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Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie od 30 listopada
do 31 grudnia 2005 r.

Burmistrz
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
1. Zmian w bud¿ecie miasta na 2005 r.
a) dokonuje siê przeniesieñ miêdzy paragrafami w planie wydatków:
l w rozdz. 75023 z przeznaczeniem na zakup materia³ów eksploatacyjnych do
sprzêtu komputerowego,
l w rozdz. 75412 z przeznaczeniem na zakup paliwa, przegl¹d serwisowy oraz badanie techniczne samochodów,
l w rozdz. 75416 w planie wydatków Stra¿y Miejskiej z przeznaczeniem na przegl¹d linii telefonicznych po zakoñczonym
remoncie budynku,
l w rozdz. 75495 w planie wydatków Stra¿y Miejskiej z przeznaczeniem na serwis
sprzêtu komputerowego,
l w rozdz. 80101:
 w planie finansowym Szko³y Podstawowej Nr 2 w celu zakupu wyposa¿enia
kuchni i sto³ówki, uzupe³nienia i wymiany wyposa¿enia klas, zakup pomocy dydaktycznych oraz z przeznaczeniem na
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Powitanie 2006 roku
Sta³o sie ju¿ tradycj¹ wspólne
witanie Nowego Roku.

31 grudnia 2005 roku o godzinie 23.45
skwer F.A. Ossendowskiego odwiedzi³o razem ze swoimi rodzinami i znajomymi wielu Mieszkañców Milanówka, którzy wspólnie bawili siê przy muzyce w oczekiwaniu na
pó³noc i pokaz sztucznych ogni.
Na skwerze zamontowano równie¿ telebim,
z którego emitowano program muzyczny.
Punktualnie o godzinie 24.00 wzniesiony zosta³ noworoczny toast i rozpocz¹³ siê

pokaz fajerwerków, który wzbudzi³ aplauz
i podziw obecnych osób.
Gor¹co dziêkujê wszystkim sponsorom
imprezy, którzy pokryli jej koszty (pe³na
lista sponsorów na str. 14.)
Podziêkowania sk³adam
równie¿ s³u¿bom dbaj¹cym
o nasze bezpieczeñstwo
i zdrowie podczas tej nocy:
cz³onkom Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej, Policji i Stra¿y
Miejskiej. Dziêkujê pracownikom Miejskiego Orodka
Kultury oraz pracownikom
Urzêdu Miejskiego za przygotowanie ca³ej imprezy.
ciag dalszy na str. 14

Wspólne powitanie
Nowego Roku na skwerze
F.A. Ossendowskiego

ci¹g dalszy na str. 2

Milanowskie INWESTYCJE 2005
Drogi powiatowe charakteryzuje wykonanie ponad dwukrotnie wiêkszego zakresu robót ni¿ w 2004 roku.
Zakoñczylimy budowê chodnika w ulicy Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej. W ten
sposób po³¹czylimy ten rejon miasta z centrum bezpiecznym ci¹giem pieszym.
W ulicy Kociuszki zosta³ wymieniony
chodnik po wschodniej stronie jezdni, na odcinku miêdzy skwerem Starzyñskiego i ulic¹ Literack¹, i po tej samej stronie jezdni zosta³ wybudowany chodnik na odcinku miêdzy ulicami Podgórn¹ i Podlen¹.
W ulicy P. Skargi zosta³a dokoñczona budowa chodnika po po³udniowej stronie jezdni miêdzy osiedlem GSM Jedwabnik a wia- Ulica Kociuszki w rejonie kocio³a
w. Jadwigi i Urzêdu Miasta  uk³adanie
duktem.
ci¹g dalszy na str. 3

nowej nawierzchni asfaltowej
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Fot. M. Koszuta

Bran¿a drogowa. Rok 2005 by³ rokiem
rekordowym, pod wzglêdem zakresu inwestycji drogowych w Milanówku. Wykonanych i zmodernizowanych zosta³o 8 kilometrów bie¿¹cych dróg, czyli 2 razy wiêcej ni¿
w roku 2004. Obecnie 42% dróg na terenie
miasta, to drogi utwardzone.
Inwestycjami zosta³y objête wszystkie kategorie dróg: droga wojewódzka, drogi powiatowe i oczywicie drogi gminne. A oto
szczegó³y:
Droga wojewódzka  ulica Królewska.
Wybudowany zosta³ chodnik z pasem zieleni po po³udniowej stronie ulicy, na odcinku ulica Podwiejska  II sk³ad budowlany. Ponadto zamontowane zosta³y 4 wiaty przystankowe (2 w rejonie Turczynka i 2 w rejonie WKD Grudów).

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie od 30 listopada do 31 grudnia 2005 r.
ci¹g dalszy ze str. 1

fundusz wiadczeñ socjalnych pracowników w zwi¹zku z naliczonym odpisem
rocznym,
 w planie finansowym Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 1 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy zlecenia, zakup
tablic og³oszeniowych, remont sal lekcyjnych, badania okresowe pracowników
szko³y oraz op³aty internetowe,
 w rozdz. 80101 o kwotê 3.950 z³, w tym:
1.950 z³ w planie finansowym Zespo³u
Szkó³ Gminnych Nr 1 z przeznaczeniem
na op³acenie sk³adek ZUS oraz 2.000 z³
w planie finansowym Zespo³u Szkó³
Gminnych Nr 3 na zakup rodków ¿ywnoci do sto³ówki szkolnej.
l w rozdz. 80104:
 w planie finansowym Przedszkola Nr 1
z przeznaczeniem na zakup materia³ów
biurowych oraz rodków czystoci po remoncie pomieszczeñ przedszkolnych
oraz na zakup wyposa¿enia kuchni i sto³ówki w celu dostosowania pomieszczeñ
przedszkolnych do systemu HACCAP,
l w rozdz. 85195 z przeznaczeniem na zakup 3 glukometrów dla szkó³ gminnych,
l w rozdz. 85154 z przeznaczeniem na pokrycie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne,
l rozdz. 85219  Orodek Pomocy Spo³ecznej z przeznaczeniem na zakup dwóch
niszczarek, tonerów do kserokopiarek,
materia³ów papierniczych, przegl¹d instalacji elektrycznej budynku oraz na szkolenia dotycz¹ce zamówieñ publicznych,
l rozdz. 85401 w planie finansowym Szko³y Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na
ZFS w zwi¹zku z skorygowaniem naliczenia rocznego,
l w rozdz. 90004 z przeznaczeniem na prace zwi¹zane z pielêgnacj¹ zieleni miejskiej,
l w rozdz. 92195 z przeznaczeniem na pokaz ogni sztucznych podczas powitania
Nowego 2006 Roku,
b) zwiêksza siê dochody bud¿etowe
w rozdz. 75801 o zwiêkszon¹ czêæ owiatow¹ subwencji ogólnej z bud¿etu pañstwa
w wys. 103.971 z³,
c) zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿etowe w rozdz. 85213 o zwiêkszon¹ kwotê dotacji celowej w wys. 3.299 z³ z przeznaczeniem na sfinansowanie sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne,
d) dokonuje siê przeniesieñ miêdzy rozdzia³ami:
l w dziale 750  Administracja Publiczna:
 z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe pracowników, koszty umów zlecenie
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i o dzie³o oraz zakup sprzêtu komputerowego,
z przeznaczeniem na zakup programu
komputerowego dla Referatu Organizacyjnego, delegacje s³u¿bowe pracowników, ubezpieczenia, koszty archiwizacji
dokumentów i dorêczania pism, druk
og³oszeñ,
w dziale 754  Bezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa:
zabezpiecza siê rodki finansowe na
ubezpieczenie samochodów po¿arniczych,
na pokrycie kosztów energii w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Autopoprawki do projektu bud¿etu na
2006 rok.

3. Powo³ania pe³nomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzêdzie
Miejskim.
4. Powo³ania Zespo³u Wdra¿aj¹cego Strategiê Integracji i Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych Gminy Milanówek na
lata 2005-2010, w sk³adzie: przewodnicz¹cy  Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej, cz³onkowie  Zastêpca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Pe³nomocnik ds. Profilaktyki i Uzale¿nieñ,
przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i Przewodnicz¹cy Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Sportu Rady Miasta.
5. Og³oszenia otwartego konkursu ofert na
realizacjê zadañ publicznych w zakresie
organizacji wypoczynku zimowego dzieci i m³odzie¿y z Milanówka w okresie od
16-29 stycznia 2006 r.  ofert nie z³o¿ono.
6. Przeprowadzenia konkursu na Najpiêkniej owietlony ogródek wi¹teczny
2005 (szczegó³y na stronie 24).
7. Inwentaryzacji sk³adników maj¹tkowych
Urzêdu Miejskiego wg stanu na 31 grudnia 2005 r.
II. Skierowa³ na XXIX Sesjê Rady Miasta
projekty uchwa³, które zosta³y podjête
przez Radê (publikujemy je na stronach:
4-6 Biuletynu).
III. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie zapytania o cenê
 na zakup i dostarczanie materia³ów biurowych i sanitarnych dla Urzêdu Miejskiego w 2006 r.,
 na dostawê zestawów i programów komputerowych dla Urzêdu Miejskiego,
w trybie pozaustawowym
 na wykonanie robót remontowych w drogach gminnych oraz ukszta³towanie
i utwardzenie powierzchni 450 m2 na stadionie sportowym na Turczynku,

 na wykonanie betonowego szamba
szczelnego wraz z po³¹czeniem do instalacji sanitarnej w budynku zaplecza sportowego na terenie stadionu przy ul. Turczynek,
 na wykonanie systemu nawadniaj¹cego
boiska na terenie stadionu sportowego
przy ul. Turczynek,
 na budowê sieci wodoci¹gowej w ul. Warszawskiej (zamkniêcie piercienia do
ul. Bliskiej),
 na budowê kana³u sanitarnego (L=60 m)
w ul. Warszawskiej,
 na zakup elementów betonowych (przêse³ ogrodzeniowych) w celu uzupe³nienia
ubytków w ogrodzeniu betonowym od
strony ul. Krakowskiej przy torach PKP,
 na wykonanie owietlenia ulicznego
w ulicach: Per³owej, Nadarzyñskiej i Czubiñskiej,
 na zakup kurtyn owietleniowych do dekoracji drzew w centrum miasta w okresie wi¹tecznym,
 na zakup kwiatów (chryzantem doniczkowych) przeznaczonych do zasadzenia
w Miejscach Pamiêci Narodowej,
 na zakup 60 paczek wi¹tecznych (¿ywnociowych) dla dzieci  podopiecznych
Miejskiej wietlicy Opiekuñczo-Wychowawczej,
 na wykonanie filmu dokumentuj¹cego
zagadnienia gospodarki odpadami i elementy edukacji ekologicznej na terenie
Miasta.
IV. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
1. W trybie przetargu nieograniczonego:
 na budowê sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. In¿ynierskiej (na odcinku Grudowska-Sosnowa),
 na budowê sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. G³owackiego, Mi³ej, Piêknej i Makowej,
 na Obs³ugê toalet przenonych (obejmuj¹c¹ wynajem i serwis) na terenie miasta
Milanówka w 2006 r., ustawionych
w piêciu miejscach: ul. Krótka (amfiteatr), ul. Warszawska (SM), ul. Królewska róg ul. Kociuszki, ul. Wojska Polskiego (obok cmentarza), ul. Barwna (druga
brama cmentarza).
2. W trybie zapytania o cenê:
 na projekty budowlane sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Fiderkiewicza i Charci
Skok,
 na projekty budowlane przy³¹cza kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Gospodarska,
 na projekty budowlane sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Staszica, Kasztanowej,
Jesionowej i Morwowej,
 na projekty budowlane przy³¹cza kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Grudów III
(Mi³a, Piêkna, Makowa, Wierzbowa, Weso³a).
Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

Ponadto, zosta³y u³o¿one nowe nawierzchnie asfaltowe: w ulicy Kwiatowej
(wylot do ulicy Kociuszki 100 mb), w ulicy
Kociuszki (Literacka-Kocielna), w ulicy
Kocielnej (Kociuszki-Smoleñskiego),
w ulicy Pi³sudskiego (Królewska-Fiderkiewicza), w ulicy Nowowiejskiej (Królewska-Cicha) i w ulicy redniej (KazimierzowskaBagnista).
Drogi gminne  wykonano prawie 2 razy
wiêkszy zakres robót ni¿ w 2004 roku.
Ulica Wojska Polskiego  nawierzchnia
z kostki betonowej i chodnik (Pó³nocna-Podgórna) i (S³owackiego-Stawy).
Ulica Ludna  pobocze z p³yty a¿urowej po
pó³nocnej stronie jezdni (Wojska PolskiegoWronia).
Ulica Zachodnia  nowa nawierzchnia asfaltowa 65 mb wylot do ulicy S³owackiego.
Ulica Czubiñska  nawierzchnia z trylinki
i chodnik (Zielona-Naddawki).
Ulica Wiejska  nawierzchnia z trylinki 50 mb
wylot do ulicy Czubiñskiej.
Ulica Piasta  wymiana chodników przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym.
Ulica Krakowska  wymiana nawierzchni
z trylinki i budowa parkingu na 45 miejsc
 II etap (Dworcowa-Wspólna).
Urz¹d Miejski  utwardzenie drogi wjazdowej i parkingu.
Miejski Orodek Kultury  budowa parkingu
przy Teatrze Letnim.
Ulica Brzozowa  nowa nawierzchnia asfaltowa (P. Skargi-Warszawska).
Ulica Grabowa  nawierzchnia z trylinki
i chodnik (Pi³sudskiego-Okólna).

Ulica Grabowa w rejonie ul. Pi³sudskiego
 nawierzchnia z trylinki i chodnik

Ulica Lena  wymienione chodniki (Krzywa-Prosta).
Ulica Graniczna  chodnik po pó³nocnej stronie jezdni (Grudowska-Krótka).
Ulica D³uga  ci¹g pieszo-jezdny z kostki brukowej (Grudowska-Królewska).
Ulica Grudowska  wymieniony chodnik po
zachodniej stronie jezdni (Królewska-D³uga).
Ulica Polna  ca³a  t³uczeñ, krawê¿nik
i chodniki.

Ulica Jasna  ca³a  nowa nawierzchnia asfaltowa.
Ulica S³oneczna  ca³a  nowa nawierzchnia
asfaltowa.
Ulica Nadarzyñska (Grudowska-Wiatraczna)
chodnik po stronie po³udniowo-zachodniej.
Ulica Staszica  nawierzchnia z trylinki (Królewska-Wysoka).
Ulica £¹kowa  nawierzchnia asfaltowa
500 mb od wylotu w ulicê Kazimierzowsk¹.
Bran¿a kanalizacyjna  ogó³em 3,3 kilometra kanalizacji  jest to druga po bran¿y
drogowej, z uwagi na zaanga¿owane rodki, bran¿a w bud¿ecie miasta w 2005 r. Po
uwzglêdnieniu tych inwestycji, sieæ kanalizacyjna osi¹gnê³a 35% docelowej.
Ulice: Marsza³kowska, Cicha, Jasna i S³oneczna (inwestycja Grudów II).
Ulica Mickiewicza (Kociuszki-Zachodnia).
Ulica Okopy Górne.
Ulica Podlena (Wspólna-Leny lad), Niska,
Po³udniowa i Zak¹tek.

Zakoñczylimy II etap budowy mieszkañ
dla naszych lokatorów w ramach
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego
 oddany do u¿ytkowania budynek TBS
przy ul. Bliskiej (II etap)

ul. Turczynek postawiono budynek kontenerowy zaplecza sportowego oraz rozpoczêto
utwardzanie terenu skateparku.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Prace przy budowie kanalizacji w ulicy
Podlenej

Rozpoczêto budowê w ulicach G³owackiego, Mi³ej, Piêknej, Makowej, Winiowej
i Weso³ej (inwestycja Grudów III)
Bran¿a wodoci¹gowa  ogó³em wykonano 1 km wodoci¹gów  jest to bran¿a o wysokim stanie zaawansowania (nasycenie sieci¹ wodoci¹gow¹ wynosi 99% docelowej sieci
w istniej¹cych drogach publicznych).
Ulice Szczepkowskiego, Norwida i Dzier¿anowskiego (nowy teren przeznaczony pod
zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ pomiêdzy ulicami Kochanowskiego i Ludn¹).
Ulica boczna od Kraszewskiego.
Ulica Warszawska (Brzozowa-Bliska).
Ulica Moniuszki.
Bran¿a owietleniowa  dobudowane
zosta³y w 2005 roku 72 punkty wietlne. Jest
to bran¿a, podobnie jak wodoci¹gi, charakteryzuj¹ca siê bardzo du¿ym zaawansowaniem. £¹cznie punktów wietlnych na koniec
2005 jest 2475, co stanowi 99,5% docelowego zapotrzebowania w ulicach istniej¹cych.
Wykonane inwestycje w tej bran¿y:
Ulice Kociuszki (DWK-Spokojna) i Spokojna;
Ulica Ledóchowskiej;

Fot. M. Koszuta

ci¹g dalszy ze str. 1.

Plac Starzyñskiego;
Teren Miejskiego Orodka Kultury;
Ulica Warszawska (Brzozowa-Bliska);
Ulica Grudowska (Brwinowska-Owczarska);
Ulica Poleska;
Ulica Marzanny;
Teren Urzêdu Miejskiego.
Bran¿a budowlana  rozpoczêto budowê I etapu Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy Zespole Szkó³ nr 1 przy ulicy
Szkolnej. Wykonano fundamenty pod halê
sportow¹, sto³ówkê i bibliotekê oraz wietlicê. Na terenie stadionu sportowego przy

Fot. M. Kacprzyk

Milanowskie inwestycje 2005

Monitoring wizyjny w Stra¿y Miejskiej

Dla Mieszkañców

Informacje dotycz¹ce zagadnieñ zwi¹zanych
z pod³¹czeniem gazu, pr¹du i wody mo¿na
uzyskaæ w Miejskim Centrum Informacji,
ul. Warszawska 32 (budynek Stra¿y Miejskiej),
tel. 022 499 48 70, e-mail: mci@milanowek.pl
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Informacja z XXIX Sesji Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
XXIX Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 20 grudnia 2005 r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, zastêpca burmistrza Bogdan Korycki, skarbnik Gra¿yna Wójcik, sekretarz
miasta Wies³awa Kwiatkowska, pracownicy
Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie
i mieszkañcy miasta Milanówka.
Burmistrz wrêczy³ nagrody Komendantowi komisariatu Policji w Milanówku oraz
wyró¿nionym Policjantom.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o.
Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ przedstawione projekty uchwa³:
Uchwa³a nr 323/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia wybranych radnych do M³odzie¿owej Rady Miasta, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 13-za, jednog³onie.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta i Burmistrz
Miasta wrêczyli nowowybranym radnym
II kadencji M³odzie¿owej Rady Miasta Milanówka zawiadczenia o wyborze i dokonali
prezentacji radnych.
Uchwa³a nr 324/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: odwo³ania kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego w Milanówku, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 7-za, 3-przeciw,
4-wstrz.
Ze stanowiska Kierownika Urzêdu Stanu
Cywilnego w Milanówku odwo³ano Pani¹
Zofiê Dmuchowsk¹ w zwi¹zku z przejciem
na emeryturê.
Uchwa³a nr 325/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: powo³ania kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego w Milanówku, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 10-za, 4-wstrz.
Burmistrz przedstawi³ radnym kandydatkê
na Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego wy³onion¹ w drodze konkursu. Radni powo³ali
Pani¹ Adrianê Si³ka-Lesiakowsk¹ na stanowisko Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego
w Milanówku.
Uchwa³a nr 326/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2005 r.,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za,
jednog³onie.
Dokonano zmian w planie dochodów bud¿etowych
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l Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
zwiêksza siê plan dochodów w zwi¹zku
z przyznaniem przez Ministra Sportu dofinansowania ze rodków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w br. w wys. 50.000 z³
z przeznaczeniem na budowê hali sportowej
z zapleczem.
Zwiêkszono plan wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych
na zadaniu budowa CSiR GRUDÓW
o 50.000 z³, tj. o przyznane na ten cel rodki
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Dokonano przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych
l Rozdz. 75702  Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek JST
 zmniejsza siê plan wydatków przeznaczonych na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek o 50.202 z³ (z uwagi na
uzyskane ni¿sze ni¿ pierwotnie zak³adano
oprocentowanie kredytów).
l Rozdz. 60016  Drogi publiczne gminne
 przeznacza siê kwotê 10.000 z³ na remonty dróg nieutwardzonych.
l Rozdz. 75023  Urzêdy gmin  zwiêksza
siê wydatki ³¹cznie o 4.700 z³ z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego programu
komputerowego w wydawnictwie LEX oraz
na szkolenia dla pracowników.
l Rozdz. 80101  Szko³y podstawowezwiêksza siê plan wydatków bie¿¹cych w SP
Nr 2 o 11.000 z³ z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposa¿enia do klas lekcyjnych
i pomieszczeñ biurowych, wyposa¿enia do
sali gimnastycznej (materace, pi³ki) oraz nowych atestowanych elementów do gier zespo³owych (np. do unihockeya). Natomiast
w ZSG Nr 3 dokonuje siê przeniesieñ na kwotê
3.000 z³ z przeznaczeniem na zakup artyku³ów ¿ywnociowych do sto³ówki szkolnej,
zakup artyku³ów pimiennych i zabawek dla
dzieci przebywaj¹cych w wietlicy szkolnej
oraz zmniejsza siê plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 14.750 z³ (rodki
przenosi siê do rozdz. 92601).
l Rozdz. 80110  Gimnazja  dokonuje siê
zmian w planie wydatków ZSG NR 3 polegaj¹cych na przeniesieniu wydatków miêdzy
paragrafami na kwotê 2.728 z³ z przeznaczeniem na wyp³atê ekwiwalentu za odzie¿
ochronn¹ i robocz¹ pracowników oraz na
pokrycie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i Fundusz Pracy. Ponadto zmniejsza siê
plan wydatków na wynagrodzenia osobowe
o 10.000 z³ (rodki przenosi siê do rozdz.
92601).
l Rozdz. 90015  Owietlenie ulic, placów,
dróg  na zakup owietlenia wi¹tecznego na
drogi miejskie przeznacza siê kwotê 9.102 z³
oraz zwiêksza siê wydatki o 24.000 z³

