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Mam sto lat

Jan Szczepkowski

Czy kto pamiêta rok 1908? Na pewno
nie, bo to zbyt odleg³e czasy. Cz³owiek
jest kruchy i nietrwa³y, ma jednak talent
do zostawiania po sobie rzeczy wiecznych,
które w swych murach przechowuj¹
pamiêæ o nim.

17 listopada br. w willi Waleria odby³o
siê spotkanie autorskie, na którym
zosta³a zaprezentowana monografia
autorstwa Katarzyny Chrudzimskiej-Uhera
Jan Szczepkowski. ¯ycie i twórczoæ,
wydana przez Urz¹d Miejski w Milanówku.

 kartki z pamiêtnika Jedynki

 ¯ycie i twórczoæ

Katarzyna Chrudzimska-Uhera jest historykiem
sztuki. Ukoñczy³a studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Doktoryzowa³a siê w 2003 r. na
Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt w Instytucie

ci¹g dalszy na str. 4

Konkurs

pn. Najpiêkniej owietlony ogródek
wi¹teczny 2008

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza wszystkich mieszkañców
do udzia³u w IV edycji konkursu pn. Najpiêkniej owietlony
ogródek wi¹teczny 2008.
Sztandar SP nr 1
z 1926 r.

Tak te¿ jest ze mn¹, najstarsz¹ szko³¹ w Milanówku.
Pamiêtam przecie¿ tak wiele  ludzi, trudny czas,
zmiany.
ci¹g dalszy na str. 15

Je¿eli macie Pañstwo ciekawie, wi¹tecznie udekorowany ogród przed domem lub
firm¹ albo uwa¿acie, ¿e s¹siad, znajomy czy kto z rodziny ma taki ogród, zg³aszajcie swoje propozycje do 31.12.2008 r. osobicie do Jedwabnego Zak¹tka przy ul. Warszawskiej 36, tel. 022 758 38 47 lub na e-mail: mci@milanowek.pl. Formularz zg³oszeniowy dostêpny jest na stronie www.milanowek.pl. Dla zwyciêzców konkursu
Zaczarowana doro¿ka
przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe!
Kierownik Biura Promocji Miasta
w ogrodzie willi Waleria

Magdalena Sitko
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Chopin na jazzowo
W sobotni wieczór, 18 padziernika w Teatrze Letnim
Centrum Kultury i Promocji, mielimy okazjê
pos³uchaæ muzyki na wysokim poziomie.

W ramach Europejskich Spotkañ Muzycznych pod patronatem
Burmistrza Miasta Milanówka odby³ siê koncert F. Chopin  pieni
bez s³ów Leny Ledoff i Janusza Brycha w wykonaniu zespo³u
w sk³adzie Lena Ledoff  fortepian, Janusz Brych  saksofon, flet
i Krzysztof Ciesielski  kontrabas. Koncert, autorsko przygotowany
i poprowadzony przez artystê muzyka Dariusza Biernackiego, zauroczy³ licznie przyby³¹ publicznoæ. Lena Ledoff wraz z towarzysz¹cymi jej muzykami oczarowa³a milanowskich melomanów porywaj¹c¹ dawk¹ tonów, demonstruj¹c niezwyk³e walory swojego
kunsztu wykonawczego. Pianistka  jak siê mo¿na by³o przekonaæ
 jednakow¹ swobod¹ gra utwory Chopina w wersji klasycznej, jak
i jazzowej. Lena Ledoff tworzy i poszukuje, odrzucaj¹c stereotypy,
d¹¿¹c do twórczej dowolnoci w swoich interpretacjach. Taka interpretacja utworów Chopina zachwyca i wzbudza pozytywne emocje
powoduj¹c, ¿e zacieraj¹ siê granice wiekowe odbioru  podziwiaj¹ j¹
zarówno m³odzi, jak i starsi, amatorzy i koneserzy, jazzmani i wielbiciele klasyki.
Warto dodaæ, ze wprowadzenie do koncertu nt. zwi¹zków
Milanówka z muzyk¹ F. Chopina napisa³ i wraz z Hann¹ Makulec
i Dariuszem Biernackim zaprezentowa³  red. Andrzej Pettyn.

Fot. J. Bebel

ci¹g dalszy na str. 6

Koncert pn. Fryderyk Chopin. Peni bez s³ów
w CKiP

Wizyta z Ukrainy
21 padziernika Milanowski Uniwersytet Trzeciego
Wieku goci³ 17-osobow¹ delegacjê z Ukrainy. By³a
to grupa osób, które na Ukrainie zajmuj¹ siê owiat¹
na szczeblach samorz¹dowych.
Gocie interesowali siê dzia³alnoci¹ naszego uniwersytetu. Zadawali liczne pytania o strukturê, dzia³alnoæ i finanse organizacji. Obdarowani zostali folderem MU3W i materia³ami promocyjnymi miasta. Spotkanie przy kawie i ciasteczkach up³ywa³o w bardzo przyjaznej i ciep³ej atmosferze. W spotkaniu uczestniczy³ burmistrz Jerzy
Wysocki i sekretarz miasta Halina Wolska. Pan Burmistrz opowiedzia³
gociom o historii i funkcjonowaniu naszego miasta-ogrodu, o walorach, zaletach i problemach zwi¹zanych z tym, ¿e miasto ma tak wiele
pomników przyrody. Mówi³ o organizacjach pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie miasta, odpowiada³ na liczne pytania.
Bezporednim efektem spotkania z goæmi z Ukrainy bêdzie przyjazd
do Milanówka pod koniec br. zespo³u teatralnego Centrum Pedagogicznego Akademia z Po³tawy ze s³owno-baletowym programem teatralnym.
Po spotkaniu gocie odbyli krótk¹ wycieczkê po naszym miecie.

Milanówek domem
ma³ych zwierz¹t
Od dziesiêciu lat Referat Ochrony rodowiska
organizuje konkursy o tematyce ekologicznej pod
patronatem Burmistrza Miasta Milanówka, maj¹ce
na celu uwra¿liwienie dzieci i m³odzie¿y na problemy
ochrony rodowiska oraz ukszta³towanie w³aciwych
postaw wród m³odych mieszkañców naszego
miasta.

Prezes MU3W
Dominika Inkielman

Przedstawienie pt. Przygody misia przygotowane przez
uczniów ZSG nr 1

Tegoroczna X edycja miêdzyszkolnego konkursu ekologicznego
pod has³em Milanówek domem ma³ych zwierz¹t odby³a siê w czterech kategoriach wiekowych.
Komisja konkursowa dokona³a indywidualnej punktowej oceny
prac w poszczególnych kategoriach wiekowych za zawartoæ merytoryczn¹, pomys³owoæ, estetykê wykonania. Nale¿y podkreliæ, i¿
wybór by³ trudny, gdy¿ wszystkie prace by³y ciekawe, a uczniowie
wykazali siê du¿¹ pomys³owoci¹. Z uwagi na X jubileuszow¹ edycjê
Gocie z Ukrainy podczas spotkania w Centrum Kultury i Promocji

ci¹g dalszy na str. 34

Otwarte Ogrody 2009

W czerwcu 2009 roku ruszy kolejna edycja Festiwalu
Otwarte Ogrody. Festiwal podkrela unikalny charakter
miasta-ogrodu, wydobywa i prezentuje dziedzictwo
kulturowe i naturalne. Otwarte Ogrody stanowi¹ doskona³¹ okazjê dla
mieszkañców Milanówka do integracji, wspólnych dzia³añ twórczych
oraz prezentacji zamkniêtych w prywatnej przestrzeni skarbów.
Propozycji, jak co roku, bêdzie wiele: koncerty, wystawy, kiermasze artystyczne, przedstawienia teatralne, spotkania literackie w prywatnych ogrodach i na ulicach miasta.
W zwi¹zku z planowaniem tego wydarzenia artystycznego, zapraszamy Pañstwa do udzia³u
i wspó³tworzenia Otwartych Ogrodów. Osoby pragn¹ce zorganizowaæ jeden z ogrodów na
w³asnej posesji lub chc¹ce w inny sposób zrealizowaæ w³asne pomys³y na ciekawe projekty
artystyczne, prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Promocji w Milanówku na adres:
sekretariat@ckipmilanowek.pl lub osobicie  ul. Kocielna 3.
Prosimy o zg³aszanie propozycji do koñca stycznia 2009 r.
p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Promocji
Anna Osiadacz

Wigilia dla osób
samotnych i potrzebuj¹cych
Urz¹d Miejski w Milanówku, przy wsparciu Orodka Pomocy Spo³ecznej
wraz z Fundacj¹ Homo Homini, organizuje w dniu 19.12.2008 r.
o godz. 15.00 w Miejskiej Hali Sportowej nr 1 przy ul. ¯abie Oczko 1,
Wigiliê dla osób samotnych i potrzebuj¹cych z terenu Milanówka.
Jest to ju¿ czwarta wspólna Wigilia, która wpisa³a siê w tradycjê grudniowych spotkañ wi¹tecznych w Milanówku. Do organizacji kolacji wigilijnej w³¹cza siê rokrocznie wiele instytucji i organizacji pozarz¹dowych, jak równie¿ sklepy i osoby prywatne
z terenu Milanówka.
Wigilia 2008 r. bêdzie finansowana ze
rodków bud¿etowych Gminy oraz rodków
zebranych, jak co roku, od sponsorów, których gor¹co zapraszamy do udzia³u w tym
przedsiêwziêciu.

Zapraszamy do wi¹tecznego, wigilijnego sto³u wszystkie osoby potrzebuj¹ce z terenu Milanówka, z którymi pragniemy prze³amaæ siê op³atkiem, kolêdowaæ oraz przekazaæ paczkê wi¹teczn¹.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nr konta dla sponsorów:
Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Rawskiej filia
w Milanówku
249291 0001 0086 8352 2000 0020
Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej
Barbara Kucharska

Kresowianka

laureat Nagrody im. Oskara Kolberga
Za zas³ugi dla kultury ludowej  na wystêpach w Milanówku
19 grudnia br. laureat nagrody im. Oskara Kolberga, obsypany licznymi
nagrodami krajowymi i zagranicznymi Regionalny Zespól piewaczy
Kresowianka  zaprezentuje swój repertuar w Teatrze Letnim w naszym
miecie.
W Milanówku  mówi instruktor zespo³u Ryszard G³ogowski  wykonamy stare piosenki ludowe ze wsi Milatycze i powiatu
lwowskiego, zapiewamy te¿ trochê kolêd,
bo to okres bezporednio poprzedzaj¹cy
wiêta Bo¿ego Narodzenia. Postaramy siê
te¿ przybli¿yæ mieszkañcom Milanówka
zwyczaje wi¹teczne i noworoczne z okolic
Lwowa.

Koncert rozpocznie siê o godz. 16.30 i po³¹czony bêdzie z opowieci¹ o zwyczajach bo¿onarodzeniowych na Kresach i potrawach
wigilijnych. Stary Teatr Letni bêdzie rozbrzmiewa³ pieni¹ kresow¹ w niespotykanej
obecnie zbyt czêsto piêknej kresowej polszczynie z charakterystycznym wschodnim
zapiewem.
ci¹g dalszy na str. 11

Koncert kwartetu waltorniowego w ogrodzie
M. Orlikowskiej-Gmitruk i F. Gmitruka
podczas FOO 2008

Miejska Sieæ
Informatyczna
 krwiobieg milanowskiej
e-administracji

We wrzeniu bie¿¹cego roku
Gmina Milanówek z³o¿y³a wniosek
o dofinansowanie ze rodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego realizacji projektu
E-MILANÓWEK Zintegrowany
system wspomagaj¹cy zarz¹dzanie miastem i wspieraj¹cy rozwój
e-us³ug w ramach budowy Miejskiej
Sieci Informatycznej w Milanówku.
Przedmiotem projektu jest realizacja wielous³ugowej, szerokopasmowej miejskiej sieci informatycznej w technologii Gigabit
Ethernet. Zakres projektu obejmuje po³¹czenie instytucji publicznych na terenie miasta
za pomoc¹ szerokopasmowej sieci informatycznej, a nastêpnie uruchomienie z jej wykorzystaniem us³ug dla mieszkañców oraz
nowoczesnych rozwi¹zañ wspieraj¹cych administracjê.
Projektem objête s¹ prace zwi¹zane
z wykonaniem sieci szkieletowej i dystrybucyjnej, uruchomieniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, wykonaniem
platformy intranetowej dla administracji oraz
wdro¿eniem zintegrowanego systemu zarz¹dzania owiat¹ i portalu owiatowego dla
mieszkañców.
Projekt jest elementem przedsiêwziêcia
pod nazw¹ Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej, realizowanego w gminie Milanówek od 2006r, którego przedmiotem jest
utworzenie pomiêdzy instytucjami publicznymi funkcjonuj¹cymi w Gminie Milanówek
ci¹g dalszy na str. 27
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Jan Szczepkowski  ¯ycie i twórczoæ

ci¹g dalszy ze str. 1

Historii Sztuki. Zajmuje siê sztuk¹ wspó³czesn¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem historii rzeby polskiej XX w.
Spotkanie odby³o siê w sali jadalnej willi,
gdzie znajduje siê s³ynny O³tarz Wniebowziêcia NMP. Dziêki meblom autorstwa
Szczepkowskiego oraz wiat³u wiec, wydarzenie to mia³o niepowtarzalny klimat. Aura
na zewn¹trz i ch³ód willi nie odstraszy³ zaproszonych goci.
Burmistrz Jerzy Wysocki pogratulowa³
i podziêkowa³ Autorce za pracê w³o¿on¹
w napisanie monografii Jana Szczepkowskiego (1878-1964) oraz wszystkim, którzy
przyczynili siê do powstania tej publikacji 
Dorocie Sulinowskiej za koordynacjê prac
zwi¹zanych z wydaniem ksi¹¿ki i czuwaniem nad sprawn¹ realizacj¹ ca³ego projektu, Magdalenie Sitko i Annie Kryñskiej za
przygotowanie od strony technicznej ca³ego
spotkania oraz Annie wi¹tkowskiej za przywrócenie ³adu w willi.
Z przeprowadzonej przez Andrzeja Pettyna rozmowy z Autork¹, uczestnicy spotkania mogli dowiedzieæ siê ciekawych informacji  m.in. w jaki sposób powstawa³a ksi¹¿ka, jaki trud i praca zosta³y w³o¿one, aby ta
publikacja mog³a cieszyæ nasze oczy.
Wydanie jej przyczyni siê do rozpowszechniania wiedzy o twórczoci Jana
Szczepkowskiego, a tak¿e stanie siê elementem procesu dokumentowania historii rozwoju sztuki polskiej oraz dziejów samego
Milanówka.
Drugie spotkanie promocyjne odby³o siê
24 listopada br. w siedzibie Stowarzyszenia
Historyków Sztuki w Warszawie.
A oto fragment z monografii Jan Szczepkowski. ¯ycie i twórczoæ Katarzyny Chrudzimskiej-Uhera, podsumowuj¹cy ksi¹¿kê:
Jan Szczepkowski powszechnie kojarzony jest w³aciwie z kilkoma tylko, warszawskimi realizacjami: pomnikami Bogus³awskiego i Moniuszki, p³askorzebionym fryzem na sali obrad Sejmu, dekoracj¹ Banku
Gospodarstwa Krajowego. Szerszej opinii
znany jest te¿ jako autor Kapliczki Bo¿ego
Narodzenia, legendarnego dzie³a, które przynios³o jemu i Polsce zaszczyty w Pary¿u
w 1925 r. Z powodu znikomej liczby zachowanych obiektów, dodatkowo zniekszta³conych up³ywem czasu (np. niefortunn¹ restauracj¹ pomnika Bogus³awskiego), z braku powszechnie dostêpnej ekspozycji rzeb,
a przede wszystkim rzetelnej wiedzy na temat dorobku artysty, prawdziwa wartoæ
i znaczenie twórczoci Jana Szczepkowskiego i jego obecnoci w ¿yciu artystycznym,
znane by³y jedynie w¹skiemu gronu specjalistów. W tym przypadku jednak powsta³ pewien schemat mylowy, ³¹cz¹cy kanciasty,
kubiczny styl drewnianych rzeb o ludowej
stylizacji z osob¹ Jana Szczepkowskiego.

"

O tym jak nieodparte i kusz¹ce jest to skojarzenie, wiadcz¹ przypadki mylnego przypisywania Szczepkowskiemu podobnych stylistycznie rzeb powsta³ych w krêgu zakopiañskiej Szko³y Przemys³u Drzewnego
wród uczniów Karola Stryjeñskiego, Romana Olszowskiego i Adama Dobrodzickiego.
Pomy³ki takie zdarza³y siê zarówno w inwentarzach muzealnych, jak i w katalogach
domów aukcyjnych.

Mimo starañ, monografia maj¹ca daæ pe³ny portret cz³owieka-artysty, skupi³a siê
w zasadzie na jego aktywnoci zawodowej,
dotykaj¹c zaledwie osobowoci. Jest prób¹
opisu i oceny artysty na podstawie martwych
obiektów i spisanych idei, a szkicuje zaledwie postaæ Szczepkowskiego  wra¿liwego
obserwatora, myliciela, kochaj¹cego ¿ycie
i jego zmys³owe piêkno  cz³owieka pe³nego
pasji, niewolnego od emocji i dylematów.
O tej stronie ¿ycia
rzebiarza nie opowiadaj¹ jego projekty. R¹bka sekretu
uchylaj¹ rêkopisy,
korespondencja, na
gor¹co notowane
przez samego artytê
myli. Ostre opinie,
krytyczne spojrzenie
na kolegów po fachu,
niewyszukany, pe³en
emocji, czasem wrêcz
dosadny jêzyk pomagaj¹ zrozumieæ przyczyny nieporozumieñ czy konfliktów
zawodowych (a prawdopodobnie tak¿e
osobistych), od których niewolne by³o
Autorka monografii Jan Szczepkowski. ¯ycie i twórczoæ,
¿ycie rzebiarza.
Katarzyna Chrudzimska-Uhera podczas promocji
Intencj¹ autorki
Podczas gromadzenia materia³ów, kweby³o, aby monografia Jana Szczepkowskierendy archiwów i prywatnych zbiorów, progo przyczyni³a siê do popularyzacji jego twórwadzonych rozmów i wys³uchanych wspoczoci, zachêci³a do odwiedzania muzeum,
mnieñ uda³o siê z wielu rozproszonych fragtworzonego w willi Waleria w Milanówku.
mentów u³o¿yæ jeden, spójny obraz ¿ycia
Ekspozycjê przysz³ego Muzeum im. Jana
i twórczoci Jana Szczepkowskiego. OdkrySzczepkowskiego bêdzie stanowiæ kolekcja
te zosta³y nieznane dot¹d epizody ¿ycia, ale
rzeb znajduj¹ca siê w posiadaniu Miasta
przede wszystkim twórczoci rzebiarza.
Milanówek. Kolekcja ta zosta³a wpisana do
Niezrealizowane projekty (pomników, burejestru zabytków ju¿ w marcu 1970 r., mudowli, rzeb) pozwalaj¹ spojrzeæ na Szczepzeum  prowadzone wówczas przez córkê
kowskiego z nowej perspektywy. S¹ to czaartysty, Hannê Mickiewicz, otwarte zosta³o
sem niezwyk³e, wizjonerskie pomys³y porylatem 1978 r., w setn¹ rocznicê urodzin rzewaj¹ce fantazj¹ i oryginalnoci¹. Czasem 
biarza. Na kolekcjê sk³adaj¹ siê g³ównie gipgrzesz¹ce zaciankowoci¹, przygniataj¹ce
sowe projekty rzeb (portretów, dekoracji arnachaln¹ ideologi¹  zupe³nie nieudane prochitektonicznej, medali). Atrakcj¹ jest autenjekty. Wzbogacaj¹ nasz¹ wiedzê na temat
tyczny, p³askorzebiony, drewniany O³tarz
warsztatu i metody pracy artysty, dróg poWniebowziêcia Najwiêtszej Marii Panny
szukiwania inspiracji, kryteriów wyborów
wykonany dla wi¹tyni w Echarlens
formalnych. Oczywicie, mimo wysi³ków
w Szwajcarii.
w³o¿onych w opracowywanie materia³u nie
Ogl¹daj¹c dzie³a Szczepkowskiego, pouda³o siê zebraæ go w ca³oci. Materia³ katadziwiaæ
trzeba bieg³oæ mistrza snycerskiej
logowy jest najpe³niejszym, jaki w obecnym
techniki, w gipsowych formach odnajdywaæ
stanie badañ mo¿na by³o skompletowaæ. Bez
warto lady natchnienia i pasji tworzenia,
w¹tpienia pozosta³y jeszcze dzie³a Szczepzatrzymuj¹c siê przed rzeb¹, ledziæ mo¿kowskiego lub tylko ich projekty, na które nie
na z zachwytem, [ ] jaki w tym arcydziele
uda³o siê natrafiæ. Nale¿¹ do nich rzeby znaodbywa siê proces, pomiêdzy negatywem
ne jedynie z lakonicznych zapisków i wspoa pozytywem [ ]. Jak mimo g³êbokich
mnieñ artysty, obiekty niezachowane, dziewciêæ, kszta³t wci¹¿ powraca do powierzch³a rozproszone  pozostaj¹ce w zbiorach pryni bloku w jakiej nieustaj¹cej trosce by go
watnych, pojawiaj¹ce siê co pewien czas na
nie zagubiæ.
rynku sztuki.

Ksi¹¿ka spotka³a siê z pozytywnym przyjêciem wród znawców sztuki, którzy
podzielili siê z czytelnikami takimi oto recenzjami:
Dziêki dotarciu do nieznanych dokumentów rodzinnych i innych archiwaliów,
zebraniu publikowanych i niepublikowanych wypowiedzi o artycie, wreszcie dokumentacji jego twórczoci, powsta³a [ ] pe³na monografia Jana Szczepkowskiego
(1878-1964). W piêciu rozdzia³ach autorka
omawia drogê twórcz¹ rzebiarza [ ],
w ¿ywej narracji informuje nas o powstaniu
[ ] dzie³, z których wiele nale¿y do czo³owych osi¹gniêæ sztuki polskiej (o³tarz na Wystawê w Pary¿u w 1925 r., rzeby na budynkach BGK i Sejmu, pomniki Bogus³awskiego i Moniuszki). S¹ one omówione na
szerokim tle porównawczym wydarzeñ artystycznych i historycznych.
prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski

Niezbêdne w warsztacie historyka sztuki ,dobre oko nie zawodzi Autorki, natomiast formu³owane opinie s¹ [ ] samodzielne, wywa¿one i budz¹ zaufanie. Jêzyk ksi¹¿ki jest precyzyjny i zdyscyplinowany. Na podkrelenie zas³uguje rozs¹dny krytycyzm
[ ], zarówno w stosunku do wypowiedzi
artysty o sobie samym, jak i wypowiedzi na
jego temat wspó³czesnych mu artystów i póniejszych badaczy i krytyków.
ks. prof. dr hab. Micha³ Janocha

Dobrze wiêc siê sta³o, ¿e [Autorka] nie
tylko podjê³a siê trudu weryfikacji obiegowych opinii o Janie Szczepkowskim i jego
bogatej, a zarazem ró¿norodnej sztuce [ ]
 ale przede wszystkim postanowi³a napisaæ
pierwsz¹ tak obszern¹ monografiê [ ]. Monografiê, na któr¹ ten wybitny artysta bez w¹tpienia zas³u¿y³, i tylko dziwiæ mo¿e fakt, ¿e
[ ] nikt tego jeszcze przed ni¹ nie dokona³.

Projekt wydania monografii zosta³ zrealizowany w 76 % (co stanowi³o 40.000 z³) ze
rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego, Priorytet  Promocja Czytelnictwa, Rozwój sektora ksi¹¿ki i promocja czytelnictwa.
Pozosta³a kwota 12.608 z³ zosta³a pokryta
ze rodków w³asnych Urzêdu Miejskiego.
Ksi¹¿ki niestety nie s¹ dystrybuowane
w sposób komercyjny, ale wiêkszoæ z nich
zosta³a rozdysponowana do gminnych placówek owiatowych, niepublicznych placówek owiatowych, bibliotek i wy¿szych
uczelni, instytucji kultury i organizacji pozarz¹dowych podejmuj¹cych dzia³ania
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
w kraju i za granic¹ (w tym Instytuty Józefa
Pi³sudskiego w Londynie i w Nowym Jorku).
Biuro Promocji Miasta
Anna £askawiec

prof. dr hab. Lechos³aw Lameñski

Milanówek w dokumencie i fotografii
Archiwum Dokumentacji Osobowej i P³acowej, Milanówek 2008

Staraniem Archiwum Pañstwowego Dokumentacji Osobowej i P³acowej w Milanówku, przy finansowym
wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych, do r¹k czytelników trafi³a wyj¹tkowa publikacja:
Milanówek w dokumencie i fotografii. Materia³ zawarty w ksi¹¿ce, wczeniej prezentowany by³ podczas
Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku, latem bie¿¹cego roku. Album pozwala na jego prezentacjê
szerokiemu gronu mi³oników Milanówka i historii.
Ksi¹¿ka prezentuje dokumenty znajduj¹ce siê w zbiorach Narodowego Archiwum
Cyfrowego, Archiwum Pañstwowego m. st.
Warszawy (oddzia³u w Grodzisku Maz.), archiwum Towarzystwa Mi³oników Milanówka, a tak¿e w zbiorach prywatnych. Dostajemy wiêc do r¹k materia³, który bez przesady
okreliæ mo¿emy jako bezcenny. Na codzieñ
zamkniêty w archiwalnych rega³ach i tekach,
ukryty w g³êbokich szufladach ludzkiej pamiêci, zosta³ oddany do r¹k czytelnika bez
zbêdnych rewersów.
O wartoci dokumentów nie trzeba przekonywaæ nikogo, kto zawodowo, hobbystycznie czy z sentymentu bada historiê  tê
bli¿sz¹ i tê bardziej odleg³¹. Wy³¹cznie
w oparciu o archiwalia mo¿e on budowaæ
wiarygodn¹ wizjê przesz³oci. ród³a pisane, stare papiery i fotografie pozwalaj¹ na odtwarzanie wydarzeñ, weryfikuj¹ obiegowe
opinie. Przede wszystkim umo¿liwiaj¹ zobiektywizowanie historii, jak¹ ka¿dy nosi
w sobie: obci¹¿onej u³omnoci¹ ludzkiej pamiêci, nieprecyzyjn¹, obroniêt¹ mitami.
Dopiero zwerykowane dokumentami, nasze
wspomnienia nabieraj¹ wartoci wiadectwa. Album daje czytelnikowi tak¹ mo¿liwoæ  konfrontacji w³asnych wspomnieñ
i zas³yszanych opowieci z faktami.
Kanw¹ narracji ksi¹¿ki s¹ milanowskie
domy w ich materialnym i duchowym wymiarze. Domy w rozumieniu budynku, architektury, ale tak¿e domy  rodzinne gniazda:
historie rodów, wspó³tworz¹cych lokaln¹
spo³ecznoæ i jej ponadlokaln¹ wartoæ w sfe-

rze kultury, nauki i gospodarki. Opowieæ,
jak¹ mo¿emy z ksi¹¿ki wyczytaæ, rozwija
siê wiêc na dwu p³aszczyznach. Z jednej stro-

tetyczny zarys dziejów letniska i miasta)
pozwalaj¹ z ksi¹¿ki w taki w³anie sposób
korzystaæ.

