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Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza
wszystkich mieszkañców do udzia³u w kon-
kursie �NAJPIÊKNIEJ O�WIETLONY OGRÓ-
DEK �WI¥TECZNY�.

Je¿eli macie Pañstwo ciekawie, �wi¹tecz-
nie udekorowany ogród przed domem lub
firm¹ albo uwa¿acie, ¿e s¹siad, znajomy czy
kto� z rodziny ma taki ogród, zg³aszajcie
swoje propozycje do 27.12.2005 r. bezpo-
�rednio do Miejskiego Centrum Informacji
przy ul. Warszawskiej 32, pod numerem te-
lefonu (0-22) 499-48-70 lub drog¹ mailow¹
mci@milanowek.pl

Dla zwyciêzców konkursu przewidziano
atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Konkurs
�Najpiêkniej o�wietlony
ogródek �wi¹teczny�

Gmina Miasto Milanówek w oparciu o O�rodek Pomocy Spo³ecznej wraz z Fundacj¹
�Homo-Homini� organizuje w dniu 22.12.2005 (czwartek) o godz.14.30 w Miejskiej Hali
Sportowej  ul. ̄ abie Oczko 1 Wigiliê dla osób samotnych, potrzebuj¹cych, niepe³nospraw-
nych oraz rodziców z dzieæmi z rodzin dysfunkcyjnych, z terenu Milanówka.

Tegoroczne spotkanie jest kontynuacj¹, ³¹cz¹c¹ dwie inicjatywy lokalne: Wigiliê dla
samotnych organizowan¹ spo³ecznie od 12 lat przez Fundacjê �Homo-Homini� i akcjê
�Zostañ Miko³ajem� organizowan¹ od 5 lat przez O�rodek Pomocy Spo³ecznej.

Organizowana w tym roku Wigilia finansowana bêdzie ze �rodków bud¿etowych Gmi-
ny Milanówek oraz �rodków zebranych, jak co roku, od sponsorów, których serdecznie
zapraszamy do udzia³u w tym przedsiêwziêciu, licz¹c jak zawsze na Pañstwa hojno�æ.
Chcieliby�my zaprosiæ do �wi¹tecznego, wigilijnego sto³u od 250 do 300 osób, z którymi
pragniemy prze³amaæ siê op³atkiem, kolêdowaæ oraz obdarowaæ paczkami �wi¹tecznymi.

Apelujemy gor¹co do Pañstwa serc, prosz¹c o wsparcie naszej akcji.
Nr konta OPS Milanówek
PKO BP Grodzisk Maz. � 841020 1055 0000 9202 0091 8110
Nr konta Fundacji �Homo-Homini� � 53-1060-0076-0000-4010-6003-0491

Burmistrz Miasta Milanówka
 Jerzy Wysocki

Prezes Fundacji �Homo-Homini�
Danuta Maria Kijewska

Fajerwerki...?
Apel do Mieszkañców

Szanowni Mieszkañcy!
Sta³o siê ju¿ tradycj¹ huczne witanie ka¿-

dego rozpoczynaj¹cego siê Nowego Roku. Dla
osi¹gniêcia efektów �wietlnych i hukowych
znaczna ilo�æ mieszkañców zaopatruje siê
w ró¿ne materia³y pirotechniczne. U¿ywanie
tych materia³ów powoduje czêsto sytuacje kon-
fliktowe, gdy¿ oprócz zwolenników fajerwerków
s¹ osoby absolutnie przeciwne g³o�nym kano-
nadom � zw³aszcza w �rodku nocy.

U¿ywanie materia³ów hukowych w porze ciszy
nocnej k³óci siê z zasadami wspó³¿ycia spo³ecznego
� dotyczy to szczególnie osób chorych, cierpi¹cych
i w podesz³ym wieku, odpalane petardy i sztuczne
ognie p³osz¹ i powoduj¹ stres u ptactwa i zwierz¹t,
a u¿ywanie materia³ów pirotechnicznych stwarza
zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia osób oraz zagro¿e-
nie powstania po¿arów.

¯ycz¹c wszystkim mieszkañcom zdrowych
i spokojnych �wi¹t, udanego Sylwestra oraz
Szczê�liwego Nowego Roku, apelujê jednocze-
�nie o zachowanie rozs¹dku i umiaru oraz re-
zygnacjê z pokazów sztucznych ogni na tere-
nach w³asnych posesji, a w zamian powitanie
Nowego Roku razem z nami na skwerze
F.A. Ossendowskiego.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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Tradycyjnie serdecznie zapraszamy na wspólne, uroczyste
powitanie Nowego Roku 2006.

Spotykamy siê na skwerze F. A. Ossendowskiego
u zbiegu ul. Krakowskiej i Ko�ciuszki o godz. 23.45

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Wigilia dla samotnych
i potrzebuj¹cych

W imieniu Radnych, Pracowników Urzêdu Miejskiego
i Jednostek Organizacyjnych Gminy

pragniemy ¿yczyæ Pañstwu, aby nadchodz¹ce �wiêta
up³ynê³y spokojnie i rado�nie, a Nowy 2006 Rok

przyniós³ wiele sukcesów i spe³nienie najskrytszych marzeñ.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie od 1 pa�dziernika do 29 listopada 2005 r.
Burmistrz
I. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
1. Korekty bud¿etu miasta na 2005 r. (8),

Uzasadnienia:
a) zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿etowe

o zwiêkszone kwoty dotacji celowych w:
l rozdz. 75107 o kwotê 8.685 z³ z przezna-

czeniem na zrycza³towane diety cz³onków
obwodowych komisji wyborczych w wybo-
rach zarz¹dzonych na 9 pa�dziernika 2005r.,

l rozdz. 85214 o kwotê 38.000 z³ z prze-
znaczeniem na wyp³aty zasi³ków sta³ych
oraz na dofinansowanie wyp³at zasi³ków
okresowych w czê�ci gwarantowanej
z bud¿etu pañstwa,

l w rozdz. 85228 - Us³ugi opiekuñcze i spe-
cjalistyczne us³ugi opiekuñcze o zwiêk-
szon¹ kwotê dotacji celowej z przeznacze-
niem na pokrycie wszystkich kosztów
zwi¹zanych z realizacj¹ zadania w 2005 r.,

l w rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej o zwiêkszon¹
kwotê dotacji celowej w wys. 13.468 z³
w tym: 4.783 z³ z przeznaczeniem na po-
krycie wydatków zwi¹zanych z przygo-
towaniem i przeprowadzeniem II tury wy-
borów na Prezydenta RP oraz 8.685 z³ na
zrycza³towane diety dla cz³onków obwo-
dowych komisji wyborczych,

l w rozdz. 85214 o zwiêkszon¹ kwotê do-
tacji celowej w wys. 6.000 z³ z przezna-
czeniem na uzupe³nienie niedoboru �rod-
ków na wyp³atê zasi³ków sta³ych,

l w rozdz. 85212 o zwiêkszon¹ kwotê do-
tacji celowej w wys. 154.800 z³ z przezna-
czeniem na wyp³aty obligatoryjnych
�wiadczeñ rodzinnych i zaliczek alimenta-
cyjnych w zwi¹zku z postanowieniami usta-
wy �wiadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o postêpowaniu wobec d³u¿ników alimen-
tacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

b) Zmniejsza siê dochody i wydatki bud¿e-
towe w rozdz. 85212 o zmniejszon¹ kwo-
tê dotacji celowej o 34.000 z³ w zwi¹zku
z konieczno�ci¹ weryfikacji planów na
wyp³atê �wiadczeñ rodzinnych,

c) Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy para-
grafami w planie wydatków:

l w rozdz. 75023 - Urzêdy gmin z przezna-
czeniem zakup materia³ów remontowych
i remont Gminnego Centrum Informacji
w budynku przy ul. Warszawskiej,

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

l w rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
z przeznaczeniem na zakup 15 szt. po-
jemników na piasek, które zostan¹ roz-
stawione w sezonie zimowym.

l w rozdz. 75023 - Urzêdy gmin w zwi¹z-
ku z wyrokiem Zespo³u Arbitrów Urzêdu
Zamówieñ Publicznych nakazuj¹cym do-
konania wp³aty na rzecz Oferenta wsku-
tek uwzglêdnienia jego odwo³ania

l w rozdz. 75023 z przeznaczeniem na re-
mont schodów w Gminnym Centrum In-

formacji oraz na zwiêkszone wydatki reali-
zowane w ramach umów zlecenia i o dzie³o,

l w rozdz. 75412 z przeznaczeniem na za-
kup zestawu ratowniczego dla Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej

l w rozdz. 75108 w celu urealnienia planu
zadañ zleconych zwi¹zanych z przygoto-
waniem Wyborów do Sejmu i Senatu,

l w rozdz. 80104 w planie wydatków
Przedszkola Nr 1 z przeznaczeniem na
zakup �rodków czysto�ci, materia³ów biu-
rowych oraz drobnego wyposa¿enia
w zwi¹zku ze zwiêkszon¹ ilo�ci¹ dzieci
w przedszkolu,

l w rozdz. 75023 z przeznaczeniem na za-
kup wyposa¿enia i mebli,

l w rozdz. 75095 z przeznaczeniem na za-
kup tablicy informacyjnej,

l w rozdz. 85395 z przeznaczeniem na
ulotki, plakaty i p³yty CD dla potrzeb
Gminnego Centrum Informacji,

l w rozdz. 85407 w celu zakupu skrzyd³a
drzwiowego do pomieszczeñ �wietlicy
�rodowiskowej,

l w rozdz. 75647 z przeznaczeniem na po-
krycie kosztów umowy zlecenia na druk
bloczków op³aty targowej,

d) Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy rozdzia³ami:
l w dziale 852 - Opieka spo³eczna i para-

grafami w rozdz. 85219. Zmniejsza siê
plan wydatków przeznaczonych na op³a-
ty za osoby przebywaj¹ce w Domach Po-
mocy Spo³ecznej oraz dokonuje siê ure-
alnienia planu wydatków O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej w poszczególnych paragra-
fach (po analizie przewidywanego wyko-
nania w br.). �rodki z uzyskanych oszczê-
dno�ci przeznacza siê na �wiadczenia
w zakresie us³ug pogrzebowych, wyp³aty
dodatków mieszkaniowych, zakup mate-
ria³ów biurowych, prenumeratê czaso-
pism, op³aty pocztowo-bankowe od wyp³a-
canych �wiadczeñ przez o�rodek oraz na
us³ugi opiekuñcze w zwi¹zku ze wzrostem
liczby osób korzystaj¹cych tych us³ug.,

l w dziale 900 - Gospodarka komunalna
i ochrona �rodowiska o kwotê 1.700 z³
z przeznaczeniem na zakup nagród dla
laureatów konkursu na najpiêkniejszy
ogródek przydomowy

e) Rozdysponowuje siê rezerwê bud¿etow¹
w wys. 28.000 z³ z przeznaczeniem na:

l Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
- bie¿¹ce remonty dróg miejskich,

l Rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe - Ze-
spó³ Szkó³ Gminnych Nr 1 na remont kory-
tarza oraz na zakup termosów obiadowych.

2. uchylenia Zarz¹dzenia Nr 89/IV/05 dotycz¹-
cego zmian w bud¿ecie miasta na 2005 r.,

3. zmian w planie finansowym dochodów
w³asnych Urzêdu Miejskiego i wydatków
nimi finansowanych na 2005r.,

4. ustalenia na rok 2006 stawki czynszu
w wysoko�ci 1,72 z³ za 1 m2 powierzch-
ni u¿ytkowej lokali socjalnych w budyn-
ku przy ul. In¿ynierskiej 3a (2),

5. okre�lenia z jakimi osobami powinny byæ

zawierane w pierwszej kolejno�ci umo-
wy o najem lokali socjalnych oraz usta-
lenia wysoko�ci stawki czynszu za najem
tych lokali w 2006 r. w wysoko�ci 1,04z³,

6. ustalenia zró¿nicowanych stawek czyn-
szu za najem lokali mieszkalnych
w 2006 r. ze stawk¹ bazow¹ maksymal-
n¹ w wysoko�ci 5,28 z³,

7. powo³ania Komisji Konkursowej do opi-
niowania przeprowadzanego otwartego
konkursu ofert na realizacjê zadañ pu-
blicznych dot. wypoczynku zimowego
i letniego dzieci i m³odzie¿y,

8. powo³ania Komisji Konkursowej do prze-
prowadzenia miêdzyszkolnego konkur-
su ekologicznego pt. �Ratujmy kaszta-
nowce Milanówka�,

9. odwo³ania cz³onka obwodowej komisji
wyborczej, powo³anej do przeprowadze-
nia wyborów Prezydenta RP, zarz¹dzo-
nych na dzieñ 9 pa�dziernika 2005 r.,

10. uzupe³nienia sk³adu obwodowej komi-
sji wyborczej do przeprowadzenia wybo-
rów Prezydenta RP, zarz¹dzonych na
dzieñ 9 pa�dziernika 2005 r.

11. zatwierdzenia zmian w arkuszu organi-
zacyjnym pracy Zespo³u Szkó³ Gminnych
nr 3 na rok szkolny 2005/2006,

12. stosowania Instrukcji Kancelaryjnej i Jed-
nolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla or-
ganów gmin,

13. ustalenia stawek za korzystanie z Miej-
skiej Hali Sportowej przy Zespole Szkó³
Gminnych nr 3.

II. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ Rady Miasta w sprawach:

1) zezwolenia dla Wspólnoty Mieszkaniowej
na zmianê przeznaczenia czê�ci wspólnej
strychu w nieruchomo�ci przy ul. Okólnej 6,

2) wysoko�ci stawek podatku od �rodków
transportowych na 2006 rok,okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od nierucho-
mo�ci na 2006 rok, zwolnieñ w podatku
od nieruchomo�ci, podatku od posiada-
nia psów na 2006 rok, ustalenia stawek
dotacji przedmiotowej dla zak³adu bud¿e-
towego, okre�lenia wzoru formularzy in-
formacji i deklaracji podatkowych, zmian
bud¿etu na 2005 r.

III. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego:
� uruchomienie i uniewa¿nienie przetargu

na �Ca³oroczne utrzymanie czysto�ci dróg
i skwerów na terenie miasta Milanówka�,

� na budowê o�wietlenia ulicznego w ulicy
Brwinowskiej,

� na �Ca³oroczne utrzymanie czysto�ci dróg
i skwerów na terenie miasta Milanówka�
na lata 2006-2009,

� na �Wy³apywanie bezdomnych zwierz¹t z te-
renu miasta Milanówka� na lata 2006-2009,

� na �Przyjmowanie do schroniska bez-
domnych zwierz¹t z terenu Milanówka�
na lata 2006-2009,

� na �Obs³ugê toalet przeno�nych (wyna-
jem i serwis) na terenie miasta Milanów-
ka� na lata 2006-2008,

w trybie zapytania o cenê:
� na wykonanie projektów budowlanych

sieci kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami
kanalizacyjnymi w ulicach: Staszica(Dê-
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bowa-Królewska), Kasztanowej, Jesiono-
wej i Morwowej,

� na �Opracowanie fizjograficzne na po-
trzeby Studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
miasta Milanówka�,

� na projekty budowlane sieci kanalizacji
sanitarnej z przy³¹czami kanalizacyjny-
mi w ulicach: Fiderkiewicza i Charci Skok,

w trybie z wolnej rêki:
� na sprawowanie nadzoru autorskiego nad

budow¹ �Centrum Rekreacji i Sportu GRU-
DÓW przy ul. Szkolnej w Milanówku�,

w trybie pozaustawowym:
� na budowê zbiorczego przy³¹cza kanali-

zacji sanitarnej do nieruchomo�ci przy
ul. Królewskiej 75, 77, 79, 81,

� na wykonanie schodów krêconych do po-
mieszczenia Miejskiego Centrum Infor-
macji (MCI),

� na zakup tarcicy iglastej MCI,
� na zakup materia³ów elektrycznych MCI,
� na zakup materia³ów budowlanych dla MCI,
� na zakup materia³ów budowlanych i po-

stawienie �cianki dzia³owej w MCI,
� na wykonanie mebli dla MCI,
� na wykonanie balustrady w MCI,
� na wykonanie i monta¿ rolet materia³owych,
� na zakup programów komputerowych dla MCI,
� na wykonanie i zakup wizytówek dla MCI,
� na wykonanie tabliczek informacyjnych

z grafik¹ dla MCI,
� na wykonanie generalnego sprz¹tania po

remoncie w siedzibie MCI,
� na ochronê przeciwpowodziow¹ - konser-

wacjê rowu melioracyjnego RS-11,
� na wywóz i zagospodarowanie balastu kom-

postowego z terenu przy ul. Wiatracznej,
� na wykonanie opracowania pt. �Raport

oddzia³ywania na �rodowisko budowy
podziemnej przepompowni �cieków
w ul. Lipowej,

� na wykonanie renowacji miejsca pamiêci
narodowej przy ul. Krakowskiej,

� na roboty wykoñczeniowe w zapleczu
sportowym na terenie stadionu sportowe-
go przy ul. Turczynek,

� na wykonanie projektu zamiennego bu-
dynku gospodarczego przy ul. Turczynek,

� na dostawê sprzêtu dla OSP,
� na naprawê pieca gazowego w budynku

�B� Urzêdu Miejskiego,
� na naprawê urn wyborczych,
� na zakup kalendarzy wieloplanszowych,
� na wykonanie fotografii Milanówka,
� na zakup i monta¿ grzejników p³ytowych

elektrycznych dla MCI,
� na wymianê 5 szt. PCV oraz zamurowa-

nie czê�ci obecnych okien w siedzibie OSP,
� na wykonanie okablowania sieci kompu-

terowej,
� na oprogramowanie do prowadzenia ewi-

dencji sprzêtu komputerowego,
� na zakup czê�ci na wymianê w zestawie

komputerowym,
� na wykonanie rozbudowy sieci informa-

tycznej w Urzêdzie Miejskim,
� na zakup i dostawê 15 szt. pojemników

na piasek o pojemno�ci 350 kg,

� na obs³ugê 15 szt. pojemników na piasek
ustawionych na terenie miasta,

� na wykonanie 3 operatów szacunkowych dla
potrzeb ustalenia renty planistycznej, wyni-
kaj¹cej z ustalenia mpzp �Po³udnie czê�æ A�,

� na wykonanie opinii-ekspertyzy, dot. ze-
zwolenia na usuniêcie sosny zwyczajnej
na terenie posesji prywatnej,

� na zakup cebulek kwiatowych- krokusów
w ilo�ci 2000 szt.,

� na zakup nagród rzeczowych dla laure-
atów V edycji konkursu �Najpiêkniejszy
ogródek przydomowy w Milanówku 2005�,

� na wykonanie tablicy inform. o tre�ci:
�Pielêgnacja pomników przyrody na te-
renie Miasta  Milanówka dofinansowana
przez WFO�iGW w Warszawie�,

� na zakup i monta¿ tablicy informacyjnej
- osiedla Kazimierówka,

� na druk wk³adki z kalendarzem wywozu
odpadów z terenu miasta Milanówka na
2006 r. do Biuletynu Miasta Milanówka,

� na wykonanie bloczków op³aty targowej,
IV. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie zapytania o cenê:
� na dostawê sprzêtu i programów kompu-

terowych dla Urzêdu Miejskiego na wy-
posa¿enie MCI,

� na wykonanie projektów rozbudowy ka-
nalizacji sanitarnej w Milanówku (3 km)
do realizacji na lata 2006-2007.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

W dniu 29.11.2005 r. podczas XXVIII Se-
sji Rady Miasta Milanówka odby³o siê uro-
czyste wrêczenie nagród dla uczestników V
edycji konkursu  na �Najpiêkniejszy ogródek
przydomowy 2005�.

Dyplomy i nagrody rzeczowe, dla laure-
atów konkursu, wrêcza³ Burmistrz Miasta
Milanówka - Jerzy Wysocki i Przewodnicz¹-
cy Komisji Praworz¹dno�ci, Bezpieczeñstwa
Publicznego, £adu Przestrzennego i Ochro-
ny �rodowiska Jerzy Majewski.

Celem konkursu, by³o polepszanie este-
tyki ogrodów i najbli¿szego otoczenia oraz
wskazanie ciekawych pomys³ów na
aran¿acjê posesji. Do udzia³u w
konkursie zg³oszono 7 ogrodów.
Komisja Konkursowa w wyniku
punktowej oceny przyzna³a:
w kategorii I -  �Ogród ozdobny
przed jednorodzinnym domem
mieszkalnym�:
I miejsce � Pani Katarzynie Rytel,

ul. Parkowa 34;
II miejsce � Pani Ewie Kubackiej,

ul. Nadarzyñska 56e;
III miejsce � Pañstwu Alicji i Zbi-

gniewowi �cis³owskim, ul. Ol-
szowa 5;

IV miejsce � Pani Danucie Wojcie-
skiej, ul. Pó³nocna 20;

V miejsce � Pañstwu Ma³gorzacie
i S³awomirowi Jêdrzejczakom,
ul. Owocowa 2;

VI miejsce � Pañstwu Danucie i Zdzis³awo-
wi Gwardiakom, ul. Królowej Jadwigi 19;

w kategorii II -  �Ogród przed domem wie-
lorodzinnym�:
wyró¿nienie � Pani Ma³gorzacie Janiszew-

skiej � Wawrzyniak � za pn¹cze na bu-
dynku (bloku).
Laureaci konkursu zostali uhonorowani

przydatnymi w ogrodzie nagrodami rze-

Konkurs na �Najpiêkniejszy ogródek
przydomowy 2005� rozstrzygniêty!

czowymi i krzewami ozdobnymi ufundowa-
nymi przez Pana Piotra Mazuchowskiego �
w³a�ciciela Szkó³ki Drzew i Krzewów Ozdob-
nych, ul. 3-go Maja 2, Grodzisk Maz., które-
mu serdecznie dziêkujemy.