z przeznaczeniem na koszty owietlenia dróg
miejskich (z uwagi na wzrost cen energii
elektrycznej i du¿y przyrost liczby opraw
owietleniowych).
l Rozdz. 92109  Domy i orodki kultury,
wietlice i kluby  zwiêksza siê dotacjê dla MOK
o 1.400 z³ z przeznaczeniem na zakup ekranów do projekcji filmów multimedialnych.
l Rozdz. 92601  Obiekty sportowe 
zmniejsza siê plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu budowa Centrum Sportu
i Rekreacji  GRUDÓW o kwotê 10.000 z³
(w zwi¹zku z uzyskanym dofinansowaniem,
pierwotnie planowane rodki w³asne przenosi siê do rozdz. 60016). Natomiast w ramach
wydatków bie¿¹cych zwiêksza siê plan na
wynagrodzenia i pochodne o 1.250 z³
w zwi¹zku z d³ugotrwa³ym zwolnieniem lekarskim pracownika hali sportowej i koniecznoci¹ zatrudnienia osoby na zastêpstwo oraz na prace remontowe toalet i natrysków w hali sportowej przeznacza siê
23.500 z³.
Uchwa³a nr 327/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: bud¿etu Miasta Milanówka na
2006 r., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
12-za, 3-przeciw.
Komentarz Burmistrza Jerzego Wysockiego
do bud¿etu miasta na 2006 r. umieszczamy
po Informacji z Sesji, jako wstêp do objanieñ
bud¿etu miasta na br. (na str. 7)
Uchwa³a nr 328/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia 2006 r. kredytu na
wydatki inwestycyjne nie znajduj¹ce pokrycia w planowanych dochodach bud¿etu miasta, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
12-za, 3-przeciw.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie w roku
2006 d³ugoterminowego kredytu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie
znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach bud¿etu miasta do kwoty 1.650.000,00 z³
Uchwa³a nr 329/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie w 2006
roku preferencyjnej po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokoci
1.228.450 z³ z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych
na budowê kanalizacji sanitarnej w Milanówku.
Uchwa³a nr 330/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia preferencyjnego kre-

dytu w Banku Ochrony rodowiska S.A I Oddzia³ w Warszawie, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za, 2-przeciw, 1-wstrz.
Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie w roku
2006 preferencyjnego kredytu w Banku
Ochrony rodowiska S.A. I Oddzia³ w Warszawie w wysokoci 500.000 z³ z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Milanówku,
w tym na budowê kanalizacji sanitarnej
w ulicach In¿ynierskiej (70.000 z³) i G³owackiego, Mi³a, Piêkna, Makowa (430.000 z³).
Uchwa³a nr 331/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie
zabezpieczenia w formie weksla in blanco,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³onie.
Rada Miasta Milanówka wyrazi³a zgodê na
zabezpieczenie w formie weksla in blanco
wraz z deklaracj¹ wekslow¹, zaci¹ganych
przez Burmistrza Miasta Milanówka kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego
w ci¹gu 2006 roku niedoboru bud¿etu, do
wysokoci 1.000.000 z³.
Uchwa³a nr 332/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie:okrelenia wysokoci i zakresu
pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej
dla Powiatu Grodziskiego w 2006 roku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie w 2006
roku Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej na budowê boiska sportowego przy Zespole Szkó³ Nr 1 przy ul. Wójtowskiej w Milanówku i przekazaniu na ten cel rodków
finansowych w wys. 80.000 z³ oraz na modernizacjê dróg powiatowych w Milanówku
i przekazaniu na ten cel rodków finansowych w wys. 410.000 z³. Powiat Grodziski
ze swej strony przeznacza w 2006 roku
690.000 z³ na modernizacjê dróg powiatowych w naszym miecie. Szczegó³owy zakres
robót obejmuje: budowê chodnika ulicy: Piotra Skargi (p³n. strona), Kociuszki (na odcinku Podgórna-Krasiñskiego  zach. strona i Literacka-Krasiñskiego  wsch. strona),
Pi³sudskiego (na wysokoci targowiska),
Warszawskiej (na odcinku Akacjowa- Podwiejska), Nowowiejskiej (I etap od ulicy Królewskiej  wsch. strona) oraz na wykonanie
nak³adek asfaltowych w ulicach: redniej,
Kwiatowej i Piotra Skargi w Milanówku.
Uchwa³a nr 333/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: przyjêcia Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta Milanówka
w roku 2006, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Przyjêto jak co roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Milanówka
w roku 2006. Na realizacjê zadañ w roku
2006 (ze rodków z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych)
przeznaczono 140.000,00 z³.

Uchwa³a nr 334/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Milanówka na lata 2005-2013, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za, 1-przeciw, 2-wstrz.
Rada Miasta dokona³a aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Milanówka na lata 2005-2013:
l Rok 2005  dostosowanie zakresu do rzeczywicie wykonanych inwestycji zgodnych
z planem inwestycji bud¿etu miasta na rok
2005,
l Rok 2006  uwzglêdnienie wszystkich inwestycji zawartych w planie inwestycji na
rok 2006,
l Rok 2007  przesuniêto:
 z roku 2010 budowê kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej,
 z roku 2013 budowê kanalizacji sanitarnej w ul. Wiatracznej,
 z roku 2011 modernizacjê ul. Skonej,
 z lat 2009-2010 na 2007-2008 rozbudowê siedziby MOK,
 z lat 2008-2009 na 2007-2008 modernizacjê siedziby ZGKiM oraz OPS przy
ul. Fiderkiewicza,
 z roku 2008 budowê kanalizacji sanitarnej w ul. Gospodarskiej i Olszowej,
oraz dopisano zadania:
 modernizacjê ul. Przechodniej (20072008),
 modernizacjê ul. Królowej Jadwigi,
l Rok 2008 - przesuniêto:
 z roku 2009 modernizacjê ul. Stawy,
oraz dopisano modernizacjê k³adki nad torami kolejowymi przy ul.Czubiñskiej  po
przejêciu jej od PKP.
Uchwa³a nr 335/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: uchylenia uchwa³y Nr 210/
XXVIII/00 Rady Miasta Milanówka z dnia
19 wrzenia 2000 r. oraz uchwa³y nr 225/
XX/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 listopada 2004r., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
W zwi¹zku z nowelizacj¹ ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków oraz ustawy o utrzymaniu w czystoci i porz¹dku w gminach,
radni uchylili zdezaktualizowan¹ uchwa³ê
w sprawie zasad tworzenia za³¹cznika inwestycyjnego do bud¿etu Gminy i trybu
wspó³pracy z w³acicielami nieruchomoci.
Uchwa³a nr 336/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w Strategii
Zrównowa¿onego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 11-za, 2-przeciw, 2-wstrz.
Rada Miasta dokona³a aktualizacji zapisów
w Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020.

Uchwa³a nr 337/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia Wieloletniego
Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
zasobem Gminy Milanówek na lata 20062010, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
13-za, 1-wstrz.
Radni zatwierdzili Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem
Gminy Milanówek na lata 2006-2010, który okrela politykê gminy w sektorze gospodarowania mieszkaniowym zasobem i pozwala na przyjêcie odpowiedniej strategii finansowania rozwoju lokalnego mieszkalnictwa. Program obejmuje nastêpuj¹ce zagadnienia:
l prognozê dotycz¹c¹ wielkoci oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Milanówek w poszczególnych latach
z jednoczesnym podzia³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne,
l analizê potrzeb oraz plan remontów
i modernizacji wynikaj¹cy ze stanu technicznego budynków i lokali, z podzia³em na poszczególne lata,
l planowan¹ sprzeda¿ lokali w kolejnych
latach,
l zasady polityki czynszowej oraz warunki obni¿ania czynszu,
l sposób i zasady zarz¹dzania lokalami
i budynkami wchodz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
l ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
l wysokoæ wydatków w kolejnych latach,
z podzia³em na koszty bie¿¹cej eksploatacji,
koszty remontów oraz koszty modernizacji
lokali i budynków wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarz¹du nieruchomociami wspólnymi, w których gmina jest jednym ze wspó³w³acicieli,
a tak¿e wydatki inwestycyjne,
l opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
l tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych lokalnej spo³ecznoci poprzez rozwój budownictwa mieszkaniowego w ramach towarzystwa budownictwa spo³ecznego (dalej TBS).
G³ównym zadaniem zawartym w Programie
jest rozwi¹zanie problemu mieszkaniowego
lokatorów z nieruchomoci przy ul. Podwiejskiej, czyli z lokali o najni¿szym standardzie
w Milanówku. W tym celu planowane jest
przekwaterowanie lokatorów do zasobów
o wy¿szym standardzie, co ma nast¹piæ równolegle z budow¹ III etapu towarzystwa budownictwa spo³ecznego TBS  do koñca
2008 r.
Uchwa³a nr 338/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostar-
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czania wody i odprowadzania cieków na
terenie Gminy Miasto Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³onie.
Radni zatwierdzili Regulamin dostarczania
wody i odprowadzania cieków na terenie
miasta, zgodnie z nowelizacj¹ ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków dotychczasowy Regulamin zyska³ rangê aktu prawa miejscowego. Ponadto na³o¿y³ obowi¹zek wprowadzenia w dotychczasowym Regulaminie dodatkowych zapisów uwzglêdniaj¹cych sposób dokonywania odbioru przez przedsiêbiorstwo wodno-kanalizacyjne wykonanego
przy³¹cza oraz warunki dostarczania wody
na cele przeciwpo¿arowe.
Uchwa³a nr 339/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie
przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul. In¿ynierskiej 13/15, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego
w budynku przy ul. In¿ynierskiej 13/15 na
rzecz dotychczasowych najemców na zasadach okrelonych w uchwale z roku 2004
(tzn. bonifikata w wysokoci 90% od ceny
lokalu mieszkalnego, w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 30 czerwca 2006 r. lub bonifikata w wysokoci 60%
w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu
mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty).
Uchwa³a nr 340/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie
przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul. Pi³sudskiego 33, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego
w budynku przy ul. Pi³sudskiego 33, na rzecz
dotychczasowego najemcy na zasadach
okrelonych w uchwale z roku 2004 (tzn.
bonifikata w wysokoci 70% od ceny lokalu
mieszkalnego, w przypadku jednorazowej
zap³aty w terminie do dnia 30 czerwca 2006 r.
lub bonifikata w wysokoci 60% w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty).
Uchwa³a nr 341/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie
przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul. Zamenhofa 1, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego
w budynku przy ul. Zamenhofa 1, na rzecz
dotychczasowego najemcy na zasadach

6

okrelonych w uchwale z roku 2004 (tzn.
bonifikata w wysokoci 60 % od ceny lokalu
mieszkalnego, w przypadku jednorazowej
zap³aty w terminie do dnia 30 czerwca 2006 r.
lub bonifikata w wysokoci 40 % w przypadku roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty).
Uchwa³a nr 342/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na zamianê:
proj. dz. 23/5 w obr. 05-15 o powierzchni
4 m2 przy ulicy Krakowskiej 11 w Milanówku, stanowi¹cej w³asnoæ Gminy na proj. dz.
23/7 w obr. 05-15 o powierzchni 4 m2 przy
ulicy Krakowskiej 11 w Milanówku, stanowi¹cej w³asnoæ wspólnoty mieszkaniowej
po ich wydzieleniu z dzia³ki ew. nr 23/4, uregulowanej w KW 13603 oraz dzia³ki ew.
nr 23/3, uregulowanej w KW 50601, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Na wniosek Prezesa PSS SPO£EM, radni wyrazili zgodê na powy¿sz¹ wzajemn¹ zamianê fragmentów nieruchomoci gruntowej
miêdzy Wspólnot¹ Mieszkaniow¹ a Gmin¹,
w celu poprawienia komunikacji z zapleczem
na dzia³ce przy ulicy Krakowskiej 11 w Milanówku.
Uchwa³a nr 343/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul.
Okólnej 3a, bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek oraz zasad p³atnoci za te lokale, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za,
jednog³onie.
Uchwa³a nr 344/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na udzielenie
przez Burmistrza Miasta Milanówka bonifikaty od ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek, w budynku po³o¿onym w Milanówku przy ul. Okólnej 3a, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zbycie przez Gminê
Miasto Milanówek lokali mieszkalnych
w budynku przy ul.Okólnej 3a bêd¹cych w³asnoci¹ Gminy Miasto Milanówek na rzecz
dotychczasowego najemcy i udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y na zasadach analogicznych jak w roku 1996 (tzn. bonifikata w wysokoci 90% od ceny lokalu mieszkalnego, w przypadku jednorazowej zap³aty w terminie do dnia 30 czerwca 2006 r. lub
bonifikata w wysokoci 60% w przypadku
roz³o¿enia zap³aty ceny lokalu mieszkalnego, na wniosek najemcy, na raty).
Uchwa³a nr 345/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym
nieruchomoci gruntowej, oznaczonej jako
dz. ew. nr 8/14 przy ul. Brwinowskiej, stanowi¹cej w³asnoæ Gminy Miasto Milanówek,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za,
jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na zbycie przez Gminê
Miasto Milanówek nieruchomoci gruntowej

po³o¿onej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej, na rzecz w³acicieli przyleg³ej nieruchomoci (ze wzglêdu na kszta³t trójk¹ta o powierzchni 28 m2, dzia³ka nie mo¿e stanowiæ
odrêbnej dzia³ki budowlanej).
Uchwa³a nr 346/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: programu wspó³pracy na rok
2006 Gminy Miasto Milanówek z organizacjami pozarz¹dowymi, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu: 10-za, 4-wstrz.
Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie oraz realizacj¹ Programu Przejrzysta Polska, radni przyjêli powy¿szy program, który okrela podstawy wzajemnych relacji pomiêdzy organami
w³adzy samorz¹dowej, a organizacjami pozarz¹dowymi i stanowi podstawê dla w³adz
miasta do dysponowania rodkami publicznymi na wykonanie zadañ powierzonych do
realizacji organizacjom pozarz¹dowym.
Uchwa³a nr 347/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szko³ach przez Gminê Milanówek
w roku 2006, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Zgodnie z Kart¹ Nauczyciela corocznie jest
uchwalany Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
i w szko³ach przez Gminê Miasto Milanówek.
Regulamin okrela wysokoæ stawek oraz
szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz inne sk³adniki wynagrodzenia.
Uchwa³a nr 348/XXIX/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie: uchwalenia maksym alnej kwoty
dofinansowania nauczycielom szkó³ gminnych op³at za kszta³cenie pobieranych przez
szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia nauczycieli oraz przyjêcia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 r., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jednog³onie.
Radni okrelili maksymaln¹ kwotê dofinansowania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach gminnych do op³at poniesionych na
kszta³cenie w szko³ach wy¿szych i zak³adach
kszta³cenia nauczycieli, która w roku 2006
wynosi: 1.500,00 z³  za studia, 600,00 z³
 za kursy, szkolenia, seminaria, konferencje i warsztaty. Przyjêto równie¿ plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok w placówkach
publicznych prowadzonych przez Gminê
Miasto Milanówek.
Uchwa³y s¹ dostêpne na stronie www.bip.milanowek.pl, 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

Komentarz do Bud¿etu
Miasta Milanówka na rok 2006
Przyjêty na XXIX sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 20 grudnia ubieg³ego roku
bud¿et Miasta na rok 2006, jest kolejnym bud¿etem zrównowa¿onego rozwoju. Bud¿et
zamyka siê kwot¹ 34.097.940 z³ po stronie
dochodów (wzrost o 13,9 % w stosunku do
roku 2005) i kwot¹ 35.770.904 z³ po stronie
wydatków (wzrost o 8,2%, w stosunku do
roku 2005), w tym wydatki bie¿¹ce stanowi¹ 27.289.904 z³ (wzrost o 7,3% w stosunku do roku 2005), a wydatki inwestycyjne
stanowi¹ kwotê 8.481.000 z³ (wzrost
o 11,4% w stosunku do roku 2005).
Dochody opieraj¹ siê przede wszystkim
na wp³ywach z trzech róde³: podatku dochodowego od osób fizycznych (50,7% ogó³u
dochodów), czêci owiatowej subwencji
ogólnej i dotacji celowych na pomoc spo³eczn¹ z bud¿etu Pañstwa (26,6% dochodów)
i podatków i op³at lokalnych (17,2% dochodów).
W zakresie bie¿¹cych wydatków, bud¿et
na 2006 rok zapewnia realizacjê podstawowych wydatków Gminy, w tym na owiatê
(31,2% ogó³u wydatków), opiekê spo³eczn¹
(13,8% wydatków), administracjê publiczn¹ (11,4% wydatków), sport (7,7% wydat-

ków), gospodarkê odpadami i utrzymanie
czystoci w miecie (5,6% wydatków), bezpieczeñstwo publiczne (3,2% wydatków)
i kulturê (3,0% wydatków ).
Wydatki inwestycyjne stanowi¹ 23,7%
ogó³u wydatków), co stwarza mo¿liwoæ realizacji szeregu inwestycji: w ramach bran¿y kanalizacyjnej wybudujemy kolejne
5.500 mb kanalizacji, m.in. rozpoczynamy
inwestycje Grudów III (ulice Mi³a, Piêkna
i Makowa) i Osiedle Gospodarska (pocz¹wszy od przepompowni cieków przy ulicy Lipowej), przy czym budowê kanalizacji
na Osiedlu Gospodarska w istotny sposób
mo¿e opóniæ protest czêci mieszkañców
w sprawie lokalizacji przepompowni cieków. W bran¿y budowlanej planujemy zakoñczenie najwiêkszej inwestycji IV kadencji samorz¹du, czyli I etapu budowy Centrum Sportu i Rekreacji Grudów przy Zespole Szkó³ Gminnych nr 1 (wielofunkcyjna hala
sportowa, sto³ówka, biblioteka i sale lekcyjne). W bran¿y drogowej ujêtych zosta³o ponad 30 zadañ na drogach gminnych, powiatowych i drodze wojewódzkiej. Do najwa¿niejszych zadañ w drogach gminnych nale¿y zaliczyæ: budowê ulicy Pó³nocnej (Kociuszki-Parkowa), Leny lad (Podgórna-

Podlena), Wylot (Wiejska-Zielona), zakoñczenie budowy ulicy Polnej, budowê ulicy
Okrzei na po³udnie od ulicy £¹cznej oraz ulicy Wysockiego przy Osiedlu Berliny,
a tak¿e kontynuacjê modernizacji ulicy Wojska Polskiego (Pó³nocna-Ciasna) jak równie¿
wykonanie nak³adek asfaltowych w ulicy
Ludnej (Wojska Polskiego-Wronia) i Grudowskiej (Warszawska-Prosta). Niezmiernie
wa¿ne jest kontynuowanie modernizacji
dróg powiatowych wspólnie ze Starostwem
Powiatowym. W 2006 roku przeznaczamy
wraz ze Starostwem na ten cel 1,1 mln z³,
czyli o 250 tys. z³ wiêcej ni¿ w roku 2005.
Planujemy równie¿  w ramach porozumienia z Zarz¹dem Wojewódzkim  przebudowê skrzy¿owania ulicy Królewskiej z ulic¹
Szkoln¹ (sygnalizacja wietlna i poszerzenie
ulicy Szkolnej na wysokoci Zespo³u Szkó³
Gminnych nr 1 w zwi¹zku z budow¹ Centrum Sportu i Rekreacji Grudów). W bran¿ach wodoci¹gowej i energetycznej uwzglêdnilimy wiêkszoæ wniosków z³o¿onych do
bud¿etu przez Mieszkañców  w ten sposób
wybudujemy 1.170 mb nowych wodoci¹gów
i zainstalujemy ponad 40 nowych opraw
owietleniowych.
Wzi¹wszy to wszystko pod uwagê, uwa¿am, ¿e ten rok bêdzie dla Milanówka dobrym rokiem bud¿etowym.
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

Bud¿et Miasta Milanówka na rok 2006
Dochody bud¿etu Miasta na 2006 rok
oszacowane zosta³y na kwotê 34.097.940 z³.
Wydatki zaplanowano w wysokoci
35.770.904 z³. Przychody bud¿etu okrelono na kwotê 3.378.450 z³, natomiast rozchody bud¿etu  sp³aty rat kapita³owych kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych w latach
wczeniejszych wynios¹ 1.705.486 z³.