Promocja albumu odby³a siê 15 listopada br. w Teatrze Letnim

ny przedstawiony materia³ doprecyzowuje
faktografiê i atrybucjê obiektów, ukazuje
budynki, których ju¿ nie mamy szansy zobaczyæ, które zosta³y przebudowane lub bezpowrotnie stracone (jak dwór Lasockich, willa Sówka, Zielony Dworek i inne). Album jest
wiêc cennym materia³em ród³owym do badañ nad histori¹ i architektur¹ Milanówka.
Za³¹czony indeks osób, a tak¿e wstêp (syn-

Druga, równolegle snuta opowieæ dotyczy ludzi, którzy domy te zamieszkiwali.
Fotografie: pozowane ujêcia grup w plenerze czy w atelier, s¹ wymownym wiadectwem epoki  jej charakteru, czytelnego zarówno w modzie jak i obyczajach. Ze zdjêæ
spogl¹daj¹ na nas postaci dostojne, ale szczêliwe; wiadome swej spo³ecznej pozycji, ale
potrafi¹ce korzystaæ z uroków, jakie oferowa³o

#

letnisko: sportu, spacerów, pikników. Najchêtniej jednak, wielopokoleniowe rodziny
fotografowa³y siê na tle w³asnych domów 
okaza³ych, podmiejskich rezydencji. Te zdjêcia s¹ wyznaniem wartoci, w które wówczas
wierzono. Wartoci, na których czele sta³a
Rodzina  ostoja moralnoci, stra¿nicznka
tradycji i nauczycielka patriotyzmu. Jej symbolem by³a w³anie rodowa siedziba  dom,
wznoszony czêsto weg³ug pomys³u nestora, czasem wedle projektu uznanego architekty.
Poprzez archiwalia docieramy do historii
ludzi  pierwszych mieszkañców i budowniczych Milanówka. Wród nich znaleli siê
za³o¿yciele spó³ki parcelacyjno-kapita³owej
z Micha³em Lasockiem na czele. W póniejszych latach byli wród nich: mê¿owie stanu
(m.in. Adam Bieñ, Jan Wonicki), ludzie
kultury i sztuki (Piotr Krasnodêbski, Rufin
Morozowicz, Jan Szczepkowski, Stanis³aw
Gruszczyñski, Feliks Dzier¿anowski i wielu
innych), naukowcy (np. Jerzy liziñski, Jan
Tur), przedsiêbiorcy (m.in. Oskar Saenger,
rodzeñstwo Witaczków), oraz eleganckie
¿ony  Panie Domu przy mê¿u (por. bardzo charakterystyczny wpis w ksiêdze meldunkowej willi Pilawin!), ale równie¿ niepokorne intelektualistki i nieprzeciêtne artyst-

ki (by wspomnieæ tylko aktorkê i pisarkê
Mariê Morozowicz-Szczepkowsk¹, czy fotografkê Jadwigê Golcz). Ich ¿yciorysy, skrótowo przedstawione na kartach ksi¹¿ki, sk³adaj¹ siê na niezwyk³¹ opowieæ. Du¿o w niej
prozy ¿ycia i zmagañ z codziennoci¹; równie du¿o heroizmu i niek³amanego bohaterstwa. Nie brakuje te¿ historii dramatycznych,
wrêcz sensacyjnych (np. opowieci o dzia³aniach rotmistrza Sosnowskiego czy Aleksandra Brzuska). Chlubn¹ kartê zapisali Milanowianie swoj¹ postaw¹ podczas II wojny
wiatowej, udzia³em w walce podziemnej
a tak¿e pomoc¹ udzielan¹ uchodcom z Warszawy i ukrywaj¹cej siê ludnoci pochodzenia ¿ydowskiego. W historii Milanówka
szczególna rola przypad³a nauczycielom.
Warto powróciæ do postaci m.in.: Gabriela
i Juliusza Frasunkiewiczów, Stefana i Andrzeja Jaczewskich, Stanis³awa i Zofii Fiedorowiczów. Te nazwiska, osoby i rodziny do dzi
s¹ ¿ywe w pamiêci uczniów i wychowanków.
Milanówka ze stronic albumu ju¿ nie ma.
Przyblad³ splendor rezydencji, przemin¹³
bezpowrotnie letniskowy charakter miejscowoci, wielopokoleniowe rodziny nie mieszcz¹ siê we wspó³czesnym modelu spo³ecznym. Dzisiejszy Milanówek, po latach przymusowego kwaterunku i parcelacji du¿ych

Chopin na jazzowo

ci¹g dalszy ze str. 2

Milanówek zim¹ (Plac S. Starzyñskiego)

W swoim szkicu na temat tych zwi¹zków,
w którym odwo³a³ siê do materia³ów archiwalnych Akademi Muzycznej im. Fryderyka
Chopina i dokumentów z w³asnego zbioru
autor wiele uwagi powiêci³ tradycjom chopinowskim w Milanówku, m.in. przybli¿y³
dzia³alnoæ artystyczn¹ i pedagogiczn¹
mieszkaj¹cych w naszym miecie wybitnych
polskich pianistów i wyk³adowców akademickich, jak profesorowie Zofia Rabcewiczowa czy Boles³aw Woytowicz. Wiele uwagi powieci³ jurorowi konkursów chopinowskich
prof. Zbigniewowi liwiñskiemu, który naukê muzyki rozpocz¹³ w znajduj¹cej siê
przez dwa lata (1945-47) w willi jego rodziców Morawianka przy ul. Chrzanowskiej
4 Wy¿szej Szkole Muzycznej im. F. Chopina.
Przybli¿aj¹c zwi¹zki Chopina z Milanówkiem autor szkicu nie zapomnia³ o trzech
sztukach teatralnych powiêconych Chopi-

nowi, które wysz³y spod pióra mieszkaj¹cej
w Milanówku cenionej przed laty pisarki
Marii Morozowicz-Szczepkwskiej, o jej scenariuszu filmowych nt. m³odoci kompozytora i s³awnemu adwokatowi i zarazem pisarzowi Zygmuntowi Hofmoklowi-Ostrowskiemu, który w swojej milanowskiej willi
napisa³ wiele piêknych wierszy inspirowanych muzyk¹ Chopina, napisa³ te¿ scenariusz filmu o ¿yciu i pracy kompozytora.
Licznie zebrani w Teatrze Letnim melomani, oczarowani muzyk¹, a tak¿e wspania³¹ interpretacj¹, podziêkowali artystom
gromkimi brawami. Owacjom na stoj¹co nie
by³o koñca. Miejmy nadziejê, ¿e artystka
zagoci u nas jeszcze nie jeden raz, bowiem
pozostawi³a niezapomniane wra¿enia. Ten
wieczór w pamiêci milanowian pozostanie
niezapomnianym spotkaniem ze sztuk¹.

Radosnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wielu sukcesów
w nadchodz¹cym Nowym Roku
Wszystkim Milanowianom
¿yczy
Towarzystwo Mi³oników Milanówka

$

Andrzej Pettyn

niegdy dzia³ek, zatraci³ swój klimat. Zmienili siê te¿ jego mieszkañcy. I ten nowy Milanówek poszukuje to¿samoci, potwierdzenia swojej unikalnoci. Z tej potrzeby
powstaj¹ publikacje takie jak Milanówek
w dokumentach i fotografii czy, niedawno
wydany przez Towarzystwo Mi³oników Milanówka, Album fotograficzny Letnisko
Milanówek 1899-1951. Atrakcyjnoæ tych
pozycji polega na tym, ¿e trafiaj¹ w potrzeby
lokalnego patriotyzmu. Udowadniaj¹ niepospolitoæ, wyj¹tkowoæ miejsca i ludzi, którzy to miejsce tworz¹. Pozwalaj¹ starym
i nowym mieszkañcom poczuæ siê wspólnot¹ ludzi o niepolednich korzeniach. Jest to
pewna odmiana snobizmu ale ta pozytywna, budz¹ca poczucie lokalnej wspólnoty
i godnoci, poszanowania dla ziemi, któr¹
nazwaæ mo¿na nasz¹.
Nie tylko Milanowianie poszukuj¹ w³asnej to¿samoci. Obserwujemy ogromne zainteresowanie lokaln¹ histori¹ równie¿
wród mieszkañców innych miast, w tym
Warszawy. Wspomnijmy, jakim popytem cieszy³y siê drukowane w ubieg³ych latach
Spacerowniki, jak¹ frekwencjê mia³y towarzysz¹ce im wyprawy pod przewodnictwem
historyków-varsavianistów. Równie szybko
znikaj¹ z ksiêgarskich pó³ek przewodniki po:
Pradze, Bielanach i ¯oliborzu. Co poci¹ga nas
w historii naszych ma³ych ojczyzn? Obok
snobizmu chyba potrzeba powrotu do porz¹dku, ustalonych regu³ spo³ecznej hierarchii, do
niegdysiejszego etosu  ceni¹cego: patriotyzm, ludzk¹ godnoæ, bezinteresownoæ.
Milanówek w dokumencie i fotografii
jest publikacj¹, która trafia do szerokiego
krêgu odbiorców. £¹czy w sobie funkcjê edukacyjn¹ z ³adunkiem sentymentalnych
wspomnieñ. Wyrafinowana szata graficzna
(autorstwa Mariusza Koszuty) czyni z ksi¹¿ki estetyczny przedmiot, odpowiedni na prezent, zdobi¹cy domow¹ bibliotekê. Po¿ó³k³e
stronice, rozmazane kontury zdjêæ, gdzieniegdzie nabieraj¹cych ostroci i barw, doskonale oddaj¹ naturê ludzkiej pamiêci  niepe³nej, nieprecyzyjnej, zawodnej. Autork¹ syntetycznych tekstów w albumie jest Maria
Smoleñ. Na uznanie zas³uguje tak¿e wk³ad
ca³ego zespo³u redakcyjnego: Jolanty Louchin, Moniki Jurgo-Puszcz, Hanny i Andrzeja Pettynów oraz Wies³awy Koszuta,
a tak¿e t³umaczki  El¿biety £yszkowskiej.
Trzeba nadmieniæ, ¿e teksty w albumie s¹
dwujêzyczne polsko-angielskie. Dziêki zaanga¿owaniu, i doskona³ej wspó³pracy tych
osób, ksi¹¿ka powsta³a w rekordowym czasie szeciu tygodni. Wreszcie nie bez znaczenia jest fakt, ¿e album ukaz³ siê nak³adem
Pañstwowego Archiwum Dopkumentacji
Oosbowej i P³acowej w Milanówku i zosta³
przekazany uczestnikom miêdzynarodowej
konferencji archiwistów w Pu³tusku z okazji 200-lecia archiwów pañstwowych.W ten
sposób przyczyni³ siê szerszej promocji Milanówka.
Katarzyna Chrudzimska-Uhera

Projekt
MILA-Milanowska
Projekt MILA-Milanowska Inicjatywa Lokalnej
Aktywnoci jest wspó³finansowany przez Uniê
Europejsk¹ ze rodków Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego w ramach Poddzia³ania 7.1.1. Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki
pomocy spo³ecznej.
W listopadzie 2008 Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku
realizowa³ kolejny etap dzia³añ w ramach projektu MILA, którym
by³y warsztaty umiejêtnoci i kompetencji spo³ecznych z psychologiem, zajêcia warsztatowe z zakresu instytucji ekonomii spo³ecznej
z doradc¹ zawodowym i wyjazd uczestników Programu Aktywnoci
Lokalnej do Centrum Integracji Spo³ecznej i spó³dzielni socjalnej
w S³upnie. Uczestnicy projektu z koñcem listopada rozpoczêli tak¿e
szkolenie komputerowe.
Projekt zakoñczy siê seminarium podsumowuj¹cym w dniu
23.12.2008 o godz.11.00 w budynku B Urzêdu Miejskiego w Milanówku.
Realizator projektu MILA
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku

Warsztaty z zakresu instytucji ekonomii spo³ecznej w S³upnie

Dzieñ Seniora

W kalendarzu corocznych imprez pojawia siê coraz wiêcej dni,
powiêconych osobom w starszym wieku. 1 padziernika wiêtuje siê
Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Starszych, 15 czerwca przypada wiatowy
Dzieñ Praw Osób Starszych i wreszcie od wielu lat 14 listopada obchodzi
siê wiatowy Dzieñ Seniora.
Obchody tych dni powiêconych osobom
starszym s¹ w wielu krajach okazj¹ do intensywniejszego propagowania postulatów
maj¹cych na celu poprawê sytuacji tych osób,
zapobieganiu niepe³nosprawnoci, zapewnieniu odpowiedniej opieki zdrowotnej i równego udzia³u w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym spo³eczeñstw. Ze wzglêdu na
proces starzenia siê spo³eczeñstw dni tego
rodzaju zyskuj¹ sobie coraz wiêksz¹ popularnoæ. I nie bez powodu, bowiem na wiecie ¿yje oko³o 600 milionów ludzi maj¹cych
powy¿ej 60 lat. Jak wynika z prognoz, do
2025 roku ich liczba siê podwoi, za w 2050
roku na wiecie bêdzie ¿y³o oko³o 2 miliardów seniorów w tym wieku! W Polsce seniorzy stanowi¹ obecnie 13% populacji, do 2060
roku obywatele powy¿ej 65 roku ¿ycia stanowiæ za bêd¹ jedn¹ trzeci¹ populacji. A w Milanówku? Ok. 20% mieszkañców to emeryci
lub rencici. Chocia¿ nie wszyscy nale¿¹ do
naszego Zwiazku, to jednak stanowimy najliczniejsz¹ w miecie organizacjê spo³eczn¹,
licz¹c¹ 700 cz³onków. Istniejemy w naszym
miecie ju¿ 62 lata i jestemy du¿¹ czêci¹
lokalnej spo³ecznoci.
Jedn¹ z wielu okazji do spotkañ naszych
cz³onków jest w³anie Dzieñ Seniora. W tym
roku zorganizowalimy go 22 listopada kameralnie w naszej wietlicy przy ul. Warszawskiej 37. Do³o¿ylimy starañ, aby nasi
cz³onkowie mogli spêdziæ wolne chwile
w mi³ej atmosferze, wród przyjació³ i przy

bardzo piêknie przystrojonych stolikach,
muzyce i wspania³ych ciastach, jakimi mogli siê raczyæ nasi gocie, popijaj¹c kawkê,
herbatkê czy soki. Uczestnicy tej naszej
skromnej imprezy, maj¹c nieograniczony
czas, mogli swobodnie prowadziæ rozmowy
i dyskusje z wieloma osobami, z którymi nie
mog¹ spotykaæ siê na co dzieñ. Cz³onkowie
nasi zaakceptowali tê formu³ê spotkañ i nawet
zaproponowali, aby czêciej organizowaæ podobne spotkania, co przyjêlimy z wielk¹ uwag¹.
W czasie imprezy spotka³a nas bardzo
mi³a niespodzianka, poniewa¿ w godzinach
po³udniowych odwiedzi³ nas burmistrz Jerzy
Wysocki wraz z przewodnicz¹cym Rady Miasta Jerzym Olczakiem, przekazuj¹c zgromadzonym wiele serdecznych ¿yczeñ z okazji
naszego Dnia Seniora. Na zakoñczenie swo-

jego wyst¹pienia wrêczy³ na rêce pisz¹cej ten
artyku³ piêkny bukiet ró¿ wraz z najlepszymi ¿yczeniami dla wszystkich uczestników.
Uroczyste spotkanie trwa³o od godziny
11.00 do 18.00 i przez ten d³ugi okres nastêpowa³a wymiana goci. Przez nasz¹ wietlicê przewinê³o siê wielu naszych cz³onków,
wszyscy byli przyjmowani bardzo serdecznie. W czasie pobytu burmistrza by³a okazja
do rozmowy z uczestnikami i wymiany pogl¹dów na ró¿ne sprawy, m. in. dot. miasta,
udzia³u emerytów w imprezach kulturalnych
i turystycznych. Na po¿egnanie otrzymalimy zaproszenie na VIII Bal Seniora, który
odbêdzie siê 15 lutego 2009 roku, co przyjêlimy wielkimi brawami.
Koñcz¹c pragnê podziêkowaæ kole¿ankom, które przyczyni³y siê do uwietnienia
naszej skromnej uroczystoci, a mianowicie
Halinie Nowakowskiej za piêknie wykonany wystrój wietlicy, kole¿ankom, które
przez ca³y okres dzielnie przyjmowa³y goci
 Eli Tchórzewskiej, Hannie Pettyn, Jadzi
Grochali, Krysi Gronek.
Prezes ZERI
Irena Zieliñska

Radosnych, rodzinnych,
zdrowych i pogodnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz Szczêliwego Nowego Roku,
pe³nego mi³oci i sukcesów osobistych
¿yczy Wszystkim Cz³onkom
w imieniu Zarz¹du Oddzia³u Rejonowego
Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Prezes Irena Zieliñska

%

Kalendarz imprez artystycznych i sportowych
grudzieñ/styczeñ 2008
GRUDZIEÑ
18 grudnia (czwartek)
godz. 13.00
Spotkanie Wigilijne  Zwi¹zek Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
(Miejsce  CKiP, ul. Kocielna 3)
19 grudnia (pi¹tek)
godz. 15.00
Wigilia Homo Homini
(Miejsce  Miejska Hala Sportowa nr 1,
ul. ¯abie Oczko 1)
19 grudnia (pi¹tek)
godz. 16.30
Wigilia na Kresach
(Miejsce  CKiP)
31 grudnia (roda)
godz. 23.45
Powitanie Nowego Roku 2009
(Miejsce  Skwer F.A. Ossendowskiego)
STYCZEÑ
10 stycznia (sobota)
godz. 18.00
Koncert Noworoczny Anny Faber B³êkitna harfa
(Miejsce  CKiP)

11 stycznia (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny
(Miejsce  CKiP)
12 stycznia (poniedzia³ek)
godz. 19.30
XII Kabareton Milanowski
(Miejsce  Miejska Hala Sportowa nr 1,
ul. ¯abie Oczko 1)
15 stycznia(czwartek)
godz. 18.00
Fina³ Konkursu Wokalnego
(Miejsce  CKiP)
17 stycznia (sobota)
godz. 15.00
XIV Otwarte Mistrzostwa w Bryd¿u Sportowym Parami pod patronatem Burmistrza
Miasta Milanówka
(Miejsce  CKiP)
Centrum Kultury i Promocji przygotowa³o dla dzieci i m³odzie¿y ofertê zajêæ na
ferie zimowe. Szczegó³owy program
wkrótce dostêpny bêdzie na stronie
www.ckipmilanowek.pl

Ruszy³a strona
internetowa
Centrum Kultury
i Promocji!

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Centrum Kultury i Promocji, na
której znajduj¹ siê aktualne informacje
o wszystkich imprezach kulturalnych
i sportowych w miecie.

www.ckipmilanowek.pl

Miejska

Biblioteka
Publiczna
informuje

W dniu 24.12.2008 r. (Wigilia)
Miejska Biblioteka Publiczna bêdzie
nieczynna.
Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

Nie masz pomys³u na prezent? Szukasz oryginalnego upominku pod choinkê lub inn¹ okazjê? Przyjd do Jedwabnego Zak¹tka lub odwied nasz sklep internetowy
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Wywiad z Ann¹ Osiadacz

pe³ni¹c¹ obowi¹zki dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Milanówku
5 listopada br., burmistrz Jerzy Wysocki powo³a³ na
stanowisko pe³ni¹cej obowi¹zki dyrektora Centrum
Kultury i Promocji, Annê Osiadacz. Kim jest nowa pani
dyrektor, sk¹d pochodzi, jak widzi sferê kultury
i promocji miasta, jak zamierza wykorzystaæ swoje
atuty?
Spotka³am m³od¹, drobn¹ brunetkê o delikatnym glosie, jednak wyczu³am w niej siln¹ osobowoæ i zdecydowanie.
Nie boi siê Pani wyzwañ?
A.O. To co zawsze lubi³am najbardziej,
to w³anie podejmowanie wyzwañ. Jest to dla
mnie dodatkowa motywacja. Wtedy moja
aktywnoæ wzrasta maksymalnie, staram siê
moja pracê wykonywaæ tak, aby spe³niæ oczekiwania wobec mojej osoby i osi¹gn¹æ nawet najbardziej odleg³y cel.
Milanówek to pani miasto?
Tak, znam to miasto, tu wyros³am, tu
mieszka moja rodzina, tu spêdzam ka¿d¹
woln¹ chwilê. Identyfikujê siê z Milanówkiem, bo to miejsce posiada klimat szczególnie mi bliski.
Czy Pani wykszta³cenie koresponduje
z wykonywan¹ prac¹ i funkcj¹?
Ju¿ dzi mogê stwierdziæ, ¿e wiedza oraz
dowiadczenie nabyte w trakcie studiów na
wydziale pedagogiki, a tak¿e psychologii
komunikacji medialnej Uniwersytetu Warszawskiego u³atwiaj¹ mi kontakty interpersonalne, stanowi¹ tak¿e wietne przygotowanie do zarz¹dzania zespo³em w sposób
umo¿liwiaj¹cy wykorzystanie potencja³u
poszczególnych jego cz³onków.
S³ysza³am, ¿e swoj¹ dzia³alnoæ rozpoczê³a Pani od zapoznania siê z danymi
o populacji, do której zamierza Pani kierowaæ imprezy kulturalne. To bardzo konkretny pocz¹tek.
Rzeczywicie, zawsze staram siê byæ
przygotowana do dzia³añ, które planujê,
szczególnie jeli dotyczy to podejmowania
decyzji, w tym przypadku, z zakresu kultury i planowania poszczególnych imprez.
Chcia³abym unikn¹æ sytuacji, w której wydarzenia, poci¹gaj¹c za sob¹ konkretne rodki finansowe i energiê osób, nie znajdowa³yby dostatecznej liczby odbiorców. Zatem,
chcia³abym, aby oferty kulturalne kierowane by³y do odpowiednich grup docelowych,
a jednoczenie spe³nia³y oczekiwania spo³eczne. Badania bêd¹ tak¿e niezbêdne przy
aktualizacji Zrównowa¿onej Strategii Rozwoju Miasta Milanówka, której czêci¹ bêdzie Strategia Rozwoju Kultury.
Czy zamierza Pani kultywowaæ tradycjê
i dziedzictwo kulturowe miasta-ogrodu?
Oczywicie, Milanówek jest miastem
szczególnym, o wyj¹tkowym potencjale in-

telektualnym jego
mieszkañców, posiadaj¹cym bogat¹
spuciznê kulturo- Anna Osiadacz
w¹ i wiele wybitnych
postaci, wpisanych w historiê nie tylko miasta, ale i kraju. Dziedzictwo kulturowe bêdzie mia³o sta³e miejsce w kalendarzu imprez
artystycznych. W tej tematyce liczymy na
wspó³pracê z TMM i MU3W.
Jak CKiP bêdzie promowaæ miasto?
W promocji naszego miasta pragnê opieraæ siê na silnym wizerunku miasta ogrodu,
na potencjale kulturowym. Nale¿y utrwalaæ
te znacz¹ce cechy w wiadomoci odbiorców.
Chcê docieraæ do grup docelowych z poza
miasta. Przyk³adem jest impreza Otwarte
Ogrody, w której Milanówek bêdzie uczestniczy³ po raz czwarty. Przy³¹czylimy siê do
projektu Mazowsze Chopina. Bêdziemy
brali aktywny udzia³ w rocznicach Chopinowskich, a tak¿e uczestniczyli w projekcie
turystycznym ladami Chopina.
Jak chce Pani zachêciæ m³odzie¿ do
uczestniczenia w ¿yciu kulturalnym?
Szczególny nacisk pragnê po³o¿yæ na
wygenerowanie oferty dla m³odzie¿y. Nie
ukrywam, ¿e stanowi to trudne wyzwanie
dla animatorów kultury, dlatego chcia³abym
aby nasza oferta opiera³a siê na tym, co m³odym ludziom jest najbli¿sze. Wprowadzamy
warsztaty filmowe, warsztaty grafiki komputerowej, animacji trójwymiarowej, chcemy
uruchomiæ telewizjê internetow¹ i zaprosiæ
m³odzie¿ do wspó³tworzenia jej. Zawi¹zujemy wspó³pracê ze szko³ami.
Nie zapominamy te¿ o najm³odszych, którzy znajd¹ w naszej ofercie co dla siebie.
A co z ofert¹ dla innych mieszkañców?
W nowym roku cyklicznie w naszej ofercie mieszkañcy znajd¹ bloki tematyczne:
wystawy, wernisa¿e, kabarety, wieczory teatralne, koncerty muzyki jazzowej, klasycznej, poezji piewanej, wieczory kultur wiata: rosyjskiej, irlandzkiej, ¿ydowskiej, francuskiej i innych.
Wa¿na jest te¿ dobra informacja
o dzia³alnoci, co w tej kwestii?
Rzeczywicie, poprawa komunikacji
z mieszkañcami i lepsze docieranie z informacj¹, to sprawa, któr¹ zauwa¿y³am zaraz
po objêciu stanowiska. Jest problem z zaklejaniem plakatów informuj¹cych o imprezach,

dlatego w nied³ugim czasie stan¹ specjalne
gabloty informacyjne CKiP. Planujemy wydawanie informatora kulturalnego, który stanowi³by wk³adkê do lokalnej prasy, informacjê w telewizji internetowej oraz w radiu Bogoria. Wysy³amy tak¿e informacje drog¹ mailow¹, przy okazji zapraszam Pañstwa na
nasz¹ stronê www.ckipmilanowek.pl
Ostatnie pytanie dotyczy rodków
finansowych, czy ich starczy?
Nie planujê poprzestaæ tylko na dotacjach
przyznawanych przez Radê Miasta. Mylê
o dodatkowych ród³ach finansowania. W³anie opracowalimy wnioski o dotacje finansowe, które musielimy z³o¿yæ do koñca listopada. Wa¿nym ród³em bêdzie sponsoring. Jest to dziedzina, w której mam pewne
dowiadczenie, poniewa¿ pracowa³am przy
projektach zwi¹zanych z marketingiem i PR.
Pracujemy tak¿e nad projektem zwi¹zanym
z wolontariatem. S¹ ju¿ chêtne osoby, które
chcia³yby pomagaæ przy organizacji imprez.
Pani Dyrektor, w jaki sposób chce Pani
wyjæ naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznym?
Oczywicie nie jest mo¿liwe, aby jedna
osoba czy nawet zgrany zespó³, jaki stanowimy tu w Centrum, mog³y wyczerpaæ
wszystkie pomys³y, dlatego zapraszamy do
wspó³pracy mieszkañców. Zosta³ stworzony
specjalny adres mailowy, pod który kierowaæ
mo¿na propozycje i pomys³y dotycz¹ce naszej oferty kontakt@ckipmilanowek.pl
Zachêcam pañstwa do dzielenia siê pomys³ami. Mo¿na tak¿e dzwoniæ i osobicie odwiedzaæ Centrum w tym celu.
Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê sukcesów.
Rozmawia³a
Maria Barañska

Serdecznie dziêkujê wszystkim pracownikom Centrum Kultury i Promocji
w Milanówku, którzy pomogli mi w zorganizowaniu wystawy malarstwa oraz
Radnej Miasta Milanówka Ma³gorzacie
Trêbiñskiej, Paniom z Capelli Milanoviensis, dziewczêtom z grupy tanecznej CKiP za piêkne zaprezentowanie
moich jedwabi. Panu Dariuszowi Biernackiemu dziêkujê za re¿yseriê i prowadzenie tego koncertu.
Barbara Matuszewska-Berg
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Zaduszki milanowskie
Z inicjatywy artysty piewaka, mieszkañca Milanówka i cz³onka TMM
Dariusza Biernackiego, po raz pierwszy zorganizowano w tym roku tzw.
Zaduszki milanowskie (22.11.08). Uroczystoæ zgromadzi³a w Teatrze
Letnim kilkudziesiêciu mieszkañców naszego miasta i by³ych
milanowian, którzy przybyli na spotkanie z wielu miejscowoci
Mazowsza.
Sta³o siê to dlatego, ¿e  odpowiadaj¹c na
postulaty ludzi starszych  TMM zorganizowano je wraz z Centrum Kultury i Promocji
w po³udnie, aby mogli uczestniczyæ te¿ byli
milanowianie z £odzi, ci z Radomia i nawet
Bydgoszczy. Ba, nie zabrak³o rodziny Hjalmara Uggli ze Szwecji.
Lekko przyæmione wiat³a, na stolikach
wiece, na scenie piêkne zabytkowe meble
nieodp³atnie udostêpnione przez firmê Art.Market spó³ka z o.o. pañstwa Kowtunów
i Trêbiñskich. Przy kamerze filmowej Mariusz Koszuta utrwalaj¹cy wspomnienia,
z których byæ mo¿e powstanie kiedy film.
To odpowiedni nastrój sk³aniaj¹cych do refleksji i udzia³u w rozmowach, o co zadba³a
nowa szefowa milanowskiego Centrum Kultury Anna Osiadacz i po tradycyjnym powitaniu przekaza³a prowadzenie spotkania prezesowi Tow. Mi³oników Milanówka Andrzejowi Pettynowi, który na wstêpie przypomnia³ tradycje Zaduszek zapocz¹tkowanych w wiecie chrzecijañskim w 998 r.
i o zwyczajach wspominania zmar³ych w czasach pogañskich. Mówca zauwa¿y³ te¿, ¿e
w wielu miejscowociach tradycj¹ sta³o siê
wspominanie publiczne tych, którzy odeszli
na zawsze i Milanówek s³usznie chce do³¹czyæ do tych zwyczajów.
Po wprowadzeniu rozpoczê³y siê rozmowy i wspomnienia o wielu mieszkañcach,
którzy w ró¿nych okresach czasu odeszli
z grona ¿yj¹cych, ale w sposób szczególny
zas³u¿yli siê dla naszego miasta i Polski swoj¹ prac¹ lub walk¹ o niepodleg³oæ, jak dwaj
spoczywaj¹cy na naszym cmentarzu genera³owie: Wincenty Odyniec  bohater Powstania Wielkopolskiego 1918-19 i Jan Stankiewicz  uczestnik walk o niepodleg³oæ m.in.
na Wo³yniu. Do walk w obronie Lwowa nawi¹za³ prowadz¹cy spotkanie w zwi¹zku
z 10-leciem mierci wybitnego pisarza Macieja S³omczyñskiego, przed laty mieszkañca Milanówka. Mówca poinformowa³ 
o czym wspó³czeni mieszkañcy nie wiedz¹
 ¿e ojciec pisarza Merian C. Cooper, amerykañski lotnik wraz z grup¹ innych lotników
amerykañskich walczy³ w obronie Lwowa
(1920) i jemu te¿ powiêcony bêdzie polskoamerykañski film fabularny, w którym jedna ze scen rozegra siê w ukochanym przez
pisarza Milanówku. Z kolejnych wspomnieñ
okaza³o siê, ¿e wielu innych mieszkañców
naszego miasta walczy³o w latach 1919-20
w obronie Lwowa i Warszawy. Jednym z nich,
którego wspomina³ syn Jan, przypominaj¹c
szlak bojowy ojca, by³ Marcin Kubek, ¿o³nierz armii gen. Hallera. Marcinowi Kubkowi przysz³o walczyæ kolejno na froncie ro-



syjsko-rumuñskim, potem na froncie w³oskim w Alpach. By³ dwukrotnie ranny i odznaczony przez Austriaków Srebrnym i Br¹zowym Krzy¿em. Pan Jan z uczuciem uzasadnionej dumy wspomina³ udzia³ ojca
w wojnie obronnej W-wy w 1920 r., co ob-

n¹ nich nakrêcono w Hollywood interesuj¹cy film fabularny, ¿e stawia siê j¹ w rzêdzie
najwybitniejszych polskich pisarek feministek, jak G,. Zapolska, czy M. Rodziewiczówna. Na szczególne podkrelenie zas³uguje
fakt, i¿ Morozowicz-Szczepkowska napisa³a a¿ trzy sztuki o Chopinie i scenariusz do
filmu o m³odoci kompozytora, co wynika³a
z jej ogromnej fascynacji muzyk¹ Chopina.
O Chopinie i swoim stryju Michale Antonim Olpiñskim, starocie sochaczewskim
w latach dwudziestych ub. wieku, bardzo ciekawie mówi³ Witold Olpiñski. Wspomina³
swojego stryja  inicjatora wykupienia domu
rodzinnego Fryderyka Chopina z r¹k prywatnych i utworzenia tam Muzeum,
co nast¹pi³o w 1928 roku. Dokona³y tego warszawskie Towarzystwo Przyjació³ Domu Chopina
i Komitet Chopinowski z Sochaczewa zakupuj¹c oficynê i 3 ha
ziemi wokó³ budynku od Rocha
Szymaniaka, który by³ w³acicielem terenu od 1918 roku. Pan Olpiñski powiedzia³, i¿ portret stryja wisi w jego milanowskiej willi,
w której znajduj¹ siê te¿ podziêkowania Instytutu F. Chopina za
te piêkn¹ inicjatywê.