Wszystkim laureatom konkursu �Naj-
piêkniejszy ogródek przydomowy Milanó-
wek 2005� serdecznie gratulujemy i ¿yczy-
my wytrwa³o�ci w realizacji zamierzeñ !

G³ówny Specjalista ds. Zieleni
� Ogrodnik Miejski Zofia Krawczyk

Przewodnicz¹cy Rady Miasta i Burmistrz
Miasta Milanówka dziêkuj¹ uczestnikom za
udzia³ w konkursie �Najpiêkniejszy ogródek
przydomowy Milanówek 2005�, a Panu Pio-
trowi Mazuchowskiemu za bezp³atne prze-
kazanie ozdobnych krzewów dla laureatów
tego konkursu.

PODZIÊKOWANIE

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki
podczas wrêczania nagrody Laureatce Konkursu
pani Katarzynie Rytel
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Informacja z XXVIII Sesji Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

XXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka od-
by³a siê w dniu 29 listopada 2005r. W sesji
udzia³ wziêli radni, burmistrz miasta Jerzy
Wysocki, zastêpca burmistrza Bogdan Ko-
rycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, za-
proszeni go�cie i mieszkañcy miasta Mila-
nówka.

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

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki wrêczy³
wyró¿nionym mieszkañcom nagrody rze-
czowe w V edycji Konkursu na Najpiêkniej-
szy Ogródek Przydomowy w Milanówku
2005. Szczegó³y na str. 3.

Radni przyjêli sprawozdanie burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o odczyta³ nastêpuj¹ce pro-
jekty uchwa³:
Uchwa³ê nr 312/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie zezwolenia Burmistrzowi Mia-
sta Milanówka na zmianê przeznaczenia czê-
�ci wspólnej strychu w nieruchomo�ci przy
ul.Okólnej 6 w Milanówku, obrêb 06-02,
dzia³ka nr ew.64/2, KW 34590, któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 15-za, jednog³o�nie.

Rada Miasta upowa¿ni³a Burmistrza do
wyra¿enia zgody na sprzeda¿ czê�ci strychu
o pow. ok. 80 m2, w nieruchomo�ci przy ul.
Okólnej 6, do adaptacji na lokal mieszkalny.
Nieruchomo�æ ta jest w³asno�ci¹ wspólnoty
mieszkaniowej, w której udzia³ Gminy wy-
nosi 36%.
Uchwa³ê nr 313/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie zmian bud¿etu miasta na 2005
r., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 12-za,
2-przeciw, 1-wstrz.

Dokonuje siê zmian w planie dochodów
bud¿etowych:
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody - zwiêk-
sza siê plan dochodów z tytu³u rozliczenia
dzia³alno�ci ZWiK (zysku) za III kw. br.
o 82.200 z³.
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nie-
ruchomo�ciami - zwiêksza siê plan docho-
dów z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytko-
wania wieczystego w prawo w³asno�ci,
wp³ywów ze sprzeda¿y dzia³ek i odsetek od
nieterminowo regulowanych op³at ³¹cznie
o 72.300 z³.
Rozdz. 75615 - Wp³ywy z podatku rolnego,
le�nego, podatku od czynno�ci cywilnopraw-
nych, podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyj-
nych - zwiêksza siê dochody ³¹cznie

o 46.800 z³ tj. o ponadplanowe wp³ywy z po-
datku od nieruchomo�ci, rolnego i od �rod-
ków transportowych.
Rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego,
le�nego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób fizycz-
nych - zwiêksza siê plan dochodów ³¹cznie
o kwotê 351.400 z³ tj. o ponadplanowe wp³y-
wy z podatku rolnego, le�nego, od �rodków
transportowych, od spadków i darowizn, od
czynno�ci cywilnoprawnych,  op³aty admi-
nistracyjnej, targowej, op³aty z tytu³u zwro-
tu kosztów postêpowania administracyjne-
go oraz odsetek od nieterminowych wp³at
podatków i op³at.
Rozdz. 75618 - Wp³ywy z innych op³at sta-
nowi¹cych dochody jst - zwiêksza siê plan
dochodów z tytu³u op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ napojów alkoholowych o 31.568 z³.
Rozdz. 75621 - Udzia³y w podatkach -
zwiêksza siê plan dochodów z tytu³u udzia-
³u w podatku dochodowym od osób praw-
nych o 55.000 z³ oraz w podatku dochodo-
wym od osób fizycznych o 88.482 z³.
Rozdz. 75801 - Czê�æ o�wiatowa subwencji
ogólnej - zwiêksza siê plan dochodów
o zwiêkszon¹ czê�æ o�wiatow¹ subwencji
ogólnej o kwotê 14.820 z³, ze �rodków re-
zerwy czê�ci o�wiatowej na dofinansowanie
wyposa¿enia nowowybudowanych obiektów
szkó³ i placówek o�wiatowych oraz nowych
pomieszczeñ do nauki pozyskanych w wy-
niku modernizacji lub adaptacji, w sprzêt
szkolny i pomoce naukowe.
Rozdz. 75802 - Uzupe³nienie subwencji
ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorial-
nego -zwiêksza siê plan dochodów o przy-
znan¹ dla miasta  Milanówka kwotê 24.276
z³ ze �rodków  rezerwy subwencji ogólnej
przeznaczon¹ na uzupe³nienie dochodów
gminy.
Rozdz. 75814 - Ró¿ne rozliczenia - zwiêk-
sza siê dochody o 5.000 z³ z tytu³u odsetek
od �rodków pieniê¿nych na rachunkach ban-
kowych.
Rozdz. 80104 - Przedszkola -zwiêksza siê
o 15.000 z³ plan dochodów z tytu³u zwrotu
(przez inne gminy) dotacji udzielonej niepu-
blicznym przedszkolom na dzieci nie bêd¹ce
mieszkañcami Milanówka.
Rozdz. 85415 -  Pomoc materialna dla
uczniów -zwiêksza siê plan dochodów
o zwiêkszon¹ dotacjê celow¹ z bud¿etu pañ-
stwa o 18.098 z³ na  pokrycie kosztów udzie-
lania edukacyjnej pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym.
Rozdz. 85195 - Pozosta³a dzia³alno�æ -
w zwi¹zku z przyznaniem dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa na sfinansowanie kosz-
tów wydawania przez gminy decyzji w spra-
wach �wiadczeniobiorców innych ni¿ ubez-

pieczeni spe³niaj¹cych kryterium dochodo-
we z ustawy o pomocy spo³ecznej zwiêksza
siê plan o 600 z³.
Rozdz.  90001 - Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód - zwiêksza siê plan dochodów
z tytu³u wp³at mieszkañców na budowê ka-
nalizacji o kwotê 27.000 z³.
Rozdz. 90015 - O�wietlenie ulic, placów dróg
- zwiêksza siê plan o 100 z³ tj. o planowane
wp³ywy z tytu³u zwrotu kosztów o�wietlenia
budek telefonicznych zlokalizowanych
w pasach drogowych.
Rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ -
zwiêksza siê plan dochodów o uzyskane do-
chody z pobieranej op³aty stoiskowej podczas
Dnia Milanówka w wys. 520 z³.

Zmniejsza siê plan dochodów bud¿eto-
wych:
Rozdz. 60016 -Drogi publiczne gminne-
zmniejsza siê plan dochodów z op³at za za-
jêcie pasa drogowego o 29.700 z³.
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nie-
ruchomo�ciami - zmniejsza siê plan docho-
dów z tytu³u wynajmu lokalu w ZSG Nr 1
o 1.600 z³.
Rozdz. 75416 - Stra¿ Miejska - zmniejsza
siê plan dochodów z tytu³u nak³adanych
mandatów karnych o 6.000 z³.
Rozdz. 75601 - zmniejsza siê plan docho-
dów z podatku od dzia³alno�ci gospodarczej
op³acanego w formie karty podatkowej
o 40.000 z³.
Rozdz. 75615  - Wp³ywy z podatku rolnego,
le�nego, podatku od czynno�ci cywilnopraw-
nych, podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyj-
nych  - zmniejsza siê plan dochodów z po-
datku od czynno�ci cywilnoprawnych
o 10.000 z³.
Rozdz. 75616 - Wp³ywy z podatku rolnego,
le�nego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób fizycz-
nych - zmniejsza siê plan dochodów z tytu³u
podatku od nieruchomo�ci oraz z podatków
zniesionych ³¹cznie o kwotê 52.100 z³.
Rozdz. 75618 - Wp³ywy z innych op³at sta-
nowi¹cych dochody jst - zmniejsza siê plan
z tytu³u op³aty sta³ej o 15.700 z³, z op³aty
skarbowej o 22.000 z³  oraz odsetek od nie-
terminowo regulowanych op³at o 1.400 z³.
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe -
w zwi¹zku z ni¿sz¹ realizacj¹  dochodów
z op³at za wy¿ywienie dzieci  zmniejsza siê
plan wp³ywów z tego �ród³a o 30.000 z³,
Rozdz.  85212 - �wiadczenia rodzinne oraz
sk³adki emerytalne i rentowe z ubezpiecze-
nia spo³ecznego - o 450 z³ zmniejsza siê plan
dochodów z tytu³u zwrotu nienale¿nie pobra-
nych �wiadczeñ.
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Rozdz. 85214 - zasi³ki i pomoc w naturze
oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne-
zmniejsza siê o 1.400 z³ plan dochodów
z tytu³u zwrotu zasi³ków zwrotnych.
Rozdz. 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ -
zmniejsza siê plan dochodów z tytu³u op³at
za tranzyt �cieków o 3.000 z³.
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zmniej-
sza siê plan dochodów z tytu³u wynajmu hali
sportowej o 28.000 z³.

Zwiêksza siê plan wydatków bud¿eto-
wych:
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze - zwiêksza siê
plan wydatków przeznaczonych na wp³atê
w wys. 2% uzyskanych wp³ywów z podatku
rolnego na rzecz Mazowieckiej izby Rolniczej
o 1378 z³.
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne -
zwiêksza siê plan wydatków inwestycyjnych
o kwotê 86.000 z³ z przeznaczeniem na mo-
dernizacjê ulicy Wojska Polskiego (na odcin-
ku Rzeczna - Stawy) i budowê chodnika
w ulicy Nadarzyñskiej (zwiêkszenie zakre-
su prac) natomiast plan wydatków bie¿¹-
cych zwiêksza siê o 46.000 z³ na utwardze-
nie miejscowe ulic gruntowych i naprawy
cz¹stkowe ulic.
Rozdz. 70004 - Ró¿ne jednostki obs³ugi go-
spodarki mieszkaniowej - przeznacza siê
kwotê 5.000 z³ na dotacjê dla ZGKiM  z prze-
znaczeniem na modernizacjê budynku przy
ul. Turczynek.
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nie-
ruchomo�ciami - zwiêksza siê plan wydat-
ków inwestycyjnych o kwotê 25.000 z³
z przeznaczeniem na wykupy gruntów pod
drogami oraz pod poszerzenie ulic.
Rozdz. 75023 - Urz¹d Miejski - zwiêksza siê
wydatki ³¹cznie o 47.000 z³ z przeznacze-
niem na remont drzwi wej�ciowych i krat
w MCI, zakup publikacji ksi¹¿kowych, za-
kup wyposa¿enia biurowego i materia³ów
biurowych, prenumeratê czasopism, us³ugi
informatyczne w zakresie obs³ugi stanowi-
ska dzia³alno�ci gospodarczej.
Rozdz. 75095 - Pozosta³a dzia³alno�æ -
zwiêksza siê plan wydatków o 20.000 z³ na
zakup map w ramach promocji miasta oraz
zakup ksi¹¿ek, broszur, kalendarzy i kalen-
darzyków.
Rozdz. 75416 - Stra¿ Miejska - zwiêksza siê
plan wydatków ³¹cznie o kwotê 45.750 z³
z przeznaczeniem remonty i  adaptacjê po-
mieszczeñ na poddaszu, na zakup mebli,
nagrody oraz badania specjalistyczne pra-
cowników.
Rozdz. 75647 - Pobór podatków, op³at i nie
podatkowych nale¿no�ci bud¿etowych -
przeznacza siê kwotê 16.000 z³ na koszty
inkasa op³aty targowej.
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe- zwiêk-
sza siê plan dotacji dla niepublicznych szkó³
podstawowych o kwotê 3.300 z³ oraz zwiêk-
sza siê  plan wydatków ZSG NR 1 o 14.820
z³ z przeznaczeniem na zakup  mebli, wypo-

sa¿enia i pomocy dydaktycznych (ze �rod-
ków zwiêkszonej subwencji o�wiatowej)
oraz o kwotê 11.200 z³ przeznaczon¹ na
zakup wózka do transportu termosów, prze-
wóz wyposa¿enia kuchni, czynsz za wyna-
jêty lokal na potrzeby kuchni, malowanie
pomieszczeñ, monta¿ dodatkowego zaworu
gazowego oraz wywóz �mieci.
Rozdz. 80113 - Dowo¿enie uczniów do szkól
-  zwiêksza siê plan wydatków  w tym roz-
dziale o kwotê 10.000 z³ na dowóz dzieci
niepe³nosprawnych do szkó³.
Rozdz. 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholi-
zmowi - w zwi¹zku z wy¿sz¹ realizacj¹ op³at
za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu zwiêk-
sza siê plan wydatków Gminnego Programu
Przeciwdzia³ania i Zapobiegania Problemom
Alkoholowym o 31.568 z³ z przeznaczeniem
na realizacjê programów profilaktycznych
i zajêæ sportowych  dla dzieci z rodzin dys-
funkcyjnych oraz wydatki osobowe w punk-
cie konsultacyjnym.
Rozdz. 85195 - Pozosta³a dzia³alno�æ -
w zwi¹zku z otrzymaniem dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa przeznacza siê kwotê 600
z³ na pokrycie poniesionych w 2005 roku
kosztów wydawania decyzji w sprawach
�wiadczeniobiorców innych ni¿ ubezpiecze-
ni, spe³niaj¹cych kryteria z ustawy o pomo-
cy spo³ecznej.
Rozdz. 85214 - Zasi³ki i pomoc w naturze -
przeznacza siê kwotê 3.000 z³ na czê�ciowe
dofinansowanie w formie rzeczowej Spotka-
nia Bo¿onarodzeniowego Wigilia 2005 dla
osób potrzebuj¹cych z terenu miasta Mila-
nówka (osób samotnych, niepe³nospraw-
nych oraz rodziców z dzieæmi z rodzin dys-
funkcyjnych).
Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla
uczniów - zwiêksza siê plan wydatków prze-
znaczonych na pokrycie kosztów udzielania
pomocy stypendialnej o charakterze socjal-
nym o 18.098 z³  w zwi¹zku z otrzyman¹
na ten cel dotacj¹ z bud¿etu pañstwa.
Rozdz. 80015 - O�wietlenie ulic, placów
i dróg - przeznacza siê kwotê 5.000 z³ na za-
kup o�wietlenia �wi¹tecznego na drogi miejskie.
Rozdz. 92109 - Domy i o�rodki kultury,
�wietlice i kluby - zwiêksza siê dotacjê dla
MOK o 9.700 z³ z przeznaczeniem na orga-
nizacjê koncertu Stanis³awa Drzewieckiego,
zakup strojów sportowych, adaptacjê po-
mieszczeñ i ekspozycji Saloniku - Galerii Hi-
storycznej Miasta Milanówka.
Rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ -
zwiêksza siê plan wydatków o 4.000 z³
z przeznaczeniem na zakup nagród w kon-
kursach (�wi¹teczny wystrój i o�wietlenie po-
sesji).
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - w ra-
mach zakupów inwestycyjnych przeznacza
siê kwotê 6.400 z³ na zakup maszyny do
czyszczenia pod³ogi w Miejskiej Hali Spor-
towej oraz zwiêksza siê wydatki inwestycyj-
ne o 32.000 z³ na budowê systemu nawod-
nienia p³yty boiska pi³karskiego oraz insta-

lacjê grzejników elektrycznych w budynku
zaplecza sportowego na stadionie sportowym
przy ul. Turczynek.

Zmniejsza siê plan przychodów bud¿etu:
Zmniejsza siê o 150.000 z³ plan przycho-

dów bud¿etu z tytu³u zaci¹gniêcia kredytu
na sfinansowanie w 2005 roku zadañ inwe-
stycyjnych.

Dokonuje siê przeniesieñ w planie wydat-
ków bud¿etowych:
Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody -
w zwi¹zku z rezygnacj¹ w br. z budowy wo-
doci¹gu w ulicy Grudowskiej (z uwagi na
trwaj¹ce uzgodnienia projektu i braku po-
zwolenia na budowê) a tak¿e mniejszymi
kosztami wykonania dokumentacji projekto-
wej wodoci¹gów w ulicy Szczepkowskiego,
Dzier¿anowskiego i Norwida zmniejsza siê
plan wydatków inwestycyjnych o kwotê
26.500 z³.
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne -
przeznacza siê kwotê 36.500 z³ na utwar-
dzenie miejscowe ulic gruntowych w celu
utrzymania przejezdno�ci oraz na naprawy
cz¹stkowe asfaltów.
Rozdz. 75011 - Urzêdy Wojewódzkie- pla-
nowane �rodki na odprawy emerytalne pra-
cowników w wys. 25.000 z³ przenosi siê do
rozdz. 75023.
Rozdz. 75023 - Urzêdy gmin- dokonuje siê
przeniesieñ poprzez zmniejszenie planu
o niewykorzystane �rodki na: dodatkowe wy-
nagrodzenie roczne, delegacje zagraniczne,
umowy zlecenia, rozbudowê sieci kompute-
rowej ³¹cznie na kwotê 37.244 z³, któr¹ prze-
znacza siê na: zakup programów kompute-
rowych, wykonanie �mietnika przy MCI, za-
kup komputerów i zestawów komputerowych
oraz zwiêksza siê plan  wydatków na odpra-
wy emerytalne o 25.000z³.
Rozdz. 75414 - Obrona cywilna- zmniejsza
siê planowane �rodki na zadania zwi¹zane
z obron¹ cywiln¹ o 1.450 z³, �rodki przenosi
siê do rozdz. 75023.
Rozdz. 80101 - Szko³y podstawowe- zwiêk-
sza siê plan dotacji dla niepublicznych szkól
podstawowych o 29.810 z³. Ponadto w ZSG
NR 1 zmniejsza siê plan na zakupy inwesty-
cyjne o kwotê 6.000 z³, któr¹ przeznacza siê
na remont pod³ogi na scenie i zakup wypo-
sa¿enia oraz w ZSG Nr 3 zmniejsza siê plan
wydatków ³¹cznie o 1773 z³ (�rodki przenosi
siê do rozdz. 80110).
Rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejsza siê
plan wydatków przeznaczonych na dotacje
dla niepublicznych przedszkoli o kwotê
20.780 z³. Ponadto  w Przedszkolu Miejskim
Nr 1 dokonuje siê przeniesieñ planu na kwo-
tê 1.000 z³ w celu zabezpieczenia �rodków
na op³acenie sk³adek na PFRON.
Rozdz. 80110 - Gimnazja - zmniejsza  siê
plan wydatków przeznaczonych na dotacje
dla Gimnazjum Spo³ecznego o 9.030 z³. Po-
nadto w planie wydatków ZSG NR 3 doko-
nuje siê przeniesieñ oraz zwiêksza siê plan
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³¹cznie o 36.922 z³ z przeznaczeniem na
po³o¿enie elewacji oraz wymianê okien w czê-
�ci budynku szkolnego.
Rozdz. 85395 - Pozosta³a dzia³alno�æ - do-
konuje siê przeniesieñ w planie wydatków na
kwotê 5.219 z³ z przeznaczeniem na zakup
mebli do Miejskiego Centrum Informacji oraz
na pokrycie kosztów abonamentu telefonicz-
nego oraz konfiguracjê programów kompu-
terowych.
Rozdz. 85401 - �wietlice szkolne- niewy-
korzystane �rodki na dodatkowe wynagrodze-
nie roczne i odpis na F�S w ZSG NR 3 w ³¹cznej
wysoko�ci 897 z³ przenosi siê do rozdz. 80110,
Rozdz. 85407 - Placówki wychowania po-
zaszkolnego - dokonuje siê przeniesieñ w pla-
nie wydatków na kwotê 1644 z³ w celu za-
bezpieczenia �rodków na op³acenie sk³adek
na  ZUS i Fundusz Pracy w zwi¹zku z pla-
nowanym zatrudnieniem na umowê zlecenia
opiekuna dla dzieci w �wietlicy �rodowiskowej.
Rozdz. 90001 - Gospodarka �ciekowa
i ochrona wód - w zwi¹zku z uzyskanymi
oszczêdno�ciami przy realizacji dokumenta-
cji projektowej i  budowy kanalizacji sani-
tarnej w ul. Podle�nej i Królewskiej (wybra-
ne w przetargu oferty okaza³y siê ni¿sze ni¿
pierwotnie oszacowano) zmniejsza siê plan
wydatków  ³¹cznie o 30.000 z³.
Rozdz. 92195 - Pozosta³a dzia³alno�æ -
zwiêksza siê wydatki o 6.500 z³ z przezna-
czeniem na organizacjê przywitania Nowe-
go Roku (zakup banerów, plakatów, nag³o-
�nienie, transport sceny, choinki).
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zmniej-
sza siê plan wydatków na pokrycie kosztów
energii elektrycznej i ogrzewania hali spor-
towej o kwotê 10.000 z³, z której 8.000 z³
przeznacza siê na zakup krzese³ i sto³ów na
uroczysto�ci szkolne a 2000 z³ na czê�ciowe
pokrycie kosztów zakupu maszyny do czysz-
czenia pod³ogi. Ponadto zmniejsza siê o 663
z³ odpis na Zf�S (powy¿sz¹ kwotê przenosi
siê do rozdzia³u 80110) oraz zwiêksza siê
wydatki inwestycyjne  zwi¹zane z utwardze-
niem terenu stadionu sportowego pod skate
park dla rowerów o 20.000 z³.
Rozdz. 92695 - Pozosta³a dzia³alno�æ -
z uwagi na ni¿sze przewidywane wykona-
nie wydatków zmniejsza siê plan na zada-
nia realizowane w tym rozdziale o 6.500 z³.