DOCHODY BUD¯ETOWE

Na zaplanowan¹ kwotê dochodów w wys.
34.097.940 z³ sk³adaj¹ siê:
1. Dochody w³asne w wys. 24.965.734 z³, co
stanowi 73,2% zaplanowanych dochodów.
2. Subwencja z bud¿etu pañstwa w wys.
6.154.777z³, co stanowi 18,1% planowanych dochodów.
3. Dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych zleconych miastu z zakresu administracji rz¹dowej oraz na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych w ³¹cznej wysokoci 2.977.429 z³, co stanowi 8,7% zak³adanych dochodów ogó³em.
I. Dochody w³asne  24.965.734 z³.
1. Wp³ywy z podatków, ustalanych odrêbnymi ustawami, oszacowane zosta³y
w ³¹cznej wysokoci 5.347.500 z³, w tym:
l z podatku rolnego  27.800 z³,
l z podatku od nieruchomoci od osób fizycznych i prawnych  3.770.000 z³,

l z podatku lenego  1.800 z³,
l z podatku od rodków transportowych od
l

l
l
l
l

2.
l
l
l
l
l
l
l
l

3.

osób fizycznych i prawnych  207.400 z³,
z podatku dochodowego od dzia³alnoci
gospodarczej osób fizycznych op³acanego
w formie karty podatkowej  80.000 z³,
podatek od spadków i darowizn  500.000 z³,
od posiadania psów  30.000 z³,
z podatku od czynnoci cywilnoprawnych
od osób fizycznych i prawnych  728.500 z³,
zaleg³oci z podatków zniesionych  2.000 z³.
Wp³ywy z op³at zak³ada siê, ¿e wynios¹
516.000 z³, z tego:
op³ata skarbowa  80.000 z³,
op³ata targowa  180.000 z³,
op³ata administracyjna  10.000 z³,
za wieczyste u¿ytkowanie gruntów 
35.000 z³,
op³ata za zezwolenia na sprzeda¿ napojów alkoholowych  140.000 z³,
op³ata sta³a za wpis i zmianê w ewidencji
dzia³alnoci gospodarczej  30.000 z³,
op³ata z tytu³u zwrotu kosztów postêpowania administracyjnego  6.000 z³,
op³ata za zajêcie pasa drogowego  35.000 z³.
Udzia³y miasta w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa  17.424.164 z³.

l udzia³ w podatku dochodowym od osób

prawnych zaplanowano w kwocie 140.000 z³,

l udzia³ w podatku dochodowym od osób

4.
l

l

l

5.
l

l

l

fizycznych w wys. 17.284.164 z³. Powy¿sz¹ kwotê przyjêto do bud¿etu w oparciu
o wstêpn¹ informacjê Ministerstwa Finansów.
Dochody z maj¹tku miasta  154.010 z³.
wp³ywy ze sprzeda¿y nieruchomoci
(sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, sprzeda¿ zasiedlonych mieszkañ komunalnych i dzia³ek przyleg³ych )  67.100 z³,
wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa
wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoci  7.710 z³,
dochody z dzier¿aw terenu, wynajmu pomieszczeñ oszacowano ³¹cznie na kwotê
79.200 z³.
Dochody jednostek bud¿etowych miasta  649.120 z³, w tym:
dochody przedszkola miejskiego z tytu³u
odp³atnoci za wy¿ywienie dzieci, op³aty
sta³ej, wynagrodzenia przys³uguj¹cemu
p³atnikowi  348.200 z³,
dochody ZSG Nr 1 z tytu³u odp³atnoci za
wy¿ywienie dzieci i wynagrodzenia dla
p³atnika  110.500 z³,
dochody Szko³y Podstawowej Nr 2 z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika, wp³at

7

rodziców za wy¿ywienie dzieci i wyjazdy
na basen  77.000 z³,
l dochody ZSG Nr 3 z tytu³u odp³atnoci za
wy¿ywienie dzieci, organizacjê zajêæ
sportowych, wp³ywy z prowizji za ubezpieczenie dzieci  62.500 z³,
l dochody Orodka Pomocy Spo³ecznej za
wiadczone us³ugi opiekuñcze oraz dochody z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika  24.400 z³,
l dochody Stra¿y Miejskiej z tytu³u nak³adanych mandatów karnych oraz zwrotu
kosztów z PKP za wodê  16.400 z³,
l dochody Urzêdu Miasta z tytu³u sprzeda¿y materia³ów przetargowych, refundacji
wynagrodzeñ z PUP, z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika  10.120 z³.
6. Pozosta³e dochody w³asne  874.940 z³.
l wp³ywy z odsetek od nieterminowo regulowanych nale¿noci z tytu³u wszystkich
podatków i op³at  110.700 z³,
l odsetki od rodków na rachunkach bankowych  44.900 z³,
l wp³ywy z tytu³u wiadczonych us³ug reklamowych podczas organizacji imprez
kulturalnych w miecie  10.000 z³,
l wp³ywy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim z tytu³u rozliczenia wyniku dzia³alnoci (zysku)  350.000 z³,
l wp³ywy z tytu³u zwrotu poniesionych
kosztów na owietlenie budek telefonicznych  1.000 z³,
l wp³aty mieszkañców na budowê kanalizacji w miecie  110.000 z³,
l darowizny od mieszkañców na budowê
dróg w miecie  10.000 z³,
l wp³aty mieszkañców za przy³¹cza wodoci¹gowe  20.000 z³,
l wp³ywy z gminy Podkowa Lena i gminy
Brwinów za tranzyt cieków  33.000 z³,
l dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej (5% od
odprowadzanych dochodów za wydawanie dowodów osobistych)  1.880 z³,
l dochody z tytu³u zwrotu kosztów udzielonej dotacji dla niepublicznych przedszkoli na dzieci nie bêd¹cych mieszkañcami Milanówka  83.460 z³,
l rodki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW w wys.
100.000 z³.
II. Subwencja ogólna  6.154.777 z³.
l Czêæ owiatowa subwencji ogólnej
 6.154.777 z³.
III. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa
 2.977.429 z³.
1. Dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie ustawami  2.655.429 z³,
w tym na:
l administracjê samorz¹dow¹  100.301 z³,
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l sta³¹ aktualizacjê spisów wyborców
l
l

l

l

l

2.

l

l
l

 2.628 z³,
obronê cywiln¹  500 z³,
wiadczenia rodzinne oraz sk³adki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecznego  2.134.000 z³,
sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz
niektóre wiadczenia rodzinne  35.000 z³,
zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne (zasi³ki sta³e)
 342.000 z³,
specjalistyczne us³ugi opiekuñcze  41.000 z³.
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
 322.000 z³,
zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne (zasi³ki okresowe)  114.000 z³,
utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej
 185.000 z³,
do¿ywianie dzieci w szko³ach  23.000 z³.

PRZYCHODY BUD¯ETU MIASTA

Przychody bud¿etu miasta zaplanowano
w wysokoci 3.378.450 z³, na co sk³ada siê:
l po¿yczki z WFOiGW na budowê kanalizacji sanitarnej w wys. 1.228.450 z³,
l kredyt z BO SA I Oddzia³ w Warszawie
na budowê kanalizacji sanitarnej w wys.
500.000 z³,
l kredyt komercyjny w wysokoci 1.650.000 z³
na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych.

WYDATKI BUD¯ETOWE

Bud¿et miasta po stronie wydatków zamyka siê kwot¹ 35.770.904 z³. W ramach tej
kwoty na wydatki inwestycyjne przeznacza
siê 8.481.000 z³, na dotacje dla zak³adu bud¿etowego, instytucji kultury, niepublicznych szkó³ i przedszkoli oraz stowarzyszeñ
realizuj¹cych zadania miasta przeznacza siê
³¹cznie 3.232.514 z³, na pozosta³e wydatki bie¿¹ce 23.790.640 z³ oraz koszty obs³ugi (odsetki
i prowizje) kredytów i po¿yczek 266.750 z³. Wydatki inwestycyjne stanowi¹ 23,7% wydatków
ogó³em, a wydatki bie¿¹ce 76,3%.
Plan wydatków w poszczególnych dzia³ach klasyfikacji przedstawia siê nastêpuj¹co:
DZIA£ 010  ROLNICTWO I £OWIECTWO
W ramach tego dzia³u zaplanowano
wp³atê w wys. 1.430 z³ na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, stanowi¹c¹ 2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego.

DZIA£ 020  LENICTWO
Na zabiegi pielêgnacyjne w lesie komunalnym przeznaczono 2.000 z³.

DZIA£ 400  WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥, GAZ
I WODÊ
1. Na wydatki bie¿¹ce zaplanowano kwotê
224.000 z³, z przeznaczeniem na obs³ugê sieci wodno-kanalizacyjnej.
2. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy wodoci¹gów przeznaczono 100.000 z³.
W 2006 roku planuje siê po³o¿enie wodoci¹gów w nastêpuj¹cych ulicach: Teligi, Asnyka, Grudowskiej, Brwinowskiej,
Gombrowicza i przed³u¿eniu ulicy Ciasnej.
DZIA£ 600  TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Na wydatki realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 3.172.000 z³, w tym:
1. Na dofinansowanie (w ramach pomocy finansowej dla samorz¹du województwa)
budowy sygnalizacji wietlnej na skrzy¿owaniu ulic Królewska-Szkolna w Milanówku  przeznacza siê 100.000 z³.
2. Na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych (w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego)  przeznacza siê 410.000 z³.
3. Wydatki na utrzymanie, konserwacjê
oraz bie¿¹ce remonty dróg publicznych
gminnych wynios¹ 960.000 z³. rodki zabezpieczono na zimowe utrzymanie dróg,
naprawê prze³omów, remonty dróg
i chodników, wymianê znaków, tablic,
s³upków, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie dróg gruntowych,
naprawê kanalizacji deszczowej, wywóz
wody ze studzienek ch³onnych.
4. Na zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników
przeznacza siê 1.702.0000 z³. rodki zostan¹ wykorzystane na:
l modernizacjê i budowê ulic: Polna, Pó³-

nocna, Leny lad, Okrzei, Ludna, Warszawska, Krótka, Wojska Polskiego, Cicha, Szkolna, Wylot, Staszica, G³owackiego, In¿ynierska, Grudowska, Krakowska,
Naddawki, Wysockiego, Wiejska,

l budowê chodników w ulicach: Grudow-

ska, Nadarzyñska, Lena, Piasta, Sportowa, Plac Starzyñskiego,

l budowê parkingu w ulicy Wójtowskiej

i Warszawskiej,

l budowê studni ch³onnych, budowê pro-

gów spowalniaj¹cych.

DZIA£ 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na wydatki realizowane w tym dziale zabezpieczono 1.882.408 z³ i rozdysponowano nastêpuj¹co:
1. Dotacja przedmiotowa dla Zak³adu Us³ug
Komunalnych i Mieszkaniowych wyniesie 481.000 z³.
2. Na finansowanie zadañ inwestycyjnych

realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza
siê kwotê 474.000 z³ z przeznaczeniem
na: projekty i wykonanie przy³¹czy wodoci¹gowych, gazowych i przykanalików
sanitarnych do budynków komunalnych
(ul. Letnicza 2a, Gradowska 9, D³uga 23,
Pi³sudskiego 9, Prosta 18, Wojska Polskiego 85), modernizacjê budynków Turczynek, Turczynek II, Prosta, Warszawska, u³o¿enie kostki brukowej na
targowisku miejskim oraz modernizacjê
budynku szatni na basenie i ogrodzenia
oraz budowê boiska do pi³ki siatkowej.
3. Na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z opracowywaniem opinii szacunkowych lokali
mieszkalnych, budynków, gruntów, og³oszenia prasowe, koszty aktów notarialnych, op³aty za za³o¿enie ksi¹g wieczystych i wpisy w ksiêgach, op³atê za wieczyste u¿ytkowanie gruntów, odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejête grunty przeznacza siê 122.408 z³.
4. Zabezpieczono 750.000 z³ na wydatki inwestycyjne zwi¹zane z przejêciem gruntów pod poszerzenie lub budowê ulic,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi planami zagospodarowania przestrzennego, oraz na
zap³atê II raty za zakup gruntów od spó³ki Jedwab Polski.
5. Na wp³atê wk³adu pieniê¿nego - partycypacyjnego na rzecz TBS Zieleñ Miejska
Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowê budynków mieszkalnych przeznaczono
55.000 z³.
DZIA£ 710  DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
1. Na pokrycie kosztów zwi¹zanych ze
zmian¹ Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Milanówka i kosztów gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej zaplanowano 74.000 z³.
2. Na opracowania geodezyjne i kartograficzne  m.in. na mapy podzia³owe nieruchomoci, mapy prawne, wyznaczanie
granic oraz rozgraniczanie nieruchomoci przeznacza siê 80.000 z³.
DZIA£ 750  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki tego dzia³u zamykaj¹ siê kwot¹
4.064.260 z³ i zosta³y przeznaczone nastêpuj¹co:
1. Koszty realizacji prac zleconych wykonywanych przez 6. pracowników Urzêdu
Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludnoci) zaplanowano na kwotê 317.700 z³.
Czêæ wydatków w wysokoci 100.301 z³
zostanie pokryta przyznan¹ dotacj¹ celow¹ z bud¿etu pañstwa.
2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano
w wys. 160.000 z³.
3. Wydatki bie¿¹ce Urzêdu Miejskiego przeznaczone na funkcjonowanie i utrzymanie budynków, koszty p³ac i obs³ugi interesantów wynios¹ 3.305.560 z³, ponad-

to zabezpieczono 93.000 z³ na zakupy inwestycyjne oraz 20.000 z³ na dalsz¹ przebudowê sieci komputerowej i utwardzenie terenu przy budynku wietlicy OSP.
4. Wydatki na promocjê miasta zaplanowano w wys. 168.000 z³.
DZIA£ 751  URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
Kwota 2.628 z³ przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizacjê sta³ego rejestru wyborców, pochodzi w ca³oci z przyznanej dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.
DZIA£ 754  BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Na zaplanowane w ramach tego dzia³u
wydatki przeznaczono kwotê 1.158.890 z³.
rodki zostan¹ wykorzystane nastêpuj¹co:
1. Na dodatkowe s³u¿by patrolowe policjantów Komisariatu Policji w Milanówku,
nagrody za osi¹gniêcia w s³u¿bie, wydatki
zwi¹zane z zakwaterowaniem i wy¿ywieniem policjantów s³u¿by kandydackiej
(z oddzia³ów prewencji Komendy Sto³ecznej) oddelegowanych do patrolowania
miasta oraz na dofinansowanie zakupu
materia³ów i wyposa¿enia dla potrzeb
Komisariatu Policji w Milanówku przeznaczono ³¹cznie 85.700 z³.
2. Na wydatki bie¿¹ce Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej zaplanowano 80.000 z³.
3. Na wydatki zwi¹zane z obron¹ cywiln¹
zaplanowano 2.000 z³, w tym 1.500 z³ ze
rodków w³asnych miasta i ze rodków
zleconych (dotacja celowa) 500 z³.
4. Na bie¿¹ce funkcjonowanie Stra¿y Miejskiej i koszty utrzymania budynku zaplanowano 875.590 z³.
5. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci na wydatki bie¿¹ce zaplanowano ³¹cznie kwotê 75.600 z³ na: organizacjê konkursu
Bezpieczna droga do szko³y, sterylizacjê, kastracjê, interwencyjne us³ugi weterynaryjne dla bezdomnych zwierz¹t oraz
ich obserwacjê pod k¹tem chorób zakanych, wydatki zwi¹zane z odwodnieniem
terenów publicznych w po³udniowej czêci miasta, wydatki zwi¹zane z obs³ug¹
monitoringu. Natomiast na wydatki inwestycyjne przeznaczono 40.000 z³ na II
etap budowy monitoringu wizyjnego miasta.
DZIA£ 756  DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWI¥ZANE Z ICH POBOREM
Na wydatki zwi¹zane z poborem podatków i op³at (koszty dorêczania decyzji podatkowych i upomnieñ, op³atê komornicz¹
od ci¹gniêtych nale¿noci, op³aty bankowe
zwi¹zane z rozliczaniem podatków, koszty
inkasa op³aty targowej) zaplanowano
112.000 z³.

DZIA£ 757  OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
1. Na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w latach wczeniejszych, odsetek od kredytu w rachunku
bie¿¹cym oraz prowizje od planowanych
do zaci¹gniêcia kredytów przeznaczono
³¹cznie 266.750 z³.
2. Z tytu³u udzielonego przez Miasto dla
WFOiGW w Warszawie porêczenia sp³aty po¿yczki zaci¹gniêtej przez OSP w Milanówku zabezpieczono rodki w wys.
58.390 z³.
DZIA£ 758  RÓ¯NE ROZLICZENIA
1. Ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ utworzono
w wys. 129.600 z³.
2. Planowana roczna kwota wp³aty do bud¿etu pañstwa na 2006 rok na czêæ równowa¿¹c¹ subwencji ogólnej dla gmin
wyniesie 12.707 z³.
DZIA£ 801  OWIATA I WYCHOWANIE
Zaplanowane w tym dziale wydatki
w wys. 10.808.191 z³ obejmuj¹:
1. Szko³y podstawowe.
l Na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie
szkó³ podstawowych oraz koszty wy¿ywienia dzieci przeznaczono 4.245.228 z³.
l rodki na dotacje dla szkó³ niepublicznych zaplanowano w wys. 694.900 z³.
l W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 6.000 z³ na zakup kserokopiarki w ZSG Nr 1.
2. Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych.
l Koszty utrzymania szkolnych oddzia³ów
zerowych w miejskim przedszkolu wynios¹ 201.050 z³.
l Na dotacje dla szkó³ niepublicznych zabezpieczono rodki w wys.138.600 z³.
3. Przedszkola.
l Na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie
Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z kosztami wy¿ywienia dzieci przeznaczono
1.257.680 z³.
l Na dotacje dla niepublicznych przedszkoli zabezpieczono kwotê 481.214 z³.
4. Gimnazja.
l Koszty utrzymania gimnazjów w Zespole Szkó³ Nr 1 i Nr 3 wynios¹ 3.093.184 z³.
l Na dotacjê dla Gimnazjum Spo³ecznego
zaplanowano 357.000 z³.
5. Na dowo¿enie uczniów do szkó³ zaplanowano 85.000 z³.
6. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Zespole
Szkó³ Nr 2 przy ul. Wójtowskiej zaplanowano 80.000 z³
7. Na obs³ugê komisji egzaminacyjnych
przeznaczono 2.000 z³.
8. Na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zabezpieczono 46.372 z³,
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w tym 6.022 z³ na dofinansowanie kosztów obni¿enia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zaj¹æ dydaktycznych doradcy metodycznego.
9. W ramach pozosta³ej dzia³alnoci na nagrody organu prowadz¹cego dla nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjów
i przedszkola, na fundusz wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na organizacjê Dnia Edukacji Narodowej, organizacjê konkursów w szko³ach podstawowych, w tym na zakup nagród na konkursy zaplanowano wydatki
w ³¹cznie w kwocie 119.963 z³.
DZIA£ 851  OCHRONA ZDROWIA
Na zadania realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 344.200 z³, w tym na:
1. Przeciwdzia³anie i zwalczanie narkomanii  10.000 z³.
2. Realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych  140.000 z³. W ramach tej kwoty
zabezpieczono rodki na dotacje dla stowarzyszeñ z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i m³odzie¿y
z rodzin dysfunkcyjnych promuj¹cego
zdrowy styl ¿ycia w wys. 20.000 z³.
3. Us³ugi rehabilitacyjne dla mieszkañców
miasta, op³atê za lokal oraz wydatki zwi¹zane z ochron¹ zdrowia (badania mieszkañców)  194.200 z³.
DZIA£ 852  OPIEKA SPO£ECZNA
Na wydatki ponoszone w ramach tego
dzia³u przeznaczono 4.928.030 z³. rodki
rozdysponowano nastêpuj¹co:
1. Na wydatki zwi¹zane z op³at¹ za pobyt
mieszkañców gminy w domach pomocy
spo³ecznej zaplanowano 102.000 z³.
2. Na koszty obs³ugi i wyp³aty wiadczeñ rodzinnych oraz sk³adek emerytalnych
i rentowych z ubezpieczenia spo³ecznego planuje siê kwotê 2.134.000 z³. rodki pochodz¹ w ca³oci z dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa.
3. Na sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej (renty
socjalne, zasi³ki) oraz niektóre zasi³ki rodzinne zaplanowano 35.000 z³. Jest to
zadanie w ca³oci finansowane z dotacji
celowej.
4. Na zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne przeznacza siê ³¹cznie 1.137.210 z³. W ramach
tej kwoty 456.000 z³ stanowi dotacja celowa przeznaczona na zasi³ki sta³e
(342.000 z³) oraz zasi³ki okresowe
(213.000 z³). Z w³asnych rodków miasto przeznacza 681.210 z³ na: zasi³ki celowe, okresowe, posi³ki, zakup ubrania,
schronienie, koszty leczenia, pokrycie
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5.
6.

7.

8.

wydatków powsta³ych wskutek zdarzenia
losowego, sprawienie pogrzebu i inne
wynikaj¹ce z ustawy o pomocy spo³ecznej.
Dodatki mieszkaniowe  na wyp³atê dodatków mieszkaniowych przeznaczono
375.000 z³.
Na bie¿¹ce utrzymanie Orodka Pomocy
Spo³ecznej przeznaczona zosta³a ³¹cznie
kwota 884.820 z³, z czego czêæ kosztów
w wysokoci 185.000 z³ zostanie sfinansowana dotacj¹ celow¹ z bud¿etu pañstwa. Natomiast na zakupy inwestycyjne
w OPS zaplanowano 11.000 z³.
Na us³ugi opiekuñcze oraz specjalistyczne us³ugi opiekuñcze przeznacza siê kwotê 226.000 z³, w ramach której 41.000 z³
pochodzi z dotacji celowej z bud¿etu pañstwa.
W ramach rozdzia³u Pozosta³a dzia³alnoæ zaplanowano wydatki na do¿ywianie dzieci w szko³ach (ze rodków dotacyjnych) w wys. 23.000 z³.

