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W�ród wielu wspania³ych wykonawców
by³ równie¿ Krzysztof Daukszewicz
- na zdjêciu po lewej stronie

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki w imieniu w³asnym,
Przewodnicz¹cego Rady Miasta Jerzego Olczaka i Rad-
nych, z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim mieszkañcom.

Tu¿ po pó³nocy niebo nad
Milanówkiem roz�wietli³ pokaz
sztucznych ogni.

Milanowianie bawili siê w ry-
tmach najwiêkszych przebojów
mijaj¹cego roku. Na telebimie
prezentowane by³y teledyski.
¯yczeniom pomy�lno�ci w No-
wym Roku, u�ciskom i ca³usom
nie by³o koñca.

Nowy Rok 2008
Powitanie Nowego 2008 Roku w plenerze zgromadzi³o wielu miesz-
kañców Milanówka i przyby³ych go�ci. Tradycyjnie skwer im. F. A. Ossen-
dowskiego sta³ siê miejscem wzajemnego sk³adania sobie ¿yczeñ.

W tym roku, w Milanówku do wspólnego
grania w WO�P zachêcali harcerze i instruk-
torzy Hufca ZHP im. J. Kusociñskiego oraz
Spo³eczne Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 5.
W LO przy ul. Fiderkiewicza go�cie mieli
szansê wzi¹æ udzia³ w loterii fantowej, pro-
jekcji filmów autorstwa uczniów szko³y, po-
pisów gitarowych oraz uczestniczyæ w sesji
zdjêciowej kó³ka fotograficznego. W�ród wie-
lu atrakcji nie mog³o zabrakn¹æ kawiarenki
ze smako³ykami przygotowanymi przez
uczniów i nauczycieli szko³y.

XVI Fina³
WO�P

13 stycznia ju¿ po raz 16. ca³a
Polska �wiêtowa³a pod znakiem
czerwonego serduszka. Wielka
Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy �gra³a
z g³ow¹� , aby pomóc dzieciom ze
schorzeniami laryngologicznymi.

XI Kabareton Milanowski
ju¿ za nami
14 stycznia w Miejskiej Hali Sportowej nr 1 odby³ siê niepowtarzalny,
jak zawsze, Kabareton Milanowski. Po raz kolejny podziwiali�my elitê
artystów kabaretowych. Wyst¹pili: Renata Zarêbska, Jacek Fedorowicz,
Jan Pietrzak, Marek Majewski, Pawe³ D³u¿ewski, Krzysztof Daukszewicz,
Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Ciach, uczniowski kabaret
Eklerka. Ró¿norodno�æ satyrycznych spojrzeñ, wielopokoleniowo�æ
artystów, zagwarantowa³y widzom ponad 3.5 godzinn¹ ��miechoterapiê�
� jak nazwa³ spektakl Jan Pietrzak.

Satyryk Pawe³ D³u¿ewski �
pomys³odawca i gospodarz

Kabaretonu Milanowskiego
podczas tegorocznych

wystêpów

M³odzie¿
witaj¹ca Nowy
Rok
na Placu
Ossendowskiego

Szczegó³owe informacje
na str. 15
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�Razem
w nauce i zabawie�
sukces w Szkole Podstawowej nr 2 w Milanówku

W maju ubieg³ego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej og³osi³o
konkurs dla jednostek samorz¹du terytorialnego i organizacji
pozarz¹dowych w sprawie �Rz¹dowego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i m³odzie¿y 2007�.

Szko³a Podstawowa nr 2 w Milanówku,
zachêcona przez lokalne w³adze samorz¹do-
we, przyst¹pi³a do tego konkursu, a przygo-
towany program zosta³ zaakceptowany
i otrzyma³ mo¿liwo�æ realizacji. W czasie wa-
kacji wp³ynê³y do Szko³y przyznane na re-
alizacjê �rodki finansowe.

Od wrze�nia do grudnia 2007 roku w na-
szej Szkole odbywa³y siê dodatkowe zajêcia,
w ramach programu, dla którego przyjêli�my
nazwê �Razem w nauce i zabawie�. W bez-
p³atnych zajêciach uczestniczyli uczniowie
w dwóch grupach wiekowych z klas I-III i IV-VI.

Program pozwala³ rozwijaæ siê uczniom
na wielu p³aszczyznach � by³ pomoc¹ w po-
konywaniu trudno�ci edukacyjnych, utrwa-
laniu wiedzy i nabywaniu umiejêtno�ci ucze-
nia siê. Stwarza³ dzieciom warunki do wymia-
ny osobistych do�wiadczeñ i umiejêtno�ci.

W bezpiecznych warunkach poprzez za-
bawê, ruch i sztukê uczniowie zmieniali swo-
je zachowania na inne, akceptowane spo-
³ecznie, poznawali kole¿anki i kolegów z in-
nych klas, zawi¹zywali przyja�nie.

G³ównym celem by³o wspieranie uczniów
w nauce, wzmacnianie w nich potrzeby sa-
modzielnego radzenia sobie w pozyskiwaniu
wiedzy, a tak¿e w pokonywaniu trudno�ci
edukacyjnych. Na zajêciach z pogotowia edu-
kacyjnego spotykali�my siê ka¿dego dnia od
poniedzia³ku do pi¹tku.

Przygotowuj¹c program uznali�my, ¿e
w dobie techniki informatycznej nie sposób
pomin¹æ zajêæ z zakresu pos³ugiwania siê
komputerem i wykorzystania tej umiejêtno-

�ci w edukacji fotograficznej. Dziêki naby-
tym umiejêtno�ciom dzieci przygotowa³y
i przedstawi³y na spotkaniu z Rodzicami
i Dyrektorem Szko³y prezentacjê multime-
dialn¹, bêd¹c¹ kronik¹ odbytych zajêæ. Zna-
laz³y siê tam zdjêcia z wycieczek do: Bronisz
na wystawê o dinozaurach, Muzeum Naro-

dowego na lekcjê zaty-
tu³owan¹: �Moja pierw-
sza lekcja w muzeum�
Muzeum Techniki, Mu-
zeum Hutnictwa (war-
sztat garncarski), Mu-
zeum Kolejnictwa (hi-
storia kolejnictwa).

W ramach zajêæ
uczniowie byli na wy-
cieczce w Radziejowi-
cach. Zespó³ pa³acowo-
parkowy wczesn¹ jesie-
ni¹ i spotkanie z twór-
czo�ci¹ Józefa Che³-
moñskiego w Kuklówce
okaza³y siê nie lada
gratk¹.

Wyjazd do ¯elazo-
wej Woli, to pierwsza dalsza wycieczka,
z której uczniowie wrócili z wieloma wra¿e-
niami. Zwiedzili Muzeum Fryderyka Chopi-

na, podziwiali park bogatszy o nowo poda-
rowane z wielu zak¹tków �wiata sadzonki
drzew egzotycznych, a wszystko to przy
d�wiêkach mazurków.

Toruñ to przede wszystkim do�wiadcze-
nia i wiedza, jak¹ dzieci pozyska³y w Orbita-
rium, w nowej technice multimedialnej.
W domu Kopernika zapozna³y siê ze wspó³-
czesnym Kopernikowi Toruniem. Uczniowie
samodzielne wyrabiali ciasto na pierniki,
a w nagrodê za zdobyte umiejêtno�ci otrzy-
mali �Dyplom Czeladnika�.

Ostatnim bardzo atrakcyjnym akcentem
(dzieci i naszym zdaniem) by³ wyjazd do Te-
atru Wielkiego na balet zatytu³owany �Jezio-
ro ³abêdzie�.

Uczniowie we wszystkich miejscach,
w których przebywali, przynosili nam chlu-
bê. Ich zainteresowanie, dociekliwo�æ i za-
anga¿owanie w poznawaniu nowych niezna-
nych jeszcze miejsc budzi³a uznanie nasze
i przewodników turystycznych.

Prowadz¹cy zajêcia nauczyciele wielo-
krotnie spotykali siê z pozytywnymi ocena-
mi programu formu³owanymi przez uczniów,
ich rodziców oraz wychowawców. Odnie�li-
�my wspólny sukces i przekonali�my siê,
jak¹ si³ê sprawcz¹ mo¿e mieæ dobrze prze-
my�lana inicjatywa i �wietnie zorganizowa-
na praca.

Trzyna�cie tygodni to bardzo du¿o i zara-
zem bardzo ma³o. Z niecierpliwo�ci¹ czeka-
my na nowy konkurs daj¹cy dzieciom i nam
szansê kontynuacji zajêæ.

Dyrektor Szko³y sk³ada serdeczne podziê-
kowanie pedagogowi szkolnemu Pani Miro-
s³awie Badurzyñskiej i wszystkim  nauczy-
cielom zaanga¿owanym w realizacjê projek-
tu, za ciekawe pomys³y, za cierpliwo�æ, dyspo-
zycyjno�æ i oddanie idei przedsiêwziêcia.

Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2
Marianna Frej

Uczniowie SP nr 2 z wizyt¹ na wystawie dinozaurów w Broniszach

W Muzeum Piernika w Toruniu � wspólne wypiekanie piernika
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Po raz dziesi¹ty mieszkañcy Milanówka spotkali siê na �Twórczym
Milanówku�, imprezie która na dobre utrwali³a siê w�ród wydarzeñ
kulturalnych w naszym mie�cie. Blisko 200. mieszkañców i go�ci z innych
miast przyby³o 15 grudnia 2007 r. do Zespo³u Szkó³ nr 2 im. gen. J. Bema,
aby obejrzeæ program kulturalny przygotowany przez m³odzie¿ szko³y
wspólnie z cz³onkami Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka.

Bez w¹tpienia gwiazd¹ wieczoru by³a
mieszkanka Milanówka, znana artystka ka-
baretowa Katarzyna Pakosiñska z Kabaretu
Moralnego Niepokoju, któr¹ �przepyta³� red.
Andrzej Pettyn, przybli¿aj¹c w ten sposób
zebranym jej karierê i zwi¹zki z Milanów-
kiem, gdzie urodzi³a siê,  nadal mieszka i �
jak wyzna³a � bardzo kocha nasze miasto.
Powa¿ne sprawy zawodowe w jej opowie�ci
przeplata³y siê z licznymi ¿artami i anegdo-
tami. Jedna z nich dotyczy³a wystêpu kaba-
retu w Bochni, gdzie przypadkowo zespó³
trafi³ na festiwal katolicki. Na sali sami ksiê-
¿a. Widz¹c to koledzy, natychmiast zmody-
fikowali program, m.in. w miejsce pointy
i s³ów �a ja ci psia dupa� wprowadzili �a ja ci
psia no ¿esz tam�. Dodatkowo pani Kasi po-
lecili zlikwidowaæ do�æ wyrazisty dekolt.
Wystêp � jak wyzna³a pani Kasia � zakoñ-
czy³ siê nieoczekiwan¹ point¹. Otó¿ nastêp-
nego dnia rano us³ysza³a �puk, puk, puk� do
drzwi jej pokoju w hotelu. Otwiera � a tu
w drzwiach ks. Mikulski. W pierwszej chwili
zmrozi³o j¹ to, ale gdy us³ysza³a �pani Kata-
rzyno, zapraszam na roraty� � nie mog³a po-
wstrzymaæ �miechu. Z rozmowy z artystk¹
dowiedzieli�my siê, ¿e uczestniczy w akcji
�ca³a Polska czyta dzieciom�.

Z obszernego programu �Twórczego Mi-
lanówka� nale¿y wyró¿niæ ³adne wykonanie
piosenki �Truskawki w Milanówku� przez
utalentowan¹ wokalistkê m³odego pokolenia
Joannê Dziewick¹, której akompaniowali
Asia Lesiewicz i Jacek £ocz. Ten ostatni pro-
wadzi³ te¿ ca³¹ imprezê wraz Leszkiem Ka-
³u¿¹. Udany by³ wystêp zespo³u �Janio³y
z Milanówka� z Domu Rehabilitacyjno-Opie-
kuñczego Katolickiego Stowarzyszenia Nie-
pe³nosprawnych Archidiecezji Warszaw-
skiej, którzy zaprezentowali program mu-
zyczny przy wykorzystaniu w³asnorêcznie
wykonanych, ciekawych  instrumentów.
Sympatycznie �piewa³y Ania, Asia i Natalka
z �Pokoju Znak�. Dobry by³ wystêp �lusar-
czyk Dance Academy, w czasie którego wy-
konano tañce towarzyskie i nowoczesne.
Niezawodny by³ pokaz mody przygotowany
przez firmy Parys Furda i Salon Sukien   �lub-
nych Bogumi³y Pogródko i zaprezentowany
przez uczennice Zespo³u Szkó³ im. J. Bema
pod kierunkiem J. Majewskiej i A. Lachmi-
rowicz. Równie¿ bez w¹tpienia do najlep-
szych pozycji programu nale¿a³a prezenta-
cja Ewy Mickiewicz po�wiêcona wspania³ym
kobietom z willi �Waleria� i fotograficznym
zbiorom rodziny Morozowiczów i Szczep-

kowskich. Swoje umiejêtno�ci zaprezento-
wali m³odzi arty�ci z grupy teatralnej �Ekler-
ka� i solista w programie �Mariolka�.

Wystêpom artystycznym towarzyszy³
kiermasz wyrobów z Milanówka, na którym
zdecydowanie wyró¿nia³y siê wysokim pro-
fesjonalizmem wyroby rêkodzie³a artystycz-
nego Krystyny Budziszewskiej, Magdaleny
Sentkiewicz i Katarzyny Dziarczykowskiej.
W�ród wydawnictw Towarzystwa Mi³o�ni-
ków Milanówka o naszym mie�cie raz jesz-
cze najwiêksze zainteresowanie kupuj¹cych
wzbudza³y album fotograficzny �Letnisko
Milanówek� Mariusza Koszuty i� znakomi-
te krówki firmy Cukierki Reklamowe � Kon-
stancja Do³êga-Do³êgowska. Warto podkre-
�liæ, ¿e firma pani Do³êgi-Do³êgowskiej za-
wsze sponsoruje Twórczy Milanówek orga-
nizowany przez TMM i szko³ê.

Wreszcie kilka s³ów o piêknej wystawie
m³odych artystów z Milanówka, którzy swoje
prace pokazali w osobnej sali. Byli w�ród nich
(w kolejno�ci alfabetycznej): Ma³gorzata
Budziszewska, �wie¿o upieczona absolwent-
ka wydzia³u malarstwa ASP we Wroc³awiu,
obecnie kontynuuj¹ca studia na wydziale
Architektury Wnêtrz tej samej uczelni, spe-
cjalizuj¹ca siê w aran¿acji wnêtrz; Daria Grad
� studentka IV roku na Wydziale Grafiki war-
szawskiej ASP (specjalizacja � projektowa-
nie ksi¹¿ki); Anna Rogala studentka V roku
na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP (spe-
cjalizacja � projektowanie plakatu); Marta
Orlikowska-Gmitruk � studentka roku dyplo-
mowego Wydzia³u Grafiki ASP w £odzi;
Agnieszka �niadewicz-�wica � studentka
historii sztuki na UW i VI roku Konserwacji
Starych Druków i Grafiki ASP w W-wie oraz
jej brat Juliusz �niadewicz � student IV roku
na Wydziale Rze�by ASP w W-wie. Komisarz
wystawy Agnieszka �niadewicz-�wica, pre-
zentuj¹c wystawê podkre�li³a m.in., ¿e
w Milanówku mieszka ok. 20 studentów lub
�wie¿o upieczonych absolwentów wy¿szych
uczelni artystycznych z ca³ego kraju. Warto
tê wystawê pokazaæ ponownie i odpowied-
nio j¹ nag³o�niæ, aby szersze grono miesz-
kañców naszego miasta mog³o poznaæ twór-
czo�æ tych m³odych artystów, którzy godnie
kontynuuj¹ milanowskie tradycje na polu
sztuki, id¹c w �lady tak znakomitych po-
przedników jak Jan Szczepkowski czy Piotr
Krasnodêbski, którzy na trwa³e zapisali siê
w podrêcznikach historii polskiej sztuki.

Koñcz¹c pragniemy pogratulowaæ organi-
zatorom i wszystkim, którzy przyczynili siê
do powodzenia imprezy i podziêkowaæ dy-
rekcji Zespo³u Szkó³ im. J. Bema, a przede
wszystkim p. Marii Swolkieñ-Osieckiej � ini-
cjatorce cyklu tych imprez. Zespó³ Szkól im.
gen. J. Bema organizuj¹c �Twórczy Milanó-
wek� kontynuuje piêkne tradycje upo-
wszechniania kultury w naszym mie�cie.

Miejskie Centrum Informacji

�Twórczy Milanówek� nr 10

Wywiad z Katarzyn¹ Pakosiñsk¹, znan¹ artystk¹ kabaretow¹
z Kabaretu Moralnego Niepokoju
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Ojcowie Miasta dokonali uroczystego otwarcia Balu. Podczas czê-
�ci oficjalnej zaprezentowane zosta³y sylwetki zdobywczyñ nagród
tegorocznej edycji Milanowskiego Li�cia Dêbu: Pani Zofii ¯u³aw-

IX Bal Ojców Miasta
W sobotê 26 stycznia, w Miejskiej Hali Sportowej
przy ul. ̄ abie Oczko 1, odby³ siê IX Bal Ojców Miasta.
Gospodarze wieczoru � Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki i Przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Olczak
powitali go�ci, wrêczaj¹c wszystkim breloczki
z Milanowskim Li�ciem Dêbu, a paniom dodatkowo
piêkn¹ ró¿ê. Hala sportowa tej nocy zamieni³a siê
w piêkn¹ salê balow¹.

skiej, Pani Marii Swolkieñ-Osieckiej i Pani Heleny Weso³owskiej (o lau-
reatach nagrody piszemy poni¿ej).

W tym roku dla uczestników Balu zagra³a grupa AKURATT, któr¹
tworz¹ profesjonalni muzycy czynnie uczestnicz¹cy w artystycznym
¿yciu naszego kraju. Zaprezentowali szeroki i ró¿norodny repertu-
ar,dziêki któremu impreza pozostanie mi³ym wspomnieniem. Dodat-
kow¹ atrakcj¹ by³ wystêp artystów prezentuj¹cych taniec �wiat³a. By³o
to ekscytuj¹ce wydarzenie artystyczne. Catering zapewni³a Restaura-
cja �Studium Dobrego Smaku�

Tradycyjnie Miejski O�rodek Kultury przygotowa³ loteriê fantow¹,
z której dochódw wysoko�ci 2 580 pln zasili dzia³alno�æ �wietlicy �ro-
dowiskowej dla dzieci na Turczynku. Sponsorami loterii byli:
l �Andrea� � Andrzej Olizarowicz
l �Jedwab Polski� � Jerzy Dmochowski
l Towarzystwo Mi³o�ników Milanówka

Miejskie Centrum Informacji
Anna £askawiec

Laureaci statuetki
Milanowskiego Li�cia Dêbu 2008

Laureaci tegorocznej edycji Milanowskiego Li�cia Dêbu
w towarzystwie Burmisrza Jerzego Wysockiego i Przewodnicz¹cego
Rady Jerzego Olczaka; od lewej siedz¹: P. Zofia ¯u³awska,
P. Maria Swolkieñ-Osiecka i P. Anna Sokalska � bratanica
P. Heleny Weso³owskiej � która odebra³a statuetkê w Jej imieniu

Zofia ¯u³awska
Pracowa³a w Centralnej Do�wiadczalnej Stacji Jedwabniczej w Mi-

lanówku za³o¿onej przez rodzeñstwo Stanis³awê i Henryka Witacz-
ków, a nastêpnie w Zak³adzie Badawczym Hodowli Jedwabników
w ̄ ó³winie, z którym zwi¹za³a siê a¿ do emerytury. Uzyska³a dyplom
in¿yniera w³ókiennictwa na Politechnice £ódzkiej. Zda³a równie¿ eg-
zamin dla dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej
przed komisj¹ egzaminacyjn¹ Polskiej Akademii Nauk. Znajomo�æ
czterech jêzyków obcych (angielski, francuski, rosyjski, niemiecki)
oraz zainteresowania naukowe umo¿liwi³y jej stworzenie i prowa-
dzenie w ̄ ó³winie pierwszej i najwiêkszej biblioteki na temat jedwab-
nictwa. Jest autork¹ m.in. 14 naukowych prac opublikowanych,
w tym: �Bibliografii polskiego pi�miennictwa jedwabniczego�, 55 prac
niepublikowanych (dokumentacje badañ, sprawozdania itp.), 7 ar-
tyku³ów popularyzatorskich, a tak¿e popularnych monografii dot. je-
dwabiu i jedwabnictwa.

Odznaczona Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹
�Zas³u¿ony dla Przemys³u Lekkiego�.

Od pocz¹tku zwi¹zana by³a z Towarzystwem Przyjació³ Milanów-
ka, przekszta³conym pó�niej w TMM, gdzie by³a cz³onkiem kolejnych
dwóch zarz¹dów. Bêd¹c d³ugoletnim mieszkañcem naszego miasta
i wspó³tworz¹c jego historiê, napisa³a oraz by³a wspó³autork¹ kilku
ksi¹¿ek wydanych przez TMM. By³y to:
1. �Milanówek 1899-1939. Dokumenty i wspomnienia�
2. �Parafia �w. Jadwigi w Milanówku�
3. �Plan informator�(najstarszej czê�ci cmentarza parafialnego w Mi-

lanówku � wspó³praca Barbara Kaszycka, Zofia Krasnosielska,
Mieczys³aw Fastyn)

4. �Milanówek na starej fotografii� (wspó³autorka Teresa Lesiñska-
Sztuka)
W przygotowaniu jest ksi¹¿ka o historii jedwabnictwa. Nadal czyn-

nie uczestniczy w ¿yciu naszego miasta s³u¿¹c rad¹ i pomoc¹. W 2006
roku wspó³organizowa³a wystawê na temat jedwabnictwa w czasie
Otwartych Ogrodów w willi Ksiê¿anka, a w czasie obchodów 80-lecia
milanowskiego jedwabnictwa opracowa³a z Mariuszem Koszut¹ kon-
cepcjê merytoryczn¹ wystawy w MOK-u.

W 1999 r. Rada Miasta nada³a jej tytu³ Honorowego Obywatela
Miasta Milanówka. �¯yj¹ca legenda milanowskiego jedwabiu�.

Zofia ¯u³awska otrzyma³a statuetkê Milanowskiego Li�cia
Dêbu za szczególnie aktywn¹ dzia³alno�æ na rzecz upowszech-
niania wiedzy o Milanówku.
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Jako pedagog, nauczyciel historii i dyrektor Zespo³u Szkó³ im. Gen. J. Bema
zawsze przejawia³a du¿¹ aktywno�æ, zarówno w szkole, jak i w pracy samo-
rz¹dowej. M.in.: zorganizowa³a szkoln¹ pracowniê historyczn¹ i zadba³a o jej
wyposa¿enie i utworzy³a szkolne ko³o PTTK �Czarty� organizuj¹c rajdy, wy-
cieczki, obozy zimowe i letnie obozy wêdrowne dla m³odzie¿y.

Przez wiele lat bardzo energicznie dzia³a³a na polu upowszechnienia tury-
styki i kultury. TMM w 2006 r. przyzna³o jej cz³onkostwo honorowe za szcze-
gólny wk³ad w przygotowanie koncepcji i realizacjê cyklu imprez pod nazw¹
�Twórczy Milanówek� (X edycja � ostatnia odby³a siê w grudniu ub.r.). Impre-
za ta dobrze s³u¿y integracji lokalnej spo³eczno�ci, promowaniu utalentowa-
nych twórców kultury z krêgu amatorów i z powodzeniem zachêca do wspó³-
pracy mieszkaj¹cych w Milanówku profesjonalistów.

Warto podkre�liæ, ¿e przez wiele lat by³a prezesem PTTK w Milanówku pe³-
ni¹c spo³ecznie tê funkcjê i w tym czasie organizowa³a du¿o imprez populary-
zuj¹cych turystykê, zw³aszcza w szko³ach (w których opiek¹ otacza³a szkolne
ko³a PTTK) i miejscowych zak³adach pracy (MIFAM, Zak³ady Jedwabiu Natu-
ralnego �Milanówek�).

W uznaniu jej zas³ug na polu upowszechnienia turystyki Zarz¹d G³ówny
PTTK przyzna³ jej srebrn¹ a nastêpnie z³ot¹ i honorow¹ odznakê �Zas³u¿ony
w pracy PTTK w�ród m³odzie¿y�.

W okresie, kiedy by³a dyrektorem Zespo³u Szkó³ im. J. Bema m³odzie¿ z jej
szko³y uczestniczy³a w licznych konkursach ogólnopolskich, zdobywaj¹c cenne
nagrody i wyró¿nienia, spo�ród których na szczególn¹ uwagê zas³uguje wygra-
nie konkursu wiedzy o NATO. G³ówn¹ nagrodê w tym konkursie stanowi³ wy-
jazd uczniów do kwatery g³ównej NATO. Zainicjowa³a wymianê m³odzie¿y szkol-
nej z m³odzie¿¹ z Ukrainy i wspiera wymianê polsko-niemieck¹, przy tej okazji
popularyzuj¹c wiedzê o historii naszego miasta i dorobku miejscowych twórców
kultury.

Podejmowa³a równie¿ i uczestniczy³a w realizacji wielu inicjatyw maj¹cych
na celu popularyzacjê wiedzy o patronie szko³y (s³ynne �Bemonalia�) oraz wy-
staw fotograficznych i konkursów wiedzy o Milanówku i powiecie grodziskim.

Maria Swolkieñ-Osiecka otrzyma³a statuetkê Milanowskiego Li�cia
Dêbu za szczególnie aktywn¹ dzia³alno�æ na rzecz upowszechniania kul-
tury, turystyki i promocjê Milanówka.

Maria Swolkieñ-Osiecka Helena Weso³owska
By³a bardzo dobr¹ nauczycielk¹ lubian¹ przez grono na-

uczycielskie i uczniów. Uczy³a matematyki, fizyki i chemii
w SP nr 1. M³odzie¿ lubi³a jej zajêcia, mimo ¿e by³a wyma-
gaj¹ca i egzekwuj¹ca wiedzê. Mi³o�niczka wycieczek kra-
jobrazowych, za³o¿y³a w SP nr 1 Ko³o Krajoznawcze.

W latach sze�ædziesi¹tych pracowa³a w SP nr 2, w la-
tach 70.  w ZSZ przy ul. Wójtowskiej. W latach 1976-86
dzia³a³a w milanowskim PTTK. By³a autork¹ jednodnio-
wych wycieczek autokarowych dla m³odzie¿y, np. do ̄ ela-
zowej Woli. Organizowa³a spotkania tzw. wieczorki prelek-
cyjne informacyjno-turystyczne. W 1979 r. wyda³a jedn¹
z pierwszych publikacji o Milanówku. Broszura zawiera³a
charakterystykê fizyczno-geograficzn¹, przyrodnicz¹, ar-
chitektoniczn¹ oraz charakterystykê pierwszych mieszkañ-
ców Letniska Milanówek. Autorka po�wiêca wiele miejsca
okresowi okupacji. Opisuje rozwój o�wiaty od czasów oku-
pacji a¿ po koniec lat 70. W opracowaniu znalaz³o siê miej-
sce na temat � organizacji spo³ecznych PTTK, TKKF, LOP
oraz na temat zak³adów przemys³owych z Zak³adami Je-
dwabiu Naturalnego �Milanówek� na czele.

By³a w grupie cz³onków za³o¿ycieli Towarzystwa Przy-
jació³ Milanówka, które zawi¹za³o siê w latach 80. ubie-
g³ego stulecia.

 Cz³onek Zarz¹du Oddzia³u PTTK w Milanówku � po-
siada uprawnienia przewodnika krajoznawczo-turystycz-
nego PTTK z licencj¹ krajow¹. Wykonywa³a funkcjê prze-
wodnika PTTK w ruchu wycieczkowo-turystycznym.

W latach 90. przygotowa³a popularne �Spacery po Mi-
lanówku� � pierwszy staraniem TMM zosta³ wydany
w 1995 r., kolejne w nastêpnych latach. Formu³a �Space-
rów� doskonale spe³nia rolê tras turystycznych i przyczy-
ni³a siê do spopularyzowania Milanówka ³¹cz¹c funkcjê po-
znawcz¹ i turystyczno-rekreacyjn¹.

Helena Weso³owska otrzyma³a statuetkê Milanow-
skiego Li�cia Dêbu 2008 za szczególnie aktywn¹ dzia-
³alno�æ na rzecz upowszechniania wiedzy o Milanów-
ku i promocjê turystyki.