Dokonuje siê zmian w planie GFO�iGW
W planie finansowym GFO�iGW dokonu-

je siê przeniesieñ w planie wydatków na
kwotê 10.000 z³ w celu pokrycia kosztów
umowy zlecenia na opracowanie dokumen-
tacji przyrodniczej Miasta Milanówka.
Uchwa³ê nr 314/XXVIII/05  Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: okre�lenia wysoko�ci stawek
podatku od �rodków transportowych na
2006 r., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
15-za, jednog³o�nie.

Rada Miasta utrzyma³a na rok 2006 do-
tychczasowe stawki podatku od �rodków
transportowych.

UCHWA£A Nr 314/XXVIII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.
w sprawie: wysoko�ci stawek podatku od �rodków transportowych na 2006 rok
Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr  162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 , poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr
167 poz. 1759 oraz z 2005 roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457)  w zwi¹zku z art. 10
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych1  ( tekst jednolity Dz. U.
z roku 2002 Nr 9, poz.84, zmiany: Dz. U. z 2002 roku  Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96,
poz. 874. Nr 110, poz. 1039,  Nr 188, poz. 1840 Nr 200,  poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 ,
z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884,  Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 i Nr 281 poz. 2782 oraz
z 2005 roku Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i
Nr 179 poz. 1484) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 pa�dziernika 2005r
w sprawie stawek podatku od �rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2006r (M.P. Nr
62 poz. 859) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje:
§ 1 Okre�la siê stawki podatku od �rodków transportowych w nastêpuj¹cej wysoko�ci:
1) Od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i op³a-

tach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej:
Rok produkcji pojazdu: do 1996 r. w³¹cznie powy¿ej 1996 r.

� od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 410 z³ 360 z³
� powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 660 z³ 610 z³
� powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 960 z³ 910 z³

2) Od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i op³a-
tach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton
w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
wed³ug stawek okre�lonych w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

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

Rok produkcji pojazdu: do 1996 r. w³¹cznie powy¿ej 1996 r.
�  od 3,5 tony  i poni¿ej 12 ton 760 z³ 710 z³

4) Od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podat-
kach i op³atach lokalnych,  o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej  ni¿ 12 ton w zale¿no�ci od liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu
i rodzaju zawieszenia, wed³ug stawek okre�lonych w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.

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

Rok produkcji pojazdu: do 1996 r. w³¹cznie powy¿ej 1996 r.
� od 7 ton  i poni¿ej 12 ton 360 z³ 310 z³

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i op³atach lokal-
nych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alno�ci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez po-
datnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹
masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿  12 ton wed³ug stawek okre�lonych w za³¹czniku
nr 3 do niniejszej uchwa³y.

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

Rok produkcji pojazdu: do 1996 r. w³¹cznie powy¿ej 1996 r.
� mniejszej ni¿ 30 miejsc 640 z³ 580 z³
� równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.190 z³ 1.085 z³

§ 2 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§ 3 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2006 roku po uprzednim og³oszeniu

w Dzienniku Urzêdowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
                                                                                             Wojciech Wlaz³o

_______________________________
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europej-

skich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992) dy-
rektywy 1999./61/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii
Europejskiej - dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst
jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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Uchwa³ê nr 315/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od nieruchomo�ci na 2006r., któr¹ radni
przyjêli w g³osowaniu: 14-za, 1-przeciw.
Radni zatwierdzili stawki podatku od nieru-
chomo�ci na 2006 r. (�redni wzrost stawki
podatku wyniós³ 2,5%).
Uchwa³ê Nr 315/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

sprawie: okre�lenia wysoko�ci stawek po-
datku od nieruchomo�ci na 2006 rok
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591
z roku 2001, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806,
z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568
oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203 i Nr 167 poz.1759 oraz z 2005
roku Nr 172 poz.1441 i Nr 175 poz.1457/
art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i op³atach lokalnych1

/tekst jednolity Dz.U.Nr 9, poz.84 z roku
2002, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 200,
poz.1683, z 2003r. Nr 96, poz.874. Nr 110,
poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200,
poz.1953 i Nr 203, poz.1966 , z 2004r. Nr
92, poz.880 i poz.884, Nr 96, poz.959, Nr
123, poz.1291 i Nr 281 poz.2782 oraz
z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 143
poz.1199, Nr 164 poz.1365, Nr 167
poz.1399, Nr 169 poz.1419, Nr 175
poz.1462 i Nr 179 poz.1484/ oraz obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 27 pa�-
dziernika 2005 r. w sprawie wysoko�ci gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 68 poz. 956)
- Rada Miasta Milanówka uchwala, co na-
stêpuje:

§ 1
Okre�la siê stawki podatku od nieruchomo-
�ci w nastêpuj¹cej wysoko�ci:
1. od budynków lub ich czê�ci:
a) mieszkalnych 0,56 od 1 m2  pow. u¿ytkowej,
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-

�ci gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich czê�ci zajêtych na
prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej
18,43 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materia³em siewnym 8,58 z³ od
1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alno�ci go-
spodarczej w zakresie udzielania �wiad-
czeñ zdrowotnych 3,71 z³ od 1 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej,

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowa-
dzenie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci
po¿ytku publicznego przez organizacje

po¿ytku publicznego 5,30 z³ od 1 m po-
wierzchni u¿ytkowej,

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

2. od gruntów:
� zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno�ci
gospodarczej bez wzglêdu na sposób zakwa-
lifikowania ewidencji gruntów i budynków
0.68 z³ od 1 m2 powierzchni,
� pod jeziorami, zajêtych  na zbiorniki wod-
ne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,61
z³ od 1 ha powierzchni,
� pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadze-
nie odp³atnej statutowej dzia³alno�ci po¿yt-
ku publicznego przez organizacje po¿ytku
publicznego 0,22 z³ od 1 m2 powierzchni.

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

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 roku po uprzednim og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma-
zowieckiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

______________________
1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-

gulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Eu-
ropejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia
1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992) dyrektywy 1999./61/WE z dnia 17 czerw-
ca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿aro-
we (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce
og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczo-
ne w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - do-
tycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Uchwa³ê nr 316/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: zwolnieñ w podatku od nie-
ruchomo�ci, któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu: 15-za, jednog³o�nie.
Zwolnienia dotycz¹ tych samych budynków
i gruntów jak w roku 2005, przy czym
uchwa³a ma charakter uniwersalny tzn., ¿e
okres jej obowi¹zywania nie dotyczy tylko
jednego roku, ale zosta³a przyjêta na czas
nieokre�lony.
Uchwa³ê nr 316/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: zwolnieñ w podatku od nie-
ruchomo�ci.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591
z roku 2001, zmiany: Dz.U. z 2002r.Nr 23,

poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984,
Nr 153, poz.1271 Nr 214, poz.1806,
z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568
oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116,
poz.1203 i Nr 167 poz.1759 oraz z 2005
roku Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457/
art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych1 /tekst jed-
nolity Dz.U. Nr 9, poz.84 z roku 2002, zmia-
ny: 2002 r. Dz.U.Nr 200, poz.1683, 2003 r.
Dz.U.Nr 96, poz. 874 Nr 110, poz.1039, Nr
188, poz.1840 Nr 200, poz.1953, Nr 203,
poz.1966, z 2004r. Dz.U.Nr 92, poz.880,
Dz.U.Nr 92, poz.884, Dz.U.Nr 96, poz.959,
Dz.U.Nr 123, poz.1291 i Nr 281 poz.2782
oraz z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 143
poz.1199, Nr 164 poz.1365, Nr 167
poz.1399, Nr 169 poz.1419, Nr 175
poz.1462 i Nr 179 poz.1484/ - Rada Mia-
sta Milanówka uchwala, co nastêpuje:

§ 1
1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo-

�ci:
a) budynki i grunty stanowi¹ce w³asno�æ lub

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

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

c) budynki i grunty zajête przez jednostki
policji,

d) budynki lub ich czê�ci zajête na prowa-
dzenie dzia³alno�ci kulturotwórczej przez
galerie sztuki,

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

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmi-

strzowi Miasta Milanówka.
§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po og³oszeniu
z dniem 1 stycznia 2006 roku, po uprzed-
nim  og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

___________________________

 1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot
Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grud-
nia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992) dyrektywy 1999./61/WE z dnia 17 czerw-
ca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿aro-
we (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce
og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczo-
ne w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - do-
tycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
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Uchwa³ê nr 317/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: podatku od posiadania psów
na 2006r., któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu:
12-za, 3-przeciw.
Stawka podatku od psa zosta³a uchwalona
na dotychczasowym poziomie, ponadto zo-
sta³ obni¿ony limit wiekowy w³a�cicieli psów
zwolnionych z podatku (z 60 lat do 55 lat).
UCHWA£A Nr 317/XXVIII/05 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: podatku od posiadania psów
na rok 2006 r.
Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2001 Nr
142, poz.1591, zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr
23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,
poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,
poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055
i Nr 116, poz.1203 i Nr 167 poz.1759 oraz
z 2005 roku Nr 172 poz.1441 i Nr 175
poz.1457) art.13 ust.1, ust.2 i ust.4  usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych1 tekst jednolity Dz.U.
z roku 2002 Nr 9, poz.84, zmiany: Dz.U.
z 2002 roku Nr 200, poz. 1683, z 2003 r.
Nr 96, poz.874. Nr 110, poz. 1039, Nr 188,
poz.1840 Nr 200, poz.1953 i Nr 203,
poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884,
Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291 i Nr 281
poz.2782 oraz z 2005r. Nr 130 poz.1087,
Nr 143 poz.1199, Nr 164 poz.1365, Nr 167
poz.1399, Nr 169 poz.1419, Nr 175
poz.1462 i Nr 179 poz.1484) oraz obwiesz-
czenia Ministra Finansów z dnia 26 pa�-
dziernika 2004r. w sprawie wysoko�ci gór-
nych granic stawek kwotowych w podatkach
i op³atach lokalnych (M.P. Nr 68 poz.956) - Rada
Miasta Milanówka uchwala, co nastêpuje:

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

§ 2
Obowi¹zek podatkowy w zakresie podatku
od posiadania psów, powstaje od pierwsze-
go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹-
cu,  w którym osoba fizyczna wesz³a w po-
siadanie psa.
Obowi¹zek podatkowy wygasa z koñcem
miesi¹ca, w którym osoba posiadaj¹ca psa
zg³osi³a, ¿e przesta³y istnieæ okoliczno�ci
uzasadniaj¹ce ten obowi¹zek.
Je¿eli obowi¹zek podatkowy powsta³ lub
wygas³ w ci¹gu roku, podatek od posiadania
psów na ten rok ustala siê proporcjonalnie
do liczby miesiêcy, w których istnia³ obowi¹-
zek podatkowy.

§ 3
Podatek od posiadania psów  p³atny jest bez
wezwania  w terminie do dnia 30 czerwca
roku podatkowego, a w przypadku powsta-

nia obowi¹zku podatkowego w ci¹gu roku -
w terminie14 dni od powstania obowi¹zku
podatkowego.

§ 4
Zwolnieniu z podatku podlega posiadanie
psów przez osoby w wieku powy¿ej 55 lat
prowadz¹ce samodzielne gospodarstwo do-
mowe.

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

§ 6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie  z dniem 1 stycz-
nia 2006 r. po uprzednim og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma-
zowieckiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot
Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grud-
nia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz.Urz. WE L 368
z 17.12.1992) dyrektywy 1999./61/WE z dnia 17 czerw-
ca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿aro-
we (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce
og³oszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczo-
ne w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - do-
tycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz.U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

Uchwa³ê nr 318/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla zak³adu bud¿etowego,
któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu: 15-za,
jednog³o�nie.
Zgodnie z wymogami ustalonymi przez Re-
gionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ zosta³y przy-
jête poni¿sze stawki dotacji przedmiotowej
dla zak³adu bud¿etowego

UCHWA£A Nr 318/XXVIII/05 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla zak³adu bud¿etowego
Na podstawie art.117 ustawy z dnia 26
listopada 1998r. o finansach publicznych /
Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003r. z pó�n. zm./
- Rada Miasta Milanówka  u c h w a l a,  co
nastêpuje:

§ 1
Ustala siê nastêpuj¹ce wysoko�ci stawek jed-
nostkowych dotacji s³u¿¹cych do skalkulo-
wania wysoko�ci dotacji przedmiotowej na
2006 rok dla Zak³adu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w Milanówku:
a) dop³ata do ceny us³ugi jednorazowego

skorzystania z basenu miejskiego w se-
zonie letnim - 13,20 z³,

b) dop³ata do us³ugi zarz¹dzania komunal-
nymi zasobami mieszkaniowymi �wiad-
czonymi przez zak³ad na rzecz miasta -
1,90 z³ do 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

c) dop³ata do us³ugi remontowych budyn-
ków mieszkalnych - 60,29 z³ do 1 metra
powierzchni remontowej.

§ 2
Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrza
Miasta Milanówka.

§ 3
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

Uchwa³ê nr 319/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: okre�lenia wzoru formularzy
informacji i deklaracji podatkowych, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu: 14-za, jedno-
g³o�nie.

Rada Miasta przyjê³a wzór deklaracji in-
formacji dot. podatku od nieruchomo�ci, rol-
nego i le�nego.
Uchwa³ê nr 320/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkañ-
ców Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³o-
sowaniu: 13-za, 2-wstrz.
Radni podtrzymali stanowisko Komisji Re-
wizyjnej o uznaniu za niezasadn¹ skargi na
dzia³ania Burmistrza Miasta Milanówka,
w zakresie realizacji inwestycji rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku.
Po wys³uchaniu stron i zapoznaniu siê
z przed³o¿onymi przez Burmistrza doku-
mentami, Komisja stwierdza:
Zarzut 1 � Brak przetargów na zamówienia
publiczne, udzielanie zamówieñ z wolnej
rêki, dzielenie miasta na mniejsze obszary
celem unikania przetargów publicznych.
Z dokumentów przed³o¿onych przez Burmi-
strza Miasta Milanówka wynika, ¿e zamó-
wienia publiczne na projekty i roboty budow-
lane s¹ udzielane w sposób zgodny z posta-
nowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
- Prawo zamówieñ publicznych. Umowa
z wykonawc¹ projektów budowlanych sieci
kanalizacji sanitarnej w Milanówku, przed-
siêbiorstwem �Dyrekcja Inwestycji w Kutnie�
Spó³ka z o.o. zosta³a zawarta w wyniku po-
stêpowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nieograniczo-
nego, og³oszonego w Biuletynie Zamówieñ
Publicznych z dnia 05.08.2004r., Nr 131,
poz.38043.
Zarzut 2 � Brak informacji dotycz¹cej:
l terminu i wyboru wspó³pracuj¹cych praw-

ników,
l o firmie przygotowuj¹cej wniosek o �rod-

ki z Unii Europejskiej.
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Obs³ugê prawn¹ Gminy Miasto Milanówek
prowadzi Radca Prawny zatrudniony
w Urzêdzie Miejskim, w ramach umowy
o pracê. Burmistrz Miasta nie zatrudnia in-
nych prawników, ani nie prowadzi postêpo-
wania celem ich wy³onienia. Wnioski
o wsparcie z funduszy unijnych przygotowu-
j¹ pracownicy zainteresowanych referatów
Urzêdu Miejskiego. Koordynatorem podej-
mowanych dzia³añ jest osoba zatrudniona na
stanowisku wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹.
Na zewn¹trz zlecane s¹ jedynie opracowa-
nia dotycz¹ce studiów wykonalno�ci progra-
mów zg³aszanych do dofinansowania.
Zarzut 3 � Zawieranie umów z mieszkañca-
mi o wspó³finansowanie budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej.
Gmina Miasto Milanówek nie otrzymuje ze-
wnêtrznego wsparcia finansowego na rozbu-
dowê miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
a �rodki bud¿etowe jakimi dysponuje nie
pozwalaj¹ na pokrycie kosztów budowy
przy³¹czy do nieruchomo�ci. Celem obni¿e-
nia kosztów przy³¹czenia, w ramach prowa-
dzonych inwestycji, mieszkañcy zachêcani
s¹ do udzia³u w grupowym pod³¹czaniu nie-
ruchomo�ci do systemu kanalizacyjnego.
Zawieraj¹c umowy z Gmin¹ Miasto Milanó-
wek o wspó³finansowanie inwestycji maj¹
zagwarantowane wykonanie projektów bu-
dowlanych przy³¹czy kanalizacyjnych (przy-
kanalików) oraz równolegle z prowadzony-
mi robotami budowlanymi kana³ów ulicz-
nych wykonanie fragmentów tych przy³¹czy
na d³ugo�ci wykraczaj¹cej poza obszar pasa
drogowego. Uczestnictwo mieszkañców
w tych przedsiêwziêciach jest ca³kowicie do-
browolne i nie ogranicza pó�niejszej mo¿li-
wo�ci indywidualnego wykonania przy³¹cza
kanalizacyjnego. W ramach wnoszonych
udzia³ów finansowych, w³a�ciciele nierucho-
mo�ci pokrywaj¹ ustawowo spoczywaj¹ce na
nich koszty wykonania przy³¹czenia do sie-
ci kanalizacyjnej, które s¹ znacznie ni¿sze
od kosztów ponoszonych w przypadku in-
dywidualnej budowy przy³¹cza.
Zarzut 4  � Sporz¹dzanie nowych projektów
na przykanaliki do wszystkich posesji.
Posiadanie projektu budowlanego przy³¹cza
kanalizacyjnego wynika z wymagañ okre�lo-
nych w przepisach budowlanych oraz sta-
wianych przez dostawcê us³ug, w tym przy-
padku Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji
Gminy Grodzisk Mazowiecki. W projektach
zawarte s¹ informacje niezbêdne do prawi-
d³owej budowy przy³¹czy zgodnie z wyma-
ganiami technicznymi i sztuk¹ budowlan¹.

Podsumowanie:
 Postawione w skardze zarzuty nie maj¹ po-
twierdzenia w przed³o¿onych przez Burmi-
strza Miasta Milanówka dokumentach i z³o-
¿onych przed Komisj¹ wyja�nieniach.

Uchwa³ê nr 321/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: nadania nazwy dla nowo two-
rzonego osiedla pomiêdzy ulicami: Na Skra-
ju i Blisk¹, któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu: 14-za, 1-przeciw.
Na wniosek Mieszkañców, przedstawiony
przez Przewodnicz¹c¹ Zespo³u ds. Nazew-
nictwa, nowobudowane osiedle Towarzy-
stwa Budownictwa Spo³ecznego pomiêdzy
ulicami Na Skraju i Blisk¹ otrzyma³o nazwê
�£êgi�.
Uchwa³ê nr 322/XXVIII/05 Rady Miasta
Milanówka z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie: nadanie nazwy ulicy bocznej
od Lipowej, któr¹ radni przyjêli w g³osowa-
niu: 15-za, jednog³o�nie.

Na wniosek Zespo³u ds. Nazewnictwa uli-
cy bocznej od ulicy Lipowej, stanowi¹cej w³a-
sno�æ Gminy, Rada Miasta nada³a nazwê
�Leszczynowa�.

*
Rada Miasta na wniosek Burmistrza nie

podjê³a uchwa³ w sprawie zmiany op³aty ad-
ministracyjnej od czynno�ci  urzêdowych
oraz op³aty targowej. W zwi¹zku z powy¿-
szym w roku 2006 bêd¹ obowi¹zywaæ do-
tychczasowe stawki op³aty administracyjnej
oraz op³at targowych. Poni¿ej powtórnie za-
mieszczamy uchwa³y w sprawie obowi¹zu-
j¹cych op³at.
UCHWA£A Nr 114/XI/03 (tekst jednoli-
ty) Rady Miasta Milanówka z dnia 25 li-
stopada 2003 r.

w sprawie: op³aty administracyjnej od
czynno�ci urzêdowych
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591
z 2001r. z pó�n. zm./, art.18 i art.19, pkt 1,
lit.�d� ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i op³atach lokalnych /tekst jed-
nolity Dz.U.Nr 9, poz.84 z roku 2002 z pó�n.
zm./ oraz art.30 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U.Nr 15, poz.139 z roku
1999 z pó�n. zm./ - Rada Miasta Milanów-
ka  u c h w a l a,  co  nastêpuje:

§ 1
 Ustala siê op³aty administracyjn¹ za:
1) wypis z miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego lub Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego  miasta Milanówka -
70,00z³,

2) wyrys z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego lub Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Milanówka
formatu A-4 - 30,00z³,

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

§ 3
Traci moc Uchwa³a Nr 253/XXXII/01 Rady
Miasta Milanówka z dnia 23 stycznia 2001r.
i Uchwa³a Nr 13/III/02 Rady Miasta Milanów-
ka z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie: op³aty
administracyjnej od czynno�ci urzêdowych.