Interesuj¹ce by³o wyst¹pienie
prof. dr. hab. Janusza LeciejewiRozmowa wspomnieniowa z Feliksem Dzier¿anowskim, cza, na temat Wandy i W³adys³awa Leciejewiczów, organizatorów
synem s³awnego dyrygenta i kompozytora; od lewej:
tajnego nauczania w okresie
F. Dzier¿anowski, z mikrofonem red. Andrzej Pettyn
II wojny wiatowej w Milanówku.
Dodajmy, ¿e relacja Wandy Leciejewicz
szerniej opisa³ i co uka¿e siê w najbli¿szej
wspólnie przygotowana z prof. Stefanem Jaksi¹¿ce o naszym miecie Milanówek  paczewskim, dyrektorem Liceum, znalaz³a siê
miêæ i fascynacja.
w ksi¹¿ce Kiedy Milanówek by³ stolic¹ 
We wspomnieniach uczestników Zaduszek pojawia³y siê zaskakuj¹ce w¹tki. RyNieco rozrywkowe by³o wspomnienie
szard Witkowski m.in. przywo³a³ postaæ
Zygmunta Hofmokla-Ostrowskiego nt.
Edwarda Hirszla, harcerza z Milanówka, ale
dziadka, adwokata, który przeszed³ do histoi zarazem folksdojcza, którego siostra dokorii polskiej adwokatury z uwagi na wybitne
na³a trudnego wyboru  bowiem stanê³a po
umiejêtnoci i zarazem pewn¹ ekstrawaganstronie polskiej i walczy³a w Powstaniu Warcjê. wiadczy³ o tym nie tylko przytoczony
szawskim. Sam Edward Hirszl pomóg³ przeprzez A. Pettyna fakt strzelania do policjankupiæ Niemców i umo¿liwi³ wydobycie z hita na sali s¹dowej (który wczeniej obrazi³
tlerowskiego wiêzienia na Pawiaku kpt. D¹adwokata!). Ten mieszkaj¹cy przed wojn¹
browskiego z AK. G³os Ryszarda Witkoww Milanówku adwokat by³ zarazem cenioskiego na chwilê za³ama³ siê, gdy powiedzia³,
nym
pisarzem, autorem wielu sztuk, w tym
¿e i Edward Hirszl dokona³ wyboru, bowiem
jednej o Chopinie. Prowadz¹cy spotkanie zawidzia³ go w kolumnie jeñców  Polaków
uwa¿y³, ¿e Hofmokl-Ostrowski by³ autorem
wypêdzonych z W-wy, która pod¹¿a³a przez
wielu piêknych wierszy inspirowanych muMilanówek na Zachód.
zyk¹ Chopina, uczestniczy³ w 1950 r. w konProwadz¹cy przeprosi³ w imieniu Ewy
kursie na projekt pomnika Chopina, a ws³aMickiewicz  wnuczki Marii i Jana Szczepwi³ siê tym, ze procesowa³ siê  zreszt¹
kowskich  ¿e nie mog³a przybyæ na spotkaz miernym wynikiem  z jury konkursu, kienie  i wzi¹³ na siebie obowi¹zek przypody okaza³o siê, ¿e nie dosta³  jego zdaniem
mnienia dorobku wspania³ej pisarki , w konnale¿nej mu  nagrody. To jeszcze jeden
tekcie 40-lecia je mierci w listopadzie br.,
przyk³ad licznych zwi¹zków muzyki Chopipodkrelaj¹c, ¿e Maria Morozowicz-Szczepna z Milanówkiem i jego mieszkañcami.
kowska, znalaz³a siê w cieniu swojego mê¿a.
Wnuk przytoczy³ te¿ zabawn¹ anegdotkê
Szkoda jednak, ¿e przy ca³ym szacunku dla
o s³awnym dziadku, który w samym centrum
dorobku s³¹wnego rzebiarza prof. Jana
W-wy (po otrzymaniu zakazu jej opuszczaSzczepkowskiego  powiedzia³ Andrzej Petnia) w Saskim Ogrodzie wypuci³ przywietyn  nie zawsze pamiêtano, ¿e Maria napizione specjalnie ze wsi zaj¹ce i zorganizosa³a kilkadziesi¹t sztuk teatralnych przet³uwa³ na nie polowanie. Takie to w³anie barwmaczonych na 10 jêzyków, a w oparciu o jed-

ne postaci ukaza³y siê te¿ uczestnikom
Zaduszek w czasie wspomnieñ o zmar³ych.
W tych pierwszych zbiorowych wspominkach o zmar³ych nie zabrak³o Feliksa Dzier¿anowskiego, o którym interesuj¹co mówi³
jego syn. Uwagê s³uchaj¹cych zwróci³ uwagê epizod okupacyjny, kiedy Dzier¿anowski
nie chc¹c graæ dla Niemców zaanga¿owa³ siê
ze swoj¹ orkiestr¹ w Fabryce Jedwabiu Witaczków, wystêpowa³ na lokalnych imprezach Stacji Jedwabniczej lub w miejscowym
kociele. Syn F. Dzier¿anowskiego m.in.
podkreli³, i¿ ojciec widz¹c braki w popularyzowaniu muzyki ludowej ca³e swoje ¿ycie
powieci³ jej upowszechnianiu, nie tylko prowadz¹c Kapelê Ludow¹ Polskiego Radia, ale
i organizuj¹c szkolnictwo muzyczne w Milanówku i na terenie innych miejscowoci
Mazowsza.
Zabieraj¹c g³os przy koñcu spotkania 
wywo³any do tablicy przez prowadz¹cego
 burmistrz Jerzy Wysocki wyrazi³ du¿e
uznanie dla organizatorów Zaduszek, któ-

re  jego zdaniem  nie tylko utrwalaj¹ pamiêæ o wspania³ych ludziach Milanówka, ale
przywo³uj¹ dorobek miasta, wiele tym ludziom zawdziêczaj¹cego. Burmistrz przypomnia³ zarazem, ¿e kolejne Zaduszki
w nadchodz¹cym roku jubileuszy, jak
110. rocznica powstania Letniska Milanówek, 90. rocznica powstania samodzielnej
gminy Milanówek, 70. rocznica wybuchu
wojny, 70. rocznica utworzenia cmentarza
grzebalnego w naszym miecie i wiele innych
rocznic  wszystko to sprawia, ¿e przysz³oroczne Zaduszki milanowskie poprzez
udzia³ naocznych wiadków wielu wydarzeñ, ¿e przybli¿¹ nam wiedzê o miecie
i jego dokonaniach.
Nasz raport nie by³by kompletny bez podkrelenia wspania³ej oprawy muzyczno-wokalnej, któr¹  jak zawsze  zapewni³ profesor Prywatnej Wy¿szej Szko³y Muzycznej
w W-wie (mieszkaniec Milanówka) Dariusz
Biernacki i utworzony przez niego kwartet
Capella Mianoviensis w sk³adzie Maria Wdowiak, Hanna Makulec, Gabriela Barkan i Jo-

Kresowianka

laureat Nagrody im. Oskara Kolberga
Za zas³ugi dla kultury ludowej  na wystêpach w Milanówku

ci¹g dalszy ze str. 3

Wystêp zespo³u Kresowianki w Milanówku to wynik dobrej wspó³pracy p.o. dyrektora Centrum Kultury i Promocji Anny
Osiadacz z Muzeum Lwowa w Kulkówce
Radz., które coraz czêciej odwiedzaj¹
mieszkañcy naszego miasta.
Gdyby kto postawi³ pytanie, sk¹d to zainteresowanie w Milanówku Kresami, warto
sobie powiedzieæ, ¿e wród najwybitniejszych twórców polskiej kultury, nauki, muzyków i budowniczych osiad³ych przed laty
w Milanówku i wród tych, którzy przyczynili siê do rozwoju Letniska Milanówek, wielu pochodzi z Kresów. Jest wród nich m.in.
prof. Jan Szczepkowski, in¿. arch. Józef Sosnowski, adwokat i pisarz Z HofmoklOstrowski, pisarz Lew Kaltenbergh, twórca
przedwojennego Radia Lwów i wspó³twórca
polskiej telewizji Juliusz Petry oraz dwaj genera³owie Jan Stankiewicz (dowódca II korpusu na Wo³yniu w czasie walk o niepodleg³oæ Polski) i Antoni Odyniec  bohater Powstania Wielkopolskiego. Trzej ostatni spoczêli na milanowskim cmentarzu.
Regionalny Zespó³ piewaczy KRESOWIANKA miejscowoci LETNIN ko³o Pyrzyc
(woj. zachodniopomorskie) powsta³ 19 listopada 1983 roku, a wiêc obecnie obchodzi jubileusz 25-lecia dzia³alnoci artystycznej.
Zespó³, w sk³ad którego wchodz¹ wy³¹cznie
kobiety, za³o¿y³y uczestniczki Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Letninie, w porozumieniu
z Pyrzyckim Domem Kultury, pocz¹tkowo
nada³y mu nazwê Letninianki. W 1988 r.
zespó³ przyj¹³ nazwê Kresowianka, lepiej
oddaj¹c¹ charakter wykonywanego repertuaru i okrelaj¹c¹ miejsce pochodzenia jego

cz³onkiñ, bowiem kontynuuje on tradycje
piewacze wsi Milatycze (pow. Sokolniki)
w pobli¿u Lwowa, z której czêæ mieszkañców po II wojnie wiatowej osiedli³a siê
w 1946 r. w Letninie. Obecnie w sk³ad zespo³u wchodz¹ zarówno panie, które pamiêtaj¹ jeszcze swoj¹ rodzinn¹ wioskê, jak ich
dzieci, które urodzi³y siê ju¿ w Letninie.
Utworzenie zespo³u sta³o siê dla jego
cz³onkiñ form¹ powrotu do rodzimej tradycji muzycznej, umo¿liwi³o utrwalenie i zachowanie pieni piewanych w Milatyczach
i powiecie lwowskim. W wyniku d³ugotrwa³ych zabiegów mieszkañców Letnina przesiedlonych z Milatycz, uda³o siê odtworzyæ z pamiêci, zapisaæ w gwarze z okolic Lwowa,
a nastêpnie zweryfikowaæ, wiele pieni obrzêdowych, ballad, pieni wojskowych, piosenek zaliczanych do folkloru miejskiego
Lwowa, co stworzy³o ogromny repertuar.
O jego prawid³owe wykonanie i zaprezentowanie troszczy siê od lat instruktor Pyrzyckiego Domu Kultury Ryszard G³ogowski, który dziêki niezwyk³ej intuicji i muzycznej
wra¿liwoci wskrzesi³ brzmienie pieni
z Milatycz. Sprawami organizacyjnymi zajmuje siê kierownik zespo³u Cz¹stka.
W ci¹gu 25 lat dzia³alnoci zespó³ bra³
udzia³ w przegl¹dach: rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich zajmuj¹c czo³owe miejsca, wielokrotnie pierwsze miejsce
(m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wis³¹). Wielokrotnie zespó³ nagrywa³ swoje piosenki dla Radia Polonia i Radia
Szczecin, dla kilku stacji telewizyjnych, koncertowa³ te¿ zagranic¹. W 1996 Kresowian-

anna Drabarek. Piêknie dobrany repertuar
patriotyczno-narodowy z elementami regionalizmu i ludowoci wzruszy³ obecnych
i pozostawi³ niezatarte wspomnienie wspólnie prze¿ytych chwil. Mylê, ¿e jest to zarazem sygna³ pojawiaj¹cej siê nowej jakoci
w dzia³alnoci Centrum Kultury pod nowym
kierownictwem Anny Osiadacz, która  jak
mo¿na siê zorientowaæ  ³¹czyæ chce dorobek historyczny i kulturalny z nowoczesnymi formami przekazu. Oby nie zabrak³o jej
i wspó³pracownikom wytrwa³oci, bo 
w ocenie uczestników  zmierzaj¹ w dobrym
kierunku. Ca³oæ sfilmowana przez Mariusza
Koszutê prawdopodobnie ju¿ wkrótce znajdzie siê na podkacie umieszczonym na stronach internetowych miasta.
Uczestnicy rozstaj¹c siê prosili o wyra¿enie podziêkowania Dyrekcji i Pracownikom
Centrum za dobre przygotowanie spotkania.
Po¿egnano siê z ¿yczeniem, aby Zaduszki
milanowskie na sta³e wesz³y do kalendarza
imprez w naszym miecie.
Andrzej Pettyn

ka wziê³a udzia³ w nagraniu filmu dokumentalnego By³y Milatycze w re¿yserii Stanis³awa Kunika. Warto wiedzieæ, ¿e wioska
Milatycze i jej mieszkañcy zostali ciê¿ko dowiadczeni w okresie II wojny wiatowej.
Bandy nacjonalistów ukraiñskich z UPA dokona³y tam wielu morderstw.
Ukoronowaniem rozlicznych osi¹gniêæ
artystycznych Kresowianki by³o przyznanie zespo³owi najwiêkszej za tego rodzaju
dzia³alnoæ nagrody. 6 padziernika 2007
roku na Zamku Królewskim w Warszawie
cz³onkowie zespo³u odebrali z r¹k Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nagrodê
im. Oskara Kolberga. Nagroda ta Za zas³ugi dla kultury ludowej jest przyznawana od
1974 roku. Intencj¹ przyznania nagrody jest
przede wszystkim wyra¿enie najwy¿szego
uznania dla twórców, badaczy i popularyzatorów kultury tradycyjnej, wskazanie i promowanie ludzi maj¹cych najlepsze osi¹gniêcia we wspó³czesnej twórczoci ludowej.
W przypadku Kresowianki wyró¿nia j¹
sporód innych podobnych zespo³ów dobrze
zachowana gwara wsi lwowskiej oraz autentyczne teksty i melodie pochodz¹ce z Milatycz k/Lwowa. Nie bez znaczenia w osi¹gniêciu wielu sukcesów jest wytrwa³oæ w pracy
nad czystym piewem, co sprawia, ¿e zespó³
zapewni³ sobie wysoki poziom artystyczny
i unikatowy styl w ludowej kulturze naszego narodu. Zdaniem specjalistów zespó³ piewaczy Kresowianka jest jedynym z niewielu istniej¹cych tego typu zespo³ów, który od
dwudziestu piêciu lat wykonuje tradycyjne
pieni kresowe.
Witamy Kresowiankê w Milanówku,
gratulujemy sukcesów, ¿yczymy dalszych
osi¹gniêæ i wyra¿amy satysfakcjê, ¿e cz³onkowie zespo³u zgodzili siê na zaprezentowanie bliskiej nam kultury kresowej w naszym
miecie.
Andrzej Pettyn



Quo Vadis Domine  Dok¹d zmierzasz Panie

W niedzielny wieczór, 12 padziernika br., w kociele wiêtej Jadwigi l¹skiej w Milanówku odby³ siê koncert
uwietniaj¹cy Dzieñ Papieski. Spektakl ukaza³ obok g³êbokich treci duchowych, drogê Jana Paw³a II
i zmierzanie ku wiêtoci i domu Ojca.
Pomys³odawc¹ i re¿yserem by³ Dariusz Biernacki  piewak operowy z Milanówka, za³o¿yciel i opiekun artystyczny Capelli Milanoviensis, która podczas koncertu wykona³a utwory klasyków europejskich XVIII i XIX wieku. Zespó³ pracuje od dwóch lat w sk³adzie Maria Wdowiak, Hanna Makulec, Gabriela Barkan i Joanna
Drabarek.
Gociem specjalnym tego wydarzenia by³ Chór Cantata z Grodziska Mazowieckiego pod dyrekcj¹ Barbary Paszkiewicz. Artyci
przy akompaniamencie Roberta Dziekañskiego przeprowadzili nas
przez ¿ycie Ojca wiêtego wplataj¹c jego s³owa i dope³niaj¹c je piêkn¹ polsk¹ muzyk¹ i pieniami wykonanymi arcymistrzowsko. Widzów wzruszy³o wspania³e wykonanie pieni Ojczyzna Ma i Ofiara krzy¿a spe³niona zapiewane przez Dariusza Biernackiego przy
akompaniamencie Roberta Dziekañskiego.
Koncert bardzo podoba³ siê zebranym w wi¹tyni, okazali to d³ugimi oklaskami na zakoñczenie.
Ksi¹dz proboszcz parafii Stanis³aw Golba podziêkowa³ wykonawcom, doceniaj¹c kunszt artystyczny.
Spotkanie odby³o siê pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka oraz Centrum Kultury i Promocji w Milanówku.
Centrum Kultury i Promocji

Podczas uroczystego koncertu wyst¹pi³ m.in. Chór Cantata
z Grodziska Mazowieckiego pod dyrekcj¹ Barbary Paszkiewicz,
przy akompaniamencie Roberta Dziekañskiego

Nadchodz¹ce wiêta Bo¿ego Narodzenia
nios¹ ze sob¹ wiele radoci
oraz refleksji dotycz¹cych minionego okresu
i planów na nadchodz¹cy nowy rok.
W tych wyj¹tkowych dniach chcemy Pañstwu ¿yczyæ
wiele zadowolenia i sukcesów z podjêtych wyzwañ.
Zarz¹d Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Monodram Marka ¯erañskiego
na podstawie Morfiny Bu³hakowa

Morfina 0,05 to adaptacja sceniczna opowiadania Michai³a
Bu³hakowa, któr¹ w listopadzie na deskach Teatru Letniego Centrum
Kultury i Promocji przedstawi³ Marek ¯erañski.
Monodram jest opowieci¹ o na³ogu Bu³hakowa, co jest jedn¹ z ciekawostek z biografii pisarza, o której nie wiedz¹ czytelnicy,
znaj¹c autora na podstawie Mistrza i Ma³gorzaty.
Spektakl by³ skierowany zarazem do m³odzie¿y licealnej, jak i doros³ych, wywo³a³ wiele pozytywnych komentarzy. Gra aktorska
by³a doskona³a i bez w¹tpienia widzowie



odczuli wewnêtrzne zmagania bohatera, któremu uzale¿nienie od morfiny niszczy ¿ycie
i funkcjonowanie w spo³eczeñstwie. Przedstawienie o du¿ym znaczeniu dydaktycznym
wywo³a³o u publicznoci wiele refleksji i bez
w¹tpienia wymaga³o pewnego wysi³ku intelektualnego. Wykonawc¹ monodramu by³
absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie,
któr¹ ukoñczy³ w 2001 r. Artysta posiada bar-

dzo bogaty dorobek artystyczny zarówno
teatralny, jak i filmowy. Marek ¯erañski rodzinnie zwi¹zany jest z Milanówkiem, ale
przebywa w Szczecinie, gdzie wspó³pracuje
z Teatrem Polskim.
Monodram zosta³ wystawiony dla mieszkañców Milanówka bezp³atnie i by³ okazj¹
do prezentacji zdolnego aktora.
Pe³ni¹ca obowi¹zki Dyrektora Centrum
Kultury i Promocji Anna Osiadacz informuje, ¿e zadaniem placówki jest rozpowszechnianie twórczoci i promocja m³odych talentów zwi¹zanych z naszym miastem.
Biuro Koordynacji Prac Artystycznych CKiP
Aneta Bialik

WYDARZENIA

VII Edycja Konkursu Wokalnego
pn. Do stajenki Polacy przybyli

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!
Organizatorzy VII Edycji Konkursu Wokalnego organizowanego pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka i Ksiêdza Zbigniewa Szysza zapraszaj¹ Wasze Dzieci do udzia³u
w konkursie. Regulamin Konkursu wraz z kartami zg³oszeñ dostêpny jest na stronie
www.truskawkoweprzedszkole.pl w zak³adce KONKURSY WOKALNE. W konkursie mog¹
wzi¹æ udzia³ wszyscy chêtni, a karty zg³oszeñ mo¿na powielaæ na xero. Informacje telefoniczne udzielane s¹ pod numerem telefonu 022 724 60 77
Z wyrazami szacunku i ¿yczeniami zwyciêstwa w konkursie
Ma³gorzata Trêbiñska

Nasi w Krakowie

Mi³o mi poinformowaæ Pañstwa, ¿e spektakl Zaczarowana doro¿ka,
zaczarowany doro¿karz, zaczarowany koñ w wykonaniu
miêdzypokoleniowego ko³a teatralnego (MU3W i uczniów Gimnazjum
Spo³ecznego) re¿yserowany przez Iwonê Dornarowicz, który mielimy
przyjemnoæ ogl¹daæ w czerwcu w czasie Otwartych Ogrodów, zosta³
zakwalifikowany do fina³u Przegl¹du amatorskich teatrów
Uniwersytetów Trzeciego Wieku 2008  Miêdzypokoleniowa Twórczoæ
Teatralna.
Przegl¹d amatorskich teatrów Uniwersytetów Trzeciego Wieku 2008  odbêdzie siê
w dniach 3-5 grudnia 2008 r. w Krakowie.
Organizatorem spotkania jest Fundacja dla
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Projekt wspó³finansowany jest ze rodków Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach Rz¹dowego Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Celem projektu jest przeciwdzia³anie stereotypowemu postrzeganiu ludzi starszych
w rodowisku poprzez umo¿liwienie dzie-

ciom i m³odzie¿y bezporedniego kontaktu
z aktywnymi seniorami oraz kszta³towanie
wizerunku seniora jako osoby otwartej, pe³nej inwencji twórczej i ciekawej wiata. Celem jest równie¿ promowanie w mediach
aktywnego wizerunku osób 50+ pe³nych ¿ycia i ciekawych pomys³ów na spêdzanie wolnego czasu.
¯yczymy naszym Aktorom wielu sukcesów na drodze artystycznej.
Prezes MU3W
Dominika Inkielman

Rêkodzie³o artystyczne
Mamy przyjemnoæ zawiadomiæ mieszkañców Milanówka, ¿e w ramach programu Powrót do tradycji  Rêkodzie³o artystyczne
w przyznanym nam lokalu przy ul. Spacerowej 4 (dawna firma Wedel), w ka¿dy poniedzia³ek w godz. 14.00-18.00 lub po telefonicznym uzgodnieniu (tel. 0 604 952 336) mo¿na
zakupiæ na prezenty pod choinkê, jak równie¿
na ka¿d¹ inn¹ okazjê, niepowtarzalne, cechuj¹ce siê wysokimi walorami estetycznymi i artystycznymi oraz niskimi cenami wyroby naszych milanowskich rêkodzielników.
Przyjd, a zostaniesz zauroczony haftem,
a¿urem, frywolitk¹ i koronk¹, malarstwem na
jedwabiu, szkle i p³ótnie, tkactwem oraz innymi urokliwymi bibelotami.
Jednoczenie informujemy, ¿e w wy¿ej wymienionych dziedzinach prowadzimy bezp³atn¹ naukê dla dzieci i m³odzie¿y.
Zapraszamy!

¯yciowa
szansa
Grupa wsparcia ¯yciowa Szansa
powsta³a wiosn¹ tego roku z inicjatywy Orodka Pomocy Spo³ecznej w Milanówku w odpowiedzi na liczne wnioski od kobiet
pozostaj¹cych w domu i wychowuj¹cych dzieci.
Obecnie w spotkaniach Grupy uczestniczy 9 kobiet (Mamy 28. dzieci).
Celem Grupy jest poprawa jakoci naszego ¿ycia, wspólne rozwi¹zywanie problemów, z którymi siê borykamy przez pomoc
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
i znalezieniu pracy. Na spotkania naszej Grupy zapraszamy ciekawych ludzi. Organizujemy wyjazdy wspólne z dzieæmi. Jedn¹
z form dzia³añ Grupy jest pozyskiwanie od
firm, instytucji i osób prywatnych pomocy
finansowej i rzeczowej. Obecnie zbieramy
pieni¹dze, artyku³y spo¿ywcze i przemys³owe na paczki wi¹teczne dla naszych dzieci.
Jeli kto z Pañstwa chcia³by wesprzeæ finansowo dzia³alnoæ naszej Grupy to podajemy
nr konta (jednoczenie prosimy o dopisanie
nazwy Grupy   ¯yciowa Szansa )
Rachunek dochodów w³asnych Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Milanówku
Bank Spó³dzielczy w Bia³ej
Rawskiej Filia w Milanówku
nr 24 9291 0001 0086 8352 2000 0020
Z podziêkowaniami od Grupy Wsparcia 
¯yciowa Szansa
Monika Kocio³owska
tel. 0 792 412 169
Renata Jagielska
tel. 0 691 578 389

Apel OPS
Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku zwraca siê do Mieszkañców Milanówka z uprzejm¹ prob¹ o nieodp³atne przekazanie wyposa¿enia pokoju dla
dzieci (rega³y, biurka, ³ó¿ka, ³ó¿ka piêtrowe) oraz sto³u i krzese³. Ofiarowane
sprzêty zostan¹ przekazane rodzinom
potrzebuj¹cym.
Prosimy o kontakt z tut. Orodkiem
pod numerami telefonów: 022 755 86 35,
724 97 92.
Z góry dziêkujemy za okazan¹ pomoc.
Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej
Barbara Kucharska

Fundacja Homo-Homini

!