Na scenie pojawi³ siê zespó³ Kolory, któ-
rego ozdob¹ jest wokalistka Ania O³dak ob-
darzona ciep³ym, pe³nym uczucia g³osem.
Arty�ci wykonali w³asne interpretacje zna-
nych utworów, nadaj¹c im bardziej aku-
styczny i kameralny charakter i zachêcaj¹c
wszystkich do tañca. Prawdziw¹ niespo-
dziank¹ dla zebranych go�ci by³ wystêp
muzyka i aktora � Micha³a Milowicza. Balo-
wicze we wspania³ych nastrojach bawili siê
do pó�nych godzin wieczornych.

Miejskie Centrum Informacji

VI Bal Seniora

Tañcz¹ce pary podczas VI Balu Seniora

27 stycznia 2008 r. odby³ siê szósty
Bal Seniora zorganizowany przez
w³adze Miasta. Uroczysto�æ
odby³a siê w piêknie przystrojonej
Miejskiej Hali Sportowej nr 1. Bal
uroczy�cie otworzyli Burmistrz
Jerzy Wysocki, Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Jerzy Olczak.
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Podziêkowania
dla sponsorów Wigilii 2007

Wigilijne spotkanie odby³o siê 20 grudnia 2007 r. w Miejskiej Hali Sportowej nr 1. Uczest-
niczy³o w nim prawie 300 osób. Wigilijne potrawy pob³ogos³awili proboszczowie milanow-
skich parafii. W dzieleniu siê op³atkiem uczestniczyli Burmistrz Jerzy Wysocki, przedstawi-
ciele Rady wraz z Przewodnicz¹cym Jerzym Olczakiem oraz Radni powiatowi. Ciep³y i ser-
deczny nastrój tego spotkania w szczególny sposób podkre�li³ wspania³y koncert kolêd
w wykonaniu Dariusza Biernackiego z Capell¹ Milanoviensis oraz wystêp m³odzie¿y z O�rod-
ka Readaptacyjnego z Piastowa. Dzieci zosta³y obdarowane przez �w. Miko³aja paczkami �wi¹-
tecznymi, w których znalaz³y wiele ³akoci i niespodzianek. Dziêki rodzinnej i serdecznej at-
mosferze wszyscy zostali wprowadzeni w bajkowy nastrój �wi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Wszystkim mieszkañcom dziêkujemy za okazanie wielkiej hojno�ci i w³¹czenie siê w ak-
cjê zbierania darów w milanowskich sklepach.

Za wsparcie w dzia³aniu popieraj¹cym realizacjê tego przedsiêwziêcia dziêkujemy nastê-
puj¹cym firmom i osobom indywidualnym:

O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku i Fundacja Homo-Homini
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania ludziom wielkiego serca, dziêki
którym mo¿liwe by³o zorganizowanie Wigilii 2007 oraz sfinansowanie
czê�ci paczek dla dzieci z rodzin niezamo¿nych, osób samotnych oraz
rodzin wielodzietnych.

Grudniowe spotkanie wigilijne
zgromadzi³o, jak co roku, wielu
zaproszonych go�ci, którzy spêdzili  ten
czas w serdecznej, rodzinnej atmosferze

�Domena� � E. Lis
�Milwos� � B. Paku³a
A. Nowak
B. Zdoliñska
M. Drozdowska
�Jagoda� � D. ¯akiewicz i J. Palencik
E. i M. Wigier
Dziewiarstwo � J. Szewczyk
�Margot� � M. Gajda
A. Wierzejska
�Playback� � M. Fastyn
�Zekar� Sp. z o.o.
�Blue Marin� � K. Frejlich
E. Horszczaruk
Ksiêgarnia � J. Szostek
E. i A. Kemona
A. i S. Tondera
D. Jasiñska
�Gaja� � G. Kaczorowska
M. i S. Wo�niak
A. i S. Adach
J. Gradus M. i J. Ogidel
G. Kurkiewicz
M. Lewandowska
�Polska Ksi¹¿ka�
E. Olborska
Z. K³osiewicz
B. Uziak
E. i T. Matyszkiewicz
M. Orlicz
�Parsifal� � K. Gajda
�Camelot� � J. Piotrowska
�Herba�
B. i L. Jurczak
M. i D. Grad

Dziêkujemy tak¿e tym darczyñcom, któ-
rzy chc¹ pozostaæ anonimowi.

Prezes Fundacji Homo-Homini
Danuta Maria Kijewska

Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej
Barbara Kucharska

R. i R. Osieccy
Z. Brynda � pawilon nr 4
A. i E. Wilamowscy
A i R. Jasiewicz
Kole¿anki M-60
M. Kuæmierz
M. Tomczyk
E. Fa³ek
Apteka � A. Galewska
Piekarnia � J. Witaszczyk
Cukiernia � J. Bentkowska i M. Boniecka
 �Elno� � J i A. Nowak
�Milant� � Z. i A. Pier�ciñscy
J. i W. Moes
�PL Nieruchomo�ci�
� D. Uchorczak, R. Grudzieñ
Serwis RTV � T. Pettyn
Biuro rachunkowe � H. Jurzyk
�Kami� � M. Malinowska
�Miladom� � O. Nadolny
�Henry� � R. Winiarski
�Naturavita� � J. Kucharska
Rowery � pp. Dzier¿yñscy
J. Malinowska
K. Dêbska
K. B. i J. Seweryniak
�Milanex� A. i J. �mietanko
K. Maciaszek
�Kodak Express� � B. Krysiñski
Ubezpieczenia � K. Wi�niewski
�Remak� � S. Sierociñski
�Tomtrade� � J. Tomaszewski
Bakoma s.c.
B. i J. M³ynarscy
W. Lewandowska
J. i S. Pietrzakowie
�Nastroje� � A. W³odarczyk
Kwiaciarnia � E. I A. Pawlak

B. Ineksiak
D. Lewandowska
J. Bondaruk
L. Nadolna
W. Danieluk �  �Spo³em�
Pracownicy milanowskich sklepów
�Spo³em�
Kwiaciarnia �to filo�
�2M� � M. Medyñska
�A&M� � M. D³ugosz
Metropolitan � K. Tomys
Wytwórnia cukierków � P. Pomorski
Zak³ad fryzjerski � B Chocyk
Lecznica zwierz¹t � Z. Krzywicki
�Umix� Nieruchomo�ci
Sklep �Jacho�
DSJ Malwa
MPM Product
�Karmazyn� � A. i P. Dêbiñscy
A. i A. Ogrodnik
U. Kuran
�Tortilla Service� � D. Szel¹g
D. Paku³a i K. Pawlak
�Upominki� � E. i S. Krzemiñscy
H. Bia³ecka
H. Marciniak-Polkowska
M. i L. Sentkiewicz
A. Matysiak
K. Kostrzewa
T. Rauser
�Kamix� � K. i J. Skajewscy
��wiat Jedwabiu� � K. Kroczewski
�Bo¿ena� � B. i J. Kowalewscy
�Jaro� � J. i M. Kopeæ
�Andrea� � A. Olizarowicz
Kwiaciarnia � D. Gradek
A. Pietrzak
M. i J. Ogidel
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Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1
ul. Królewska 69, tel. 022 758 35 24

w okresie ferii zimowych (11-22 lutego
2008 r.) w godzinach 10.00-14.00 w hali
sportowej bêd¹ siê odbywaæ zajêcia sporto-
we dla uczniów szko³y podstawowej i gim-
nazjum.

Szko³a Podstawowa nr 2
ul. Literacka 20, tel. 022 758 34 85

w okresie ferii zimowych (11-22 lutego
2008 r.) bêd¹ siê odbywaæ nastêpuj¹ce
zajêcia:
l w godzinach 9.00-12.00 zajêcia sporto-

wo-rekreacyjne,
l w godzinach 9.00-13.30 zajêcia plastycz-

ne o tematyce ekologicznej.

Ferie zimowe w Milanówku
11.02. � 22.02.2008 r.

26 kwietnia, godz. 15.00
Dzieñ Sportu w Mie�cie � Mila Milanow-

ska i Wy�cigi kolarskie. (Miejsce � boisko na
�Turczynku�).

17 maja, godz. 11.00
Wycieczka dla m³odzie¿y szkolnej i do-

ros³ych ulicami Milanówka. Zbiórka uczest-

Kalendarz wycieczek i imprez
turystyczno-rowerowych 2008
organizowanych przez sekcjê turystyki rowerowej
przy Miejskim O�rodku Kultury

LUTY

11-22 lutego
Akcja �Zima w mie�cie� szczegó³y poni¿ej.

14-15 lutego (czwartek, pi¹tek)
godz.10.00
Feryjny, halowy Turniej w pi³ce no¿nej szkó³
podstawowych i gimnazjalnych.

(Miejsce � ZSG nr 1 ul. Królewska 69)

22 lutego (pi¹tek)
godz. 18.00
Chopin w Milanówku � Europejskie Spotka-
nia Muzyczne pod patronatem Burmistrza

Miasta Milanówka. �Chopin i Jazz� � recital
fortepianowy Leny Ledoff. (Miejsce � MOK)
Szczegó³y na str. 8

MARZEC

2 marca (niedziela)
godz. 9.00
Puchar Ligi Oldbojów w Halowej Pi³ce No¿nej.
(Miejsce � ZSG nr 1, ul. Królewska 69)

9 marca (niedziela)

Eliminacje do IV Ogólnopolskiego Przegl¹du
Piosenki �Kryszta³owa Nuta�.
Szczególy na str. 15

Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3
ul. ̄ abie Oczko 1, tel. 022 758 34 60

w okresie ferii zimowych (11-22 lutego)
w godzinach 10.00-13.00 odbywaæ siê bêd¹
zajêcia sportowe takie jak: pi³ka rêczna, pi³-
ka siatkowa, koszykówka dla uczniów klas
I-III  gimnazjum oraz zajêcia �wietlicowe dla
klas I-III szko³y podstawowej.

Zajêcia w Miejskiej Hali Sportowej pla-
nowane s¹ w nastêpuj¹cych godzinach:
l 10.00-11.30 pi³ka siatkowa
l 11.30-12.30 pi³ka koszykowa
l 12.30-13.00 pi³ka no¿na
l 9.00-10.00 zajêcia na lodowi-

sku w Pruszkowie, wyjazd autokarem
spod szko³y 8.30.

Zajêcia �wietlicowe dla uczniów m³odszych
odbywaæ siê bêd¹ w godzinach 10.00-13.00.
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Spacerowa 3, tel. 022 755 81 13

Zaprasza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do
korzystania ze zbiorów w ferie w godzinach:
poniedzia³ki 12.00-19.00, wtorki, pi¹tki
12.00-18.00, czwartki 11.00-16.00.
Miejski O�rodek Kultury
ul. Ko�cielna 3, tel. 022 758 39 60
l 14-15 lutego, godz. 10.00 � Feryjny ha-

lowy turniej w pi³ce no¿nej szkó³ podsta-
wowych i gimnazjalnych. (Miejsce � ZSG
nr 1, ul. Królewska 69).

l Strzelnica MOK otwarta we wtorki i pi¹t-
ki w godz. 17.00-19.00.
Strzelnica mie�ci siê w budynku Zespo³u

Szkó³ nr 1 przy ul. Piasta 14.
Zajêcia pod opiek¹ instruktora.

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

ników na terenie parku le�nego przy zbiegu
ulic Starodêby i Mickiewicza.

28 czerwca, godz. 8.30
Wycieczka rowerowa do ̄ elazowej Woli.

Zbiórka uczestników na terenie parku le�ne-
go przy zbiegu ulic Starodêby i Mickiewicza.
Dystans 65 km.

12 lipca, godz. 8.30
Wycieczka rowerowa do Puszczy Kampi-

nowskiej. Zbiórka uczestników na terenie
parku le�nego przy zbiegu ulic Starodêby
i Mickiewicza. Dystans 60 km. Minimalny
wiek uczestnika 15 lat.

20 wrze�nia, godz. 11.00
Wy�cigi prze³ajowe dla dzieci i m³odzie-

¿y szkó³ podstawowych i gimnazjalnych.
(Miejsce �  boisko na �Turczynku�).

Przewodnicz¹cy
Sekcji Turystyczno-Rowerowej

Jerzy Majewski

6-7 marca 2008 r.
(czwartek, pi¹tek)

w Szczyrku

Organizator � Miros³aw O³owski
tel.: 502 521 581, 695 881 392

e-mail: olowek767@neostrada.pl
Regulamin dostêpny na stronie:

www.milanowek.pl

I Mistrzostwa
Milanówka

w Narciarstwie
Alpejskim

odbêd¹ siê

Kalendarz
imprez artystycznych i sportowych
luty/marzec 2008
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W programie okoliczno�ciowa  pogadan-
ka �Chopin w Milanówku�, któr¹ wyg³osi
red. Andrzej Pettyn. Wspó³praca w prezen-
tacji tematu: Dariusz Biernacki. W swoim
wyst¹pieniu red. Pettyn opowie m.in. o hi-
storii uratowanej w czasie Powstania War-
szawskiego urny z sercem kompozytora,
(któr¹ przez ponad rok przechowywano na
plebanii parafii �w. Jadwigi �l¹skiej w Mila-
nówku), o konspiracyjnych koncertach cho-
pinowskich w czasie okupacji w Milanówku,
o dwuletniej dzia³alno�ci w Milanówku Wy-
¿szej Szko³y Muzycznej im. Fryderyka Cho-
pina w latach 1945-47, o wielkich szopeni-
stach pochodz¹cych z Milanówka lub blisko
zwi¹zanych z naszym miastem, jak
prof. Zofia Rabcewiczowa, prof. Boles³aw
Woytowicz, prof. Zbigniew �liwiñski, prof.
Kazimierz Gier¿od czy Bronis³aw Sydow �
edytor korespondencji kompozytora. Nie za-
braknie informacji o festiwalach chopinow-
skich organizowanych przez Milanowskie
Towarzystwo Kulturalne i trzech sztukach te-
atralnych po�wiêconych Chopinowi, które
wysz³y spod pióra s³ynnej przed laty pisarki
� dramaturga milanowianki Marii Morozo-
wicz-Szczepkowskiej oraz informacji o sce-
nariuszu filmu po�wiêconego m³odo�ci Cho-
pina tej samej autorki. Tak wiêc mieszkañcy
naszego miasta dowiedz¹ siê jak wiele Mila-
nówek wi¹¿e z muzyk¹ Chopina, mimo i¿
prawdopodobnie on sam nigdy w naszym
mie�cie nie by³. Jest jeszcze jeden ciekawy
w¹tek, otó¿ za³o¿yciel Letniska Milanówek
Micha³ Lasocki przyby³ tu z Brochowa, nie-
zwykle malowniczej miejscowo�ci na Ma-
zowszu po³o¿onej nad Bzur¹, kupi³ maj¹tek
Milanówek, z czasem zainicjowa³ jego par-
celacjê i utworzenie Letniska. Niewiele osób
wie, ¿e pochodzi³ z Brochowa. W �wiadomo-
�ci mi³o�ników muzyki Fryderyka Chopina
Brochów kojarzy siê jako miejsce szczegól-
ne. Otó¿ 2 czerwca 1806 r. w blisko 700-let-
niej brochowskiej �wi¹tyni, po³o¿onej w od-
leg³o�ci 10 km od ¯elazowej Woli, odby³ siê
�lub rodziców kompozytora � Miko³aja Cho-
pina z Tekl¹ Justyn¹ z Krzy¿anowskich.
W Wielkanoc 1810 r. w tej samej �wi¹tyni od-
by³ siê chrzest Fryderyka Franciszka Chopina.

W brochowskich aktach ko�cielnych,
oprócz notatek o �lubie rodziców i chrzcie

Zapraszamy
na Europejskie Spotkania Muzyczne
Chopin w Milanówku
Pod t¹ nazw¹ 22 lutego 2008 r. (pi¹tek), w rocznicê urodzin Fryderyka
Chopina, w sali Teatru Letniego (MOK) w Milanówku przy ul. Ko�cielnej 3
odbêdzie siê uroczysto�æ inauguruj¹ca obchody  200. rocznicy urodzin
i 160. rocznicy �mierci wielkiego kompozytora. Uroczysto�æ inauguracyjna
zosta³a zaprogramowana przez artystê muzyka Dariusza Biernackiego
przy wspó³pracy z Towarzystwem Mi³o�ników Milanówka i pracownikami
Miejskiego O�rodka Kultury. Pocz¹tek o godz. 18.00. Wstêp wolny.
G³ównym organizatorem uroczysto�ci jest Miasto Milanówek.

ma³ego Fryderyka, jest tak¿e wzmianka
o �lubie siostry Ludwiki, która w tej rodzin-
nej parafii w 1832 r. zawar³a zwi¹zek ma³-
¿eñski z Józefem Kalasantym Jêdrzejewi-
czem, tej samej, która z nara¿eniem ¿ycia
przewioz³a z Pary¿a urnê z sercem kompo-
zytora do Warszawy. Jest wielce prawdopo-
dobne, ¿e cz³onkowie rodziny Chopinów
ka¿dy pobyt w ̄ elazowej Woli wi¹zali tak¿e
z wizytami w Brochowie.

O chrzcie Chopina informuje stosowna
tablica. Nic wiêc dziwnego, ¿e z inicjatywy
Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina,
poczynaj¹c od 2006 r., we wnêtrzu Bazyliki
pod wezwaniem �w. Jana Chrzciciela, zaczê-
to organizowaæ recitale chopinowskie w wy-
konaniu polskich pianistów. Obecnie powsta-
je tam Mistrzowskie Centrum Kszta³cenia im.
Fryderyka Chopina.

Mi³o�nicy muzyki Chopina w Milanówku
�wiadomi zwi¹zków naszej miejscowo�ci
z wielkim kompozytorem postanowili w³¹-
czyæ siê w cykl imprez jubileuszowych.
Pierwsz¹ z tych imprez jest spotkanie w Te-
atrze Letnim w Milanówku.  W g³ównej czê-
�ci programu przewidziano koncert chopi-
nowski w wykonaniu znanej kompozytorki,
jazzmanki pianistki Leny Ledoff. Lena Le-
doff jest absolwentk¹ wydzia³u fortepiano-
wego Akademii Muzycznej w Worone¿u.
W latach 1987-1994 wyk³adowca jazzu na
Uniwersytecie w Grodnie. W tym samym
roku otrzyma³a Grand Prix za muzykê do
baletu Dymitra Kurakulowa na Miêdzynaro-
dowym Festiwalu Wspó³czesnej Choreogra-
fii w Witebsku.

Od 1994 r. mieszka na sta³e w Polsce.
W 2000 r. za³o¿y³a Lena Ledoff Trio. Jest au-
tork¹ opracowañ utworów Fryderyka Chopi-
na na trio jazzowe (p³yta Wish), piosenek ro-

syjskich na kwartet jazzowy (projekt �Poca-
³unek na mrozie� 2006). W 2007 przygoto-
wa³a dwa projekty: Lena Ledoff Project for
Komeda oraz koncert na fortepian i orkiestrê
Lena Ledoff Orchestra. W 2001 r. by³a dy-
rektorem artystycznym Jazz Festiwalu
�Babskie Granie� w Warszawie. W 2007 r.
przygotowa³a dwa projekty zwi¹zane z twór-
czo�ci¹ Krzysztofa Komedy: Lena Ledoff Pro-
ject for Komeda (premiera odby³a siê
21 kwietnia 2007 r. podczas II Festiwalu Mu-
zyki Filmowej K. Komedy w Warszawie) oraz
koncert na fortepian i orkiestrê Lena Le-
doff&Orchestra (premiera � wrzesieñ 2007).

Organizatorem spotkania Chopin w Mila-
nówku jest miasto Milanówek przy wspó³-
pracy z firm¹ Kawai, nale¿¹c¹ do najwybit-
niejszych producentów fortepianów koncer-
towych w skali �wiatowej,  która  udostêpni-
³a na koncert Leny Ledoff w naszym mie�cie
specjalny fortepian koncertowy. Z inicjaty-
w¹ popularyzacji muzyki Chopina w naszym
mie�cie w kontek�cie dwóch wielkich rocz-
nic chopinowskich wyst¹pi³o Towarzystwo
Mi³o�ników Milanówka, które opracowa³o
za³o¿enia programowe obchodów i przygo-
towuje do druku ksi¹¿kê �Chopin w Mila-
nówku�.

Na tablicy-pomniku nad miejscem, gdzie
znajduje siê wmurowana urna z serem Cho-
pina w ko�ciele �w. Krzy¿a w W-wie umiesz-
czono cytat z Ewangelii �w. Mateusza �Gdzie
skarb twój, tam i serce twoje�. Warto wie-
dzieæ, ¿e przez ponad rok domem serca wiel-
kiego kompozytora by³ Milanówek.

Andrzej Pettyn

Zapraszamy na recital fortepianowy Leny Ledoff
pt. �Chopin i Jazz�

który odbêdzie siê w ramach Europejskich Spotkañ Muzycznych
pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka

22 lutego o godz. 18.00
 w Miejskim O�rodku Kultury przy ul. Ko�cielnej 3 w Milanówku

Chopin w Milanówku

Popiersie F. Chopina przy plebanii parafii
�w. Jadwigi �l¹skiej w Milanówku
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Zarz¹d Uniwersytetu wraz z Rad¹ S³ucha-
czy podj¹³ decyzjê o kontynuowaniu dzia³al-
no�ci Saloniku Literackiego w roku akade-
mickim 2007/08 w nowej siedzibie � w Gim-
nazjum Spo³ecznym przy ul. Brzozowej
w Milanówku

W dniu 9 stycznia 2008 r., po krótkiej
przerwie wznowi³ swoj¹ dzia³alno�æ Sa-
lonik Literacki przy Milanowskim Uni-
wersytecie Trzeciego Wieku, inauguracyj-
nym spotkaniem z pisarzami Agnieszk¹
i Robertem Papieskimi. Tematem spotka-
nia by³a osoba nie¿yj¹cego pisarza Jaros³a-
wa Iwaszkiewicza, s¹siada przez miedzê
miasta Milanówka. Na spotkanie przyby³o
wiele osób, cz³onków Uniwersytetu, a tak¿e
osoby zainteresowane tematem spotkania,
m.in. Burmistrz Jerzy Wysocki.

Nadmieniæ trzeba, ¿e tematyka spotkania
zosta³a wybrana przy udziale Towarzystwa
Mi³o�ników Milanówka. Pod koniec 2007 r.
ukaza³ siê I tom Dzienników Jaros³awa , obej-
muj¹cych okres 1911-1955. Edytorami
Dzienników byli ma³¿onkowie Agnieszka
i Robert Papiescy.

Spotkanie prowadzi³a redaktor Wies³awa
Grochola, cz³onek MU3W.

Pañstwo Papiescy omawiali metody pra-
cy i k³opoty, które wyniknê³y z trudno�ci¹
odczytania rêkopisów i ró¿nych materia³ów
pozostawionych przez Jaros³awa Iwaszkie-
wicza. Podkre�lili, ¿e opracowanie i wyda-
nie tego tomu Dzienników � to bagatelka
�tylko cztery lata� intensywnej pracy w ze-
spole. (Dzienniki Marii D¹browskiej opraco-
wywano przez 25 lat.)

Uczestnicy spotkania dyskutowali o Pisa-
rzu i zadawali pytania dotycz¹ce Jego ¿ycia
i twórczo�ci.

Iwaszkiewicz to postaæ niezwykle skom-
plikowana, pe³na sprzeczno�ci � przez nie-
których widziana jako postaæ �na pomnik
spi¿owy�, a z obszernych zapisków i mate-
ria³ów Dziennika wynika, ¿e by³ to cz³owiek
niepewny, oczekiwa³ poklasku, by³ kontro-
wersyjny zarówno w ¿yciu osobistym, jak
i twórczo�ci. Ocena ka¿dego cz³owieka,
a szczególnie nie¿yj¹cego pisarza jest bar-
dzo trudna. Musi byæ dokonana w odniesie-
niu do idei, religii lub patriotyzmu. Robert
Papieski nadmieni³, ¿e z relacji bezpo�red-
nich (z zapisków) wynika, ¿e Iwaszkiewicz

Spotkania
w Saloniku Literackim

W kwietniu 2007 Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozszerzy³
swoj¹ dzia³alno�æ powo³uj¹c do ¿ycia  Salonik Literacki. Pocz¹tkowo
spotkania mia³y miejsce w u¿yczonej przez Proboszcza parafii �w. Jadwigi
�l¹skiej ks. Stanis³awa Golbê salce katechetycznej. W kilku  spotkaniach
uda³o siê zapoznaæ s³uchaczy Uniwersytetu i go�ci z poezj¹ ks. J. Twar-
dowskiego, kultur¹ i obyczajami Dalekiego Wschodu Spotkania
odbywa³y w mi³ej atmosferze, przy kawie i herbacie oraz s³odkich
wypiekach przynoszonych przez utalentowane kulinarnie Panie.

by³ bardzo wra¿liwy na potrzeby drugiego
cz³owieka, st¹d pomoc wielu osobom, które
w okresie okupacji znalaz³y schronienie
i utrzymanie w go�cinnym Stawisku.

W mi³ej atmosferze przy kawie, herbacie
i ciasteczkach up³ynê³y ponad 2 godziny spo-
tkania.

W dniu 23 stycznia 2008 r. na kolej-
nym spotkaniu w Saloniku Literackim
go�cili�my Krystynê Stanis³awê Górniak
� poetkê, pisarkê i malarkê w jednej oso-
bie. Trudno uwierzyæ, ¿e ta obdarzona tylo-
ma talentami artystycznymi kobieta w ¿yciu
zawodowym jest in¿ynierem
ochrony �rodowiska � absolwent-
k¹ Politechniki �l¹skiej w Gliwi-
cach. Ponadto od wielu lat dzia³a
spo³ecznie, by³a  Radn¹ Gminy
Warszawa Centrum i Dzielnicy
Mokotów.

Mi³o�æ do Ojczyzny i g³êboki
patriotyzm zakrzewili w Niej
dziadkowie i rodzice, co ma ¿ywe
odbicie w Jej twórczo�ci. Wyda³a
ciekaw¹  ksi¹¿kê pt. �Odnowiæ
Polskê�, w której przedstawi³a
w³asne pogl¹dy na sprawy kraju
i jego problemy.

Na spotkaniu zaprezentowa³a
kilka utworów poetyckich,w któ-
rych wyra¿a³a swoj¹ wiarê
w Stwórcê oraz mi³o�æ do Ojca �w.
Jana Paw³a II. Pani Górniak powie-
dzia³a o sobie; �Ja maleñka kropelka w�ród
wielkiego oceanu wspania³ych twórców po-
staram siê w Pañstwa sercach pozostawiæ
kropelkê swojej twórczo�ci, aby zago�ci³a na
d³u¿ej�, �...moja twórczo�æ to przes³anie mi-
³o�ci dla �wiata: mi³o�ci do bliskich, do dzie-
ci, mê¿a, rodziny, przyjació³, przyrody, do
Stwórcy, do Ojca �w. Jana Paw³a II i Ojczy-
zny�....

Oto fragment jednego z wierszy
�Odkrywam mi³o�æ�...
W promieniach mi³o�ci
bêdziemy raz jeszcze
wspominaæ dobre dni
spêdzone na ziemi
opowiadaæ o Wenus
zapominaæ o faktach........
Pierwszy tom �Wierszy zebranych� au-

torka po�wiêci³a Janowi Paw³owi II , który dla

Niej jest najwiêkszym autorytetem XX w.
Wiersze Pani Krystyny recytowa³ z Ni¹ Jej
m¹¿, przy akompaniamencie nagrañ córki
poetki.

Ponadto wiersze p. Górniak czyta³y s³u-
chaczki z ko³a teatralnego MU3W Panie: Ewa
Utecht-Grzana, El¿bieta Januszewska i Jani-
na W³odarczyk.

Organizatorami spotkania w Saloniku Li-
terackim by³ Milanowski Uniwersytet Trze-
ciego Wieku i Towarzystwo Mi³o�ników Mi-
lanówka.

Zebranych w Saloniku go�ci i sympaty-
ków poezji powita³a Prezes MU3W Domini-
ka Inkielman, a spotkanie z poetk¹ prowa-
dzi³ Andrzej Pettyn, przewodnicz¹cy TMM.

Spotkanie mia³o charakter integracyjny
i up³ynê³o w mi³ej atmosferze, przy kawie
i lampce wina.

Longina Majewska-Nadolna
Stanis³awa Bu³at

Na spotkaniu by³a równie¿ nasza miej-
scowa poetka Bo¿ena Staro�ciak, która pod
wp³ywem chwili i panuj¹cego nastroju prze-
la³a na papier w³asne odczucia.

Wiersz Bo¿eny Staro�ciak o nastroju spo-
tkania w Saloniku Literackim MU3W z poet-
k¹ Krystyn¹ Górniak 23 stycznia 2008.