§ 4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

UCHWA£A  Nr 209/XX/04 Rady Miasta
Milanówka z dnia 23 listopada 2004 r.

w  sprawie: wysoko�ci stawek op³aty tar-
gowej i okre�lenia inkasenta oraz wynagro-
dzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gmin-
nym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142
poz.1591 zmiany: Dz.U. z 2002r. Nr 23
poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113  poz.984,
Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806
z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568
oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116
poz.1203/ art.19 pkt 1 lit.�a� i pkt 2 usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i op³atach lokalnych1  /tekst jednolity Dz.U.
z 2002r. Nr 9 poz. 84 zmiany: Dz.U. z 2002r.
Nr 200 poz. 1683 z 2003r. Nr 96 poz. 874,
Nr 110 poz. 1039,  Nr 188 poz. 1840, Nr
200 poz. 1953 i Nr 203 poz. 1966 z 2004r.
Nr 92 poz.880 i 884, Nr 96 poz. 959 i Nr
123 poz. 1291/ oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 26 pa�dziernika 2004r.
w sprawie wysoko�ci górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i op³atach lokal-
nych /M.P.Nr 46 poz.794/ - Rada Miasta
Milanówka  u c h w a l a,  co nastêpuje:

§ 1
Ustala siê dzienne stawki op³aty targowej

w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:
1. Od sprzeda¿y z samochodu osobowego

14,00 z³.
2. Od sprzeda¿y z samochodu dostawczego

do 1,5 t ³adowno�ci 19,00 z³.
3. Od sprzeda¿y z samochodu dostawczego

powy¿ej 1,5 t ³adowno�ci 23,00 z³.
4. Od sprzeda¿y z ci¹gnika z przyczep¹

19,00 z³.
5. Od sprzeda¿y z przyczepy 14,00 z³.
6. Od sprzeda¿y z namiotu 14,00 z³.
7. Od sprzeda¿y  za 1 m2 powierzchni lub 1 m

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

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

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

dowi Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Milanówku.

3. Ustala siê wynagrodzenie za  inkaso
w wysoko�ci 40 % zainkasowanych kwot.
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§ 3
Trac¹ moc: Uchwa³a Nr 96/XIV/99 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 30 sierpnia 1999r.
w sprawie okre�lenia inkasenta op³aty tar-
gowej oraz Uchwa³a Nr 115/XI/03 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 25 listopada 2003r.
w sprawie op³aty targowej.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Wojciech Wlaz³o

_____________________
 1  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej re-

gulacji wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot
Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grud-
nia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (Dz. Urz. WE L 368
z 17.12.1992) dyrektywy 1999./61/WE z dnia 17 czerw-
ca 1999 r. w sprawie pobierania op³at za u¿ytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciê¿aro-
we (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotycz¹ce
og³oszenia aktów prawa  Unii Europejskiej, zamieszczo-
ne w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzecz-
pospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej - do-
tycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym
Unii Europejskiej - wydanie specjalne: tekst jedn. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

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

Zgodnie z informacj¹ opublikowan¹
w Biuletynie Miasta Milanówka Nr 2/2005,
przedstawiamy Pañstwu raport z realizacji
zadañ akcji �Przejrzysta Polska�.

Urz¹d Miejski w Milanówku jako jeden
z 775 gmin z ca³ej Polski (w sumie jest 2.489
gmin) przyst¹pi³ do akcji spo³ecznej, przyj-
muj¹c do realizacji zadania z zasad dobrego
zarz¹dzania i funkcjonowania Urzêdu.

Uczestnictwo w tej akcji jest dowodem
starañ Burmistrza Miasta o podniesienie
standardów ¿ycia publicznego w my�l zasad:
1) przejrzysto�ci,
2) braku tolerancji dla korupcji,
3)  partycypacji spo³ecznej,
4)  przewidywalno�ci,
5)  fachowo�ci,
6)  rozliczalno�ci.

W ramach poszczególnych zasad przypo-
rz¹dkowane s¹ okre�lone procedury dzia³a-
nia, opisane przez konkretne zadania, które
s¹ realizowane sukcesywnie w bie¿¹cym
roku.

Dwie pierwsze zasady dotycz¹ce sposo-
bu organizacji dzia³ania Urzêdu zosta³y zre-
alizowane ju¿ w czerwcu.

W zasadzie przejrzysto�ci realizowane
jest zadanie maj¹ce na celu opracowanie opi-
sów Katalogu Us³ug �wiadczonych w Urzê-
dzie. Dziêki informacjom zawartym w kar-
tach us³ug mieszkañcy otrzymuj¹ precyzyj-
n¹ i kompletn¹ informacjê dotycz¹c¹ za³a-
twiania spraw urzêdowych. Karty Us³ug s¹
dostêpne w Punkcie Obs³ugi Interesanta,
w poszczególnych Referatach Urzêdu Miej-
skiego oraz na stronie internetowej www.mi-
lanowek.pl w zak³adce �Przejrzysta Polska�.

W  zasadzie braku  tolerancji  dla  korup-
cji realizowane jest zadanie maj¹ce na celu
wypracowanie i wdro¿enie Kodeksu Etycz-

�Przejrzysta Polska�
nego Pracowników  Urzêdu. Wprowadzenie
kodeksu w d³u¿szej perspektywie bêdzie
przyczynia³o siê do eliminowania zjawisk
korupcyjnych. Kodeks etyczny znajduje siê
w Urzêdzie Miejskim w Punkcie Obs³ugi In-
teresanta oraz na stronie internetowej www.
milanowek.pl

Zasada partycypacji spo³ecznej obejmu-
j¹ca opracowanie i wdro¿enie programu
Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowy-
mi. Celem zadania jest opracowanie wielo-
letniego programu wspó³pracy samorz¹du
z organizacjami pozarz¹dowymi, przy ich
wspó³udziale. Zadania zrealizowane bêd¹ do
koñca bie¿¹cego roku.

Trzy kolejne zasady maj¹ zastosowanie
do realizowania przez administracjê zadañ
publicznych, zrealizowane zosta³y w listopa-
dzie.

Zasada przewidywalno�ci realizowana
jest poprzez opracowanie krótkiego materia-
³u przybli¿aj¹cego mieszkañcom istniej¹cy
w gminie Aktualny Strategiczny Dokument
Rozwojowy:
1) Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Mila-

nówka (PRL) na lata 2005-2006,
2) Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Mila-

nówka (PRL) na lata 2007-2013,
3) Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Mi-

lanówka (WPI) na lata 2005-2013 oraz
Strategiê Zrównowa¿onego Rozwoju

Miasta Milanówka na lata 2004-2020.
Podstawowe informacje dotycz¹ce zawar-

to�ci tych dokumentów przedstawili�my
Pañstwu w Biuletynie Milanowskim Nr 5
i Nr 6.

Zasada  fachowo�ci obejmuj¹ca Wprowa-
dzenie procedury naboru na ka¿dy wakat
w  Urzêdzie Miejskim.  Procedura ta zawiera
procesy naboru na wszystkie  stanowiska
w Urzêdzie. Celem  zadania  jest  zagwaran-

towanie  równego dostêpu do  stanowisk pra-
cy i weryfikacja kandydatów na pracowni-
ków w oparciu na kryterium fachowo�ci.
Opracowana   jest odrêbna  procedura  prze-
prowadzania  konkursów na stanowiska kie-
rownicze i stanowiska merytoryczne oraz od-
rêbna procedura naboru na  pozosta³e wa-
katy w Urzêdzie. To zadanie wykonane zo-
stanie do koñca listopada b.r.

Zasada rozliczalno�ci obejmuj¹ca przygo-
towanie i rozpropagowanie ksi¹¿eczki
pt. �Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydaje-
my?�. Celem tego zadania jest umo¿liwienie
mieszkañcom uzyskania informacji o tym,
jak zosta³ zaprojektowany bud¿et. Ksi¹¿ecz-
ka zawiera informacje na temat dochodów
i wydatków gminy, podane w przystêpnej
i zrozumia³ej formie. Dzi� ksi¹¿eczka dostêp-
na jest w Punkcie Obs³ugi Interesanta oraz na
naszej stronie internetowej www.milanowek.pl
w zak³adce �Przejrzysta Polska�.

Zadania realizowane w ramach akcji,
maj¹ s³u¿yæ mieszkañcom, dlatego w³a�nie
opinia mieszkañców jest dla nas najwa¿niej-
sza. Zale¿y nam na poznaniu Pañstwa zda-
nia, jak przyjête rozwi¹zania wp³ywaj¹ na
jako�æ �wiadczonych przez nas us³ug. Pañ-
stwa opinie pozwol¹ nam na wdro¿enie dzia-
³añ koryguj¹cych.

Zapraszamy do wspó³pracy!
Koordynator d/s realizacji

programu  �Przejrzysta Polska�
Anna �wi¹tkowska

PRZEJRZYSTA POLSKA
Znak graficzny akcji

XXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka
IV kadencji Samorz¹du; od lewej:
Przewodnicz¹cy Rady Wojciech Wlaz³o,
Radna Ewa Matyszkiewicz,
Wiceprzewodnicz¹ca Rady Maria Sobczak
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W spotkaniach uczestniczyli z ramienia
w³adz uchwa³odawczych: Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Milanówka Wojciech Wlaz³o,
radni Miasta Milanówka w poszczególnych
okrêgach � okrêg nr 1 Karol Wójcik, okrêg
nr 2 Dariusz Kopeæ i Jerzy Majewski, okrêg
nr 3 Mariusz Koszuta i Anna Maria Straus-
-Paw³owska, okrêg nr 4 Bo¿ena Osiadacz
i Maria Sobczak, okrêg nr 5 Ewa Matyszkie-
wicz i Ma³gorzata Filipiak, okrêg nr 6 Andrzej
Olizarowicz i Waldemar Parol, okrêg nr 7 El¿-
bieta £yszkowska i Jerzy Olczak

W³adze wykonawcze reprezentowali:
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysoc-
ki, Z-ca Burmistrza Bogdan Korycki, Kierow-
nik referatu Technicznej Obs³ugi Miasta
Urzêdu Miejskiego Wies³aw Krendzelak,
Komendant Komisariatu Policji Robert Seli-
ga i Komendant Stra¿y Miejskiej Karol £u-
czak

Pó³nocna czê�æ Milanówka (na pó³noc od
torowiska PKP) okrêgi wyborcze nr 1, 2 i 3.
24 pa�dziernika 2005 r. Szko³a Podsta-
wowa nr 2, ul. Literacka 20.

Czy w³adze Miasta planuj¹ modernizacjê
�starej� k³adki nad torami PKP (rejon ulicy
Czubiñskiej i Przejazd) pod k¹tem jej dosto-
sowania dla rowerzystów i osób niepe³no-
sprawnych?

Burmistrz Jerzy Wysocki: w pierwszej
kolejno�ci musimy uporz¹dkowaæ sprawy
w³asno�ciowe z PKP, czyli przej¹æ k³adkê na
w³asno�æ Gminy, a nastêpnie zaproponujê
Radzie Miasta uwzglêdnienie realizacji tej
inwestycji (budowa pochylni) w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym � co jest mo¿liwe naj-
wcze�niej w roku 2008.

Czy obowi¹zkowa jest odp³atno�æ w³a�ci-
ciela nieruchomo�ci za udzia³ w budowie
kanalizacji i przy³¹czenie do niej nierucho-
mo�ci?

Burmistrz: finansowy udzia³ w budowie
kanalizacji sanitarnej w ulicy nie jest obo-
wi¹zkowy. Na w³a�cicielu nieruchomo�ci ci¹-
¿y natomiast obowi¹zek pod³¹czenia nieru-
chomo�ci do istniej¹cej kanalizacji, poza
wyj¹tkiem kiedy nieruchomo�æ wyposa¿ona
jest w przydomow¹ oczyszczalniê �cieków.
Gmina mo¿e czê�ciowo zrekompensowaæ
wydatki zwi¹zane z budow¹ kanalizacji
w ulicy poprzez  obci¹¿enie w³a�cicieli nie-
ruchomo�ci  op³atami adiacenckimi � op³a-
tami  od wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.
W Milanówku w³adze samorz¹dowe nie
znajdywa³y i nie znajduj¹ nadal zasadno�ci
wprowadzenia administracyjnych op³at adia-

Sprawozdanie ze spotkañ radnych i w³adz
wykonawczych miasta Milanówka
z Mieszkañcami Milanówka � jesieñ 2005
(najwa¿niejsze pytania zadawane w³adzom miasta i odpowiedzi)

cenckich. Wybrali�my za to wygodny i ko-
rzystny finansowo dla mieszkañców udzia³
w komitetach spo³ecznych budowy kanali-
zacji. W zamian za udzia³ w komitecie,
w oparciu o umowê podpisan¹ z Gmin¹, w³a-
�ciciel nieruchomo�ci ma zagwarantowany
projekt przykanalika do budynku i wykona-
nie przykanalika 1m za ogrodzenie posesji,
a od 2006 roku wykonanie przykanalika na
odcinku do pierwszej studzienki rewizyjnej
wraz z wykonaniem tej studzienki. Jest to
rozwi¹zanie wygodne, bo w³a�ciciel posesji
nie musi sam za³atwiaæ dokumentacji i jest
to rozwi¹zanie korzystne finansowo, bo
�rednio 500 � 1000 z³otych tañsze, ni¿ przy
indywidualnym pod³¹czaniu siê do kanali-
zacji.

Kierowcy je¿d¿¹ zbyt szybko, szczegól-
nie ulic¹ Ko�ciuszki, czy mo¿na temu zara-
dziæ?

Komendant Komisariatu Policji Robert
Seliga: g³ówne ulice, w tym ulica Ko�ciusz-
ki, znajduj¹ siê w grafiku kontroli �powiato-
wej drogówki�, tym niemniej przeka¿ê sy-
gna³ do Komendy Powiatowej z pro�b¹
o czêstsze patrole �drogówki�.

Kosze uliczne, jak i miejsca wokó³ nich,
s¹ notorycznie za�miecane odpadami byto-
wymi � prosimy o interwencje Stra¿y Miej-
skiej.

Komendant Stra¿y Miejskiej Karol £u-
czak: tylko w tym roku skierowali�my kil-
kana�cie spraw do s¹du rejonowego, ponadto
sukcesywnie kontrolujemy posesje w zakre-
sie posiadania umów na wywóz �mieci. Tym
niemniej deklarujê zwiêkszenie kontroli
wokó³ koszy ulicznych, w miejscach, gdzie
jest najwiêksze za�miecanie.

Kiedy przewidywana jest budowa kana-
lizacji w centrum miasta, miêdzy ulicami Kra-
siñskiego, Ko�ciuszki, Pó³nocn¹ i Wojska
Polskiego?

Burmistrz: zgodnie z Wieloletnim Pla-
nem Inwestycyjnym  w latach 2009-2011.

Czy prawd¹ jest, ¿e obwodnica drogi 719
ma przebiegaæ wg zmienionej wersji pó³noc-
n¹ czê�ci¹ Milanówka?

Burmistrz: we wrze�niu br. przyst¹pili-
�my do zmiany Studium Uwarunkowañ
i Kierunków Zagospodarowania Miasta Mi-
lanówka i w ramach tej procedury, nie zapo-
minaj¹c o konsultacji spo³ecznej, bêdziemy
forsowaæ likwidacjê po³udniowego korytarza
obwodnicy, proponuj¹c alternatywny pó³noc-
ny korytarz obwodnicy, przebiegaj¹cy przez
niezabudowane tereny rolne gmin Brwinów,
Milanówek i Grodzisk Maz. Nadal jest aktu-

alny scenariusz, ¿e najpierw czekamy na
wybudowanie autostrady A2 (£ód�-Warsza-
wa) i modernizacjê ulicy Królewskiej. Potem
bêdziemy zabiegaæ o ograniczenie ruchu sa-
mochodów ciê¿arowych w ulicy Królewskiej.
Równolegle za� przeprowadzamy procedurê
zmiany przebiegu obwodnicy.

Czy Miasto przewiduje modernizacjê uli-
cy Krakowskiej na odcinkach Wspólna-Czu-
biñska i ̄ abie Oczko-Wielki K¹t?

Burmistrz: planujemy rozpoczêcie I eta-
pu modernizacji ulicy Krakowskiej w 2006
roku na odcinkach Wspólna-Nieca³a i  ̄ abie
Oczko-Wielki K¹t.

Prosimy po raz kolejny o rozwa¿enie bu-
dowy ronda na skrzy¿owaniu ulic Ko�ciusz-
ki, Piasta i Ko�cielnej.

Burmistrz: sprawa jest niemo¿liwa do
realizacji, poniewa¿  Powiatowy Zarz¹d Dróg
(ulice Ko�ciuszki i Ko�cielna na tym odcin-
ku � to drogi powiatowe) jest temu przeciw-
ny, z uwagi na brak miejsca na wykonanie
ronda, zgodnie z wymogami technicznymi.

Prosimy o lampê uliczn¹ na rogu ulic Czu-
biñskiej i Kaprys.

Burmistrz: zamontujemy punkt �wietlny
w tym miejscu w I kwartale przysz³ego roku.

Kiedy bêd¹ modernizowane drogi po bu-
dowie kanalizacji na osiedlu Gospodarska?

Burmistrz: tak, rok do dwóch lat po wy-
budowaniu kanalizacji w danej ulicy. Kana-
lizacja na osiedlu �Gospodarska� planowa-
na jest do realizacji w latach 2006-2008.

Prosimy o ustawienie znaków drogowych
informuj¹cych o drodze z pierwszeñstwem
przejazdu na ulicy Gospodarskiej przy skrzy-
¿owaniach z ¯ytni¹, Olszow¹ i Le�nym �la-
dem.

Burmistrz: znaki zainstalujemy dopiero
po zmodernizowaniu dróg na osiedlu �Go-
spodarska�, a obecnie nale¿y te drogi trak-
towaæ jako równorzêdne.

Czy jest planowana budowa hipermarke-
tu w Milanówku?

Burmistrz: nie jest planowana.
Prosimy o wyznaczenie po jednym miej-

scu dla niepe³nosprawnych na parkingach
przy ulicy Krakowskiej i ulicy Warszawskiej.

Burmistrz: miejsca te wyznaczymy do
koñca br.

Czy jest planowana kontynuacja wymia-
ny chodników w ulicy Piasta od LO w stronê
ulicy Podgórnej?

Burmistrz: tak, w przysz³ym roku po
stronie wschodniej na odcinku od LO do
ulicy Zacisznej.
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Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo prosimy
o spowodowanie wykoszenia chwastów
i zaro�li z terenu u zbiegu ulic Wojska Pol-
skiego, Zachodniej i Zamenhofa oraz z tere-
nu posesji tzw. �Wajdówki� nad rzek¹ Ro-
kitnic¹ przy ulicy Zamenhofa.

Burmistrz: sprawê do realizacji przeka-
¿ê Referatowi Ochrony �rodowiska, Ogrod-
nikowi Miejskiemu i Stra¿y Miejskiej, je�li
chodzi o teren u zbiegu ulic Wojska Polskie-
go, Zachodniej i Zamenhofa, natomiast spra-
wê  posesji tzw. �Wajdówki� nad rzek¹ Ro-
kitnic¹, przeka¿ê do Urzêdu Miejskiego
w Grodzisku Maz., z uwagi na to, ¿e posesja
ta jest poza granicami Milanówka.

�rodkowa czê�æ Milanówka (miêdzy
torowiskiem PKP a ulic¹ Królewsk¹)
okrêgi wyborcze nr 4 i 5. 25 pa�dzierni-
ka 2005 r. �wietlica OSP Milanówek,
ul. Warszawska 18.

O wspó³finansowanie jakich inwestycji
z³o¿yli�my wnioski unijne?

Burmistrz: do koñca listopada br. sk³a-
damy wniosek do tzw. Norweskiego Mecha-
nizmu Finansowego na budowê kanalizacji
sanitarnej � 8 kmb w ramach komitetów bu-
dowy kanalizacji osiedli: �Gospodarska� (re-
jon ograniczony ulicami Lipow¹, Olszow¹,
Podle�n¹ i Ko�ciuszki), �Fiderkiewicza II�
(rejon od ulicy Grudowskiej w kierunku uli-
cy Podwiejskiej) i �Grudów III� (ulice Mi³a,
Piêkna, Makowa, Wi�niowa i Weso³a).

Kiedy ma byæ budowana kanalizacja
w ulicy Granicznej?

Burmistrz: koñcowy odcinek w rejonie
ulicy Pi³sudskiego w 2006 roku, a na odcin-
ku od ulicy Zaw¹skiej do ulicy Warszawskiej
najwcze�niej w 2008 roku, po wybudowa-
niu kanalizacji w ulicy Podwiejskiej.