XII Kabareton Milanowski

fot. Pawe³ Goliasz/ExifPhoto.com

12 stycznia 2009

W dniu 12 stycznia 2009 r. o godz 19.30
w Miejskiej Hali Sportowej nr 1 przy ul ¯abie Oczko 1 odbêdzie siê XII Kabareton Milanowski. Tym razem wyst¹pi¹:
l Kabaret Koñ Polski z Leszkiem Malinowskim i Waldemarem Sierañskim znani te¿ jako Marian i Hela,
l Rewelacyjny w tym roku kabaret Paranienormalni
l Renata Zarêbska, Krzysztof Daukszewicz, Pawe³ D³u¿ewski, Marek Majewski,
Cezary Pazura.
Gospodarz i organizator imprezy Pawe³
D³u¿ewski zapowiada te¿ wystêp-niespodziankê. Tradycyjnie dochód ze sprzedanych
biletów organizatorzy przeznacz¹ na dofinansowanie Rady Rodziców przy Zespole
Szkó³ Gminnych nr 3, Domu Rehabilitacyjno-Opiekuñczego przy ul Piasta, wietlicy
rodowiskowej na Turczynku. Kabareton
wspó³organizuje Urz¹d Miejski w Milanówku, Centrum Kultury i Promocji, Rada Rodziców przy ZSG nr 3.
Rezerwacja i bilety do nabycia w CKiP w Milanówku oraz w ZSG nr 3 przy ul. ¯abie Oczko 1.
Biuro Promocji Miasta
Anna £askawiec

Jan Machulski
Informacja o mierci Jana Machulskiego by³a dla mnie
ogromnym zaskoczeniem. Pierwsza myl, to ¿al,
ogromny ¿al, ¿e znów znika kto szczególny, a wraz
z nim koñczy siê pewna historia, zamyka siê ca³y
kreowany przez niego wiat.
Pomyla³am te¿ o tym, ¿e mamy wyj¹tkowe szczêcie. Przecie¿ zaledwie w kwietniu gocilimy Jana Machulskiego w Milanówku z kilkorgiem aktorów  jego wychowanków.
Mo¿liwoæ wspó³uczestnictwa widowni w przedstawieniu  to przecie¿ my wymylalimy zakoñczenie  by³o dla nas ciekawym, zbiorowym dowiadczeniem. Z samego przedstawienia, przewrotnego i nieco
ironicznego, wyziera³ dowiadczony ¿yciowo re¿yser, cz³owiek spogl¹-

daj¹cy na wiat z dystansem i humorem, lubi¹cy ludzi, tak¿e z ich
drobnymi wadami. Tak wtedy o nim pomyla³am. A kiedy umar³,
znów wróci³o to wra¿enie, które wówczas na mnie zrobi³ Jan
Machulski.
Re¿yserowane przez niego filmy, kreacje aktorskie zarówno
w filmie, jak i w teatrze, to spory kawa³ek historii polskiej kultury.
Vabank sta³ siê klasyk¹ kina, Kwinto  ikon¹, któr¹ z pewnoci¹
przechowuje w pamiêci ka¿dy dojrza³y Polak. Znany przede
wszystkim z filmu, Jan Machulski przez wiele lat pracowa³ na deskach wielu teatrów w ró¿nych miastach Polski: w £odzi, Olsztynie, Lublinie, czy w koñcu w Warszawie. Spore grono studentów
i absolwentów wydzia³ów aktorskich wie dobrze, ¿e by³ to tak¿e
niezapomniany pedagog. Wtedy w kwietniu rozpoczêlimy rozmowy o kolejnym przedstawieniu, które mog³oby siê odbyæ
w Milanówku. Niestety, za póno. Jan Machulski  cz³owiek instytucja  odszed³ 20 listopada 2008.
Prezes MU3W
Dominika Inkielman

zaprasza na warsztaty
tañców francuskich

Jan Machulski (pierwszy od lewej), wraz z wychowankami,
w autorskim przedstawieniu Niebezpieczne zabawy na deskach
Teatru Letniego w Milanówku

"

Od niedawna w ramach MU3W dzia³aj¹ warsztaty tañców francuskich. To zarówno doskona³a zabawa, jak i okazja do bezpiecznego, umiarkowanego ruchu. Taniec, szczególnie u osób starszych,
poprawia koordynacjê ruchów, dobrze wp³ywa na stan miêni, dotlenia i rozwesela. Ju¿ dawno naukowcy stwierdzili, ¿e w³anie
podczas tañca wydzielaj¹ siê tzw. hormony szczêcia, czyli endorfiny, naturalnie znieczulaj¹ce i podnosz¹ce nastrój. Tañce francuskie maj¹ jeszcze ten dodatkowy walor, ¿e towarzyszy im piêkna,
subtelna muzyka wykonywana na tradycyjnych instrumentach.
Niektóre z nich stanowi¹ rodzaj ruchowej zabawy w krêgu, inne
tañczy siê w parach. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w ka¿dy wtorek o godz. 16.00. Zajêcia odbywaj¹ siê
w hallu Gimnazjum Spo³ecznego przy ul. Brzozowej w Milanówku. Prowadz¹ instruktorzy ze Stowarzyszenia Dom Tañca.
Prezes MU3W
Dominika Inkielman

Mam sto lat

Henryka Winiewskiego, Leona Zdrójewskiego, Tadeusza Pow¹zki, Krystyny Koz³owskiej i obecnej mojej opiekunki El¿biety Przedzieckiej kultywowali tradycje
i obyczaje polskiej szko³y oraz dbali o mój
ci¹g dalszy ze str. 1
wizerunek wród lokalnej spo³ecznoci.
rozpocz¹æ modernizacjê budynku szkolneMam ju¿ sto lat, a rok mojego zaistniePrze¿ylimy razem wiele jubileuszy i uroczygo w obecnym miejscu.
nia, rok 1908 powita³am jako Prywatna
stoci, witalimy wielu zacnych goci  PrySzko³a Ludowa przy ulicy Droga Królewska.
Marzenie mojego Kierownika spe³ni³o siê
masa Józefa Glempa, biskupa Tadeusza PiSta³o siê tak dziêki mieszkañcom Milanów31 sierpnia 1952 roku. Sta³am siê wreszcie
kusa, pisarzy, artystów, dzia³aczy. Wielokrotka i Grudowa, którzy w tym w³anie roku
Szko³¹ Podstawow¹ nr 1. Poczu³am wiatr
nie bylimy gospodarzem imprez sportoutworzyli komitet budowy szko³y; jego dziaw ¿agle i pomimo ciê¿kich czasów stopniowych, artystycznych i charyta³acze zakupili ze sk³adek plac
tywnych, w tym Wielkiej Orkiena nazwiska prywatnych
stry wi¹tecznej Pomocy.
osób, ale od pocz¹tku wiadoDzisiaj czujê siê lepiej ni¿
mo by³o, ¿e teren nale¿eæ bêkiedykolwiek. Od roku 2002
dzie do spo³ecznoci milasta³am siê Zespo³em Szkó³
nowskiej. W ten sposób mo¿Gminnych  goszczê w swoich
na by³o rozpocz¹æ budowê.
murach m³odzie¿ szko³y podstaW ten sposób ujrza³am wiat.
wowej i gimnazjum. W 2007
Pierwsze kroki stawia³am
roku, dziêki staraniom Dyrektor
pod kierownictwem niezapoEl¿biety Przedzieckiej, otwarto
mnianej Janiny Mierzanowmoje nowe skrzyd³o  z piêkn¹
skiej, która w³aciwie wprobibliotek¹, kuchni¹, sto³ówk¹
wadzi³a mnie w doros³oæ,
i przestronnymi pracowniami.
bowiem pe³ni³a tê funkcjê do
Obok znajduje siê nowoczesna
roku 1925.
hala sportowa.
I wojna wiatowa przynio12 grudnia 2008 roku
s³a pierwsze zniszczenia 
z dum¹ przyjmê ¿yczenia jubiw pamiêtnym dla Polaków
leuszowe; mia³o ju¿ patrzê
1918 roku przyst¹piono, wiêc
w przysz³oæ i oczekujê nastêpdo mojego remontu i rozbunych pokoleñ dyrektorów, nadowy. Teraz, w wolnej Polsce,
uczycieli i uczniów, którzy dalej
by³am ju¿ Publiczn¹ Szko³¹
bêd¹ tworzyæ tê piêkn¹ kartê
Powszechn¹ i mia³am cztery
w historii edukacji naszego Mioddzia³y.
lanówka.
Lata miêdzywojenne by³y
W moje progi zapraszam
dla mnie czasem ci¹g³ego rozwszystkich, którzy chcieliby
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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka

w okresie od 13 wrzenia do 26 listopada 2008 r.
Sprawozdanie burmistrza z prac w okresie od 13 wrzenia do 26 listopada 2008 r.
Burmistrz:
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2008 rok (13),
b) projektu uchwa³y bud¿etowej na 2009
rok,
c) powo³ania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji wybrakowanego
sprzêtu,
d) Regulaminu dotycz¹cego zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta³cenia ogólnego pracowników Urzêdu Miejskiego w Milanówku,
e) powo³ania Zespo³u ds. budowy nowego
przedszkola publicznego w Milanówku,
f) powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzeda¿ nieruchomoci przy ul. Rososzañskiej,
g) procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzêdu Miejskiego obejmuj¹cej szkolenia i kursy,
h) przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzêtu obrony cywilnej na
31.10.2008 r.,
i) powo³ania komisji przetargowej do przeprowadzenia postêpowania przetargowego na udzielenie kredytu d³ugoterminowego w wys. 261 773 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie sp³aty wczeniej
zaci¹gniêtych zobowi¹zañ tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek,

j) zmiany Zarz¹dzenia Nr 21/IV/04 z dnia
20 kwietnia 2004 r. w sprawie powo³ania
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
k) powo³ania Zespo³u ds. aktualizacji Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Miasta
Milanówka na lata 2004-2020,
l) powo³ania komisji przetargowej w celu
przeprowadzenia postêpowania przetargowego na udzielenie kredytu d³ugoterminowego w wysokoci 520 000 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego, ustalonego
w bud¿ecie Miasta Milanówka na 2008 rok.
m) ustanowienia dnia wolnego od pracy
w Urzêdzie Miejskim (10.11.2008),
n) powo³ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia X edycji miêdzyszkolnego
konkursu o tematyce ekologicznej,
o) procedury przygotowania materia³ów na
sesje Rady Miasta Milanówka.
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³, które po uchwaleniu publikujemy poni¿ej.
3. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na sprz¹tanie i utrzymanie w ci¹g³ej czystoci pomieszczeñ Urzêdu Miejskiego,
b) na budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Modrzewiowej
i Literackiej,

c) na Zimowe utrzymanie dróg na terenie
miasta Milanówka,
d) na dostawê, instalacjê i konfiguracjê systemu bezprzewodowych punktów HotSpot i oprogramowania dla Urzêdu Miejskiego,
4. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na Przebudowê ulicy Skonej ,
b) na roboty budowlane sieci kanalizacji
sanitarnej w ulicach: Wojska Polskiego,
Krasiñskiego, Grodeckiego i Elizy Orzeszkowej,
c) na budowê sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Modrzewiowej
i Literackiej,
d) na roboty budowlane budowy sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Modrzewiowej i Literackiej,
e) na Opracowanie koncepcji telefonii IP dla
Urzêdu Miejskiego,
f) na Zimowe utrzymanie dróg na terenie
miasta Milanówka.
W trybie zapytania o cenê
a) na dostawê sprzêtu komputerowego
i oprogramowania dla Urzêdu Miejskiego.
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Anna wi¹tkowska

Informacja z XX Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 padziernika 2008 r.
XX Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a
siê w dniu 23 padziernika 2008 r. W sesji
udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan
Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne interpelacje i zapytania:
Radna Ma³gorzata Trêbiñska:
1) w sprawie umo¿liwienia sprzeda¿y flag
Milanówka w Jedwabnym Zak¹tku,
Radna Katarzyna S³owik:
1) w sprawie ustawienia na ul. Skonej znaku
zakazu wjazdu samochodów ciê¿arowych,
2) w sprawie przedstawienia planowanego
rozwi¹zania komunikacyjnego dla miesz-
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kañców po³udniowej czêci Milanówka
w zwi¹zku z nowopowsta³ym obiektem
handlowym TESCO,
3) w sprawie wyjanienia rzekomego utworzenia nowego uk³adu komunikacyjnego
od ulicy £¹cznej przez ulicê Dembowskiej
do ulicy Staszica,
Radny Karol Wójcik:
1) w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
koncepcji i projektu kanalizacji sanitarnej
w pó³nocnych krañcach miasta,
2) w sprawie sporz¹dzenia wykazu nieruchomoci bêd¹cych w³asnoci¹ miasta
Milanówka, które w przysz³oci mog¹
zostaæ przeznaczone na sprzeda¿,
Radny Waldemar Parol:
1) w sprawie ulicy Skonej (czy zachowa
charakter ulicy osiedlowej),
2) w sprawie przewidywanego terminu budowy kanalizacji w ulicach Dolnej, Bocianiej, Jaminowej, Wiatracznej, Konopnic-

kiej, Owczarskiej, Cichej, Ró¿anej, Brwinowskiej, Jod³owej, Pogodnej, Poleskiej,
Skonej, G³owackiego, Grudowskiej, Per³owej, Nadarzyñskiej,
3) w sprawie podania informacji kto jest odpowiedzialny za przyjêcie propozycji spotkania z radnymi i Burmistrzem Grodziska Maz. w sprawie przebiegu obwodnicy,
4) w sprawie lokalizacji na terenie miasta
orodka dla uchodców w DWK
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:
Uchwa³a Nr 201/XX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie:zmian bud¿etu Miasta Milanówka na rok 2008, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.

Zwiêksza siê planowane dochody w bud¿ecie miasta Milanówka z nastêpuj¹cy sposób:
l w dziale 600, rozdziale 60016, § 2900
o kwotê 46 647 z³ z tytu³u planowanych
wp³ywów z wp³at gmin zrzeszonych
w stowarzyszeniu Gmin Zachodniego
Mazowsza Mazovia z przeznaczeniem
na korektê koncepcji budowy cie¿ek rowerowych (dodatkowo przyst¹pi³y gminy Pruszków i Grodzisk Maz. czyli ³¹cznie 8 gmin po 5 830,80 z³);
l w dziale 600, rozdziale 60095, § 0690
o kwotê 10 000 z³ z tytu³u wy¿szych ni¿
dotychczas zaplanowanych wp³ywów
z op³at parkingowych;
l w dziale 700, rozdziale 70005, § 0970
o kwotê 13 400 z³ z tytu³u zwrotu podatku VAT z Urzêdu Skarbowego nienale¿nie uiszczonego od wieczystego u¿ytkowania gruntów za rok 2005;
l w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970
o kwotê 4 000 z³ z tytu³u uregulowania
zaleg³ych op³at z lat ubieg³ych za umieszczenie banerów na terenie Milanówka;
l w dziale 750, rozdziale 75075, § 0960
o kwotê 2 000 z³ z tytu³u nieplanowanej
wp³aty darowizny na Dzieñ Milanówka;
l w dziale 756, rozdziale 75616, § 0320
o kwotê 20 000 z³ z tytu³u wy¿szych ni¿
dotychczas zaplanowanych wp³ywów
z podatku rolnego;
l w dziale 756, rozdziale 75616, § 0910
o kwotê 15 000 z³ z tytu³u wy¿szych ni¿
dotychczas zaplanowanych wp³ywów
z odsetek od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at;
l w dziale 756, rozdziale 75621, § 0010
o kwotê 85 493 z³ z tytu³u wy¿szych ni¿
dotychczas zaplanowanych (proporcjonalnie do up³ywu czasu) wp³ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
l w dziale 801, rozdziale 80195, § 2707
o kwotê 42 025 z³ stanowi¹ce rodki pozyskane przez Szko³ê Podstawow¹ nr 2
w Milanówku z programu Comenius
z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodow¹ Agencjê Programu Uczenie siê
przez ca³e ¿ycie.
Zmniejsza siê planowane dochody w bud¿ecie miasta Milanówka w nastêpuj¹cy sposób:
l w dziale 700, rozdziale 70005, § 0750
o kwotê 4 000 z³ z tytu³u nierealnie zaplanowanych wp³ywów z najmu i dzier¿awy nieruchomoci gminnych;
l w dziale 750, rozdziale 75023, § 0830
o kwotê 2 000 z³ z tytu³u nierealnie zaplanowanych wp³ywów z us³ug (zmniejszona liczba dni zawieszania banerów
firm ni¿ zak³adano).
Plan dochodów po zmianach wynosi
43 209 228 z³.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków
w bud¿ecie miasta Milanówka w nastêpuj¹cy sposób:

l w dziale 600, rozdzia³ 60016 zwiêksza
siê plan wydatków inwestycyjnych o kwotê 80 000 z³.
Ponadto w ww. rozdziale zwiêksza siê
plan w § 4270  remonty bie¿¹ce ulic gminnych o 180 000 z³ z powodu koniecznoci
wykonania zwiêkszonego zakresu remontu
jezdni i chodników dla pieszych.
Zwiêkszenie wydatków w § 4300 o kwotê 52 478 z³ zwi¹zane jest z wykonaniem
korekty koncepcji budowy cie¿ek rowerowych, które powstan¹ na terenie 9 gmin.
l w dziale 600, rozdzia³ 60095 zwiêksza
siê plan wydatków inwestycyjnych o kwotê 450 z³ z przeznaczeniem na zakup rolek termicznych i baterii do parkometrów
przez Sta¿ Miejsk¹;
l w dziale 700, rozdzia³ 70005 w nastêpuj¹cy sposób:
1. zwiêksza siê plan w § 4300 o kwotê 10
000 z³ z przeznaczeniem na oprysk wiêby dachowej przeciw grzybom niszcz¹cym elementy drewniane w budynkach na
Turczynku;
2. zmniejsza siê plan w § 4590 o kwotê 10
000 z³ z powodu mniejszej ni¿ przewidywano iloci kar i odszkodowañ wyp³acanych osobom fizycznych w zakresie gospodarki gruntami;
W ww. rozdziale dokonuje siê zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych
w § 6060:
1. na zadaniu pn. Adaptacja budynku Spacerowa 4, w tym roku nie zostanie zakoñczony etap I robót, w zwi¹zku z czym
proponuje siê kolejne zmniejszenie planu
wydatków z 230 000 z³ do 217 000 z³,
tj. o 13 000 z³. W bie¿¹cym roku planowana jest zap³ata za dokumentacjê projektow¹ oraz za przebudowy uk³adów
pomiarowych: elektrycznego i gazowego;
2. na zadaniu pn.Modernizacja obiektów
kolejowych  poczekalnie, z uwagi na
d³u¿sz¹ ni¿ zak³adano procedurê przejêcia obiektów od PKP zadanie zostanie
wykonane nie w pe³nym zakresie, tj. wykonana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy budynku dworcowego od
strony ulicy Warszawskiej. W zwi¹zku z
tym proponuje siê kolejne zmniejszenie
planu wydatków z 60 000 z³ do 54 900
z³, tj. o kwotê 5 100 z³ wystarczaj¹c¹ na
powy¿sze zadanie;
l w dziale 710, rozdzia³ 71004 zmniejsza
siê plan o kwotê 57 380 z³ w zwi¹zku z
faktem, ¿e zaplanowane kwoty z przeznaczeniem na plany zagospodarowania
przestrzennego nie zostan¹ w pe³ni wykorzystane w tym roku;
l w dziale 750, rozdzia³ 75011 zwiêksza
siê plan o kwotê 8 250 z³ z przeznaczeniem na § 4010  wynagrodzenia w celu
zabezpieczenia rodków na p³ace dla osób
wykonuj¹cych zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej;

l w dziale 750, rozdzia³ 75022 zwiêksza
siê plan o kwotê 8 500 z³ z przeznaczeniem na § 6060 tj. na zadanie inwestycyjne Zakup systemu nag³aniaj¹cego do
obs³ugi sesji i komisji Rady Miasta Dotychczas Biuro Rady Miasta korzysta³o ze
sprzêtu nag³onieniowego wypo¿yczanego z Centrum Kultury i Promocji w Milanówku (sprzêt ten uleg³ zu¿yciu), dlatego w celu usprawnienia obs³ugi Sesji
i Komisji nale¿y zakupiæ nowy system nag³onieniowy;
l w dziale 750, rozdzia³ 75023 zwiêksza
siê plan o kwotê 26 200 z³ z przeznaczeniem na:
1. § 4170 w kwocie 4 500 z³ w celu zabezpieczenie rodków na usuniêcie utrudnionego dostêpu do urz¹dzenia pomiarowego gazu na terenie Urzêdu,
2. § 4270 w kwocie 4 060 z³ celem zabezpieczenia rodków na przegl¹d instalacji gazowej oraz usuniêcia awarii systemu alarmowego w Urzêdzie,
3. § 4300 w kwocie 6 000 z³ tytu³em zabezpieczenia rodków na us³ugi (podpisanie nowej umowy na sprz¹tanie Urzêdu),
4. § 4700 w kwocie 4 000 z³ z przeznaczeniem na zabezpieczenie rodków na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzêdu;
l w dziale 750, rozdzia³ 75075 zmniejsza
siê plan o kwotê 7 113 z³ z powodu:
1. zwiêkszenia planu o kwotê 9 000 z³
w § 4300 celem zabezpieczenia rodków
na organizacjê spotkania pt. £ad na Mazowszu m.in. promuj¹cego Miasto Milanówek,
2. zmniejszenia o kwoty w § 4210 - 4 096
z³ i w § 4300 - 12 017 z³ w planie Referatu Owiaty w Urzêdzie Miejskim z tytu³u oszczêdnoci i przeznaczenia tych
rodków na wydatki zwi¹zane z Dniem
Edukacji Narodowej;
l w dziale 754, rozdzia³ 75412 zwiêksza
siê plan o 6 442 z³ na utworzenie koniecznego udzia³u w³asnego do przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie
przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzêtu specjalistycznego dla OSP przy
ul.Warszawskiej. Na zakup agregat wysokocinieniowy  3 982 z³ oraz na nabycie drabin nasadkowych, pr¹downic
wodno-pianowych i radiostacji nasobnych  2 460 z³;
l w dziale 754, rozdzia³ 75416 zwiêksza
siê plan o 1 605 z³ w nastêpuj¹cy sposób:
1. na zakup sortów mundurowych dla pracowników dla Stra¿y Miejskiej zwiêksza
siê o kwotê 1 909 z³,
2. zmniejsza siê plan o kwotê 304 z³
w zwi¹zku z rozliczeniem zakupu samochodu s³u¿bowego dla Stra¿y Miejskiej;
l w dziale 754, rozdzia³ 75495 zmniejsza
siê plan o 33 249 z³ w nastêpuj¹cy sposób:
1. w planie Stra¿y Miejskiej w paragrafach,
w których wyst¹pi³y oszczêdnoci,
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tj. § 4210 - 344 z³, § 4260 - 1 230 z³,
§ 4270 - 481 z³,
2. w planie Urzêdu Miejskiego zmniejsza siê
o kwotê 31 194 z³ zaplanowan¹ dla Referatu Ochrony rodowiska w paragrafach, w których wyst¹pi³y oszczêdnoci tj.
§ 4210 - 4 000 z³, § 4390 - 5 000 z³,
§ 4300 -22 194 z³.
l w dziale 801, rozdzia³ 80101 zwiêksza
siê plan o 12 206 z³.
1. W ZSG Nr 1 zwiêksza siê plan w § 4210
o kwotê 2 680 z³ i przeznacza na zakup
wyposa¿enia do sal lekcyjnych oraz
zwiêksza siê pochodne od wynagrodzeñ
w § 4110 i 4120 ³¹cznie o kwotê 4 766 z³
w zwi¹zku z podwy¿kami dla administracji.
2. W SP Nr 2 zwiêksza siê rodki w § 4300
o kwotê 4 760 z³ z przeznaczeniem na zakup us³ug, zaplanowana kwota jest niewystarczaj¹ca do realizacji zadañ placówki;
l w dziale 801, rozdziale 80104 zmniejsza
siê plan o 15 000 z³ z zadania Budowa
budynku przedszkola przy ul.Fiderkiewicza. Po wykonaniu dokumentacji budowy wyst¹pi³y oszczêdnoci w planie na
tym zadaniu inwestycyjnym;
l w dziale 801, rozdziale 80110 zwiêksza
siê plan o 3 900 z³ w ZSG Nr 3 z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup us³ug.
l w dziale 801, rozdzia³ 80148 zwiêksza
siê plan o 7 234 z³ w ZSG Nr 1 na podwy¿ki wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ dla administracji  obs³ugi
i sto³ówki szkolnej.
l w dziale 801, rozdzia³ 80195 zwiêksza siê
plan o 73 138 z³ w nastêpuj¹cy sposób:
1. w SP Nr 2 o kwotê 42 025 z³ w paragrafach z koñcówk¹ 7, rodki bêd¹ przeznaczone na realizacjê projektu partnerskiego szkó³ europejskich I am who I am
w ramach programu Comenius Uczenie
siê przez ca³e ¿ycie,
2. w Urzêdzie Miejskim w § 4300 o kwotê
6 000 z³ z powodu wiêkszego zapotrzebowania na przewóz uczniów szkó³ milanowskich na zawody sportowe oraz
o kwotê 16 113 z³ w zwi¹zku z planowanymi wydatkami na Dzieñ Edukacji
Narodowej, w § 4210 - 4 000 z³ i § 4300
- 5 000 z³ w zwi¹zku z zabezpieczeniem
rodków na organizacjê i nagrody X edycji konkursu ekologicznego;
l w dziale 852 rozdziale 85215 zmniejsza
siê o 60 000 z³ planowane rodki na dodatki mieszkaniowe, wynika to ze zwiêkszania siê dochodów klientów (tym samym ni¿sze s¹ kwoty przyznawanych
dodatków) oraz ze stale zmniejszaj¹cej
siê liczby osób korzystaj¹cych z tej formy
pomocy;
l w dziale 852, rozdzia³ 85219 zwiêksza
siê o 1 826 z³ w Orodku Pomocy Spo³ecznej na zabezpieczenie rodków na wydat-

&

l

l

l

l

l

ki zwi¹zane z op³at¹ czynszu w lokalu
przy ul. Bliskiej;
w dziale 852, rozdziale 85295 zmniejsza
siê plan o 28 000 z³ z uwagi na zmniejszenie iloci pracowników spo³ecznie u¿ytecznych w roku 2008 do 10 osób miesiêcznie;
w dziale 854 rozdziale 85401 zmniejsza
siê plan o 12 000 z³ w ZSG Nr 1, poniewa¿ nie zrealizowano planowanego zatrudnienia 1 nauczyciela do wietlicy
szkolnej od wrzenia 2008 roku.
w dziale 854 rozdziale 85407 zmniejsza
siê o 1 826 z³ w celu przesuniêcia rodków do rozdzia³u 85219 w OPS na zabezpieczenie wydatków zwi¹zanych
z op³at¹ czynszu w lokalu przy ul. Bliskiej.
w dziale 854, rozdzia³ 85415 zmniejsza
siê plan o 11 340 z³ przeznaczony ze
rodków w³asnych na wyprawkê szkoln¹, z czego: w ZSG Nr 3 o kwotê 3 900 z³,
w ZSG Nr 1 o kwotê 2 680 z³, w Szkole
Podstawowej Nr 2 o kwotê 4 760 z³. Miasto na realizacjê tego zadania otrzyma³o
we wrzeniu dotacjê z bud¿etu pañstwa;
w dziale 900, rozdzia³ 90003 zmniejsza
siê plan w § 4300 o 1 968 z³, zmniejszenie planu wynika z ró¿nicy pomiêdzy niewykorzystaniem planu na dop³atê do
op³at za odprowadzanie cieków o kwotê
26 500 z³ oraz zwiêkszeniem planu
o kwotê 24 532 z³ na utrzymanie czystoci i porz¹dku w gminie. Ponadto zmniejsza siê plan inwestycyjny w § 6060 na
zadaniu Zakup kontenerów na bio-odpady i odpady komunalne o kwotê 2 338 z³
z tytu³u oszczêdnoci;

l w dziale 900, rozdzia³ 90095 zwiêksza
siê plan o 4 929 z³ na op³atê us³ug utrzymania toalet przenonych;
l w dziale 921, rozdzia³ 92109 zwiêksza
siê plan o 130 000 z³ na dotacjê dla Centrum Kultury i Promocji;
l w dziale 921, rozdzia³ 92120 zmniejsza
siê plan o 67 060 z³ w zwi¹zku z niewykorzystaniem planu na zadanie pn.Adaptacja wilii Waleria na Centrum Kultury
oraz o kwotê 150 z³ w zwi¹zku z niewykorzystaniem planu na zadanie pn.Zakup wilii Waleria przy ul.Spacerowej 20";
l w dziale 926, rozdzia³ 92695 zmniejsza
siê plan o 40 000 z³ z uwagi na rezygnacjê z wykonania zadania w 2008 roku pn.
Budowa pomnika Jana Paw³a II;
l w dziale 926 rozdziale 92601 zwiêksza
siê plan o 18 000 z³ na zadanie inwestycyjne Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Turczynek, co wynika z rozszerzenia prac o za³o¿enie nowej murawy trawiastej na boisku siódemek. Wykonanie tych prac pozwoli na kontynuacjê rozgrywek z lat poprzednich, gdy¿
obecne boisko zosta³o zakwestionowane
przez sêdziów;
l w dziale 926 rozdziale 92695 zmniejsza
siê plan o kwotê 10 929 z³ z tytu³u

niewykorzystywania rodków zaplanowanych w tej podzia³ce klasyfikacji.
Plan wydatków po zmianach wynosi
50 356 695 z³.
Uchwa³a Nr 202/XX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie:zmian bud¿etu Miasta Milanówka na rok 2008, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 12  za, 2  wstrz.
Zwiêksza siê plan dochodów i wydatków
o kwotê 520 000 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego, ustalonego w bud¿ecie miasta Milanówka na 2008 rok.
Uchwa³a Nr 203/XX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu d³ugoterminowego, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 12  za, 2  wstrz.
Radni podjêli uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia w 2008 roku kredytu d³ugoterminowego w wysokoci 520 000 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego, ustalonego w bud¿ecie miasta Milanówka na 2008 rok.
Uchwa³a Nr 204/XX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci na 2009 rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 11  za,
4-wstrz.
U C H W A £ A Nr 204/XX/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek
podatku od nieruchomoci na 2009 rok.
Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz.1591, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005 roku Nr 172
poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17
poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)
w zwi¹zku z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2006 Nr 121, poz.844, zmiany; Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245,
poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847;
z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008r.w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2009r. (M.P. Nr 59
poz.531)  Rada Miasta Milanówka uchwala, co
nastêpuje:

§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku
od nieruchomoci obowi¹zuj¹ce na terenie
miasta Milanówka w wysokoci:

1. od budynków lub ich czêci
a) mieszkalnych
l 0,62 od 1 m2 pow. u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
l 19,81 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym
l 9,24 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych
l 4,01 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego
l 5,76 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
f) od budowli
l 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
2. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania ewidencji gruntów
i budynków
l 0,74 z³ od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
l 3,90 z³ od 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci
po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego
l 0,31 z³ od 1 m2 powierzchni
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2009.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Uchwa³a Nr 205/XX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie:wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2009 rok, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 13  za, 2  wstrz.
U C H W A £ A Nr 205/XX/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: wysokoci stawek podatku od
rodków transportowych na 2009 rok
Na podstawie art.18, ust.2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz.1591,
zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,

poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005 roku Nr 172
poz.1441 i Nr 175 poz.1457 oraz z 2006r. Nr 17
poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,
poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218)
w zwi¹zku z art.10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2006 Nr 121, poz.844, zmiany; Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245,
poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847;
z 2008r. Nr 93, poz.585, Nr 116, poz.730) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008r.w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2009r. (M.P. Nr 59
poz.531)  Rada Miasta Milanówka uchwala, co
nastêpuje:

§1
Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku
od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na
terenie miasta Milanówek w wysokoci:
1) Od samochodów ciê¿arowych, o których
mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
 powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie
470 z³
 powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
710 z³
 powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
1020 z³
2) Od samochodów ciê¿arowych, o których
mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, wed³ug stawek
okrelonych 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:
 od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton  800 z³

4) Od ci¹gników siod³owych i balastowych,
o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
w zale¿noci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, wed³ug stawek okrelonych
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 lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹:
 od 7 ton i poni¿ej 12 ton  400 z³
6) Od przyczep i naczep, o których mowa
w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton wed³ug stawek okrelonych 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¿noci od liczby miejsc do
siedzenia:
 mniejszej ni¿ 30 miejsc  680 z³
 równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc  1.300 z³
§2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po g³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2009.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr 205/XX/08
Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 2 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna
Stawki podatku (w z³otych)
masa ca³kowita (w tonach)
Nie mniej ni¿ Mniej ni¿
O jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia
lub zawieszeniem
osi jezdnych
uznanym za równowa¿ne
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
1.020
1.070
13
14
1.070
1.410
14
15
1.410
1.610