�Nastrój to poezja dusz�
Mandarynkami pachnia³o to nasze spotkanie
W wieczór styczniowy
Ró¿ane ubranie, poezj¹ owiane, zamy�lone
twarze
Wzrok przebiegaj¹cy przestrzeñ Salonu
I rozmarzeniem wype³nione g³owy.
Filozofia ¿ycia poezj¹ zabrzmia³a
Uporz¹dkowa³a nasze przemy�lenia
i spokój zabra³a na jedn¹ chwilê,
co w wiersz siê zas³ucha³
Rozum wraz z sercem gdy dialog podjê³y
A w oczach zosta³a wizji zawierucha
Ta zawierucha wiatru styczniowego
odesz³a w niebyt, romantyzmem dusz
przegnana
I tylko mandarynek woñ
Ciszê poezji dra¿ni
Niepokojem powonienia.

Krystyna Górniak podczas prezentacji utworów
poetyckich swojego autorstwa
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W kolejnym wyst¹pieniu  burmistrz Jerzy
Wysocki poinformowa³ zebranych o g³ów-
nych osi¹gniêciach miasta i pracach w³adz
samorz¹dowych  w ub. roku, ze szczególnym
uwzglêdnieniem inwestycji i planów na rok
2008. Uzupe³nieniem wyst¹pienia by³ raport
na pi�mie o najwa¿niejszych ubieg³orocz-

Noworoczne spotkanie
cz³onków TMM

Ju¿ tradycyjnie w styczniu 2008 odby³o siê noworoczne spotkanie
cz³onków, wspó³pracowników i przyjació³ TMM z udzia³em burmistrza
Milanówka Jerzego Wysockiego. W spotkaniu wziê³o udzia³ 49 osób,
które na wstêpie wys³ucha³y raportu prezesa TMM Andrzeja Pettyna
o pracy i dokonaniach Towarzystwa w minionym roku oraz o naj-
wa¿niejszych planach TMM na rok 2008.

nych inwestycjach w mie�cie, który rozda-
no wszystkim uczestnikom spotkania.

W dyskusji m.in. poruszono potrzebê pil-
nego rozwi¹zania problemów po³¹czeñ dro-
gowych  Zachodniego Mazowsza z Warsza-
w¹ i sprawê wybudowania w Milanówku
marketu, która � jak siê okazuje � jednych

niepokoi (blokada komunikacyjna), innych
cieszy (szansa dla emerytów na tañsze za-
kupy produktów ¿ywno�ciowych).

Ustosunkowuj¹c siê do pracy zespo³u ro-
boczego ds. obwodnicy burmistrz Wysocki
poinformowa³, ze zbli¿a siê ona ku koñcowi
i podkre�li³ z podziêkowaniem, ¿e zarz¹d
TMM wypracowa³  w  tej kwestii realistyczne
stanowisko, uwzglêdniaj¹ce potrzeby
usprawnienia po³¹czeñ drogowych z W-w¹.

Nast¹pi³a pó³godzinna multimedialna
prezentacja pani Ewy Mickiewicz, potomka
rodu Morozowiczów-Szczepkowskich, po-
�wiêcona �Kobietom z Walerii�, czyli miesz-
kankom zakupionej przez miasto willi �Wa-
leria�, w której w przysz³o�ci przewiduje siê
usytuowanie domu pracy twórczej. Przed
oczami zebranych przewinê³y siê sylwetki
i dorobek wspania³ych kobiet, które wnosi³y
niema³y wk³ad nie tylko w rozwój Milanów-
ka, ale i � jak Maria Morozowicz-Szczepkow-
ska � w rozwój polskiej kultury. Dla wielu
obecnych zaskoczeniem by³ fakt, ¿e Maria
Morozowicz-Szczepkowska, o której zbyt
ma³o siê mówi w naszym mie�cie, by³a nie
tylko ¿on¹ �wiatowej s³awy rze�biarza
prof. Jana Szczepkowskiego, ale i znakomi-
t¹ pisark¹, autork¹ powie�ci, wielu opowia-
dañ i kilkudziesiêciu sztuk teatralnych,
w tym trzech o Chopinie, które przet³uma-
czono na wiele jêzyków obcych, a w Holly-
wood wg jednej z nich nakrêcono interesu-
j¹cy film fabularny �Dr Monica�. Mo¿e zbyt
ma³o uwagi (có¿ prezentacja taka ma swoje
ramy czasowe) po�wiêcono Hannie Mickie-
wiczowej-Szczepkowskiej � córce znakomi-
tego rze�biarza, która wraz z mê¿em Ada-
mem pracuj¹c w wywiadzie gospodarczym
AK ujawni³a aliantom wiele spraw zwi¹za-
nych z funkcjonowaniem tajnych zak³adów
zbrojeniowych Trzeciej Rzeszy (w tym spra-
wy V-1 i V-2), przyczyniaj¹c siê wraz z in-
nym cz³onkami wywiadu AK do zwyciêstwa
nad hitlerowskim faszyzmem.

Po tej prezentacji cz³onek zarz¹du TMM
Mariusz Koszuta przedstawi³ za³o¿enia kon-
kursu fotograficznego �Pocztówka z Mila-
nówka�, który ma na celu wy³owienie cieka-
wych projektów do przysz³ych pocztówek
promuj¹cych miasto. Chodzi o ukazanie wa-
lorów przyrodniczych i architektonicznych
Milanówka, miejsc szczególnie urokliwych,
których byæ mo¿e przeciêtny mieszkaniec
miasta codziennie przechodz¹c obok nich nie
dostrzega, bo sta³y siê codzienno�ci¹, ale
zas³uguj¹ na spopularyzowanie i wykorzy-
stanie w promocji miasta. Szczegó³y konkur-
su zostan¹ og³oszone na stronach interne-
towych TMM www.tmm.net.pl

Po zaprezentowaniu aktualnych spraw
miasta i Towarzystwa zarz¹d TMM  zaprosi³
przyby³ych na tradycyjny poczêstunek,
w czasie którego mo¿na by³o podyskutowaæ
o sprawach nurtuj¹cych mieszkañców miasta.

TMM

ci¹g dalszy ze str. 1

Nowy Rok 2008
Dziêkujemy uczestnikom wspólnego powitania Nowego 2008 Roku � mieszkañcom Mila-

nówka i ich go�ciom, za przybycie i dobr¹ zabawê, a pracownikom Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej, Policji i Stra¿y Miejskiej za to, ¿e podczas Sylwestrowej Nocy zechcieli zadbaæ o nasze
bezpieczeñstwo i zdrowie.
Bardzo gor¹co dziêkujemy sponsorom imprezy, którymi byli:

1. Tomasz Boñczak � �Dombruk�
2. Grodziska Spó³dzielnia Mieszkaniowa
3. Rados³aw Grzywacz � Poradnia Rehabilitacyjna �Milanmed�
4. Edward Nowakowski � Zak³ad Remontowo-Budowlany
5. Stanis³aw Olkowski � Us³ugi Komunalne
6. Piotr Pacholczyk � �PTHU Pacholczyk�
7. Jan Radgowski � Instalatorstwo Wodno-Kanalizacyjne
8. Bogdan i Wojciech Wi�niewscy � BW Wi�niewscy

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Prezes TMM Andrzej Pettyn podczas
prezentacji raportu z dzia³no�ci towarzystwa

w 2007 r.

Cz³onkowie TMM podczas
noworocznego spotkania mieli
równie¿ mo¿liwo�æ zadania
trudnych pytañ Burmistrzowi
Miasta oraz obejrzenia
multimedialnej prezentacji
pani Ewy Mickiewicz
po�wiêconej �Kobietom
z Walerii�
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Z koñcem ka¿dego roku z du¿ym wyprze-
dzeniem umieszczamy na tablicy og³oszeñ
plan przewidywanych wycieczek zagranicz-
nych. Jest to niezbêdne, aby zorientowaæ siê
w ilo�ci osób zainteresowanych udzia³em
w danej wycieczce. Wówczas wybieramy naj-
bardziej odpowiadaj¹cy wiêkszo�ci kandy-
datów termin.

W ubieg³ym roku nasi cz³onkowie wybrali
dwie z oferowanych przez biura turystyczne
wycieczki: Chorwacjê i Grecjê. Chorwacja �
bardzo piêkna � pozostawi³a w�ród uczest-
ników niezapomniane wra¿enia. Ka¿dy
uczestnik otrzyma³ program wycieczki oraz
jej szczegó³owe warunki, w tym te¿ dotycz¹-
ce ubezpieczeñ zawartych przez Biura Pod-
ró¿y (s¹ to, jak wiadomo, obowi¹zkowe
ubezpieczenia). Programy zosta³y zrealizo-
wane w ca³o�ci, a w drodze powrotnej dodat-
kowo zwiedzili�my z przewodnikiem Wie-
deñ, co odby³o siê na nasz¹ pro�bê. Ewentu-
alne reklamacje dotycz¹ce programu nieusa-
tysfakcjonowany uczestnik mo¿e i powinien
z³o¿yæ w formie pisemnej bezpo�rednio do
naszego zwi¹zku, a my po zapoznaniu siê
z zasadno�ci¹ uwag � do organizatora.

Grecja przyjê³a nas s³oñcem i b³êkitem
morza, oferuj¹c cudowne obiekty, które
zwiedzali�my zarywaj¹c godziny nocne, ale
program wycieczek zosta³ wykonany w ca-
³o�ci, przy czym dodatkowo � spe³niaj¹c ¿y-
czenie uczestników wycieczki � bawili�my
siê na wieczorze greckim, którego koszt po-
kryli�my sami wp³acaj¹c kwotê 20 euro. Po
powrocie z Grecji � na moj¹ pro�bê � otrzy-
mali�my w Biurze Turystycznym zwrot tej
kwoty. Suma ta jest zwracana uczestnikom,
którzy kwituj¹ odbiór na li�cie.

Odby³y siê dwie wycieczki zagraniczne
i 11 wycieczek krajowych oraz pielgrzymek,
w tym 2 wycieczki krajowe 6-cio dniowe do
Zakopanego z jednodniowym pobytem
w Budapeszcie i zwiedzaniem Tatr po stro-
nie s³owackiej. Miejsca na wycieczkach oraz
w autokarze s¹ realizowane wed³ug kolejno-
�ci zg³oszeñ. Nie mo¿emy z góry przewidzieæ
ilo�ci osób  chêtnych do udzia³u w wyciecz-
ce, jednak d¹¿ymy do maksymalnego wyko-
rzystania wszystkich miejsc, co ma wp³yw na
ostateczny koszt wycieczki. W przypadku
wolnych miejsc przyjmujemy osoby, które
nie s¹ emerytami. Odp³atno�æ za wycieczki
zagraniczne w ca³o�ci pokrywa ka¿dy
uczestnik osobi�cie. Pragnê zaznaczyæ, ¿e
nasi emeryci to wspaniali tury�ci, zdyscypli-
nowani, chc¹ jak najwiêcej zobaczyæ i czêsto

Kilka refleksji
u progu nowego roku

udaje nam siê zrealizowaæ szerszy program
ni¿ to pocz¹tkowo nam zaoferowano. Ponie-
wa¿ za postawê uczestników zwykle odpo-
wiadam osobi�cie jako przedstawiciel Zwi¹z-
ku, staram siê wywi¹zywaæ z tego zadania
zgodnie z oczekiwaniami. Muszê przyznaæ
otwarcie, ¿e wielokrotnie chcia³am znale�æ
osobê, która za mnie przejmie odpowiedzial-
no�æ i poprowadzi kolejn¹ wycieczkê. Nie-
stety, nawet z problemami zdrowotnymi mu-
sia³am jechaæ, bo chêtnego nie by³o.

W Chorwacji zanotowali�my, a piszê to
z pewnym ubolewaniem, jedno nieodpo-
wiednie zachowanie uczestnika wycieczki.
Zarz¹d Zwi¹zku � na pro�bê uczestników
wycieczki � podj¹³ uchwa³ê, aby ta osoba nie
korzysta³a w przysz³o�ci z naszych wycie-
czek zagranicznych. Poza tym jednym przy-
padkiem nikomu nie odmawiamy uczestnic-
twa w wycieczkach.

Dziêki konkurencyjnym ofertom biur tu-
rystycznych otrzymujemy propozycje po naj-
ni¿szych z mo¿liwych cen, np. wyjazd do
W³och, gdzie tydzieñ z dojazdem i wy¿ywie-
niem kosztuje ok. 500 z³. W tym roku mamy
w planach dwa letnie tygodnie we W³oszech
w cenie 700 z³ z wy¿ywieniem i dojazdem.
Zapisy ju¿ przyjmujemy. Wy¿ywienie za-
pewnia organizator tak, aby jego koszt mie-
�ci³ siê w op³acie za wycieczkê. Na ogó³ wy-
¿ywienie nie budzi w¹tpliwo�ci i jest na przy-
zwoitym poziomie. W wiêkszo�ci s¹ to trzy
posi³ki, niekiedy ³¹czone w tzw. obiadokola-
cje, a je¿eli kto� sobie ¿yczy korzystaæ indy-
widualnie z dodatkowych specja³ów kuchni
zagranicznej, mo¿na to robiæ bez ograniczeñ
we w³asnym zakresie, pokrywaj¹c samemu
koszty. Jeste�my otwarci na wszelkie kon-

kretne propozycje naszych cz³onków, prosi-
my o przysy³anie nam do zapoznania siê
ofert tanich i atrakcyjnych wycieczek. Dodat-
kow¹ zalet¹ biur podró¿y z którymi wspó³-
pracujemy jest zgoda na pokrywanie nale¿-
no�ci w ma³ych miesiêcznych ratach, co po-
zwala wielu osobom na skorzystanie z wy-
cieczek i zwiedzanie Europy po bardzo ni-
skich cenach.

Po raz kolejny zaznaczamy, ¿e koszty wy-
cieczek zagranicznych w ca³o�ci pokrywaj¹
sami uczestnicy, a do niektórych wycieczek
krajowych dop³aca Zwi¹zek.

Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e w minionym
roku odby³y siê dwa wyjazdy do teatru, a na
nasz¹ pro�bê Miejski O�rodek Kultury zor-
ganizowa³ dla naszych cz³onków 2 koncerty
z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki, ponadto
nasi cz³onkowie uczestniczyli do�æ licznie
w spotkaniach okazjonalnych.

Zwi¹zek nasz wspó³pracuje z innymi sto-
warzyszeniami, aby lepiej wykorzystaæ ist-
niej¹cy w mie�cie potencja³ organizacyjny.

Dodajmy, ¿e praca dla
dobra cz³onków jest spo-
³eczna i daje wiele satys-
fakcji, kiedy widzi siê na
wycieczkach zadowolone
twarze uczestników, tym
bardziej, ¿e na emerytu-
rze tak bardzo wszyscy
chcemy atrakcyjnie wy-
pe³niæ wolny czas, czuæ
siê potrzebnym i spêdzaæ
mi³o wolne chwile, ale te¿
zdarzaj¹ siê ró¿ne sytu-
acje, bo przy tak du¿ej ilo-
�ci oczekiwañ nikt nie jest
w stanie wszystkich za-
dowoliæ i wtedy trzeba siê
zastanawiaæ, jak rozwi¹-
zywaæ pojawiaj¹ce siê

problemy. Ale niekiedy pojawia siê refleksja
i potrzeba zastanowienia siê, co jeszcze za-
proponowaæ, jakie projekty zrealizowaæ, aby
usatysfakcjonowaæ tych ponad 600 cz³onków
o bardzo ró¿nych zainteresowaniach i po-
trzebach indywidualnych. Nadmieniam, ¿e
w ostatnich latach liczba cz³onków stale ro-
�nie i co roku przybywa 70-80 nowych osób.

Zapraszamy naszych cz³onków do
uczestniczenia w spotkaniach dzia³aj¹cych
u nas sekcji. Szczególnie prê¿nie dzia³a sek-
cja bryd¿owa (jest ju¿ kilka grup). Cz³onko-
wie spotykaj¹ siê w naszej �wietlicy w ka¿-
dy pi¹tek od godz. 14. do 17. Serdecznie za-
praszamy � mo¿emy wtedy wymieniaæ po-
gl¹dy na ró¿ne tematy lub wyja�niaæ spra-
wy, które mog¹ budziæ ewentualne kontro-
wersje.

Byæ mo¿e nasz raport kogo� znu¿y³, ale
te¿ wierzê, ¿e mo¿e zachêci³ do wst¹pienia
w szeregi zwi¹zku i w³¹czenia siê do dzia-
³alno�ci. Jeste�my do dyspozycji we wtorki
i pi¹tki w godz. 10.00-14.00, kiedy czynny
jest nasz sekretariat (ul. Warszawska 37;
tel. 022 724 70 97).

Prezes ZERiI
Irena Zieliñska

W minionym roku w ka¿dym numerze �Biuletynu� informowali�my
naszych cz³onków i mieszkañców miasta o naszych planach oraz ich
realizacjach, ale ostatnio pojawiaj¹ siê pytania, wiêc czujê siê
zobowi¹zana do wyja�nienia niektórych w¹tpliwo�ci.

Klasztor w Meteorach (Wycieczka do Grecji w 2007 r.)
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Na zaproszenie Ambasady Izraela � do
Warszawy przyby³o kilkadziesi¹t osób,
w�ród nich uratowane osoby pochodzenia
¿ydowskiego mieszkaj¹ce obecnie poza gra-
nicami naszego kraju. Jednym z bohaterów
tej wzruszaj¹cej uroczysto�ci by³a rodzina
Uggla, której cz³onkowie z Ludwik¹ i Hjal-

marem Uggla na czele w ostatniej fazie
II wojny �wiatowej uratowali z r¹k gestapo
na terenie Milanówka ponad 50 Polaków
i osób pochodzenia ¿ydowskiego. Uroczy-
sto�æ w Warszawie sta³a siê te¿ okazj¹ do
spotkania siê cz³onków rodziny Uggla miesz-
kaj¹cych obecnie w Szwecji, Niemczech
i Wielkiej Brytanii.

W uroczysto�ci wzi¹³ udzia³ burmistrz
Milanówka Jerzy Wysocki, który wrêczy³
Ludwice Uggla piêkny bukiet kwiatów
a cz³onkom rodziny zestawy wydawnictw
o Milanówku, w�ród których znalaz³ siê rów-
nie¿ Album fotograficzny �Letnisko Milanó-
wek�. Uczestniczy³ te¿ prezes Towarzystwa
Mi³o�ników Milanówka Andrzej Pettyn, któ-
ry od wielu miesiêcy zbiera materia³y na te-
mat okupacyjnej dzia³alno�ci prof. Hjalmara
Uggla do zamieszczenia w jednej z ksi¹¿ek
o Milanówku.

Kolejny SPRAWIEDLIWY
z Milanówka
W niedzielê 16 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej
m.st. Warszawy odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia medali i dyplomów
honorowych �Sprawiedliwi w�ród Narodów �wiata� trzem rodzinom
Sprawiedliwych � pani Lubomirze Karwowskiej i jej rodzicom
Zygmuntowi i Stanis³awie, pani Ludwice Uggla i (po�miertnie) panu
Hjalmarowi Uggla oraz pañstwu Annie i Janowi Guttakowskim.

Przemawiaj¹c do bohaterów uroczysto-
�ci i licznych go�ci, burmistrz Jerzy Wysocki
podkre�li³, ¿e do szczególnych walorów Mi-
lanówka zalicza siê � przyrodê, architekturê
i ludzi. W�ród tych najznamienitszych byli
Ludwika i zmar³y ju¿ jej m¹¿ prof. Hjalmar
Uggla, wybitny naukowiec � gleboznawca.

 Ludwika Uggla jest Polk¹, a jej m¹¿ by³
z pochodzenia Szwedem pochodz¹cym z ro-
dziny od lat osiad³ej w Polsce. Pradziad Hjal-
mara wraz z rodzin¹ zamieszka³ w zakupio-
nej willi w Milanówku w 1905 r. W czasie
okupacji Hjalmar Uggla pracowa³ w Stacji Je-
dwabniczej rodzeñstwa Witaczków, przez
ca³y czas jednak dzia³aj¹c w AK i wiele za-
s³u¿y³ siê ratuj¹c z r¹k gestapo Polaków
i ¯ydów. M.in. uratowa³ Kazimierza Lenar-
towicza i jego matkê Zofiê, co po latach od-
kry³ mieszkaj¹cy w Szwecji syn Hjalmara
Zbigniew Uggla w czasie zbierania materia-
³u do historii swojej rodziny w Internecie.
Natrafi³ wówczas na opis historii rodziny ¿y-
dowskiej, w którym znalaz³ s³owa �Milanó-
wek� i �Uggla�. Po tym odkryciu bardzo
szybko odszuka³ ¿yj¹cego obecnie w USA
p. Lenartowicza, który dowiedziawszy siê,
¿e rodzina Ugglów równie¿ ¿yje przekaza³

do Yad Vashem w Jerozolimie informacjê
o Hjalmarze i Ludwice Uggla i o tym, ¿e
w czasie okupacji hitlerowskiej z nara¿eniem
¿ycia w³asnego i swoich bliskich ratowali
¯ydów. W maju 2007 r. instytut przyzna³ im
za to tytu³ Sprawiedliwych w�ród Narodów
�wiata. Ludwika Uggla, odbieraj¹c  w grud-
niu ub. roku odznaczenie powiedzia³a: �po-
moc jak¹ okazali�my z mê¿em �ciganym
przez Niemców ¯ydom by³a zwyk³¹, ludzk¹
powinno�ci¹�. Obecna na uroczysto�ci córka
pañstwa Ugglów Anna Gajewska powiedzia-
³a, ¿e w domowym archiwum do dzisiaj prze-
chowuje narysowany przez ojca szkic piwni-
cy w domu w Milanówku przy ul. Piotra Skar-
gi, w którym ukrywa³ ¯ydów. � �Na zama-
skowanej klapie, która by³a wej�ciem do
schowka, dla zmylenia gestapo swoje siedlisko
mia³a koza � wyja�nia. � Pod koniec 1944 r.
w tym schowku podczas niemieckich prze-
szukiwañ ukrywa³o siê tam nawet po 50 osób
� uciekinierów z powstania warszawskiego,
¯ydów, katolików i ewangelików. Niewa¿na
by³a narodowo�æ czy wyznanie.�

Przyby³y specjalnie na uroczysto�æ ze Sta-
nów Zjednoczonych jeden z ocalonych Cass
Lewart (Kazimierz Lewartowicz) zabieraj¹c
g³os powiedzia³ m.in.: �Ci ludzie ocalili nie
tylko mnie. Ocalili te¿ moje dzieci i wnuki,
i ich dzieci, które siê urodz¹.�

Warto wiedzieæ, ¿e wyró¿nienie jest przy-
znawane przez instytut Yad Vashem tym, któ-
rzy podczas wojny, ryzykuj¹c w³asne ¿ycie,
ratowali ¯ydów przed zag³ad¹. To w³a�nie
ocaleni i ich rodziny wnioskuj¹ o przyznanie
tytu³u Sprawiedliwego. Do tej pory uhonoro-
wano nim ponad 6 tys. Polaków. W�ród nich
znajduje siê równie¿ niezwykle zas³u¿ona dla
dokumentowania historii Milanówka nie ¿yj¹-
ca ju¿ w³a�cicielka znanego zak³adu foto-
graficznego pani Felicja Witkowska i jej rodzina.

O Hjalmarze Uggla, jego rodzinie i walce
z hitlerowskim okupantem uka¿e siê obszer-
ny szkic w jednej z najbli¿szych ksi¹¿ek
o Milanówku. Jednak ju¿ teraz pragniemy po-
informowaæ czytelników �Biuletynu�, ¿e
prof. Uggla po wojnie przeniós³ siê do Olsz-
tyna, gdzie pracowa³ w Wy¿szej Szkole Rol-
niczej, pe³ni¹c w niej wszystkie mo¿liwe
funkcje oprócz rektora. By³ autorem wielu
podrêczników akademickich, by³ niekwestio-
nowanym autorytetem naukowym w dziedzi-
nie gleboznawstwa w kraju i zagranic¹.

W 2008 roku przypada 100. rocznica uro-
dzin i 25 rocznica Jego �mierci. Warto pomy-
�leæ o tym, aby Komisja Nazewnictwa Rady
Miasta Milanówka uczci³a pamiêæ tego wie-
loletniego mieszkañca naszego miasta i wiel-
kiego patrioty. Wniosek w tej sprawie ju¿
dawno przekaza³o Towarzystwo Mi³o�ników
Milanówka i wci¹¿ liczymy, ¿e jaka� forma
upamiêtnienia tego cz³owieka i jego czynów
znajdzie siê w³a�nie w tym roku.

Andrzej Pettyn

Odznaczeni medalem �Sprawiedliwi w�ród narodów �wiata� w grudniu 2007 roku
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Towarzyszyli mu: Agnieszka Rehlis � mezosopran, Rados³aw
¯ukowski � bas i Danuta Antoszewska � akompaniament. Warto przy-
pomnieæ, ¿e Romuald Tesarowicz jest solist¹ Opery Paryskiej, Teatro
alla Scala i Opery Rzymskiej. Odnosi³ liczne sukcesy zagraniczne na
najlepszych scenach operowych �wiata, jest laureatem wielu nagród.

W 2004 roku zosta³ przez w³adze naszego miasta uhonorowany sta-
tuetk¹ Milanowskiego Li�cia Dêbu za wk³ad w upowszechnianie kul-
tury i promocjê Milanówka.

Mamy nadziejê, ¿e jeszcze nie raz zachwyci mieszkañców naszego
miasta swoim niepowtarzalnym g³osem.

 Miejskie Centrum Informacji

Romuald Tesarowicz z przyjació³mi
po raz kolejny za�piewa³ w Milanówku
8 grudnia 2007 roku w Miejskim O�rodku Kultury
odby³ siê koncert operowy �  �Wieczór pie�ni i arii
Romuald Tesarowicz zaprasza�. Po raz kolejny  ten
wybitny polski bas zaszczyci³ milanowsk¹ publiczno�æ
swoim wystêpem.

Fina³ konkursu
pt. �Gwiazdka moich marzeñ�
8 grudnia w budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Milanówku
nast¹pi³o rozstrzygniêcie konkursu plastycznego pod patronatem
Burmistrza Miasta Milanówek pt. �Gwiazdka moich marzeñ�,
zorganizowanego przez Miejskie Centrum Informacji, Komendê Hufca
ZHP im. J. Kusociñskiego, Warsztaty Terapii Zajêciowej Domu
Rehabilitacyjno-Opiekuñczego KSN AW.

Wziê³o w nim udzia³ 102 dzieci z mila-
nowskich przedszkoli,szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych oraz zuchy z lokalnych dru-
¿yn harcerskich. Prace o wybranej tematyce
(�Moja kartka bo¿onarodzeniowa�, �Zima
w Milanówku�, �Anio³y z Milanówka�) wy-
konywano w jednej z dwóch technik: malo-
wanie na jedwabiu i malowanie na szkle.Fi-
na³owi konkursu towarzyszy³ kiermasz
�wi¹teczny trwaj¹cy od 8 do 21 grudnia
w �Jedwabnym Zak¹tku�, gdzie mo¿na by³o
dokonaæ zakupu jedwabnych wyrobów mi-
lanowskich malarek, ozdoby �wi¹teczne  wy-
konane przez  podopiecznych Warsztatów
Terapii Zajêciowej Domu Rehabilitacyjno-
Opiekuñczego KSN AW oraz konkursowych
prac, z których dochód przeznaczony zosta³
dla dzieci ze �wietlicy �rodowiskowej przy
ul. Turczynek i dla harcerzy Hufca ZHP
im. J. Kusociñskiego, pochodz¹cych z ubo¿-
szych rodzin. Komisja konkursowa w sk³a-
dzie: Magdalena Sitko � kierownik MCI, Da-
riusz Kopeæ � komendant Hufca ZHP oraz
zaprzyja�niona z �Jedwabnym Zak¹tkiem�
malarka Barbara Matuszewska-Berg, po
obejrzeniu wszystkich zg³oszonych prac
wy³oni³a zwyciêzców.