Czy jest szansa na modernizacjê ulicy In-
¿ynierskiej na odcinku miêdzy ulic¹ Grudow-
sk¹ i Sosnow¹ jeszcze w przysz³ym roku, po
wybudowaniu kanalizacji?

Burmistrz: w przysz³ym roku planujemy
wykonanie kanalizacji sanitarnej. Je�li do-
chody bud¿etowe bêd¹ siê dobrze realizowaæ
jest szansa na modernizacjê ulicy jeszcze
w 2006 roku.

Prosimy o rozwa¿enie zmiany koncepcji
wybudowania jednokierunkowej jezdni
w ulicy Grudowskiej na odcinku miêdzy uli-
cami Graniczn¹ i D³ug¹ zamiast planowanej
�cie¿ki rowerowej z chodnikiem, jednocze-
�nie bêdzie mo¿na wtedy wprowadziæ ruch
jednokierunkowy w przeciwn¹ stronê w uli-
cy Zaw¹skiej.

Burmistrz: zgodnie z przyjêtym projek-
tem chcemy priorytetowo potraktowaæ rowe-
rzystów i pieszych � w efekcie wybudowaæ
�cie¿kê rowerow¹ z chodnikiem, gdy¿ jest to
uczêszczany ci¹g pieszo-rowerowy od przy-
stanku WKD Grudów przy ulicy Królewskiej
w kierunku centrum miasta.

Nale¿y uporz¹dkowaæ oznakowanie
w ulicach Prostej, Fiderkiewicza, Grudow-
skiej i Zaw¹skiej, poniewa¿ jest wiele nie-
konsekwencji, szczególnie je�li chodzi o za-
kaz postoju i zatrzymywania siê.

Z-ca Burmistrza Bogdan Korycki: spra-
wê tê poddamy gruntownej analizie.

Czy zostanie wybudowany chodnik w uli-
cy Fiderkiewicza na odcinku Charci Skok-
Warszawska?

Burmistrz: tak, w 2007 roku, po wybu-
dowaniu kanalizacji w ulicy Fiderkiewicza na
odcinku Pi³sudskiego-Charci Skok planowa-
nej na rok w 2006 roku.

Prosimy o wiêcej patroli policji drogowej
na ulic Dêbowej, gdzie kierowcy notorycznie
przekraczaj¹ dozwolon¹ prêdko�æ.

Komendant Policji: w miarê mo¿liwo�ci
zadbamy o zwiêkszone patrole.

Czy Stra¿ Miejska i Policja mog¹ byæ czê-
�ciej na osiedlu �In¿ynierska�?

Komendant Stra¿y Miejskiej: wniosek
zosta³ zanotowany, ale prosimy równie¿ nie
zapominaæ o kierowaniu do nas lub do Poli-
cji sygna³ów o niepokoj¹cych pañstwa zja-
wiskach.

Czy mo¿na liczyæ na rozwi¹zanie proble-
mu utrudnionej przejezdno�ci na ulicy Fider-
kiewicza, w rejonie przedszkola publiczne-
go i spo³ecznego liceum, szczególnie w go-
dzinach porannych?

 Burmistrz: postaramy siê rozwi¹zaæ ten
problem poprzez wprowadzenie czytelnej
organizacji ruchu (zakaz postoju i parkowa-
nia po pó³nocnej stronie jezdni) i skuteczne
jej egzekwowanie przez Stra¿ Miejsk¹.

Czy w³adze Miasta nie rozwa¿aj¹ wpro-
wadzenia ulg w podatku od nieruchomo�ci
dla w³a�cicieli nieruchomo�ci, którzy odna-
wiaj¹ elewacje frontowe swoich domów?

Burmistrz: zastosowali�my takie ulgi
w 2003 roku, lecz niewiele osób z nich sko-
rzysta³o, tym niemniej rozwa¿ymy ponow-
ne wprowadzenie tej ulgi w 2006 roku.

Czy Miasto planuje zagospodarowanie
terenu przy nowej k³adce przez tory PKP od
strony ulicy Warszawskiej?

Z-ca Burmistrza: tak, bierzemy pod uwa-
gê  w przysz³ym roku zagospodarowanie re-
jonu skrzy¿owania ulic Warszawskiej i Brzo-
zowej, zarówno je�li chodzi o sprawê na-
wierzchni jezdni i chodników, jak i zieleni.

Kiedy mo¿na spodziewaæ siê zniwelowa-
nia wystaj¹cych w³azów studzienek kanali-
zacyjnych w ulicy Okólnej i naprawy na-
wierzchni z trylinki w ulicy Grabowej na od-
cinku Okólna-Dêbowa?

Z-ca Burmistrza: niwelacjê studzienek
kanalizacyjnych planujemy na rok przysz³y,
a naprawê nawierzchni w ulicy Grabowej na
rok 2007.

Czy Gmina planuje wprowadzenie p³at-
nych parkingów w centrum miasta?

Burmistrz: w ostateczno�ci tak, ale nie
wszêdzie, a tylko w wydzielonych miejscach
w rejonie sklepów i lokali gastronomicznych
przy ulicy Krakowskiej i ulicy Warszawskiej,
przy czym najpierw musimy w przysz³ym
roku wyczerpaæ ostatecznie mo¿liwo�ci bu-
dowy parkingów i wydzielenia miejsc posto-
jowych w �cis³ym centrum miasta, zarówno
w ulicy Krakowskiej jak i w ulicy Warszaw-
skiej.

Po³udniowa czê�æ Milanówka
(na po³udnie od ul. Królewskiej) okrêgi
wyborcze nr 6 i 7. 26 pa�dziernika 2005 r.
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
ul. Królewska 69.

Jakie s¹ szanse na budowê kanalizacji
w najbli¿szym czasie w ulicy Nadarzyñskiej?

Burmistrz: je�li Wieloletni Plan Inwesty-
cyjny bêdzie realizowany bez zak³óceñ, to
mo¿na my�leæ powa¿nie o roku 2008.

Czy bêdzie w przysz³ym roku kontynu-
owana budowa chodnika w ulicy Nadarzyñ-
skiej na odcinku Wiatraczna-Brwinowska?

Z-ca Burmistrza: do ulicy Jod³owej na
pewno, a w optymistycznej wersji do ulicy
Brwinowskiej.

Czy w przysz³ym roku w³adze miasta
uwzglêdniaj¹ po³o¿enie nak³adki asfaltowej
w ulicy Brwinowskiej od dawnego Szpitala
do ulicy Turczynek?

Z-ca Burmistrza: tak, to zadanie zosta³o
ujête w projekcie bud¿etu na przysz³y rok.

Po raz kolejny siê pytamy, co Gmina za-
mierza zrobiæ z betoniarni¹ przy ulicy Pta-
siej?

Burmistrz: rozwa¿am II warianty za³a-
twienia sprawy: pierwszy to wykup terenu
po przeprowadzonych negocjacjach z w³a�ci-
cielem terenu pod miejskie inwestycje np.
mieszkaniowe lub drugi wariant: wyw³asz-
czenie w³a�ciciela posesji z czê�ci gruntu pod
planowane drogi, w oparciu o zapisy miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego � proces d³ugotrwa³y i ¿mudny.
O sposobie rozwik³ania problemu poinfor-
mujê zainteresowanych Mieszkañców na pi-
�mie do dnia 31.01.2006 r.

Prosimy o uporz¹dkowanie zieleni wra-
staj¹cej w ulicê Wysok¹ na odcinku Staszi-
ca-granica miasta.

Burmistrz: sprawê przeka¿ê do realiza-
cji na bie¿¹co Ogrodnikowi Miejskiemu.

Kiedy mo¿emy spodziewaæ siê budowy
kanalizacji w ulicy Staszica i Wysokiej?

Z-ca Burmistrza: zgodnie z Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym w latach 2010-2011.

Czy Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
jest uwzglêdnione utwardzenie ulicy Sko-
�nej?

Burmistrz: jest przewidziane na rok
2011, ale ze wzglêdu na znaczenie komu-
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nikacyjne tej drogi (mo¿liwo�æ odci¹¿enia
skrzy¿owania Królewskiej i Nowowiejskiej
dla skrêcaj¹cych w kierunku Warszawy)
przesuniemy realizacjê modernizacji ulicy
Sko�nej na rok 2007.

Prosimy o skontrolowanie zaniedbanych
posesji Brwinowska róg Nadarzyñskiej
i Brwinowska róg Grudowskiej.

Burmistrz: niezw³ocznie wy�lê tam na
kontrolê komisjê z³o¿on¹ z pracowników
Referatu Ochrony �rodowiska i Funkcjona-
riuszy Stra¿y Miejskiej.

Czy bêdziemy mieli wp³yw na zwiêksze-
nie czêstotliwo�ci kursowania kolejek WKD,
tak aby mo¿na by³o zd¹¿yæ do Warszawy na
godz. 8.00 i wróciæ do Milanówka po godz.
22.00?

Burmistrz: bêdê o to postulowa³, na
pierwszym Walnym Zebraniu Wspólników
WKD, przy czym jego termin jest jeszcze nie-
znany. Dopiero pod koniec wrze�nia br. pod-
pisali�my umowê przenosz¹c¹ w³asno�æ
WKD od PKP na rzecz konsorcjum samorz¹-
dowego. Przypomnê, ¿e zdecydowali�my siê
na wykup 316 udzia³ów w WKD (2,58%
udzia³ów), a do konsorcjum prócz nas nale-
¿¹  Samorz¹d Województwa Mazowieckiego
(33% udzia³ów), Miasto Sto³eczne Warsza-
wa (33% udzia³ów) oraz reszta udzia³ów:
Micha³owice, Pruszków, Brwinów, Podkowa
Le�na i Grodzisk Maz. Pierwsze efekty po-
winny byæ widoczne w przysz³ym roku.

Czy teren w obrêbie ulic Grudowskiej,
Mi³ej, G³owackiego, Szkolnej i Królewskiej

mo¿e byæ uwzglêdniony przy zmianie Stu-
dium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospo-
darowania Miasta Milanówka pod zabudo-
wê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹?

Burmistrz: nie widzê ¿adnych przeszkód,
jest to logiczny postulat, z uwagi na dotych-
czasow¹ funkcjê tego terenu.

Sprawozdanie opracowa³
Burmistrz Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wy-
socki zaprasza mieszkañców Milanówka na
kolejne spotkania na wiosnê przysz³ego
roku, o czym poinformujemy Pañstwa z od-
powiednim wyprzedzeniem.

Jednym z g³ównych za³o¿eñ powsta-
nia i dzia³ania Miejskiego Centrum Infor-
macji w Milanówku jest promocja nasze-
go Miasta.

W Miejskim Centrum Informacji tworzo-
na jest baza wszystkich informacji o Mila-
nówku.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z ogromn¹
pro�b¹ do wszystkich mieszkañców Mila-
nówka. Je¿eli posiadacie Pañstwo jakiekol-
wiek informacje o Milanówku i chcecie siê
nimi podzieliæ zapraszam do nas. Szczegól-
nie zapraszam osoby, które o naszym mie-
�cie  napisa³y ró¿ne prace naukowe, np.: prace
magisterskie lub dyplomowe. Zbieramy rów-
nie¿ wszystkie wycinki  prasowe, w których jest
mowa o Milanówku.

Zapraszam do wspó³pracy.

Kierownik Miejskiego Centrum Informacji
Magdalena Stanisz
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W poprzednim biuletynie (NR 6/2005)
poinformowa³am Pañstwa o uruchomieniu
nowej placówki w naszym mie�cie Miejskie-
go Centrum Informacji. Rozpoczêcie dzia³al-
no�ci nast¹pi³o 28.10.2005 r. W tym dniu
o godzinie 12.00 w po³udnie odwiedzi³a nas
Pierwsza Klientka poszukuj¹ca pracy.

Miejskie Centrum Informacji w Milanów-
ku zaczyna cieszyæ sie du¿ym zainteresowa-
niem z Pañstwa strony. Coraz wiêcej osób
przychodzi w celu uzyskania informacji o nas
oraz zarejestrowania siê w komputrowej ba-
zie danych. Posiadamy tzw. Kiosk z prac¹,
w którym bêdziemy gromadziæ oferty praco-
dawców oraz dane osób poszukuj¹cych pracy.

W okresie 28.10.2005 r � 29.11.2005 r Miej-
skie Centrum Informacji odwiedzi³o 80 osób.

Obecnie jeste�my na etapie tworzenia
nastêpuj¹cych punktów:
l Lokalny Informator Kulturalny � zebra-

nie wiadomo�ci dotycz¹cych ¿ycia kultural-
nego w naszym mie�cie i jego placówkach

l Lokalny Punkt Informacyjny � zebra-
nie wszystkich informacji zwi¹zanych m.in.
z organizacjami pozarz¹dowymi w Milanów-
ku, s³u¿bami ratunkowymi, spisem szkó³,
rozk³adem jazdy PKP i WKD, dy¿urami aptek

Informacje bêd¹ dostêpne w siedzibie
Miejskiego Centrum Informacji lub na stro-
nie internetowej Urzêdu Miasta.

Zapraszam pracodawców do sk³adania
ofert a pracowników do odwiedzania nas.
Jeste�my dopiero na pocz¹tku rozpoczêcia
dzia³alno�ci, ale w miarê up³ywu czasu na-
sze us³ugi �wiadczone dla Pañstawa bêd¹ siê
powiêksza³y. Do dyspozycji osób poszuku-
j¹cych pracy jest równie¿ pracownia kompu-
terowa.

Siódmego listopada 2005 roku o godzi-
nie 18.00. nast¹pi³o uroczyste otwarcie Miej-
skiego Centrum Informacji w Milanówku, na
które przybyli zaproszeni go�cie. Burmistrz
Miasta Milanówka Jerzy Wysocki rozpocz¹³
spotkanie przemówieniem w którym zachê-
ca³ do korzystania z us³ug Miejskiego Cen-

trum Informacji,
a nastêpnie Ksi¹dz
Dziekan Zbigniew
Szysz Proboszcz
Parafii �w. Jadwigi
w Milanówku po-
�wiêci³ now¹ pla-
cówkê. Burmistrz
Miasta Milanówka,
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Woj-
ciech Wlaz³o i Se-
kretarz Miasta Mi-
lanówka Wies³awa
Kwiat-kowska do-
konali uroczystego
przeciêcia wstêgi.

Zebrani go�cie
zostali poczêstowa-
ni symbolicznym
kieliszkiem szam-

Otwarcie Miejskiego Centrum Informacji

05-822 Milanówek, ul. Warszawska 32
tel. (0 22) 499 48 70, fax (0 22) 499 48 71
e-mail: mci@milanowek.pl
www.milanowek.pl

pana. Wszyscy mieli mo¿liwo�æ zapoznania
siê z zasadami funkcjonowania Miejskiego
Centrum Informacji w Milanówku oraz ze
sprzêtem zakupionym do nowej placówki.

Zapraszam i czekam na Pañstwa sugestie
dotycz¹ce funkcjonowania Miejskiego Cen-
trum Informacji w Milanówku.

Kierownik Miejskiego Centrum Informacji
Magdalena Stanisz

Budynek, w którym mie�ci siê Komenda Stra¿y Miejskiej
i Miejskie Centrum Informacji
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WYBORY 2005
Wyniki g³osowania w wyborach do Senatu:

1 Szko³a Podstawowa nr 2 1455 768 768 729 52,78
ul. Literacka 20

2 Zesp. Szk. nr 2 im. gen. J. Bema 1692 766 766 735 45,27
ul. Wójtowska 3

3 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 2330 1133 1133 1083 48,63
ul. ¯abie Oczko 1

4 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 1781 889 889 849 49,92
ul. Warszawska18

5 Klub G.S.M., ul. Piotra Skargi 7 2024 920 918 871 45,45

6 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 1730 824 824 799 47,63
ul. Królewska 69

7 MIFAM  S.A. 1532 659 657 628 43,02
ul. Królewska 125

Milanówek 12544 5959 5955 5694 47,50

Wyniki g³osowania na kandydatów do Senatu:

1 Andrzejewski Piotr £ukasz 3004 52,76

2 Gawrysiuk Ryszard Jan 348 6,11

3 Michalkiewicz Stanis³aw Andrzej 1060 18,62

4 Oksiuta Krzysztof 266 4,67

5 Paziewska El¿bieta 331 5,81

6 Smoktunowicz Robert Maciej 2819 49,51

7 Walczak Ryszard Zenon 565 9,92

8 Wójcik Wies³aw 194 3,14

9 Wróblewski Micha³ Pawe³ 588 10,33

Wyniki g³osowania w podziale
na komitety wyborcze:

1 K.W. Ruch Patriotyczny 126 2,16

2 K.W. Polska Partia Pracy 24 0,41

3 K.W. Liga Polskich Rodzin 390 6,67

4 K.W. Partii Demokratycznej - demokraci.pl 197 3,37

5 K.W. Socjaldemokracji Polskiej 448 7,67

6 K.W. Prawo i Sprawiedliwo�æ 1705 29,18

7 K.W. Sojusz Lewicy Demokratycznej 448 7,67

8 K.W. Platforma Obywatelska RP 2108 36,07

9 K.W. Polskiej Partii Narodowej 16 0,27

10 K.W. Polskiego Stronnictwa Ludowego 180 3,08

12 K.W. Platformy Janusza Korwin-Mikke 141 2,41

13 K.W. Wyborców-Ogólnopolska 4 0,07
Koalicja Obywatelska

14 K.W. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 314 5,37

15 Dom Ojczysty 22 0,38

Razem 5844 100

Wyniki g³osowania w wyborach do Sejmu:

1 Szko³a Podstawowa nr 2 1455 768 768 752 52,78
ul. Literacka 20

2 Zespó³ Szkó³ nr 2 im. gen. J. Bema 1692 766 766 756 45,27
ul. Wójtowska 3

3 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 2330 1133 1135 1114 48,63
ul. ¯abie Oczko 1

4 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 1781 889 889 879 49,92
ul. Warszawska18

5 Klub G.S.M., ul. P. Skargi 7 2024 920 920 901 45,45

6 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 1730 824 824 810 47,63
ul. Królewska 69

7 MIFAM  S.A. 1532 659 658 632 43,02
ul. Królewska 125

Milanówek 12544 5959 5960 5844 47,50

Wyniki g³osowania w wyborach na Prezydenta RP � I tura:

1 Szko³a Podstawowa nr 2 1452 875 875 872 60,26
 ul. Literacka 20

2 Zesp.  Szk. nr 2 im. gen. J. Bema 1700 940 940 934 55,29
ul. Wójtowska 3

3 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 2349 1407 1407 1403 59,90
ul. ¯abie Oczko 1

4 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 1792 1052 1052 1049 58,71
ul. Warszawska18

5 Klub G.S.M., ul. Piotra Skargi 7 2028 1163 1160 1156 57,35

6 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 1753 1043 1043 1038 59,50
ul. Królewska 69

7 MIFAM  S.A. 1530 868 868 865 56,73
ul. Królewska 125

Milanówek 12604 7348 7345 7317 58,30

Wyniki g³osowania na kandydatów
na Prezydenta RP � I tura:

1 Bochniarz Henryka Teodora 102 1,39

2 Borowski Marek Stefan 602 8,23

3 Bubel Leszek Henryk 17 0,23

5 Iliasz Liwiusz Marian 8 0,11

6 Kaczyñski Lech Aleksander 2560 34,99

7 Kalinowski Jaros³aw 55 0,75

8 Korwin-Mikke Janusz Ryszard 121 1,65

9 Lepper Andrzej Zbigniew 339 4,63

11 Pyszko Jan 2 0,03

12 S³omka Adam Andrzej 1 0,01

13 Tusk Donald Franciszek 3506 47,92

14 Tymiñski Stanis³aw 4 0,05

Nr
listy Nazwa komitetu wyborczego

Liczba
osób

g³osuj¹cych

Liczba
osób

g³osuj¹cych (%)

Nr Opis
Liczba

uprawn.
do g³osow.

Liczba
kart

wydanych

Liczba g³osów

Oddanych Wa¿nych

Frekwencja
(%)

Nr Opis
Liczba

uprawn.
do g³osow.

Liczba
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Liczba g³osów
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(%)
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Liczba
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g³osuj¹cych

Liczba
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Liczba
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wydanych

Liczba g³osów
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Frekwencja
(%)

Nr Nazwiska i imiona
Liczba
osób

g³osuj¹cych

Liczba
osób

g³osuj¹cych (%)
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Najwiêksze archiwum
pañstwowe w Milanówku

Milanowskie archiwum to najwiêksza tego
typu placówka w Polsce - powiedzia³a
w swoim przemówieniu inauguruj¹cym
jego dzia³alno�æ naczelny dyrektor
archiwów pañstwowych prof. Daria Na³êcz

24 listopada br. - z udzia³em przedstawi-
cieli w³adz centralnych i lokalnych - naczel-
ny dyrektor archiwów pañstwowych prof.
Daria Na³êcz  dokona³a oficjalnego otwarcia
najwiêkszego w Polsce Archiwum Pañstwo-
wego Dokumentacji Osobowej i P³acowej,
które usytuowane jest w Milanówku przy
ul. Stefana Okrzei 1. Archiwum powo³ano
rozporz¹dzeniem Ministra Kultury z dnia
1.06.2004 r. i specjalnie na ten cel zaadap-
towano budynki w odkupionej przez pañ-
stwo czê�ci MIFAM-u. Adaptacjê hal fabrycz-
nych na potrzeby archiwum wykonano przy
minimalnych nak³adach finansowych i w do-
datku szybko dziêki skróceniu terminów
i pomocy w³adz samorz¹dowych oraz wiel-
kiemu zaanga¿owaniu pracowników tej pla-
cówki z dyr. mgr Wies³aw¹ Majak na czele.
�To obiekt fantastyczny - powiedzia³a prof.
Na³êcz -  który z pewno�ci¹ bêdzie dobrze
s³u¿y³ równie¿ potrzebom regionu�.