DZIA£ 853  POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO£ECZNEJ
Na dzia³alnoæ Miejskiego Centrum Informacji (MCI) zaplanowano kwotê 30.000 z³
DZIA£ 854  EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na wydatki realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 344.330 z³, w tym:
1. Na wydatki osobowe nauczycieli zatrudnionych w wietlicach szkolnych przeznaczono kwotê 218.830 z³.
2. Na wydatki zwi¹zane z prowadzeniem
Miejskiej wietlicy Opiekuñczo-Wychowawczej oraz na zakup wyposa¿enia
i sprzêtu do wietlicy zaplanowano kwotê 77.500 z³.
3. Zabezpieczono rodki na dotacje dla stowarzyszeñ z przeznaczeniem na sfinansowanie zadañ:
l zagospodarowanie czasu wolnego dla
dzieci i m³odzie¿y w ramach akcji Lato Zima w wys. 28.000 z³,
l prowadzenie dzia³añ opiekuñczo-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y z rodzin ubogich z dysfunkcjami emocjonalnymi w placówkach po³o¿onych na terenie miasta  w wys. 20.000 z³.
DZIA£ 900  GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
Na wydatki ponoszone w ramach tego
dzia³u zabezpieczono rodki w wys.
4.139.000 z³, w tym wydatki bie¿¹ce stanowi¹ kwotê 1.989.000 z³, a inwestycyjne 2.150.0000 z³. rodki rozdysponowano nastêpuj¹co:
3. Na wydatki zwi¹zane z budow¹ kanalizacji sanitarnej przeznaczono kwotê
2.000.000 z³. Planuje siê u³o¿enie kana-

lizacji w nastêpuj¹cych ulicach: In¿ynierska; G³owackiego-Mi³a-Piêkna-Makowa;
Fiderkiewicza-Charci Skok, KasztanowaJesionowa-Staszica-Morwowa; KruczaKasprowicza-Rzeczna; Wojska Polskiego-Mickiewicza, budowê pompowni i kana³u t³ocznego w ulicy Lipowej, prze³o¿enie kolektora C w ulicy Fabrycznej oraz
wykonanie projektów dokumentacji technicznych.
1. Na promowanie systemu selektywnej
zbiórki odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, obs³ugê kompostowni,
wywóz opon, przeterminowanych leków,
eternitu, wietlówek, zu¿ytego sprzêtu
RTV i AGD zabezpieczono ³¹cznie rodki
w wysokoci 170.000 z³.
2. Na utrzymanie czystoci dróg, skwerów
i terenów ogólnodostêpnych, interwencyjne odnie¿anie dróg gminnych oraz
sprz¹tanie w niedziele i wiêta, konserwacjê i zakup koszy ulicznych, ³awek,
pojemników na piach, wy³apywanie bezdomnych agresywnych zwierz¹t i ich wywóz do schroniska oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zw³ok zwierz¹t
przeznacza siê ³¹cznie 711.000 z³.
3. Na utrzymanie i pielêgnacjê zieleni miejskiej, budowê oraz konserwacjê ogrodzeñ
terenów zieleni, za³o¿enie i renowacjê
trawników, zagospodarowanie zieleni¹
poboczy zmodernizowanych ulic, zakup
oraz monta¿ budek lêgowych dla ptaków,
niszczenie szkodnika kasztanowców,
ekspertyzy dendrologiczne, zakup i monta¿ tablic informacyjnych o formach
ochrony przyrody, zagospodarowanie
placów zabaw na terenach zieleni miejskiej  ³¹cznie zaplanowano 337.000 z³.
4. Na wykonanie podstawowych badañ zanieczyszczenia powietrza py³ami i gazami, zgodnie z przyjêtym Programem
Ochrony i Kszta³towania rodowiska Miasta Milanówka, przeznacza siê 10.000 z³.
5. Na wykonanie oceny stanu hydrologicznego (zgodnie z przyjêtym ww. programem) oraz na badanie wód podziemnych
zrekultywowanego sk³adowiska odpadów komunalnych Turczynek planuje
siê kwotê 35.000 z³.
6. Owietlenie ulic.
l Koszty zakupu energii elektrycznej, kon-

serwacja i remonty punktów wietlnych
oraz sp³ata nale¿noci za wykonan¹
w 2003 roku modernizacjê owietlenia
wynios¹ 680.500 z³.

l W ramach inwestycji przeznaczono kwo-

tê 150.000 z³ na budowê i modernizacjê
owietlenia ulicznego.

7. Na wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ s³upów
og³oszeniowych i toalet przenonych oraz
koszty ubezpieczenia toalet zaplanowano 45.500 z³.

DZIA£ 921  KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki realizowane w ramach tego dzia³u zamykaj¹ siê kwot¹ 1.062.800 z³. i obejmuj¹:
1. Dotacjê dla Miejskiego Orodka Kultury
w wys. 739.300 z³.
2. Dotacjê dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w wys. 210.000 z³.
3. Wydatki na organizacjê imprez kulturalnych w miecie, koncertów, zakup nagród
na konkursy literackie i recytatorskie, organizacjê wyjazdów do W³och i Francji
w ramach wspó³pracy kulturalnej miast ,
renowacjê miejsc pamiêci narodowej  zaplanowano ³¹cznie w wys. 101.000 z³.
4. Zabezpieczono rodki na dotacje dla stowarzyszeñ w wys. 12.500 z³, w tym dofinansowanie zadania przygotowanie
publikacji ksi¹¿kowych o tematyce lokalnej  7.500 z³ i 5.000 z³ na organizacjê
konkursów, seminariów, wystaw i imprez
plenerowych dla mieszkañców Milanówka.

DZIA£ 925  OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBIEKTY
CHRONIONEJ PRZYRODY
Na pielêgnacjê drzew  pomników przyrody przeznacza siê kwotê 20.000 z³.
DZIA£ 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W ramach tego dzia³u zaplanowano kwotê
2.753.290 z³ nastêpuj¹ce wydatki:
1. Utrzymanie hali sportowej  na bie¿¹ce
utrzymanie budynku hali, wydatki osobowe pracowników, zakup wyposa¿enia
przeznaczono ³¹cznie kwotê 156.290 z³.
2. Inwestycje sportowe:
l Na budowê systemu nawadniania boiska
sportowego na Turczynku oraz dalsz¹
modernizacjê budynku zaplecza sportowego przeznacza siê 40.000 z³.
l Na zadanie Centrum Sportu i Rekreacji Grudów, tj. budowê przy ZSG NR 1 wielofunkcyjnej hali sportowej przeznacza
siê 2.450.000 z³.

Program Rewitalizacji
Burmistrz Miasta Milanówka informuje
o rozpoczêciu prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji. W celu zapewnienia jego
optymalnego kszta³tu zaprasza siê mieszkañców do zg³aszania nieruchomoci spe³niaj¹cych kryteria rewitalizacyjne. Do programu wpisane mog¹ zostaæ nie tylko obiekty lub obszary pozostaj¹ce pod ochron¹ konserwatora, maj¹ce wartoæ historyczn¹ i kulturow¹, ale tak¿e budynki charakteryzuj¹ce

siê z³ym stanem technicznym, jednak¿e tylko i wy³¹cznie takie, które dziêki przeprowadzonym pracom uzyskaj¹ nowe znaczenie i zastosowanie dla lokalnej spo³ecznoci.
Rewitalizacja zg³oszonych obiektów ma na
celu nadanie nowych funkcji, doprowadzenie do odnowy przestrzennej, gospodarczej
i spo³ecznej miasta Milanówka.
W sprawie uzyskania szczegó³owych informacji i dokonania zg³oszeñ proszê o kon-

Z g³êbokim smutkiem ¿egnamy
 P

Marka Cabanowskiego
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Grodzisku Mazowieckim II i III Kadencji
Wielkiego Przyjaciela Milanówka
Rodzinie i Bliskim
wyrazy serdecznego wspó³czucia sk³adaj¹

3. Pozosta³a dzia³alnoæ  w ramach tego
rozdzia³u zaplanowano 37.000 z³ na organizacjê zawodów sportowych, a tak¿e
na zakup nagród, pucharów i dyplomów
dla zwyciêzców oraz na dotacje dla stowarzyszeñ zaplanowano 70.000 z³ na dofinansowanie prowadzenia zajêæ w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze
specjalnoci¹ pi³ka no¿na.

ROZCHODY BUD¯ETU MIASTA

Na sp³aty rat kapita³owych kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych zabezpieczono ³¹cznie 1.705.486 z³, w tym:
l 787.640 z³  na sp³aty po¿yczek z WFOiGW w Warszawie,
l 172.846 z³  na sp³atê kredytów preferencyjnych,
l 745.000 z³  na sp³atê kredytów komercyjnych.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Wojciech Wlaz³o

Szczegó³owy opis inwestycji zaplanowanych
na 2006 rok na str. 12

takt z Panem Tomaszem wiebockim, Podinspektorem ds. Unii Europejskiej, Urz¹d
Miejski w Milanówku, nr telefonu: (0-22)
724-89-77 wew. 224.
Po wstêpnej, telefonicznej akceptacji zg³oszenia proszê przesy³aæ pod adres: Urz¹d
Miejski w Milanówku, 05-822 Milanówek,
ul. Kociuszki 45.
Tomasz wiebocki
Podinspektor ds. Unii Europejskiej

Naszemu Drogiemu Koledze i Radnemu

Dariuszowi Kopciowi

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci

Ojca

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o

sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady i Radni Miasta Milanówka
Burmistrz Miasta Milanówka
Pracownicy Urzêdu Miejskiego
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Naszemu Drogiemu Koledze i Radnemu

Naszemu Drogiemu Koledze i Radnemu

Jerzemu Olczakowi

Jerzemu Olczakowi

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
z powodu mierci

Ojca

Tecia

sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady i Radni Miasta Milanówka
Burmistrz Miasta Milanówka
Pracownicy Urzêdu Miejskiego
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

sk³adaj¹
Przewodnicz¹cy Rady i Radni Miasta Milanówka
Burmistrz Miasta Milanówka
Pracownicy Urzêdu Miejskiego
i Jednostek Organizacyjnych Gminy
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INWESTYCJE 2006
L.p. Rodzaj inwestycji
Plan na 2006 [z³]
1. Wodoci¹gowa
100.000
2. Kanalizacyjna
2.000.000
3. Budowlana
2.550.000
4. Drogowa
1.702.000
5. Energetyczna
150.000
6. Wykup gruntów
750.000
7. Zakup rodków trwa³ych
110.000
8. rodki przekazane
dla JST* na inwestycje
590.000
9. Dotacja ZGKiM
474.000
10. TBS**
55.000
R A Z E M:
8.481.000
* JST - Jednostki Samorz¹du Terytorialnego
** TBS - Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego

udzia³ %
1,2
23,6
30,1
20,1
1,8
8,8
1,3
7,0
5,6
0,6
100,0

1. Bran¿a wodoci¹gowa  ogó³em 100.000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Budowa sieci wodoci¹gowej w ulicy Asnyka o d³ugoci 250 m
od ulicy Ludnej.
2. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej w ulicy Teligi  250 m w kierunku granicy miasta.
3. Zamkniêcie piercienia sieci wodoci¹gowej w ulicy Grudowskiej na odcinku pomiêdzy ulicami: Brwinowska i Owczarska
 zakres rzeczowy 180 m.
4. Wybudowanie 100 m przewodu wodoci¹gowego w ulicy bocznej od Kwiatowej w kierunku Ciasnej.
5. Przed³u¿enie przewodu wodoci¹gowego w ulicy Gombrowicza
o 370 m.

2. Bran¿a kanalizacyjna  ogó³em 2.000.000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Kana³ sanitarny w ulicy In¿ynierskiej (Grudowska  Sosnowa) d³ugoci 420 m.
2. Rozpoczêcie dwuletniego etapu inwestycyjnego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Grudów III obejmuj¹cy ulice: G³owackiego, Mi³a, Piêkna, Makowa, Winiowa, Weso³a
i Grudowska (Królewska  Nadarzyñska). £¹czny zakres inwestycji wyniesie 2.271 m.
W roku 2006 planowane jest wybudowanie 1.080 m kana³ów
sanitarnych w ulicach: G³owackiego, Mi³a (Wiatraczna  Makowa), Piêkna i Makowa.
3. Budowa kana³u sanitarnego w ulicy Fiderkiewicza (Pi³sudskiego  Charci Skok) oraz Charci Skok (Fiderkiewicza  Prosta).
£¹czna d³ugoæ kana³ów wyniesie 880 m.
4. Przed³u¿enie kana³u sanitarnego o 150 m w ulicy Granicznej,
od ulicy Przechodniej w kierunku zbiegu ulic Pi³sudskiego
i Królewskiej.
5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Staszica (Dêbowa  Królewska), Kasztanowej, Jesionowej i Morwowej.
Planowany zakres rzeczowy  900 m kana³ów sanitarnych.
6. Budowa 800 m sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krucza,
Kasprowicza i Rzeczna.
7. Budowa kana³u sanitarnego w ulicy Wojska Polskiego (Ludna
 Mickiewicza) oraz w ulicy Mickiewicza (Zachodnia  Wojska Polskiego). Planowany zakres rzeczowy 410 m.
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8. Rozpoczêcie trzyletniego etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Gospodarska obejmuj¹cego ulice: Lipowa z podziemn¹ przepompowni¹ cieków, Gospodarska, ¯ytnia, Przysz³oci, Olszowa (wraz z ulicami przyleg³ymi), Leny lad, Sadowa,
Podlena, Podgórna, Letnicza, Sienkiewicza, Kociuszki (Chrzanowska  Pó³nocna). Planowany zakres rzeczowy wynosi 5.204 m
kana³ów sanitarnych oraz 1.097 m przewodu t³ocznego.
W roku 2006 planowana jest budowa przepompowni cieków przy
ulicy Lipowej, przewód t³oczny od ulicy Lipowej do studni rozprê¿nej u zbiegu ulic Górnolenej i Parkowej oraz kana³y sanitarne
w ulicach: Lipowa, ¯ytnia, Przysz³oci i Gospodarska (Kociuszki
 Przysz³oci).
9 Przebudowa i modernizacja istniej¹cego kolektora C w ulicy Fabrycznej.

3. Bran¿a budowlana  ogó³em 2.550.000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Stadion sportowy przy ul. Turczynek: system nawadniania murawy boiska, nag³onienie, droga dojazdowa, inwentaryzacja budynku przy ul. Turczynek, instalacje wewnêtrzne w budynku zaplecza sportowego.
2. Urz¹d Miejski  rozbudowa sieci komputerowej, utwardzenie
terenu przy wietlicy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
3. Monitoring wizyjny miasta: zakup 6. kolorowych monitorów oraz
zwiêkszenie mo¿liwoci zapisu rejestratora cyfrowego na stanowisku kierowania w siedzibie Stra¿y Miejskiej, zakup i monta¿
3. szybkoobrotowych kamer usytuowanych na Skwerze Starzyñskiego, przy k³adce nad torami PKP od ul. Krakowskiej i przy sklepie Biedronka na ul. Pi³sudskiego oraz 3. kamer stacjonarnych
na skwerze AK, przy siedzibie MOK i przy amfiteatrze przy ul. Fiderkiewicza.
4. Centrum Sportu i Rekreacji GRUDÓW  budowa hali sportowej
wraz z rozbudow¹ Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1, w której powstan¹ m.in. sto³ówka, biblioteka z czytelni¹ i 4 sale lekcyjne.

4. Bran¿a drogowa  ogó³em 1.702.000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Polna (Królewska  Podwiejska ~ 730 m)  nawierzchnia jezdni
z kostki na istniej¹cej podbudowie.
2. Pó³nocna (Kociuszki w stronê Parkowej ~ 200 m)  nawierzchnia
z kostki, chodniki obustronne  kostka.
3. Leny lad (Podgórna  Podlena ~120 m)  podbudowa, chodnik
z kostki.
4. Okrzei (£¹czna w kier. po³udniowym ~ 300 m)  nawierzchnia
 kostka, jednostronny chodnik  kostka.
5. Ludna (Wronia  Asnyka ~ 200 m)  krawê¿nik, chodnik z p³yt
ECO oraz (Wojska Polskiego  Wronia ~ 430 m)  nak³adka asfaltowa.
6. Warszawska (przy k³adce nad torami PKP ~ 60 m)  nawierzchnia
z kostki oraz (Bliska  Brzozowa 360 m)  chodnik z kostki.
7. Warszawska (Stra¿ Miejska  Warszawska przy torach PKP)  ci¹g
pieszo-jezdny.
8. Krótka (Fiderkiewicza  Graniczna ~ 70 m)  nak³adka asfaltowa
i chodnik oraz parking z kostki przy amfiteatrze.
9. Pl. Starzyñskiego  chodniki z kostki.
10. Wojska Polskiego (Stawy  Zamenhofa 80 m)  nawierzchnia
z kostki, chodnik jednostronny z kostki (Pó³nocna  Ciasna 100 m)
 nawierzchnia t³uczniowa.

11. Grudowska (Królewska  D³uga ~220 m)  chodnik, cie¿ka rowerowa z kostki.
12. Nadarzyñska (Wiatraczna w kierunku Brwinowskiej ~200 m)
 chodnik z kostki.
13. Cicha (Szkolna  Marsza³kowska ~ 200 m)  nawierzchnia z kostki, chodnik z kostki.
14. Szkolna (mostek  Wierzbowa ~ 150 m)  ci¹g pieszo-jezdny z kostki
w krawê¿nikach oraz (mostek  Jasna ~ 90 m)  chodnik z kostki.
15. Lena (Prosta  Fiderkiewicza ~ 130 m)  obustronne chodniki
z kostki.
16. Wylot (Wiejska  Zielona ~ 130 m)  nawierzchnia z trylinki oraz
(Zielona  Falêcka 130 m)  chodnik z kostki.
17. Staszica (Wysoka w kier. Po³udniowym ~ 100 m)  podbudowa
t³uczeñ w krawê¿nikach.
18. G³owackiego (Szkolna w kierunku Marsza³kowskiej ~ 200 m)
 nawierzchnia z trylinki, chodnik z kostki.
19. In¿ynierska (Sosnowa  Grudowska ~ 400 m)  podbudowa, krawê¿niki.
20. Wiejska (od granicy robót wykonanych w 2005 roku od strony ulicy
Czubiñskiej ~100 m)  nawierzchnia z trylinki.
21. Piasta (od Liceum Ogólnokszta³c¹cego w kierunku ulicy Literackiej ~ 200 m)  chodnik z kostki.
22. Grudowska (Warszawska  Prosta ~ 130 m)  nak³adka asfaltowa.
23. Krakowska (Wielki K¹t  ¯abie Oczko ~ 220 m) nawierzchnia
z trylinki, chodnik z kostki oraz (Wspólna - Zaciszna 300 m) 
ci¹g pieszo-jezdny z kostki.
24. Naddawki (odc. ~ 200 m od ulicy Czubiñskiej)  nawierzchnia
z trylinki.
25. Wójtowska  zatoka parkingowa przed szko³¹ 60 m.
26. Wysockiego (£¹czna w kierunku osiedla ~ 120 m)  nawierzchnia
z kostki.
27. Sportowa (Brzozowa w kierunku basenu ~ 130 m)  chodnik z kostki.

5. Bran¿a energetyczna  ogó³em 150.000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Brwinowska (dawny szpital  Królewska) ~ 500 m  budowa owietlenia.
2. Kochanowskiego, Moniuszki oraz na ³¹czniku od Ludnej do Moniuszki ~ 500 m  budowa owietlenia.
3. Dobudowa owietlenia ulicznego w ci¹gu pieszym w ul. Warszawskiej  owietlenie pasa¿u od siedziby Stra¿y Miejskiej do ul. Warszawskiej wzd³u¿ torów PKP.

6. Wykup gruntów  ogó³em 750.000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Wykup gruntu pod III etap TBS  druga rata.
2. Wykup dzia³ki pod cmentarz  pierwsza rata.
3. Wykupy dzia³ek pod nowe drogi gminne zgodnie z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego Zachód II , Kazimierówka, Wiatraczna-1.
4. Wykupy dzia³ek pod poszerzenie dróg gminnych.

3. Zakup sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania (m.in.
dodatkowe licencje Windows, licencje programu antywirusowego i SBS, Statlook, Symantec) w Urzêdzie Miejskim.

8. rodki przekazane dla JST na inwestycje
 ogó³em 590.000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (bud¿et
gminy 410.000 z³, bud¿et powiatu 690.000 z³):
Kociuszki  modernizacja chodnika na odc. Podgórna  Krasiñskiego po stronie zachodniej i Literacka  Krasiñskiego po
stronie wschodniej,
Pi³sudskiego  modernizacja chodnika na wysokoci targowiska,
Warszawska  modernizacja chodnika na odc. Akacjowa  Podwiejska,
Nowowiejska  I etap budowy chodnika od ulicy Królewskiej
po wsch. stronie,
Piotra Skargi  budowa chodnika po p³n. stronie i nak³adka asfaltowa na odcinku Brzozowa  Smoleñskiego,
rednia  II etap nak³adka asfaltowa ok. 450 mb,
Kwiatowa  nak³adka asfaltowa.
2. Dofinansowanie kwot¹ 80.000 z³ budowy boiska sportowego
przy Zespole Szkó³ nr 2 przy ul. Wójtowskiej.
3. Dofinansowanie kwot¹ 100.000 z³ budowy sygnalizacji wietlnej na drodze wojewódzkiej na skrzy¿owaniu Królewskiej
i Szkolnej, celem zwiêkszenia bezpieczeñstwa i przepustowoci skrzy¿owania, w zwi¹zku z przewidywanym wzrostem natê¿enia ruchu po oddaniu do u¿ytkowania Centrum Sportu
i Rekreacji Grudów.

9. Dotacja dla ZGKiM  ogó³em 474.000 z³
L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Turczynek baza  modernizacja dachu.
2. Turczynek II  wykonanie izolacji fundamentów, odwodnienie
budynku, roboty blacharskie i pokrywcze.
3. Prosta 18  modernizacja dachu.
4. K¹pielisko miejskie  wykonanie modernizacji dachu budynku szatni, wykonanie ogrodzenia, wykonanie izolacji fundamentów budynku hydroforni.
5. Targowisko Miejskie  u³o¿enie kostki brukowej (nastêpny
etap).
6. Warszawska 11  wykonanie ekspertyzy stropów.
7. Letnicza 2a  wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowego wraz z pod³¹czeniem budynku.
8. Grudowska 9  wykonanie projektu przy³¹cza gazowego.
9. D³uga 23  wykonanie przy³¹cza wodoci¹gowego.
10. Pi³sudskiego 9  budowa przykanalika sanitarnego.
11. Prosta 18  wykonanie projektu i budowa przykanalika sanitarnego.
12. Wojska Polskiego 85  wykonanie inst. wod-kan. w lokalu Nr 4, 8.
13. ul. Turczynek  wykonanie ogrodzenia z blachy.

7. Zakup rodków trwa³ych  ogó³em 110.000 z³

10. TBS  ogó³em 55.000 z³

L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Zakup kserokopiarki w Zespole Szkó³ Gminnych Nr 1.
2. Zakup sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania w Orodku
Pomocy Spo³ecznej.