WYNIKI KONKURSU:
I. Malowanie na jedwabiu:
Przedszkole
Miejsce I
� Monika Anna Wajsgerber, Truskawkowe

Przedszkole
Miejsce II
� Piotr Burges, Truskawkowe Przedszkole
� Marta ¯ebrowska, Truskawkowe Przed-

szkole
� Franciszek Hilgier, Truskawkowe Przed-

szkole
Miejsce III
� Antonina Kopacz, Publiczne Przedszko-

le nr 1
� Jan Wójcik, Truskawkowe Przedszkole
Szko³a podstawowa
klasy I-III
Miejsce I
� Maciek Rusinowski, kl. II SP nr 2
Miejsce II
� Anna Kopacz, kl. II SP 2
Miejsce III
� Natalia Brzozowska, kl. III ZSG 3
Klasa IV-VI
Miejsce I
� Wiktoria £ój, kl. VI ZSG 1
Miejsce II
� Justyna Jakubiak, kl. VI ZSG 1
Miejsce III
� Marcin Osiadacz kl. VI ZSG 1
Gimnazjum
Miejsce I
� Anna Siekierska kl. III ZSG 1
Miejsce II
� Maria Czy¿kowska kl. I ZSG 1

Miejsce III
� Ksenia Stach kl. III ZSG 1
II. Malowanie na szkle:
Przedszkole
(nie wp³ynê³a ¿adna praca)
Szko³a Podstawowa
Klasy I-III
Miejsce I
� Weronika Laskowska kl. III SP 2
Miejsce II
� Darek Karolak kl. III SP 2
Miejsce III
� Ola Czerniawska kl. III SP 2
Klasy IV-VI
(wp³ynê³y dwie prace)
Miejsce I
� Angelika Dzwonkowska kl. VI ZSG 1
Miejsce II - Kalina Hussein kl. VI a ZSG 1
Gimnazjum
(nie wp³ynê³a ¿adna praca)

Miejskie Centrum Informacji
Karolina Karasiñska

Uczestnicy konkursu podczas tworzenia
prac konkursowych

Po zakoñczonym koncercie arty�ci otrzymali kwiaty;
Od lewej: Romuald Tesarowicz, Danuta Antoszewska,
Agnieszka Rehlis i Rados³aw ¯ukowski
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�W�ród nocy dnieje�
11 stycznia w Teatrze Letnim w Milanówku odby³ siê koncert laureatów
VI edycji konkursu wokalnego pt. �W�ród nocy dnieje� organizowanego
przez Truskawkowe Przedszkole oraz Fundacjê Dzieci¹tka Jezus. Jury
w sk³adzie: Dariusz Biernacki � przewodnicz¹cy, Katarzyna Sawicka,
Joanna Sarnecka-Dru¿ycka oraz  Andrzej Zaorski, ocenia³o m³odych
artystów, bior¹c pod uwagê zaprezentowane mo¿liwo�ci wokalne, ale
tak¿e sposób zaprezentowania utworu.

A oto wyró¿nione osoby:

ZESPO£Y
Przedszkola
I miejsce
� Truskawkowe Przedszkole w Milanówku:

Monika Wajsberger, Piotr Stachlewski,
Piotr Burges, Franciszek Hilgier

II miejsce
� Przedszkole nr 5 w Grodzisku Mazowiec-

kim

 Szko³a podstawowa klasy I-III
I miejsce
� Klasy III z Zespo³u Szkó³ w ¯ó³winie
Wyró¿nienie
� Martyna Inkielman i Agata Inkielman

oraz Mateusz Marciniak ze Szko³y Pod-
stawowej nr 2 w Milanówku

Szko³a podstawowa, klasy IV-VI
I miejsce
� Chór Szko³y Podstawowej z Jaktorowa

z Zespó³u Szkolno-Przedszkolnego
w Jaktorowie

II miejsce
� Zespó³ wokalno-instrumentalny z Zespo³u

Szkó³ w ¯ó³winie

III miejsce
� Iza Kurlanda i Aneta Stankiewicz z Ze-

spo³u Szkó³ w ¯ó³winie
Gimnazjum
I miejsce
� Chór Fermata (kl. IV-VI i Gimn.) z Zespo-

³u Szkó³ Publicznych w Miêdzyborowie
II miejsce
� Agnieszka Bylina i Ewelina Matuszew-

ska z Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego
w Jaktorowie

III miejsce
� Chór Gimnazjalny z Zespo³u Szkolno-

Przedszkolnego w Jaktorowie
Wyró¿nienie
� Karolina Sta�kiewicz i Justyna Czarkow-

ska z Zespo³u Szkó³ Publicznych w Miê-
dzyborowie

SOLI�CI
Przedszkole
I miejsce
� Agnieszka Czupryñska z Miejskiego

Przedszkola w Podkowie Le�nej
II miejsce
� Agnieszka Feliksiak z Zespo³u Szkolno-

Przedszkolnego w Jaktorowie

� Aleksandra Bakiera z Przedszkola Miej-
skiego (nr 14) �Ró¿any Ogród� w Prusz-
kowie

Szko³a podstawowa, kl. I-III
I miejsce
� Zuzanna Grochowska (kl. I) ze Szko³y

Podstawowej w Micha³owicach
� Aleksandra Wielgomas (kl. II) ze Szko³y

Podstawowej nr 2 w Milanówku
II miejsce
� Maria Wawreniuk (kl.III) ze Szko³y Pod-

stawowej w Micha³owicach
� Kamila Kapik (kl. II) z Zespo³u Szkolno-

Przedszkolnego w Jaktorowie
III miejsce
� Natalia Brzozowska oraz Natalia Pelc (kl. III)

z Zespo³u Szkó³ Gm. nr 3 w Milanówku
Wyró¿nienia:
� Gabrysia Milczarek (kl. III) z Zespo³u

Szkó³ Gm. nr 3 w Milanówku
� Apolonia Lesiakowska (kl. II) ze Szko³y

Podstawowej nr 2 w Milanówku
Szko³a podstawowa, kl. IV-VI
I miejsce
� Anna Grochowska (kl. IV) ze Szko³y Pod-

stawowej w Micha³owicach
II miejsce
� Anna Lewan (kl. V) ze Szko³y Podstawo-

wej w Micha³owicach
III miejsce
� Anna Fr¹czek (kl. IV) ze Szko³y Podsta-

wowej w Micha³owicach
Gimnazjum
III miejsce
� Katarzyna Wieciech (kl. I) ze Szko³y Pod-

stawowej w Micha³owicach
III miejsce
� Joanna Miodowska (kl. I) ze Szko³y Pod-

stawowej w Micha³owicach
Ten piêkny koncert móg³ zaistnieæ dziêki

opiekunom, którzy przygotowali solistów
i zespo³y do konkursu.

W imieniu swoim i dyrektora Truskawko-
wego Przedszkola Sabiny Mikos dziêkujê
sponsorom nagród:
l Ks. Stanis³awowi Golbie � Proboszczowi

parafii �w. Jadwigi w Milanówku;
l Jerzemu Wysockiemu � Burmistrzowi Mia-

sta Milanówka ;
l Andrzejowi Olizarowiczowi � firma �An-

drea sp.j.� w Milanówku;
l Mariuszowi Majowi � Szkó³ka drzew

i krzewów �Pod dêbami Majów� w Gro-
dzisku Maz.;

l Piotrowi Pomorskiemu � �Wytwórnia cukier-
ków L. Pomorski i syn� w Milanówku;

l Waldemarowi Stusiñskiemu i Andrzejo-
wi Kubisowi � Cukiernia �Duet�;

l Jerzemu Dmochowskiemu � firma
�Jedwab Polski sp. z o.o.�
Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê

pracownikom oraz p.o. Dyrektora MOK �
Grzegorzowi Lawendowskiemu za pomoc
w zorganizowaniu koncertu.

Ma³gorzata Trêbiñska

Choæ publiczne wyst¹pienie jest z pewno�ci¹ ogromnym stresem, m³odzi arty�ci poradzili
sobie z nim znakomicie. Wszystkim mo¿na pogratulowaæ odwagi. Obecnie tradycja �piewa-
nia kolêd nie jest ju¿ tak ¿ywa. Samo �piewanie staje siê czym� zarezerwowanym dla profe-
sjonalistów i skomercjalizowanym. Podobne konkursy pokazuj¹, jak wiele rado�ci mo¿e daæ
�piew, mobilizuj¹ te¿ m³odsze pokolenie do siêgniêcia po bardziej tradycyjny repertuar i pod-
trzymywania tradycji.

Joanna Sarnecka-Dru¿ycka

Zespó³ z Przedszkola nr 5 w Grodzisku Maz. podczas koncertu laureatów
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ci¹g dalszy ze str. 1

Impreza zgromadzi³a 21 uczniów, wy³o-
nionych w etapach szkolnych oraz dwóch
przedstawicieli instytucji � Urzêdu Miejskie-
go w Milanówku i Stra¿y Miejskiej w Mila-
nówku. Uczestnicy zmierzyli siê z tekstem
naje¿onym ortograficznymi pu³apkami. Mu-
sieli wykazaæ siê znajomo�ci¹ zawi³ych re-
gu³ ortograficznych oraz zrozumieniem tek-
stu. Uczestnicy zapoznali siê ze ��rednio za-
mo¿nym, niewysokim mê¿czyzn¹ po ciê¿ko
strawnej libacji�, który �czu³ siê nie najlepiej.

Chabry, ¿onkile i hiacynty
na Wójtowskiej

Nagle sta³ siê ma³omówny i uwa¿nie, spod
pó³przymkniêtych powiek, rozgl¹da³ siê wo-
kó³. Widaæ, ¿e marzy³, aby niepostrze¿enie
czmychn¹æ ze zbyt d³ugotrwa³ego przyjêcia
i za¿yæ poobiedniej drzemki�. Czy czmych-
n¹³? �Niekoñcz¹ce siê roztrz¹sania prelegen-
ta przerwa³ znienacka przera¿aj¹cy huk sfer-
mentowanej oran¿ady od nierzetelnego wy-
twórcy napojów niskos³odzonych. Podnios³y,
chocia¿ pó³senny, nastrój prysn¹³. Harmider
i chaos zapanowa³y w�ród zebranych. Rzu-

Mimo ¿e trwa zima, to w Zespole Szkó³ nr 2 im. gen. J. Bema w Mila-
nówku zapanowa³a wiosna. Wszystko za spraw¹ I Powiatowego
Dyktanda �O z³ote pióro Starosty Grodziskiego�, o które walczyli
gimnazjali�ci i uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

Do fina³u przegl¹du zakwalifikowanych
zostanie maksymalnie 20 wykonawców
³¹cznie wy³onionych podczas eliminacji
w Milanówku (09.03.2008 r.), Lidzbarku
Warmiñskim (15.03.2008 r.) b¹d� zaproszo-
nych osobi�cie przez organizatora.

�Kryszta³owa Nuta�
drog¹ do �Szansy na sukces�
IV Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki

Fina³ Kryszta³owej Nuty odbêdzie siê
26.04.2008 r. w Lidzbarku Warmiñskim,
natomiast dzieñ pó�niej (27.04.2008 r.) lau-
reaci konkursu wezm¹ udzia³ w Specjalnym
Koncercie Fina³owym w Milanówku. Zg³o-
szenia wraz z ¿yciorysem i nagraniem Demo

mo¿na dostarczyæ osobi�cie b¹d� przes³aæ li-
stownie do dnia 29 lutego 2008 r. na adres:

Miejskie Centrum Informacji
ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek
z dopiskiem �Kryszta³owa Nuta 2008�
tel. 022 499 48 70
skype: infomilan1
e-mail: mci@milanowek.pl
Regulamin konkursu i karta uczestnika

dostêpne s¹ na stronie www.milanowek.pl
Organizatorami Przegl¹du s¹: Burmistrz

i Rada Miasta Milanówka, Miejskie Centrum
Informacji w Milanówku, Miejski O�rodek
Kultury w Milanówku oraz Klub Garnizono-
wy w Lidzbarku Warmiñskim, Lidzbarski
Dom Kultury i Urz¹d Miasta Lidzbark War-
miñski.

Miejskie Centrum Informacji
Magdalena Sitko

Zapraszamy solistów w wieku 14-21 lat na IV Ogólnopolski Przegl¹d
Piosenki �Kryszta³owa Nuta� o udzia³ w telewizyjnym programie �Szansa
na sukces�. Przegl¹d jest otwarty dla solistów z ca³ej Polski, zrzeszonych
i niezrzeszonych w placówkach kulturalno-o�wiatowych.

Uczestnicy dyktanda �O z³ote pióro Starosty Grodziskiego�

cili siê po prostu ku na o�cie¿ otwartym dwu-
ipó³metrowym drzwiom. Niejeden rêkaw zo-
sta³ w pop³ochu nadwerê¿ony, rzadko która
suknia pozosta³a �wie¿a. Niektórzy krzycze-
li, ¿e wybuch by³ efektem nieb³ahego sabo-
ta¿u przeciwników d³ugow³osego mówcy.
W okamgnieniu wykwintne wnêtrza opusto-
sza³y. Pozosta³a tylko odurzaj¹ca woñ hia-
cyntów, chabrów i ¿onkili�.

Pierwsze miejsce w kategorii �Szko³y
gimnazjalne i ponadgimnazjalne� i Z³ote Pió-
ro Starosty Grodziskiego (oraz nagrody od
sponsorów) zdoby³ Piotr D³ugo³êcki z klasy
If � Gimnazjum nr 3, ul. L. Zondka 6 z Gro-
dziska Mazowieckiego. Drugie miejsce zajê-
³a Agnieszka Kowalska z I TL, z Zespo³u
Szkó³ Technicznych i Licealnych nr 2 przy
ul. Kiliñskiego 8c z Grodziska Mazowieckie-
go. Trzecie miejsce zdoby³a Dominika Bana-
czyk z II Lb,  równie¿ z Zespo³u Szkó³ Tech-
nicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Ma-
zowieckim.

W kategorii �Instytucje� pierwsze miejsce
zaj¹³ Bogdan Korycki, zastêpca Burmistrza
Miasta Milanówka. Drugie miejsce otrzyma³
Andrzej Cichocki, p. o. Komendanta Stra¿y
Miejskiej w Milanówku.

Wszystkim uczestnikom nale¿y siê wielka
pochwa³a za odwagê i wiedzê. Wszak �Honor
Polaka plami, kto pisze z b³êdami�. Mamy
nadziejê, ¿e w przysz³ym roku w Dyktandzie
we�mie udzia³ wiêksza ilo�æ osób doros³ych.
Czy¿by bali siê zmierzyæ z uczniami?

Honorowy patronat nad Konkursem ob-
jêli: Starosta Grodziski Marek Wie¿bicki,
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysoc-
ki. Patronat wydawniczy � Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne. Patronat medialny
� �Wspólny Powiat�, �Wójtowska Times�
oraz Radio Bogoria.

Nauczycielka ZS nr 2
Magdalena G³a¿ewska
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Burmistrz

I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
1. Uk³adu wykonawczego bud¿etu na 2008 r.
2. Zmian w bud¿ecie miasta na 2007 r. (3).
Uzasadnienia:
a) zwiêksza siê dochody i wydatki
� w rozdziale: 85219 � O�rodki pomocy

spo³ecznej o kwotê 14.000 z³ w zwi¹zku
z niedoborem �rodków na dzia³alno�æ bie-
¿¹c¹ o�rodków pomocy spo³ecznej;

b) przenosi siê wydatki bud¿etowe miêdzy
paragrafami:

� w rozdziale 70005 � Gospodarka grunta-
mi i nieruchomo�ciami, na kwotê 75 z³
w zwi¹zku z uiszczeniem op³aty za wnio-
sek dotycz¹cy indywidualnej interpreta-
cji pobierania podatku VAT od op³aty za
u¿ytkowanie wieczyste gruntu;

� w rozdziale 75023 � Urzêdy gmin na kwo-
tê 7.139 z³ z przeznaczeniem na pokrycie
bie¿¹cych wydatków w tym mebli, piecz¹-
tek oraz wyposa¿enia biurowego a tak¿e
na naprawê kserokopiarki;

� w rozdziale 75412 � Ochotnicze stra¿e
po¿arne, na kwotê 1.000 z³ na pokrycie
kosztów przegl¹du kot³a grzewczego;

� w rozdziale 7416 � Stra¿ Miejska na kwo-
tê 1.900 z³ na pokrycie kosztów zakupu
paliwa, materia³ów biurowych, op³at
us³ug telekomunikacyjnych a tak¿e
w celu zabezpieczenia �rodków na pokry-
cie op³at bankowych;

� w rozdziale 80101 � Szko³y podstawowe.
W ramach tego rozdzia³u dokonuje siê
zmian 1 na kwotê 500  z³ z przeznacze-
niem na nagrodê w ZSG Nr 3;

� w rozdziale 80103 � Oddzia³y przedszkol-
ne w szko³ach podstawowych. Dokonuje
siê przeniesieñ na kwotê 1.600 w celu po-
krycia bie¿¹cych wydatków;

� w rozdziale 80104 � Przedszkola na kwo-
tê 33.580 z³ z przeznaczeniem na wyko-
nanie okresowego badania ogólnobu-
dowlanego oraz usuniêcie ewentualnych
nieprawid³owo�ci;

� w rozdziale 75023 � Urzêdy gmin, na
kwotê 21.611 z³ z przeznaczeniem na
zakup tonerów i programów komputero-
wych, na pokrycie kosztów us³ug teleko-
munikacyjnych oraz na bie¿¹ce wydatki;

� w rozdziale 75075 � Promocja jednostek
samorz¹du terytorialnego. Dokonuje siê
zmiany na kwotê 4.680 z³ w zwi¹zku
z zakupem kalendarzy oraz wyposa¿enia
Urzêdu Miejskiego;

� w rozdziale 75412 � Ochotnicze stra¿e
po¿arne, na kwotê 1.630 z³ w zwi¹zku
z zakupem sygnalizatorów bezruchu;

� w rozdziale 85395 � Pozosta³a dzia³al-
no�æ. W ramach tego rozdzia³u dokonuje
siê zmian na kwotê 4.100 z³ z przezna-
czeniem na zakup aparatu fotograficzne-
go na potrzeby wykonywania dokumen-
tacji fotograficznej oraz na zakup nisz-
czarki do dokumentów;

� w rozdziale 85407 � Placówki wychowy-
wania pozaszkolnego. Kwotê 700 z³ prze-
znacza siê na zakup �rodków czysto�ci
oraz na pokrycie wydatków za energiê
elektryczn¹;

� w rozdziale 92195 � Pozosta³a dzia³al-
no�æ. Kwotê 8.090 z³ przeznacza siê na
wykonanie i rozwieszenie banerów rekla-
mowych;

� w rozdziale 70005 � Gospodarka grunta-
mi i nieruchomo�ciami. Kwotê 5.410 z³
przeznacza siê na urealnienie klasyfika-
cji bud¿etowej;

c) przenosi siê wydatki bud¿etowe miêdzy
rozdzia³ami w dzia³ach:

� 851 � Ochrona zdrowia, na kwotê 4.000 z³
� na us³ugi rehabilitacyjne dla mieszkañ-
ców Milanówka;

� 852 � Pomoc spo³eczna. Przeznacza siê
³¹cznie 4.036 z³ na wyp³atê zasi³ków ce-
lowych oraz na zakup trzech programów
komputerowych �Office�;

� 851 � Ochrona zdrowia. W ramach tego
dzia³u dokonuje siê przeniesieñ na kwo-
tê 4.000 z³ w celu zabezpieczenia �rod-
ków planie wydatków bie¿¹cych Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego;

� w rozdziale 75023 � Urzêdy gmin, na
kwotê 321 z³ w zwi¹zku z zabezpiecze-
niem �rodków na sk³adki na Fundusz Pra-
cy oraz na zakup tuszu do drukarki;

� w rozdziale 75412 � Ochotnicze stra¿e po-
¿arne. W ramach tego rozdzia³u dokonu-
je siê przeniesieñ na kwotê 155 z³ na
koszty zwi¹zane z przegl¹dem technicz-
nym samochodu Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej.

3. Czê�ciowego rozdysponowania rezerwy
bud¿etowej na 2007 rok.

Rezerwê bud¿etow¹ w wysoko�ci 11.356
z³ rozdysponowuje siê na pokrycie zwiêk-
szonych kosztów obs³ugi kredytów i po-
¿yczek.

4. Harmonogramu realizacji dochodów i wy-
datków bud¿etowych na 2008 r.

5. Ewidencji i sporz¹dzania sprawozdañ
bud¿etowych Rb-WS w zakresie wydat-
ków strukturalnych ponoszonych przez
jednostkê bud¿etow¹ w Milanówku oraz
jednostki organizacyjne Gminy Miasta
Milanówek.

6. Udzielania i rozliczania zaliczek sta³ych i jed-
norazowych dla pracowników zatrudnio-
nych w Urzêdzie Miejskim w Milanówku.

7. Przygotowania Stanowiska Kierowania
Burmistrza Miasta Milanówka w systemie
kierowania bezpieczeñstwem narodo-
wym w województwie mazowieckim.

8. Og³oszenia otwartego konkursu ofert na
realizacjê zadañ publicznych w 2008
roku.

9. Wprowadzenia Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt dla Urzêdu Miejskiego
w Milanówku.

10. Wprowadzenia wzoru jednolitego opisu
faktur/rachunków.

II. Uruchomi³ zamówienia publiczne na:
1. Us³ugi konserwacji dróg gruntowych ¿u¿-

lem paleniskowym.
2. Modernizacjê kortów tenisowych w Mila-

nówku.
3. Pielêgnacjê zieleni miejskiej na terenie

miasta Milanówka.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej

sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku.
5. Dokumentacjê projektow¹ adaptacji bu-

dynku przy ul. Spacerowej 4 na potrzeby
Urzêdu Miejskiego.

III. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne na
1. Wykonanie dokumentacji projektowej

przebudowy Przedszkola przy ul. Fider-
kiewicza w Milanówku.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Budowa kanalizacji na Osiedlu �Gospodarska�

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie 28 listopada 2007 r. � 28 stycznia 2008 r.
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Informacja z XII Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 19 grudnia 2007 r.

XII Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a
siê w dniu 19 grudnia 2007 r. W sesji udzia³
wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysoc-
ki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki,
pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni
go�cie i mieszkañcy miasta Milanówka.

Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹-
cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.

Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne inter-
pelacje i zapytania:
Radny Waldemar Parol:
1) w sprawie podania informacji czy wa-

runkiem uzyskania �rodków unijnych
na remont willi �Waleria�, zakup nie-
ruchomo�ci przy ul. Spacerowej oraz
budowê kanalizacji by³a zgoda na po-
³udniowy przebieg obwodnicy, a co za
tym idzie po�wiêcenie mieszkañców
po³udniowej czê�ci miasta,

2) w sprawie niedotrzymania przez Bur-
mistrza przyrzeczenia publicznego dot.
budowy obwodnicy.

Radna Katarzyna S³owik:
1) w sprawie zorganizowania spotkania

radnych, mieszkañców i organizacji
spo³ecznych dot. przebiegu drogi 719
(tzw. obwodnicy),

2) w sprawie modernizacji placu zabaw
na osiedlu �Królewska� Grodziskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej,

3) w sprawie objêcia programem �Bez-
pieczny S¹siad� ca³ego obszaru okrê-
gu wyborczego Nr 7,

4)w sprawie udostêpnienia lokalu z prze-
znaczeniem na klub, w którym odby-
wa³yby siê cykliczne warsztaty tema-
tyczne.

Radna Barbara Wi�niewska:
1) w sprawie zainstalowania latarni na

odcinku ul. Sportowej w stronê k¹pie-
liska miejskiego,

2) w sprawie nieodpowiedniego usytu-
owania pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów przy ul. Sportowej
w okolicy k¹pieliska miejskiego.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedsta-

wi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:
Uchwa³a Nr 104/XII/07 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie:wyra¿enia zgody na umorze-
nie przez Burmistrza Miasta Milanówka wie-
rzytelno�ci od Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Milanówku z tytu³u umowy porêczenia po-
¿yczki z WFO�iGW, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 15-za, jednog³o�nie.

Rada Miasta Milanówka wyrazi³a zgodê
na umorzenie przez Burmistrza Miasta Mi-
lanówka wierzytelno�ci w wysoko�ci
174.688,86 z³ wobec Ochotniczej Stra¿y Po-
¿arnej w Milanówku z tytu³u umowy porê-
czenia po¿yczki zaci¹gniêtej w WFO�iGW na
zakup samochodu po¿arniczego.
Uchwa³a Nr 105/XII/07 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian bud¿etu miasta na 2007
rok, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 13-za,
1-wstrz.

Dokonuje siê zmian w planie wydatków
bud¿etowych wynikaj¹cych z przeniesieñ
planu
l Rozdz. 70021 � Towarzystwo Budownic-
twa Spo³ecznego zmniejsza siê plan wydat-
ków inwestycyjnych przeznaczonych na
wniesienie wk³adu pieniê¿no - partycypacyj-
nego na budowê  mieszkañ o 200 z³;
l Rozdz. 75011 � Urzêdy Wojewódzkie �
przeznacza siê ³¹cznie kwotê 2.389 z³ na  na-
grody dla pracowników w zwi¹zku ze zwiêk-
szonym zakresem pracy;
l Rozdz. 75023 � Urzêdy gmin � zwiêksza
siê ³¹cznie wydatki bie¿¹ce o 43.416 z³
z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i na-
grody dla pracowników (18.416 z³), zakup
art. biurowych, kancelaryjnych, prenumera-
tê czasopism oraz zakup niszczarki doku-
mentów (15.000 z³), us³ugi pocztowe, do-
datkowe sprz¹tanie budynków, czyszczenie
rynien, usuwanie awarii instalacji kanaliza-
cyjnej i elektrycznej w bud. B (6.000 z³).
W ramach wydatków inwestycyjnych prze-
znacza siê 4.000 z³ na zakup urz¹dzenia
wielofunkcyjnego do Inkubatora przedsiê-
biorczo�ci;
l Rozdz. 75075 � Promocja jednostek sa-
morz¹du terytorialnego � na koszty �wi¹-
tecznego przystrojenia miasta przeznacza siê
kwotê 5.000 z³;
l Rozdz. 75416 � Stra¿ Miejska � zwiêksza
siê ³¹cznie plan wydatków o kwotê 1.520 z³
oraz dokonuje siê przeniesieñ w planie wy-
datków na kwotê 8.880 z³ . �rodki przezna-
cza siê na zakup niszczarki do papieru, ze-
stawu komputerowego oraz reflektora do sa-
mochodu s³u¿bowego, na op³acenie kosztów
holowania i parkowania pojazdu usuniête-
go z terenu Milanówka oraz na zakup pro-
gramu komputerowego �eMandat� do obs³u-
gi Stra¿y Miejskiej;
l Rozdz. 75495 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
na zakup materia³ów do druku promuj¹cych
akcjê �Czujny S¹siad� przeznacza siê 80 z³
oraz zmniejsza siê plan ³¹cznie o kwo-
tê1520z³;
l Rozdz. 75704 � Rozliczenia z tyt. porê-
czeñ i gwarancji � w zwi¹zku z czê�ciowym
umorzeniem porêczonej przez Miasto po-

¿yczki zaci¹gniêtej przez OSP w Milanówku
na zakup samochodu po¿arniczego zmniej-
sza siê plan wydatków na sp³aty rat  i odse-
tek o kwotê  53.300  z³;
l Rozdz. 80101 � Szko³y podstawowe �
przeznacza siê ³¹cznie kwotê 13.000 z³ na
zainstalowanie w kot³owniach szkolnych
zaworu odcinaj¹cego gaz (w tym: dla ZSG
nr 1 �  4.500 z³ oraz dla SP nr 2 � 8.500 z³).
Ponadto zmniejsza siê wydatki przeznaczo-
ne na wyp³aty odpraw dla nauczycieli i  do-
tacje dla niepublicznych szkó³ o kwotê
10.090 z³;
l Rozdz. 80103 � Oddzia³y przedszkolne
przy szko³ach podstawowych � zwiêksza siê
dotacjê dla niepublicznych szkó³ o kwotê
14.043 z³ w  zwi¹zku ze wzrostem liczby
dzieci;
l Rozdz. 80104 � Przedszkola � zwiêksza
siê plan dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli  o kwotê 56.693 z³ oraz zmniejsza siê
plan wydatków bie¿¹cych o kwotê 30.520 z³,
�rodki przeznacza siê  na zakup zmywarki
do naczyñ (zakupy inwestycyjne) oraz czê-
�ciowe pokrycie dotacji dla niepublicznych
przedszkoli;
l Rozdz. 80110 � Gimnazja � przeznacza
siê kwotê 8.500 z³ na zainstalowanie w ko-
t³owni szkolnej  ZSG nr 3  zaworu odcinaj¹-
cego gaz i 722 z³ na dotacjê dla Gimnazjum
Spo³ecznego w Milanówku oraz zmniejsza siê
plan o niewykorzystane �rodki na odprawy
emerytalne nauczycieli w wys. 17.600 z³;
l Rozdz. 85154 � Przeciwdzia³anie alkoho-
lizmowi � przeznacza siê kwotê 1.195 z³ na
wyp³atê nagród dla pracowników Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego;
l Rozdz. 80195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zmniejsza siê plan wydatków przeznaczo-
nych na organizacjê uroczysto�ci szkolnych
o kwotê 4.650 z³;
l Rozdz. 85195 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zwiêksza siê wydatki na pokrycie kosztów
us³ug rehabilitacyjnych dla mieszkañców
miasta o kwotê 4.750 z³;
l Rozdz. 85295 � Pozosta³a dzia³alno�æ �
zmniejsza siê wydatki przeznaczone na wy-
p³aty �wiadczeñ dla osób bezrobotnych wy-
konuj¹cych prace spo³ecznie u¿yteczne
o kwotê 10.000 z³;
l Rozdz. 90004 � Utrzymanie zieleni
w miastach i gminach � zmniejsza siê wy-
datki o kwotê  14.000 z³;
l Rozdz. 90015 � O�wietlenie ulic � zmniej-
sza siê plan wydatków przeznaczonych na
pokrycie kosztów o�wietlenia dróg gminnych
o kwotê 24.348 z³.
Uchwa³a Nr 106/XII/07 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: bud¿etu Miasta Milanówka na
2008 r., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
12-za, 3-wstrz.
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Komentarz Burmistrza Jerzego Wysockie-
go do bud¿etu miasta na 2008 r. umieszcza-
my po Informacji z Sesji jako wstêp do obja-
�nieñ bud¿etu miasta na br.
Uchwa³a Nr 107/XII/07 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15-za, jedno-
g³o�nie.

Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w 2008 roku preferencyjnej po¿yczki Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2008
roku w wysoko�ci 2.604.000 z³ z przezna-
czeniem na czê�ciowe sfinansowanie wydat-
ków inwestycyjnych na budowê kanalizacji
sanitarnej w Milanówku.
Uchwa³a Nr 108/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zaci¹gniêcia preferencyjnego
kredytu w Banku Ochrony �rodowiska S.A.
I Oddzia³ w Warszawie, któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 15-za, jednog³o�nie.

 Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w roku 2008 preferencyjnego kredytu w Ban-
ku Ochrony �rodowiska S.A. I Oddzia³
w Warszawie wysoko�ci 935.110 z³ z prze-
znaczeniem na czê�ciowe sfinansowanie mo-
dernizacji dróg gminnych  Milanówku.
Uchwa³a Nr 109/XII/07 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu na czê-
�ciowe sfinansowanie wydatków inwestycyj-
nych w 2008 roku, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu 15-za, jednog³o�nie.

 Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w roku 2008 kredytu wysoko�ci 1.200.000 z³
z przeznaczeniem na czê�ciowe sfinansowa-
nie wydatków inwestycyjnych sfinansowa-
nie wydatków inwestycyjnych nie znajduj¹-
cych pokrycia w planowanych dochodach
bud¿etu miasta na zakup nieruchomo�ci
�Waleria� przy ul. Spacerowej 20 oraz na
zakup nieruchomo�ci �Turczynek� przy
ul. Brwinowskiej 2 w Milanówku.
Uchwa³a Nr 110/XII/07 Rady Miasta
Milanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zaci¹gniêcia kredytu na sp³a-
tê wcze�niej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z ty-
tu³u kredytów i po¿yczek któr¹ radni przyjê-
li w g³osowaniu 12-za, 2-przeciw, 1-wstrz.

 Radni wyrazili zgodê na zaci¹gniêcie
w roku 2008 kredytu wysoko�ci 2.594.261 z³
z przeznaczeniem na sfinansowanie sp³aty
wcze�niej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ z tytu-
³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Uchwa³a Nr 111/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: wyra¿enia zgody na udziele-
nie zabezpieczenia w formie weksla �in blan-
co�, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15-za,
jednog³o�nie.

Rada Miasta Milanówka wyrazi³a zgodê
na zabezpieczenie w formie weksla �in blan-

co� wraz z deklaracj¹ wekslow¹, zaci¹ga-
nych przez Burmistrza Miasta Milanówka
kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹-
cego w ci¹gu 2008 roku przej�ciowego defi-
cytu bud¿etu, do wysoko�ci 2.000.000 z³.
Uchwa³a Nr 112/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Grodziskiemu na modernizacjê
dróg powiatowych, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu 15-za, jednog³o�nie.

Radni wyrazili zgodê na udzielenie
w 2008 roku Powiatowi Grodziskiemu po-
mocy finansowej na budowê w ulicy �redniej
w Milanówku oraz wykonanie nak³adek as-
faltowych w ulicy Dêbowej i Warszawskiej
w Milanówku. Pomoc finansowa zostanie
udzielona w formie dotacji celowej ze �rod-
ków bud¿etu miasta  na 2008 rok w wyso-
ko�ci 300.000 z³.
Uchwa³a Nr 113/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Mila-
nówka na lata 2005-2013, któr¹ radni przy-
jêli w g³osowaniu 15-za, jednog³o�nie.

Rada Miasta dokona³a aktualizacji Wie-
loletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Mi-
lanówka na lata 2005-2013.
Uchwa³a Nr 114/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: programu wspó³pracy na 2008
rok Gminy Milanówek z organizacjami po-
zarz¹dowymi, któr¹ radni przyjêli w g³oso-
waniu 15-za, jednog³o�nie.

Zgodnie z ustaw¹ o dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, Radni przyjê-
li program, który okre�la podstawy wzajem-
nych relacji pomiêdzy organami w³adzy sa-
morz¹dowej, a organizacjami pozarz¹dowy-
mi i stanowi podstawê dla w³adz miasta do
dysponowania �rodkami publicznymi na
wykonanie zadañ powierzonych do realiza-
cji organizacjom pozarz¹dowym w 2008 r.
Uchwa³a Nr 115/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli zatrudnionych
w przedszkolu i w szko³ach prowadzonych
przez Gminê Milanówek w roku 2008, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15-za, jednog³o-
�nie.

Zgodnie z Kart¹ Nauczyciela corocznie
jest uchwalany Regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
i w szko³ach przez Gminê Miasto Milanówek.
Regulamin okre�la wysoko�æ stawek oraz
szczegó³owe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatku motywacyjnego i funk-
cyjnego oraz inne sk³adniki wynagrodzenia.
Uchwa³a Nr 116/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwo-
ty dofinansowania nauczycielom szkó³
gminnych op³at za kszta³cenie pobieranych

przez szko³y wy¿sze i zak³ady kszta³cenia
nauczycieli oraz przyjêcia planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego na-
uczycieli na 2008 r., któr¹ radni przyjêli
w g³osowaniu 15-za, jednog³o�nie.

 Radni okre�lili maksymaln¹ kwotê dofi-
nansowania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach gminnych do op³at poniesionych
na kszta³cenie w szko³ach wy¿szych i zak³a-
dach kszta³cenia nauczycieli, która w roku
2008 wynosi: 1.500,00 z³ � za studia,
800,00 z³ � za kursy, szkolenia, seminaria,
konferencje i warsztaty. Przyjêto równie¿
plan dofinansowania form doskonalenia za-
wodowego nauczycieli na 2008 rok w pla-
cówkach publicznych prowadzonych przez
Gminê Miasto Milanówek.Uchwa³a zosta³a
podjêta w uzgodnieniu z dyrektorami szkó³
i przedszkola prowadzonych przez Gminê
Milanówek, którzy zaakceptowali propono-
wan¹ maksymaln¹ kwotê  dofinansowania.
Uchwa³a Nr 117/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: pomocy zdrowotnej dla na-
uczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów
szkó³ i przedszkola prowadzonych przez
Gminê Milanówek oraz przyjêcia regulami-
nu okre�laj¹cego rodzaje �wiadczeñ oraz
warunki i sposób ich przyznawania, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 15-za, jednog³o-
�nie.

Radni �Regulamin Funduszu Zdrowotne-
go�, który okre�la rodzaje �wiadczeñ, warun-
ki oraz sposób ich przyznawania w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkó³
i przedszkoli prowadzonych przez Gminê
Miasto Milanówek.
Uchwa³a Nr 118/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: wyra¿enia zgody na nabycie
przez Gminê Milanówek zabudowanej nie-
ruchomo�ci �Turczynek� po³o¿onej w Mila-
nówku przy ul. Brwinowskiej 2, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu 14-za, 1-przeciw.

Radni wyrazili zgodê na nabycie prawa
w³asno�ci przez Gminê Milanówek zabudo-
wanej nieruchomo�ci �Turczynek� po³o¿onej
w Milanówku przy ulicy Brwinowskiej 2,
o powierzchni  10 0181 m2.
Uchwa³a Nr 119/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: zezwolenia na zawarcie umo-
wy dzier¿awy gruntu bêd¹cego w³asno�ci¹
Gminy Milanówek na okres 8 lat, któr¹ rad-
ni przyjêli w g³osowaniu 15-za, jednog³o-
�nie.

Radni wyrazili zgodê na zawarcie umo-
wy dzier¿awy z osob¹ fizyczn¹ lub prawn¹
na okres 8 lat terenu kompostowni przy
ul. Konopnickiej róg ul. Wiatracznej.
Uchwa³a Nr 120/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: przyst¹pienia Gminy Milanó-
wek do Stowarzyszenia Mazowieckie Stowa-
rzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Spo³eczeñ-
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stwa Informacyjnego, któr¹ radni przyjêli w
g³osowaniu 15-za, jednog³o�nie.

Radni wyrazili zgodê na przyst¹pienie
Gminy Milanówek do Stowarzyszenia Mazo-
wieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Roz-
woju Spo³eczeñstwa Informacyjnego z siedzi-
b¹ w Warszawie. Gminê Milanówek w Ma-
zowieckim Stowarzyszeniu Gmin na rzecz
Rozwoju Spo³eczeñstwa Informacyjnego bê-
dzie reprezentowa³ Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki lub upowa¿niona przez niego osoba.
Uchwa³a Nr 121/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: odwo³ania Skarbnika Miasta
Milanówka,któr¹ radni przyjêli przez akla-
macjê.
Uchwa³a Nr 122/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: powo³ania Skarbnika Miasta

Milanówka, któr¹ radni przyjêli przez akla-
macjê.

W zwi¹zku ze z³o¿onym przez Pani¹ Gra-
¿ynê Wójcik wypowiedzeniem umowy o pra-
cê,  wp³yn¹³ do Rady Miasta wniosek Burmi-
strza Miasta Milanówka o odwo³anie Pani
Gra¿yny Wójcik z funkcji Skarbnika Miasta
Milanówka z dniem 31 grudnia 2007 r.,
a powo³anie Pani Bo¿eny Sehn na Skarbni-
ka Miasta Milanówka z dniem 2 stycznia
2008 r.

Wiêcej informacji o nowym Skarbniku
Miasta Milanówka na stronie 27.
Uchwa³a Nr 123/XII/07 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkañ-
ca na Burmistrza Miasta Milanówka, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 10-za, 5-wstrz..

Radni po wys³uchaniu opinii Komisji Re-

wizyjnej uznali, ¿e skarga Pana Zbigniewa
Macieja Piotrowskiego na dzia³alno�æ Bur-
mistrza Miasta Milanówka zostanie przeka-
zana do rozpoznania w tocz¹cym siê postê-
powaniu administracyjnym w sprawie,
w której Pan Zbigniew Maciej Piotrowski jest
stron¹.

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

Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

UCHWA£A Nr 106/XII/07
Rady Miasta Milanówka
z dnia 19 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia bud¿etu miasta Mi-
lanówka na 2008 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.
�d� oraz lit. �i� ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó�n. zm.)
oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art.
188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miasta
Milanówka   u c h w a l a,  co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê dochody bud¿etu miasta w wyso-
ko�ci 41.963.950  z³, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1.

§ 2
1. Ustala siê wydatki bud¿etu miasta w wy-

soko�ci 46.703.060 z³, zgodnie z za³¹cz-
nikiem nr 2.

2. Ustala siê limity wydatków na wielolet-
nie programy inwestycyjne w latach 2008
- 2010 zgodnie z za³¹cznikiem nr 3, na
zadania inwestycyjne w 2008 roku, zgod-
nie z za³¹cznikiem Nr 3a.

3. Ustala siê wydatki na programy i projek-
ty realizowane ze �rodków pochodz¹cych
z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójno�ci w wysoko�ci 43.013 z³, zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 4.

§ 3
1. Ustala siê deficyt bud¿etu gminy w wy-

soko�ci 4.739.110 z³, który zostanie po-
kryty przychodami pochodz¹cymi z:

1) zaci¹ganych kredytów w kwocie
� 2.135.110 z³,

2) zaci¹ganych po¿yczek w kwocie
� 2.604.000 z³,

2. Ustala siê: przychody bud¿etu w wysoko-
�ci 7.333.371 z³, rozchody bud¿etu

w wysoko�ci 2.594.261 z³, zgodnie z za-
³¹cznikiem nr 5.

§ 4
W bud¿ecie tworzy siê :
� rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci  100.000 z³,
� rezerwê celow¹ zgodnie z ustaw¹ o zarz¹-

dzaniu kryzysowym w kwocie 20.000 z³.
§ 5

Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z re-
alizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹-
dowej i innych zadañ zleconych odrêbnymi
ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 6
1. Ustala siê dochody w kwocie 160.000 z³

z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprze-
da¿ napojów alkoholowych oraz wydatki
w kwocie 145.000 z³ na realizacjê zadañ
okre�lonych w gminnym programie pro-
filaktyki i rozwi¹zywania problemów al-
koholowych.

2. Ustala siê wydatki w kwocie 15.000. z³ na
realizacjê zadañ okre�lonych w gminnym
programie przeciwdzia³ania narkomanii.

§ 7
1. Ustala siê plan przychodów i wydatków

dla zak³adów bud¿etowych:
� przychody � 2.130.000 z³,
� wydatki � 2.144.500 z³,

      zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
2. Ustala siê plan dochodów i wydatków

w ³¹cznej kwocie dla dochodów w³asnych
jednostek bud¿etowych:
� dochody � 50 z³;
� wydatki � 850 z³,

      zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
§ 8

1. Ustala siê dotacje przedmiotowe dla Za-
k³adu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Milanówku:

1) z tytu³u dop³aty do ceny jednorazowego
wej�cia na basen w sezonie letnim �
132.000 z³,

2) z tytu³u dop³aty do us³ug remontowych
w budynkach komunalnych  � 178.000 z³,

3) z tytu³u dop³aty do us³ug zarz¹dzania ko-
munalnymi zasobami mieszkaniowymi
�wiadczonymi przez zak³ad na rzecz mia-
sta � 190.000 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.

2. Ustala siê dotacje podmiotowe dla:
1) miejskich instytucji kultury na ³¹czn¹

kwotê  � 1.220.000 z³,
2) niepublicznych przedszkoli, szkó³ i pla-

cówek o�wiatowo-wychowawczych w
wysoko�ci  � 2.733.986 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.

3. Ustala siê dotacje celowe na zadania w³a-
sne gminy realizowane przez podmioty
nale¿¹ce i nie nale¿¹ce do sektora finan-
sów publicznych na ³¹czn¹ kwotê �
132.000 z³, zgodnie za³¹cznikiem nr 10.

§ 9
Ustala siê plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w wysoko�ci:
1) przychody � 31.000 z³,
2) wydatki � 31.000 z³,

zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.
§ 10

Ustala siê roczne limity:
1) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów

i po¿yczek na sfinansowanie przej�ciowe-
go deficytu bud¿etu
� w kwocie 2.000.000 z³;

2) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów
i po¿yczek na sfinansowanie planowane-
go deficytu bud¿etu
� w kwocie 4.739.110z³;

3) zobowi¹zañ z tytu³u nowych kredytów na
sp³atê wcze�niej zaci¹gniêtych zobowi¹-
zañ z tytu³u zaci¹gniêtych  po¿yczek
i kredytów
� w kwocie 2.594.261 z³.
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§ 11
Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokry-

cie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku przej�cio-
wego deficytu bud¿etu do wysoko�ci
2.000.000 z³;

2) zaci¹gania zobowi¹zañ:
a) na finansowanie wydatków na wielolet-

nie programy inwestycyjne, na programy
i projekty realizowane ze �rodków Unii
Europejskiej lub bezzwrotnych �rodków
zagranicznych oraz na zadania wynikaj¹-
ce z kontraktów wojewódzkich do wysoko-
�ci okre�lonej w za³¹cznikach nr 3 i nr 4;

b) z tytu³u umów, których realizacja w roku
nastêpnym (2009) jest niezbêdna dla za-
pewnienia ci¹g³o�ci dzia³ania gminy i ter-
min zap³aty up³ywa w 2009 roku na ³¹cz-
n¹ kwotê 1.500.000 z³;

3) dokonywania innych zmian w planie wy-
datków z wy³¹czeniem przeniesieñ wy-
datków miêdzy dzia³ami;

4) lokowania wolnych �rodków bud¿eto-
wych na rachunkach bankowych w in-
nych bankach ni¿ bank prowadz¹cy ob-
s³ugê bud¿etu gminy;

5) przekazania uprawnieñ, w ramach posia-
danego upowa¿nienia, kierownikom in-
nych jednostek organizacyjnych do zaci¹-
gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których
realizacja w roku nastêpnym jest niezbêd-
na dla zapewnienia ci¹g³o�ci dzia³ania
jednostki i termin zap³aty up³ywa w roku
nastêpnym.

§ 12
Upowa¿nia siê Dyrektora Zak³adu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej do dokony-
wania w planie finansowym zak³adu bud¿e-
towego innych zmian, ni¿ okre�lone w art.24
ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.
2104), pod warunkiem, ¿e nie spowoduj¹ one
zmniejszenia wp³at do bud¿etu, ani zwiêk-
szenia dotacji z bud¿etu.

§ 13
1. Uzyskane przez gminne jednostki bud¿e-

towe  zwroty wydatków dokonanych
w tym samym roku bud¿etowym przyj-
mowane s¹ na rachunki bie¿¹ce wydat-
ków  i zmniejszaj¹ wykonanie wydatków
w tym roku bud¿etowym.

2. Uzyskane przez gminne jednostki bud¿e-
towe  zwroty wydatków dokonanych

w poprzednich latach bud¿etowych przyj-
mowane s¹ na rachunki bie¿¹ce docho-
dów i podlegaj¹ odprowadzeniu na do-
chody bud¿etu miasta.

3. Zrealizowane przez zak³ad bud¿etowy
wp³ywy z najmu i dzier¿awy, podlegaj¹-
ce rozliczeniu z bud¿etem, powinny byæ
przekazywane do bud¿etu  do koñca ka¿-
dego pó³rocza.

§ 14
Do³¹cza siê do uchwa³y prognozê ³¹cznej
kwoty d³ugu i sp³at gminy na koniec 2008
roku i lata nastêpne, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 12.

§ 15
Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmi-
strzowi Miasta.

§ 16
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2008 roku i podlega publikacji w Dzien-
niku Urzêdowym Województwa Mazowieckie-
go oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
  Jerzy Olczak

Komentarz do Bud¿etu Miasta Milanówka na rok 2008
Przyjêty na XII sesji Rady Miasta Mila-

nówka w dniu 19 grudnia ubieg³ego roku
bud¿et Miasta na rok 2008, jest kolejnym
bud¿etem znacznego wzrostu. Bud¿et zamy-
ka siê kwot¹ 41 963 950 z³ po stronie do-
chodów (wzrost o 7,4% w stosunku do roku
2007) i kwot¹ 46 703 060 z³ po stronie wy-
datków (wzrost o 14,5%, w stosunku do
roku 2007), w tym wydatki bie¿¹ce stano-
wi¹ 32 689 160 z³ (wzrost o 11,1% w sto-
sunku do roku 2007), a wydatki inwesty-
cyjne stanowi¹ kwotê 14 013 900 z³
(wzrost o 23,3% w stosunku do roku 2007).

Dochody opieraj¹ siê � tak jak w latach
ubieg³ych � przede wszystkim na wp³ywach
z trzech �róde³: podatku dochodowego od
osób fizycznych i prawnych (52,1% ogó³u
dochodów), czê�ci o�wiatowej subwencji
ogólnej i dotacji celowych na realizacjê za-
dañ bie¿¹cych zleconych miastu z zakresu
administracji rz¹dowej oraz na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych, w tym na pomoc
spo³eczn¹ z bud¿etu Pañstwa (21,8% docho-
dów) i podatków lokalnych (18,2% docho-
dów).

W zakresie bie¿¹cych wydatków, bud¿et
na 2008 rok zapewnia realizacjê podstawo-
wych wydatków Gminy, w tym na o�wiatê
(30,3% ogó³u wydatków), administracjê pu-
bliczn¹ (16,7% wydatków), pomoc spo³ecz-
n¹ (12,4% wydatków), kulturê (5,9% wydat-
ków), bezpieczeñstwo publiczne (2,8% wy-
datków), gospodarkê odpadami i utrzyma-
nie czysto�ci w mie�cie (2,7 % wydatków)
i bie¿¹ce utrzymanie dróg (1,7% wydatków).

Wydatki inwestycyjne stanowi¹ 30%
ogó³u wydatków, co stwarza mo¿liwo�æ re-
alizacji szeregu inwestycji. W ramach bran-
¿y budowlanej m.in. planujemy I etap budo-
wy nowego przedszkola publicznego przy
ulicy Fiderkiewicza 43, na prze³omie III i IV
kwarta³u oddamy do u¿ytkowania budynek
przy ulicy Spacerowej na potrzeby jednostek
organizacyjnych Gminy (Miejska Biblioteka
Publiczna i Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej), referatów Urzêdu Miej-
skiego (Techniczna Obs³uga Miasta, Geode-
zja i Gospodarka Przestrzenna, Ochrona �ro-
dowiska i Ogrodnik Miejski), a tak¿e na po-
trzeby organizacji pozarz¹dowych. Na osie-
dlu przy ulicach Jedwabnej i Na Skraju trwa
realizacja III etapu budowy mieszkañ przez
Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego �
etap ten obejmuje budowê 170 mieszkañ,
w tym 130 z dofinansowaniem Gminy do
udzia³ów lokatorskich � zakoñczenie plano-
wane jest na wiosnê 2009 roku. Kontynu-
owane bêd¹ inwestycje zwi¹zane z moder-
nizacj¹ bazy sportowej, a w�ród nich: budo-
wa murawy boiska Ligi Siódemek na Tur-
czynku i modernizacja kortów tenisowych
przy MOK. W bran¿y kanalizacyjnej wybu-
dujemy kolejne 3300 mb kanalizacji. Czeka
nas m.in. III etap inwestycji �Osiedle Gospo-
darska� i II etap zadania �Wojska Polskiego�.
W bran¿y drogowej, na drogach gminnych
i powiatowych, ujêtych zosta³o ponad 20 za-
dañ inwestycyjnych. Do najwa¿niejszych
nale¿y zaliczyæ: modernizacjê ulicy S³owac-
kiego, Piasta, Grudowskiej (Prosta � Granicz-
na), Krótkiej i Warszawskiej (Brzozowa-Bli-

ska) � nak³adki asfaltowe oraz I etap moder-
nizacji ulic Wielki K¹t i Spacerowej.

Niezmiernie wa¿na jest kontynuacja mo-
dernizacji dróg powiatowych. Wspólnie ze
Starostwem Powiatowym, w 2008 roku prze-
znaczamy na ten cel 600 tys. z³ i zamierza-
my m.in. przeprowadziæ  modernizacjê ulicy
Dêbowej (przed przekazaniem jej Powiato-
wi w zarz¹d). W ramach wykupów gruntów
zabezpieczyli�my �rodki: na I ratê zakupu
nieruchomo�ci Turczynek (sposób zagospo-
darowania nieruchomo�ci bez anga¿owania
�rodków z bud¿etu miasta zostanie rozstrzy-
gniêty do koñca wrze�nia br.) oraz na II ratê
zakupu Willi �Waleria� przy ul. Spacerowej
20 (przysz³e Centrum Kultury) i nierucho-
mo�ci przy ulicy Spacerowej 4 (Budynek �D�
Urzêdu Miejskiego). W bran¿ach wodoci¹-
gowej i energetycznej uwzglêdnili�my wiêk-
szo�æ wniosków z³o¿onych do bud¿etu przez
Mieszkañców � w ten sposób wybudujemy
oko³o 500 mb nowych wodoci¹gów i zain-
stalujemy ponad 20 nowych opraw o�wie-
tleniowych.

Nale¿y dodaæ, ¿e rok 2008 bêdzie rokiem
intensywnych starañ o pozyskanie �rodków
unijnych na budowê kanalizacji, budowê
nowego przedszkola przy ulicy Fiderkiewi-
cza 43, adaptacjê Willi �Waleria� na Centrum
Kultury i nieruchomo�ci przy ulicy Spacero-
wej 4 na potrzeby jednostek i referatów Gmi-
ny oraz na rozbudowê Miejskiej Sieci Infor-
matycznej.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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Bud¿et Miasta Milanówka na rok 2008
Dochody bud¿etu Miasta na 2008 rok

oszacowane zosta³y na kwotê 41.963.950
z³. Wydatki zaplanowano w wysoko�ci
46.703.060 z³. Przychody bud¿etu okre-
�lono na kwotê  7.333.371 z³, natomiast
rozchody bud¿etu  � sp³aty rat kapita³o-
wych kredytów i po¿yczek zaci¹gniêtych
w latach wcze�niejszych wynios¹
2.594.261 z³.

DOCHODY BUD¯ETOWE
Na zaplanowan¹ kwotê dochodów

w wys. 41.963.950 z³ sk³adaj¹ siê:
1. Dochody bie¿¹ce w wysoko�ci

41.285.250 z³, co stanowi 98,4% za-
planowanych dochodów ogó³em.

2. Dochody maj¹tkowe w wysoko�ci
678.700 z³, co stanowi  1,6% zaplano-
wanych dochodów ogó³em.
Na dochody bie¿¹ce sk³adaj¹ siê:

1. Dochody w³asne w wys. 31.977.314 z³,
co stanowi  77,5% zaplanowanych do-
chodów bie¿¹cych.

2. Subwencjaz bud¿etu pañstwa w wyso-
ko�ci  5.784.130 z³ , co stanowi 14,0%
planowanych dochodów bie¿¹cych.

3. Dotacje celowena realizacjê zadañ bie-
¿¹cych zleconych miastu z zakresu
administracji rz¹dowej oraz na reali-
zacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
w ³¹cznej wysoko�ci 3.523.806 z³, co
stanowi 8,5% zak³adanych dochodów
bie¿¹cych.

I. Dochody w³asne � 31.977.314 z³
1. Wp³ywy z podatków, ustalanych od-

rêbnymi ustawami, oszacowane zosta³y
w ³¹cznej wysoko�ci 7.524.050 z³  w tym:

l z podatku rolnego � 32.450 z³;
l z podatku od nieruchomo�ci od osób

fizycznych i prawnych � 5.078.100 z³;
l z podatku le�nego � 2.000 z³;
l z podatku od �rodków transportowych

od osób fizycznych i prawnych �
281.000 z³;

l z podatku dochodowego od dzia³alno-
�ci gospodarczej osób fizycznych op³a-
canego w formie karty podatkowej �
130.000 z³;

l podatek od spadków i darowizn �
550.000 z³;

l z podatku od czynno�ci cywilnopraw-
nych od osób fizycznych i prawnych �
1.450.000 z³;

l zaleg³o�ci z podatków zniesionych �
500 z³.

2. Wp³ywy z op³at zak³ada siê, ¿e wynio-
s¹  590.100 z³, z tego:

l op³ata skarbowa � 91.600 z³;
l op³ata targowa � 185.000 z³;

l za wieczyste u¿ytkowanie gruntów � 43.000 z³;
l op³ata za zezwolenia na sprzeda¿ napojów

alkoholowych � 160.000 z³;
l op³ata sta³a za wpis i zmianê w ewidencji

dzia³alno�ci gospodarczej � 35.000 z³;
l op³ata z tytu³u zwrotu kosztów postêpowa-

nia administracyjnego � 10.500 z³;
l op³ata za zajêcie pasa drogowego � 35.000 z³;
l op³ata za parkometry � 30.000 z³.
3. Udzia³y miasta w podatkach stanowi¹cych

dochód bud¿etu pañstwa � 21.866.730 z³
l udzia³ w podatku dochodowym od osób

prawnych zaplanowano w kwocie 330.000 z³;
l udzia³ w podatku dochodowym od osób fi-

zycznych w wys. 21.536.730 z³. Powy¿sz¹
kwotê  przyjêto do bud¿etu w oparciu
o wstêpn¹ informacjê Ministerstwa Fi-
nansów.

4. Dochody jednostek bud¿etowych miasta �
753.760 z³, w tym:

l dochody przedszkola miejskiego z tytu³u od-
p³atno�ci za wy¿ywienie dzieci, op³aty sta-
³ej, wynagrodzenia przys³uguj¹cemu p³atni-
kowi � 400.560 z³;

l dochody ZSG Nr 1 z tytu³u odp³atno�ci za
wy¿ywienie dzieci i wynagrodzenia dla p³at-
nika � 147.900 z³;

l dochody Szko³y Podstawowej Nr 2 z tytu³u
wynagrodzenia dla p³atnika, wp³at rodziców
za wy¿ywienie dzieci i wyjazdy na basen �
73.900 z³;

l dochody ZSG Nr 3 z tytu³u odp³atno�ci za
wy¿ywienie dzieci, organizacjê zajêæ spor-
towych, wp³ywy z prowizji za ubezpiecze-
nie dzieci � 62.500 z³;

l dochody O�rodka Pomocy Spo³ecznej za
�wiadczone us³ugi opiekuñcze oraz docho-
dy z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika �
24.300 z³;

l dochody Stra¿y Miejskiej z tytu³u nak³ada-
nych mandatów karnych oraz zwrotu kosz-
tów z PKP za wodê � 23.600 z³;

l dochody Urzêdu Miasta z tytu³u sprzeda¿y
materia³ów przetargowych, refundacji wy-
nagrodzeñ z PUP, z tytu³u wynagrodzenia
dla p³atnika, us³ug reklamowych � 21.000 z³.