Celem Archiwum jest gromadzenie doku-
mentacji osobowej i p³acowej po zakoñcze-

niu pracodawców lub firm przechowalni-
czych. Ma to istotne znaczenie dla osób prze-
chodz¹cych na emeryturê lub ubiegaj¹cych
siê o rentê, które musz¹ udokumentowaæ
swoj¹ dzia³alno�æ prawnicz¹ i bardzo czêsto
maj¹ ogromne trudno�ci w dotarciu do nie-
zbêdnych dokumentów.

�Milanowskie archiwum to najwiêksza
tego typu placówka w Polsce - powiedzia³a
w swoim przemówieniu inauguruj¹cym jego
dzia³alno�æ naczelny dyrektor archiwów pañ-
stwowych prof. Daria Na³êcz - poniewa¿
mo¿e pomie�ciæ 100 km akt, podczas gdy
wszystkie archiwa pañstwowe w swojej sieci
maj¹ do dyspozycji ³¹cznie miejsce na 230 km
akt. Dlatego te¿ - stwierdzi³a prof. Na³êcz -
przed archiwum milanowskim otwieraj¹ siê
wielkie mo¿liwo�ci dzia³ania, tym bardziej,
¿e jest to obiekt doskonale wyposa¿ony i bar-
dzo ³adny z estetycznego punktu widzenia.�
Prof. Na³êcz podkre�li³a zdeterminowanie,
kreatywno�æ i wielk¹ samodzielno�æ za³ogi
w trakcie przygotowywania obiektu do pra-

cy, m.in. wprowadzono w nim najlepszy
w sieci system oznaczania akt przez kody pa-
skowe, co upowszechni siê wkrótce we
wszystkich placówkach sieci w Polsce.

Gratuluj¹c przekazania obiektu do u¿yt-
kowania burmistrz Milanówka Jerzy Wysoc-
ki wyrazi³ satysfakcjê z powstania tej placów-
ki na terenie miasta. �My�lê - powiedzia³
burmistrz - ¿e w przysz³o�ci Milanówek bê-
dzie znany nie tylko z zieleni, krówek, je-
dwabiu, ale i z archiwistyki w s³u¿bie oby-
wateli najbardziej potrzebuj¹cych pomocy.�
Burmistrz przekaza³ w upominku prof. Darii
Na³êcz i dyr. Wies³awie Majak - jak siê wyra-
zi³ �po kilka kilogramów wiedzy o Milanów-
ku� w postaci wydawnictw, w�ród których
znalaz³a siê najnowsza ksi¹¿ka �Milanówek
- miejsce magiczne�.

Zebrani zwiedzili nastêpnie poszczegól-
ne dzia³y archiwum, zapoznali siê z forma-
mi obs³ugi osób poszukuj¹cych dokumenta-
cji oraz obejrzeli bardzo interesuj¹c¹ i zara-
zem wzruszaj¹c¹ wystawê �Emigracja z Eu-
ropy do Ameryki 1840-1920� (opowie�ci
z listów emigrantów), któr¹ mieszkañcy Mi-
lanówka mog¹ zwiedziæ po telefonicznym
uzgodnieniu terminu (tel. 724-82-61;
724-76-79).

Archiwum milanowskie pe³niæ bêdzie
wa¿n¹ funkcjê spo³eczn¹ i mo¿na mieæ sa-
tysfakcjê, ¿e znalaz³o siê w³a�nie w naszym
mie�cie, bo to nie tylko spe³nianie wa¿nej
s³u¿ebno�ci wobec ludzi, ale i miejsca pracy
zwi¹zane z obs³ug¹ dzia³alno�ci tej placów-
ki. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e w miarê rozwoju
archiwum znajd¹ w nim zatrudnienie archi-
wi�ci o wysokich kwalifikacjach zawodo-
wych. W sprawie szczegó³owego zakresu
�wiadczonych us³ug zainteresowane osoby
i firmy, które chc¹ zleciæ porz¹dkowanie lub
przejêcie dokumentacji, przechowywanie do-
kumentacji wraz z obs³ug¹, mog¹ zwróciæ siê
do dyrekcji archiwum telefonicznie (j.w.) lub
pisemnie: Archiwum Pañstwowe Dokumen-
tacji Osobowej i P³acowej, ul. Okrzei 1.
05-822 Milanówek.

Andrzej Pettyn

Wyniki g³osowania w wyborach na Prezydenta RP � II tura:

1 Szko³a Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20 1436 931 930 926 64,83

2 Zespó³ Szkó³ nr 2 im. gen. J. Bema,  ul. Wójtowska 3 1697 1026 1026 1016 60,46

3 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,  ul. ¯abie Oczko 1 2342 1468 1468 1457 62,68

4 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna,  ul. Warszawska18 1774 1071 1067 1059 60,37

5 Klub G.S.M., ul. Piotra Skargi 7 2043 1237 1237 1226 60,55

6 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,  ul. Królewska 69 1753 1136 1136 1133 64,8

7 MIFAM  S.A., ul. Królewska 125 1519 920 920 915 60,57

Milanówek 12564 7789 7784 7732 61,99

Wyniki g³osowania na kandydatów na Prezydenta RP � II tura:

1 Szko³a Podstawowa nr 2 926 390 42,12 536 57,88
ul. Literacka 20

2 Zespó³ Szkó³ nr 2 im. gen. J. Bema 1016 486 47,83 530 52,17
ul. Wójtowska 3

3 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3 1457 677 46,47 780 53,53
ul. ¯abie Oczko 1

4 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna 1059 429 40,51 630 59,49
ul. Warszawska18

5 Klub G.S.M. 1226 567 46,25 659 53,75
ul. Piotra Skargi 7

6 Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 1133 538 47,48 595 52,52
ul. Królewska 69

7 MIFAM  S.A., ul. Królewska 125 915 446 48,74 469 51,26

Milanówek 7732 3533 45,69 4199 54,31

Nr Opis
Liczba

uprawn.
do g³osow.

Liczba
kart

wydanych

Liczba g³osów

Oddanych Wa¿nych

Frekwencja
(%)

NazwaNr
Kaczyñski Lech Aleksander

g³osów na kandydata
liczba             %

Liczba
g³osów

wa¿nych

Tusk Donald Franciszek
g³osów na kandydata

liczba                 %

Dane zaczerpniête zosta³y ze strony internetowej http://www.wybory2005.pkw.gov.pl/
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Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci

Od lewej: Poczet Sztandarowy Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i By³ych Wiê�niów Politycznych
oraz Poczet Sztandarowy �wiatowego
Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej
�rodowisko Mielizna Obwód Ba¿ant

Obchody �wiêta Niepodleg³o�ci rozpoczê-
³y siê o godzinie 9.45 zbiórk¹ Pocztów Sztan-
darowych przed ko�cio³em �w. Jadwigi �l¹-
skiej w Milanówku. Nastêpnie zosta³y one
wprowadzone do ko�cio³a, gdzie odby³a siê
uroczysta Msza �w.

O godzinie 11.00 pod pomnikiem �Boha-
terów� na placu im. Stefana Starzyñskiego
mia³a miejsce uroczysto�æ, w której uczest-
niczy³y W³adze Miasta, Mieszkañcy Mila-
nówka i zaproszeni Go�cie.

W trakcie tej uroczysto�ci delegacje z³o-
¿y³y kwiaty pod pomnikiem, a Burmistrz

Miasta Milanówka Jerzy Wysocki wyg³osi³
krótkie przemówienie.

O godzinie 12.00 wszyscy udali siê do
Miejskiego O�rodka Kultury, gdzie odby³ siê
recital fortepianowy Stanis³awa Drzewieckie-
go, uczestnika XV Miêdzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie. Szczegó³y w artykule pt.:
Koncert Stanis³awa Drzewieckiego na str. 23

Dorota Sulinowska
Miejskie Centrum Informacji

W �Biuletynie� zaczêli�my zamieszczaæ
artyku³y o patronach ulic, skwerów i obiek-
tów publicznych w Milanówku, aby przybli-
zyæ dzia³alno�æ, a zw³aszcza zas³ugi tych pa-
tronów, które sprawi³y, ¿e uhonorowano te
osoby w sposób tak szczególny. Ukaza³o siê
ju¿ kilka sylwetek patronów. M.in. zdobyli-
�my materia³ o p³k. Grodeckim, który chcie-
liby�my zamie�ciæ wraz z jego zdjêciem. Nie-
stety, jak do tej pory, nie uda³o siê pozyskaæ
zdjêcia tego bohaterskiego lekarza. Apalu-
jemy wiêc do czytelników �Biuletynu� o udo-
stêpnienie zdjêcia, które natychmiast  zeska-
nujemy i zwrócimy. Prosimy o przekazanie
zdjêcia lub nawet kilku zdjêæ p³k.
F. Grodeckiego do Miejskiego Centrum Infor-
macji, ul. Warszawska 32 (w budynku Stra-
¿y Miejskiej).

Redakcja �Biuletynu�

Apel
o udostêpnienie
zdjêæ!

W dniu 9 listopada 2005 roku w MOK
odby³o siê spotkanie Milanowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku na temat:
�Szpital Zachodni im. Jana Paw³a II � za-
kres us³ug leczniczych i mo¿liwo�ci ko-
rzystania z nich�. Temat zosta³ potrakto-
wany profesjonalnie. W spotkaniu udzia³
wziêli: pani dyr. Krystyna P³ukis, dyr. ds.
med. dr hab. n. med. Jacek Pawlak, dr
n. med. Marek Stopiñski, dyr. adm. An-
toni Szurgociñski. Zagadnienia przedsta-
wiono w oparciu o prezentacjê audiowi-
zualn¹. Po prezentacji uczestnicy spotka-
nia zg³aszali uwagi i pytania.

A teraz odrobina historii. Czy kto� z Pañ-
stwa pamiêta, kiedy utworzono Spo³eczny
Komitet Budowy Szpitala? Tak, tak. To ju¿
24 lata. Komitet powsta³ w 1981 roku, ka-
mieñ wêgielny wmurowano w 1989 roku.
Ostatnie trzy lata to prawdziwe przy�piesze-
nie � w 2002 � uruchomienie pierwszych
obiektów szpitalnych, 2003 � przyjêcie
pierwszych pacjentów. Tak wiêc mamy no-
wego, rze�kiego staruszka jakich ma³o w�ród
mieszkañców naszego powiatu. Ten¿e sta-
ruszek jest jednym z najnowocze�niejszych
szpitali w Polsce. W rankingu szpitali zaj¹³
pierwsze miejsce na Mazowszu i siódme
miejsce w Polsce.

Szpital Zachodni
Mo¿e chcieliby Pañstwo wiedzieæ kto bê-

dzie siê Wami opiekowa³, je¿eli nie daj Bo¿e
traficie do szpitala. Bêd¹ to wiêc lekarze, pie-
lêgniarki, salowe, rehabilitanci, laborantki
i wiele innych osób pod kierunkiem ordy-
natorów: na oddziale wewnêtrznym i kar-
diologicznym � dr n. med. Marka Stopiñ-
skiego, na oddziale neurologicznym � lek.
Matyldy Strzeleckiej-Górzyñskiej, na od-
dziale pediatrycznym � Marii Mroziñskiej,

na oddziale ortopedycznym � lek. n. med. Mi-
cha³a Kowalewskiego, na oddziale intensyw-
nej terapii � dr n. med. Krzysztofa Pisuli. Za-
wsze jeszcze mo¿emy skorzystaæ z us³ug
12 poradni specjalistycznych i 4 pracowni.
A my, uczestnicy Milanowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku czujemy siê zaszczy-
ceni, ¿e go�cili�my tak liczn¹ reprezentacjê
dyrekcji i lekarzy, obiecujemy, ¿e zdrowie nas
nie opu�ci, a dla niedowiarków podajemy ad-
res internetowy szpitala: www.szpitalza-
chodni.pl pod którym znajd¹ Pañstwo jesz-
cze wiele interesuj¹cych informacji.

Gra¿yna Witwicka-Kilar

Przy stoliku
od lewej: dr n.med.
Marek Stopiñski,
dyr. Krystyna P³ukis,
dyr. ds. med. dr hab.
n.med. Jacek Pawlak,
dyr. adm. Antoni
Szurgociñski
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Po zakoñczeniu trzyletniego projektu
szkolnego �Europoint�, Gimnazjum Spo³ecz-
ne MTE otrzyma³o od Unii Europejskiej ko-
lejny grant w ramach funduszy Socrates-
Comenius na realizacjê nowego projektu.
Otrzyma³ on zwyczajow¹ nazwê SSS �
Schol

,
s Self evaluation

System. Tym razem doty-
czy on g³ównie nauczy-
cieli. Pierwsze spotkanie
przedstawicieli 4 szkó³ za-
anga¿owanych w projekt
mia³o miejsce w dniach od
1-5 listopada w partner-
skiej szkole we W³oszech.
Polsk¹ szko³ê reprezento-
wali Olaf Rodowald i Ja-
nusz Lewoñ. Tu¿ po ich
powrocie uda³o siê nam
porozmawiaæ z jednym
z nich i zdobyæ kilka cen-
nych informacji:

Czym ma zajmowaæ
siê program SSS?

Janusz Lewoñ: Pro-
gram dotyczy samooceny
szkó³ z ró¿nych czê�ci Europy. Ma na celu
porównanie opinii uczniów, nauczycieli i ro-
dziców na temat ich w³asnych szkó³.

Jak wygl¹da plan ramowy projektu?

J.L.: Przy pomocy wypracowanych narzê-
dzi, takich jak np. ankiety, chcieliby�my ze-
braæ potrzebne informacje: w pierwszym
roku od uczniów, w kolejnym od nauczycie-
li, a w ostatnim od rodziców. Nastêpnie
przedstawiæ je i omówiæ na koñcz¹cym pro-
jekt spotkaniu i (je�li to konieczne) wprowa-
dziæ zmiany podnosz¹ce jako�æ pracy szko³y.

 Z jakimi krajami bêdziecie wspó³praco-
waæ?

Trzy razy �S� J.L.: S¹ to W³ochy, Portugalia i Anglia. Jed-
n¹ z tych szkó³ znamy bardzo dobrze, bo jest
to Liceo Scientifico z Vibo Valentia, partner-
ska szko³a z poprzedniego projektu.

Jak wygl¹da rekrutacja nauczycieli do
tego projektu?

J.L.: Nauczyciele, którzy maj¹ ochotê pra-
cowaæ w projekcie, zg³aszaj¹ siê dobrowol-

nie. W tej chwili jest to sze�ciu nauczycieli
z Gimnazjum Spo³ecznego.

Co siê dzieje w przypadku, kiedy jest wie-
lu chêtnych?

J.L.: Taka sytuacja raczej nie ma miejsca.
Tak naprawdê to ciê¿ka praca wymagaj¹ca
zaanga¿owania przez ca³y rok i nie opiera siê
tylko na zagranicznych wyjazdach.

Dziêkujemy za udzielenie nam wywiadu
i ¿yczymy dalszych sukcesów.

Wywiad przeprowadzi³y:
Kasia R¹czka i Monika Augustyniak

z kó³ka dziennikarskiego GS MTE

Wywiad dla w³oskiej telewizji; od lewej: Pietro Gientile
(W³ochy), Janusz Lewoñ, Olaf Rudowald

W Integracyjnej Spo³ecznej Szkole Pod-
stawowej w Milanówku 5 listopada 2005 r.
dyrektorzy placówek o�wiatowych, nauczy-
ciele i przedstawiciele samorz¹du z powiatu
grodziskiego wziêli udzia³ w seminarium
zorganizowanym przez Towarzystwo Przy-
jació³ Integracyjnych Spo³ecznych Szkó³ Pod-
stawowych. Seminarium poprowadzili akre-
dytowani specjali�ci do spraw pozyskiwania
funduszy z Unii Europejskiej, którzy intere-
suj¹co i szczegó³owo omówili zagadnienia
dotycz¹ce celów strategicznych UE w zakre-
sie edukacji oraz sposobów pozyskiwania
funduszy strukturalnych na rozwój o�wiaty,
kultury i nauki.

W czê�ci warsztatowej uczestnicy wype³-
niali kluczowe elementy wniosków o dofi-
nansowanie z funduszy UE. Powsta³y cieka-
we pomys³y na alternatywne metody wspie-
rania dzia³añ edukacyjnych. Seminarium
ugruntowa³o równie¿ w uczestnikach prze-
konanie, ¿e istniej¹ finansowe mo¿liwo�ci
realizowania interesuj¹cych projektów i war-
to podejmowaæ dzia³ania w celu ich urzeczy-
wistnienia. Szkolenie odby³o siê w ramach
wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych
z samorz¹dem i by³o dofinansowane przez
Urz¹d Miasta w Milanówku.

Teresa Murawska

�Edukacja
i Kultura
Przysz³o�ci�

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wy-
socki, Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia,
Opieki Spo³ecznej i Sportu Rady Miasta Ma³-
gorzata Filipiak oraz Uniwersytet Trzeciego
Wieku zapraszaj¹ Pañstwa na spotkanie
z Rados³awem Grzywaczem, w³a�cicielem
NZOZ-u �MILANMED REHABILITACJA R.G.�,
w którym Miasto wykupi³o us³ugi rehabili-
tacyjne dla mieszkañców Milanówka.

Tematem spotkania bêdzie problematy-
ka dzia³alno�ci przychodni rehabilitacyjnej.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie
zapraszamy.

Do 6 stycznia w biurze Rady Miasta mo¿-
na sk³adaæ pisemne zapytania dotycz¹ce
dzia³alno�ci przychodni rehabilitacyjnej, na
które zostan¹ udzielone odpowiedzi pod-
czas spotkania.

Spotkanie odbêdzie siê 11 stycznia (�ro-
da) 2006 roku o godzinie 17.30 w Miejskim
O�rodku Kultury.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

Zapobieganie
urazom krêgos³upa

Wyk³ad w ramach UTW

Uczestnicy projektu Europoint przed XIII-wiecznym ko�cio³em w Vibo Valentia
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�Strzeli³o nam XXX LAT�
W br. Hufiec ZHP im. Janusza Kusociñ-

skiego obchodzi³ swoje 30 urodziny.
W czerwcu wszyscy: zuchy, harcerze i in-

struktorzy sprawdzali swoj¹ wiedzê i spraw-
no�æ na Harcerskim Rajdzie Gwia�dzistym
w Puszczy Kampinoskiej. Punktem kulmina-
cyjnym Rajdu by³ apel w Palmirach oraz z³o¿e-
nie kwiatów na grobie Janusza Kusociñskiego.

W dniu 19 listopada 2005 r. w Zespole
Szkó³ im. gen. J. Bema odby³o siê Spotkanie
Pokoleñ. Wokó³ symbolicznego ognia, na tle
lasu i strumyka, gdzie to stokrotka ros³a po-
lna, a nad ni¹ szumia³ gaj� spotka³y siê
wszystkie pokolenia harcerzy. Ci, którzy
przed laty zak³adali w naszym mie�cie pierw-
sze dru¿yny harcerskie, druhowie, którzy
w tym samym miejscu, ale kilkadziesi¹t lat
temu z zapartym tchem sk³adali swe pierw-
sze przyrzeczenie, Ci którzy w 1975 roku
odrodzili milanowskie harcerstwo, zak³ada-
j¹c Hufiec im. Janusza Kusociñskiego
i wreszcie najm³odsze pokolenie harcerzy
i zuchów, dziêki którym wszyscy znów maj¹
ochotê �piewaæ harcerskie piosenki.

Wspania³a atmosfera w czasie spotkania,
wspólne �piewanie, wspomnienia by³ych lat
i refleksje nad przysz³o�ci¹, potwierdzi³y s³o-
wa piosenki:
�...bo wszyscy harcerze to jedna rodzina,
starszy i m³odszy, ch³opak i dziewczyna...�

Wszyscy uczestnicy spotkania, korzysta-
j¹c z wydrukowanych �piewników, mieli
okazjê �piewaæ nowe i stare piosenki harcer-
skie, odszukaæ siê na fotografii, zobaczyæ
w kronikach r¹bek historii, wspomnieæ na-
strój dawnych lat, poznaæ by³ych i dzisiej-
szych harcerzy.

W harcerskim krêgu splot³y siê d³onie
wszystkich obecnych � �Bratnie s³owo sobie
dajem, ¿e pomagaæ bêdziem wzajem, druh -
druhowi, druhnie � druh, has³o znaj � czuj
duch��, potem wspólne zdjêcie, wielki tort
i poczêstunek w harcerskiej kuchni.