'

Uchwa³a Nr 206/XIX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie:wysokoci stawek op³aty targowej, okrelenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
U C H W A £ A Nr 206/XX/08
Rady Miasta Milanówka
z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: wysokoci stawek op³aty targowej, okrelenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
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 roku 2001, zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203 i Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172
poz.1441 i Nr 175 poz.1457 z 2006r. Nr 17
poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.
327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 i art.19 pkt
1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844, Nr 220, poz.1601,
Nr 225, poz.1635,Nr 245, poz.1775, Nr 249,
poz.1828, Nr 251, poz.1847 z 2008r. Nr 93
poz.585, Nr 116 poz.730) oraz art.47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r.  Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60, Nr 85
poz.727, Nr 86 poz.733, Nr 143 poz.1199; z 2006r.
Nr 66 poz.470, Nr 104 poz.708, Nr 217 poz.1590,
Nr 225 poz.1635; z 2007r. Nr 105 poz.721, Nr 120
poz.818, Nr 195 poz.1414, Nr 225 poz.1671, Nr
112 poz.769, Nr 118 poz.745, Nr 141 poz.888, Nr
192 poz.1378) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie wysokoci górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych (M.P.Nr 59 poz.531) 
Rada Miasta Milanówka u c h w a l a, co nastêpuje:

§ 1.
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej
obowi¹zuj¹ce na terenie miasta Milanówka
w nastêpuj¹cych wysokociach:
1. od sprzeda¿y z samochodu osobowego 
17,00 z³
2. od sprzeda¿y z samochodu dostawczego
do 1,5 t ³adownoci  22,00 z³
3. od sprzeda¿y z samochodu dostawczego
powy¿ej 1,5 t ³adownoci  26,00 z³
4. od sprzeda¿y z ci¹gnika z przyczep¹ 
22,00 z³
5. od sprzeda¿y z przyczepy  17,00 z³
6. od sprzeda¿y z namiotu o szerokoci do
3 m  17,00 z³
7. od sprzeda¿y z namiotu o szerokoci powy¿ej 3 m  22,00 z³
8. od sprzeda¿y za 1 m2 powierzchni lub
1 m krawêdzi stoiska  7,00 z³
9. od sprzeda¿y z rêki, koszyka  5,00 z³
10. od sprzeda¿y ze sto³u handlowego 
13,00 z³



Liczba osi i dopuszczalna
masa ca³kowita (w tonach)
Nie mniej ni¿ Mniej ni¿

15
12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawki podatku (w z³otych)
O jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równowa¿ne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

1.610
Trzy osie
1.070
1.180
1.390
1.490
1.700
2.120
Cztery osie i wiêcej
1.490
1.500
1.650
2.120
2.120

1.920
1.180
1.390
1.490
1.700
2.120
2.300
1.500
1.650
2.120
2.540
2.540

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr 205/XX/08
Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
Stawki podatku dla pojazdów okrelonych w art. 8 pkt 4 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna
Stawki podatku (w z³otych)
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
ci¹gnik siod³owy + naczepa,
ci¹gnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej ni¿ Mniej ni¿
O jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
860
990
18
25
880
1.090
25
31
1.030
1.300
31
1.510
1.830
Trzy osie i wiêcej
12
40
1.340
1.850
40
1.850
2.630
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr 205/XX/08
Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
Stawki podatku dla przyczep i naczep okrelonych w art. 8 pkt 6 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna
Stawki podatku (w z³otych)
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa lub przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej ni¿ Mniej ni¿
O jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna o
12
18
360
390

§ 2.
Wysokoæ dziennej op³aty targowej nie
mo¿e przekroczyæ dziennie 658,49 z³.
§ 3.
1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór op³aty targowej powierza siê Zak³adowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.
3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso
w wysokoci 40 % zainkasowanych kwot.
§ 4.
Traci moc uchwa³a Nr 94/X/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 padziernika 2007
r. w sprawie wysokoci stawek op³aty targowej, okrelenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso.
§ 5.
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 6.
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego, nie
wczeniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia
2009 r.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak

Uchwa³a Nr 207/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy dzier¿awy, na okres 3 lat, zabudowanej dzia³ki ew. nr 70 w obr. 05-15 przy
ul. Wspólnej 18, bêd¹cej w³asnoci¹ Gminy
Milanówek któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
W zwi¹zku z wyganiêciem dotychczasowej umowy dzier¿awy nieruchomoci przy
ul. Wspólnej 18, bêd¹cej w³asnoci¹ Gminy
Milanówek, wykorzystywanej przez Towarzystwo Integracyjnych Spo³ecznych Szkó³
Podstawowych na prowadzenie przedszkola zasadnym jest podpisanie nowej umowy.
Radni wyrazili zgodê na zawarcie umowy dzier¿awy, na okres 3 lat, zabudowanej
dzia³ki ew. nr 70 w obrêbie 05-15 o powierzchni 1648 m2, przy ul. Wspólnej 18,
bêd¹cej w³asnoci¹ Gminy Milanówek, uregulowanej w KW 5769.
Uchwa³a Nr 208/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokali mieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Milanówek, w budynkach po³o¿onych w Milanówku przy ul. Wysockiego 4, 4A, 10 oraz Dembowskiej 1, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.

Stawki podatku dla przyczep i naczep okrelonych w art. 8 pkt 6 ustawy
Liczba osi i dopuszczalna
Stawki podatku (w z³otych)
masa ca³kowita zespo³u pojazdów:
naczepa lub przyczepa
+ pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej ni¿ Mniej ni¿
O jezdna (osie jezdne)
Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym
zawieszenia
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne osi jezdnych
18
25
530
680
25
680
810
Dwie osie
12
28
460
490
28
33
670
900
33
38
900
1.390
38
1.240
1.810
Trzy osie i wiêcej
12
38
720
1.010
38
1.010
1.380
Radni wyrazili zgodê na udzielenie przez
Burmistrza Miasta bonifikaty w wysokoci
90 % od ceny lokali mieszkalnych, bêd¹cych
w³asnoci¹ Gminy Milanówek, w budynkach
po³o¿onych w Milanówku przy ulicy Wysockiego 4, 4A, 10 oraz Dembowskiej 1  w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do
dnia 31 marca 2009 roku, a w wysokoci
60% w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny
lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy,
na raty.
Uchwa³a Nr 209/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: udzielenia upowa¿nienia Kierownikowi Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Milanówku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni upowa¿nili Pani¹ Barbarê Kucharsk¹  Kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej w Milanówku do za³atwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w odniesieniu do prowadzenia postêpowañ wobec d³u¿ników alimentacyjnych
oraz do wydawania decyzji wynikaj¹cych
z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.).
Uchwa³a Nr 210/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 75/IX/07
Rady Miasta Milanówka z dnia 20 wrzenia
2007 r., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
14  za, 1  wstrz.
Radni wyrazili zgodê na dokonanie zmiany w Uchwale Nr 75/IX/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 wrzenia 2007r.,
w zwi¹zku z tym, ¿e samorz¹dy Gmin Pruszków i Grodzisk Maz. wyrazi³y wolê przyst¹pienia do porozumienia Gmin: B³onie, Brwinów, Leszno, Micha³owice, Milanówek,

Nadarzyn, Podkowa Lena, zawartego
w celu przygotowania dokumentacji technicznej i budowy cie¿ek rowerowych wraz
z infrastruktur¹.
Uchwa³a Nr 211/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkañca na Burmistrza Miasta Milanówka, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Pani
El¿biety Rosiñskiej na Burmistrza Miasta
Milanówka uznali skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³a Nr 212/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r.
w sprawie: powo³anie Komisji Rady dla
opracowania zmian w Statucie Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
13  za, 1  przeciw, 2  wstrz.
Radni powo³ali Komisjê Rady dla opracowania zmian w Statucie Miasta Milanówka. W sk³ad Komisji weszli radni: Jerzy Olczak, Maria Sobczak, W³odzimierz Starociak, Ma³gorzata Trêbiñska, Karol Wójcik.
Na Przewodnicz¹c¹ Komisji zosta³a wybrana radna Ma³gorzata Trêbiñska.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B ul. Kociuszki 45  tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek



Informacja z XXI Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 20 i 27 listopada 2008 r.
XXI Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniach 20 i 27 listopada 2008 r.
W sesji udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego,
zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki wrêczy³
nagrody dla laureatów VIII edycji konkursu
na najpiêkniejszy ogródek przydomowy.
Szczegó³owe informacje dot. konkursu na
stronie 34 Biuletynu.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Radna Katarzyna S³owik zg³osi³a nastêpuj¹c¹ pisemn¹ interpelacjê:
1) w sprawie listu protestacyjnego mieszkañców ulic: Nowowiejskiej, £¹cznej,
Okrzei, Wysokiego, Staszica dot. wydania zgody na utworzenie nowego uk³adu
komunikacyjnego rozpoczynaj¹cego siê
od ul. £¹cznej, przez ul. Dembowskiej do
ul. Staszica.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:
Uchwa³a Nr 213/XXI/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie: rodków finansowych w bud¿ecie Miasta Milanówka na rok 2009 na
przebudowê drogi gminnej w Milanówku,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 12  za,
2  wstrz.
Rada Miasta Milanówka wyrazi³a wolê
zabezpieczenia rodków finansowych
w kwocie 650 000 z³ na realizacjê zadania
inwestycyjnego pod nazw¹ Przebudowa ulicy S³owackiego (Spacerowa-Wojska Polskiego)  II etap w zwi¹zku z Narodowym
Programem Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011.
Uchwa³a Nr 214/XXI/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: ³ania Sekretarza Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
8  za, 6  wstrz.
W zwi¹zku ze z³o¿onym przez Pani¹ Halinê Wolsk¹ wypowiedzeniem umowy o pracê, wp³yn¹³ do Rady Miasta wniosek Burmistrza o odwo³anie Pani Haliny Wolskiej
z funkcji Sekretarza Miasta Milanówka
z dniem 30 listopada 2008 r.. Radni na
wniosek Burmistrza Miasta Milanówka odwo³ali Sekretarza Miasta Milanówka.
Uchwa³a Nr 215/XXI/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: bud¿etu Miasta Milanówka na
rok 2008, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
15  za, jednog³onie.
Zwiêksza siê planowane dochody w bud¿ecie miasta Milanówka z nastêpuj¹cy
sposób:
l w dziale 710, rozdziale 71014, § 0960
o kwotê 28 060 z³ z tytu³u darowizny pieniê¿nej wp³aconej z przeznaczeniem na
dofinansowanie wykonania planu przestrzennego zagospodarowania;
l w dziale 756, rozdziale 75616, § 0500
o kwotê 200 000 z³ z tytu³u wy¿szych ni¿
dotychczas zaplanowanych wp³ywów
z podatku od czynnoci cywilnoprawnych
od osób fizycznych;
l w dziale 756, rozdziale 75618, § 0480
o kwotê 60 000 z³ z tytu³u wy¿szych ni¿
dotychczas zaplanowanych wp³ywów
z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu;
l w dziale 756, rozdziale 75621, § 0010
o kwotê 232 134 z³ z tytu³u wy¿szych ni¿
dotychczas zaplanowanych (proporcjonalnie do up³ywu czasu) wp³ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych;
l w dziale 758, rozdziale 75801, § 2920
o kwotê 15 000 z³ stanowi¹ce rodki pozyskane z rezerwy czêci owiatowej subwencji ogólnej dla jst;
l w dziale 900, rozdziale 90002, § 2440
o kwotê 6 500 z³ stanowi¹ce dotacjê pozyskan¹ z PFO i GW z przeznaczeniem
na odbiór i unieszkodliwianie azbestu dla
osób fizycznych nie bêd¹cych przedsiêbiorcami z terenu miasta Milanówka.
Zmniejsza siê planowane dochody w bud¿ecie miasta Milanówka w nastêpuj¹cy sposób:
l w dziale 756, rozdziale 75615, § 0500
o kwotê 20 000 z³ z tytu³u nierealnie zaplanowanych wp³ywów z podatku od
czynnoci cywilnoprawnych od osób
prawnych. Wp³ywy z tego tytu³u realizowane s¹ przez urzêdy skarbowe.
l w dziale 853, rozdziale 85395, § 2008.
W zwi¹zku z otrzymaniem rodków z Mazowieckiej Jednostki Wdra¿ania Projektów
Unijnych (przelew z dnia 24.11.2008 r.
ze wskazaniem klasyfikacji bud¿etowej)
nale¿y dokonaæ zmian w bud¿ecie miasta wpisuj¹c w³aciw¹ klasyfikacjê,
tj. rozdzia³ 85219 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Kwota otrzymanych rodków na realizacjê projektu Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywnoci wynosi 114 690 z³, w tym ze rodków unijnych 108 923,25 z³, z bud¿etu
pañstwa 5 766,75 z³.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków
w bud¿ecie miasta Milanówka w nastêpuj¹cy sposób:

l w dziale 400, rozdzia³ 40002 zwiêksza
siê plan o kwotê 40 000 z³ z przeznaczeniem na zabezpieczenie rodków niezbêdnych do zap³aty prowizji dla ZWiK w Grodzisku Maz. w wysokoci 8% od przychodów, które by³y wiêksze od planowanych;
l w dziale 700, rozdzia³ 70005 w nastêpuj¹cy sposób:
1. zmniejsza siê plan wydatków bie¿¹cych
w § 4300 o kwotê 10 600 z³:
a) 10 000 z³ z powodu koniecznoci przeniesienia wydatków zaplanowanych na
oprysk wiêby dachowej przeciw grzybom
niszcz¹cym elementy drewniane w budynkach na Turczynku do rozdzia³u
92120,
b) 600 z³ z tytu³u niewykorzystania zaplanowanych rodków na zakup us³ug przez
Referat GiGP i przeniesienia tej kwoty do
rozdzia³u 71014 w celu zabezpieczenia
wynagrodzeñ dla cz³onków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
2. dokonuje siê zmniejszenia planowanych
wydatków inwestycyjnych w § 6060 na
zadaniu "Wykupy gruntów" o kwotê
24 400 z³, która nie zostanie do koñca
roku w pe³ni wykorzystana. Ponadto
zwiêksza siê plan na zadaniu pn.. "Adaptacja budynku Spacerowa 4" o kwotê
500 z³ niezbêdn¹ do wykonania powy¿szego zadania;
l w dziale 710, rozdzia³ 71004 zwiêksza
siê plan o kwotê 28 660 z³
a) 600 z³ (wyjanienie jw.)
b) 28 060 z³ z przeznaczeniem na zakup
us³ug zwi¹zanych z wykonaniem planu
zagospodarowania przestrzennego w ul.
Królewska róg Podwiejska;
l w dziale 750, rozdzia³ 75011 zwiêksza
siê plan o kwotê 6 889 z³ z przeznaczeniem na § 4010, 4110, 4120 tj. na wynagrodzenia i pochodne w celu zabezpieczenia rodków na p³ace dla osób wykonuj¹cych zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej;
l dotychczas zaplanowane zadanie inwestycyjne "Zakup systemu nag³aniaj¹cego do obs³ugi sesji i komisji Rady Miasta"
w kwocie 8 500 z³ w rozdziale 75022
przenosi siê do rozdzia³u 75023.
l w dziale 750, rozdzia³ 75023 zwiêksza
siê plan o kwotê 253 240 z³ z przeznaczeniem na wydatki bie¿¹ce:
1. § 4010 w kwocie 221 700 z³ w celu zabezpieczenie rodków na wynagrodzenia
dla pracowników Urzêdu,
2. § 4110 w kwocie 16 930 z³ celem zabezpieczenia rodków na sk³adki na ZUS od
p³ac pracowników Urzêdu,

3. § 4120 w kwocie 5 315 z³ celem zabezpieczenia rodków na sk³adki na Fundusz
Pracy od p³ac pracowników Urzêdu,
4. § 4210  w kwocie 8 000 z³ tytu³em zabezpieczenia rodków na zakup materia³ów i wyposa¿enia w Urzêdzie, m. in. na
zakup odkurzacza niezbêdnego do utrzymania porz¹dku w Urzêdzie,
5. § 4700 w kwocie 1 295 z³ z przeznaczeniem na zabezpieczenie rodków na
podnoszenie kwalifikacji pracowników
Urzêdu;
l w dziale 750, rozdzia³ 75075 zwiêksza
siê plan o kwotê 8 500 z³ w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materia³ów promocyjnych, w tym: albumy "Milanówek
w dokumencie i fotografii";
l w dziale 754, rozdzia³ 75404 zwiêksza
siê plan w § 3000 o kwotê 5 000 z³ z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy policji pracuj¹cych na terenie Miasta
Milanówka;
l w dziale 754, rozdzia³ 75412 zwiêksza
siê plan w § 4210 o kwotê 12 000 z³
z przeznaczeniem na zakup materia³ów
i wyposa¿enia dla OSP;
l w dziale 754, rozdzia³ 75495 w nastêpuj¹cy sposób:
1. w planie Urzêdu Miejskiego zmniejsza siê
o kwotê 12 500 z³ zaplanowan¹ dla Referatu Organizacyjnego w paragrafach,
w których wyst¹pi³y oszczêdnoci, tj.
§ 4210 - 2 500 z³ oraz dla Referatu Ochrony rodowiska w § 4300 - 10 000 z³,
2. w planie Urzêdu Miejskiego zwiêksza siê
o kwotê 3 050 z³ w § 4300 zaplanowan¹
dla TOM z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 97 przed zagro¿eniem zawalenia po
po¿arze. Zlecenie wykonania prac zabezpieczaj¹cych dla Urzêdu Miejskiego wyda³ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z Grodziska Mazowieckiego;
3. wprowadza siê plan inwestycyjny w § 6060
na zadanie pn. "Zakup 2 budek stra¿niczych dla osób nadzoruj¹cych przeprowadzanie uczniów przez jezdniê przy
Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Zespole Szkó³ Gminnych Nr 3" na kwotê
30 000 z³;
l w dziale 756, rozdzia³ 75647 zwiêksza
siê plan o 10 000 z³.
W planie Urzêdu Miejskiego zmniejsza siê
plan w § 4610 o kwotê 1 000 z³ z tytu³u
oszczêdnoci oraz zwiêksza siê plan w § 4300
o kwotê 11 000 z³ z przeznaczeniem na wykonanie bloczków op³aty targowej i wyp³atê
inkasa dla ZGKiM;
l w dziale 801, rozdzia³ 80101, 80103,
80104, 80110 dokonuje siê zmian w planie dotacji dla szkó³ i przedszkoli niepublicznych w § 2540 zgodnie z przewidy-

wanym wykonaniem. W rozdzia³ach
80103 i 80110 dokonuje siê zwiêkszeñ
planu dotacji o kwotê 42 000 z³, a w rozdzia³ach 80001 i 80104 zmniejszeñ na
tê sam¹ kwotê.
Ponadto w rozdziale 80101:
1. W ZSG Nr 3 zwiêksza siê plan w § 4210
o kwotê 15 000 z³ i przeznacza na zakup
sprzêtu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeñ do nauki;
2. W ZSG Nr 1 zwiêksza siê rodki w § 4300
o kwotê 2 380 z³ z przeznaczeniem na
zakup us³ug, zaplanowana kwota jest
niewystarczaj¹ca do realizacji zadañ placówki
3. W ZSG Nr 1 zmniejsza siê plan inwestycyjny w § 6050 na zadaniu "Adaptacja
terenu przedszkolnego przy ZSG Nr 1
wraz z czêciowym wyposa¿eniem
w sprzêt rekreacyjno-ruchowy" o kwotê
2 000 z³, zadanie zosta³o zrealizowane;
l w dziale 801, rozdziale 80103: zwiêksza
siê plan w § 4010 o kwotê 10 000 z³ na
wynagrodzenia dla pracowników Przedszkola w zwi¹zku z wyp³aconymi odprawami emerytalnymi;
l w dziale 801, rozdziale 80104: zwiêksza
siê plan inwestycyjny w § 6050 na zadaniu "Budowa budynku Przedszkola przy
ul. Fiderkiewicza" o kwotê 24 400 z³
z przeznaczeniem na przygotowanie studium wykonalnoci;
l w dziale 801, rozdziale 80146 zmniejsza
siê plan o 2 100 z³ zaplanowan¹ dla Referatu Owiaty w paragrafach, w których
wyst¹pi³y oszczêdnoci tj. § 4110 - 200
z³, § 4120 - 30 z³, § 4170 - 1 200 z³,
§ 4300 - 670 z³,
l w dziale 801, rozdzia³ 80148 zwiêksza siê
plan o 2 583 z³ w SP Nr 2 na podwy¿ki
wynagrodzeñ i pochodnych od wynagrodzeñ dla personelu sto³ówki szkolnej.
l w dziale 851 rozdziale 85154 zwiêksza
siê o 60 000 z³ planowane rodki na przeciwdzia³anie alkoholizmowi, wynika to ze
zwiêkszania dochodów z tytu³u op³at za
zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych. rodki pozyskane z tego ród³a mog¹ byæ przeznaczone wy³¹cznie na
ten cel;
l w dziale 851, rozdziale 85195 zmniejsza
siê plan o 13 200 z³ z uwagi na oszczêdnoci w planie Referatu Owiaty. Ponadto
wprowadza siê plan inwestycyjny w § 6060
na zadanie pn. "Zakup aparatu do krioterapii dla mieszkañców Milanówka" na
kwotê 26 750 z³;
l w dzia³ach 852 i 853, rozdziale 85214,
85219 85395. W zwi¹zku z otrzymaniem rodków z Mazowieckiej Jednostki
Wdra¿ania Projektów Unijnych (przelew
z dnia 24.11.2008 r. ze wskazaniem klasyfikacji bud¿etowej) nale¿y dokonaæ

zmian w bud¿ecie miasta wpisuj¹c w³aciw¹ klasyfikacjê po stronie wydatków
na realizacjê projektu Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywnoci. Ponadto
w ramach ww. rodków w za³. Nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008 r. dopisuje
siê zadanie Zakup laptopa w kwocie
3 114,61 z³  zadanie zrealizuje OPS
w ramach ww. rodków.
l w dziale 854 rozdziale 85401 zmniejsza
siê plan o 2 963 z³;
1. w SP Nr 2 w § 4010 o kwotê 2 420 z³,
§ 4110 o 420 z³, § 4120 o 66 z³ z uwagi
na oszczêdnoci w p³acach (d³uga nieobecnoæ zatrudnionego nauczyciela rekompensowana zastêpstwami),
2. w ZSG Nr 1 w § 4440 o kwotê 380 z³
z powodu korekty planu na ZFS oraz
zwiêksza siê w § 4440 w SP Nr 2 w kwocie 323 z³ tytu³em zabezpieczenia rodków na ZFS;
l w dziale 900, rozdzia³ 90002 zwiêksza
siê plan w § 4300 o kwotê 6 500 z³ z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie azbestu dla osób fizycznych nie bêd¹cych przedsiêbiorcami z terenu miasta
Milanówka;
l w dziale 900, rozdzia³ 90015 zmniejsza
siê plan o 738 z³ z tytu³u niewykorzystania rodków na remonty w owietleniu
dróg do koñca roku bud¿etowego;
l w dziale 921, rozdzia³ 92109 zwiêksza
siê plan o 35 800 z³ na dotacjê dla Centrum Kultury i Promocji;
l w dziale 921, rozdzia³ 92116 zwiêksza
siê plan o 3 500 z³ na dotacjê dla Biblioteki Publicznej;
l w dziale 921, rozdzia³ 92120 zwiêksza
siê plan o 17 500 z³. Zwiêkszenie nak³adów finansowych o kwotê 7 500 z³ wynika z koniecznoci dokonania remontu
obróbek blacharskich dachu i orynnowania zabytkowych budynków na terenie
zespo³u urbanistyczno-krajobrazowego
Turczynek w celu ochrony budynków
przed zniszczeniem. Zwiêkszenie o kwotê 10 000 z³ wynika z powodu koniecznoci przeniesienia wydatków zaplanowanych na oprysk wiêby dachowej przeciw grzybom niszcz¹cym elementy drewniane w budynkach na Turczynku dotychczas planowane w rozdziale 70005.
l w dziale 921, rozdzia³ 92195 zmniejsza
siê plan w § 3040 w kwocie 2 000 z³ przeznaczony na stypendia za dzia³alnoæ artystyczn¹ z uwagi na niewykorzystanie
rodków do koñca roku oraz zwiêksza siê
plan w § 4210 i 4300 o kwotê 8 000 z³
z przeznaczeniem na organizacjê imprez
okolicznociowych wspieraj¹cych twórczoæ artystyczn¹ i promocjê kultury;
l w dziale 926 rozdziale 92601 zwiêksza
siê plan o 238 z³ na zadanie inwestycyjne "Modernizacja stadionu sportowego

!

przy ul. Turczynek" niezbêdn¹ do wykonania zadania;
l w dziale 926 rozdziale 92695 zmniejsza
siê plan o kwotê 20 295 z³ z tytu³u niewykorzystywania przez Referat Organizacyjny rodków zaplanowanych w tej
podzia³ce klasyfikacji oraz zwiêksza siê
plan w § 3040 o kwotê 2 000 z³ z przeznaczeniem na nagrodê za wybitne osi¹gniêcia sportowe dla mieszkañca Milanówka.
Uchwa³a Nr 216/XXI/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla zak³adu bud¿etowego,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za,
jednog³onie.
Radni podjêli uchwa³ê w sprawie ustalenia wysokoci stawek jednostkowych dotacji s³u¿¹cych do skalkulowania wysokoci
dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku:
1. dop³ata do ceny us³ugi jednorazowego
skorzystania z basenu miejskiego w sezonie letnim  20,00 z³,
2. dop³ata do us³ugi zarz¹dzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi wiadczonymi przez zak³ad na rzecz miasta 
1, 99 z³ do 1m2 powierzchni u¿ytkowej,
3. dop³ata do us³ug remontowych w budynkach komunalnych  69,60 z³ do 1 metra
powierzchni remontowej.
4. dop³ata do us³ugi administrowania stadionem  0,12 z³ za 1 m2.
Uchwa³a Nr 217/XXI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: lenia zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków,któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
15  za, jednog³onie.
W zwi¹zku przygotowywanym w chwili
obecnej Gminnym Programem Opieki nad
Zabytkami koniecznym jest ustalenie zasad
udzielenia dotacji na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, w³acicielom nieruchomoci znajduj¹cych siê na obszarze Gminy Milanówek. Radni podjêli niniejsz¹ uchwa³ê,
w celu udzielenia, pocz¹wszy od 2009 roku,
pomocy finansowej pochodz¹cej z bud¿etu
Miasta Milanówka, przeznaczonej na ochronê obiektów wpisanych do rejestru zabytków,
a tym samym zapewnienia ochrony unikalnego charakteru architektonicznego Milanówka  Miasta Ogrodu.
Uchwa³a Nr 218/XXI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.
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w sprawie: wyra¿enia zgody na zawarcie
umowy dzier¿awy pomieszczenia o pow.
u¿ytkowej 180,1 m2w budynku przy ul. Warszawskiej 18 (dzia³ka nr ewidencyjny 107
obrêb 06-03), na cele Przychodni Rehabilitacyjnej na okres 3 lat, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
W zwi¹zku z dobiegaj¹c¹ koñca umow¹
dzier¿awy zawart¹ z firm¹ MILAN-MED
Rehabilitacja R.G., Rada Miasta wyrazi³a
zgodê na zawarcie umowy dzier¿awy pomieszczenia o pow. u¿ytkowej 180,1 m2
w budynku przy ul. Warszawskiej 18 dz.
nr ew. 107 obrêb 06-03, na cele Przychodni
Rehabilitacyjnej na okres 3 lat.
Uchwa³a Nr 219/XXI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: przyjêcia Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania Narkomanii na terenie miasta Milanówka w roku 2009, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Rada Miasta przyjê³a Gminny Program
Przeciwdzia³ania Narkomanii na terenie
miasta Milanówka w roku 2009.
Uchwa³a Nr 220/XXI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: przyjêcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na terenie Miasta Milanówka
w roku 2009, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Rada Miasta przyjê³a Miejski Program
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych na terenie miasta Milanówka
w roku 2009.
Na realizacjê obu Programów w roku
2009 (ze rodków z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych)
przeznaczono 218.000,00 z³.
Uchwa³a Nr 221/XXI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr 209/XX/
08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 padziernika 2008 r. w sprawieudzielenia upo-

wa¿nienia Kierownikowi Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Milanówku, ór¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Zmiany w treci uchwa³y zosta³y zaproponowane przez Wydzia³ Prawny Wojewody Mazowieckiego dzia³aj¹cego w trybie
nadzoru. Zmiany te wynikaj¹ z ustalenia
przez Wojewodê jednolitej treci przedmiotowej uchwa³y na terenie Województwa Mazowieckiego, z uwagi na ró¿norodnoæ treci
uchwa³ podejmowanych przez uprawnione
organy. W zwi¹zku z powy¿szym Radni
wyrazili zgodê na dokonanie zmiany
w Uchwale.
Uchwa³a Nr 222/XXI/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: upowa¿nienia dla Burmistrza
Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Rada Miasta upowa¿nia³a Burmistrza
Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego do
reprezentowania i sk³adania owiadczeñ
woli w imieniu Gminy Milanówek na Zebraniach Zgromadzenia Wspólników Spó³ki
Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
w Warszawie.
Uchwa³a Nr 223/XXI/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkañca na Burmistrza Miasta Milanówka, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Rewizyjnej oraz po rozpoznaniu skargi Pana
Wojciecha Klima na Burmistrza Miasta Milanówka uznali skargê za bezzasadn¹.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta. Protoko³y, uchwa³y
wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania
dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze Rady
Miasta Milanówka w budynku B ul. Kociuszki 45  tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

W dniu 24 listopada 2008 r. po¿egnalimy
/P

Stanis³awa Siekierskiego

Ofiarnego Spo³ecznika, Cz³onka Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i By³ych Wiêniów Politycznych,
wieloletniego Dzia³acza Klubu sportowego MILAN
Rodzinie Zmar³ego
serdeczne wyrazy wspó³czucia
sk³adaj¹
Burmistrz Miasta, Przewodnicz¹cy i Radni Miasta Milanówka,
Pracownicy Urzêdu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Sprawozdanie

ze spotkañ radnych i w³adz wykonawczych miasta
Milanówka z Mieszkañcami  jesieñ 2008
(najwa¿niejsze pytania zadawane w³adzom miasta i odpowiedzi)

W dniach od 3 do 6 listopada br. odby³y siê tradycyjne, jesienne spotkania w³adz miasta z mieszkañcami
Milanówka. W spotkaniach tych udzia³ wziêli aktywni obywatele miasta, dla których sprawy naszej
spo³ecznoci nie s¹ obojêtne i chc¹ mieæ na nie wp³yw, ³¹cznie 95 mieszkañców. Spotkania odbywa³y siê
w formule zadawania pytañ i przedstawiania wniosków przez mieszkañców oraz odpowiedzi Burmistrza,
Radnych oraz, w sprawach szczegó³owych, kompetentnych pracowników Urzêdu Miejskiego. W spotkaniach
bra³ równie¿ udzia³ Komendant Komisariatu Policji w Milanówku. Poni¿ej przedstawiony jest skrót z pytañ
i odpowiedzi w sprawach poruszonych na spotkaniach.
Pytanie: Co siê dzieje w sprawie obwodnicy?
Odpowied: Jest wola budowy, nie ma
wypracowanego przez wszystkie zainteresowane strony stanowiska w sprawie przebiegu trasy. Z inicjatywy radnych ma odbyæ siê
spotkanie radnych dwóch s¹siedzkich gmin
Milanówka i Grodziska Mazowieckiego, na
którym zostan¹ przedstawione szczegó³owo
stanowiska obu rad, okrelone zostan¹
punkty zbie¿ne i rozbie¿ne, które stanowiæ
bêd¹ podstawê do dalszych mediacji i uzgodnieñ. Na dzieñ dzisiejszy obowi¹zuje stanowisko Rady Miasta Milanówka z maja br.
negatywnie opiniuj¹ce przebieg po³udniowej
obwodnicy i wskazuj¹ce koniecznoæ budowy obwodnicy pó³nocnej.
Czy willa Waleria bêdzie adaptowana na Centrum Kultury i czy warto wydaæ na ten cel 16 mln z³?
Willa Waleria jest obiektem zabytkowym. Jest pilna potrzeba ratowania tego zabytku. Du¿¹ szans¹ na pozyskanie zewnêtrznych rodków finansowych jest zg³oszenie tej inwestycji do dofinansowania ze
rodków unijnych jako zadania wpisuj¹cego siê w Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego w dzia³aniu
6.1 Kultura. Dofinansowanie wynosi 85%
wydatków. W przypadku przyjêcia naszego
wniosku, obci¹¿enie naszego bud¿etu nie
bêdzie du¿e, a korzyæ dla miasta ogromna.
Jeli jednak projekt nie zostanie przyjêty do
dofinansowania, nie bêdzie realizowany ze
rodków w³asnych miasta. Wa¿niejsza jest
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenie w wodê do picia i na ten cel przeznaczone zostan¹ rodki finansowe w pierwszej kolejnoci.
Czy kto zareaguje na ha³asy i z³e zachowanie m³odzie¿y w godzinach nocnych na placu zabaw przy ulicy Przysz³oci?
Policja i Stra¿ Miejska prosz¹ o informowanie ich o zak³ócaniu porz¹dku publicznego gwarantuj¹c szybk¹ reakcjê. Tak¿e i ten
sygna³ zostanie sprawdzony. Policja prosi
o zg³aszanie takich zdarzeñ na bie¿¹co, wtedy dzia³anie bêdzie skuteczniejsze.
Czy miasto planuje utwardziæ drogi
gminne w ramach dofinansowania pañstwa?