5. Pozosta³e dochody w³asne �  1. 242.674 z³
l wp³ywy z odsetek od nieterminowo regulo-

wanych nale¿no�ci z tytu³u podatków i op³at
� 87.000 z³;

l odsetki od �rodków na rachunkach banko-
wych  � 70.300 z³;

l wp³ywy ze ZWiK w Grodzisku Mazowieckim
z tytu³u rozliczenia wyniku dzia³alno�ci (zy-
sku) � 250.000 z³;

l wp³ywy z tytu³u zwrotu poniesionych kosz-
tów na o�wietlenie budek telefonicznych �
1.000 z³;

l wp³aty mieszkañców na budowê kanali-
zacji w mie�cie  � 200.000 z³;

l darowizny od mieszkañców na budowê
dróg w mie�cie � 15.000 z³;

l darowizny mieszkañców  na konkurs
�B¹d� bezpieczny� � 3.500 z³;

l wp³ywy z gminy Podkowa Le�na i gminy
Brwinów za tranzyt �cieków � 35.000 z³;

l dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej (5% od
odprowadzanych dochodów za wydawa-
nie dowodów osobistych) � 2.019 z³;

l dochody z tytu³u zwrotu kosztów udzie-
lonej dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli na dzieci nie bêd¹cych mieszkañ-
cami Milanówka � 465.120 z³;

l dochody nale¿ne gminie z tyt. zwrotu
przez komornika s¹dowego wyp³aconych
zaliczek alimentacyjnych � 7.000 z³

l dochody z tytu³u najmu i dzier¿awy nie-
ruchomo�ci gminnych � 106.735 z³.

II. Subwencja ogólna � 5.784.130 z³.
l czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej �

5.784.130 z³.
III. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa  �

3.523.806 z³.
1. Dotacje celowe na realizacjê zadañ bie¿¹-

cych z zakresu administracji rz¹dowej zle-
conych gminie ustawami  � 3.024.044 z³,
w tym na:

l administracjê samorz¹dow¹ � 102.916 z³;
l Sta³¹ aktualizacjê spisu wyborców �

2.628 z³;
l obronê cywiln¹ � 500 z³;
l �wiadczenia rodzinne oraz sk³adki eme-

rytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecz-
nego � 2.400.000 z³;

l sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz nie-
które �wiadczenia rodzinne � 54.000 z³;

l zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne ( zasi³ki sta³e) �
428.000 z³;

l specjalistyczne us³ugi opiekuñcze �
36.000 z³.

2. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na re-
alizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych �
456.749 z³.

l zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne (zasi³ki okreso-
we) � 200.000 z³;

l utrzymanie O�rodka Pomocy Spo³ecznej
� 189.300 z³;

l dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego m³odocia-
nych pracowników � 18.449 z³;
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l pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania �
41.000 z³;

l utrzymanie grobów i cmentarzy wojen-
nych � 8.000 z³.

3. Dotacje celowe otrzymane przez jst od in-
nej jst bêd¹c¹ instytucj¹ wdra¿aj¹c¹ na
zadania bie¿¹ce realizowane na podsta-
wie porozumieñ � 43.013 z³.

l dotacja od Samorz¹du Województwa Ma-
zowieckiego z Europejskiego Funduszu
Spo³ecznego na finansowanie projektu
�Kiosk ze szkoleniami� w ramach Prio-
rytetu 2 wzmocnienie rozwoju zasobów
ludzkich w regionach � 43.013 z³.
Na dochody maj¹tkowe sk³adaj¹ siê:

1. Dochody ze sprzeda¿y maj¹tku w ³¹cznej
wysoko�ci 675.000 z³.

l wp³ywy ze sprzeda¿y nieruchomo�ci
(sprzeda¿ dzia³ek budowlanych, sprze-
da¿ zasiedlonych mieszkañ komunal-
nych i dzia³ek przyleg³ych ) � 670.000 z³;

l wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników maj¹t-
kowych � 5.000 z³.

2. Dochody z przekszta³cenia prawa wieczy-
stego u¿ytkowania w prawo w³asno�ci
w wysoko�ci 3.700 z³.

PRZYCHODY BUD¯ETU MIASTA
Przychody bud¿etu miasta zaplanowano

w wysoko�ci 7.333.371 z³, na co sk³adaj¹ siê:
l preferencyjne po¿yczki z WFO�iGW na

budowê kanalizacji sanitarnej w wys.
2.604.000 z³;

l kredyt preferencyjny z BO� SA I Oddzia³
w Warszawie na wydatki zwi¹zane z mo-
dernizacja dróg gminnych 935.110 z³;

l kredyt komercyjny na czê�ciowe sfinan-
sowanie zakupu nieruchomo�ci przy
ul. Turczynek i przy ul. Spacerowej 20
w wys. 1.200.000 z³;

l kredyt komercyjny w wysoko�ci
2.594.261 z³ na sp³atê wcze�niej zaci¹-
gniêtych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów
i po¿yczek.

WYDATKI BUD¯ETOWE
Bud¿et miasta po stronie wydatków za-

myka siê kwot¹ 46.703.060 z³ . W ramach
tej kwoty na wydatki inwestycyjne przezna-
cza siê 14.013.900 z³, na dotacje dla zak³a-
du bud¿etowego, instytucji kultury, niepu-
blicznych szkó³ i przedszkoli oraz stowarzy-
szeñ realizuj¹cych zadania miasta przezna-
cza siê ³¹cznie 4.585.986 z³, koszty obs³ugi
d³ugu miasta 530.000 z³, a na pozosta³e wy-
datki bie¿¹ce 27.573.174 z³, w tym: wyna-
grodzenia i pochodne od nich wynosz¹
14.357.413 z³. Wydatki inwestycyjne stano-
wi¹ 30,0% wydatków ogó³em, a wydatki  bie-
¿¹ce 70,0%.

Plan wydatków w poszczególnych
dzia³ach klasyfikacji przedstawia siê na-
stêpuj¹co:

DZIA£ 010
ROLNICTWO O £OWIECTWO

W ramach tego dzia³u zaplanowano  wp³a-
tê w wys. 850 z³ na rzecz Mazowieckiej Izby
Rolniczej, stanowi¹c¹ 2% uzyskanych wp³y-
wów z podatku rolnego.

DZIA£ 020
LE�NICTWO

Na zabiegi pielêgnacyjne w lesie komunal-
nym przeznaczono 2.000 z³.

DZIA£  400
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE

W ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥,
GAZ I WODÊ

1. Na wydatki bie¿¹ce zaplanowano ³¹cznie
kwotê 250.132 z³, z przeznaczeniem na
obs³ugê sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
op³atê roczn¹ za umieszczenie urz¹dzeñ
nie zwi¹zanych z drogami w pasie drogo-
wym (sieæ wodoci¹gowa).

2. Na zadania inwestycyjne w zakresie bu-
dowy wodoci¹gów przeznaczono 150.000 z³.
Planuje siê po³o¿enie wodoci¹gów w ul.
Poziomkowej, Szczepkowskiego, ̄ ukow-
skiej, Asnyka, bocznej od Kazimierzow-
skiej i bocznej od ulicy Ludnej.

DZIA£ 600
TRANSPORT  I  £¥CZNO�Æ

Na wydatki realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano ³¹cznie 3.202.000 z³,
w tym:
1. Na dofinansowanie modernizacji dróg po-

wiatowych (ul. Warszawska, �rednia, Dê-
bowa)  �  przeznacza siê 300.000 z³.

2. Wydatki na utrzymanie, konserwacjê oraz
bie¿¹ce remonty dróg publicznych gmin-
nych zaplanowano w kwocie 800.000 z³.

3. Na zadania inwestycyjne w zakresie bu-
dowy i modernizacji dróg i chodników
przeznacza siê 2.100.000 z³. W 2008 roku
realizowane bêd¹ prace w ulicach: G³o-
wackiego, Sko�na, S³owackiego, D³uga,
Królowej Jadwigi, Fiderkiewicza, Piasta,
Krótka, Szkolna, Nadarzyñska, Bociania,
Warszawska, Grudowska, Wielki K¹t,
Spacerowa, Stawy, boczna od Dêbowa, Je-
dwabna, Sosnowa, boczna od Ko�ciuszki
(za pawilonami).

4. Na koszty obs³ugi parkometrów w strefie
p³atnego parkowania �  przeznacza siê
2.000 z³.

DZIA£ 700
GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

Na wydatki realizowane w tym dziale pla-
nuje siê ³¹cznie 2.825.185 z³, z tego:
1. Dotacja przedmiotowa dla Zak³adu Us³ug

Komunalnych i Mieszkaniowych wynie-
sie 500.000 z³.

2. Na finansowanie zadañ inwestycyjnych
realizowanych przez ZGKiM zabezpiecza
siê kwotê 200.000 z³ z przeznaczeniem na
modernizacjê instalacji elektrycznej w bu-

dynkach komunalnych,  u³o¿enie kostki
brukowej na targowisku i modernizacjê
basenu miejskiego.

3. Na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z opraco-
wywaniem opinii szacunkowych lokali
mieszkalnych, budynków, gruntów, og³o-
szenia prasowe, koszty aktów notarial-
nych, op³aty za za³o¿enie ksi¹g wieczy-
stych i wpisy w ksiêgach, op³atê za wie-
czyste u¿ytkowanie gruntów, odszkodo-
wania na rzecz osób fizycznych za prze-
jête grunty przeznacza siê  325.185 z³.

4. Na wydatki inwestycyjne zwi¹zane
z przejêciem gruntów pod poszerzenie lub
budowê ulic, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
planami zagospodarowania przestrzen-
nego oraz na zakup nieruchomo�ci �Tur-
czynek� zaplanowano 800.000 z³.

5. Na wp³atê wk³adu pieniê¿nego � partycy-
pacyjnego na rzecz TBS �Zieleñ Miejska�
Sp. z o.o. w Pruszkowie na budowê bu-
dynków mieszkalnych przeznaczono
1.000.000 z³.

DZIA£ 710
DZIA£ALNO�Æ  US£UGOWA

1. Na pokrycie kosztów zwi¹zanych ze
zmian¹  Studium Uwarunkowañ i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Milanówka i kosztów gminnej ko-
misji urbanistyczno-architektonicznej za-
planowano 69.000 z³.

2. Na opracowania geodezyjne i kartogra-
ficzne � m.in. na mapy podzia³owe nieru-
chomo�ci, mapy prawne, wyznaczanie
granic oraz rozgraniczanie nieruchomo-
�ci przeznacza siê 85.000 z³.

3. Na bie¿¹ce utrzymanie grobów i kwater
zbiorowych na cmentarzu parafialnym
zaplanowano 23.500 z³.

DZIA£ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego dzia³u wynios¹ 7.781.324 z³
i zosta³y przeznaczone nastêpuj¹co:
1. Koszty realizacji zadañ zleconych wyko-

nywanych przez 6 pracowników Urzêdu
Miejskiego (USC, OC, Ewidencja Ludno-
�ci) zaplanowano na kwotê 284.884 z³.

2. Wydatki Rady Miasta zaplanowano
w wys.  192.400 z³.

3. Wydatki bie¿¹ce Urzêdu Miejskiego prze-
znaczone na funkcjonowanie i utrzyma-
nie budynków, koszty p³ac i obs³ugi inte-
resantów  wynios¹ 4.276.540 z³. W ra-
mach wydatków inwestycyjnych zaplano-
wano ³¹cznie 2.830.600 z³, w tym:
137.000 z³ na zakupy sprzêtu kompute-
rowego, 1.203.600 z³ na zap³atê II raty za
zakup nieruchomo�ci przy ul. Spacerowej
4, 800.000 z³ na adaptacjê budynku przy
ul. Spacerowej 4, 70.000 z³ na moderni-
zacjê kot³owni w budynku przy ul. War-
szawskiej 18, 310.000 z³ na budowê miej-
skiej sieci informatycznej, 250.000 na
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modernizacjê poczekalni dworca kolejo-
wego.

4. Wydatki na promocjê miasta zaplanowa-
no w wys. 256.900 z³.

DZIA£ 751
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW
W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOW-

NICTWA
Kwota 2.628 z³  przeznaczona jest na wy-

p³aty dodatku specjalnego do wynagrodze-
nia pracownika z tytu³u prowadzenia i aktu-
alizacji sta³ego rejestru wyborców.

DZIA£ 754
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Na zaplanowane w ramach tego dzia³u

wydatki przeznaczono kwotê 1.304.424 z³.
�rodki zostan¹ wykorzystane nastêpuj¹co:
1. Na dodatkowe s³u¿by patrolowe policjan-

tów Komisariatu Policji w Milanówku,
nagrody za osi¹gniêcia w s³u¿bie oraz na
dofinansowanie zakupu materia³ów i wy-
posa¿enia dla potrzeb Komisariatu Poli-
cji w Milanówku przeznaczono ³¹cznie
30.000 z³.

2. Na wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z utrzyma-
niem i zapewnieniem gotowo�ci bojowej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej zaplanowa-
no 117.000 z³.

3. Na wydatki zwi¹zane z obron¹ cywiln¹
zaplanowano 2.000 z³.

4. Na bie¿¹ce funkcjonowanie Stra¿y Miej-
skiej i koszty utrzymania budynku zapla-
nowano 923.924 z³  oraz 50.000 z³ na
zakup samochodu s³u¿bowego.

5. W bud¿ecie miasta, zgodnie z ustaw¹
o zarz¹dzaniu kryzysowym, utworzono
rezerwê celow¹ w wys. 20.000 z³.

6. W ramach pozosta³ej dzia³alno�ci na wy-
datki bie¿¹ce zaplanowano ³¹cznie kwo-
tê 101.500 z³ na: organizacjê konkursu
�Bezpieczna droga do szko³y�, steryliza-
cjê, kastracjê, interwencyjne us³ugi wete-
rynaryjne dla bezdomnych zwierz¹t oraz
ich obserwacjê pod k¹tem chorób zaka�-
nych, wydatki zwi¹zane z odwodnieniem
terenów publicznych w po³udniowej czê-
�ci miasta, wydatki zwi¹zane z obs³ug¹
monitoringu ulicznego. Natomiast na
wydatki inwestycyjne przeznaczono
60.000 z³ na IV etap budowy monitorin-
gu wizyjnego miasta.

DZIA£ 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
,FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.

NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWO�CI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI¥ZA-

NE Z ICH POBOREM
 Na wydatki zwi¹zane z poborem podat-

ków i op³at (koszty dorêczania decyzji po-
datkowych i upomnieñ, op³atê komornicz¹
od �ci¹gniêtych nale¿no�ci, op³aty bankowe

zwi¹zane z rozliczaniem podatków, koszty
inkasa op³aty targowej) zaplanowano
138.700 z³.

DZIA£ 757
OBS£UGA  D£UGU  PUBLICZNEGO

Na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kre-
dytów i po¿yczek w latach wcze�niejszych,
odsetek od kredytu w rachunku bie¿¹cym
oraz prowizje od planowanych do zaci¹gniê-
cia kredytów przeznaczono ³¹cznie 530.000 z³.

DZIA£ 758
RÓ¯NE ROZLICZENIA

1. Na wyp³aty �wiadczeñ rekompensuj¹cych
¿o³nierzom odbywaj¹cym æwiczenia woj-
skowe zabezpiecza siê kwotê 500 z³.

2. Ogóln¹ rezerwê na wydatki zaplanowane
w bud¿ecie tworzy siê w wys. 100.000 z³.

3. Planowana na 2008 rok roczna wp³ata do
bud¿etu pañstwa wynosi 522.861 z³.

DZIA£ 801
O�WIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowana kwota 13.772.711 z³ obej-
muje nastêpuj¹ce wydatki:
1. Szko³y podstawowe.
l na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowa-

nie szkó³ podstawowych  przeznaczono
4.253.948 z³;

l �rodki na dotacje dla szkó³ niepublicznych
zaplanowano w wys. 1.165.440 z³;

l w ramach wydatków inwestycyjnych na
budowê boiska przy Szkole Podstawowej
Nr 2  zaplanowano 120.000 z³.

2. Oddzia³y przedszkolne w szko³ach pod-
stawowych.

l koszty utrzymania szkolnych oddzia³ów
zerowych w miejskim przedszkolu wy-
nios¹ 232.513 z³;

l na dotacje dla szkó³ niepublicznych za-
bezpieczono �rodki w wys.163.400 z³.

3. Przedszkola.
l na bie¿¹ce utrzymanie i funkcjonowanie

miejskiego Przedszkola Nr 1 wraz z kosz-
tami wy¿ywienia dzieci przeznaczono
1.658.332 z³;

l na dotacje dla  niepublicznych przedszkoli
zaplanowano kwotê  1.007.706 z³;

l na  budowê budynku przedszkola przy
ul. Fiderkiewicza ( I etap) przeznaczono
400.000 z³.

4. Gimnazja.
l koszty utrzymania gimnazjów w Zespole

Szkó³ Nr 1 i Nr 3 wynios¹ 3.439.869 z³;
l na dotacjê dla Gimnazjum Spo³ecznego

zaplanowano 397.440 z³.
5. Na dowo¿enie uczniów do szkó³ zaplano-

wano 90.000 z³.
6. Na dokszta³canie i doskonalenie zawodo-

we nauczycieli zabezpieczono 48.807 z³,
w tym 6.883 z³ na dofinansowanie kosz-
tów obni¿enia tygodniowego obowi¹zko-

wego wymiaru godzin zaj¹æ dydaktycz-
nych doradcy metodycznego. Ponadto na
wynagrodzenia egzaminatorów i obs³u-
gê komisji  powo³ywanych w celu awan-
su zawodowego nauczycieli zaplanowa-
no 2.100 z³.

7. Na koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem
sto³ówek szkolnych oraz na wy¿ywienie
dzieci przeznaczono kwotê 520.294 z³.

8. W ramach pozosta³ej dzia³alno�ci zapla-
nowano wydatki  w ³¹cznej  kwocie
152.862 z³ na: nagrody organu prowa-
dz¹cego dla nauczycieli szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów i przedszkola, fundusz
�wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów, organizacjê Dnia
Edukacji Narodowej, organizacjê konkur-
sów w szko³ach podstawowych dowóz
dzieci na zawody sportowe.

DZIA£  851
OCHRONA ZDROWIA

Na zadania realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 290.000 z³, w tym:
1. Na wydatki zwi¹zane z realizacj¹ gmin-

nego Programu Przeciwdzia³ania i Zwal-
czania Narkomanii � 15.000 z³.

2. Na realizacjê gminnego programu profi-
laktyki i rozwi¹zywania problemów alko-
holowych � 145.000 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 promuj¹ce-
go zdrowy styl ¿ycia� w wys. 10.000 z³.

3. Na us³ugi rehabilitacyjne dla mieszkañ-
ców miasta oraz wydatki zwi¹zane
z ochron¹ zdrowia (badania mieszkañ-
ców) � 130.000 z³.

DZIA£ 852
POMOC SPO£ECZNA

Na wydatki ponoszone w ramach tego
dzia³u przeznaczono 5.736.010 z³. �rodki
rozdysponowano nastêpuj¹co:
1. Na wydatki zwi¹zane z op³at¹ za pobyt

mieszkañców gminy w domach pomocy
spo³ecznej  zaplanowano 128.100 z³.

2. Na koszty obs³ugi i wyp³aty �wiadczeñ ro-
dzinnych, realizacjê zaliczki alimentacyj-
nej oraz op³acenie sk³adek emerytalnych
i rentowych z ubezpieczenia spo³eczne-
go planuje siê kwotê 2.400.000 z³.

3. Na sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej (renty
socjalne, zasi³ki ) oraz niektóre �wiadcze-
nia rodzinne zaplanowano 54.000 z³.

4. Na zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³ad-
ki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we przeznacza siê ³¹cznie 1.194.450 z³.

5. Na wyp³atê  dodatków mieszkaniowych
przeznaczono 451.000 z³.

6. Na bie¿¹ce utrzymanie  O�rodka Pomocy
Spo³ecznej przeznaczona zosta³a kwota
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1.124.910 z³. Natomiast na zakupy inwe-
stycyjne  zaplanowano 11.300 z³.

7. Na us³ugi opiekuñcze oraz specjalistycz-
ne us³ugi opiekuñcze przeznacza siê ³¹cz-
nie kwotê 187.200 z³.

8. W ramach rozdzia³u �Pozosta³a dzia³al-
no�æ� zaplanowano wydatki na: do¿ywia-
nie dzieci w szko³ach wys. 105.000 z³,
wydatki zwi¹zane z wyp³at¹ �wiadczeñ
pieniê¿nych z tytu³u prac spo³ecznie u¿y-
tecznych wykonywanych przez osoby
bezrobotne nie posiadaj¹ce prawa do za-
si³ku w wys. 50.050 z³ oraz na realizacjê
Programu profilaktyki i opieki nad dziec-
kiem i rodzin¹ w ramach przyjêtej �Stra-
tegii integracji i rozwi¹zywania proble-
mów spo³ecznych gminy Milanówek na
lata 2005-2010� przeznaczono 28.000 z³.

DZIA£ 853
POZOSTA£E ZADANIA W ZAKRESIE

POLITYKI SPO£ECZNEJ
1. Na koszty zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ Miej-

skiego Centrum Informacji (MCI) zapla-
nowano kwotê 6.000 z³.

2. Na realizacjê projektu �Kiosk ze szkole-
niami� finansowanego z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego zaplanowano
43.013 z³.

DZIA£ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki realizowane w ramach tego
dzia³u zaplanowano 364.920 z³, w tym:
1. Na wydatki osobowe (p³ace, pochodne,

fundusz �wiadczeñ socjalnych) nauczy-
cieli zatrudnionych w �wietlicach szkol-
nych przeznaczono kwotê 263.580 z³.

2. Na wydatki zwi¹zane z prowadzeniem
Miejskiej �wietlicy Opiekuñczo � Wycho-
wawczej oraz na zakup wyposa¿enia
i sprzêtu do �wietlicy zaplanowano kwo-
tê 70.000 z³.

3. Na dotacje dla stowarzyszeñ z przezna-
czeniem na sfinansowanie zadania �za-
gospodarowanie czasu wolnego dla dzie-
ci i m³odzie¿y w ramach akcji Lato � Zima�
przeznacza siê 17.000 z³.

4. Na pomoc materialn¹ oraz wyp³aty sty-
pendiów dla uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów zaplanowano ³¹cznie
kwotê 14.340z³.

DZIA£ 900
GOSPODARKA KOMUNALNA

I OCHRONA �RODOWISKA
Na wydatki ponoszone w ramach tego

dzia³u zaplanowano �rodki w wys.
5.316.500 z³, w tym wydatki bie¿¹ce stano-
wi¹ kwotê 1.841.500 z³, a inwestycyjne
3.475.000 z³. �rodki rozdysponowano nastê-
puj¹co:
1. Na wydatki zwi¹zane z budow¹ kanali-

zacji sanitarnej przeznaczono kwotê
3.300.000 z³. W 2008 roku planuje siê bu-
dowê kanalizacji w ulicach:  osiedla �Go-
spodarska�, Wierzbowej, Wojska Polskie-
go i Krasiñskiego, Wojska Polskiego i Mic-
kiewicza, Kazimierzowska i Modrzewio-

wa oraz sporz¹dzenie dokumentacji do
wniosku o dofinansowanie do Funduszu
Spójno�ci.

2. Na gospodarkê odpadami (promowanie
systemu selektywnej zbiórki odpadów,
wywóz odpadów wielkogabarytowych,
obs³ugê kompostowni, wywóz  odpadów
niebezpiecznych) zabezpieczono  ³¹cznie
�rodki w wysoko�ci 170.000 z³.

3. Na utrzymanie czysto�ci dróg, skwerów
i terenów ogólnodostêpnych przeznacza
siê ³¹cznie 747.000 z³.

4. Na utrzymanie i pielêgnacjê zieleni miej-
skiej zaplanowano 289.000 z³.

5. Na wykonanie oceny stanu hydrologicz-
nego (zgodnie z przyjêtym Programem
Ochrony i Kszta³towania �rodowiska Mia-
sta Milanówka ww. programem)   planuje
siê kwotê 10.000 z³.

6. O�wietlenie ulic.
l koszty zakupu energii elektrycznej, kon-

serwacja i remonty punktów �wietlnych
wynios¹ 600.000 z³;

l w ramach inwestycji przeznaczono kwo-
tê 150.000 z³ na budowê i modernizacjê
o�wietlenia ulicznego.

7. W ramach pozosta³ej dzia³alno�ci na wy-
datki zwi¹zane z obs³ug¹ s³upów og³osze-
niowych i toalet przeno�nych, ogrodze-
niem miejsc u¿yteczno�ci publicznej za-
planowano 23.500 z³ oraz w ramach wy-
datków inwestycyjnych na zakup urz¹-
dzeñ na place zabaw przeznaczono
25.000 z³.

DZIA£ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO
Wydatki realizowane w ramach tego dzia-

³u zamykaj¹ siê kwot¹ 2.746.300 z³  i obej-
muj¹:
1. Dotacjê dla Miejskiego O�rodka Kultury

w wys. 1.000.000 z³.
2. Dotacjê dla Miejskiej Biblioteki Publicz-

nej w wys. 220.000 z³.
3. W ramach pozosta³ej dzia³alno�ci na

koszty zatrudnienia sekretarza Komisji
w konkursie na zagospodarowanie Willi
Waleria planuje siê wydatki w wys.
32.300 z³ , na zakup nagród na konkursy
literackie i recytatorskie oraz organizacjê
wyjazdów do W³och w ramach wspó³pra-
cy kulturalnej miast zaplanowano ³¹cznie
w wys. 15.000 z³ oraz 2.000 z³ na wyp³a-
ty stypendium za wybitne osi¹gniêcia ar-
tystyczne.

4. W ramach wydatków inwestycyjnych
przeznacza siê ³¹cznie 1.477.000 z³,
w tym: na zakup wilii �Waleria� 867.000 z³,
na adaptacjê willi Waleria na Centrum
Kultury 550.000 z³ i 60.000 z³ na budo-
wê pomnika Jana Paw³a II.

DZIA£ 925
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

ORAZ NATURALNE OBIEKTY CHRO-
NIONEJ PRZYRODY

Na pielêgnacjê drzew � pomników przy-
rody przeznacza siê kwotê 20.000 z³.

DZIA£ 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego dzia³u zaplanowano kwo-
tê 1.419.502 z³  na nastêpuj¹ce wydatki:

1. Miejska Hala Sportowej � na bie¿¹ce
utrzymanie budynku hali, wydatki oso-
bowe pracowników, zakup wyposa¿enia
przeznaczono ³¹cznie kwotê 173.002 z³.

2. W ramach wydatków inwestycyjnych za-
planowano ³¹cznie kwotê 1.100.000 z³,
w tym: 735.000 z³ na sfinansowanie bu-
dowy �Centrum Sportu i Rekreacji - Gru-
dów�, 100.000 z³ na modernizacjê stadio-
nu Turczynek oraz 265.000 z³ na moder-
nizacjê kortów tenisowych.

3. Pozosta³a dzia³alno�æ � w ramach tego
rozdzia³u zaplanowano 41.500 z³ na or-
ganizacjê  zawodów sportowych oraz  na
dotacje dla stowarzyszeñ zaplanowano
105.000 z³ na dofinansowanie prowadze-
nia zajêæ w zakresie kultury fizycznej,
sportu i rekreacji ze specjalno�ci¹ pi³ka
no¿na na terenie miasta oraz podczas
wyjazdów sportowych.

ROZCHODY BUD¯ETU MIASTA

Na sp³aty rat kapita³owych kredytów i po-
¿yczek d³ugoterminowych zaplanowano
�rodki w wysoko�ci 2.594.261 z³.

Informujê, ¿e Rada Miasta Milanówka
bêdzie rozpatrywa³a wnioski najemców
w sprawie wykupu lokali mieszkalnych, z³o-
¿one nie pó�niej ni¿ do dnia 31 marca 2008 r.