Pozostaje mi ju¿ tylko podziêkowaæ
wszystkim uczestnikom za stworzenie wspa-
nia³ej atmosfery. Dziêkujê za ¿yczenia i pre-
zenty w³adzom naszego miasta uczestnicz¹-

cym w spotkaniu: Burmistrzowi Jerzemu
Wysockiemu, Przewodnicz¹cemu Rady Mia-
sta Wojciechowi Wlaz³o, Sekretarzowi Urzê-
du p. Wies³awie Kwiatkowskiej, oraz radne-
mu p. Jerzemu Majewskiemu. Dziêkujê Ko-
mendzie Chor¹gwi Sto³ecznej z Warszawy,
Komendzie Hufca Grodzisk Maz., druhnom,
druhom i przyjacio³om harcerstwa, którzy
swym wsparciem pomogli nam zorganizo-
waæ to spotkanie. Dziêkujemy:
� Dyrekcji Zespo³u Szkó³ im. gen. J. Bema

za udostêpnienie szko³y;
� Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 1 za

wypo¿yczenie nag³o�nienia;
� Kierownictwu MOK-u za wypo¿yczenie

elementów do dekoracji;
� Cukierni Pana B³aszczyka z Grodziska

Maz. za wspania³y, pyszny tort;
� Pani Konstancji Do³êga-Do³êgowskiej za

s³odkie krówki;
� Przemi³emu fotografowi p. Annie Rajzyn-

gier.

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ !
Komendantka Hufca

hm. Bo¿ena �Marzena� Osiadacz

Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1 Milanówek,
ul. Królewska 69, tel. 758-35-24

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach 10.00-15.00
Dla uczniów klas I-III :
� Gry i zabawy �wietlicowe
� Gry i zabawy na �wie¿ym powietrzu
� Konkursy
� Wspinaczka
� Zajêcia teatralne
� Wycieczki po bliskiej okolicy
Uczniowie starsi - klasy IV SP - II Gim. Mog¹
uczestniczyæ w zajêciach sportowych (ko-
szykówka, mini hokej, siatkówka, tenis sto-
³owy, wspinaczka). Wszystkie zajêcia pod
opiek¹ nauczycieli.

Szko³a Podstawowa nr 2 Milanówek,
ul. Literacka 20, tel.758-34-85
Planowane s¹ zajêcia w dni powszednie od po-
niedzia³ku do pi¹tkuw godzinach 9.00-12.00
l Zajêcia sportowo-rekreacyjne dla klas 4-6:
siatkówka, koszykówka, tenis sto³owy, uni-
hokej, jazda na ³y¿wach. Od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 9.00-12.00
Zajêcia prowadz¹ nauczyciele wychowania
fizycznego.
l Zajêcia plastyczne o tematyce ekologicz-
nej uczniów klas 4-6
Zajêcia indywidualne i w grupach organizo-
wane w oparciu o formy plastyczne oraz za-
jêcia plastyczno-techniczne zwi¹zane z re-
alizacj¹ projektów �cie¿ki dydaktycznej
i mini ogrodu botanicznego. Od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach 9.00-12.00
Zajêcia prowadz¹ nauczyciele plastyki i przy-
rody.
l Lodowisko - czynne codziennie w godzi-
nach 10.00-19.00 (je�li bêdzie mróz).
Za lodowisko odpowiedzialni s¹ nauczycie-
le wychowania fizycznego i konserwator.
l Zajêcia artystyczne i rekreacyjno-rucho-
we dla dzieci z klas 1-3 � od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 9.00-12.00
Zajêcia prowadz¹ nauczyciele nauczania zin-
tegrowanego.

Zespó³ Szkól Gminnych nr 3, Milanówek,
ul. ¯abie Oczko 1, tel. 757-34-60
W godzinach 10.00-14.00 planowane s¹ za-
jêcia sportowe dla uczniów klas gimnazjal-
nych i �wietlicowe dla uczniów klas I-III
Szko³y Podstawowej naszego Zespo³u Szkó³.
Zajêcia w  Miejskiej Hali Sportowej planowa-
ne s¹ w nastêpuj¹cych godzinach:
� 10.00-11.30 pi³ka siatkowa,
� 11.30-12.30 pi³ka koszykowa,
� 12.30-14.00 pi³ka no¿na.
Zajêcia prowadz¹ nauczyciele zatrudnieni
w szkole.

Miejska Biblioteka Publiczna, Milanówek,
ul. Spacerowa 3,  tel. 755-81-13
Zaprasza dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do ko-
rzystania ze zbiorów w ferie w godzinach:
poniedzia³ki, wtorki, pi¹tki 12.00-18.00,
czwartki 11.00-16.00

Miejski O�rodek Kultury, Milanówek,
ul. Ko�cielna 3, tel. 758-39-60
� Strzelnica MOK otwarta we wtorki i pi¹t-

ki w godzinach 17.00 - 19.00. Strzelnica
mie�ci siê w budynku Zespo³u Szkó³ nr 1
przy ul. Piasta 14. W czasie Ferii Promo-
cja - wstêp 1 PLN. Zajêcia pod opiek¹ in-
struktora.

� Zajêcia plastyczne dla dzieci we wtorki
i czwartki w godzinach 10.00 - 11.30.

FERIE ZIMOWE 16.01.-27.01.2006 r. w Milanówku

Zapraszamy wszystkich chêtnych
dziewczêta i ch³opców na zajêcia judo.

Spotykamy siê:
Wtorek � 18.30-20.00
Pi¹tek  � 18.30-20.00

Milanówek ul. Królewska 69
Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1

tel. kontaktowy 0-604580418
Przyjd� i przekonaj siê sam !!!

Judo
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Kalendarz
imprez artystycznych i sportowych
grudzieñ/styczeñ 2005/2006
GRUDZIEÑ 2005
10.12. (sobota)

godz. 16.00
Twórczy Milanówek. (Miejsce � Zespó³
Szkó³ nr 2 ul. Wójtowska)

14.12. (�roda)
godz. 17.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku, w pro-
gramie wyk³ad pt. �Misja publiczna
Polskiego Radia i jej realizacja, per-
spektywa radia w przededniu cyfry-
zacji� (w nawi¹zaniu do 80-lecia Pol-
skiego Radia) � prezes Polskiego Radia S.A.
Andrzej Siezieniewski (Miejsce � MOK)

16.12. (pi¹tek)
godz. 12.00

Uroczyste wmurowanie kamienia wê-
gielnego pod budowê Centrum Spor-
tu i Rekreacji Grudów (Miejsce � Zespó³
Szkó³ Gminnych nr 1, ul. Królewska 69)

16.12. (pi¹tek)
godz. 16.00

Przedstawienie jase³kowe dla naj-
m³odszych. (Organizator NPSP; Miejsce
� MOK Teatr Letni)

17.12. (sobota)
godz. 17.00

�Trapi�ci z Milanówka� historia i osi¹-
gniêcia zespo³u, który przed laty ws³awi³
siê wykonaniem Mszy Beatowej Katarzy-
ny Gaertner. Prowadzi Leszek Ka³u¿a
z udzia³em Jacka £ocza. W programie
m.in. pokaz �Kroniki Filmowej� z 1977 r.

z fragmentem �Mszy�. (Miejsce � MOK
Teatr Letni)

20.12. (wtorek)
godz. 18.00

Wieczornica (Miejsce � ZSG nr 3,
ul. ¯abie Oczko 1)

21.12. (�roda)
godz. 12.00

Spotkanie Wigilijne � Zwi¹zek
Emerytów Rencistów i Inwalidów.
(Miejsce � MOK, Teatr Letni)

21.12. (�roda)
godz. 18.30

Spotkanie op³atkowe. �Wieczór Kolêd�
(Miejsce � Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
ul. Królewska 69)

22.12. (czwartek)
godz. 14.30

Spotkanie Bo¿onarodzeniowe � Wigilia
2005 dla potrzebuj¹cych. (Miejsce � Miej-
ska Hala Sportowa ul. ̄ abie Oczko 1)

31.12. (sobota)
godz. 23.45

Przywitanie Nowego Roku 2005. (Miej-
sce � Skwer A.F. Ossendowskiego u zbie-
gu ulic Ko�ciuszki i Krakowskiej)

STYCZEÑ  2006
07.01. (sobota)

godz. 14.00
Koncert Fina³owy IV Edycji Konkursu
Wokalnego pt. �Hej kolêda kolêda�.
(Organizator ZEFDJ; Miejsce � MOK,
Teatr Letni)

08.01. (niedziela)
godz. 12.00 � 21.00

14 Fina³. Wielka Or-
kiestra �wi¹tecznej
Pomocy. Zbiórka
pieniêdzy �Dla rato-
wania ¿ycia dzieci po-
szkodowanych w wy-
padkach, w tym na na-
ukê udzielania pierwszej
pomocy�
Przygotowali�my wystêpy artystyczne
dzieci i m³odzie¿y milanowskich szkó³.
Szereg atrakcji, m.in.: taniec, �piew, po-
pisy kabaretowe i sportowe. Zorganizo-
wana bêdzie loteria fantowa.(Miejsce �
Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1, ul. Królew-
ska 69)

11.01. (�roda)
godz. 17.30

Burmistrz Miasta, Komisja Zdrowia Rady
Miasta oraz UTW zapraszaj¹ na wyk³ad
pt. �Zapobieganie Urazom Krêgos³u-
pa�. Prowadz¹cy � Rados³aw Grzywacz.
(Miejsce � MOK)

15.01. (niedziela)
godz. 10.00

Poranek Teatralny. Bilety wstêpu po
5 PLN od osoby do nabycia przed spekta-
klem. (Miejsce � MOK Teatr Letni)

29.01.06 (niedziela)
godz. 10.00

XV-lecie �rodowiska Mielizna �wiato-
wego Zwi¹zku ̄ o³nierzy AK. zapocz¹t-
kuje dziêkczynna msza �w. w ko�ciele pw.
�w. Jadwigi. Po mszy zapraszamy na spotka-
nie kole¿eñskie w MOK, ul. Ko�cielna 3.

� Czyli �Mecz w Milanówku�.  To tytu³
artyku³u w ukazuj¹cym siê w Budapeszcie
czasopi�mie dwujêzycznym polsko-wêgier-
skim �Polonia Wêgierska�, którego autor
Stanis³aw M. Jankowski zaczerpn¹³ informa-
cje z ksi¹¿ki �Milanówek � Ma³y Londyn�,
a �ci�lej z wywiadu z Henrykiem Ochmanem
�Konspiracyjna pi³ka no¿na w Milanówku�.
Opisano w nim epizod z II wojny �wiatowej,
kiedy dru¿yna stacjonuj¹cego w naszym
mie�cie oddzia³u wêgierskiego zgodzi³a siê
rozegraæ mecz z dru¿yn¹ mieszkañców Mi-
lanówka. �Informacje o Wêgrach � pisze S.M.
Jankowski � koñcz¹ siê na powszechnej wie-
dzy o ich nieuczestniczeniu w walkach prze-
ciwko warszawskim powstañcom i przyzwo-
itym zachowaniu wobec milanowian. Wia-
domo te¿, ¿e wycofano ich z frontu, gdzie

Meccs Milanowekben
dostali w skórê od Rosjan�. W dalszej czê-
�ci artyku³u poznajemy szczegó³y tego hi-
storycznego meczu.

Autor artyku³u koñczy s³owami: �Wszyst-
kich, którzy chc¹ braæ udzia³ w teleturnie-
jach, zawiadamiam wiêc, ¿e w 1944 roku
�Jedwabnik� z Milanówka (czyli Polska)
wygra³ z wojskiem wêgierskim (czyli z Wê-
grami) a¿ osiem do trzech�. Wiêcej informa-
cji o pi³ce no¿nej w okresie okupacji hitle-
rowskiej zawarto w ww. ksi¹¿ce �Milanó-
wek � Ma³y Londyn�, któr¹ zainteresowani
mog¹ jeszcze nabyæ w ksiêgarniach i kio-
skach przy stacji PKP i przy ko�ciele.

Andrzej Pettyn Wspólne zdjêcie dru¿yny polskiej
i wêgierskiej na boisku Jedwabnik
Fot. arch. H. Ochmana
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Miejski O�rodek Kultury
05-822 Milanówek, ul. Ko�cielna 3, tel./fax (0-22) 758-39-60
e-mail: mokmilanowek@wp.pl ww.mokmilanowek.pl

PLASTYKA
Zajêcia dla dzieci w wieku 7-12 lat.
Ka¿dy wtorek godz. 16.30-17.30
(Galeria �Letnisko�)
Odp³atno�æ � 35 PLN za miesi¹c

TEATR AMATORSKI
Spotkania w ka¿dy pi¹tek  dla dzieci
i m³odzie¿y: 16.00-17.30 � dzieci w wieku
8-12 lat, 17.30-19.00 � dzieci i m³odzie¿ w
wieku 12-18 lat. Odp³atno�æ � 35 PLN za miesi¹c

Szkó³ka SZACHOWA
Zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y w ka¿d¹ sobotê
godz. 10.00-11.00 (Galeria �Letnisko�)
Odp³atno�æ � 35 PLN za miesi¹c
CHÓR SENIORA
Spotkania w poniedzia³ki i czwartki
godz. 15.00-16.00

Klub PRZEDSZKOLAKA
Poniedzia³ki, �rody i pi¹tki
godz. 10.00-14.00 (Galeria �Letnisko�)
Informacja u prowadz¹cego tel. 724-80-37
Klub SZACHOWY
Poniedzia³ek, �roda i pi¹tek,
godz. 17.00-19.00 (Galeria �Letnisko�)

ZAJÊCIA SPRAWNO�CIOWE
Dla m³odzie¿y i dla doros³ych w ka¿dy wto-

rek i czwartek:
l Gimnastyka na krêgos³up � godz. 17.30
l Pilates � godz. 18.15
l TBC � Aerobik � godz. 19.10
(jedne zajêcia � 7 PLN, karnet miesiêczny 40 PLN)
UWAGA !!!

Od stycznia 2006 roku nast¹pi zmiana cen
za zajêcia: 8 PLN za zajêcia � jednorazowo,
50 PLN za karnet na 8 zajêæ jednego typu do
wykorzystania w ci¹gu 5 tygodni od dnia za-
kupu

SEKCJA STRZELECKA
We wtorki i pi¹tki  w godz.17.00-19.00.
Odp³atno�æ: dzieci i m³odzie¿ szkolna � 5 PLN
za 20 strza³ów, doro�li � 10 PLN za 20 strza-
³ów, za udzia³ w sekcji strzeleckiej MOK � 40
PLN za miesi¹c, mo¿liwe jest wynajêcie po-
mieszczeñ strzelnicy po wcze�niejszym
uzgodnieniu � 50 PLN + VAT za 1 godz.

WARSZTATY Rysunku i Malarstwa
Zajêcia w poniedzia³ki godz. 17.00
(Galeria �Letnisko�)
Odp³atno�æ � 35 PLN za miesi¹c

Spokojnych, radosnych �wi¹t
wszystkiego co najlepsze

w Nowym Roku
Cz³onkom Zwi¹zku Emerytów

Rencistów i Inwalidów
oraz ich rodzinom

¿yczy
Prezes

Irena Zieliñska
wraz z Zarz¹dem

Klub BRYD¯OWY
Czwartki, godz. 18.00-22.00
(Galeria �Letnisko�)

Klub SENIORA
Spotkania w czwartki, godz. 12.00-14.00
(Galeria �Letnisko�)

*
l WYNAJEM  SAL � na spotkania, konfe-

rencje, kursy, seminaria
l WYNAJEM SCENY � na imprezy plene-

rowe i teatralne
l ORGANIZACJÊ IMPREZ ARTYSTYCZ-

NYCH

19 pa�dziernika 2005 r. w galerii �Letni-
sko� Miejskiego O�rodka Kultury w Mila-
nówku otwarto wystawê obrazów wykona-
nych w trudnej technice haftu artystyczne-
go, zorganizowanej przez Zwi¹zek Emery-
tów i Rencistów  w naszym mie�cie. Na
wystawie zaprezentowano prace Alicji Kra-
jewskiej, Heleny Nakoniecznej, Alicji Pacio-
rek, Hanny Pettyn i Ireny Zieliñskiej.

Liczne grono przyby³ych na wernisa¿ (nie
zabrak³o burmistrza Miasta Milanówka Je-
rzego Wysockiego) powita³a Anna Biczyk �

Wernisa¿
obrazów w technice haftu

dyrektor MOK-u, przybli¿aj¹c sylwetki au-
torek prezentowanych prac. Go�ci powita³a
równie¿ Irena Zieliñska � prezes Zwi¹zku
Emerytów � informuj¹c w dalszej czê�ci swo-
jej wypowiedzi o powstaniu grupy twórczej,
za³o¿eniach wystawy, specyfice haftu arty-
stycznego oraz rodzajach zastosowanych
technik, benedyktyñskiej pracy i ogromnej
cierpliwo�ci, która jest niezbêdna w tego ro-
dzaju pracy twórczej. Wernisa¿ u�wietni³
wystêp chóru Cantabile z parafii �w. Jadwigi
�l¹skiej w Milanówku, w którym kilka ze

�piewaj¹cych pañ równie¿ zaj-
muje siê haftem artystycznym.

Tematyka wystawionych ob-
razów to: pejza¿e, kwiaty, mar-
twe natury, portrety, sceny ro-
dzajowe. Obrazy starannie
oprawiono w odpowiednie
ramy, niektóre w owalne passe-
partout.

Co wiêcej mo¿na powiedzieæ
o wystawie? Otó¿ bez w¹tpienia
jest to twórczo�æ podyktowana
wewnêtrzn¹ potrzeb¹ serca,
prace wykonano z du¿ym wy-
czuciem koloru i �wiat³a, przy
³¹czeniu jedno�ci kszta³tu i bar-
wy, co w tej technice ma podsta-
wowe znaczenie. Prace s¹ jasno
okre�lone, zrozumia³e i este-

tyczne dla oka. Sztuka ma tê cenn¹ cechê, ¿e
³¹czy ludzi ¿yczliwych i serdecznych i taka
atmosfera panowa³a podczas wernisa¿u, kie-
dy wymiana do�wiadczeñ sprawia, ¿e pozna-
jemy lepiej siebie, nasze motywacje tworze-
nia, umiejêtno�ci, jest tak¿e form¹ nawi¹zy-
wania wiêzi miêdzyludzkich oraz poszuki-
waniem sensu ¿ycia. Ka¿da twórczo�æ arty-
styczna w obecnych zunifikowanych czasach
jest gestem obronnym przed standaryzacj¹
i szybkim rytmem ¿ycia, jest szukaniem w³a-
snej to¿samo�ci, odbiciem najg³êbszych
prze¿yæ i marzeñ.

O ocenie prezentowanych prac najlepiej
�wiadcz¹ niezwykle pozytywne wpisy do
ksiêgi pami¹tkowej.

Z uznaniem nale¿y odnotowaæ powstanie
grupy haftu artystycznego, pierwszej tego ro-
dzaju w Milanówku, której dorobek twórczy
o¿ywia i pobudza wyobra�niê, wnosi rado�æ
i optymizm do naszego ¿ycia, za co organi-
zatorom i twórcom serdecznie dziêkujemy.
Warto pomy�leæ o organizowaniu tego typu
wystaw przynajmniej raz w roku. Póki co
haftowane obrazy mo¿na bêdzie obejrzeæ
w �wietlicy Zw. Emerytów przy ul. Warszaw-
skiej 37 w godzinach urzêdowania biura
(wtorek i pi¹tek godz. 10-15). Wiele z tych
haftowanych obrazów zostanie zaprezento-
wanych na przed�wi¹tecznym kiermaszu
w Zespole Szkó³ im. J. Bema przy ul. Wój-
towskiej 2 w dniu 10 grudnia br. (pocz¹tek
o godz. 16.00) w ramach �Twórczego Mila-
nówka�

W³odzimierz Staro�ciak

Milanowskie mistrzynie haftu artystycznego w towa-
rzystwie dyrektor MOK; od lewej: Alicja Paciorek,
dyrektor MOK Anna Biczyk, Alicja Krajewska,
Irena Zieliñska, Helena Nakonieczna i Hanna Pettyn
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20 pa�dziernika 2005 roku w Teatrze Let-
nim Miejskiego O�rodka Kultury mia³o miej-
sce rozstrzygniêcie konkursu historyczno-
literackiego dotycz¹cego ¿ycia i twórczo�ci
F.A. Ossendowskiego � pisarza i podró¿ni-
ka. Konkurs zosta³ zorganizowany przez
Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Miejski O�ro-
dek Kultury w Milanówku, wziê³o w nim
udzia³ jedenastu uczniów z milanowskich
gimnazjów.

I miejsce przypad³o Micha³owi  Szymañ-
skiemu,  uczniowi klasy II ZSG nr 3, II miej-
sce zajê³a Karolina Skibiñska, uczennica kla-
sy II z ZSG nr 3, III miejsce zajêli ex aequo:
Mateusz Rataj z klasy II  ZSG nr 3 i Jan Sro-
czyñski z klasy I ZSG nr 1. Wyró¿nienia
otrzymali: Anna Szewczyk z klasy I  ZSG nr 1,
Weronika Chrzanowska z klasy I Gimnazjum
Spo³ecznego MTE i Marta Kucharska z klasy
II ZSG nr 3.

Laureaci odebrali z r¹k Burmistrza Jerze-
go Wysockiego  pami¹tkowe dyplomy
i ksi¹¿ki. Pozostali uczestnicy: Marta Kraw-
czyk  z klasy III ZSG nr 1, Katarzyna Szacho-
wicz z klasy III ZSG nr 1, Joanna Paskucka
z klasy I Gimnazjum Spo³ecznego MTE i Fi-

�¯ycie i twórczo�æ F. A. Ossendowskiego�
lip Or³owski z klasy I ZSG nr 1 równie¿ otrzy-
mali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.

