ISSP
III m-ce � Kuba Markiewicz ISSP

Gimnazjum
I m-ce Kamil Wilanowski ZSG nr 3
II m-ce Emil ¯elazny ZSG nr 3
III m-ce £ukasz Sierakowski ZSG nr 3
Pierwsze miejsce w kategorii szkó³ pod-

stawowych zajê³a Integracyjna Spo³eczna
Szko³a Podstawowa nr 18. Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 3 zwyciê¿y³ w kategorii szkó³
gimnazjalnych.

Z okazji wizyty naszych w³oskich partne-
rów z programu EUROPOINT 25 X 2004 r.
w hali sportowej w Milanówku przy ulicy ̄ a-
bie Oczko rozegrany zosta³ mecz pi³ki no¿-
nej. Dru¿ynê go�ci stanowi³o trzech w³oskich
uczniów: Mario, Pasqualino, Guseppe; Dy-
rektor w³oskiej szko³y Pan Pietro Gentile oraz
wspieraj¹cy ich, nasz nauczyciel geografii
i wf-u Pan Olaf Rodowald. Dru¿ynê gospo-
darzy uczniowie drugich i trzecich klas z ka-
pitanem Patrykiem Berusem na czele. Zaraz
po przybyciu na halê, wszyscy zawodnicy
udali siê do szatni. Jako pierwsi na boisko
wbiegli gospodarze. Przeprowadzono roz-
grzewkê i kilka minut pó�niej do³¹czyli W³osi
w dobrze prezentuj¹cych siê identycznych
strojach. Od pocz¹tku mo¿na by³o poczuæ
atmosferê podekscytowania, która towarzy-
szy³a spotkaniu. Sêdzi¹ by³ Pan Mi³osz Jan-
kowski (wf-men). Spotkanie  wywo³a³o du¿e
zainteresowanie, bo na meczu pojawi³ siê
nawet reporter lokalnego radia �BOGORIA�.

Do pierwszego gwizdka sêdziego pozo-
sta³y ju¿ tylko sekundy. Dru¿yny ustawi³y siê
w rzêdzie, przywita³y i ¿yczy³y sobie powo-
dzenia. Gospodarze zaczêli spotkanie w sk³a-
dzie: w bramce Hubert Paskudzki, w defen-
sywie Cezary Pokropek i Micha³ Magierecki
a w ofensywie Kuba Koniewicz i Maciek Jur-
czak. Mecz rozpocz¹³ siê od zmasowanych
ataków dru¿yny w³oskiej, które �wietnie od-
pierali nasi obroñcy. Z trybun s³ychaæ by³o
wyra�ny doping dla dru¿yny go�ci, którego
autorem by³a grupka dziewczyn z klas dru-
gich. Nie potrwa³o to jednak d³ugo, bo zaraz
po pierwszej zmianie Berus za Jurczaka ode-

MECZ TOWARZYSKI POLSKA�W£OCHY
zwali siê kibice gospodarzy, zagrzewani
przez wielkiego fana naszego szkolnego fut-
bolu Micha³a Cie�laka. Po zmianie dru¿yna
pokaza³a kilka efektownych akcji. Niestety
gospodarze zmarnowali dwie �wietne oka-
zje do zdobycia bramki. Akcja �weteranów�
zakoñczy³a siê bramk¹ � Pan Olaf �wietnie
poda³ do w³oskiego Dyrektora a ten okaza³
siê lepszy od Huberta w akcji �sam na sam�
i by³o 0:1 !!! Dru¿yna gospodarzy szybko
wziê³a siê do roboty. Pod koniec pierwszej
po³owy Berus uderzy³ z dystansu. Pi³ka po-
szybowa³a prosto w okienko, ale w³oski
bramkarz wykaza³ refleks.

W przerwie do³¹czy³ do dru¿yny absol-
went naszego gimnazjum Maciek Pilars
(�Pilu��) i udzieli³ kilku wskazówek. Druga
po³owa meczu przebiega³a pod dyktando
gospodarzy. Wyró¿niali siê  Koniewicz i Woj-
tek B¹kowski (�Bon-
czyrej�). Akcja za
akcj¹, ale bramki dla
go spodarzy nie by³o.
Wszystko wska-
zywa³o na wygran¹
go�ci. Do koñca me-
czu pozostawa³y mi-
nuty. Gospodarze
zrewan¿owali siê.
Kto� odda³ strza³.
Pi³ka,, odbi³a siê��od
zawodnika dru¿yny
w³oskiej i spad³a pod
nogi Kuby Koniewi-
cza. Ten nie mia³ pro-
blemów z umiesz-

czeniem jej w siatce. Mieli�my remis!!! Sza-
leñstwo ogarnê³o wszystkich! Trybuny a¿
podskoczy³y! Sêdzia zakoñczy³ spotkanie.
Wszyscy byli zadowoleni ze sprawiedliwego
remisu. Pi³karze podziêkowali sobie za grê.
Wygl¹dali na szczê�liwych. W meczu wyst¹-
pili tak¿e: Marcin Stalony, Micha³ Ciuk i Adam
K³osiñski. Reporter przeprowadzi³ wywiady
z najlepszymi graczami gospodarzy i go�ci.