Gmina Milanówek, realizuj¹c powierzo-
ne jej obowi¹zki w zakresie zabezpieczenia
mieszkañ komunalnych, musi dbaæ o utrzy-
manie odpowiedniej ilo�ci mieszkañ komu-
nalnych w strategicznym zasobie mieszka-
niowym Gminy. W zwi¹zku z powy¿szym
Rada Miasta Milanówka w dniu 19 grudnia
2007 r. na XII Sesji postanowi³a zakoñczyæ
w 2008 r. kilkunastoletni proces wykupu za
bonifikat¹ mieszkañ komunalnych przez ich
najemców, zwa¿ywszy na to, ¿e przez ostat-
nie lata wielokrotnie Rada Miasta podejmo-
wa³a uchwa³y o udzieleniu bonifikaty, przy-
chylaj¹c siê ka¿dorazowo do wniosków sk³a-
danych przez mieszkañców.

Rada Miasta Milanówka uzna³a, bior¹c
pod uwagê dobro ogó³u mieszkañców, ¿e
kontynuowanie procesu sprzeda¿y lokali
komunalnych nie jest uzasadnione z przy-
czyn ekonomicznych i spo³ecznych.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wykup lokali
mieszkalnych
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INWESTYCJE 2008
Lp Rodzaj inwestycji   Plan na 2008 [z³] udzia³ %
1. Wodoci¹gowa 150 000 1,1%
2. Kanalizacyjna  3 300 000 23,5%
3. Budowlana  3 350 000 23,9%
4. Drogowa  2 100 000 15,0%
5. Energetyczna  520 000 3,7%
6. Wykup gruntów

i nieruchomo�ci  2 870 000 20,5%
7. �rodki przekazane dla JST*

na inwestycje  300 000 2,1%
8. Zakup �rodków trwa³ych  223 300 1,6%
9. Dotacja ZGKiM  200 000 1,4%
10. TBS**  1 000 000 7,1%
R A Z E M:  14 013 300 100,0%

* JST � Jednostki Samorz¹du Terytorialnego
** TBS � Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego

 Bran¿a wodoci¹gowa � ogó³em 150 000 z³

Lp Planowane zadanie inwestycyjne
1. Dokumentacje projektowe wodoci¹gów
2. Budowa wodoci¹gu w ulicy Poziomkowej
3. Budowa wodoci¹gu w ul. Szczepkowskiego
4. Budowa wodoci¹gu w ul. ̄ ukowskiej
5. Budowa wodoci¹gu w ulicy bocznej od Kazimierzowskiej
6. Budowa wodoci¹gu w ul. Asnyka � projekt

Zadania, które bêd¹ realizowane w przypadku wzrostu docho-
dów i mo¿liwo�ci korekty bud¿etu:
1. Budowa wodoci¹gu w ul. Asnyka
2. Budowa wodoci¹gu w ulicy bocznej od Ludnej
3. Budowa wodoci¹gu w ulicy bocznej od �redniej
4. Budowa wodoci¹gu w ulicy bocznej od £¹kowej
5. Budowa wodoci¹gu w ul. 3 Maja
6. Budowa wodoci¹gu w ul. Ptasiej
7. Budowa wodoci¹gu w ul. Grudowskiej (Wiatraczna � Brwinowska)

 Bran¿a kanalizacyjna � ogó³em 3 300 000 z³

Lp Planowane zadanie inwestycyjne efekt rzeczowy
1. Dokumentacje techniczne przysz³ych inwestycji
2. Przygotowanie dokumentów i wniosku do dofinansowania

w ramach funduszy strukturalnych
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w os. �Gospodarska�

(ul. Topolowa, Lipowa, Le�ny �lad, Ko�ciuszki i boczne od
g³ównych) � kontynuacja

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego,
Chopina, Mickiewicza, Krasiñskiego do Grodeckiego II etap
1600 m

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej 150 m

Zadania, które bêd¹ realizowane w przypadku wzrostu docho-
dów i mo¿liwo�ci korekty bud¿etu:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej 55-57

� przed³u¿enie

 Bran¿a budowlana � ogó³em 3 350 000 z³

Lp Planowane zadanie inwestycyjne
1. Adaptacja budynku przy ul. Spacerowej 4
2. Modernizacja kot³owni w bud. przy ul. Warszawskiej 18
3. Modernizacja obiektów kolejowych � poczekalnie
4. Rozbudowa budynku przedszkola przy ul. Fiderkiewicza

(I etap � projekt, rozpopczêcie budowy)
5. Adaptacja willi �Waleria� � projekty adaptacji, konkurs na

ogród, zabezpieczenie obiektu
6. Modernizacja kortów tenisowych przy MOK � kontynuacja
7. Modernizacja stadionu przy ul. Turczynek � kontynuacja
8. Budowa pomnika i zagospodarowanie skweru Jana Paw³a II

 Bran¿a drogowa � ogó³em 2 100 000 z³

Lp Planowane zadanie inwestycyjne
1. S³owackiego � nak³. asf., chodnik 600 mb
2. Wielki K¹t (Krakowska � Spacerowa) � t³uczeñ, chodnik 400 mb
3. Spacerowa (Wielki K¹t � S³owackiego) asfalt, (Mickiewicza �

Krasiñskiego) kostka, chodnik 400mb
4. Stawy � t³uczeñ, chodnik 300 mb
5. Królowej Jadwigi (Starodêby � Spacerowa) � kostka, chodnik 170

mb
6. Piasta (Dworcowa � Podgórna) � nak³adka asfaltowa 200 mb,

przebudowa parkingu przy Przychodni
7. Pawilony przy ul. Krakowskiej � ci¹g pieszo-jezdny 230 mb
8. Dêbowa � boczna 70 mb

9. Warszawska �  nak³adka asfaltowa 470 mb
10. Grudowska (Prosta � Graniczna) � nak³adka asfaltowa 200 mb
11. Fiderkiewicza (Krótka � Le�na) � chodnik 100 mb
12. Krótka � nak³adka asfaltowa
13. D³uga � chodnik � kontynuacja180 m
14. Sko�na � t³uczeñ, chodnik  330 mb
15. Cicha (Marsza³kowska w kier. Nowowiejskiej 120 mb)

� jezdnia kostka
16. Szkolna � poszerzenie przy ZSG nr 1  250 mb
17. Bociania przebicie do Nadarzyñskiej 130 mb
18. Nadarzyñska � chodnik � kontynuacja 180 mb

Zadania, które bêd¹ realizowane w przypadku wzrostu docho-
dów i mo¿liwo�ci korekty bud¿etu:
1. Kraszewskiego � chodnik
2. Krasiñskiego (Ko�ciuszki � Parkowa)
3. Plantowa (Wielki K¹t � Stawy) t³uczeñ 150 mb
4. Literacka � nak³adka asfaltowa
5. Wiejska (Czubiñska � Wylot) � chodnik
6. Wójtowska (Zaciszna � Wiejska)
7. Zielona � kostka
8. Wylot (przepompownia � Klonowa) 380 mb
9. Falêcka � kostka, chodnik 250 mb
10. Naddawki kontynuacja
11. Kasztanowa � boczna � ³¹cznik wzd³u¿ Królewskiej 200 mb
12. Bliska � kostka, chodnik 250 mb



26

W zwi¹zku z licznymi zapytaniami Miesz-
kañców informujemy, ¿e w dniu 06.06.07 r.
wp³yn¹³ do Urzêdu Miejskiego wniosek firmy
�MIFAM� Spó³ka Akcyjna o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polega-
j¹cej na: budowie pawilonu handlowego o po-
wierzchni sali sprzeda¿y do 2000 m2 (obiekt
o porównywalnej wielko�ci do funkcjonuj¹-
cych w najbli¿szej okolicy) wraz z drogami
wewnêtrznymi i parkingami, o�wietleniem
terenu, wjazdem  na teren nieruchomo�ci
z drogi publicznej oraz niezbêdn¹ infrastruk-
tur¹ techniczn¹, na dzia³kach nr ewidencyjny
157, 158, 159, 59/5 w obrêbie 06-11 po³o¿o-
nych przy ulicy Królewskiej i Nowowiejskiej.

Informacja
w sprawie supermarketu

W toku postêpowania administracyjnego
po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgod-
nieñ zosta³a wydana decyzja Burmistrza Mia-
sta nr 130/07 o warunkach zabudowy z dnia
10.08.07 r. dla przedmiotowej inwestycji.

Wy¿ej wymienione przedsiêwziêcie znaj-
duje siê na terenach oznaczonych w miejsco-
wym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym Uchwa³¹
Rady Miasta Milanówka Nr 127 z dnia
30.03.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Warszawskiego
Nr 7 poz. 83 z dnia 20 maja 1993 r.), symbo-
lem C - 4 P � teren Zak³adu Narzêdzi Chi-
rurgicznych i Dentystycznych �MIFAM�. Pomi-

mo, i¿ zapisy ww. planu straci³y moc obo-
wi¹zuj¹c¹, mo¿liwe by³o wydanie przedmio-
towej decyzji ze wzglêdu na kontynuacjê
funkcji zgodnie z ustaw¹ z dnia 27 marca
2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z pó�n. zm.).

W listopadzie ubieg³ego roku wp³ynê³a do
Urzêdu Miejskiego decyzja Starosty Grodzi-
skiego w sprawie zatwierdzenia projektu bu-
dowlanego i udzielenia pozwolenia na bu-
dowê inwestorowi �MIFAM� Spó³ka Akcyj-
na, dla zamierzenia inwestycyjnego polega-
j¹cego na:
� rozbiórce budynków produkcyjno-us³u-

gowych oraz biurowych
� budowie budynku handlowo-us³ugowego.

Miejskie Centrum Informacji

Nowy dyrektor
Miejskiego O�rodka Kultury

Pracowa³ w teatrach (Teatr Dramatyczny
w Warszawie, Teatr Muzyczny w Gdyni, Na-
rodowy Stary Teatr w Krakowie), mediach
(jako dziennikarz w popularnych stacjach ra-
diowych). Wyst¹pi³ w wielu polskich filmach
i serialach. Jego do�wiadczenie zwi¹zane jest
równie¿ z prac¹ w instytucjach pozarz¹do-

wych i samorz¹dowych. Piastowa³ stanowi-
sko dyrektora Domu Kultury Wilanów, a obec-
nie pracuje w Urzêdzie Marsza³kowskim
Województwa Mazowieckiego w Departa-
mencie Kultury, Promocji i Turystyki.

Miejskie Centrum Informacji

Z dniem 25 lutego 2008 r. stanowisko Dyrektora Miejskiego O�rodka
Kultury obejmie Miros³aw Rzoñca � z wykszta³cenia aktor i dziennikarz
(absolwent Wydzia³u Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego
i Wydzia³u Aktorskiego PWST we Wroc³awiu).

Bran¿a drogowa � ogó³em 2 100 000 z³

Lp Planowane zadanie inwestycyjne
13. Na Skraju � kostka 250 mb
14. Jedwabna � t³uczeñ
15. Le�na � asfalt 300 mb
16. Przechodnia, Graniczna II etap
17. Sosnowa (Polna � In¿ynierska) chodnik, kostka 200 mb
18. Staszica (Wysoka � zakrêt) � chodnik
19. Wysockiego (£¹czna � Berliny) �  jezdnia
20. G³owackiego (Szkolna � Mi³a)

 Bran¿a energetyczna � ogó³em 520 000 z³

Lp Planowane zadanie inwestycyjne
1. Budowa Miejskiej Sieci Informatycznej � II etap
2. Instalacja monitoringu ulicznego � kontynuacja
3. Rozbudowa o�wietlenia ulicznego (Czubiñska, Grudowska,

boczna od Ko�ciuszki)
4. Dokumentacje projektowe rozbudowy o�wietlenia

 Wykupy gruntów i nieruchomo�ci � ogó³em 2 870 600 z³

Lp Planowane zadanie inwestycyjne
1. Wykup i zakupy gruntów pod drogi gminne 300000
2. Zakup willi �Waleria� na Centrum Kultury � II rata 867000
3. Zakup budynku Spacerowa 4 � II rata 1203600
4. Zakup nieruchomo�ci Turczynek 500000

�rodki przekazane dla JST na inwestycje � ogó³em 300 000 z³

1. Dofinansowanie modernizacji ulic powiatowych na terenie
Milanówka realizowanej przez Powiatowy Zarz¹d Dróg
(�rednia, Dêbowa)

 Zakupy �rodków trwa³ych � ogó³em 223 300 z³

Lp Planowane zadanie inwestycyjne
1. Zakup komputerów i programów dla Urzêdu Miejskiego
2. Zakupy inwestycyjne dla OPS
3. Zakup samochodu dla Stra¿y Miejskiej
4. Zakupy urz¹dzeñ zabawowych na place zabaw

Miros³aw Rzoñca,
nowy dyrektor Miejskiego
O�rodka Kultury
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Ukoñczy³a Pani Szko³ê G³ówn¹ Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie na
Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym. Chcia-
³abym zapytaæ o Pani pierwsz¹ pracê, jak
i o dalszy rozwój zawodowy.

Swoj¹ pierwsz¹ pracê  podjê³am w 1985
roku, niebawem po zakoñczeniu studiów.
By³a to praca w Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Skierniewicach.
Pracê rozpoczê³am w dziale epidemiologii na
stanowisku m³odszego asystenta, a zakoñ-
czy³am w dziale ksiêgowo�ci jako g³ówny
ksiêgowy, po trzynastu latach pracy. Z takim
do�wiadczeniem zawodowym zosta³am
przyjêta do Urzêdu Miejskiego w Milanów-
ku. Pracowa³am tam przez okres trzech lat
(1999-2002) na stanowisku Skarbnika Mia-
sta. Po up³ywie tego czasu podjê³am pracê
w Urzêdzie Miasta w Skierniewicach. Zajmo-
wa³am siê tam bezpo�rednio planowaniem
bud¿etu miasta, oraz przygotowywaniem
projektów uchwa³ i zarz¹dzeñ.

Wspomnia³a Pani, ¿e ju¿ wcze�niej
pracowa³a w Milanowskim Urzêdzie. Co
Pani czuje wracaj¹c do dawnego miejsca
pracy?

Przyznam szczerze, ¿ê obecnie pe³niê
funkcjê skarbnika w dwóch miejscach. Pra-
cujê jako skarbnik w Urzêdzie Miejskim
w Skierniewicach i jako skarbnik w Urzêdzie
Miejskim w Milanówku. Jest mi ciê¿ko po-
godziæ obie funkcje, gdy¿ w poprzednim
miejscu pracy nie jest ustalony bud¿et. Jak
na razie prowadzone s¹ prace nad autopo-
prawkami.  Odno�nie powrotu w to samo
miejsce pracy, przyznam szczerze, ¿e czujê
siê tak, jakbym wróci³a do pracy po d³u¿szym
urlopie. Na pewno sytuacja siê zmieni³a

Nowy Skarbnik Miasta
Bo¿ena Sehn od stycznia pracuje na stanowisku Skarbnika Miasta
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku. A bycie skarbnikiem nie jest prostym
zadaniem. Stanowisko to wymaga dok³adno�ci, systematycznosci,
a przede wszystkim przestrzegania przepisów prawa zwi¹zanych z t¹
dziedzin¹. Postanowi³am porozmawiaæ z Pani¹ Bo¿en¹ i przybli¿yæ
Pañstwu jej sylwetkê.

w stosunku do tego, co by³o
sze�æ lat temu, ale ³atwiej
jest wróciæ do �rodowiska,
które siê zna. W zasadzie
nie ma ¿adnego stresu od-
no�nie przej�cia z jednego
miejsca pracy do drugiego.
Dla mnie jest to �rodowisko
przyjazne, posiadam do-
�wiadczenie, wiêc mogê siê
realizowaæ.

Proszê mi powiedzieæ,
jakie umiejêtno�ci licz¹
siê w zawodzie skarbnika,
czy trzeba posiadaæ okre-
�lone predyspozycje?

W zawodzie skarbnika
przede wszystkim liczy siê

wspó³praca z pracownikami Urzêdu, oraz
z Referatem Bud¿etowo-Finansowym. Wa¿-
n¹ kwesti¹ jest tak¿e umiejêtno�æ przekazy-
wania wiedzy radnym, t³umaczenia zagad-
nieñ ekonomicznych oraz kooperacja z Re-
gionaln¹ Izb¹ Obrachunkow¹. Na pewno
wskazane jest do�wiadczenie, ale je�li nam
go braknie, dobrze posiadaæ zdolno�ci, któ-
re u³atwi¹ i pomog¹ wykonywaæ pracê.

W przypadku tego zawodu na pewno
wa¿ne jest  przestrzeganie wszelkich prze-
pisów, zwi¹zanych z pozyskiwaniem �rod-
ków publicznych b¹d� z ich rozdysponowa-
niem. Kolejna wa¿na kwestia to stworzenie
zrównowa¿onego bud¿etu, w którym nie wy-
stepuj¹ ¿adne kolizje odno�nie przep³ywów
finansowych. Musimy te¿ pamiêtaæ o kwe-
stiach faktur. Nie mo¿na dopu�ciæ do ich nie-
terminowego p³acenia.

Obecnie przeznaczamy du¿o czasu na
pozyskiwanie �rodków unijnych. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e jak na razie jest to priorytet.
Wa¿na jest umiejêtno�æ przestrzegania pro-
cedur, ksiêgowania pozyskanych �rodków
tak, aby nie by³o powodów do ich zwraca-
nia. Praca polega teraz na wprowadzeniu
tego do bud¿etu, odpowiednim ksiêgowa-
niu, pouk³adaniu dokumentów i ich archi-
wizowaniu.

Praca skarbnika jest prac¹ bardzo od-
powiedzialn¹, jak wspomnia³a Pani wcze-
�niej, wymaga wspó³pracy na szerokich
p³aszczyznach. Czy jest tak¿e prac¹ stre-
suj¹c¹?

Jak zaczyna³am pracê w samorz¹dzie,
by³o to dla mnie wielce stresuj¹ce i dopiero
po roku mog³am powiedzieæ, ¿e przynajmniej

raz dotknê³am ka¿dej kwestii, ka¿dego te-
matu, który zdarzy³ siê w ksiêgowo�ci. W tej
chwili, po tylu latach pracy w samorz¹dzie
i po takim do�wiadczeniu, nie odbieram tego
jako wielce stresuj¹cej pracy. Wiadomo, ¿e
s¹ w¹tpliwo�ci, gdy¿ pojawi³y siê nowe prze-
pisy prawa.

Przejd�my zatem do ostatniego pyta-
nia. Chcia³abym wiedzieæ, jak spêdza Pani
czas poza prac¹. Co sprawia Pani przy-
jemno�æ i co Pani¹ relaksuje?

Bardzo lubiê czytaæ ksi¹¿ki, zw³aszcza
autobiografie. Obecnie czytam ciekaw¹ pu-
blikacjê o zarz¹dzaniu czasem.  Du¿¹ przy-
jemno�æ sprawia mi robienie na drutach. Jest
to zajêcie, które mnie wycisza. W wolnym
czasie czêsto ogl¹dam te¿ programy przyrod-
nicze. Szalenie mnie interesuj¹ i odrywaj¹ od
rzeczywisto�ci, przenosz¹c w inny �wiat.
Ponadto �wietnie relaksuje siê je¿d¿¹c rowe-
rem wraz z mê¿em.

Dziêkujê serdecznie za rozmowê.

Miejskie Centrum Informacji
Patrycja Jankowska

Mieszkanki
Milanówka

uczestniczkami
programu Liderzy

PAFW
Na stronie internetowej Milanówka infor-

mowali�my o naborze uczestników do pro-
gramu Liderzy PAFW Polsko-Amerykañskiej
Fundacji Wolno�ci. Celem programu jest kre-
owanie i wspieranie liderów spo³eczno�ci lo-
kalnych poprzez rozwój ich wiedzy, umiejêt-
no�ci i do�wiadczeñ potrzebnych w prowa-
dzeniu dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych. Mi³o
nam poinformowaæ, ¿e do IV edycji progra-
mu zakwalifikowa³y siê mieszkanki Mila-
nówka � Pani Dominika Inkielman, prezes
MU3W i  Joanna Sarnecka.

Serdecznie gratulujemy!
Miejskie Centrum Informacji

Dotychczasowy Komendant Stra¿y
Miejskiej Karol £uczak zosta³ odwo³any
z zajmowanego stanowiska z dniem
7 grudnia 2007 r. Wybór nowego Ko-
mendnta nast¹pi w drodze konkursu. Do
tego czasu obowi¹zki Komendanta pe³-
niæ bêdzie Andrzej Cichocki, dotychcza-
sowy Zastêpca.

Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

Bo¿ena Sehn � Skarbnik Miasta Milanówka
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Z notatnika Miejskiego Stra¿nika
listopad/grudzieñ 2007

LISTOPAD 2007
2.XI, godz. 21.20 operator monitoringu wi-
zyjnego zauwa¿y³, jak na peronie PKP kilku
m³odych mê¿czyzn zaatakowa³o innego
mê¿czyznê. Ujêto jednego ze sprawców oraz
udzielono pomocy poszkodowanemu. Z uwa-
gi na to, ¿e poszkodowany odmówi³ wnie-
sienia stosownej skargi, ujêtego napastnika
zwolniono.
3.XI, godz. 7.15 przyjêto zg³oszenie od
mieszkanki miasta, ¿e na ul. Pi³sudskiego
rzuci³ siê na ni¹ biegaj¹cy luzem pies bez
kagañca. Wskazanego w³a�ciciela psa uka-
rano mandatem 200 z³ z art. 77 Kw. Godz.
8.35 na ul. Wojska Polskiego przy cmenta-
rzu zauwa¿ono mê¿czyznê awanturuj¹cego
siê z jedn¹ z w³a�cicielek stoiska ze znicza-
mi. Mê¿czyzna by³ pod wp³ywem alkoholu,
sporz¹dzono przeciwko niemu wniosek
o ukaranie.
8.XI, godz. 10.30 na ty³ach sklepów SPO£EM
potwierdzono du¿¹ ilo�æ odpadów. Polecono
uprz¹tn¹æ odpady.
9.XI, godz. 1.05 w trakcie patrolu zauwa¿o-
no dym i p³omienie z pustostanu na ul. Pia-
sta 17. Wezwano stra¿ po¿arn¹, ogieñ zosta³
ugaszony. Godz. 11.05 na pro�bê pracownic
O�rodka Pomocy Spo³ecznej zbadano pod
k¹tem trze�wo�ci jednego z interesantów.
Alkometr wykaza³, ¿e mê¿czyzna jest nie-
trze�wy. Stosown¹ informacjê przekazano do
OPS. Godz. 21.30 na peronie PKP  wylegity-
mowano dwóch mieszkañców pow. kozienic-
kiego, spo¿ywaj¹cych alkohol. Jeden z nich
poda³ fa³szywe dane osobowe. Przeciwko
obu panom sporz¹dzono wnioski o ukaranie.
11.XI, godz. 9.30 przy Barze Belfast zloka-
lizowano le¿¹cego, nietrze�wego mê¿czyznê
z urazami g³owy. Mê¿czyzna dobrze znany
stra¿nikom z podobnych interwencji, zosta³
zabrany przez pogotowie ratunkowe. Wie-
czorem ok. 21.15 inny mi³o�nik alkoholu
awanturowa³ siê z w³a�cicielem baru przy ul.
Ko�ciuszki. Odmówiono mu sprzeda¿y piwa,
gdy¿ by³ w stanie nietrze�wo�ci, co zosta³o
potwierdzone przy pomocy alkometru. Przy
okazji pan wszystkich straszy³ mafi¹, a gdy
to nie pomog³o powo³ywa³ siê na znajomo�ci
w Policji. Gdy pó�niej przes³uchiwano pana do
wniosku o ukaranie ca³y animusz go opu�ci³.
12.XI, godz. 13.00 na ul. Warszawskiej
w kwietniku zlokalizowano �pi¹cego, nie-
trze�wego mê¿czyznê. Pana przewieziono do
domu, gdzie nikogo nie zastano. W zwi¹zku
z tym udano siê z nim na Komisariat Policji.
W czasie transportu mê¿czyzna wybi³ szybê
w przedziale dla zatrzymanych, w radiowo-
zie SM. Pan trafi³ przed oblicze s¹du w przy-
spieszonym trybie.
13.XI, godz.18.20 do Stra¿y Miejskiej z pro�-
b¹ o pomoc zg³osi³ siê bezdomny mê¿czyzna.
W wyniku przeprowadzonych czynno�ci

mê¿czyznê przewieziono do O�rodka Mona-
ru w Oryszewie.
15.XI, potwierdzono zg³oszenie o za�miece-
niu lasku przy ul. Cichej. W porzuconych
odpadach znaleziono dokumenty wskazuj¹-
ce sprawcê. Mê¿czyzna przyzna³ siê do po-
rzucenia �mieci w lasku, zosta³ ukarany
mandatem.
17.XI, godz. 21.12 m³oda dziewczyna zg³o-
si³a kradzie¿ torebki, gdy sz³a schodami pro-
wadz¹cymi na peron PKP. W wyniku podjê-
tych czynno�ci sprawcê kradzie¿y ujêto na
ul. Dêbowej i przekazano policjantom.
21.XI, godz. 6.05 wraz z policj¹ zabezpie-
czono miejsce �miertelnego potr¹cenia mê¿-
czyzny przez poci¹g na wysoko�ci willi �Jo-
lancin�.
26.XI, godz. 11.20 wraz z pracownikiem OPS
udano siê na ul. Charci Skok celem spraw-
dzenia zasadno�ci pro�by o pomoc finanso-
w¹. Na miejscu zastano wystêpuj¹cego o po-
moc mê¿czyznê oraz jego kolegê. Obaj pa-
nowie znajdowali siê w stanie nietrze�wo-
�ci. Czy mê¿czyzna liczy³ na to, ¿e z pieniê-
dzy podatników dofinansowany zostanie
jego na³óg?
28.XI, godz. 17.10 po zg³oszeniu potwier-
dzono zg³oszenie, ¿e na ul. Dêbowej stoi po-
jazd ciê¿arowy z uszkodzonym zbiornikiem,
z którego wycieka olej napêdowy. Wezwano
Stra¿ Po¿arn¹ celem utylizacji rozlanego pa-
liwa.

GRUDZIEÑ 2007
1.XII, godz. 16.10 po zg³oszeniu personelu
sklepu Biedronka, pouczono piêciu m³o-
dzieñców wprowadzaj¹cych swoje rowery na
teren sklepu i zak³ócaj¹cych spokój publicz-
ny. Godz. 20.00 na ul. Królewskiej, po infor-
macji z KP M-ek, zlokalizowano kobietê
w stanie upojenia alkoholowego. Wezwana
karetka pogotowia przewioz³a j¹ do szpitala.
4.XII, godz. 21.40 po zg³oszeniu mieszkañ-
ca, wraz z patrolem policji urz¹dzono zasadz-
kê na nietrze�wego kierowcê, który chwilê
wcze�niej opu�ci³ Bar Belfast. Pojazd zosta³
zatrzymany przez policjantów na ul. War-
szawskiej, kierowca wydmucha³ 2 promile.
5.XII, godz, 11.50 na ul. Ko�cielnej ujêto
przysz³ego maturzystê, sprawcê dewastacji
oznakowania robót kanalizacyjnych na ul.
Kochanowskiego. O wyczynie powiadomio-
no dyrekcjê szko³y, do której uczeñ uczêsz-
cza i ukarano mandatem 300 z³.
9.XII, godz. 5.00 po obserwacji grupy m³o-
dzie¿y pod sklepem nocnym Jacho przez dy-
¿urnego monitoringu wizyjnego podjêto
czynno�ci w zwi¹zku z zak³ócaniem porz¹d-
ku publicznego. Prowodyra zak³ócania spo-
koju ukarano mandatem 200 z³.
10.XII, godz. 13.45 nietrze�wy kierowca Fia-
ta Uno zje¿d¿aj¹c z wiaduktu uderzy³ w drze-
wo przy ul. Ko�cielnej, a nastêpnie oddali³ siê

z miejsca zdarzenia. Wspólnie z policj¹ kie-
rowcê ujêto na ul. Ko�ciuszki, wynik bada-
nia � 2,5 promila.
12.XII, godz. 19.20 po zg³oszeniu od zanie-
pokojonej opiekunki starszego mê¿czyzny
udano siê na ul. 9 maja. We wspólnych dzia-
³aniach SM, Policji i Stra¿y Po¿arnej uda³o siê
wej�æ do domu. Mê¿czyzna by³ nieprzytom-
ny, po zbadaniu przez lekarza pogotowia
okaza³o siê, ¿e dozna³ udaru mózgu. Zabra-
ny zosta³ do szpitala.
16.XII, godz. 0.10 na posesji przy ul. Piasta
potwierdzono informacjê o po¿arze gara¿u.
Powiadomiono Stra¿ Po¿arn¹.
17.XII, godz. 9.25 po informacji mieszkañ-
ca w bloku na ul. Wysockiego 4 wylegitymo-
wano dwóch mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych alko-
hol na korytarzu. Poinformowano ich o pod-
jêciu przeciwko nim czynno�ci prawnych
w zwi¹zku z piciem alkoholu w miejscu pu-
blicznym.
18.XII, godz. 22.10 po informacji mieszkañ-
ca osiedla na ul. Królewskiej, na wysoko�ci
bloku nr 130 ujêto dwóch m³odych mê¿-
czyzn, którzy obcinali konary topoli celem
pozyskania jemio³y na sprzeda¿. Za uszko-
dzenie drzewa poinformowani zostali o skie-
rowaniu przeciwko nim wniosków o ukara-
nie z art. 144 Kw.
21.XII, godz. 13.15 operator monitoringu
wizyjnego ujawni³ spo¿ywanie alkoholu
przez sze�æ m³odych osób, w tym trzy dziew-
czyny, przy skrzy¿owaniu ulic Krakowska,
Ko�ciuszki. Wszystkie osoby ukarano man-
datami po 100 z³. Godz. 14.25 przy nowej
k³adce PKP od ul. Warszawskiej ukarano
mandatami po 100 z³ dwóch mê¿czyzn spo-
¿ywaj¹cych wódkê.
24.XII, godz. 13.05 z ul. Ko�ciuszki odwie-
ziono do domu, do Kotowic mê¿czyznê w sta-
nie upojenia alkoholowego. Ten amator moc-
nych trunków Wigiliê pewnie przespa³. Za-
bezpieczanie porz¹dku publicznego w rejo-
nie ko�cio³ów podczas Pasterki. W tym roku
by³o du¿o  spokojniej ni¿ w latach ubieg³ych.
Potem niektórzy przenie�li siê pod sklep noc-
ny. Ich zachowanie by³o ca³y czas monitoro-
wane przez SM i Policjê.
30.XII, godz. 23.05 na zlecenie Policji patrol
uda³ siê na osiedle przy ul. In¿ynierskiej,
gdzie w jednym z bloków dosz³o do zatrucia
dwutlenkiem wêgla trzech osób, które zosta-
³y przewiezione do szpitala.
31.XII, godz. 19.00 interwencja domowa na
ul. Weso³ej. Awanturuj¹cego siê konkuben-
ta, bêd¹cego pod wp³ywem alkoholu prze-
wieziono do KPP Grodzisk Maz. celem wy-
trze�wienia. Zabezpieczono powitanie No-
wego Roku na skwerze im. Ossendowskie-
go. Patrolowi SM przekazano pêk kluczy,
które s¹ do odebrania w siedzibie SM. Do
godziny 6.00 udano siê jeszcze na trzy in-
terwencje domowe.