L.p. Planowane zadania inwestycyjne
1. Rozliczenie II etapu budowy lokali mieszkalnych przez TBS
(uchwa³a Rady Miasta Milanówka z dn. 16.06.2005 r. nr 286/
XXV/05).
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og³asza Otwarty Konkurs Ofert
na Realizacjê Zadañ Publicznych w 2006 r.

1) Organizacjê konkursów, seminariów, wystaw, imprez, w tym nawi¹zuj¹cych do
tradycji narodowej, dla mieszkañców
Milanówka w okresie 01.03.200631.12.2006 r. na kwotê 5.000 z³ (s³ownie
z³: piêæ tysiêcy) polegaj¹ca miêdzy innymi na upowszechnianiu kultury wród
milanowskich dzieci i m³odzie¿y (w tym
prowadzenie zajêæ; organizowanie masowych imprez rekreacyjnych, turniejów,
olimpiad oraz innych imprez o podobnym
charakterze oraz upowszechnianie kultury wród doros³ych mieszkañców Milanówka).
2) Przygotowanie publikacji ksi¹¿kowych,
filmowych i edukacyjnych o tematyce
lokalnej w okresie 01.03.2006-31.12.2006 r.
na kwotê 7.500 z³ (s³ownie z³: siedem tysiêcy piêæset) polegaj¹ce miêdzy innymi
na opracowaniu i wydaniu publikacji
ksi¹¿kowych o tematyce milanowskiej
zwi¹zane z histori¹, mieszkañcami lub
wydarzeniem godnym upamiêtnienia.
3) Dofinansowanie zadañ w³asnych organizacji pozarz¹dowych w zakresie kultury
fizycznej i sportu ze specjalnoci¹ pi³ka
no¿na, na terenie miasta Milanówka
w okresie 01.03.2006  31.12.2006 r. na
kwotê 70.000 z³, (s³ownie z³: siedemdzie-

si¹t tysiêcy), w szczególnoci:
 przygotowanie, organizacji i udzia³u
w rozgrywkach i systemowych zawodach sportowych,
 przygotowanie i organizacja gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych
dla ogó³u mieszkañców,
 upowszechnianie sportu dla wszystkich, organizacja imprez rekreacyjnych o zasiêgu gminnym, miêdzygminnym, upowszechniania sportu
wród osób niepe³nosprawnych, organizacja zawodów sportowych na poziomie miêdzygminnym.
Termin sk³adania ofert up³ywa 13.02.2006 r.
Szczegó³y na stronie www.bip.milanowek.pl.

Apel i podziêkowanie

Towarzystwo Mi³oników Milanówka dziêkuje firmie M.J.A. foto... za sponsorowanie
wystawy fotograficznej powiêconej dawnemu
Milanówkowi, któr¹ zorganizowalimy w ramach grudniowego Twórczego Milanówka
jako zapowied przysz³ego albumu. Album
chcemy wydaæ jeszcze w tym roku i dlatego
apelujemy do mieszkañców o nieodp³atne udostêpnienie (do zeskanowania i zwrotu) zdjêæ
obrazuj¹cych ludzi, wydarzenia, uroczystoci
w ró¿nych okresach historii miasta. Zale¿y
nam na ka¿dym zdjêciu, które mo¿e wzbogaciæ przysz³y album. Prosimy kontaktowaæ siê
w tej sprawie z p. M. Koszut¹ (tel. 022 755-84-88).
Zarazem dziêkujemy paniom Marii Osieckiej
i Halinie Bonieckiej za udostêpnienie zdjêæ
p³k. F. Grodeckiego, o którym wkrótce napiszemy
w Biuletynie. Dziêkujemy równie¿ p. Annie Pilaszek za udostêpnienie zdjêæ przedstawiaj¹cych ró¿ne uroczystoci w dawnym Milanówku.
Prezes TMM A. Pettyn

Walka ze niegiem
W wyniku ci¹g³ych opadów niegu
w dniach 30 i 31.12.2005 r. Burmistrz Miasta Milanówka zdecydowa³ o zaanga¿owaniu dodatkowych si³ do walki z zim¹ w celu
przywrócenia dostatecznej przejezdnoci
wszystkich dróg w miecie. Dodatkowo zatrudnione firmy wywozi³y równie¿ nadwy¿ki niegu z miasta.

W akcji odnie¿ania bra³o udzia³ ogó³em
10 jednostek ciê¿kiego sprzêtu (8 spycharko-³adowarek oraz 2 wywrotki). Dodatkowy
sprzêt pracowa³ na koszt firmy odpowiedzialnej za odnie¿anie Miasta.
Magdalena Stanisz
Miejskie Centrum Informacji

Sponsorzy powitania 2006 Roku
ci¹g dalszy ze str.1
Serdecznie dziêkujê Darczyñcom, którymi s¹:
HANNA BORAWSKA  BIURO PATENTOWE
ZDZIS£AW BORAWSKI  PPHU
TOMASZ BOÑCZUK  DOMBRUK
ANDRZEJ BUDEK  ZAK£AD REMONTOWO BUDOWLANY
PAWE£ D£U¯EWSKI  COBRA
JERZY DMOCHOWSKI  JEDWAB POLSKI
KONSTANCJA DO£ÊGA-DO£ÊGOWSKA  CUKIERKI REKLAMOWE
URSZULA FIGACZ  MARFI
PETRONIUSZ FREJLICH  CHIRURGIA DRZEW
ROBERT GO£ÊBIOWSKI  ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA
RADOS£AW GRZYWACZ  MILANMED-REHABILITACJA R.G.
JACEK HABER  CALIBRA
MAREK KAPUCIÑSKI  ANTENY SATELITARNE
MARIUSZ KAWA  PIZZERIA GEMINI
JANUSZ KAZIMIERCZAK  AUTO KOMIS DOMINO
JAN KIERZEL  PIEKARNIA J.H. KIERZEL
ANDRZEJ KOPEÆ, MIROS£AW MAZURUK  AMINEX
KRZYSZTOF KOZERA  GRODZISKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA
WALDEMAR MAJEWSKI  TRANS MAJ
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EWA I BOGDAN MARSZA£EK  FOR...
STANIS£AW OLKOWSKI  US£UGI KOMUNALNE
PIOTR PACHOLCZYK  US£UGI SPRZÊTOWE
FRANCISZEK PASKUDZKI  FRANK-POL-BIS
STANIS£AW PNIEWSKI
JAN RADGOWSKI  US£UGI SPRZÊTOWE ROBOTY ZIEMNE
BOGUS£AW SI£KA
JANUSZ SKAJEWSKI  KAMIX
ZBIGNIEW SZA£WIÑSKI  LUIDOR
ARTUR SZYMCZAK, KRZYSZTOF WROC£AWSKI  ARTEX II
WOJCIECH SZYMCZAK  INSTALACJE SANITARNE
MARIAN SZYSZKA  INSTALATORSTWO SANITARNE
ANDRZEJ WIÊCKI  WIÊCKI
MAREK TOMASZEWSKI  TOMMARKO
DARIUSZ UCHORCZAK, PIOTR KOT, RAFA£ GRUDZIEÑ 
MERITUM NIERUCHOMOCI
RYSZARD WINIARSKI  HURTOWNIA NAPOJÓW HENRY
BOGDAN WINIEWSKI, WOJCIECH WINIEWSKI  GRAN-MAR
Wszystkim ¿yczê Pomylnego 2006 Roku!
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

XV-lecie Stra¿y Miejskiej w Milanówku
rosta Powiatu Grodziskiego, Andrzej Pettyn
Zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Powiatu,
Ksi¹dz Dziekan Zbigniew Szysz Proboszcz
Parafii w. Jadwigi, Ksi¹dz Wojciech B³aszczyk Kapelan Stra¿y Miejskiej, Ksi¹dz Jan
Studziñski Proboszcz Parafii Przemienienia
Pañskiego w ¯ukowie, nadkomisarz Wojciech Deæ Zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Maz., komisarz Robert Seliga Komendant Komisariatu Policji
w Milanówku, Ryszard Szadkowski Burmistrz Miasta w latach 1990-1991, Krzysztof

Fot. M. Koszuta

15 stycznia 2006 roku w kociele pw.
w. Jadwigi l¹skiej w Milanówku odby³a siê
uroczysta Msza w. z okazji XV-lecia utworzenia Stra¿y Miejskiej w Milanówku 
pierwszej Stra¿y Miejskiej w Polsce.
Po Mszy w. odby³o siê w sali posiedzeñ
Rady Miasta uroczyste spotkanie. Komendant Stra¿y Miejskiej Karol £uczak przywita³ wszystkich zebranych goci, wród których byli: Jerzy Wysocki Burmistrz Miasta
Milanówka, Wojciech Wlaz³o Przewodnicz¹cy Rady Miasta, Krzysztof Filipiak Wicesta-

Uczestnicy Jubileuszowego spotkania;
W I rzêdzie od prawej stoj¹: Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki (od 1998 r.),
Burmistrz Miasta Milanówka Krzysztof Markowski (1991-1998), Burmistrz Miasta
Milanówka Ryszard Szadkowski (1990-1991), Komendant Stra¿y Miejskiej w Milanówku
Stanis³aw Trzciñski (1991-1998), Kierownik Referatu Bo¿ena Paku³a-Niedwiecka,
Komendant Stra¿y Miejskiej w Milanówku Tadeusz Pieni¹¿ek (1999-2000);
W II rzêdzie od prawej stoj¹ funkcjonariusze SM: m³.insp. Grzegorz Godlewski,
st.insp.Tadeusz Kozakiewicz, insp. Marek Kazimierczuk, m³.insp. Roman Jakóbczyk,
m³. stra¿nik Mariusz Rasztawicki, st.insp. Andrzej Miler, z-ca komendanta Andrzej Cichocki;
W III rzêdzie od prawej stoj¹: m³.insp. Sylwester Gontarczyk, m³.insp. Andrzej Gryglicki,
m³.insp. Piotr Marczak, st. stra¿nik Bogus³aw Gryglicki, st. stra¿nik Adam Socha,
Komendant Stra¿y Miejskiej w Milanówku Karol £uczak (od 2000 r.)

Historia Milanowskiej Stra¿y Miejskiej
Stra¿ Miejska w Milanówku zosta³a utworzona na podstawie Zarz¹dzenia nr 11/91
Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 15
stycznia 1991 roku Pana Ryszarda Szadkowskiego, jako referat Urzêdu Miejskiego
w Milanówku.
Pocz¹tkowo dzia³a³a na podstawie przepisów Ustawy o Policji. Jednak 29 sierpnia
1997 roku wesz³a w ¿ycie Ustawa o stra¿ach
gminnych, która szczegó³owo okreli³a prawa i obowi¹zki stra¿ników.
Przez 15 lat w³adze samorz¹dowe Milanówka na czele z Burmistrzami: Panem Ryszardem Szadkowskim w 1991 roku, Panem
Krzysztofem Markowskim w latach 19911998 oraz od 1998 roku panem Jerzym Wysockim, wspiera³y nasz¹ dzia³alnoæ i rozszerza³y jej zakres.

W 1993 roku w wyniku starañ Burmistrza
Pana Krzysztofa Markowskiego zosta³ utworzony elektroniczny system monitoringu
miejskiego.
W 2005 roku na wniosek Burmistrza
pana Jerzego Wysockiego rozpoczê³a siê realizacja kilkuletniej inwestycji  systemu
monitoringu wizyjnego miasta. Zosta³o zainstalowanych 6 kamer (3 obrotowe i 3 stacjonarne) w miejscach najbardziej zagro¿onych przestêpczoci¹ oraz naruszaniem porz¹dku publicznego. Po pó³rocznym dzia³aniu systemu mo¿na stwierdziæ, ¿e wp³yn¹³
on znacznie na poprawê stanu bezpieczeñstwa mieszkañców naszego miasta. Dlatego
te¿ w 2006 roku zostanie zainstalowanych
kolejnych 6 kamer. W nastêpnych latach iloæ
urz¹dzeñ bêdzie stopniowo zwiêkszana, docelowo do 20 kamer.

Markowski Burmistrz
Miasta w latach 19911998, Stanis³aw Trzciñski
Komendant Stra¿y Miejskiej w latach 1991-1998 i Tadeusz Pieni¹¿ek Komendant Stra¿y Miejskiej w latach
1999-2000. Na uroczystoci byli równie¿
obecni komendanci zaprzyjanionych jednostek Stra¿y Miejskiej z P³oñska, ¯yrardowa,
Grodziska Maz., P³ocka, Brwinowa oraz
z Nowej Soli.
W prezencie od w³adz miasta na rêce Komendanta Stra¿y Miejskiej Burmistrz Jerzy
Wysocki przekaza³ zestaw do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przydatny w codziennej pracy Jubilatów. Burmistrz wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miasta wrêczyli Komendantowi Stra¿y Miejskiej nagrodê pieniê¿n¹,
pami¹tkow¹ tabliczkê oraz kordzik, czyli reprezentacyjny sztylet zak³adany do munduru galowego. Wszyscy pracownicy jubileuszowej jednostki otrzymali nagrody pieniê¿ne oraz pami¹tkowe tabliczki. Awansem
zostali wyró¿nieni: m³odszy inspektor Sylwester Gontarczyk do stopnia inspektora,
straszy stra¿nik Grzegorz Godlewski do stopnia m³odszego inspektora, stra¿nik Adam
Socha i stra¿nik Bogus³aw Gryglicki do stopnia starszego stra¿nika. Dodatkowo kordzikami uhonorowano 8. funkcjonariuszy, którzy s³u¿bê w Milanówku pe³ni¹ od ponad
10 lat. Za najd³u¿sz¹ s³u¿bê w szeregach milanowskiej stra¿y zosta³ wyró¿niony st. inspektor Tadeusz Kozakiewicz.
Zaproszeni gocie otrzymali pami¹tkowe
tabliczki z logo Stra¿y Miejskiej w Milanówku.
Spotkanie zakoñczy³o siê uroczystym obiadem. Gratulujemy Stra¿y Miejskiej jubileuszu i ¿yczymy sukcesów w dalszej pracy.
Anna Kryñska
Miejskie Centrum Informacji

15 lat temu w Stra¿y Miejskiej zatrudnionych zosta³o 12 osób. Pierwszym Komendantem zosta³ Pan Wojciech Damm. W padzierniku 1991 roku na 7 lat stanowisko Komendanta obj¹³ Pan Stanis³aw Trzciñski. Nastêpnie przez 6 miesiêcy pe³ni¹cym obowi¹zki Komendanta by³ Pan Tadeusz Kozakiewicz, a w czerwcu 1999 roku Komendantem
zosta³ Pan Tadeusz Pieni¹¿ek. Od padziernika 2000 roku do chwili obecnej obowi¹zki
Komendanta sprawuje Pan Karol £uczak.
Wczeniej przez dwa miesi¹ce pe³ni¹cym
obowi¹zki Komendanta by³ Pan Andrzej Cichocki - ówczesny i obecny Zastêpca Komendanta.
Kolejne lata naszej dzia³alnoci przynosi³y zmiany, które w znacznej mierze wp³ywa³y na poprawê warunków pracy oraz pozwala³y na jeszcze lepsze wykonywanie powierzonych nam zadañ.
ci¹g dalszy na str. nastêpnej
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Wigilia dla potrzebuj¹cych
W dniu 22 grudnia 2005 roku w Miejskiej
Hali Sportowej odby³a siê Wigilia dla samotnych i potrzebuj¹cych, niepe³nosprawnych
oraz rodziców z dzieæmi z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Milanówka.
Tegoroczne spotkanie by³o kontynuacj¹,
³¹cz¹c¹ dwie inicjatywy lokalne: Wigiliê dla
samotnych realizowan¹ spo³ecznie od 13 lat
przez Fundacjê Homo-Homini i akcjê Zostañ Miko³ajem organizowan¹ od 6 lat przez
Orodek Pomocy Spo³ecznej. Wigiliê przygotowano na 300 osób. Sfinansowana zosta³a
ze rodków bud¿etowych Miasta Milanówka oraz rodków przekazanych przez sponsorów, którym serdecznie dziêkujemy.
Na wstêpie, uroczycie przywita³ wszystkich przyby³ych Jerzy Wysocki, Burmistrz
Miasta Milanówka wraz z Danut¹ Kijewsk¹
 Prezes Fundacji Homo-Homini i pomys³odawczyni¹ wspólnej Wigilii.

Goæmi podczas tej wi¹tecznej wieczerzy
byli podopieczni Orodka Pomocy Spo³ecznej oraz Fundacji Homo-Homini. Na Wigiliê przybyli: Wojciech Wlaz³o  Przewodnicz¹cy Rady Miasta, ksi¹dz Dziekan Zbigniew Szysz, Wies³awa Kwiatkowska  Sekretarz Miasta, Irena Lipiñska  Pe³nomocnik Burmistrza ds. przeciwdzia³ania uzale¿nieniom, Anna Biczyk  Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury, Janina Klimczak  Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej.
S³owa otuchy wraz z powiêceniem op³atka i sto³ów zastawionych potrawami wigilijnymi wypowiedzia³ ks. Dziekan Zbigniew
Szysz i tak wspólnymi ¿yczeniami oraz dzieleniem siê op³atkiem rozpoczê³o siê to spotkanie. Artystyczny wystêp grupy Orodka
Readapcyjnego z Piastowa pod opiek¹ Ma³gorzaty Górskiej, Moniki Jêdrusik i siostry Jolanty Glapy zachwyci³ wszystkich. Wypie-

wane kolêdy i czytane wiersze wype³ni³y serca wszystkich ciep³ym uczuciem. Dzieci
z niepokojem czeka³y na przyjazd zapowiedzianego Miko³aja. Wielka radoæ nast¹pi³a,
kiedy zamiast jednego Miko³aja pojawi³o siê
a¿ siedmiu, rozdaj¹c paczki dla wszystkich
przyby³ych. Wspólne kolêdowanie rozbrzmiewa³o przy akompaniamencie Pañstwa Pachulskich z Grodziska Mazowieckiego, sta³ych
goci poprzednich edycji wigilii organizowanych przez Fundacjê Homo-Homini.
Janina Klimczak  Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej wraz z pracownikami zadba³a o wspania³e przygotowanie i realizacjê Wigilii. M³odzie¿ orodka readapcyjnego wraz
z pracownikami OPS obs³ugiwa³a i podawa³a
wigilijne potrawy. Serdeczne podziêkowania
przede wszystkim dla pracowników OPS oraz
cz³onków Fundacji Homo-Homini.
Dyrektor Miejskiego Orodka Kultury
Anna Biczyk

Sponsorzy:
PKO BP Grodzisk Mazowiecki
Agnieszka Raszeja
Halina i Jan Kierzel  Piekarnia J.H.Kierzel
Miros³awa Grochowska
Andrzej Dobrosz  P.H.U.P. IMAWEX
Beata Skoneczna  MATI
Jacek Haber  CALIBRA
PSS SPO£EMGrodzisk Maz.

Fot. M. Stanisz

oraz liczni dobroczyñcy Fundacji Homo-Homini

Spotkanie Bo¿onarodzeniowe  Wigilia w Miejskiej Hali Sportowej dla osób
samotnych i potrzebuj¹cych, zorganizowane przez Gminê Milanówek w oparciu
o Orodek Pomocy Spo³ecznej wraz z Fundacj¹ Homo-Homini

Historia Milanowskiej Stra¿y Miejskiej
ci¹g dalszy ze str.15
W 2000 roku Uchwa³¹ Nr 221/XXX/00
Rady Miasta Milanówka z dnia 21 listopada
2000 roku, podpisan¹ przez Przewodnicz¹cego Rady Pana Wojciecha Wlaz³o Stra¿ Miejska zosta³a przekszta³cona w jednostkê bud¿etow¹. Przenielimy siê równie¿ z dwóch
pomieszczeñ przy ul. Fiderkiewicza 41 do
budynku przy ul. Warszawskiej 32. W 2005
roku w budynku tym przeprowadzony zosta³
generalny remont z adaptacj¹ piêtra. Zyskalimy nowe pomieszczenia, przyjmuj¹c jednoczenie pod nasze skrzyd³a nowoutworzone Miejskie Centrum Informacji.
Pocz¹tkowo dysponowalimy jednym samochodem s³u¿bowym (kolejno Polonez,
Espero). W chwili obecnej mamy do dyspozycji dwa pojazdy  Lanosa oraz Fiata Doblo,
co znacznie usprawnia nasz¹ dzia³alnoæ.
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Zwiêkszony zosta³ równie¿ stan etatowy
do 16 osób. W roku bie¿¹cym w zwi¹zku
z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego
miasta zostan¹ zatrudnione kolejne 4 osoby
do ca³odobowej obs³ugi tego systemu.
Od samego pocz¹tku wspó³pracujemy
z referatami Urzêdu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi, Policj¹, instytucjami
spo³ecznymi i osobami prywatnymi. Wszystkie nasze dzia³ania maj¹ na celu utrzymanie
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz
zapobieganie przestêpczoci. Tak pracujemy
od 15 lat i pragniemy pracowaæ wiele nastêpnych.
Komendant
Stra¿y Miejskiej w Milanówku
Karol £uczak

Stowarzyszenie
Dobroczynne
 Dzieciom

Nikt nie jest tak biednym, ¿eby nie móg³
drugiemu pomóc (H. Gollwitzer), a najwiêksz¹ radoci¹ jest sprawianie radoci innym,
szczególnie tym najubo¿szym  dzieciom.
Nasze Stowarzyszenie Dobroczynne wspólnie z wychowawcami i uczniami Zespo³u
Szkó³ im. Fr. Chopina, jak w latach ubieg³ych,
przygotowa³o podarunki wi¹teczne dla dzieci ze Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w ¯yrardowie. Jak wa¿na jest taka
akcja wiadczy fakt, ¿e dziesiêcioletnie dzieci
prosi³y Miko³aja w pierwszej kolejnoci
o ciep³e ubranka, a nie o zabawki czy ³akocie. Szczególnie cieszy wra¿liwoæ i dobre
serce uczniów wspomnianej Szko³y, którzy
zebrali piêkne zabawki i ubranka. Wielka
w tym zas³uga Pani Kasi Zieliñskiej, która tê
akcjê w szkole zorganizowa³a i ni¹ kierowa³a. Piêknie za to dziêkujemy. Dziêkujemy
równie¿ ofiarodawcy wspania³ych zabawek
(pragnie pozostaæ anonimowy) oraz niezawodnej Firmie Krówki Milanowskie za s³odycze. Radoæ dzieci mogli ogl¹daæ przedstawiciele Stowarzyszenia i Szko³y, zaproszeni
i obecni na wigilijnej kolacji.
Ryszard £astówka
Stowarzyszenie Dobroczynne

Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych

luty/marzec 2006
LUTY

03.02. (pi¹tek)
godz. 17.00
Wernisa¿ Wystawy Rysunku studentów Wy¿szej Szko³yArtystycznej Rzemios³ z Warszawy. (Miejsce  MOK)
04.02. (sobota)
godz. 16.00
Spotkanie Noworoczne TMM. (Miejsce  MOK)
05.02. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. Bia³oksiê¿nik.
Ma³y Wacek nie jest grzecznym dzieckiem.
Nie s³ucha siê rodziców, wagaruje i nie odrabia lekcji, dokucza i wymiewa s³abszych
kolegów. Odwiedzi go postaæ z ksi¹¿ki  prezentu urodzinowego, której Wacek nigdy nie
przeczyta³. Bia³oksiê¿nik, czarodziej, który
w³ada wielk¹ moc¹, pokazuj¹c ludziom w³aciw¹ drog¹ postêpowania. Rozgniewany
Bia³oksiê¿nik zamienia gagatka w Bazyliszka, aby na w³asnej skórze odczu³ jak to jest
byæ wyszydzanym przez innych... tak w³anie
zaczyna siê nasza baniowa podró¿ Wacka
pe³na niespodzianek, zaskakuj¹cych zbiegów
okolicznoci, dziwacznych postaci i innych
bajkowych atrakcji.