Jeli bêdzie mo¿liwe uzyskaæ dofinansowanie do budowy dróg gminnych na pewno
wyst¹pimy o takie dofinansowanie (w dniu
zadania pytania informacja o programie rz¹dowym nie dotar³a do Urzêdu Miejskiego 
ostatecznie zosta³ z³o¿ony wniosek na przebudowê ulicy S³owackiego).
Czy zostan¹ wprowadzone identyfikatory zezwalaj¹ce na parkowanie samochodów w centrum?
Takie dzia³anie nie jest brane pod uwagê
 gdyby inne miasta wprowadzi³y takie ograniczenie, nie moglibymy zaparkowaæ w ¿adnym innym miecie.
Czy bêdzie uporz¹dkowany teren przy
ulicy Plantowej, na którym wyros³y wysokie zarola, sprzyjaj¹ce jego zamiecaniu?
Teren ten zostanie niezw³ocznie wykoszony i uprz¹tniêty.
Kiedy bêdzie utwardzona ulica Stawy?
Niestety, równie¿ i w przysz³ym roku nie
zostanie ona utwardzona. W pierwszej kolejnoci przebudowane zostan¹ ulice przy
nowej placówce Urzêdu Miejskiego: Spacerowa i Wielki K¹t. W nastêpnej kolejnoci
utwardzona zostanie ulica Stawy.
Czy zostanie przywrócone pierwszeñstwo dla ulicy Dworcowej przy Warszawskiej?
Przeanalizujemy sytuacjê, byæ mo¿e powrócimy do starej organizacji ruchu.
Czy bêd¹ progi zwalniaj¹ce w ulicy S³owackiego?
Zagro¿enia bezpieczeñstwa ruchu w ulicy S³owackiego zostan¹ przeanalizowane
przez specjalistów ruchu drogowego, a nastêpnie zastosowane zostan¹ odpowiednie
rodki bezpieczeñstwa. Nie wykluczamy
monta¿u progów spowalniaj¹cych.
Czy bêdzie przejcie dla pieszych przez
ulicê Ludn¹ przy Wojska Polskiego?
Tak, po wykonaniu projektu organizacji
ruchu.
Po ulicy Ludnej samochody je¿d¿¹
z nadmiern¹ prêdkoci¹. Czy Policja mo¿e
to skontrolowaæ i ukaraæ mandatami winnych?
Tak, zjawi siê patrol i bêdzie kontrolowa³
prêdkoci samochodów.

Czy w osiedlu Gospodarska bêd¹
utwardzane ulice?
Tak, stopniowo w miarê posiadanych
rodków. Najpierw modernizowana bêdzie
ulica Gospodarska.
Czy bêdzie wiêcej stojaków na rowery?
Tam, gdzie to mo¿liwe bêd¹ dostawiane
nowe stojaki, ale sprawa jest trudna z uwagi
na brak miejsc na ten cel  zieleñ nie bêdzie
likwidowana.
Przyda³yby siê skrzynki na wnioski
mieszkañców do Burmistrza lub Policji
umieszczone na terenie miasta. Czy mo¿na takich siê spodziewaæ?
Przeanalizujemy ten wniosek. Skrzynki
takie powinny siê znaleæ w kilku punktach
miasta.
Co dalej z Turczynkiem?
Zespó³ pa³acowy przy ulicy Brwinowskiej
zosta³ odkupiony od Starostwa Powiatowego w celu zapobie¿enia jego degradacji. Na
razie nie sprecyzowany zosta³ sposób zagospodarowania obiektu. Aktualnie, konserwator zabytków opracowuje wytyczne okrelaj¹ce mo¿liwoci jego zagospodarowania.
Nastêpnym krokiem bêdzie znalezienie partnera prywatnego, który zainwestuje swoje
pieni¹dze i bêdzie u¿ytkowa³ obiekt, b¹d
wejdzie w spó³kê z miastem. Niezale¿nie od
sposobu realizacji zamierzeñ gwarantujê, ¿e
Turczynek pozostanie w³asnoci¹ miasta.
W sytuacji niewystarczaj¹cych na
wszystkie inwestycje wp³ywów do bud¿etu miasta czy nie bardziej celowym jest
przeznaczenie pieniêdzy na infrastrukturê miejsk¹, zamiast na kulturê?
Nie mo¿na ca³kiem zrezygnowaæ z wydatków na kulturê. Ale w przypadku, gdy nasze wnioski dotycz¹ce inwestycji kulturalnych nie zostan¹ przyjête do dofinansowania, nie bêd¹ realizowane.
Dlaczego jest tylko jeden termin
wywozu lici?
Takie warunki zawarlimy w umowie
z wykonawc¹. Jeli jednak kto nie zd¹¿y,
proszê taki fakt zg³osiæ do Stra¿y Miejskiej
lub Urzêdu Miejskiego i w miarê mo¿liwoci
wykonawca wywiezie worki.
W ulicy Kociuszki asfalt po kanalizacji zosta³ odtworzony niezbyt dobrze.
Czy bêdzie to poprawione?

#

W przysz³ym roku, na ulicy Kociuszki
ma byæ u³o¿ona nak³adka asfaltowa na ca³ej
szerokoci jezdni, dlatego asfalt u³o¿ony
przez wykonawcê kanalizacji zosta³ odebrany. Na odtworzenie asfaltu wykonawca
udzieli³ gwarancji, wiêc ujawnione w czasie eksploatacji usterki bêd¹ przez niego usuwane.
W biuletynie wydawanym przez Urz¹d
Miejski jest za ma³o informacji o tym, co
siê dzieje i bêdzie dzia³o w miecie w sferze bardziej materialnej ni¿ kultura. Czy
bêdzie wiêcej informacji o inwestycjach
i innych robotach w miecie?
Przeanalizujê sprawê, ale ju¿ dzi mogê
obiecaæ, ¿e bêdzie wiêcej informacji o inwestycjach i innych pracach w miecie.
Czy s¹ plany remontu chodnika w ulicy Warszawskiej od ulicy Smoleñskiego?
W przysz³ym roku planujemy wyremontowaæ chodnik na d³ugoci ok. 30m na odcinku Pi³sudskiego-Smoleñskiego poczynaj¹c od Pi³sudskiego w kierunku zachodnim.
W latach nastêpnych remont bêdzie kontynuowany.
Czy mo¿na zrobiæ 2- 3 p³atne miejsca
parkingowe przy poczcie w ulicy Warszawskiej?
W przysz³ym roku sprawa p³atnych parkingów w ulicy Warszawskiej zostanie ponownie przeanalizowana. Byæ mo¿e p³atne
miejsca parkingowe zostan¹ przeniesione,
ale najprawdopodobniej ich liczba nie ulegnie zwiêkszeniu.
Jakie s¹ plany zwi¹zane z budow¹ nowego przedszkola?
Budowa przedszkola zosta³a od³o¿ona do
roku 2010. W przysz³ym roku z³o¿ymy wniosek o dofinansowanie ze rodków unijnych.
Co siê bêdzie dzia³o z budynkiem poczekalni PKP?
Miasto wydzier¿awi³o budynki poczekalni od PKP po preferencyjnych stawkach i zamierza je zmodernizowaæ. Aktualnie wykonywany jest projekt budowlany, a w przysz³ym roku przyst¹pimy do jego realizacji.
Budynek swoim wygl¹dem nawi¹zywaæ bêdzie do architektury budynku s¹siedniego,
siedziby Stra¿y Miejskiej.
Ulica Ledóchowskiej w rejonie skrzy¿owania czêsto nawiedzana jest przez
grupy m³odzie¿y, która zak³óca porz¹dek
i ciszê nocn¹. Czy bêd¹ kontrole Stra¿y
Miejskiej b¹d Policji?
¯adne zg³oszenie ³amania prawa nie jest
lekcewa¿one. Dlatego przedstawiciele s³u¿b
odpowiedzialnych za nasze bezpieczeñstwo
apeluj¹ o zg³aszanie takich przypadków
i deklaruj¹ interwencje w mo¿liwie najkrótszym czasie.
Jaki jest udzia³ dochodów miasta w podatku od wynagrodzeñ PIT?
Do bud¿etu miasta wp³ywa 35,57% podatku od wynagrodzeñ PIT i stanowi to
znaczny odsetek wp³ywów.
Dlaczego tak s³abo by³a rozpropagowana ulotka PKP w sprawie uci¹¿liwoci
wzd³u¿ torów kolejowych?
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Ulotkê wród mieszkañców Milanówka
rozprowadza³o PKP bez udzia³u miasta.
Przed ponad miesi¹cem wystosowa³em pismo do PKP w sprawie zamierzeñ PKP dotycz¹cych modernizacji linii kolejowej Warszawa  £ód. Do dzisiaj nie otrzyma³em odpowiedzi. Jak widaæ dzia³ania PKP nie s¹ skuteczne.
Poniewa¿ na ulicy Warszawskiej, Ludnej i S³owackiego samochody je¿d¿¹
z nadmiern¹ prêdkoci¹, przyda³yby siê
kontrole Policji. Czy bêd¹ takie?
W³anie te spotkania z mieszkañcami s³u¿¹ m.in. do zg³aszania wszelkich sygna³ów
³amania przepisów. Oczywicie, takie kontrole bêd¹.
Kiedy bêdzie wybudowane owietlenie
ulicy Wiatracznej na odcinku od Jod³owej
do Brwinowskiej?
W tym roku nie starczy³o pieniêdzy na tê
inwestycjê. Ten odcinek ulicy bêdzie owietlony w przysz³ym roku.
Kiedy bêdzie poszerzona ulica Szkolna?
Jest to inwestycja, której realizacja jest
uzale¿niona tak¿e od Zak³adu Energetycznego, który musi przed robotami drogowymi przebudowaæ napowietrzn¹ liniê energetyczn¹. Ma to nast¹piæ w przysz³ym roku. My
równie¿ w przysz³orocznym bud¿ecie zaplanowalimy pieni¹dze na przebudowê owietlenia, co pozwoli na dokoñczenie inwestycji.
Dlaczego na ulicy Skonej zosta³ u³o¿ony asfalt przed budow¹ kanalizacji sanitarnej?
W ubieg³ym roku obieca³em utwardzenie
Skonej i s³owa dotrzyma³em. Poniewa¿ u³o¿one zosta³y tylko warstwy wyrównawcza
i wi¹¿¹ca, bez warstwy wierzchniej, roboty
kanalizacyjne obejm¹ jedynie niewielk¹
czêæ asfaltu. Po robotach kanalizacyjnych
u³o¿ona zostanie warstwa cieralna asfaltu
na ca³ej d³ugoci ulicy i nie bêdzie ladu
wczeniejszych robót.
Czy na ulicy Nowowiejskiej bêdzie
trzeci pas do skrêtu w lewo w kierunku
Grodziska?
Otrzyma³em oficjaln¹ informacjê z Tesco
Polska sp. z o.o. o planowanej przez tê firmê
przebudowie skrzy¿owania NowowiejskaKrólewska. Aktualnie wykonywana jest dokumentacja projektowa. Ze wstêpnych za³o¿eñ do projektowania wynika, ¿e ulica Nowowiejska bêdzie poszerzona w celu wydzielenia pasa do skrêtu w lewo. Ponadto, rozpatrywana jest koncepcja budowy dodatkowego wjazdu na parking Tesco bezporednio z ulicy Królewskiej.
Od kilku lat kasztanowce zaatakowane s¹ zaraz¹. Czy co siê robi w sprawie wyeliminowania szkodnika?
Od kilku lat licie kasztanowców s¹ wywo¿one osobno i niszczone, poniewa¿
szkodnik atakuj¹cy te drzewa, szrotówek
kasztanowcowiaczek, a cilej jego larwy zi-

muj¹ce w liciach, mo¿e byæ zniszczony tylko w ten sposób. Niestety, walka z tym
szkodnikiem jest utrudniona, poniewa¿ powinna byæ prowadzona na ca³ym terenie jego
wystêpowania, a ten jest bardzo rozleg³y siêgaj¹c nawet poza granice naszego pañstwa.
Jednak efekty akcji niszczenia lici s¹ widoczne, dlatego bêdzie ona kontynuowana.
Czy program rewitalizacji budynków
upad³?
Komisja rewitalizacji nie dzia³a, program
jaki zosta³ wypracowany nie spe³nia³ warunków dofinansowania. Bêdzie utworzony fundusz ochrony zabytków, z którego bêd¹ mogli skorzystaæ w³aciciele zabytkowych
obiektów budowlanych.
U¿ytek ekologiczny £êgi jest bardzo
zamiecony i nieuporz¹dkowany. Kiedy
ten stan siê poprawi?
Uchwa³¹ Rady Miasta teren ten zosta³
uznany jako u¿ytek ekologiczny i nie mo¿na tam nic zmieniæ. Oczywicie trzeba usuwaæ mieci, ale jest to praca bez koñca. Jeli
Rada Miasta zmieni swoj¹ uchwa³ê, bêdzie
mo¿na uporz¹dkowaæ teren tak, jak ma to
miejsce w przypadku Parku Lasockiego.
Czy pomieszczenie po sklepie w budynku TBS mo¿na przeznaczyæ na wietlicê dla m³odzie¿y?
Pomieszczenia te wydzier¿awi³ ju¿ Orodek Pomocy Spo³ecznej na dzia³alnoæ grup
wsparcia dla samotnych i pokrzywdzonych
kobiet.
Czy na terenie przy basenie mo¿na wybudowaæ boisko dla m³odzie¿y w ramach
akcji Orlik 2012?
Wk³ad w³asny do boiska Orlik wynosi
rednio 600 tys. z³. Nie mo¿emy takiej kwoty przeznaczyæ na to zadanie, gdy¿ musimy
realizowaæ równie¿ inne inwestycje.
Czy jest planowana budowa cie¿ek
rowerowych w Milanówku?
Tak, 7 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia, tj.: B³onie, Brwinów, Leszno, Micha³owice, Milanówek, Nadarzyn i Podkowa Lena oraz Pruszków i Grodzisk Mazowiecki
zamierzaj¹ wybudowaæ system cie¿ek rowerowych ³¹cz¹cych te gminy, w tym m.in.
wzd³u¿ kolejki WKD. Opracowywana jest
obecnie koncepcja i wstêpny projekt budowy. Nastêpnym krokiem bêdzie z³o¿enie
wniosku do Marsza³ka Województwa o dofinansowanie i w przypadku udzielenia
wsparcia, przyst¹pimy do budowy cie¿ek.
Czy bêdzie dodatkowe przejcie dla
pieszych przez ulicê Smoleñskiego na
wiadukcie?
Na samym wiadukcie nie mo¿na ustanowiæ przejcia dla pieszych, by³oby ono bardzo niebezpieczne. Rozpatrzona zostanie
mo¿liwoæ zrobienia przejcia przez ulicê
Kocieln¹, przy Borówce
Kierownik Referatu Technicznej Obs³ugi Miasta
Wies³aw Krendzelak
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ci¹g dalszy ze str. 3

bezpiecznego systemu wzajemnej komunikacji, z wykorzystaniem szerokopasmowej
sieci wiat³owodowej, utworzenie sieci intranetowej i telefonii IP oraz udostêpnienie publicznego dostêpu do Internetu poprzez instalacjê w wybranych lokalizacjach na obszarze miasta punktów bezprzewodowego dostêpu do Internetu, tzw. hot-spotów oraz
ogólnodostêpnych Infomatów.
W ramach projektu E-MILANÓWEK
wdro¿one zostan¹ mechanizmy, standardy
oraz narzêdzia informatyczne umo¿liwiaj¹ce:
l wdro¿enie elektronicznych systemów
obiegu dokumentów i archiwizacji dokumentów oraz usprawnienia przep³ywu
danych pomiêdzy jednostkami na poziomie gminy;
l rozwój elektronicznych us³ug dla mieszkañców i przedsiêbiorców, w tym przyjmowanie wniosków i obs³ugê przez Internet przyczyniaj¹c¹ siê do rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego;
l opracowanie i wdro¿enie elementów portalu internetowego umo¿liwiaj¹cych kontakt on-line mieszkañców i przedsiêbiorców z urzêdem;
l wdro¿enie mechanizmów budowy i aktualizacji owiatowej bazy danych;
l opracowanie i wdro¿enie jednorodnego
portalu owiatowego w celu poprawy kontaktów szko³a-rodzice i oferuj¹cego zestaw e-us³ug dla rodziców i uczniów;
l opracowanie i wdro¿enie portalu intranetowego umo¿liwiaj¹cego kontakt i wymianê informacji pomiêdzy pracownikami urzêdu a pracownikami gminnych JST;
l wdro¿enie elektronicznej platformy dla
zintegrowanego systemu wspomagania
zarz¹dzani owiat¹ na poziomie lokalnym z zapewnieniem dostêpu do kompleksowej informacji dla jednostki zarz¹dzaj¹cej;

l wdro¿enie systemów backupu i archiwizacji dokumentów i innych danych dla
wszystkich gminnych JST;
l stworzenie bezpiecznego i wysokowydajnego systemu transmisji danych pomiêdzy wszystkimi JST;
l uruchomienie centralnej serwerowni dla
wszystkich JST, chronionej specjalistycznymi systemami zabezpieczeñ;
Wynikiem realizacji projektu bêdzie produkt w postaci informatycznego instrumentu wspomagania zarz¹dzania operacyjnego
miastem, bezpiecznej transmisji danych
i komunikacji spo³ecznej.
Jak ju¿ wspomniano, projekt jest elementem sk³adowym przedsiêwziêcia pod nazw¹
Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej,
realizowanego w naszym miecie.
Dziêki konsekwentnemu zaanga¿owaniu
w³adz miasta w dzia³ania zmierzaj¹ce do realizacji przedsiêwziêcia, w okresie od kwietnia 2006 r. do grudnia 2008 r. zrealizowano:
l opracowano koncepcjê Sieci Informatycznej Milanówka
l wykonanie I etapu budowy sieci wiat³owodowej pomiêdzy jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy. U³o¿ono
4,73 km kabli wiat³owodowych i uruchomiono jedn¹ radioliniê.
l instalacjê urz¹dzeñ aktywnych rdzenia
sieci z obs³ug¹ warstwy L3+ (rdzeñ 1 Gbit
przygotowany do 10 Gbit) i wêz³ów dostêpowych, daj¹ce podstawê do budowy wydajnej szerokopasmowej sieci miejskiej,
l instalacjê wysokowydajnego urz¹dzenia
Firewall z koncentratorem VPN umo¿liwiaj¹cego bezpieczny dostêp do Internetu i podzia³ sieci na strefy bezpieczeñstwa
l rozstrzygniêto przetarg na Koncepcjê
telefonii IP dla Urzêdu Miejskiego w Milanówku  trwaj¹ prace koncepcyjne

l rozstrzygniêto przetarg na Dostawê instalacjê i konfiguracjê systemu bezprzewodowych punktów HotSpot  do koñca
2008r zostan¹ zrealizowane pilota¿owe
instalacje 9 punktów HotSpot na terenie
miasta.
Na bazie istniej¹cego ju¿ szkieletu sieci
wiat³owodowej prowadzone s¹ równie¿ prace zwi¹zane z rozwojem wizyjnego monitoringu miasta. Zosta³y ju¿ uruchomione kolejne punkty kamerowe, które mog¹ ju¿ korzystaæ z nowoczesnej technologii IP, oferuj¹cej funkcje i mo¿liwoci niedostêpne dotychczas w analogowej transmisji obrazu.
Obecnie trwaj¹ zaawansowane prace
zwi¹zane z zamiarem z³o¿enia wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu w dzia³aniu 2.1 Przeciwdzia³anie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM, który bêdzie ca³kowicie komplementarny do projektu
E-MILANÓWEK i umo¿liwi kompleksow¹
realizacjê przedsiêwziêcia, jakim jest Sieæ Informatyczna Milanówka. Opracowywany
projekt w dzia³aniu 2.1 Przeciwdzia³anie
wykluczeniu informacyjnemu RPO WM
umo¿liwi rozszerzenie systemów i e-us³ug
stworzonych w ramach wniosku do dzia³ania 2.2 RPO WM poprzez rozbudowê szerokopasmowej sieci miejskiej o kolejne wêz³y
dostêpowe, powiêkszanie liczby dostêpnych
punktów HotSpot, rozbudowê nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego w technologii IP, uruchomienie systemu telefonii IP.
Etap ten zakoñczy siê uruchomieniem Centrum Zarz¹dzania Sieci¹, które bêdzie monitorowaæ i administrowaæ dzia³anie sieci
i us³ug w niej udostêpnionych.
Nowoczesna miejska sieæ informatyczna
jest niezbêdn¹ podstaw¹ do prawid³owego
rozwoju lokalnej e-administracji, która
wdra¿aj¹c nowoczesne technologie, w znacz¹cy sposób usprawni wykonywanie zadañ
publicznych, a co za tym idzie, podniesie
komfort ¿ycia mieszkañców.
Kierownik Referatu Informatyki
Konrad Chojecki

Rozbudowa i modernizacja systemu
infrastruktury wodoci¹gowo-kanalizacyjnej
W Urzêdzie Miejskim Milanówku dobiega koñca proces przygotowania wniosku
aplikacyjnego o dofinansowanie z Funduszu
Spójnoci projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodoci¹gowo  kanalizacyjnej Gminy Milanówek
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Projekt obejmuje
budowê 26,75 km sieci kanalizacji sanitarnej (patrz: Plan rzeczowy budowy kanalizacji) oraz modernizacjê ujêcia wody i budowê
stacji uzdatniania wody przy ulicy Na Skraju, która ma zrekompensowaæ narastaj¹cy
deficyt zaopatrzenia miasta w wodê pitn¹.
Obecnie trwaj¹ prace zwi¹zane z przygoto-

waniem dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji. Wykonawc¹ projektów
budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej jest
Przedsiêbiorstwo Projektowania i Realizacji
Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o.o.
z Bia³egostoku, natomiast dokumentacjê
modernizacji ujêcia wody i budowy stacji
uzdatniania wody wykonuje FUNAM Sp. z o.o.
z Wroc³awia. Zakoñczenie procesu projektowania przewidziane jest na koniec marca 2009.
Realizacja projektu planowana jest na lata
2009-2012. W listopadzie br. zosta³a zawarta
umowa z przedsiêbiorstwem HYDRO-INSTAL w Sochaczewie na wykonanie robót
budowlanych kana³ów sanitarnych w uli-

cach: Wojska Polskiego, Krasiñskiego, Grodeckiego i Elizy Orzeszkowej. Jednoczenie
przygotowywana jest dokumentacja przetargowa dla pozosta³ego zakresu inwestycji.
Og³oszenie przetargu na pierwszy kontrakt
budowy kanalizacji, z realizacj¹ w latach
2009-2010, planowane jest w pierwszym
kwartale przysz³ego roku. Roboty budowlane modernizacji ujêcia wody i budowy stacji
uzdatniania wody przewidziane s¹ na lata
2010-2011. Zakres rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej objêty wnioskiem aplikacyjnym uwarunkowany zosta³ wymaganiami
stawianymi przez Uniê Europejsk¹, a mianowicie: gêstoæ zaludnienia na 1 km sieci

%

nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 120 osób oraz obszar, na którym bêdzie realizowana inwestycja musi znajdowaæ siê w granicach Aglomeracji Grodzisk Mazowiecki ustanowionej
przez Wojewodê Mazowieckiego. Tym samym ulice nie spe³niaj¹ce na³o¿onych wymagañ zosta³y wy³¹czone z projektu, a ich kanalizowanie bêdzie prowadzone sukcesyw-

nie w latach 2009-2015 ze rodków bud¿etu Miasta. Skanalizowanie Milanówka jest
istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na jego
rozwój i ¿ycie mieszkañców. Dlatego te¿ nale¿y zaznaczyæ, ¿e otrzymanie dofinansowania z Unii Europejskiej nie jest warunkiem,
od którego zale¿y rozbudowa miejskiego
systemu odprowadzania cieków. Proces ka-

Plan rzeczowy budowy kanalizacji
Zlewnia Ma³a

Rok budowy kanalizacji 2012
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pó³nocna (Wigury-Wojska Polskiego)
Piaski (Wigury-Wojska Polskiego)
Podgórna (Parkowa-Wojska Polskiego)
¯wirki
Chrzanowska (Parkowa-Grodeckiego)
Wojska Polskiego (Krasiñskiego-Pó³nocna)
Górnolesna (Parkowa-Grodeckiego)
Grodeckiego
Ma³a
kana³ t³oczny

Zlewnia Kochanowskiego
Rok budowy kanalizacji 2012
l Chopina
l Kochanowskiego
l kana³ t³oczny

Zlewnia Topolowa
Rok budowy kanalizacji 2010
l
l
l
l
l
l
l

Pó³nocna (Kociuszki-Wigury)
Piaski (Kociuszki-Wigury)
Wigury
Parkowa
Podgórna (Kociuszki-Parkowa)
Chrzanowska (Kociuszki-Parkowa)
Górnolesna (Kociuszki-Parkowa)

Rok budowy kanalizacji 2011

l Kociuszki (Literacka-Chrzanowska)
l Krasiñskiego (Kociuszki-Leny lad)
l Literacka

Zlewnia Centrum

Rok budowy kanalizacji 2009
l Wojska Polskiego (Mickiewicza-Krasiñskiego)
l Krasiñskiego (Wojska Polskiego-Parkowa)
l Orzeszkowej

Rok budowy kanalizacji 2011

l Pi³sudskiego (Warszawska-Okólna)
l Prosta

Rok budowy kanalizacji 2012
l Kochanowskiego

Zlewnia Polna cz. pó³nocna
Rok budowy kanalizacji 2009

l Podwiejska
l Warszawska
l Fiderkiewicza (Charci Skok-Warszawska)

Rok budowy kanalizacji 2010
l
l
l
l
l
l
l

In¿ynierska
Graniczna
Akacjowa
Sosnowa
D³uga (Przepompownia-Warszawska)
Grudowska (Fiderkiewicza-Graniczna)
Przejazd

Zlewnia Polnacz. po³udniowa
Rok budowy kanalizacji 2011
l
l
l
l

Wiatraczna (Nadarzyñska-Turczynek)
Brwinowska (Grudowska-Konopnickiej)
Konopnickiej
Bociania

nalizowania miasta bêdzie realizowany niezale¿nie od przyznanych funduszy pomocowych, jednak¿e ich brak mo¿e spowolniæ zamierzone tempo rozwoju infrastruktury oraz
przyczyniæ siê do ograniczenia realizacji innych inwestycji.
Kierownik Referatu Technicznej Obs³ugi Miasta
Zbigniew Sk³odowski

l Jab³onowa
l Jaminowa

Zlewnia G³owackiego

Rok budowy kanalizacji 2009
l Wierzbowa
l Wiatraczna (Wierzbowa-Cicha)
l Cicha (Wiatraczna-Mi³a)

Rok budowy kanalizacji 2011

l rednia
l Kazimierzowska (Konwaliowa-Podkowiañska)
l Brwinowska (Nadarzyñska-Grudowska)
l Nadarzyñska
l Skona
l G³owackiego (Nowowiejska-Skona)
l kana³ t³oczny

Zlewnia £¹czna

Rok budowy kanalizacji 2009
l Dembowskiej
l Wysoka

Rok budowy kanalizacji 2010
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Pró¿na (Nowowiejska-Marsza³kowska)
Jasna (od Nowowiejskiej)
Cicha (od Nowowiejskiej)
Skona
Nowowiejska
£¹czna
Okrzei
Wysockiego
kana³ t³oczny

Rok budowy kanalizacji 2011

l £¹kowa
l Kazimierzowska (Pró¿na-Konwaliowa)

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
2008  2011

Odpowiadaj¹c na ostatnio og³oszony rz¹dowy program, wyst¹pilimy do Wojewody Mazowieckiego
z wnioskiem o dofinansowanie II etapu przebudowy ulicy S³owackiego (Spacerowa-Ludna) ze rodków bud¿etu
pañstwa. Wnioski rozpatrywane bêd¹ w trybie konkursowym. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹piæ ma 31
grudnia br.
Do programu mo¿na zg³aszaæ remonty,
przebudowy i modernizacje ulic, które spe³niaj¹ poni¿sze kryteria:
 realizacja projektu wp³ywa w sposób znacz¹cy na poprawê bezpieczeñstwa ruchu
drogowego (wnioskodawca musi wykazaæ na podstawie faktów, np. danych Policji, w jaki sposób realizacja wniosku
wp³ynie na poprawê bezpieczeñstwa, i w jakiej skali poprzez oszacowanie liczby
osób  beneficjentów projektu),
 zostanie wykazana cis³a spójnoæ drogi
objêtej wnioskiem z sieci¹ dróg na obsza-

&

rze województwa (preferowane bêd¹ projekty: w przypadku powiatów  dotycz¹ce dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych, a w przypadku gmin 
dotycz¹ce dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych),
 przeprowadzone zostan¹ we wspó³pracy
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego (preferowane bêd¹ projekty realizowane w partnerstwie pomiêdzy gminami lub miêdzy gmin¹ a powiatem albo
miêdzy s¹siaduj¹cymi powiatami lub w partnerstwie z podmiotami gospodarczymi).