Opracowa³ p.o. Komendanta
Andrzej Cichocki
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Zatrzymajmy siê na chwilê i zastanówmy
� co ja sam mogê zrobiæ, aby wokó³ mnie nie
by³o tyle smutku, obojêtno�ci i przemocy?
Mo¿e to ja nieraz widzê, jak podje¿d¿a nie-
znany samochód i przekazuje co� m³odemu
cz³owiekowi, mo¿e to ja wiedzê, jak u s¹sia-
da ci¹gle trwa ruch (wchodz¹ i wychodz¹
z alkoholem, a on t³umaczy wszystkim, ¿e to
tylko do u¿ytku domowego), mo¿e to ja wi-
dzia³em, jak w kiosku sprzedawano papie-
rosy ca³kiem m³odemu cz³owiekowi, mo¿e to
ja widzia³em m³odych ludzi kupuj¹cych lub
pij¹cych alkohol, wreszcie mo¿e to ja min¹-
³em na ulicy chorego cz³owieka, który wygl¹-
da³ �nieciekawie� � nie udzielaj¹c mu pomo-
cy (nie moja to przecie¿ rodzina). Ka¿dy z nas
ma jedno sumienie i ka¿dy z nas mo¿e mieæ
wp³yw na ¿ycie w naszym mie�cie. Zapomnij-
my o pozosta³o�ciach z minionej epoki (nie
bêdê donosicielem). Mo¿e to w³a�nie nasz

Bezpieczeñstwo w Milanówku
� czyli co mo¿emy zrobiæ sami

anonimowy telefon lub zg³oszenie, mo¿e
uratowaæ tego m³odego cz³owieka przed uza-
le¿nieniem, mo¿e wczesna interwencja spra-
wi, ¿e cz³owiek nie bêdzie z³odziejem, mo¿e
komu� uratujemy ¿ycie.

I kochani rodzice � zastanówmy siê, co ro-
bi¹ nasze dzieci � te ma³e i te du¿e. Kiedy
wracaj¹ do domu, z kim siê koleguj¹, co spo-
¿ywaj¹, jak spêdzaj¹ wolny czas, a na pry-
watkach nie pozostawiajcie domów bez oso-
by doros³ej.

Wokó³ nas ¿yje mnóstwo warto�ciowej
m³odzie¿y. Oni chc¹ bezpiecznie ¿yæ, uczyæ
siê, rozwijaæ swoje zainteresowania. Pomó¿-
my im � mo¿e kto� kiedy� pomo¿e naszemu
bliskiemu.

I nie przekonujmy siebie i innych, ¿e sami
nic nie zdzia³amy. Zacznijmy od siebie �
miejmy wp³yw na bezpieczeñstwo w naszym
mie�cie.

Pojazdy te zosta³y zakupione dziêki znacz-
nemu dofinansowaniu z bud¿etu Miasta Mi-
lanówka, które poszczyciæ siê mo¿e faktem,
i¿ by³y to pierwsze samochody tego typu na
drogach garnizonu warszawskiego.

Kia Cee�d posiadaj¹ nowoczesne turbodo-
³adowane silniki Diesla, nadwozie typu kom-
bi, klimatyzacjê oraz wiele innych ciekawych
rozwi¹zañ przydaj¹cych siê podczas codzien-
nej s³u¿by.

Dzielnicowy Komisariatu Policji
w Milanówku

st. sier¿. Mariusz Mincewicz

Nie bójmy siê dzwoniæ pod telefony:
Policja
(022) 758 31 61, 758 32 36, 997
Stra¿ Miejska
(022) 724 80 45, 986
O�rodek Pomocy Spo³ecznej
(022) 724 97 92, 755 86 35
Pe³nomocnik ds. uzale¿nieñ i przemocy
(022) 724 94 69, 724 85 48

Instytucje te, bêd¹ przyjmowa³y zg³oszenia
(tak¿e anonimowe) i podejmowa³y stosowne
dzia³ania wynikaj¹ce z przepisów prawa.

Powy¿sze ustalenia s¹ wynikiem gru-
dniowego spotkania zorganizowanego przez
Burmistrza Miasta Jerzego Wysockiego na
temat poprawy sytuacji zwi¹zanej z bezpie-
czeñstwem w naszym mie�cie.

W spotkaniu udzia³ wziêli:
� p.o. komendanta komisariatu Policji

w Milanówku Gra¿yna Pierkowska,
� p.o. komendanta Stra¿y Miejskiej w Mi-

lanówku Andrzej Cichocki,
� Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia, Pomo-

cy Spo³ecznej i Sportu Rady Miasta Ma³-
gorzata Filipiak,

� Przewodnicz¹cy sekcji rowerowej przy
Miejskim O�rodku Kultury, dzia³acz spo-
³eczny Jerzy Majewski,

� Przewodnicz¹ca Komisji Edukacji, Nauki
i M³odzie¿y Rady Miasta Bo¿ena Osiadacz,

� Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej
Barbara Kucharska,

� Pe³nomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki
i Uzale¿nieñ Irena Lipiñska.

Kierownik Miejskiego Centrum Informacji
Magdalena Sitko

Nowe samochody
dla Policji

Na co dzieñ s³yszymy o agresji, wypadkach, obojêtno�ci. Z niepokojem
obserwujemy m³odych ludzi przekazuj¹cych sobie ró¿ne ma³e torebeczki
i modlimy siê w g³êbi duszy, ¿eby to nie dotyczy³o nikogo z naszej
rodziny. S³ysz¹c, ¿e kto� kogo� napad³, zabra³ torebkê czy telefon,
jeste�my oburzeni. Czytaj¹c, ¿e komu� nie udzielono pomocy lub
przysz³a ona za pó�no, jeste�my zaniepokojeni i przera¿eni obojêtno�ci¹
ludzi. Codziennie pêdzimy �praca � dom�, ka¿d¹ woln¹ chwilê w tym
pêdzie wyrywamy dla swojej rodziny i oczekujemy, ¿e nas ominie
wszystko, co z³e z tego �wiata. A przecie¿ nikt nie obiecywa³, ¿e bêdzie
³atwo.

Od 19 grudnia 2007 r. dziwi¹ swoim wygl¹dem dwa nowe policyjne
radiowozy oznakowane marki Kia Cee�d kombi w srebrnych barwach,
zgodnych z warunkami Unii Europejskiej, które zasili³y sprzêt
transportowy Komisariatu Policji w Milanówku.

Jeden z nowych radiowozów policyjnych
marki Kia Cee�d

Caritas przy Parafii Matki Bo¿ej Bo-
lesnej w Milanówku prowadzi zbiórkê
rzeczy u¿ywanych (sprzêt AGD, meble,
komputery itp.).

Poszukujemy równie¿ korepetyto-
rów (wolontariuszy) dla dzieci potrze-
buj¹cych pomocy w nauce.

Je¿eli chcesz i mo¿esz wspomóc, za-
dzwoñ: tel. 0 501 705 502

Wszystkim ludziom dobrej woli
z góry serdecznie DZIÊKUJEMY.

Koordynator akcji
Andrzej Olizarowicz

Caritas

Towarzystwo Mi³o�ni-
ków Milanówka poszu-
kuje fotografii i doku-
mentów zwi¹zanych

z powojenn¹ histori¹ Milanówka do
II czê�ci albumu fotograficznego.
Tel. kontaktowy: 022 755 84 88

Cz³onek zarz¹du TMM
Mariusz Koszuta
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Nowe oblicze willi �Waleria�

Spotkanie go�ci zaproszonych do wziêcia udzia³u w Radzie Programowej
dotycz¹cej willi �Waleria�. Miasto zaprosi³o do wspó³pracy znakomito�ci
ze �wiata kultury i sztuki

Dzia³ania przewidziane do realizacji
w ramach tego programu, znajduj¹ uzasad-
nienie w diagnozie stanu województwa ma-
zowieckiego i s¹ zgodne z podstawowymi
kierunkami rozwoju wynikaj¹cymi z polityk
wspólnotowych, w szczególno�ci z: polityk¹
ochrony �rodowiska, polityk¹ rozwoju spo-
³eczeñstwa informacyjnego, polityk¹ rów-
nych szans kobiet i mê¿czyzn, polityk¹ za-
trudnienia.

Zakres tych programów umownie dzieli-
my na �twarde�� i �miêkkie��. G³ównym �ró-
d³em finansowania projektów twardych (ta-
kich jak np. inwestycje budowlane czy ka-
nalizacja), przewidzianych do realizacji
w ma³ych aglomeracjach, jest Regionalny
Program Operacyjny Województwa Mazo-
wieckiego, zarz¹dzany przez Urz¹d Marsza³-
kowski. Zawiera on zbiór tzw. Priorytetów,
czyli zapisów, okre�laj¹cych preferowane
kierunki finansowania inwestycji jakimi po-
szczególni beneficjenci s¹ zainteresowani.
Obecnie Urz¹d Marsza³kowski przygotowu-
je dokumenty uszczegó³owiaj¹ce procedury
naboru wniosków, tak, ¿e na og³oszenie wy-
magañ i terminów naborów poczekamy, we-
d³ug przewidywañ Urzêdu, do jesieni tego
roku.

Milanówek wyznaczy³ sobie kilka podsta-
wowych celów, które chcia³by zrealizowaæ.

Bardzo wa¿ny jest remont i zagospodarowa-
nie willi �Waleria�, która wpisuje siê w prio-
rytet zwi¹zany z rozwojem turystyki. Od
momentu powstania nasze miasto sta³o siê
miejscem skupiaj¹cym artystyczn¹ i nauko-
w¹ �mietankê. Zarówno przed wojn¹, w cza-
sie okupacji, jak i po wojnie by³ aktywnym
o�rodkiem ¿ycia kulturalnego i artystyczne-
go. Przysz³e Centrum Kultury mieszcz¹ce siê
w willi �Waleria� ma byæ kontynuacj¹ tej tra-
dycji, miejscem edukacji i rozwoju, a przede
wszystkim punktem oferuj¹cym edukacjê
kulturaln¹ odpowiadaj¹c¹ gustom wszyst-
kich mieszkañców miasta. Willa �Waleria�
stanie siê tak¿e Centrum otwartym zarówno
dla mieszkañców Milanówka, jak i dla osób
odwiedzaj¹cych miasto. Z my�l¹ o dzieciach
i m³odzie¿y bêd¹ organizowane zajêcia dy-
daktyczne z zakresu tañca, muzyki, teatru
i sztuk plastycznych. Misj¹ Centrum Kultury
bêdzie umiejêtne po³¹czenie edukacji kultu-
ralnej z tzw. kultur¹ komercyjn¹. Istotne jest,
aby to miejsce mog³o siê choæ w czê�ci sa-
mofinansowaæ oraz by kultura komercyjna
pozwoli³a realizowaæ misjê edukacyjn¹.

W celu realizacji tej koncepcji przygoto-
wano wstêpny program funkcjonalny budyn-
ku, maj¹cy na celu dostosowanie go do po-
trzeb i za³o¿onych oczekiwañ. Wed³ug do-
tychczasowych, proponowanych rozwi¹zañ

w nastrojowych piwnicach budynku znajdzie
siê miejsce na klub z wyj�ciem do ogrodu
oraz sala przeznaczona na zajêcia artystycz-
ne, b¹d� dla klubów dyskusyjnych. Resztê
powierzchni zajm¹ pomieszczenia gospodar-
cze. Na parterze przewidziano salê, która
mog³aby obs³ugiwaæ zarówno koncerty, wy-
stawy, spotkania i aukcje. Na pierwszym piê-
trze znajduje siê obecnie muzeum Jana
Szczepkowskiego � artysty, który ¿y³ i two-
rzy³ w tym miejscu oraz dawne mieszkanie
rodziny Szczepkowskich. W czê�ci muzeal-
nej i mieszkaniowej zaplanowano utworze-
nie muzeum twórcy, jednak nie podjêto jesz-
cze decyzji odno�nie jego szczegó³owego
zagospodarowania. Mo¿liwe jest stworzenie
muzeum otwartego, w którym obecno�æ eks-
ponatów sprzyjaæ bêdzie organizacji ró¿ne-
go typu spotkañ oraz pracom naukowo-ba-
dawczym. Ostatnie piêtro budynku zostanie
natomiast zaadaptowane na potrzeby admi-
nistracyjne. Istnieje te¿ mo¿liwo�æ wygospo-
darowania tam pokoi go�cinnych.

Ponadto, zaplanowano zburzenie budyn-
ku gara¿owego i w jego miejsce postawienia
pracowni plastycznych. Umo¿liwi³oby to pro-
wadzenie w tym miejscu warsztatów z za-
kresu wielu sztuk plastycznych, jak malar-
stwa i rze�by.

Pierwotnie, rozwa¿ano mo¿liwo�æ wybu-
dowania podziemnej sali koncertowej. Bada-
nia techniczne wykaza³y jednak, ¿e nie jest
to wskazane. Zrezygnowano wiêc z tego po-
mys³u.

Aby jak naszerzej rozpropagowaæ i wzmo-
cniæ autorytetami projekt utworzenia Cen-
trum Kultury z Muzeum prof. J. Szczepkow-
skiego, do wielu znakomito�ci ze �wiata kul-
tury i sztuki skierowano zaproszenia do
udzia³u w Radzie Programowej willi �Wale-
ria�. 19 stycznia br. odby³o siê spotkanie
go�ci z w³adzami miasta, podczas którego
zwiedzono budynek, a nastêpnie odby³a siê
dyskusja po�wiêcona mo¿liwo�ci adaptacji
budynku na cele kulturalne i utworzenia
muzeum, a tak¿e zabezpieczenia dzie³
Szczepkowskiego. Spotkanie by³o bardzo
owocne, wiele osób zadeklarowa³a realn¹
chêæ wspó³pracy zarówno na etapie planowa-
nia, jak i wówczas gdy Centrum ju¿ bêdzie
dzia³aæ. Warto wspomnieæ, ¿e g³ównymi za-
daniami Rady bêdzie m.in. okre�lenie kie-
runków dzia³ania Centrum Kultury, czuwa-
nie nad realizacj¹ zadañ, opiniowanie pla-
nów pracy przy jego tworzeniu, czy okre�le-
nie zakresu i sposobu kultywowania spu�ci-
zny rze�biarza i jego epoki. Powo³anie Rady
Programowej zosta³o zaplanowane na jednej
z najbli¿szych Sesji Rady Miasta. Mam na-
dziejê, ¿e te ambitne plany uda siê zrealizowaæ.
Teraz nale¿y przygotowaæ jak najlepsz¹ do-
kumentacjê projektow¹, tak aby w �wy�cigu�
po unijne pieni¹dze znale�æ siê w czo³ówce.

W kolejnym numerze Biuletynu przedsta-
wiê Pañstwu projekt Miejskiej Sieci Informa-
tycznej.

Sekretarz Miasta
Wies³awa Kwiatkowska

Fundusze Unijne to du¿a szansa rozwoju nie tylko dla ca³ych regionów,
ale tak¿e dla ma³ych miast, takich jak Milanówek. W tym celu, w nowym
okresie programowania 2007-2013 zosta³y opracowane, w oparciu
o regulacje zawarte w przepisach Unii Europejskiej, Programy
Operacyjne, realizowane na poziomie kraju oraz dla ka¿dego woje-
wództwa 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym dla
Województwa Mazowieckiego.
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Harcerze zorganizowali dla mieszkañców
Milanówka, g³ównie dla dzieci i m³odzie¿y,
imprezê sportow¹ na Hali Sportowej, przy
ul. Królewskiej 69. Od rana zainteresowani
mogli wzi¹æ udzia³ w konkurencjach sporto-
wo-rekreacyjnych, w turnieju unihokeja
i pi³ki no¿nej oraz w turnieju logiczno-umy-
s³owym, a na ¿¹dnych emocji czeka³a �cian-
ka wspinaczkowa z instruktorami. Jak co
roku harcerze postarali siê równie¿ o kawia-
renkê z domowymi wypiekami oraz gor¹c¹
herbat¹. Ka¿dy uczestnik móg³ tak¿e pod
kierunkiem fachowców, stworzyæ w³asn¹
pocztówkê WO�P � rozwijaj¹c w ten sposób
swoje talenty. Co godzinê odbywa³o siê pod-
sumowanie konkurencji sportowych, wrê-
czanie nagród dla najlepszych oraz  licyta-
cja, na której obok pami¹tek z XVI Fina³u
znalaz³y siê tak¿e ciekawe ksi¹¿ki o Mila-
nówku, kalendarze, gad¿ety promocyjne
miasta, Poczty Polskiej i Drukarni Offseto-
wej w Grodzisku Maz. Ca³¹ imprezê komen-

XVI Fina³ WO�P

towa³ niezawodny Pan Jerzy Majewski � za
co serdecznie mu dziêkujemy.

Tradycj¹ Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej
Pomocy sta³ siê widok wolontariuszy z ko-
lorowymi serduszkami. Od samego rana 20
harcerskich ochotników czeka³o, a¿ zape³ni¹

siê ich puszki. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³uguje Ola
Strza³kowska, która ju¿
trzeci rok pobi³a rekord
w ilo�ci zebranych pieniê-
dzy do jednej puszki �
1607 z³. Wspólnymi si³a-
mi, dziêki hojno�ci miesz-
kañców i zaanga¿owaniu
organizatorów, uda³o siê
zebraæ w sumie 12905,20
pln � w tym 2784,01 pln
zebrano w Spo³ecznym Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym
nr 5.

Dziêkujemy wszyst-
kim, którzy po raz kolejny
otworzyli swoje serca
i wspomogli akcjê oraz po-
mogli przy organizacji XVI

Fina³u Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy.
Mo¿e w przysz³ym roku wiêcej osób za-

gra w naszej Milanowskiej Orkiestrze.

Komendant Hufca ZHP Milanówek
phm Dariusz Kopeæ

Pomys³odawc¹ i gospodarzem Kabaretonu Milanow-
skiego jest od zawsze satyryk Pawe³ D³u¿ewski. Przy
organizacji pomogli: dyrektor Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 3 Krzysztof Filipiak, pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Milanówku, dyrektor MOK w Grodzisku Andrzej Oku-
rowski oraz dziesi¹tki anonimowych przyjació³ Kabare-
tonu. Impreza odby³a siê pod patronatem Burmistrza Mia-
sta Milanówka Jerzego Wysockiego. Arty�ci tradycyjnie
wyst¹pili bez honorariów, a ca³kowity dochód z imprezy
przeznaczony jest na dofinansowanie dzia³añ w Mila-
nówku:
l leczenia chorej uczennicy z ZSG nr 3
l obiadów szkolnych w ZSG nr 3,
l pomoc dla Domu Rehabilitacyjno-Opiekuñczego KSN AW,
l dofinansowanie �wietlicy �rodowiskowej na Turczynku,
l pomoc dla schroniska dla zwierz¹t.

W imieniu mieszkañców Milanówka dziêkujemy ar-
tystom i organizatorom. Czekamy na XII Kabareton
w 2008 roku.

Miejskie Centrum Informacji
Anna £askawiec

XI Kabareton Milanowski
ju¿ za nami
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W obu przypadkach zwyciê¿y³ zespó³
�Mabiss�, który w turnieju grudniowym wy-
przedzi³ zespo³y: �Express� A.A. i �Old-
boys�-Pogoñ Grodzisk Mazowiecki, a w za-
wodach styczniowych dru¿yny: PPH �Jaro�
i �Do Matic�.

Pi³karscy Oldboje
W dniach 16 grudnia 2007 r. i 6 stycznia 2008 r. w Miejskiej Hali
Sportowej nr 2 rozegrano dwa turnieje V edycji Pi³karskiej Ligi Oldbojów.
W obu turniejach startowa³o 8 zespo³ów z terenu Grodziska
Mazowieckiego, Pruszkowa i Milanówka.

Wyniki zespo³u �Mabiss� s¹ dla wszyst-
kich wielk¹ niespodziank¹. W obecnej edy-
cji rozgrywek zwyciê¿yli we wszystkich 10
meczach i mog¹ siê pochwaliæ imponuj¹cym
bilansem bramkowym 24:3. Zawodnik tej
dru¿yny Andrzej Borczyk, z 12 strzelonymi

golami prowadzi w kategorii najlepszego
strzelca i wyprzedza Wojciecha £abêdê z dru-
¿yny �Oldboys�-Pogoñ Grodzisk Mazowiec-
ki o 5 strzelonych bramek.

Grzegorz Michalak

W nr. 6 /2007 Biuletynu Miasta Milanów-
ka, w artykule �W nogê i w siatkê� wkrad³
siê b³¹d. W materiale pomy³kowo za-
mieszczono zdjêcie zwyciêskiej dru¿yny
Wakacyjnego Turnieju Pi³ki No¿nej
z 2006 r. Czytelników i zawodników Tur-
nieju przepraszamy za pomy³kê.

Redakcja

Wielka Orkiestra �wi¹tecznej Pomocy gra³a w tym roku
�z g³ow¹�; milanowscy harcerze przygotowali wiele atrakcji

Twórcy kabaretowi � Robert Górski i Miko³aj Cie�lak z Kabaretu Moralnego
Niepokoju podczas wystêpu w ramach XI Kabaretonu Milanowskiego 2008
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S³awomir Chmura � z³oty medalista
Mistrzostw Polski Seniorów 2007
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4 x Z³oto na M³odzie¿owych Mistrzo-
stwach Polski wywalczy³a Luiza Z³otkowska,
na 1000, 1500, 3000 i 5000 m. Równocze-
�nie wyniki uzyskane przez Luizê pozwoli³y
jej na zdobycie srebra na 1000, 3000 i 5000 m
u Seniorek, gdzie ju¿ od kilku lat króluje
Katarzyna Wójcicka.

S³awomir Chmura wygra³ dwa najd³u¿sze
dystanse 5000 i 10000 m na Mistrzostwach
Polski Seniorów rozgrywanych w grudniu

�Z³ota� Z³otkowska i �Z³oty� Chmura!!!
Najlepsi panczeni�ci z Milanówka � Luiza Z³otkowska i S³awomir
Chmura po raz kolejny pokazali klasê.

2007 r. na warszawskim Torze Stegny. Na-
szemu zawodnikowi zabrak³o bardzo nie-
wiele, zaledwie 1.31 s., do pobicia rekordu
toru na dystansie 5000 m (6:56,63) nale-
¿¹cego do Paw³a Zygmunta od 2000 roku.
Liczymy, ¿e przy nastêpnej okazji zostanie
poprawiony ten wynik!!

Naszym ³y¿wiarzom pozosta³y jeszcze
w tym sezonie starty w dwóch edycjach
Pucharu �wiata oraz najwa¿niejszej impre-

zie � Mistrzostwach �wiata, które odbêd¹ siê
w Japonii, a tak¿e Mistrzostwach Polski
w Wieloboju w dniach 15 i 16 marca w War-
szawie, na które zapraszamy milanowskich
kibiców � to naprawdê mo¿e im pomóc!!!
Z ostatniej chwili�

Luiza Z³otkowska druga w Mistrzostwach
Polski w Wieloboju Sprinterskim Seniorów �
Tomaszów Mazowiecki 5-6 stycznia 2008 r.

Gratulacje.
Instruktor sportu MOK

Artur Niedziñski

Luiza Z³otkowska � z³ota medalistka
M³odzie¿owych Mistrzostw Polski 2007

XIII Otwarte Mistrzostwa
w Bryd¿u Sportowym Parami
Ju¿ po raz 13. bryd¿y�ci Milanówka i okolic walczyli o Puchar Burmistrza
Miasta Milanówka. W turnieju rozgrywanym na zapis maksymalny
(popularne MAXY) uczestniczy³o 25 par. Nale¿y podkre�liæ, ¿e turnieje
organizowane w Miejskim O�rodku Kultury w Milanówku maj¹ ju¿
zagorza³ych zwolenników w�ród graczy nawet z Warszawy, a to za
spraw¹ wzorowej organizacji.

Poni¿ej przedstawiamy wyniki pierwszych trzech par:

14. Mistrzostwa Milanówka za rok. Dziêku-
jemy i obiecujemy, ¿e z zaproszenia oczywi-
�cie skorzystamy.

Wyniki mo¿na zobaczyæ na mojej �stron-
ce� internetowej http://wurut.w.interia.pl/
lub na stronie Warszawskiego Zwi¹zku Bry-
dza Sportowego http://www.warsbrydz.pl/

Sêdzia G³ówny Turnieju
W³odzimierz Rutkowski

Nowo�ci¹ na tegorocznym turnieju,
oprócz oczywi�cie wprowadzania danych do
komputera bezpo�rednio przez zawodników
przy pomocy BridgeMate (w Polsce nazywa-
nych �pierniczkami�) drog¹ radiow¹, by³a
mo¿liwo�æ �ledzenia wyników bezpo�rednio
po rozegraniu ka¿dego rozdania. Ta forma
prezentacji wyników �na bie¿¹co�. Pozwala
to graczom na zmianê taktyki gry w zale¿-
no�ci od osi¹gniêtego w danej chwili wyniku.

Dodatkowym �magnesem� przyci¹gaj¹-
cym chêtnych s¹ oprócz pucharów ufundo-
wanych przez Burmistrza Milanówka, na-
grody rzeczowe dla pierwszych trzech par.

W turnieju wziê³o udzia³ trzech Arcymi-
strzów (WK=12), a jeden z nich Kazimierz
Puczyñski, który jest wicemistrzem �wiata
seniorów razem ze swoim partnerem Jerzym
Szuka³¹ (obaj z Pruszkowa) wygra³ te �jubi-
leuszowe� 13. Mistrzostwa Milanówka.

Po zakoñczeniu turnieju i wrêczeniu na-
gród Burmistrz zaprosi³ nas na kolejne

Pami¹tkowe zdjêcie po wrêczeniu nagród zwyciêzcom tegorocznych mistrzostw

 1 15
Kazimierz Puczyñski 12.0 MA 06872 S
Jerzy Szuka³a 2.5 MA 13008 S 64.58 12

 2 10
Jan Mazurkiewicz 7.0 MA 08929 J
Kazimierz Grzeszkowiak 2.5 MA 09020 J 59.13 10

 3 23
Maria Boczar 4.0 MA 06513 K
Jerzy Boczar 4.0 MA 06512 58.65 8

m-sce nr WK okrêg PZBS % PKL