Bilety wstêpu po 5 PLN od osoby do nabycia przed spektaklem. (Miejsce  MOK)

godz. 15.30
XI Otwarte Mistrzostwa Milanówka
w Bryd¿u Sportowym. (Miejsce  MOK)
08.02. (roda)
godz. 17.30
Uniwersytet Trzeciego Wieku, w programie wyk³ad pt. Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie  zakres dzia³ania
i wiadczonych us³ug (Miejsce  wietlica
OSP, Milanówek, ul. Warszawska 18)
11.02. (sobota)
godz. 10.00
Mistrzostwa Milanówka w Tenisie
Sto³owym szkó³ podstawowych i gimnazjalnych (Miejsce  Zespó³ Szkó³ Gminnych
Nr 1, ul. Królewska 69)
11.02. (sobota)
VII Bal Ojców Miasta. (Miejsce  Miejska Hala Sportowa, ¯abie Oczko 1)
12.02. (niedziela)
IV Bal Seniora.(Miejsce  Miejska Hala
Sportowa, ¯abie Oczko 1)
22.02. (roda)
godz. 18.00 i godz. 19.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku Grota
Solna  dwie grupy 20-osobowe  zapisy

wiêta, wiêta i po wiêtach...
A nam na wspomnienie wi¹tecznych
wydarzeñ w duszy gra
21 grudnia 2005 roku w Zespole Szkó³
Gminnych nr 1 w Milanówku, odby³ siê koncert pod has³em: Przeka¿my sobie znak pokoju prezentuj¹cy w swej treci opowieci
biblijne o narodzeniu Chrystusa, zwyczaje,
obrzêdy wi¹t Bo¿ego Narodzenia i kolêdy
z ró¿nych stron wiata.
Obecnie, kiedy wszyscy jestemy zabiegani w sferze spraw codziennych, warto choæ
na chwilê zatrzymaæ siê i sk³oniæ ku refleksji
nad ¿yciem wspó³czesnego cz³owieka  przytoczê tu wiersz ks. Jana Twardowskiego:
Dlaczego jest wiêto Bo¿ego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy siê w gwiazdê na niebie?
Dlaczego piewamy kolêdy?
Dlatego, ¿eby uczyæ siê mi³oci.
Dlatego, ¿eby podawaæ sobie rêce.
Dlatego, ¿eby siê umiechaæ do siebie.

Uroczystoæ w gmachu Naszej Szko³y rozpoczê³a siê wieczorem... wi¹teczna dekoracja, zapalone wiece, przemili widzowie, a na

scenie mali i duzi artyci. S³owa wprowadzaj¹ce w nastrój wigilijnego wieczoru, zachêci³y zaproszonych goci do ws³uchania siê
w treæ prezentowanych wierszy polskich poetów, fragmentów Biblii przygotowanych pod
czujnym okiem i profesjonalizmem p. El¿biety Przedzieckiej. Du¿ym zaskoczeniem dla
widzów by³y prezentowane piosenki bo¿onarodzeniowe i kolêdy piewane w ró¿nych
jêzykach: Nesem vam noviny, Feliz Navidad  oraz White Christmas w wykonaniu Macieja Grucha³y i  Last Christmas
 Joanny Dziewickiej. Nie zabrak³o równie¿
kolêd, które chêtnie piewamy. I tak Cicha
noc zabrzmia³a w jêzyku angielskim, hiszpañskim, niemieckim i polskim. W ¿³obie
le¿y , Dzisiaj w Betlejem ,  Nie by³o miejsca dla Ciebie i  Witaj gwiazdko z³ota to
pieni, które zabrzmia³y w ojczystym jêzyku. Scenariusz programu, oprawê wokalno-muzyczn¹ przygotowa³a Beata Osiadacz.

do 8 lutego. (Miejsce  Grota Solna,
ul. Królowej Jadwigi 16, Milanówek)
26.02. niedziela)
godz. 10.00 - 15.00
Zimowy Kiermasz Artystyczny Kr¹g.
W niedzielê w Galerii Letnisko MOK-u,
bêdzie mo¿na obejrzeæ i kupiæ dzie³a malarskie, rysunkowe, graficzne, rzebiarskie.
Przygotowalimy ciekaw¹ ofertê w postaci
witra¿y, malowanego jedwabiu, bi¿uterii, ceramiki i szeroko pojêtego rêkodzie³a artystycznego. Nie zapomnielimy o najm³odszych  dla nich zosta³o zorganizowane stoisko z weso³ymi obrazkami, figurkami z masy
solnej a równie¿ rêcznie malowanymi koszulkami. Sprzeda¿ prac.(Miejsce  MOK)

MARZEC
05.03. (niedziela)
godz. 10.00
Poranek teatralny. Bilety wstêpu po
5 PLN od osoby do nabycia przed spektaklem. (Miejsce  MOK)
08.03. (roda)
godz. 17.30
Koncert z okazji Dnia Kobiet. Znane
arie operowe i operetkowe. Organizatorzy:
Miejskie Orodek Kultury i Uniwersytet
Trzeciego Wieku. (Miejsce  MOK)

M³odzi adepci sztuki artystycznej z  Jedynki to dzieci i m³odzie¿, która bardzo
chêtnie uczestniczy w ró¿nego typu przedsiêwziêciach kulturalnych, ale ten wieczór
by³ wyj¹tkowy  sentymentalny, nastrojowy,
sk³aniaj¹cy do refleksji. Zwieñczeniem koncertu by³a piosenka Przeka¿my sobie znak
pokoju (s³owa: K. Jalar, K. £ojna, muz.
Z. Górny).
Choæ tyle ¿alu w nas i gniew upiony
trwa, przeka¿my sobie znak pokoju, przeka¿my sobie znak.
Tym przes³aniem poruszylimy wszystkie
serca, zakrêci³a siê ³ezka w oku, a widzowie
podziêkowali artystom gor¹cymi oklaskami.
Na goci czeka³a jeszcze s³odka niespodzianka i stroiki wi¹teczne wykonane przez
uczniów Naszej Szko³y pod kierunkiem
p. Beaty Kaniewskiej.
Bardzo dziêkujemy wszystkim przyby³ym na koncert, a Rodzicom artystów ¿yczymy, aby wspierali swoje pociechy w dalszych
przedsiêwziêciach artystycznych.
Podziêkowania nale¿¹ siê wszystkim
uczniom, którzy wziêli udzia³ w tym koncercie i tym, którzy przygotowali dekoracjê.
Beata Osiadacz
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XIV Fina³ Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy

Zwyciêzca licytacji plecaka
olimpijskiego z Paw³em D³u¿ewskim,
który przeprowadzi³ aukcjê  plecak
podarowa³ W³odzimierz Szaranowicz

li i uczniowie milanowskich
szkó³. Odby³a siê prezentacja
zajêæ aerobiku-TBC z MOK-u.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zaprezentowa³a pokaz udzielania pierwszej pomocy. Do godziny 18.00 mia³a miejsce
sprzeda¿ losów loterii fantowej, która zosta³a przygotowana i prowadzona przez grono pedagogiczne ZSG nr 1.
Otrzymalimy du¿o darów od
firm i osób prywatnych. Dwukrotnie odby³o siê losowanie
nagród g³ównych dla uczestników loterii. Punktem kulminacyjnym by³a licytacja gad¿e- Wolontariusze gotowi do zbierania pieni¹¿ków;
tów oraz aukcja dzie³ sztuki W tle przedmioty przeznaczone na fina³ow¹ licytacjê
i przedmiotów wartociowych,
W czasie trwania Fina³u 61 wolontariuktór¹ prowadzi³ satyryk Pawe³ D³u¿ewski.
szy zbiera³o pieni¹¿ki do puszek. Najwiêcej
Bardzo du¿e zainteresowanie wzbudzi³a liznalaz³o siê w puszce Oli Strza³kowskiej 
cytacja plecaka olimpijczyka, który zosta³
1.446 z³. Nad liczeniem pieniêdzy czuwa³a
przekazany przez pana W³odzimierza Szaspecjalnie powo³ana w tym celu komisja.
ranowicza. Jego wartoæ osi¹gnê³a 850 z³.
£¹cznie w ramach XIV Fina³u WOP
W trakcie imprezy funkcjonowa³a kawiarenw Milanówku zebralimy 24.406,50 z³. rodka prowadzona przez harcerzy, wspomagaki te zostan¹ przeznaczone na RATOWANIE
j¹c przy tym fundusz WOP. Równie¿ dochód
¯YCIA DZIECI POSZKODOWANYCH W WYze strzelnicy MOK, czynnej w budynku ZespoPADKACH,
W TYM NA NAUKÊ UDZIELANIA
³u Szkó³ nr 1 przy ul. Piasta 14, przekazano
PIERWSZEJ POMOCY.
na wspólny cel WOP. Dla mi³oników
Serdecznie dziêkujemy niestrudzonym
ostrzejszych dwiêków zagra³ zespó³ rockoWolontariuszom, którzy mimo ogromnego
wy Authority. Natomiast sympatycy mumrozu dzielnie kwestowali przez ca³y dzieñ.
zyki tanecznej mieli mo¿liwoæ pos³uchania
Mamy nadziejê, ¿e nie zabraknie Was za rok!
i bawienia siê przy utworach zaprezentowanych przez zespó³ Rezonans, który towaDyrektor Miejskiego Orodka Kultury
rzyszy³ nam podczas ca³ej imprezy.
Anna Biczyk

Dziêkujê wszystkim, którzy przyczynili siê do wyniku tej bardzo szczytnej
imprezy, a w szczególnoci organizatorom, sponsorom oraz Komisji przeliczaj¹cej zebrane pieni¹dze.
Komisja przeliczaj¹ca zebrane pieni¹dze:
Przewodnicz¹cy Jerzy Majewski  Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta.
Cz³onkowie:
Bo¿ena Utrata  Przewodnicz¹ca Komisji
Bud¿etu, Inwestycji i Integracji z Uni¹ Europejsk¹ Rady Miasta,
Bo¿ena Osiadacz  Przewodnicz¹ca Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta,
Darek Kopeæ  Radny Miasta Milanówka.
Komisji pomagali:
Ma³gorzata Adamczyk  G³ówna Ksiêgowa
Spo³ecznego Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 5
oraz pracownicy Miejskiego Centrum
Informacji: Magda Stanisz  Kierownik,
Anna Kryñska, Dorota Sulinowska, Anna
£askawiec.
Serdecznie dziêkujê sponsorom i organizatorom XIV Fina³u Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy, którymi s¹:

Sponsorzy:
Arkuszowa Drukarnia Offsetowa
Jacek Banaszczyk  Malwa
Ma³gorzata Boniecka, Joanna Matyjek-Bendkowska  Cukiernia
Jerzy Bralczyk
Wojciech Budza³ek
Edyta Budziewska
Pawe³ D³u¿ewski
Inka Dybiñska  Cafe Klimaty
Janusz Golik
Krystyna Janda
Dariusz Kopeæ  Kawiarnia Akwarium
Krzysztof Kociesza  Kicior
Bo¿ena Kowalewska  Agencja
Wydawniczo-Handlowa Bo¿ena
Sylwia Krzemianowska
Ewa i Bogdan Marsza³ek  For...
Sylwia Michalak
Andrzej Olizarowicz  Andrea
Hanna i Jakub Paczeny  Cukiernia Stylowa
Piotr P³ochocki  MPM Product
Polska Izba Paliw P³ynnych
Andrzej Rosiñski  Kowalstwo Artystyczne
Danuta Ro¿nowska-Borys
W³odzimierz Szaranowicz
Dorota Staliñska

Fot. D. Sulinowska

W niedzielê 08.01.2006 r.
ca³a Polska bra³a udzia³ w XIV
Finale Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy. Wielkie Granie
w Milanówku odby³o siê pod patronatem Urzêdu Miejskiego, w Zespole
Szkó³ Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69.
Uroczyste otwarcie, to wystrza³owe odpalenie Tortu przez Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego, Sekretarz Miasta Wies³awê Kwiatkowsk¹, Dyrektor MOK
Annê Biczyk, Dyrektor ZSG nr 1 El¿bietê
Przedzieck¹ oraz Komendantkê Hufca
im. Janusza Kusociñskiego Bo¿enê Osiadacz.
Od godziny 12.00, a¿ do godziny 21.00 trwa³y prezentacje artystyczne, jak i sportowe, pokazy sztuk walki, tañca nowoczesnego,
przedstawienia teatralne, wystêpy solowe
i popisy muzyczne. W przedstawieniach artystycznych bra³y udzia³ dzieci z przedszko-
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W³odzimierz Starociak
Towarzystwo Mi³oników Milanówka
Marek Wróblewski
Robert Wróblewski
Andrzej Zaorski
Organizatorzy:
El¿bieta Przedziecka wraz z gronem
pedagogicznym Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1
Dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy,
uczniowie i ich rodzice z milanowskich
szkó³ i przedszkoli
Instruktorzy Hufca ZHP im. Janusza Kusociñskiego w Milanówku
Pracownicy Miejskiego Centrum Informacji
Pracownicy Miejskiego Orodka Kultury
Druhowie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Funkcjonariusze Stra¿y Miejskiej
Pracownicy Urzêdu Miasta
Zespó³ muzyczny Authority
Zespó³ muzyczny Rezonans
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Jesienne ogrody na Mazowszu
Nowa Prywatna Szkola Podstawowa w
Milanówku rozstrzygnê³a IV edycjê konkursu plastyczno-literackiego pod has³em Jesienne ogrody na Mazowszu, do którego
zaprosilimy dzieci od 5 do 10 lat mieszkaj¹ce na terenie Milanówka i jego okolic.
Oprócz milanowskich placówek owiatowych
prace nades³a³a Szko³a Podstawowa nr 2,
Przedszkole Kubu Puchatek i Przedszkole
im. Stefka Burczymuchy z Grodziska Maz.
oraz Przedszkole im Krasnala Ha³aba³y
z Podkowy Lenej.
Chcielimy, aby uczestnicy mieli mo¿liwoæ wyra¿enia swoich spostrze¿eñ, prze¿yæ
i przemyleñ przyrodniczych za pomoc¹ farb,
kredek, plasteliny, kolorowego papieru
i mnóstwa innych technik. Obserwowanie
piêkna otaczaj¹cej przyrody sk³ania³o dzieci
do zwrócenia uwagi tak¿e na inne problemy
zwi¹zane z dzia³alnoci¹ cz³owieka. W 383.
nades³anych pracach plastycznych widaæ, ¿e
dzieci znaj¹ ju¿ urok licznych zak¹tków,
doceniaj¹ wp³yw przyrody na zdrowie i wiedz¹, ¿e warto troszczyæ siê o otaczaj¹ce nas
rodowisko.
W tegorocznej edycji konkursu poszerzylimy formy artystycznej wypowiedzi. Zwrócilimy uwagê na niedoceniany i niewykorzystany w pe³ni, naszym zdaniem, potencja³ literacki, jaki posiadaj¹ dzieci. Pragnêlimy, aby otaczaj¹ce nas piêkno by³o zatrzymane nie tylko pêdzlem, ale i piórem, a tym
samym, mamy nadziejê, ¿e wiêksze grono
uczniów przybli¿ylimy do pozytywnego nastawienia do ochrony rodowiska naturalnego naszego miasta i regionu. Efekt tej zmiany to 39 literackich prac konkursowych
uczniów klas II i III: opisów, opowiadañ, wierszy, kart pamiêtnika oraz listu.
Najciekawsze prace zostaly nagrodzone
i wyró¿nione, choæ nale¿y podkreliæ, ¿e
z roku na rok s¹ one coraz ciekawsze i ³adniejsze, tote¿ jury mia³o wielki k³opot w wyborze najlepszych.
Na ich poziom wp³ywaj¹ niew¹tpliwie nauczyciele. Serdecznie dziêkujemy nauczycielom za ich wk³ad pracy w przygotowanie tak
piêknych prac, wiadcz¹cych o du¿ej wra¿liwoci dzieci. Je¿eli zainteresowanie piêknem przyrody zaowocuje trosk¹ o ni¹, to cel
naszego konkursu zostanie w pe³ni osi¹gniêty, ale na to trzeba bêdzie poczekaæ jeszcze
kilka lat. Na razie wychowujmy m³ode pokolenie w szacunku do przyrody i stwarzajmy sytuacje, w których dzieci mog¹ prze¿ycia i refleksje uzewnêtrzniaæ w ró¿norodnych
formach wypowiedzi.
Oto nagrodzeni i wyró¿nieni w tym roku:
W KONKURSIE PLASTYCZNYM:
Dzieci w wieku 5-6 lat
I miejsce
Jan Mikulski  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
Emilia Christiansen  Integracyjna Spo³eczna
Szko³a Podstawowa, Milanówek

II miejsce
Wiktor Kopczyñski  Integracyjna Spo³eczna
Szko³a Podstawowa, Milanówek
Filip Lipiñski  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
III miejsce
Ryan McMillen  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
Maciej Musia³  Przedszkole im. Krasnala
Ha³aba³y, Podkowa Lena
IV miejsce
Zuzanna Trêbiñska  Zespó³ Edukacyjny
Fundacji Dzieci¹tka Jezus, Milanówek
Joshua Eddles  Katolickie Przedszkole
Prywatne, Milanówek

Wyró¿nienia

1. Kinga Kilianek  Katolickie Przedszkole
Prywatne, Milanówek
2. Brieanna Nowik  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
3. Dorota Czerwiñska  Przedszkole im. Stefka
Burczymuchy, Grodzisk Maz.
4. Zuzanna Berus  Integracyjna Spo³eczna
Szko³a Podstawowa, Milanówek
5. Ola Micha³owska  Przedszkole im. Stefka
Burczymuchy, Grodzisk Maz.
6. Lech Rados³aw Skowron  Przedszkole
im. Krasnala Ha³aba³y, Podkowa Lena
7. Olga Dyba³a  Przedszkole im. Stefka
Burczymuchy, Grodzisk Maz.
8. Franciszek Wonica  Integracyjna Spo³eczna
Szko³a Podstawowa, Milanówek
9. Ola Zakrzewska  Przedszkole im. Stefka
Burczymuchy, Grodzisk Maz.