Jak wynika z powy¿szego, z uwagi na
powi¹zanie ci¹gu ulic: Kocielna, S³owackiego, Ludna, ³¹cznik Chrzanów i dalej do
Grodziska Mazowieckiego z drogami powiatow¹ i wojewódzk¹, nasz wniosek ma szansê na dofinansowanie.
W przedmiotowej sprawie, w trybie pilnym, zosta³a podjêta przez Radê Miasta
uchwa³a, potwierdzaj¹ca zabezpieczenie
rodków w bud¿ecie Miasta na realizacjê
przedmiotowej inwestycji.
Kierownik Referatu Technicznej Obs³ugi Miasta
Wies³aw Krendzelak

TESCO przebuduje skrzy¿owanie
Pogorszenie mo¿liwoci przejazdu ulicami Nowowiejsk¹ i Pi³sudskiego
przez skrzy¿owanie z ulic¹ Królewsk¹ jest wynikiem na³o¿enia siê
przynajmniej dwóch przyczyn lokalnych na obserwowany proces o skali
ogólnopolskiej, czyli nieustanny wzrost liczby samochodów osobowych
w naszym kraju (wzrost z 8,5 mln w 1989 r. do 19,5 mln zarejestrowanych
samochodów osobowych w 2007r.).
Pierwsz¹ przyczyn¹ lokaln¹ jest przeprowadzona w dniu 5 wrzenia br. przez Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Warszawie aktualizacja programu pracy sygnalizacji wietlnej na skrzy¿owaniu. Parametry sygnalizacji zosta³y dostosowane do wielkoci i rozk³adu ruchu pomierzonego w marcu 2007 r. oraz do maksymalnego zwiêkszenia przepustowoci skrzy¿owania na kierunku drogi 719. Wyeliminowana zosta³a równie¿ zielona strza³ka na sygnalizatorze
w ulicy Nowowiejskiej, której mo¿liwoci
przywrócenia w obecnej sytuacji zarz¹d drogi
nie bierze pod uwagê.

w taki sposób, ¿e wydzielony zostanie dodatkowy prawy pas skrêtu do sklepu,
wje¿d¿aj¹c z ulicy Królewskiej, przy jednoczesnym wydzieleniu lewego pasa do skrêtu
w ulicê Królewsk¹, w kierunku ¯yrardowa.
Ponadto, rozwa¿ana jest tak¿e mo¿liwoæ
budowy dodatkowego wjazdu na parking
przy sklepie bezporednio z ulicy Królewskiej. Potrzebna jest zgoda zarz¹dców drogi
wojewódzkiej i powiatowej, i o to wyst¹pi³o
kierownictwo placówki handlowej, zlecaj¹c
wykonanie projektu technicznego przebudowy skrzy¿owania. O postêpie w sprawie bêdziemy Pañstwa na bie¿¹co informowaæ.

Drug¹ lokaln¹ przyczyn¹, jest otwarcie
sklepu Tesco. Co prawda, po kilku pierwszych dniach zwiêkszonego zainteresowania, ruch pojazdów wje¿d¿aj¹cych i wyje¿d¿aj¹cych z przysklepowego parkingu
ustabilizowa³ siê, ale zwiêkszenie natê¿enia
ruchu jest wyranie widoczne.

Kierownik Referatu
Technicznej Obs³ugi Miasta
Wies³aw Krendzelak

Popraw¹ przejezdnoci przez g³ówne
skrzy¿owanie w Milanówku (skrzy¿owanie
drogi wojewódzkiej z drogami powiatowymi)
jest ¿ywotnie zainteresowany Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki. W celu poprawy sytuacji przedsiêwzi¹³ energiczne kroki, w wyniku których zarz¹d sieci sklepów Tesco Polska sp. z o.o. zobowi¹za³ siê do czêciowej
przebudowy skrzy¿owania na w³asny koszt
w przysz³ym roku. Przebudowa ta ma polegaæ na poszerzeniu ulicy Nowowiejskiej

Caritas

Caritas przy Parafii Matki Bo¿ej
Bolesnej w Milanówku prowadzi zbiórkê rzeczy u¿ywanych (sprzêt AGD, meble, komputery itp.).
Poszukujemy równie¿ korepetytorów (wolontariuszy) dla dzieci potrzebuj¹cych pomocy w nauce.
Informujemy równie¿, ¿e akcja pomocy polskim dzieciom z Bia³orusi trwa.
Je¿eli chcesz i mo¿esz wspomóc, zadzwoñ: tel. 0 501 705 502
Wszystkim ludziom dobrej woli
z góry serdecznie DZIÊKUJEMY.
Koordynator akcji
Andrzej Olizarowicz

Dom Pomocy Spo³ecznej
 dalsze losy

Informujemy, i¿ po zakoñczeniu trwaj¹cych obecnie prac remontowo-modernizacyjnych
w obiekcie Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej przy ul. Kociuszki 116 w Milanówku,
nadal funkcjonowaæ bêdzie Dom Pomocy Spo³ecznej dla osób starszych, chorych oraz Zak³ad
Pielêgnacyjno  Opiekuñczy dla osób, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego,
natomiast uzasadnia potrzebê sta³ej opieki.
Po oddaniu obiektu do u¿ytku, przeniesieni do Orodka Opiekuñczego Polskiego Komitetu Pomocy Spo³ecznej w Starzynie k/Hajnówki pensjonariusze, je¿eli wyra¿¹ takie ¿yczenie,
bêd¹ mogli wróciæ do Domu Pomocy Spo³ecznej PKPS w Milanówku.
Kierownik Biura Promocji Miasta
Magdalena Sitko

£ad na Mazowszu
25 padziernika br. odby³o siê w naszym miecie spotkanie
przedstawicieli Stowarzyszenia £ad na Mazowszu z w³adzami miasta
oraz zaproszonymi przedstawicielami organizacji pozarz¹dowych
z terenu Milanówka i pobliskich miejscowoci.
£ad na Mazowszu  Stowarzyszenie
Ochrony i Promocji Miast-Ogrodów i Historycznych Miejscowoci Centralnego Mazowsza zosta³o zarejestrowane 1 sierpnia 2008
r., a stanowisko prezesa obj¹³ dr Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a zarazem Przewodnicz¹cy Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku. Cz³onkami Stowarzyszenia s¹
osoby nale¿¹ce do lokalnych organizacji spo³ecznych na Centralnym Mazowszu, które
zajmuj¹ siê ochron¹ i promocj¹ historii, tradycji oraz wspieraj¹ zrównowa¿ony rozwój
miast i miejscowoci. Do Stowarzyszenia
nale¿¹ równie¿ samorz¹dowcy z wybranych

so³ectw i osiedli, radni gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Sobotnie spotkanie rozpoczê³o siê wizyt¹ w Galerii Historii Miasta  Saloniku na poczcie,
gdzie radny W³odzimierz Starociak przybli¿y³ przyby³ym gociom historiê Milanówka.
Nastêpnie wszyscy chêtni udali siê autokarem na zwiedzanie historycznego centrum
miasta. Grupie przewodzi³ prezes TMM Andrzej Pettyn, który przedstawi³ najciekawsze
miejsca m.in. zwi¹zane z II wojn¹ wiatow¹
i dzia³alnoci¹ s³awnych mieszkañców Milanówka. Czêæ oficjalna spotkania odby³a
siê w Sali Obrad Rady Miasta, gdzie zaprezentowane zosta³y dzia³ania Urzêdu Miejskiego w zakresie ochrony zabytków, a tak¿e

Prezes Stowarzyszenia £ad na Mazowszu
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas podczas
spotkania z przedstawicielami organizacji
pozarz¹dowych w Milanówku

'

dzia³ania stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na terenie Milanówka. By³a to równie¿ okazja do
przedstawienia najnowszego albumu Milanówek w dokumencie i fotografii wydanego przez Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej i P³acowej z okazji 200-lecia
archiwistyki polskiej. Spotkanie zakoñczy³o
siê o¿ywion¹ dyskusj¹ dotycz¹c¹ spraw programowych i organizacyjnych £adu oraz
problemów miast w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska popiera ideê £adu na Mazowszu, która wed³ug niej mo¿e wskazywaæ na
³ad przestrzenny i ochronê zabytków. Pani

Konserwator  zwolenniczka Parków Kulturowych  namawia³a burmistrza do wprowadzenia tej idei w Milanówku. Burmistrz Jerzy Wysocki wykaza³ zainteresowanie pomys³em, jednak¿e zaznaczy³, ¿e jest to temat
nowy i wymaga przygotowania. W tym celu
na pocz¹tku przysz³ego roku zostanie opracowana ekspertyza, maj¹ca za zadanie okreliæ obszary miasta, które mog³yby zostaæ
objête Parkiem Kulturowym. Zdaniem Marii
Wojtysiak  koordynatora ds. willi Waleria,
Stowarzyszenie £ad na Mazowszu mo¿e
wesprzeæ wdro¿enie Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami, który w naszym miecie ma byæ przyjêty na grudniowej Sesji
Rady Miasta.

Coraz mniej chmur
nad milanowskim dworcem
Dworzec kolejowy w Milanówku mo¿na krótko okreliæ: obraz nêdzy
i rozpaczy. Brudne, odrapane ciany, brak szyb ( )  tak dzisiaj wygl¹da
budynek dworca PKP przy ulicy Warszawskiej w Milanówku. Zamiast
byæ wizytówk¹ miasta, staje siê miejscem, które lepiej omijaæ. Solidnego
remontu nie by³o od kilku lat. Wszyscy zgodni s¹ co do jednego: wymaga
remontu.
 Bardzo lubiê podró¿owaæ i muszê przyznaæ, ¿e widzia³am ju¿ gorsze dworce. Sam
widok budynku mnie nie przera¿a. Bardzo
³adne jest po³o¿enie dworca, wystarczy ¿eby
tylko dobrze to zagospodarowaæ  mówi pani
Teresa z Warszawy. Jaka powinna byæ przysz³oæ naszego dworca? Powinno go przej¹æ
Miasto czy powinien pozostaæ w³asnoci¹
PKP? Oto pytania, które od d³u¿szego czasu
nurtowa³y w³adze Miasta. Jedno jednak nie
budzi ¿adnych w¹tpliwoci: milanowski
dworzec kolejowy i jego otoczenie maj¹ byæ
bardzo dobr¹ wizytówk¹ Miasta  podsumowuje burmistrz Jerzy Wysocki. Dlatego
Miasto postanowi³o wzi¹æ sprawy w swoje
rêce. Od d³ugiego czasu trwa³y rozmowy
z przedstawicielami PKP. Owocem wielomiesiêcznych rozmów jest podpisana w czerwcu umowa dzier¿awy miêdzy PKP S.A. Oddzia³em Gospodarowania Nieruchomociami
w Warszawie a Gmin¹ Milanówek. Na jej
podstawie Gmina przejê³a w dzier¿awê budynek poczekalni na terenie stacji PKP
w Milanówku wraz z przyleg³ym gruntem
oraz budynek poczekalni na peronie stacji
PKP w Milanówku z przeznaczeniem na cele
zwi¹zane z zaspokajaniem potrzeb mieszkañców Milanówka. Po podpisaniu umowy
Miasto zleci³o przygotowanie wizualizacji
przysz³ego Dworca. Przy planowaniu przebudowy nasuwa³y siê ró¿ne pytania: Czy budynek dworca powinien zachowaæ swój obecny wygl¹d, czy te¿ zostaæ maksymalnie unowoczeniony? A mo¿e zupe³nie nowy, nowoczesny i funkcjonalny? Co zrobiæ, ¿eby o¿y-
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wiæ dworzec? Zlecaj¹c opracowanie projektu postanowilimy, ¿eby styl architektoniczny wpisywa³ siê w klimat Milanówka. W nowym budynku planowane jest m.in. utworzenie Miejskiego Punktu Informacji Turystyczno  Kulturalnej, a tak¿e stworzenie
obok dworca dodatkowych, zadaszonych
miejsc parkingowych dla rowerów. Na dzieñ
dzisiejszy trwa opracowywanie projektu architektonicznego przysz³ego budynku dworca kolejowego  termin przygotowania projektu  15 grudzieñ 2008 r. Po otrzymaniu
projektu zostanie on przedstawiony do zatwierdzenia przez obie zainteresowane strony. Po zaakceptowaniu projektu Miasto musi
wyst¹piæ o wszelkie potrzebne zgody
w zwi¹zku z przebudow¹ dworca do Starostwa Powiatowego oraz do Wojewody ze
wzglêdu na specyfikê samego obiegu oraz
po³o¿enia obiektu (teren zamkniêty). ¯yczeniem w³adz Miasta jest zakoñczyæ wszelkie
sprawy zwi¹zane z przebudow¹ w nastêpnym, czyli 2009 roku. Biuro Promocji Miasta jest w trakcie opracowywania projektu
turystycznego Milanówek w Jeden dzieñ
który bêdzie z³o¿ony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007 -2013, Priorytet VI:
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji,
Dzia³anie 6.2 Turystyka. Planowane og³oszenie naboru  II kwarta³ 2009r. Minimalna
kwota wartoci projektu  500.000 z³ z wk³adem w³asnym  15%. Projekt realizowany
bêdzie na terenie Gminy Milanówek. Sk³ada

Na zakoñczenie spotkania dr Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas przypomnia³ wszystkim
zebranym jakie s¹ g³ówne cele i za³o¿enia
£adu na Mazowszu. Zaznaczy³, ¿e nale¿y
chroniæ dorobek kulturowy, przyrodniczy
i materialny miast-ogrodów skupionych
w obszarze Centralnego Mazowsza. Stowarzyszenie chce byæ rzetelnym i wiarygodnym
partnerem dla lokalnych stowarzyszeñ i samorz¹dów, poniewa¿ dziêki po³¹czeniu si³
mo¿na skuteczniej wp³ywaæ na decyzje nie
tylko w³adz samorz¹dowych gmin i powiatów,
ale tak¿e stolicy i sejmiku mazowieckiego.
Urz¹d Miejski w Milanówku
Dorota Sulinowska

siê on z trzech g³ównych dzia³añ: stworzenie tras turystycznych o ró¿nej tematyce,
Punktu Informacji Turystyczno  Kulturalnej
oraz internetowej strony turystycznej umo¿liwiaj¹cego dostêp do najciekawszych informacji turystycznych i kulturalnych Miasta.
Wszystkie trzy elementy projektu ³¹czyæ
bêd¹ rozbudowane dzia³ania promocyjne,
maj¹ce na celu zareklamowanie Milanówka
 Miasta Ogrodu i jego potencja³u turystycznego oraz mo¿liwoci uprawiania ró¿nych
form turystyki jednodniowej wród mieszkañców okolicznych miejscowoci, Warszawy a tak¿e zagranicznych miast partnerskich. W ramach realizacji projektu budynek
Dworca PKP Milanówek zostanie zaadaptowany, przebudowany, wyposa¿ony w meble
i urz¹dzenia pozwalaj¹ce na prawid³ow¹
i sprawn¹ pracê pracowników, jak równie¿
na bezproblemowe korzystanie z informacji
przez mieszkañców. O dalszych pracach
zwi¹zanych z przebudow¹ dworca bêdziemy
Pañstwa na bie¿¹co informowaæ.
Kierownik Biura Promocji Miasta
Magdalena Sitko

Rezygnacja
Sekretarza
Miasta
Pani Sekretarz Halina Wolska w dniu
27 listopada br. z³o¿y³a na rêce Burmistrza
Jerzego Wysockiego pisemn¹ rezygnacjê
z zajmowanego stanowiska. Rada Miasta
Milanówka uchwa³¹ nr 214/XXI/2008 odwo³a³a Pani¹ Halinê Wolsk¹ ze stanowiska
Sekretarza Miasta na XXI Sesji w dniu
27 listopada br.
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Anna wi¹tkowska

Obwodnica drogi nr 719

Doæ czêsto spotykam siê ze mia³ymi i wyranie formu³owanymi przez
niektórych obywateli opiniami, dotycz¹cymi biernego zachowania
samorz¹du milanowskiego w sprawie obwodnicy ulicy Królewskiej, czyli
drogi wojewódzkiej nr 719 (Warszawa-¯yrardów), w kontekcie
logicznych i uzasadnionych dzia³añ samorz¹du grodziskiego. Niezale¿nie
od tego pojawiaj¹ siê pytania o aktualny stan tej sprawy.
Wobec powy¿szego, pragnê przypomnieæ,
¿e Rada Miasta Milanówka na XVI sesji
w dniu 29 maja br. przyjê³a stanowisko, pod
którym w ca³oci siê podpisujê, sprowadzaj¹ce siê do 4 postulatów, kierowanych
w pierwszym rzêdzie do Marsza³ka Województwa i samorz¹du grodziskiego:
1. Nale¿y w dalszym ci¹gu zabiegaæ o rezygnacjê z poboru op³at na odcinku Autostrady A2 pomiêdzy wêz³em T³uste
i Pruszkowem.
2. Nale¿y kontynuowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do budowy Trasy Pó³nocnej, ³¹cz¹cej
drogi wojewódzkie 719 i 579, oraz maj¹cej na celu przejêcie ruchu tranzytowego,
a szczególnie pojazdów ciê¿arowych na
kierunku wschód-zachód.
3. Nale¿y zabiegaæ o ponowne przeanalizowanie przez samorz¹d województwa mazowieckiego, uznania Trasy Pó³nocnej za obwodnicê drogi 719 o klasie drogi wojewódzkiej.

4. Nale¿y rozpocz¹æ prace koncepcyjne dotycz¹ce przebiegu Trasy Po³udniowej
w trzech wariantach poza terenem Milanówka, tak aby droga by³a wspólnym,
kompleksowym rozwi¹zaniem komunikacyjnym gmin: Grodzisk Maz., Milanówek, Brwinów, Podkowa Lena, wyprowadzaj¹cym ruch tranzytowy, a w szczególnoci ciê¿arowy, poza tereny tych
miast. Warianty te powinny byæ zgodne
z obowi¹zuj¹cymi przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie, a w szczególnoci przepisami dotycz¹cymi ochrony rodowiska.
Jednoczenie Gmina Milanówek wyra¿a
zainteresowanie modernizacj¹ istniej¹cych
dróg lokalnych w po³udniowej czêci miasta.
Przedstawiane warianty dróg alternatywnych winny zawieraæ prognozê wp³ywu na
rodowisko oraz prognozowan¹ uci¹¿liwoæ
dla otoczenia.

Policja apeluje

Uwa¿ajmy na oszustów!
W ka¿dej dziedzinie ¿ycia codziennego widoczny jest ci¹g³y i dynamiczny
rozwój. Niestety dotyczy to równie¿ metod stosowanych przez
przestêpców. Ka¿de dzia³anie policji czy te¿ innych organów, które
zapobiega oszustwom, powoduje wymylanie kolejnych sposobów na
wy³udzenie pieniêdzy.
Jednym z takich sposobów jest metoda
nazywana na tzw. wnuczka. Polega ona na
tym, i¿ do losowo wybranych osób, na ich
domowe telefony, dzwoni¹ oszuci, podaj¹c
siê za dzieci lub dalsz¹ rodzinê. Kiedy nie
zostaj¹ rozpoznani po g³osie, zazwyczaj
twierdz¹, i¿ s¹ akurat chore. Oszuci na swoje ofiary wybieraj¹ osoby starsze, których
rodziny mieszkaj¹ oddzielnie i które nie
mog¹ szybko i bezporednio potwierdziæ to¿samoci dzwoni¹cego. Nastêpnie oszuci
prosz¹ o po¿yczenie pieniêdzy. Zazwyczaj
jako powód takiej sytuacji podaj¹ nag³y wypadek, czy te¿ koniecznoæ uzyskania pomocy lekarskiej. Kwoty, jakich ¿¹daj¹, wynosz¹
od kilkuset do nawet kilkunastu tysiêcy z³otych. Bardzo czêsto poszkodowani kierowani odruchem pomocy rodzinie, potwierdzaj¹
gotowoæ po¿yczenia pieniêdzy, a nawet na

ten cel zaci¹gaj¹ po¿yczki. Kilka godzin
przed umówionym spotkaniem oszust ponownie dzwoni do osoby poszkodowanej
i mówi, i¿ z jakiego bardzo wa¿nego powodu nie mo¿e przyjechaæ osobicie po pieni¹dze. Jednak w zastêpstwie przyle kolegê lub
kole¿ankê. W umówionym czasie do drzwi
mieszkania dzwoni wys³annik, który odbiera pieni¹dze. Czêsto dopiero po kilkunastu
dniach, kiedy osoba poszkodowana skontaktuje siê z rodzin¹, dowiaduje siê, i¿ nikt nigdy nie prosi³ o tak¹ pomoc.
Inn¹ metod¹, jest oszustwo dokonywane
przez osoby podaj¹ce siê za pracowników
gazowni. Oszust zostaje wpuszczony przez
poszkodowanego do mieszkania, pod pozorem kontroli instalacji gazowej. Nastêpnie,
po przeprowadzonej fikcyjnej kontroli

Chcê wyranie podkreliæ, ¿e samorz¹d
milanowski jest ca³y czas gotów do podjêcia
dzia³añ w celu budowy Drogi Pó³nocnej jako
drogi wojewódzkiej. Co wiêcej, budow¹ tej
drogi zainteresowani s¹ Gmina Brwinów
i Powiaty Grodziski i Pruszkowski. Tylko samorz¹d grodziski warunkuje zainteresowanie t¹ inwestycj¹ od zgody samorz¹du milanowskiego na budowê w pierwszej kolejnoci Po³udniowej Trasy jako drogi wojewódzkiej po tzw. starym ladzie  przez czêciowo zabudowane i przyrodniczo cenne po³udniowe tereny Milanówka.
Jestem zdania, ¿e Droga Pó³nocna jest
kluczem do rozwi¹zania problemu. Droga
Pó³nocna jest korzystnym wariantem drogi
wojewódzkiej dla wszystkich 5 zainteresowanych gmin i powiatów. W przeciwieñstwie
do Drogi Po³udniowej prowadzi przez niezabudowane, rolne tereny gmin Brwinów, Milanówek i Grodzisk Maz., przy znacznym
wykorzystaniu ladów istniej¹cych dróg powiatowych Brwinów-Milêcin i ¯uków-Natolin (ok. 30% d³ugoci 8 kilometrowej Drogi
Pó³nocnej). Droga Pó³nocna mo¿e z powodzeniem odci¹¿yæ zat³oczon¹ ulicê Królewsk¹ w Milanówku i Grodzisku Maz., mo¿e
wyprowadziæ ruch z centrum Brwinowa
w kierunku wêz³a autostrady A2 w T³ustem.
Droga Pó³nocna daje mo¿liwoæ wybudowania
ci¹g dalszy na str. 37

stwierdza, i¿ jest koniecznoæ, a nawet obowi¹zek za³o¿enia dodatkowych urz¹dzeñ do
wykrywania gazu. I tu równie¿ ofiarami staj¹ siê najczêciej osoby starsze, nieposiadaj¹ce wiedzy technicznej w tym zakresie.
Oszuci gro¿¹ bowiem, nawet od³¹czeniem
pieca gazowego, je¿eli nie zostan¹ zamontowane dodatkowe czujniki. Si³a przekonywania jest tak wielka, i¿ poszkodowany godzi siê na zamontowanie bezwartociowych
atrap czujników, za które fa³szywy pracownik gazowni pobiera kilkuset z³otow¹ op³atê. Dla zachowania pozorów sprawcy tych
oszustw mog¹ dzia³aæ w dwie osoby, a nawet wystawiaj¹ fa³szywe faktury zakupu
urz¹dzenia.
W pierwszym przypadku metoda oszustwa opiera siê na naturalnej i instynktownej chêci pomocy osobie bliskiej. W drugiej,
na przestraszeniu u¿ytkownika instalacji
gazowej. Obie s¹ beznamiêtnie wykorzystywane przez oszustów. Dlatego warto jeszcze
raz przypomnieæ, i¿ w ka¿dej takiej sytuacji,
je¿eli cokolwiek wzbudzi nasze podejrzenia
i zanim podejmiemy dzia³anie, mo¿emy powiadomiæ Komisariat Policji w Milanówku
i poprosiæ o pomoc.
Komendant Komisariatu Policji
podkomisarz Jacek Kot
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Z notatnika
Miejskiego Stra¿nika
padziernik 2008
02.10, po zg³oszeniu, o godz. 4.30 na
ul. Pi³sudskiego patrol wspólny z policjantem zlokalizowa³ nietrzewego mê¿czyznê
z urazem g³owy. Wezwano do niego karetkê
pogotowia. W trakcie oczekiwania na lekarza mê¿czyzna najpierw stwierdzi³, ¿e urazu dozna³ w czasie upadku, potem zmieni³
wersjê informuj¹c, ¿e zosta³ napadniêty przy
Biedronce. Zapis z kamery nie potwierdzi³
wersji mê¿czyzny, który zosta³ przewieziony do szpitala.
05.10, godz. 0.30 na ul. Wojska Polskiego przy cmentarzu patrol SM udzieli³ pomocy m³odej kobiecie. Wed³ug relacji jej narzeczony bêd¹c pod wp³ywem alkoholu mia³
groziæ jej przedmiotem przypominaj¹cym
broñ. O zdarzeniu powiadomiono policjê,
kobietê przewieziono pod wskazany przez
ni¹ adres. Godz. 18.30 po informacji od zaniepokojonej mieszkanki patrol SM uda³ siê
na opuszczon¹ posesjê przy stacji WKD Polesie, z której terenu uciek³o wczenie trzech
m³odych ludzi. Na miejscu stwierdzono odkrêcony zawór gazu. Zawór zakrêcono we
w³asnym zakresie oraz powiadomiono Pogotowie Gazowe.
08.10, godz. 21.00 zg³oszenie mieszkañca ul. Podlenej, ¿e zosta³ ugryziony przez
psa w rejonie skrzy¿owania ulic Piasta i Krasiñskiego. Ustalono w³acicielkê zwierzêcia
i ukarano j¹ mandatem 200 z³.
10.10, godz. 11.20 po zg³oszeniu patrol
potwierdzi³ o uszkodzeniu sygnalizatora

wietlnego na skrzy¿owaniu ulicy Królewskiej z Nowowiejsk¹ przez samochód ciê¿arowy. Kierowcê pojazdu funkcjonariusz Policji ukara³ mandatem 100 z³, a o uszkodzeniach powiadomiono konserwatora. Godz.
20.05 wraz z policjantem zatrzymano sprawcê wybicia szyby w kolekturze LOTTO przy
ul. Warszawskiej. Sprawca pokry³ koszt naprawy szkody, pokrzywdzona odst¹pi³a od
cigania sprawcy.
11.10, godz. 23.15 przy ul. Mi³ej zlokalizowano porzucony w rowie samochód marki FSO Polonez bez numerów rejestracyjnych. Ustalono w³aciciela auta, spraw¹ zajmuje siê Policja.
19.10, godz. 8.30 po zg³oszeniu patrol
wspólny z policjantem uda³ siê na plac zabaw na osiedlu Królewska, gdzie grupa osób
mia³a spo¿ywaæ alkohol i zaczepiaæ przechodniów. Na miejscu zastano czterech m³odych mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych wódkê.
Wszyscy zostali poinformowani o skierowaniu przeciwko nim wniosków o ukaranie do
s¹du. Godz. 15.00 patrol uda³ siê na skwer
im. Wdowiaka. Na miejscu wylegitymowano dwóch nietrzewych mê¿czyzn, którzy
wed³ug relacji wiadków ubli¿ali przechodniom i personelowi pobliskiego sklepu. Przeciwko obu zostan¹ sporz¹dzone wnioski
o ukaranie.
20.10, godz. 10.00 po otrzymanej informacji patrol wspólny potwierdzi³ nielegalne
podpiêcie siê do instalacji elektrycznej i kra-