Patryk Berus
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Oficjalny pocz¹tek spotkania pi³karskiego Polska-W³ochy;
w �rodku sêdzia, nauczyciel wf  Mi³osz Jankowski
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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 spa-

linowych (transport)
Za sk³adowanie odpadów:

� je¿eli zarz¹dzasz sk³adowiskiem odpadów,
� magazynujesz odpady bez wymaganego

zezwolenia,
� przekazujesz odpady podmiotowi, który

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 ujê-

te w systemy kanalizacyjne pochodz¹ce
z powierzchni zanieczyszczonych
POWINIENE� UISZCZAÆ OBOWI¥ZKO-

W¥ OP£ATÊ ZA  KORZYSTANIE   ZE   �RO-
DOWISKA

Na konto: Bank PEKAO S.A. I/O Warsza-
wa, nr 49124010371111000006923855

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pó�niejszymi zmianami) art. 3 pkt. 20, art.
273,274,279,284�287 oraz rozporz¹dzenie

Rady Ministrów z dn. 9 pa�dziernika 2001r.
w sprawie op³at za korzystanie ze �rodowi-
ska (Dz. U. Nr 130, poz. 1452, Dz. U. Nr 151
poz. 1073 z 2002 r., zm. M.P. Nr 49, poz. 715
z 2002 r., zm. Dz. U. Nr 55, poz. 477 z 2003 r.,
zm. M.P. Nr 50, poz. 782 z 2003 r. ), rozpo-
rz¹dzenie Ministra �rodowiska z dn. 26
czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów
zawieraj¹cych informacje i dane o zakresie
korzystania ze �rodowiska i sposobu ich
przedstawiania (Dz. U. Nr 100, poz. 920; zm.
Dz. U. Nr 113, poz. 1075 z 2003 r.)

TWOJA OP£ATA PRZYCZYNI SIÊ DO
POPRAWY STANU �RODOWISKA, W KTÓ-
RYM MIESZKASZ

Na konto: Bank PEKAO S.A. I/O Warsza-
wa, nr 31124010371111000006988102

Je¿eli:
� jeste� wytwórc¹ produktu, importerem

lub dokonujesz wewn¹trzwspólnotowe-
go nabycia produktów w opakowaniach
lub towarów,

� prowadzisz jednostkê handlu detaliczne-
go o powierzchni pow. 500 m2 lub sieæ
sklepów o ³¹cznej powierzchni powy¿ej
5000 m2 , w których sprzedawane s¹ pro-
dukty tam pakowane,

� pakujesz produkty wytworzone przez inne-
go przedsiêbiorcê i wprowadzasz je na rynek,

� jeste� producentem b¹d� importerem opa-
kowañ.
Wprowadzasz na rynek krajowy odpady

opakowaniowe i pou¿ytkowe, dlatego
POWINIENE� UISZCZAÆ OP£ATÊ

PRODUKTOW¥
ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹z-

kach przedsiêbiorców w zakresie gospoda-
rowania niektórymi odpadami oraz o op³a-
cie produktowej i op³acie depozytowej (Dz.
U. Nr 63, poz. 639 art. 1,3,9,12,15,16) usta-
wa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638ze zm., art. 2,7,9) oraz Rozporz¹dze-
nie Ministra �rodowiska z dnia 3 pa�dzierni-
ka 2003 r., w sprawie stawek op³at produkto-
wych (Dz. U. Nr 180, poz. 1768), rozporz¹-
dzenie Ministra �rodowiska z dnia 29 maja
2003 r., w sprawie rocznych poziomów odzy-
sku i recyklingu odpadów opakowaniowych
i pou¿ytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982).

Szczegó³owych informacji udziela: Urz¹d
Marsza³kowski Województwa Mazowieckie-
go, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, nr tel.:
� powietrze (022) 5979 (150, 213, 218,

237, 246, 247, 248, 259, 296, 355, 356);
� odpady i op³ata produktowa (022) 236, 322;
 � woda i �cieki (022) 232, 262, 286
oraz na stronie internetowej urzêdu:
www.mazovia.pl

p.o. kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Aneta P³ywaczewska
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W dniu 06.11.04 w Hali Miejskiej odby³ siê
III Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Samorz¹-
dowców Powiatu Grodziskiego z okazji
Dnia Niepodleg³o�ci. W turnieju wziêli udzia³
samorz¹dowcy z Baranowa, Podkowy Le�nej,
Jaktorowa, ¯abiej Woli, Milanówka i Staro-
stwa Powiatu Grodziskiego. Tak jak w zesz³ym
roku wygra³o Starostwo Powiatu Grodziskie-
go, które pokona³o Gminê Milanówek.

Wyniki turnieju
I m-ce � Starostwo Powiatu Grodziskiego
II m-ce � Gmina Milanówek
III m-ce � Gmina Baranów
IV m-ce � Gmina Podkowa Le�na
V m-ce � Gmina ¯abia Wola
VI m-ce � Gmina Jaktorów
Najlepszymi strzelcami turnieju  zostali

Wies³aw Karwat ze Starostwa i Adam Pindor
z Baranowa, którzy trafili piêciokrotnie do
bramki przeciwników. Najlepszym bramka-
rzem zosta³ wybrany Starosta Powiatu Gro-
dziskiego pan Marek Wie¿bicki. Sêdzi¹ by³
pan Adam Wojtyla a na miejscach komenta-
torskich zasiedli V-ce Przewodnicz¹cy rady

Miasta pan Jerzy Majewski oraz pan Bogdan
Korycki � dzialacz klubu pi³karskiego �Mi-
lan�. Puchary i medale najlepszym zespo³om

III Halowy Turniej Pi³ki No¿nej
Samorz¹dowców Powiatu Grodziskiego

wrêczali Starosta Powiatu Grodziskiego Ma-
rek Wie¿bicki i Burmistrz Miasta Milanów-
ka Jerzy Wysocki.

Koordynator ds. sportu w mie�cie
W³odzimierz Filipiak

�Srebrna
dru¿yna�
Samorz¹du
Milanowskiego
III Halowego
Turnieju Pi³ki
No¿nej
Samorz¹dowców
Powiatu
Grodziskiego
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