Dzieci w wieku 7-10 lat

I miejsce
Marcjanna Redel  Szko³a Podstawowa nr 2,
Grodzisk Maz.
II miejsce
Wanda Cabanowska  Szko³a Podstawowa nr 2,
Grodzisk Maz.
III miejsce
Julia Makulec  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek
Bartosz Trojanowski  Zespó³ Szkó³ Gminnych
nr 3, Milanówek
IV miejsce
Bartosz Kuma  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
Milanówek
Jan W¹¿  Nowa Prywatna Szkola Podstawowa, Milanówek

Wyró¿nienia

1. Stanis³aw Soko³owski  Nowa Prywatna
Szko³a Podstawowa, Milanówek
2. Pawe³ Jaczewski  Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek
3. Joanna Ko³eczko  Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek
4. Zuzanna Skulska  Zespó³ Szkó³ Gminnych
nr 1, Milanówek
5. Karolina Kocik  Szko³a Podstawowa nr 2,
Grodzisk Maz.
6. Karolina Armata  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
7. Edyta Heinrich  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
Milanówek
8. Micha³ James Murawski  Nowa Prywatna
Szko³a Podstawowa, Milanówek
9. Anna Dobrzyñska  Zespó³ Szkó³ Gminnych
nr 1, Milanówek
10. Maciej Dwurzyñski  Zespó³ Szkó³ Gminnych
nr 1, Milanówek

11. Bartosz Zalipski  Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek
12. Damian Trêbiñski  Zespó³ Edukacyjny
Fundacji Dzieci¹tka Jezus, Milanówek
13. Jakub Jeleñski  Szko³a Podstawowa nr 2,
Grodzisk Maz.
14. Ola Kowalczyk  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek
15. Jakub Piotrowski  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
Milanówek
16. Katarzyna Skoneczna  Szko³a Podstawowa nr 2,
Grodzisk Maz.
17. Igor Szymañski  Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek
18. Tomasz Horszczaruk  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
19. Jakub Mizera  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
Milanówek
20. Marcin Jankowski  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
21. Agnieszka lepowroñska  Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 1, Milanówek
22. Marianna Kijowska  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
23. Justyna Jachimczak  Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek
24. Jakub Zinkow  Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

W KONKURSIE LITERACKIM
(uczniowie klas II i III):

I miejsce
Alicja Dutkiewicz  Szko³a Podstawowa nr 2,
Grodzisk Maz.
II miejsce
Wawrzyniec Gembal  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
III miejsce
Grzegorz Kopeæ  Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek
Wyró¿nienia
1. Ignacy Kamiñski  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek
2. Marcin Krupa  Szko³a Podstawowa nr 2,
Grodzisk Maz.
3. Aleksandra Barcikowska  Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 3, Milanówek
4. Katarzyna Zalewska  Zespó³ Szkó³ Gminnych
nr 3, Milanówek
5. ¯aneta Korczak  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek
6. Jakub Duchniewicz  Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek

Wrêczenie nagród odby³o siê 15 grudnia br.
w siedzibie Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej w Milanówku przy ul. Brzozowej 1.
Temu wa¿nemu wydarzeniu towarzyszy³o spotkanie z malarzem W³odzimierzem Starociakiem, który wyjawi³ niektóre tajniki
malowania, szczególnie akwarel¹, po czym
dzieci mog³y wypraktykowaæ je w warsztatach plastycznych pod okiem g³ównego gocia. W spotkaniu wziêli udzia³ uczestnicy
i laureaci konkursu wraz z rodzicami i nauczycielami.
Zapraszamy do udzia³u w kolejnej edycji
konkursu plastycznego zwi¹zanego z jesienn¹ przyrod¹ Mazowsza.
Regulaminy i inne wiadomoci o konkursach organizowanych przez Now¹ Prywatn¹
Szko³ê Podstawow¹ mo¿na ledziæ na stronie: www.nowaszkola.edu.pl
Wspó³organizatorka konkursu
El¿bieta Siwek
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Kocio³y Archidiecezji Warszawskiej
 to tytu³ najnowszego i bogato ilustrowanego albumu (tom I), powiêconego kocio³om w dekanatach pozawarszawskich,
który ukaza³ siê w grudniu 2005 r. nak³adem
Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Przyjació³
Warszawy i Studia Plus. Partnerem medialnym Wydawcy przy pracy nad publikacj¹
by³o Radio Józef (96,6 FM). W albumie znalaz³y siê m.in. rozdzia³y powiêcone wszystkim parafiom dekanatu grodziskiego, w którym s¹ równie¿ obie parafie milanowskie
 pw. w. Jadwigi l¹skiej i pw. Matki Bo¿ej
Bolesnej. Nie brak i dekanatu brwinowskiego, z nale¿¹c¹ doñ parafi¹ ¿ukowsk¹
pw. Przemienienia Pañskiego, do której na
msze w. uczêszczali milanowianie zanim
powsta³a parafia w. Jadwigi.
Na cz³owieku wspó³czesnym spoczywa
obowi¹zek poszanowania tradycji i dziedzictwa kulturowego. Byæ wiadomym chrzecijaninem  to tak¿e pamiêtaæ o przodkach oraz
dzie³ach ich r¹k i serc. Wszak w dobie powszechnej globalizacji, zacierania granic
miêdzy narodami i kulturami za podstawo-

w¹ potrzebê uznaæ nale¿y zachowanie to¿samoci przy jednoczesnym promowaniu
w³asnej kultury  pisze we wstêpie Józef
Kardyna³ Glemp. S³owa te piêknie ukazuj¹
cele, jakim s³u¿y ta publikacja. Przybli¿a ona
bowiem nie tylko historiê poszczególnych
parafii, ale i dzieje i rozwój Archidiecezji
Warszawskiej, której pocz¹tków nale¿y szukaæ w archidiakonacie czerskim, ustanowionym przed rokiem 1252 (1250?) i podlegaj¹cym biskupom poznañskim. Pisze o tym
w zawartym w albumie szkicu historycznym
Kanclerz Kurii ks. pra³at Grzegorz Kalwarczyk i podaje zarazem wiele danych liczbowych dot. archidiecezji warszawskiej. M.in.
dowiadujemy siê, ¿e archidiecezja warszawska podzielona jest na 28 dekanatów, ma 205
parafii, 283 kocio³y i wiêksze kaplice, w których pos³ugê duszpastersk¹ pe³ni 722 kap³anów diecezjalnych, ok. 500 kap³anów zakonnych i 2560 sióstr w 193 domach zakonnych.
Nowy album to piêkne zwieñczenie pracy kardyna³a Józefa Glempa, który od 7 lipca
1981 roku, a wiêc ju¿ prawie 25 lat otacza

Twórczy Milanówek ponownie!
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j¹ ksi¹¿kê wspomnieniow¹ Mi³oci i mi³ostki, a Andrzej Pettyn opowiedzia³ dlaczego
Milanówek nazywaj¹ miejscem magicznym i przedstawi³ historiê powstania swojej najnowszej ksi¹¿ki Milanówek  miejsce magiczne. Z du¿ym zainteresowaniem
oczekiwano wystêpu Paw³a D³u¿ewskiego,
cenionego wykonawcy w³asnych monologów
kabaretowych, który przez ponad kwadrans
bawi³ publicznoæ swoj¹ interpretacj¹ polskiej rzeczywistoci politycznej obfituj¹cej
w wydarzenia, nadaj¹cej siê najczêciej do
kabaretu. W programie znalaz³y siê wystêpy
m³odzie¿owej grupy wokalnej prowadzonej
przez Jacka £ocza  Natalka Brzozowska
i siostry Asia i Ma³gosia Dziwickie, które bardzo podoba³y siê zgromadzonej publicznoci i zebra³y nale¿ne brawa, podobnie jak
i kwartet m³odzie¿owy ze Szko³y Muzycznej

Fot. M. Koszuta

10 grudnia 2005 r. (sobota) zwolennicy
tej cenionej w naszym miecie imprezy kulturalnej ju¿ po raz ósmy spotkali siê w gocinnym gmachu Zespo³u Szkó³ nr 2 im. J. Bema,
który od pocz¹tku organizuje tê imprezê
z Towarzystwem Mi³oników Milanówka
oraz Pracowni¹ Projektu i Stylizacji Sylwetki BEFANA. Pocz¹tek o godz. 16.00.
W mini recitalu wyst¹pi³a bardzo lubiana
w naszym miecie Dorota Dyksowska w towarzystwie wirtuoza gitary Marka Leuto.
Dyksowska dysponuje piêknym, ciep³ym
g³osem i znakomicie interpretuje swoje piosenki. Truskawki w Milanówku w jej wykonaniu oczarowa³y najbardziej wymagaj¹cych mi³oników piosenki. Z uznaniem
o wykonaniu tej piosenki mówi³a obecna na
imprezie i gor¹co witana przez milanowsk¹
publicznoæ Irena Santor.
Ósmy Twórczy Milanówek zdominowa³y prezentacje ksi¹¿ek autorów z Milanówka. Dr Ryszard Miazek (któremu towarzyszy³ dr Krzysztof Górski  dyr. Dzia³u Historii Polskiego Radia) omówi³ swoj¹ pracê
Przeminê³o z radiem  opowieæ o Zygmuncie Chamcu za³o¿ycielu i pierwszym dyrektorze Polskiego Radia, która ukaza³a siê
w jubileuszowym 80. roku dzia³alnoci tej
szacownej instytucji. Andrzej Zaorski zaprezentowa³ wraz z koleg¹ aktorem Wojciechem
Wysockim tryskaj¹ce humorem fragmenty
swoich wspomnieñ Jak wydaæ przyjaciela.
Zwi¹zana z naszym miastem poetka Katarzyna Ciesielska przeczyta³a kilka swoich
wierszy ze zbioru Poca³unek z motylem.
Mieszkaj¹cy od lat w naszym miecie re¿yser filmowy Hubert Drapella promowa³ swo-

archidiecezjê swoj¹ pastersk¹ trosk¹. Warto
przypomnieæ, ¿e w tym okresie Prymas odby³ w obu parafiach milanowskich wizytacje
kanoniczne, uczestniczy³ w uroczystociach
jubileuszowych obu parafii, a parafiê Matki
Bo¿ej Bolesnej konsekrowa³ 2 stycznia 2005 r.
W omawianym albumie znajdujemy podstawowe informacje o wszystkich najwa¿niejszych etapach rozwoju obu parafii, a towarzysz¹ im liczne i piêknie wykonane kolorowe zdjêcia; ich autorem jest Wojciech Zdunek. Szkoda, ¿e przy reprodukcji obrazu
Matki Bo¿ej Bolesnej nie dodano, ¿e wyszed³
on spod pêdzla milanowskiego artysty malarza W³odzimierza Starociaka, podobnie
jak i obraz Jezusa Mi³osiernego.
Koñcz¹c nale¿y podkreliæ, ¿e wszystkie
teksty w albumie, w tym tak¿e podpisy pod
zdjêciami, s¹ podane w dwóch jêzykach
 polskim i angielskim, co sprawia, ¿e ten starannie wydany album zapewne trafi do zagranicznych rodowisk. Album w cenie 60 z³
jest do nabycia w kancelarii parafii w. Jadwigi.
Andrzej Pettyn

w Grodzisku Maz., który wyst¹pi³ z koncertem muzyki dawnej w strojach z epoki redniowiecza. Dodajmy, ¿e imprezê z wdziêkiem i humorem prowadzili nasi niezawodni konferansjerzy  Leszek Ka³u¿a i Jacek
£ocz, a akustycznie oprawi³ ca³oæ Stefan
Ga³ka.
W holu Towarzystwo Mi³oników Milanówka zaprezentowa³o wystawê archiwalnych zdjêæ z ¿ycia Milanówka i jego architektury. Wystawa by³a zwiastunem albumu
fotograficznego, do którego przymierza siê
zespó³ dokumentalistów, cz³onków i sympatyków TMM. Pozytywowe zdjêcia zosta³y
wykonane nieodp³atnie przez ju¿ dobrze
znany Zak³ad Fotograficzny M.J.A. foto...
z ul. Olszowej w Milanówku. Po raz kolejny
w³aciciel firmy z sympati¹ odniós³ siê do
dzia³añ zwi¹zanych z utrwalaniem i popularyzacj¹ historii naszego miasta.
Jak zwykle, odby³ siê przedwi¹teczny

Szczególnym
gociem podczas
Twórczego
Milanówka by³a
dobrze wszystkim
znana
Irena Santor,
która wraz
z mê¿em uwietni³a
swoj¹ obecnoci¹ to
szczególne
wydarzenie
kulturalne

To chyba magia miejsca sprawia³a  powiedzia³ jeden z uczestników promocji najnowszej ksi¹¿ki o naszym miecie  ¿e
10 grudnia 2005 r. do Teatru Letniego przyby³o na ni¹ ponad 250 osób, tak, ¿e wiele
z nich w czasie uroczystoci musia³o staæ. Za
ten dyskomfort przeprasza³ autor podkrelaj¹c, ¿e zainteresowanie ksi¹¿k¹ przeros³o
wszelkie oczekiwania organizatorów tej promocji, a burmistrz Jerzy Wysocki zapewni³
¿e nastêpn¹ promocjê  jeli zajdzie potrzeba  zorganizuje siê w Miejskiej Hali Sportowej. To by³a wielka promocja wielkiej ksi¹¿ki i to nie tylko z uwagi na jej objêtoæ!  powiedzia³ jeden ze wspó³autorów Zbigniew
Starociak, który specjalnie przyby³ na tê
uroczystoæ z Wroc³awia.  i «doda³: Ksi¹¿ka
zawiera ogromny ³adunek informacji przywo³uj¹cych pamiêæ o dawnych latach i wspania³ych ludziach, których ju¿ nie ma wród
¿yj¹cych, ale wiedza o nich i ich wk³adzie
w rozwój miasta pozostanie na zawsze dziêki
tej ksi¹¿ce.
kiermasz ró¿nych wyrobów, lamp solnych,
herbat, itp. Wiele z nich trafi³o na upominki
pod choinkê. Zorganizowano wystawy
 malarstwa Jakuba Cwieczkowskiego z Grodziska i haftów artystycznych Hanny Pettyn
i Ireny Zieliñskiej z Milanówka. Stoisko
z ksi¹¿kami przez d³ugi czas by³o oblegane
przez publicznoæ, bowiem w sprzeda¿y znalaz³ siê pe³ny asortyment wydawnictw o Milanówku, pocztówek oraz promowanych
w ramach imprezy ksi¹¿ek H. Drapelli i R. Miazka. Mo¿na by³o te¿ nabyæ kalendarz milanowski na rok 2006. Ponadto w swoim stoisku TMM udziela³o informacji o niedawno
powsta³ym Milanowskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku. Czynna by³a kawiarenka,
w której przed lub po imprezie mo¿na by³o
spotkaæ siê z przyjació³mi i porozmawiaæ przy
specjalnie w tym celu przygotowanych s³odkociach. W kawiarence i w kuluarach mo¿a
by³o siê spotkaæ z ubolewaniem, ¿e Twórczy Milanówek odbywa siê tylko raz w roku
i z opini¹, ¿e szkoda, i¿ Zespó³ Szkó³ im. J. Bema,
nie dysponuje wiêksz¹ sal¹ sportowo-imprezow¹. Obecna sala gimnastyczna jest zdecydowanie za ma³a zarówno na potrzeby sportu, jak i dzia³alnoci kulturalnej. Warto wiêc
pomy³eæ o jej rozbudowie. Powinny o tym
pomyleæ w³adze samorz¹dowe powiatu grodziskiego, którym szko³a podlega, tym bardziej ¿e jej osi¹gniêcia zas³uguj¹ na najwy¿sze uznanie. Wród publicznoci zauwa¿ono nie tylko starostê grodziskiego Marka
Wie¿bickiego, ale i sekretarz Jolantê Damaziak, byli te¿ radni powiatowi, a wiêc zapewne zauwa¿yli potrzeby tej powiatowej placówki owiatowej. Póki co ju¿ czekamy nastêpnego Twórczego Milanówka, który organizatorzy obiecali  niestety (!)  dopiero za
rok czyli w grudniu 2006.
Zbigniew Krajewski

Jestem pe³en podziwu dla pracowitoci
g³ównego autora ksi¹¿ki  powiedzia³ dr Lech
Jab³oñski, wnuk s³ynnego budowniczego
wielu willi milanowskich  wyra¿am zarazem
uznanie za to, ¿e uda³o siê mu pozyskaæ do
wspó³pracy tylu znakomitych autorów. Ich
wspomnienia utrwalaj¹ pamiêæ o wydarzeniach, które s¹ czêci¹ historii naszego miasta, z której mieszkañcy mog¹ byæ dumni.
Ta ksi¹¿ka  powiedzia³ przyby³y z W-wy
dr Bogdan Galiñski  to trzecia czêæ wspania³ej trylogii milanowskiej, któr¹ zapocz¹tkowa³a publikacja Kiedy Milanówek by³ stolic¹..., a kontynuowa³a Milanówek  Ma³y
Londyn. Powsta³o pó³tora tysi¹ca stron wiedzy o miecie i jego wspania³ych ludziach!
Pozostaje wierzyæ, ¿e autor i Towarzystwo
Mi³oników Milanówka nie poprzestan¹ na
tym, bo przebogata historia miasta i wspania³e
biografie wielu twórców mieszkaj¹cych tu
wci¹¿ czekaj¹ na odkrycie i opublikowanie.
Ostatnie wydawnictwo Milanówek
 miejsce magiczne  i zainteresowanie jakie mu towarzyszy  powiedzia³ Jan Kubek
 potwierdza tylko fakt, ¿e ksi¹¿ki o Milanówku s¹ bardzo potrzebne naszej lokalnej
spo³ecznoci. Przybli¿aj¹ one kolejnym pokoleniom wiele wydarzeñ z przesz³oci,
zw³aszcza z okresu okupacji hitlerowskiej
i walk z okupantem, w których niektórzy
z nas uczestniczyli z broni¹ w rêku. Jako ¿o³nierz Armii Krajowej mam satysfakcjê, ¿e
dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ milanowskich poznaj¹ dziêki tej i poprzednim ksi¹¿kom historiê naszego miasta przekazan¹ przez
uczestników lub wiadków wydarzeñ. Uwa¿am, ¿e warto kontynuowaæ wydawanie tego
rodzaju ksi¹¿ek, poniewa¿ stanowi¹ one zarazem dobr¹ promocjê miasta. I chyba nie
przesadzê, jeli powiem, ¿e tytu³ najnowszej
ksi¹¿ki jest wyj¹tkowo trafiony, bowiem odzwierciedla nie tylko odczucia zauroczenia
miejscem zarówno starych mieszkañców, jak
i tych, którzy  ulegaj¹c magii miejsca  wiadomie dokonali wyboru i stosunkowo niedawno, zamieszkali tutaj.
Jestem zaszokowany niebywa³ym zainteresowaniem mieszkañców t¹ promocj¹
i ksi¹¿k¹  powiedzia³ red. Edward Szwarc
z Radia dla Ciebie, który przyby³ do Milanówka na promocjê jako specjalny wys³annik Polskiego Radia.  Zgromadzeni tu ludzie  doda³  musz¹ z pewnoci¹ bardzo kochaæ swoje miasto, jeli tak gromadnie przybyli na promocjê i, jak zauwa¿y³em, kupuj¹
nawet po kilka egzemplarzy ksi¹¿ki dla
cz³onków rodzin i na prezenty.
Do tych cytatów i opinii nale¿y dodaæ, ¿e
w czasie promocji zabierali publicznie g³os
niektórzy wspó³twórcy ksi¹¿ki, wspominaj¹c wydarzenia z przesz³oci. Szczególnie
wzruszaj¹ce by³o wyst¹pienie by³ej mieszkanki Milanówka dr Joanny Zarêby-Wronkowskiej, lekarki i zarazem poetki z W-wy,

Fot. M. Koszuta

...Magiczne miasto  promocja

Lech Jab³oñski (z prawej str.), wnuk
s³ynnego architekta i budowniczego wielu
willi milanowskich podczas rozmowy
z redaktorem Andrzejem Pettynem

która wspomina³a jak to bêd¹c kilkuletni¹
dziewczynk¹ zadebiutowa³a na scenie Teatru
Letniego w 1945 r., recytuj¹c wiersz o treciach patriotycznych, wspomnia³a te¿
o swoim udziale w tym samym roku w mszy
po¿egnalnej, kiedy urnê z przechowywanym
na plebanii w. Jadwigi sercem F. Chopina
uroczycie przewieziono do ¯elazowej Woli,
a nastêpnie do W-wy. W program uroczystoci wplecione by³y piêkne ballady w wykonaniu Doroty Dyksowskiej z towarzyszeniem
duetu gitarowego. Odby³o siê te¿ prapremierowe wykonanie piosenki o Milanówku Macieja Pinkwarta, do której muzykê skomponowa³ i jak zwykle piêknie wykona³ Dariusz
Biernacki.
Z pewnoci¹ ta promocja i koncert pozostan¹ na d³ugo w pamiêci jej uczestników.
Osoby przyby³e na uroczystoæ z innych
miast (jedna nawet na sta³e mieszka w Australii) mia³y okazjê powspominaæ dawne
dzieje, pospacerowaæ po miecie, odwiedziæ
stare zak¹tki pamiêtaj¹ce lata dzieciñstwa.
Mo¿e wiêc warto pomyleæ o organizowaniu
w przysz³oci choæby raz w roku spotkañ
milanowian, na które osoby zauroczone naszym miastem ulegn¹ raz jeszcze magii miejsca i zapewne chêtnie przyjad¹, aby wzi¹æ
udzia³ w spotkaniach i imprezach kulturalnych. Wiem, ¿e Towarzystwo Mi³oników
Milanówka pomys³ wiatowego zjazdu milanowian ju¿ kiedy rozpatrywa³o... Co wiêc
na to czytelnicy Biuletynu?
El¿bieta Siwek