I Milanowski Bieg

Historyczno-Sprawnociowy
Korzystaj¹c z zaproszenia i propozycji TDH Wrzosowisko oraz Komendy
Hufca ZHP w Milanówku, w dniu 6 listopada 2008 r. Komisariat Policji
w Milanówku w³¹czy³ siê w organizacjê I Milanowskiego Biegu
Historyczno-Sprawnociowego o Srebrn¹ Strza³ê.
Na terenie Komisariatu zorganizowany zosta³ jeden z punktów kontrolnych na trasie biegu. Uczestnicy imprezy zapoznani zostali z histori¹ i przemianami w Policji. Poznali zadania
i sposoby, jakimi realizujemy je w codziennej s³u¿bie. Poznali równie¿ warunki pracy w Komisariacie oraz sprzêt policyjny. W trakcie spotkania przybli¿ono i omówiono z uczestnikami
zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym, wspó³¿ycia w spo³eczeñstwie oraz wskazano prawid³owe zachowania w sytuacjach nag³ego zagro¿enia ¿ycia i zdrowia.
Tak naprawdê egzaminowane by³y obie strony. Potwierdzamy, wiedza i umiejêtnoci uczestników Biegu by³y na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie. Natomiast prowadz¹cy spotkania Dzielnicowy sier¿. S³awomir Matysiak, niejednokrotnie udzielaj¹c odpowiedzi na trudne pytania, sporo siê napoci³. Piêkne podziêkowania, którymi obdarowany zosta³ Komisariat Policji w Milanówku, wskazuj¹, i¿ imprezê mo¿na uznaæ za udan¹. Z tego powodu liczymy
na dalsz¹ wspó³pracê
i kolejne
edycje Biegu.
Przewrócona
równiarka
drogowa
na ul. Królewskiej w Milanówku
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Komendant Komisariatu Policji
podkomisarz Jacek Kot

dzie¿ pr¹du przez trzech lokatorów z ulicy
Podwiejskiej. Powiadomiono Zak³ad Energetyczny, dalsze czynnoci prowadz¹ policjanci.
21.10, godz. 15.10 patrol wspólny uda³
siê na ul. Podwiejsk¹, gdzie dosz³o do kolizji
motocykla z pojazdem. Jak ustalono kierowca motocykla jad¹c na tylnym kole tzw. weelie nie opanowa³ pojazdu i najecha³ na ty³
samochodu. Sprawcê kolizji policjant ukara³
mandatem 300 z³. Potwierdzi³ siê zasada, ¿e
ulica nie s³u¿y do kaskaderki. O godz. 17.10
potwierdzono zg³oszenie o porzuconym,
agresywnym psie na terenie boiska KS Milan. Przekazano odpowiednim s³u¿bom informacjê o potrzebie zabrania psa do schroniska. Wieczorem, po wczeniejszym zg³oszeniu ukarano mandatem w³acicielkê psa,
który biegaj¹c rano po ul. Granicznej zaatakowa³ przechodnia. Nakazano tak¿e uszczelniæ ogrodzenie posesji.
22.10, godz. 10.20 po zg³oszeniu patrol
wspólny uda³ siê pocig za sprawc¹ kradzie¿y ksi¹¿ek w jednej z ksiêgarni w centrum
miasta. Po ujêciu podejrzanego i rozpoznaniu go przez personel ksiêgarni zosta³ on
ukarany mandatem. W tym wypadku pêd do
wiedzy nie pop³aca³. O godz. 11.30 patrol
uda³ siê na jedn¹ z posesji przy ul. S³onecznej, pracuj¹cy na wysokoci pracownik spad³
z rusztowania doznaj¹c obra¿eñ. Mê¿czyzna
zosta³ zabrany do szpitala przez pogotowie.
Dalsze ustalenia w sprawie prowadzi Policja.
24.10, godz. 15,45 operator kamer monitoringu wizyjnego przy basenie miejskim
zauwa¿y³ cztery m³ode osoby, z których dwie
spo¿ywa³y piwo z puszek, które nastêpnie
zosta³y wyrzucone na trawnik. Osoby te
(wiek  16 lat) zosta³y wylegitymowane,
i poddane badaniu alkometrem. Dwóch amatorów piwa poczeka³o w Komisariacie Policji, a¿ odbior¹ ich rodzice.
28.10, godz. 16.30 po zg³oszeniu patrol
SM uda³ siê do baru tureckiego na ul. Krzywej, sk¹d w³aciciel zg³osi³ zak³ócanie spokoju i groby z powodu jego narodowoci
przez dwóch m³odych mê¿czyzn. Mê¿czyzn
wylegitymowano, pouczono i skierowano do
miejsc zamieszkania. Jeden z nich mimo
wczeniejszego pouczenia w dalszym ci¹gu
nie przestrzega³ porz¹dku prawnego wykrzykuj¹c wulgaryzmy przy dworcu PKP.
Przeciwko niemu skierowany zosta³ wniosek
o ukaranie do s¹du.
W ostatnim okresie funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej zabezpieczyli kilka rowerów
porzuconych na ulicach miasta. Osoby poszukuj¹ce swych pojazdów proszone s¹
o kontakt ze Stra¿¹ Miejsk¹ celem ich odebrania.
Opracowa³
Z-ca Komendanta Stra¿y Miejskiej
Andrzej Cichocki

Fina³ VIII edycji konkursu

pn. Najpiêkniejszy ogródek przydomowy Milanówek 2008
W dniu 27.11.2008 r. podczas XXI sesji Rady Miasta Milanówka odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród dla
uczestników VIII edycji konkursu na Najpiêkniejszy ogródek przydomowy 2008. Dyplomy i nagrody rzeczowe,
dla laureatów konkursu, wrêcza³ Burmistrz Miasta Milanówka  Jerzy Wysocki.
Celem konkursu, zorganizowanego przez
Burmistrza Miasta Milanówka, by³o wskazanie najciekawszych pomys³ów w aran¿acji ogrodów, najw³aciwszego doboru materia³u rolinnego oraz uhonorowanie osób
wk³adaj¹cych ogromn¹ pracê i zaanga¿owanie w projektowanie i pielêgnacjê swoich
ogrodów.
Do tegorocznej VIII edycji konkursu zg³oszono 6 ogrodów.
Laureatów konkursu, po przegl¹dzie
ogrodów, wy³oni³a komisja w sk³adzie:
1. Dariusz Kopeæ  przewodnicz¹cy komisji
konkursowej, przewodnicz¹cy Komisji
Praworz¹dnoci, Bezpieczeñstwa Publicznego, £adu Przestrzennego i Ochrony rodowiska,
2. Barbara Winiewska  cz³onek komisji
konkursowej, Radna Miasta Milanówka,
3. Gra¿yna Ratajewicz  cz³onek komisji
konkursowej, laureatka VII Edycji Konkursu,
4. Andrzej Wac³awek  cz³onek komisji konkursowej, Komendant Stra¿y Miejskiej,
5. Marta Okoñ  cz³onek komisji konkursowej, Ogrodnik Miejski

W wyniku punktowej oceny: estetyki
ogrodu, doboru materia³u rolinnego, uk³adu kompozycyjnego, zastosowaniu pomys³owych i niekonwencjonalnych rozwi¹zañ
w urz¹dzaniu ogrodu, komisja przyzna³a:
W kategorii  ogród przed domem
mieszkalnym jednorodzinnym:
I miejsce
Pañstwo Katarzyna i Jaros³aw Parkot,
II miejsce
Pañstwo Jadwiga i Andrzej Kwaczyñscy
III miejsce
Pani Halina Nowakowska
Wyró¿nienie specjalne
Pañstwo Anna i Antonii Jurkitewicz

Fundatorem nagród by³ Burmistrz Miasta
Milanówka.
Ogrody nagrodzonych uczestników konkursu wyró¿nia³y siê du¿¹ estetyk¹ i pomys³owoci¹ w aran¿acji i doborze rolin. Nagrodzone i wyró¿nione ogrody s¹ wizytówk¹ Milanówka  Miasta Ogrodu, stanowi¹c
dobry wzorzec dla s¹siadów i ludzi odwiedzaj¹cych nasze miasto.
Wszystkim laureatom konkursu pn.
Najpiêkniejszy ogródek przydomowy Milanówek 2008 serdecznie gratulujemy.

W kategorii  ogród przed firm¹:
I miejsce
Dom Rehabilitacyjno-Opiekuñczy KSNAW
II miejsce
Administracja Osiedla Milanówek
Laureaci konkursu zostali nagrodzeni
przydatnymi w ogrodzie narzêdziami ogrodniczymi, sadzonkami krzewów, kwiatów,
karmnikami dla ptaków oraz albumami
o tematyce ogrodniczej.

Podziêkowanie

Ogrodnik Miejski
Marta Okoñ

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy
Wysocki i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Olczak sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania uczestnikom za udzia³
w konkursie pn. Najpiêkniejszy ogródek przydomowy Milanówek 2008.

Ogród pp. Katarzyny i Jaros³awa Parkot  I miejsce w kategorii: ogród przed domem mieszkalnym jednorodzinnym
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Nie spalajmy mieci w domowych piecach!
Nie trujmy samych siebie i naszych bliskich!!!

Co palimy w piecach!

W zwi¹zku z rozpoczêciem sezonu grzewczego, zwracamy siê z apelem
do mieszkañców, którzy spalaj¹ w swoich piecach grzewczych wszystko
to, co mo¿na spaliæ, czyli: folie, plastiki, okleiny itp., aby zaprzestali
spalania tego rodzaju odpadów.
Kto mo¿e zapytaæ, dlaczego nie mogê
spalaæ w swoim piecu tego czego chcê?
No w³anie, co z³ego jest w spalaniu odpadów gospodarczych w piecach grzewczych, kominkach czy na otwartej przestrzeni (na posesji)?
Podczas spalania odpadów powietrze zostaje zanieczyszczone przez substancje, które charakteryzuj¹ siê gryz¹cym i dusz¹cym
zapachem  s¹ to dioksyny.
Dioksyny zaliczane s¹ do grupy tzw. trwa³ych zanieczyszczeñ organicznych. S¹ to najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano w rodowisku, s¹ one ubocznym
produktem dzia³alnoci cz³owieka.
ród³em dioksyn mog¹ byæ m.in.:
l niekontrolowane spalanie odpadów komunalnych,
l spalanie paliw: sta³ych (wêgla, koksu,
brykietów) ciek³ych i gazowych oraz biomasy (drewna, s³omy) w piecach i kot³ach
o przestarza³ej konstrukcji,
l spalanie odpadów domowych, tworzyw
sztucznych i odpadowych olejów w piecach i kot³ach stosowanych w indywidualnych gospodarstwach domowych,
l spalanie odpadów komunalnych w warunkach tzw. podwórkowego spalania
w otwartych ród³ach, wypalanie ciernisk, trawy, lici itp.
¯eby bardziej przemówiæ do osób, które
spalaj¹ odpady, poni¿ej podajemy jakie jest
dzia³anie dioksyn na organizm cz³owieka:

Obowi¹zki

w³acicieli posesji
Przypominamy o obowi¹zkach spoczywaj¹cych na w³acicielach nieruchomoci
wynikaj¹cych z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 2005
r., Nr 236, poz.2008 z pón. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku
na terenie miasta Milanówka, rozdzia³ II, §3,
pkt 2 uchwa³y nr 353/XXX/06 Rady Miasta
Milanówka z dnia 28.02.2006 r.
W³aciciele posesji zobowi¹zani s¹ do:
oczyszczania ze niegu i lodu, usuwania
skutków go³oledzi (posypywania piaskiem),
usuwania b³ota i lici z chodników po³o¿onych wzd³u¿ nieruchomoci w ulicach utwardzonych i nieutwardzonych.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher
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l zmieniaj¹ materia³ genetyczny,
l uszkadzaj¹ uk³ad rozrodczy i wp³ywaj¹
na zaburzenia p³odnoci,
l powoduj¹ zachorowania na raka,
l obni¿aj¹ odpornoæ organizmu na ró¿ne
infekcje,
l wp³ywaj¹ niekorzystnie na pracê uk³adu
hormonalnego i nerwowego,
l wywo³uj¹ alergie.
Nasuwa siê pytanie: co mo¿emy zrobiæ,
¿eby nie zatruwaæ siebie i swoich najbli¿szych s¹siadów?
1. Zacznijmy zwracaæ uwagê, czy w swoim
gospodarstwie domowym nie przyczynia-

my siê do emisji dioksyn, spalaj¹c w domu
odpady.
2. Jeli nasz s¹siad zatruwa powietrze, którym oddychamy, popromy by zaprzesta³
tego procederu, uwiadamiaj¹c go jakie
szkody czyni sobie i rodowisku.
3. Jeli to nie pomo¿e, nale¿y zawiadomiæ
stra¿ miejsk¹ b¹d policjê oraz poinformowaæ referat ochrony rodowiska.
Zapamiêtajmy!
W gospodarstwach domowych nie mo¿na spalaæ:
l folii, gumy, opon,
l tworzyw sztucznych (powstaj¹ toksyczne opary),
l mebli (zawieraj¹ farby, lakiery, kleje),
l opakowañ z tworzyw sztucznych po chemikaliach i ¿ywnoci.
Pamiêtajmy, ze istnieje ustawowy zakaz
spalania odpadów zawieraj¹cych substancje
niebezpieczne w urz¹dzeniach, które nie s¹
do tego przeznaczone!!!
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Milanówek
domem ma³ych zwierz¹t
ci¹g dalszy na str. 2

konkursu ekologicznego Burmistrz Miasta
Milanówka podj¹³ decyzjê o wrêczeniu nagród wszystkim zaproszonym finalistom.
£¹cznie wrêczono 137 nagród rzeczowych
uczniom milanowskich szkó³ i przedszkoli.
Uroczysty X fina³ konkursu odby³ siê
w dniu 21 listopada 2008 r. w Teatrze Letnim Centrum Kultury i Promocji. Nagrody
rzeczowe wrêczali: Jerzy Wysocki  Burmistrz Miasta Milanówka, Dariusz Kopeæ 
przewodnicz¹cy komisji konkursowej  Radny Miasta Milanówka, Bo¿ena Osiadacz 
cz³onek komisji konkursowej  Radna Miasta Milanówka, Barbara Winiewska  cz³onek komisji konkursowej  Radna Miasta
Milanówka. Fina³ konkursu uwietni³o

przedstawienie pt. Przygody Misia, przygotowane przez uczniów Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1 im. Piotra Skargi pod kierunkiem Pani Beaty Paczkowskiej.
Burmistrz Miasta Milanówka wraz z komisj¹ konkursow¹ wrêczyli podziêkowania
nauczycielom za zaanga¿owanym w przygotowanie i rozpropagowanie konkursu ekologicznego na terenie szkó³, a na rêce Dyrektorów przekazano nagrody dla szkó³  DVD
wraz z p³ytami o tematyce ekologicznej.
Zapraszamy do udzia³u w kolejnej edycji
konkursu ekologicznego.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Przedsiêwziêcia ekologiczne

dofinansowane przez WFOiGW w Warszawie
Szanowni Mieszkañcy Milanówka,

Uprzejmie informujê, ¿e w bie¿¹cym roku
Miasto Milanówek wykona³o, przy wsparciu
finansowym WFOiGW w Warszawie, takie
przedsiêwziêcia ekologiczne, jak:
l Pielêgnacja 30 drzew  pomników
przyrody
l Walka ze szkodnikiem kasztanowców
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Wykonane prace pielêgnacyjne przy drzewach  pomnikach przyrody przyczyni¹ siê

do poprawy stanu zdrowotnego tych drzew,
a tym samym przed³u¿¹ ich ¿ywotnoæ.
Walka ze szkodnikiem kasztanowców
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem polega³a na wywozie lici kasztanowca z terenu
Milanówka oraz na odpowiednim ich pryzmowaniu (padziernik b.r.) Akcja wywozu lici kasztanowca, w których zimuj¹ poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka, ma
za zadanie zmniejszenie populacji tego
szkodnika.
Ogrodnik Miejski
Marta Okoñ

Halowa Pi³ka No¿na

15 listopada 2008 r. w hali sportowej przy ZSG nr 3 rywalizowali samorz¹dowcy w Turnieju Pi³ki No¿nej
Halowej z okazji 10-lecia Powiatu Grodziskiego. Organizatorem turnieju by³o Starostwo Powiatu Grodziskiego
i Centrum Kultury i Promocji w Milanówku.
Najlepsi okazali siê samorz¹dowcy z Baranowa. Milanówek zaj¹³ drugie miejsce. Uprzejmie informujemy,
¿e najlepszym strzelcem turnieju okaza³ siê burmistrz Jerzy Wysocki, który strzeli³ piêæ bramek. Puchary i medale wrêczali Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wie¿bicki i Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
Klasyfikacja koñcowa turnieju:
1 miejsce  Gmina Baranów
2 miejsce  Gmina Milanówek
3 miejsce  Gmina Jaktorów
4 miejsce  Starostwo Powiatu Grodziskiego
5 miejsce  Gmina Grodzisk Mazowiecki

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników rywalizacji sportowej w halowej pi³ce no¿nej

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Mistrzostwa Milanówka w strzelectwie

z broni pneumatycznej, z okazji wiêta Niepodleg³oci
14 listopada na Strzelnicy w budynku zespo³u Szkó³ nr 1 przy ul. Piasta 14, odby³y siê Mistrzostwa Milanówka
w strzelectwie z broni pneumatycznej z okazji wiêta Niepodleg³oci.
Zwyciêzcy zawodów otrzymali z r¹k Burmistrza Jerzego Wysockiego puchary i nagrody rzeczowe. Sêdzi¹ g³ównym w czasie Mistrzostw by³ kierownik sekcji strzeleckiej
Zbigniew Kubek.
Z licznej grupy przyby³ych wy³oniono
zwyciêzców w trzech kategoriach wiekowych:
Szko³a podstawowa
dziewczêta:
1 miejsce Monika Kubek
2 miejsce Joanna Hajduk
3 miejsce Joanna Duwel
ch³opcy:
1 miejsce Jakub Modrzewski
2 miejsce Pawe³ Winiewski
3 miejsce Jakub Krajewski
Gimnazjum
dziewczêta:
1 miejsce Anna Mazurowska
2 miejsce Inga Wójcicka
3 miejsce Paulina Hajduk
ch³opcy:
1 miejsce Piotr Winiewski
2 miejsce Grzegorz Figielski
3 miejsce Andrzej Buczyñski
Liceum i doroli
kobiety:
1 miejsce Ewelina Szewczyk
2 miejsce Ma³gorzata Krajewska

Warto by³o przyst¹piæ do rywalizacji...

3 miejsce Olga £uniewska
mê¿czyni:
1 miejsce Tomasz £astówka
2 miejsce Pawe³ £uniewski
3 miejsce Krzysztof Nowakowski
Kierownik Biura Zawodów
Ewelina Szewczyk

Sprostowanie

W poprzednim, 8 nr. Biuletynu wkrad³
siê b³¹d do tytu³u artyku³u w dziale Sport
na str. 20. Poprawny tytu³ brzmi: Milanowianka Mistrzyni¹ Polski Kuców
w uje¿d¿eniu.
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S³awomir Chmura nagrodzony!
W dniu 27 listopada 2008 r. S³awomir Chmura otrzyma³ z r¹k Burmistrza Jerzego Wysockiego nagrodê
I stopnia w wysokoci 6 tys. z³ przyznawan¹ przez Gminê Milanówek za wybitne osi¹gniêcia we
wspó³zawodnictwie sportowym.
S³awomir Chmura jest absolwentem Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 3 w Milanówku i wychowankiem trenera Krzysztofa Filipiaka. W chwili obecnej trenuje w klubie MKS MOS Pruszków-Milanówek, bêd¹c jednoczenie studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Pruszkowie.
S³awomir Chmura jest reprezentantem Polski objêtym czteroletnim programem przygotowawczym do igrzysk w Vancouver
2010 oraz medalist¹ Uniwersjady w Turynie; zwyciê¿y³ w Pucharze wiata grupy B w Berlinie. W mistrzostwach Polski Seniorów wywalczy³ I miejsce i zdoby³ tytu³ Mistrza Polski na dystansach 5 km i 10 km oraz br¹zowy medal w wieloboju. Obecnie startuje w Pucharze wiata grupy A jako jeden z trojga
reprezentantów Polski i po trzech zawodach jest najlepszy
z Polaków, zajmuj¹c 12 miejsce na wiecie (na zawodach Pucharu wiata w ³y¿wiarstwie szybkim w Heerenveen w Holandii, na dystansie 5000 m zaj¹³ 12 miejsce, a w Moskwie  na
dystansie 10000 m  10 miejsce).
Z wnioskiem o przyznanie nagrody wyst¹pi³ trener Krzysztof Filipiak
Biuro Promocji Miasta
Anna £askawiec

Mistrz Polski S³awomir Chmura, mieszkaniec Milanówka,
podczas sportowych zmagañ

Trzy niezwyk³e turnieje Mazovii
W ostatnim czasie Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia zorganizowa³o trzy turnieje
sportowe  26 padziernika w Zaborowie Turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t, 15 listopada w B³oniu Halowy
Turniej Pi³ki No¿nej Ch³opców Szkó³ Gimnazjalnych i 29 listopada w Nadarzynie Turniej Pi³ki Siatkowej Ch³opców
Szkó³ Gimnazjalnych.
We wszystkich trzech turniejach bra³a
udzia³ milanowska m³odzie¿.
Wyniki:
Turniej Pi³ki Siatkowej Dziewcz¹t
I miejsce Leszno
II miejsce Nadarzyn
III miejsce Leszno (juniorki)

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej Ch³opców
I miejsce B³onie
II miejsce Micha³owice
III miejsce Leszno
IV miejsce Brwinów
V miejsce Milanówek
VI miejsce Nadarzyn
VII miejsce Podkowa Lena

Uczestnicy sportowej rywalizacji po zakoñczeniu turnieju w pi³ce siatkowej
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Turniej Pi³ki Siatkowej Ch³opców
I miejsce Podkowa Lena
II miejsce Otrêbusy
III miejsce Nadarzyn
IV miejsce B³onie
V miejsce Micha³owice
VI miejsce Milanówek
Biuro Promocji Miasta
Anna £askawiec

Obwodnica drogi nr 719
ci¹g dalszy ze str. 31

alternatywnej przeprawy przez torowisko
PKP zarówno dla Brwinowa, jak i dla Milanówka. Ponadto Droga Pó³nocna mo¿e stanowiæ dobre rozwi¹zanie komunikacyjne dla
rozwijaj¹cej siê strefy przemys³owej i planowanej strefy mieszkaniowej w pó³nocnej
czêci Gminy Grodzisk Maz. Szczególnie
w kontekcie oporu w³adz pañstwowych, co

do odst¹pienia od op³at na metropolitarnym
odcinku Autostrady A2, wszystkie jednostki
samorz¹du, w tym powiaty Grodziski i Pruszkowski mog¹ zyskaæ cenne ponadlokalne,
bezp³atne dla u¿ytkowników rozwi¹zanie komunikacyjne.
Powtarzam jeszcze raz: kluczem do rozwi¹zania problemu obwodnicy drogi nr 719

jest Droga Pó³nocna. I co dalej? Bêdziemy starali siê przekonaæ samorz¹d grodziski do
zmiany spojrzenia na tê kwestiê. Bêdziemy
poszukiwaæ kompromisu. Bêdziemy o tym
rozmawiaæ z Burmistrzem Grzegorzem Benedykciñskim i Rad¹ Miejsk¹ w Grodzisku
Maz., bo na rozmowê  póki co, nie jest jeszcze za póno.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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S³awomir Chmura dwa razy Z£OTY!
Wysok¹ formê zaprezentowa³ S³awek Chmura na Mistrzostwach Polski
na dystansach w ³y¿wiarstwie szybkim, które odby³y siê na warszawskim
torze Stegny 28-30.11.2008 r.

Nasz Panczenista w pi¹tek 28.11. znakomitym wynikiem na 5000 m. (6.50,39)
zdeklasowa³ rywali, jednoczenie bij¹c rekord toru Stegny, który nale¿a³ do Paw³a
Zygmunta (6.56,63) czterokrotnego reprezentanta Polski na Igrzyskach Olimpijskich
(Lillehammer w 1994, Nagano w 1998, Salt
Lake City w 2002 i Turynie w 2006).
Kolejny dzieñ, kolejny start i kolejny medal. Br¹zowy na dystansie 1500 m. wywalczony o 0,01s.
Niedziela to ju¿ prawdziwe wiêto dla
Milanowskiego ³y¿wiarstwa. Rekord toru na
10 000 m. ustanowiony w 1997 roku
(14.18,75) przez Mistrza Olimpijskiego
(5000 m. i 10 000 m. Nagano 1998) Gianniego Romme zostaje pobity. S³awomir
Chmura MKS-MOS Pruszków/Milanówek 
14.09,75!!
Dziêkujemy i GRATULUJEMY!!
¯yczymy powodzenia na Mistrzostwach
Europy  Heerenveen, 09 - 11.01.2009.
Z wynikami zawodów mo¿na zapoznaæ
siê na stronie www.pzls.pl

S³awomir Chmura na najwy¿szym podium w Misytrzostwach Polski

Uczniowie ZSG nr 3 NAJLEPSI

W Miejskiej Hali Sportowej nr 2 odby³y siê Mistrzostwa Milanówka Szkó³
Podstawowych i Gimnazjalnych w pi³ce no¿nej.

Artur Niedziñski

JUDO

Serdecznie zapraszamy dzieci
i m³odzie¿ na zajêcia JUDO,
które odbywaj¹ siê w ZSG nr 3
przy ul. ¯abie Oczko.
Szczegó³owe informacje pod nr tel.
604 580 418 lub na www.piranie.pl

Piotr Nguyen
Mistrzem
Warszawy

Uwieñczeniem sportowej rywalizacji by³y medale i nagrody rzeczowe

M³odzi pi³karze z ¯abiego
Oczka wygrali w kategorii
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Mecze by³y zaciête,
ale przebiega³y w duchu fair
play. Mi³o mi poinformowaæ, ¿e
m³odzie¿ w czasie turnieju zachowywa³a siê wzorowo. Burmistrz Jerzy Wysocki podziê-

kowa³ sportowej postawy
i wrêczy³ zwyciêskim dru¿ynom medale i nagrody
rzeczowe. A oto wyniki turnieju:
Szko³a Podstawowa
1 m-ce  ZSG nr 3
2 m-ce  ZSG nr 1
3 m-ce  ISSP nr 18

4 m-ce  NPSP
5 m-ce  SP nr 2
Gimnazjum
1 m-ce  ZSG nr 3
2 m-ce  MTE Gimnazjum Spo³eczne
3 m-ce  ZSG nr 1
Koordynator ds. sportu
W³odzinierz Filipiak

Biuletyn Miasta Milanówka
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W dniach 27.09  05.10.2008
odby³y siê coroczne mistrzostwa
Warszawy Seniorów w szachach.
W turnieju g³ównym startowa³o
41 czo³owych szachistów z województwa mazowieckiego.
Z naszej, milanowskiej sekcji udzia³ wziê³o 4 szachistów w tym 1 kobieta  by³a mistrzyni Polski Ela Kowalska.
Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Po emocjonuj¹cej
walce Mistrzem Warszawy zosta³ zawodnik
naszej sekcji 17 letni Piotr Nguyen. To zwyciêstwo jest jednym z wa¿niejszych osi¹gniêæ
w jego karierze szachowej.
Kapitan sportowy Wojciech Kulik
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