P.S. Wszystkie ksi¹¿ki o Milanówku, równie¿ i najnowsza, s¹ do kupienia w obu ksiêgarniach, kioskach z gazetami przy stacji
PKP i na Placu Starzyñskiego (obok kocio³a
w. Jadwigi). Osoby spoza Milanówka mog¹
nabyæ ksi¹¿ki na zaliczeniem pocztowym.
Katalog na ¿yczenie zainteresowanych wysy³a Towarzystwo Mi³oników Milanówka,
Skrytka pocztowa 46, 05-822 Milanówek;
e-mail: <sgimp@poczta.onet.pl> (nowe strony TMM: <www.tmm.net.pl>).
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Ludwik Zamenhof (1859-1917)
Patroni ulic Milanówka
Zamenhofstrasse, Zamenhof Street, Rue
Zamenhof  to nazwy ulic pod ró¿nymi szerokociami geograficznymi, które ³¹czy to
samo imiê, imiê ich patrona  warszawskiego okulisty, dra Ludwika Zamenhofa. Ulic
i placów nosz¹cych imiê Zamenhofa jest na
wiecie ponad tysi¹c. W wielu miastach wystawiono mu pomniki, gdzie miêdzy Marsem a Jowiszem kr¹¿y planetoida nazwana
jego imieniem. Na jego czeæ rozb³ys³y
wszystkie wiat³a na wie¿y Eiffla, kiedy
w roku 1905 Republika Francuska uczyni³a
go kawalerem Legii Honorowej. To w³anie
jego zdjêcie, wykonane w 1911 r. w Antwerpii, obieg³o bez ma³a ca³¹ prasê wiatow¹
 widaæ na nim t³um mê¿czyzn ci¹gn¹cych
powóz, w którym siedzi starszy pan we fraku, na ich twarzach maluje siê radoæ i entuzjazm. Co sprawi³o, ¿e skromny polski lekarz
zyska³ miêdzynarodow¹ s³awê? Co sprawi³o, ¿e równie¿ jednej z ulic Milanówka nadano jego imiê?
Ludwik Zamenhof urodzi³ siê 15 grudnia
1859 r. w Bia³ymstoku w skromnej rodzinie
nauczyciela jêzyków obcych. Lingwistyczne
zainteresowania ojca bardzo wczenie udzieli³y siê synowi. Ju¿ w wieku siedmiu lat 
w co trudno uwierzyæ  pos³ugiwa³ siê biegle
szecioma jêzykami, póniej pozna³ ich wiêcej. W³anie w Bia³ymstoku, we wczesnym
dzieciñstwie, wród zamieszka³ej tam wówczas ludnoci bia³oruskiej, litewskiej, rosyjskiej, ¿ydowskiej, niemieckiej i polskiej, Zamenhof zetkn¹³ siê z bolesnymi konfliktami
narodowociowymi. By³ wiadkiem ulicznych zamieszek, w czasie których dochodzi³o
nawet do rozlewu krwi. Wywar³o to wielki
wp³yw na wra¿liwego ch³opca i w znacznym
stopniu ukszta³towa³o jego drogê ¿yciow¹.
W³anie wówczas zrodzi³o siê w nim przewiadczenie, ¿e jedn¹ z g³ównych przyczyn
wani na tle narodowociowym s¹ bariery
jêzykowe. Taki wspólny jêzyk s³u¿¹cy wiatu Zamenhof postanowi³ opracowaæ. Dokona³ tego jeszcze jako gimnazjalista i idei tej
powiêci³ ca³e swoje ¿ycie.
26 lipca 1887 r. bêd¹c ju¿ znanym okulist¹, og³osi³ w Warszawie, pod pseudonimem
Doktor Esperanto (doktor maj¹cy nadziejê)  swój pierwszy podrêcznik. Ta data stanowi punkt zwrotny w historii projektów jêzyka miêdzynarodowego, których ju¿ wczeniej utworzono ponad 700.
Co sprawi³o, ¿e ten w³anie projekt powoli,
ale systematycznie, zacz¹³ zyskiwaæ coraz
wiêksze grono zwolenników i praktyczne zastosowanie? Odpowiadaj¹c na to pytanie,
wybitny polski jêzykoznawca, a zarazem
ekspert w sprawach esperanta  prof. Zenon
Klemensiewicz, powiedzia³: Rozstrzygnê³y
o tym jego wzglêdna ³atwoæ i wielkie przybli¿enie do jêzyków naturalnych. Bo esperanto opiera siê na gramatycznej i s³owniko-
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wej podstawie jêzyków indoeuropejskich,
które s¹ w u¿yciu wielu milionów ludzi...
Z analizy podstawowego s³ownictwa esperanckiego wynika, ¿e przystêpuj¹c do nauki
tego jêzyka Polak rozumie ok. 21% s³ów, które w identycznej lub zbli¿onej postaci wystêpuj¹ w naszym jêzyku, jak np. aktoro, teatro,
dokumento, domo, hotelo, sporto, profesoro, matematiko...
Od opublikowania pierwszego podrêcznika L. Zamenhofa minê³o ponad sto lat. W tym
czasie stworzony przez niego jêzyk potwierdzi³ swoj¹ przydatnoæ, ale nie osi¹gn¹³ jeszcze pozycji jêzyka powszechnie i masowo
stosowanego w kontaktach miêdzynarodowych. Zdaniem specjalistów zadecydowa³y
o tym wzglêdy pozajêzykowe  dwie wojny
wiatowe, które w znacznym stopniu zniszczy³y dorobek ruchu esperanckiego, niechêtny stosunek niektórych jêzykoznawców,
a tak¿e przeladowania esperantystów
w ustrojach totalitarnych, zw³aszcza w okresie hitleryzmu i stalinizmu. Ostatnio jednak,
wraz z pog³êbianiem siê wspó³pracy europejskiej oraz znacznym wzrostem kosztów tzw.
obs³ugi jêzykowej (sympozjów, konferencji,
t³umaczeñ dokumentów itp.), coraz czêciej
z ust ró¿nych autorytetów s³yszy siê o potrzebie wprowadzenia jednego jêzyka planowego (Plansprache). M.in. kilkakrotnie
wypowiada³ siê na ten temat wybitny pisarz
w³oski Umberto Eco wyra¿aj¹c pogl¹d, ¿e
esperanto mog³oby rozwi¹zaæ narastaj¹ce
problemy jêzykowe w Europie i u³atwiæ
wspó³pracê miêdzynarodow¹. Powo³ana
przez wiatowy Zwi¹zek Esperantystów specjalna komisja przygotowuje dla Parlamentu Europejskiego raport nt. dotychczasowego wykorzystania esperanta. Wnioski znalaz³y siê w ksi¹¿ce Koszty europejskiej jêzykowej (nie)komunikacji, w której obok
zastraszaj¹co wzrastaj¹cych kosztów wielojêzycznoci w UE, zwraca siê uwagê na dyskryminacjê jêzykow¹, zagro¿enie praw cz³owieka w zakresie komunikacji, w tym równie¿ praw tzw. jêzyków ma³ych grup etnicznych. Prof. Reinhard Selten, laureat Nagrody Nobla, zarazem gor¹cy orêdownik i znawca jêzyka esperanto we wstêpie do ww. publikacji stwierdza, ¿e nie da siê unikn¹æ redukcji stosowanych jêzyków roboczych, co
mo¿e doprowadziæ do dominacji jednego jêzyka etnicznego i w konsekwencji  do zjawiska okrelanego mianem imperializmu
kulturowego.

W ostatnich latach daje siê zauwa¿yæ powolne, ale coraz szersze wykorzystanie esperanta w kontaktach handlowych ma³ych firm
oraz w informatyce (trzeci jêzyk w internecie!). Co roku, na ok. 500 miêdzynarodowych
spotkaniach i konferencjach, esperanto znajduje zastosowanie jako jêzyk roboczy.
Wiele faktów potwierdza, ¿e esperanto
w pe³ni s³u¿y celowi, dla którego stworzy³ go
Zamenhof. Walory tego jêzyka doceni³o
UNESCO przyjmuj¹c trzy rezolucje zachêcaj¹ce do szerszego wykorzystania go w kontaktach miêdzynarodowych, zw³aszcza
w wymianie kulturalnej. Na forum wielu organizacji przy ró¿nych okazjach wyra¿a siê
uznanie dla ruchu esperanckiego za budowanie porozumienia, zaufania i przyjani
miêdzy ludmi ró¿nych narodowoci  zgodnie z testamentem ideowym Ludwika Zamenhofa, który obok jêzyka stworzy³ zarazem humanistyczny program zwany esperantyzmem. Zamenhof zmar³ 14 kwietnia
1917 r. w Warszawie, gdzie zosta³ pochowany.
Na grobie Doktora Esperanto w Warszawie co roku sk³adaj¹ kwiaty esperantyci
z wielu krajów. Oddaj¹ ho³d wielkiemu idealicie z Polski, którego ONZ  og³aszaj¹c rok
1987 Rokiem Zamenhofa  nazwa³a synem
ca³ej ludzkoci.
Czas wreszcie odpowiedzieæ na pytanie:
dlaczego jednej z ulic Milanówka nadano
imiê Zamenhofa? Decyzjê w tej sprawie podjê³a Miejska Rada Narodowa w lipcu 1987 r.
dla upamiêtnienia rocznicy mierci twórcy
esperanto i wiatowego Kongresu Esperantystów w W-wie  w uznaniu dla cz³owieka,
który ca³e swoje ¿ycie powiêci³ idei budowania porozumienia miêdzy narodami. Zapewne kto zapyta, czy by³ jeszcze inny powód, aby nazwaæ tak ulicê w³anie w Milanówku? Otó¿ po wybuchu wojny w 1939 r.
Niemcy rozpoczêli systematyczn¹ eksterminacjê ludnoci ¿ydowskiej. Wielu ¯ydów
szuka³o schronienia w Milanówku, poniewa¿
tu by³o stosunkowo bezpiecznie, gdy¿ Niemcy wiedzieli, i¿ ówczesne w³adze samorz¹dowe podjê³y uchwa³ê o zakazie osiedlania
siê tu na sta³e ludnoci pochodzenia ¿ydowskiego. W wywiadzie udzielonym w 2000 r.
Romanowi Dobrzyñskiemu i zawartym
w ksi¹¿ce Ulica Zamenhofa (Wyd. Kleks,
Bielsko-Bia³a) wnuk twórcy esperanta in¿.
Ludwik Zaleski-Zamenhof o decyzji schronienia siê z matk¹ w Milanówku powiedzia³:
Wybralimy Milanówek. Podwarszawskie
miejscowoci dawa³y lepsze schronienie ni¿
miasto. I w³anie w celu upamiêtnienia pobytu i uratowania siê rodziny Zamenhofa
w czasie wojny w Milanówku ulicy prowadz¹cej do Grodziska (gdzie w pobli¿u mieszka³ wnuk Zamenhofa wraz z matk¹) nadano nazwê ulica Ludwika Zamenhofa. Ulica
ta znajduje siê u zbiegu ul. Wojska Polskiego oraz ulic Zachodniej i Stawy.
Andrzej Pettyn

Milanowskie Liceum
na licie najlepszych
Ogólnopolski Ranking Szkó³ rednich 2006, zorganizowany przez
Rzeczpospolit¹ i Perspektywy, zosta³ rozstrzygniêty. Na licie znalaz³o siê 387 szkó³, sporód 8000 szkó³ rednich w Polsce.
Zespó³ Szkó³ nr 1w Milanówku mieszcz¹cy siê przy ul. Piasta 14
uzyska³ w rankingu 299 pozycjê. W województwie mazowieckim plasuje to szko³ê na 31. miejscu.
O pozycji szkó³ w rankingu zdecydowa³y sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych w 2005 roku.
Laureaci olimpiad byli liczeni podwójnie (w stosunku do finalistów), szko³y by³y premiowane za udzia³ w ka¿dej z 30. olimpiad,
a sukcesy szkó³ mierzono proporcjonalnie do liczby uczniów.
Milanowskie Liceum w 2005 r. wychowa³o dwóch finalistów olimpiad: fizycznej i wiedzy o Unii Europejskiej.
Dyrekcji oraz uczniom szko³y gratulujemy.
Magdalena Stanisz
Kierownik MCI

CASTING

do zespo³u wokalnego CODA
Potrafisz i lubisz piewaæ? Zg³o siê do nas.
Zapraszamy m³odzie¿ w wieku 13-16 lat w dniu 09.02.2006 r.
(czwartek) o godzinie 16.30.
Na zajêciach:
l Nauka piosenki z polskiego i zagranicznego repertuaru,
l Æwiczenia z emisji g³osu,
l Æwiczenia z dykcji,
l Kszta³cenie s³uchu i ogólnego rozwoju muzykalnoci.
Zajêcia to nie tylko warsztaty muzyczne, ale równie¿ mo¿liwoæ
prezentacji swoich umiejêtnoci na koncertach, festiwalach, konkursach.
Miejski Orodek Kultury w Milanówku
ul. Kocielna 3 tel. 0-22 758 39 60

Zapraszamy Emerytów i Rencistów
na zajêcia Zespo³u Wokalnego
Z³oty Liæ
Masz ochotê popiewaæ utwory Minionej Epoki?
Spêdziæ mi³o czas?
Nauczyæ siê piewaæ?
Spotkaæ z przyjació³mi?
Przyjd do Nas.
Zajêcia to mo¿liwoæ prezentacji swoich umiejêtnoci
na koncertach, festiwalach, konkursach.
Zajêcia w ka¿dy poniedzia³ek i czwartek o godz. 15.00
l
l
l
l

Miejski Orodek Kultury
05-822 Milanówek, ul. Kocielna 3
tel./fax (0-22) 758-39-60
e-mail: mokmilanowek@wp.pl
www.mokmilanowek.pl

CASTING

do zespo³u tañca nowoczesnego
Ekspresja, ruch, poczucie rytmu to Twoje walory?
Zg³o siê do nas.
Zapraszamy m³odzie¿ w wieku 9-12 lat w dniu 10.02.2006 r.
(pi¹tek) o godzinie 16.00.
Podczas zajêæ:
l Rozgrzewka
l Nauka uk³adów tanecznych
l Praca nad sw¹ sprawnoci¹ fizyczn¹
Taniec jest prosty i mo¿na siê nim wspaniale bawiæ. U nas pozbêdziesz siê niemia³oci i nabêdziesz pewnoci siebie.
Miejski Orodek Kultury w Milanówku
ul. Kocielna 3, tel. 0-22 758 39 60

Zapobieganie
Dzia³alnoæ Poradni
Urazom Krêgos³upa Rehabilitacyjnej
11 stycznia 2006 r. w Miejskim Orodku Kultury
z inicjatywy Burmistrza Miasta Milanówka i Komisji
Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Sportu Rady Miasta odby³
siê wyk³ad pt. Zapobieganie Urazom Krêgos³upa, zorganizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. Prowadz¹cy - mgr rehabilitacji Rados³aw Grzywacz zaprezentowa³ na wstêpie budowê krêgos³upa, a w dalszej
czêci spotkania szczegó³owo omówi³ rodzaje urazów
i schorzeñ oraz sposoby ich zapobiegania i ewentualnego leczenia. Wszyscy obecni otrzymali materia³y z opisem æwiczeñ zalecanych przy poszczególnych problemach z krêgos³upem. W ostatniej czêci spotkania Pan
Grzywacz udziela³ odpowiedzi na zadawane przez s³uchaczy pytania. G³os zabra³ równie¿ Burmistrz Jerzy
Wysocki i Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Sportu Rady Miasta Ma³gorzata Filipiak, którzy wyjanili zasady, na jakich mieszkañcy Milanówka
mog¹ bezp³atnie korzystaæ z porad Przychodni Rehabilitacyjnej.
Miejskie Centrum Informacji
Anna £askawiec

Poradnia Rehabilitacji w Milanówku obchodzi³a w ub. roku 25-lecie dzia³alnoci. Od pocz¹tku swojego istnienia funkcjonowa³a jako filia Przychodni Rehabilitacji w Grodzisku Mazowieckim i przyjmowa³a wszystkich ubezpieczonych pacjentów na podstawie skierowania od lekarza. Sytuacja uleg³a zmianie w 1999 r., kiedy
to powsta³y Kasy Chorych i dalsze przyjmowanie ubezpieczonych pacjentów mo¿liwe by³o wy³¹cznie po podpisaniu kontraktu. Milanowska Poradnia Rehabilitacji
z przyczyn obiektywnych nie mia³a mo¿liwoci uzyskania takiego kontraktu i powinna zostaæ zamkniêta. Wtedy sprawy wzi¹³ w swoje rêce pan Rados³aw Grzywacz, który za³o¿y³ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Milanmed i dziêki
temu placówka mog³a funkcjonowaæ nadal, przyjmuj¹c pacjentów, niestety ju¿ tylko odp³atnie. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców Burmistrz i Radni zdecydowali o przeznaczeniu czêci rodków z bud¿etu gminy na wykupienie
wiadczeñ rehabilitacyjnych w Poradni Milanmed dla pacjentów z Milanówka,
by mogli oni nadal korzystaæ nieodp³atnie z rehabilitacji w miejscu zamieszkania.
Niestety, rodki finansowe s¹ ograniczone, a potrzeby du¿e, wiêc utworzy³a siê doæ
d³uga kolejka oczekuj¹cych. Nale¿y pamiêtaæ jednak o tym, ¿e poza Milanówkiem rehabilitacji nieodp³atnie nie zapewnia swoim mieszkañcom ¿adna z okolicznych gmin.
Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej i Sportu Rady Miasta
Ma³gorzata Filipiak
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Zimowe
obowi¹zki
w³acicieli
posesji
W zwi¹zku z monitami mieszkañców Milanówka ponownie przypominamy i prostujemy, ¿e w³aciciele nieruchomoci zgodnie z art. 5 ust.1 punkt 4 Ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (DZ.U. z 1996 r.
Nr 132, poz. 622, z pón. zm.), oraz z punktem 4.6 Uchwa³y Nr 230/XXI/04 Rady Miasta Milanówka z dnia 21.12.2004 roku
w sprawie szczegó³owych zasad utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Miasta Milanówka, zobowi¹zani s¹ do uprz¹tniêcia
i pozbycia siê b³ota, niegu, lodu i usuwania skutków go³oledzi (posypywania
piaskiem) z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoci. Za takie chodniki
uznaje siê wydzielon¹ czêæ drogi publicznej s³u¿¹c¹ do ruchu pieszego po³o¿on¹ bezporednio przy granicy nieruchomoci w ulicach utwardzonych i nieutwardzonych.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Aneta P³ywaczewska

Zawody
na ciance
wspinaczkowej
W dniu 03.12.2005 r. w Zespole Szkó³ nr 1
odby³y siê organizowane przez Miejski Orodek Kultury zawody na ciance wspinaczkowej o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka. Sêdziowa³ Gniewko Czarnecki i Grzegorz Gawryszewski. Nad prawid³owym przebiegiem zawodów czuwa³ równie¿ koordynator ds. sportu W³odzimierz Filipiak.
W zawodach udzia³ wziê³a m³odzie¿
z milanowskich szkó³ w dwóch kategoriach:
Szko³a podstawowa i Gimnazjum. Zmagania
zakoñczy³y sie nastêpuj¹cymi wynikami:
Szko³a podstawowa:
I miejsce  Mariusz Wieczorek
II miejsce  Jakub ¯ukowski
III miejsce  Mateusz Kawa³kowski
Gimnazjum:
I miejsce  Krzysztof Sierociñski
II miejsce  Pawe³ Stankiewicz
III miejsce  £ukasz Choiñski
Anna £askawiec
Miejskie Centrum Informacji

Konkurs

Najpiêkniej owietlony ogródek wi¹teczny
W ostatnim Biuletynie informowalimy
Pañstwa o Konkursie na Najpiêkniej Owietlony Ogródek wi¹teczny. By³a to pierwsza
edycja tego konkursu, która cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem mieszkañców naszego miasta.
Do udzia³u w konkursie zg³oszonych zosta³o 27 posesji. Komisja w sk³adzie: Przewodnicz¹cy Jerzy Majewski  Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miasta, Mariusz Koszuta 
Przewodnicz¹cy Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta, Bogdan Korycki  Zastêpca Burmistrza, Wies³awa Kwiatkowska
 Sekretarz Miasta, Zofia Krawczyk  Ogrodnik Miejski, Magdalena Stanisz  Kierownik
Miejskiego Centrum Informacji, dokona³a

przegl¹du ogródków wed³ug okrelonych
w regulaminie kryteriów.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e nie tylko domy
mieszkañców by³y bajecznie owietlone, ale
równie¿ ulice naszego miasta mieni³y siê tysi¹cami wiate³ek. Przez ca³y okres wi¹teczno-sylwestrowy nasze oczy cieszyæ mo¿e
widok owietlonych choinek, drzew oraz
ulic.
Uroczyste og³oszenie wyników konkursu i wrêczenie nagród odbêdzie siê na lutowej Sesji Rady Miasta.
Ju¿ teraz serdecznie zapraszamy Pañstwa
do wziêcia udzia³u w drugiej edycji konkursu na Najpiêkniej Owietlony Ogródek 2006 r.
Anna Kryñska
Miejskie Centrum Informacji

Gdzie w nocy po leki?
W zwi¹zku z licznymi monitami Mieszkañców w sprawie nocnych dy¿urów aptek
na terenie Milanówka, informujê, i¿ takie
dy¿ury ustala siê w miejscowociach, gdzie
funkcjonuje nocna pomoc lekarska lub pogotowie ratunkowe. Wobec tego nie jest mo¿liwe ustalenie nocnych dy¿urów aptek
w Milanówku.
Jednoczenie przypominam Mieszkañcom Milanówka, ¿e na moj¹ probê apteka
przy ul. Pi³sudskiego 19 czynna jest w dni
robocze do godziny 21.00, a apteka przy
ul. Piasta 30 czynna jest w niedzielê w godzinach 9.00-14.00.
Obok drukujemy pe³ny rozk³ad pracy aptek w Milanówku.
Burmistrz Miasta
Jerzy Wysocki

Apteki w Milanówku

Apteka  ul. Krakowska 10
tel. 758-32-51; czynna od pon.-pt.
w godz. 7.30-20.00, w soboty 8.00-15.00
Apteka  ul. Pi³sudskiego 19
tel. 758-34-64; czynna od pon.-pt.
w godz. 8.00-21.00, w soboty 8.00-17.00
www.aptekagalewscy.pl
Apteka  ul. Grudowska 3
tel. 758-33-15; czynna od pon.-pt.
w godz 8.00-19.00, w soboty 8.00-15.00
www.aptekaokrzei16.hg.pl
Apteka  ul. Piasta 30
tel. 758-38-93; czynna od pon.-pt.
w godz. 8.00-20.00, w soboty 8.00-13.00,
w niedzielê 9.00-14.00

Apel do Mieszkañców

Szanowni Pañstwo

rodowisko Mielizna Obwodu Ba¿ant wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Milanówku zbiera materia³y i wiadomoci dotycz¹ce trzech tematów:
1. Imion i nazwisk nauczycieli, którzy w latach okupacji dzia³ali w tajnym nauczaniu
w Milanówku.
2. Imion i nazwisk mieszkañców Milanówka, którzy dzia³ali w cywilnych strukturach
wszystkich szczebli Polskiego Pañstwa Podziemnego.
3. Imion i nazwisk mieszkañców Milanówka, którzy walczyli i polegli w Powstaniu Warszawskim.
Wszystkie informacje na powy¿sze tematy prosimy kierowaæ na adres przewodnicz¹cego
rodowiska Mielizna Z¯AK (Andrzej Szolc, Al. Armii Krajowej 30 m. 8, 05-803 Pruszków).
Bêdziemy wdziêczni za ka¿d¹ wiadomoæ, która wzbogaci nasz¹ wiedzê. Pozwoli to na
bardziej dok³adne odtworzenie historii naszego miasta w czasach, kiedy odgrywa³o ono
wa¿n¹ rolê w bohaterskich zmaganiach narodu polskiego z niemieckim okupantem.
Przewodnicz¹cy rodowiska Mielizna Z¯AK Andrzej Szolc
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