W uroczysto�ci wziêli udzia³  patroni ho-
norowi konkursu: Burmistrz Jerzy Wysocki,
pan Witold St. Micha³owski � prezes fundacji
Odysseum (O�rodek Dokumentacji Dokonañ
Polaków w �wiecie), pani doktor Helena Kra-
jewska � niestrudzona popularyzatorka oso-
by pisarza, pan Andrzej Pettyn � prezes To-
warzystwa Mi³o�ników Milanówka, pan Szy-
mon Wdowiak � znany podró¿nik, filmowiec,
himalaista i liczna reprezentacja m³odzie¿y
z milanowskich gimnazjów wraz z nauczy-
cielami.

Celem, który przy�wieca³ konkursowi,
by³o przybli¿enie m³odzie¿y niezwyk³ej oso-
bowo�ci pisarza i podró¿nika. W roku bie¿¹-
cym mija sze�ædziesi¹t lat od jego �mierci (zo-
sta³ pochowany na miejscowym cmentarzu),
na rok przysz³y przypada sto trzydziesta
rocznica urodzin. Znaczn¹ rolê w przywró-
ceniu pisarzowi nale¿ytego miejsca w dzie-
jach polskiej literatury i przypomnieniu jego
podró¿niczych dokonañ odegra³ pan Witold
St. Micha³owski, jeden z patronów honoro-
wych konkursu, który 12 wrze�nia br. wy-

g³osi³ w milanowskich gimnazjach prelekcje
na temat F.A. Ossendowskiego. Uroczysto-
�ci wrêczenia nagród towarzyszy³a okolicz-
no�ciowa wystawa ksi¹¿ek pisarza ze zbio-
rów Biblioteki Parafialnej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Milanówku.

W przysz³ym roku, w ramach obchodów
sto trzydziestej rocznicy urodzin pisarza,
planujemy kolejny cykl prelekcji p. Witolda
Micha³owskiego w milanowskich szko³ach.

Organizatorzy dziêkuj¹ go�ciom za przy-
bycie, nauczycielom za bardzo dobre przy-
gotowanie  m³odzie¿y do konkursu, za� oso-
bom nagrodzonym sk³adaj¹ gratulacje.

Organizatorzy
Zofia Pawlak-Szymañska MBP

Anna B. Biczyk  MOK

Jak co roku  w pa�dzierniku nauczyciele
i wychowawcy �wiêtowali Dzieñ Edukacji
Narodowej. To �wiêto szczególne, ró¿ni¹ce
siê dalece od innych tego rodzaju �wi¹t ró¿-
nych grup zawodowych. Jest tak dlatego, ¿e
prawie wszyscy jeste�my emocjonalnie zwi¹-
zani z tymi lud�mi. Ka¿dy z nas otar³ siê
o szko³ê. We wszystkich  zostawi³a ona trwa-
³y �lad w psychice i naszym ¿yciu. Szczegól-
n¹ trosk¹ powinni�my otaczaæ weteranów
pracy nauczycielskiej. To Oni w du¿ej mie-
rze ponie�li trud wykszta³cenia i wychowa-
nia naszych dzieci. W Milanówku wiêkszo�æ tych
ludzi jest zrzeszona w Zwi¹zku Zawodowym
Nauczycieli Emerytów i Rencistów �MILAN�.

12 pa�dziernika 2005 r. w Miejskim
O�rodku Kultury w Milanówku odby³a siê
uroczysto�æ z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej. Uroczysto�æ zosta³a zorganizowana
przez Zarz¹d wspomnianego zwi¹zku, przy
wspó³pracy Dyrekcji  i pracowników MOK-u.

Oprócz cz³onków zwi¹zku obecni byli:
Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki i Sekre-
tarz Wies³awa Kwiatkowska, nauczyciele
emeryci ze Szko³y Podstawowej nr 1,  przed-
stawiciele �Uniwersytetu Trzeciego Wieku�,
cz³onkowie chóru �Z³oty Li�æ� oraz wystê-
puj¹cy w podwójnej roli, jako  go�cie i jako
arty�ci, cz³onkowie zespo³u muzycznego
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego z Grodzi-
ska Maz.

Dzieñ Edukacji u weteranów pracy
pedagogicznej Zaproszonych go�ci powita³a Dyrektor

MOK-u p. Anna Barbara Biczyk oraz prezes
Zwi¹zku Zawodowego Nauczycieli Emerytów
i Rencistów �MILAN� p. Maria Jarosiñska.
Nastêpnie Burmistrz Jerzy Wysocki z³o¿y³ od
w³adz miasta wszystkim nauczycielom eme-
rytom i rencistom ¿yczenia oraz kwiaty na
rêce prezesa zwi¹zku.

Uroczysto�æ ta mia³a charakter donios³y
i jednocze�nie integracyjny, bowiem brali
w niej udzia³ równie¿ przedstawiciele kultu-
ry i sztuki z ró¿nych  �rodowisk dzia³aj¹cych
na terenie gminy i powiatu.

W czê�ci artystycznej wyst¹pi³ zespó³ wo-
kalno-instrumentalny przy Z.O.P Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego w Grodzisku Maz.
kierowany przez Stanis³awa Wi�niewskiego
(prof. Zespo³u Szkó³ przy ul. Piasta 14).  �pie-
wa³y kole¿anki: Zofia Ciesielska, Krystyna
Majewska, Alicja Paciorek, Barbara Matejuk,
Teresa Rybczyñska, Aurelia Sobieraj, Maria
Stankiewicz, Wies³awa �liwiñska i Maria
Wdowiak. Akompaniowali: El¿bieta Barto-
siak fortepian i Andrzej Trochim � gitara. Wy-
stêp zosta³ przyjêty niezwykle sympatycznie
ze wzglêdu na jego poziom artystyczny oraz
teksty piosenek zwi¹zane z prac¹ nauczycieli
i ich aktualnymi problemami.

Go�ci zachwyci³a równie¿ gra na gitarze
i �piew solowy p. Micha³a Straszewskiego �
artysty z £omianek. Piêkne i nastrojowe, sta-
re romanse rosyjskie przenios³y na chwilê

uczestników imprezy do innego niezwyk³e-
go �wiata.

Na zakoñczenie bardzo o¿ywi³ wszyst-
kich wystêp dziewczêcego zespo³u wokalne-
go z Zespo³u Szkó³ im. Józefa Bema, który
przyby³ tu pod opiek¹  p. pedagog Barbary
Walaszek. Dziewczêta �piewa³y z wielk¹
werw¹ i brawur¹, zachêcaj¹c wszystkich do
tañca.

Spotkanie potwierdzi³o konieczno�æ
i mo¿liwo�æ integracji �rodowisk nauczyciel-
skich powiatu grodziskiego.

Maria Jarosiñska

Serdecznie dziêkujê PP El¿biecie,
Ewie, Hubertowi i Krzysztofowi za
wspieranie finansowe naszej akcji

do¿ywiania dzieci
w szko³ach podstawowych publicznych.

Barbara Kaszycka

 W imieniu Stowarzyszenia
Dobroczynnego ¿yczê wszystkim

Ofiarodawcom i Podopiecznym
dobrych i radosnych

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia
 oraz Szczê�liwego

Nowego 2006 Roku.
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Wspania³ym akcentem muzycznej jesie-
ni w Milanówku by³ Koncert Jazzowy, który
odby³ siê 22.10.2005 roku o godz. 18.00
w Miejskim O�rodku Kultury.

Przybyli go�cie mieli okazjê pos³uchaæ
i delektowaæ siê �wietn¹ muzyk¹, zagran¹
przez jednych z najlepszych jazzmanów
w Polsce. Na saksofonie zagra³ Piotr Cie�li-
kowski, jazzman znany i szanowany w �wiat-
ku artystycznym nie tylko w Polsce, ale i za
granic¹. Ma na Swoim koncie karierê w Sta-
nach Zjednoczonych, wspó³pracuj¹c z najwy-
bitniejszymi gwiazdami amerykañskiego
jazzu. Na kontrabasie zagra³ Piotr Rodowicz
maj¹cy równie¿ bogaty dorobek artystyczny.
Mieli�my okazjê go�ciæ jednego z czo³owych
pianistów jazzowych w Polsce i w Niemczech,
Wojciecha Majewskiego.

W kawiarnianej atmosferze, przy aroma-
cie parzonej kawy p³ynê³y rytmy �wietnej
muzyki, idealnej na ten sobotni, jesienny
wieczór. Miêdzy utworami odbywa³y siê
krótkie prelekcje na temat historii jazzu i cie-
kawe anegdotki z ¿ycia s³ynnych muzyków.

Koncert by³ specyficznym i jedynym
w swoim rodzaju �balsamem na duszê�, któ-
ry pozostawi³ po sobie mi³e wspomnienie
muzycznej kontemplacji.

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Jazz w MOK

Od najm³odszych lat rozbudzamy zainte-
resowanie literatur¹. Zaciekawienie  rymo-
wanym  tekstem wystêpuje u dziecka wcze-
�niej ni¿ zainteresowanie ilustracj¹. Wiele
utworów recytowanych przez doros³ych
(czêsto ludowych) utrwala siê w pamiêci
dziecka, budz¹c zainteresowanie nie tyle tre-
�ci¹, ile form¹ d�wiêkow¹, niejednokrotnie
powi¹zan¹ z zabaw¹.

Utwory te odgrywaj¹ znaczn¹ rolê w przy-
gotowaniu do odbioru utworu literackiego,
do budzenia zainteresowañ ¿ywym s³owem.
Dzieci lubi¹ s³uchaæ utworów i chêtnie ucz¹
siê ich na pamiêæ. Wczuwaj¹ siê w recyto-
wany wiersz i zupe³nie inaczej ni¿ doro�li,
prze¿ywaj¹ sytuacjê czy komizm postaci.

 Samorz¹d Szkolny Integracyjnej Spo³ecz-
nej Szko³y Podstawowej postanowi³ wyj�æ

Konkurs recytatorski �Co ja plotê?�
naprzeciw dzieciêcym zainteresowaniom.
Zorganizowa³ konkurs recytatorski, który
przybli¿y³ najm³odszym czytelnikom twór-
czo�æ m³odej poetki Agnieszki Fr¹czek, au-
torki takich tomików jak �Co ja plotê?� czy
�Bziki Weroniki�. Jej wiersze, pe³ne surreal-
nych skojarzeñ i zaskakuj¹cych point, prze-
pe³nione humorem, s¹ kontynuacj¹ i rozwi-
niêciem utworów jej duchowego i artystycz-
nego przewodnika i mistrza � Jana Brze-
chwy.

Dnia 28 pa�dziernika 2005 roku, dzieci
od 5 do 10 lat, z milanowskich szkó³ i przed-
szkoli, wziê³y udzia³ w konkursie, który zo-
sta³ rozstrzygniêty w dwóch kategoriach wie-
kowych. Recytacje przepe³nione by³y poczu-
ciem humoru i dowcipem, opartymi na dzie-
ciêcej wyobra�ni i fantazji. Dziesi¹tego listo-
pada 2005 roku laureaci spotkali siê
z p. Agnieszk¹ Fr¹czek  i odebrali nagrody
z r¹k autorki, która by³a zauroczona dzie-
ciêcymi wystêpami.
Kategoria wiekowa  7-10 latki (klasy I-III)
I miejsce � Emilka Langa � Zespó³ Szkó³

Gminnych nr 1
II miejsce � Cyprian Noiñski-Witaszek,

Grze� Kopeæ � Szko³a Podstawowa nr 2

II miejsce � Ania Oziemblewska � Nowa
Prywatna Szko³a Podstawowa

III miejsce � Klara Bu³ynko � Szko³a Podsta-
wowa nr 2
Ania Bortnik � Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa

Wyró¿nienia: Ma³gorzata Dziewicka � Ze-
spó³ Szkó³ Gminnych nr 1
Kuba Duchniewicz � Nowa Prywatna
Szko³a Podstawowa

Kategoria 5 i 6-latki
I miejsce � akub Pieni¹¿ek � Przedszkole nr 1,
II miejsce � Julia Wa³kowska � Integracyjna

Spo³eczna Szko³a Podstawowa nr 18
III miejsce � Zuzanna Berus � Integracyjna

Spo³eczna Szko³a Podstawowa nr 18
oraz Miko³aj Krysiak � Integracyjna Spo-
³eczna Szko³a Podstawowa nr18

Wyró¿nienia: Filip Nogaj, Jadzia Wojcie-
chowska oraz Eryk Surdyna z Przedszko-
la nr 1
oraz Wiktor Kopczyñski i Iga Cetnar z In-
tegracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawo-
wej nr 18

Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów

Agnieszka Gontarczyk
Teresa Murawska

W pi¹tkowy wieczór 05.11.2002 r., o go-
dzinie 17.00 w Galerii �Letnisko� Miejskie-
go O�rodka Kultury w Milanówku odby³ siê
wernisa¿ Wystawy Malarstwa i Rysunku
�W Drodze...�. Przy blasku �wiec i �piewie
Pana Dariusza Biernackiego, mo¿na by³o de-
lektowaæ siê wystaw¹ prac Pana Adama Jac-
ka Winklera.

Wystawa opowiada³a o ró¿nych poczyna-
niach i zaanga¿owaniu afgañskiego ludu
w walkê z sowieckim naje�d�c¹. Mo¿na by³o
obejrzeæ fotografie, bêd¹ce artystyczn¹ do-
kumentacj¹ dziej¹cych siê wydarzeñ w Afga-
nistanie, jak równie¿ intryguj¹cych obrazów
malowanych na kartonach po opakowaniach.

Adam Jacek Winkler urodzi³ siê w Toru-
niu w 1937 roku, dzieciñstwo i m³odo�æ spê-
dzi³ w Milanówku. Studiowa³ na Wydziale
Historii Sztuki w Warszawie. W 1965 roku
wyjecha³ do Francji i tam ju¿ pozosta³. By³
mocno zaanga¿owany w opozycjê antyso-
wieck¹. Wraz z kolegami postanawia zorga-
nizowaæ w Pary¿u grupê, która dzia³a³a na
rzecz opozycji w Polsce i w innych krajach
Europy �rodkowej. Jednym ze sposobów
walki  dla �sprawy� by³ przerzut nielegalnej
literatury drog¹ przez Tatry. Dzia³alno�æ ta
koñczy siê s³ynnym procesem �Taterników�.
Winkler organizuje szereg akcji, w tym ma-
nifestacje w obronie uwiêzionych, kolokwia,
spotkania z osobisto�ciami politycznymi we
Francji. Po wybuchu wojny afgañskiej, Win-
kler bardzo anga¿uje siê w sprawy tego kra-

�W Drodze...� ju. Odwaga tego niewielkiego, górskiego na-
rodu, który opar³ siê potêdze sowieckiej, za-
fascynowa³a go od pocz¹tku. Pokazuje to
m.in. w swoich pracach malarskich i fotogra-
fiach. W sierpniu 1983 roku zanosi na szczyt
Mont Blanc flagê Solidarno�ci. Zdjêcia, bê-
d¹ce dowodem tej sytuacji, obieg³y ca³y
�wiat, ukazuj¹c siê w najwiêkszych dzien-
nikach i gazetach.

Adam Jacek Winkler zosta³ uhonorowa-
ny afgañskim imieniem, brzmia³o ADAM
CHAN, co jest honorowym tytu³em przywódcy.

Góry by³y zawsze Jego pasj¹. Wspina³ siê
w Tatrach, w Alpach, gdzie zgin¹³ 12 pa�-
dziernika 2002 roku w masywie Mont Blanc.

Ró¿ne Jego etapy ¿ycia, jak równie¿ spoj-
rzenie na �wiat, znajdowa³y wyraz w �obra-
zach� malowanych gwaszem, a tak¿e
w ogromnej ilo�ci rysunków i fotografii.

Wystawa w Galerii �Letnisko� by³a prób¹
zebrania tego ca³ego materia³u i przedstawie-
nia nie tylko dzie³, ale przede wszystkim tego
wspania³ego cz³owieka.

Na wernisa¿, przybyli liczni go�cie z ró¿-
nych regionów Polski, jak równie¿ z zagra-
nicy. Wystawa wzbudzi³a ogromne zaintere-
sowanie mieszkañców Milanówka. Przyby³
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysoc-
ki, Sekretarz Miasta Wies³awa Kwiatkowska
oraz Radni Naszego Miasta. Z Francji przy-
jecha³a ¿ona i córka Adama Jacka Winklera,
które by³y inicjatorkami tej wystawy i zor-
ganizowa³y jej piêkn¹, klimatyczn¹ sceneriê.

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Saksofon - Piotr Cie�likowski, kontrabas
- Piotr Rodowicz, fortepian - Wojciech
Majewski
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Salonik � Galeria Historyczna
miasta Milanówka

Z rado�ci¹ informujê szanownych czytel-
ników, i¿ SALONIK � GALERIA Historyczna
Miasta Milanówka uroczy�cie otwarty 3 maja
2005 r. w willi �Matulka� (budynek POCZTY
POLSKIEJ), pocz¹tkowo mieszcz¹cy siê na
piêtrze, obecnie zosta³ przeniesiony na par-
ter, z g³ównego wej�cia na wprost. Sta³o siê
tak dziêki staraniom Burmistrza Miasta Mi-
lanówka Jerzego Wysockiego oraz dziêki
¿yczliwo�ci i zrozumieniu Naczelnik Urzê-
du Pocztowego Aliny Stawyskiej i przedsta-
wiciela dyrekcji Poczty Polskiej Bohdana
Kubickiego.

Nowa lokalizacja jest zdecydowanie ko-
rzystniejsza ze wzglêdu na ³atwy dostzêp
zwiedzaj¹cych, co czyni placówkê bardziej
obecn¹ w naszej milanowskiej codzienno�ci.
Przy tej okazji pragnê podziêkowaæ panu Je-
rzemu Wysockiemu za podjêcie starañ, któ-
rych owocem jest Salonik bliski sercu
wszystkich milanowian. Potrzebê istnienia
muzeum podkre�la ogromna wiêkszo�æ
zwiedzaj¹cych, wyra¿aj¹c podziêkowania,
które dla nas organizatorów s¹ wielk¹ satys-
fakcj¹.

Nieocenion¹ jak zawsze pomoc okaza³
Miejski O�rodek Kultury w osobie pani Dy-
rektor Anny Biczyk, pana Grzegorza Lawen-

dowskiego, a zw³aszcza pana Artura Nie-
dziñskiego, który wyj¹tkowo zrêcznie roz-
wi¹zywa³ wszystkie problemy.

Ekspozycja zosta³a podzielona na panele
tematyczne dotycz¹ce miêdzy innymi rozwo-
ju terytorialnego Milanówka i za³o¿eñ urba-
nistycznych miasta ogrodu, architektury,
przyrody, jedwabiu, okresu okupacji, wybit-
nych mieszkañców, kultury, Solidarno�ci,
promocji miasta i wydawnictw o Milanówku
oraz mini galeria � �Milanowskie motywy�.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych zarówno indywidualnie, jak
i w grupach zorganizowanych, a w szczegól-
no�ci uczniów wraz z pedagogami milanow-
skich szkó³ do zwiedzania SALONIKU � GA-
LERII Historycznej Miasta Milanówka w �ro-
dy w godz. od 16.00 do 18.00 lub po telefo-
nicznym uzgodnieniu tel. (0-22) 758 30 69.

W³odzimierz Staro�ciak
          Kustosz Saloniku - Galerii

Du¿ym wydarzeniem, u�wietniaj¹cym
�wiêto pañstwowe Dnia Niepodleg³o�ci,
by³ recital fortepianowy Stanis³awa Drze-
wieckiego, który odby³ siê 11.11.2005 r.
o godz. 12.00 w Miejskim O�rodku Kul-
tury w Milanówku, przy ul. Ko�cielnej 3.

Wydarzenie to cieszy³o siê ogromnym
zainteresowaniem zarówno mieszkañców
Milanówka, jak i przyby³ych go�ci z ca³ej Pol-
ski. Ponad dwie�cie osób zape³ni³o salê,
w której odby³ siê koncert. Artystê powita³
Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki
i Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury Anna
Barbara Biczyk. Na uroczysto�æ przyby³y
w³adze miasta, go�cili�my z-cê Burmistrza
Bogdana Koryckiego, Sekretarz Miasta Wie-
s³awê Kwiatkowsk¹, Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Wojciecha Wlaz³o oraz radnych
miasta i powiatu. Swoj¹ osob¹ zaszczyci³ nas
Ksi¹dz Dziekan Zbigniew Szysz.

Stanis³aw Drzewiecki, �wietny pianista,
ju¿ w wieku sze�ciu lat pojecha³ jako solista
na swoje pierwsze tournée koncertowe po
Japonii z orkiestr¹ Sinfonia Varsovia pod
dyrekcj¹ Volkera Schmidta-Gertenbacha.
26 stycznia 2003 r. Stanis³aw Drzewiecki
wyst¹pi³ w najbardziej presti¿owej sali �wia-
ta � w nowojorskiej Carnegie Hall (�Isaac
Stern Auditorium�), odnosz¹c wielki sukces.
Artysta posiada w swoim repertuarze osiem-
na�cie koncertów fortepianowych, które wy-
konywa³ pod batut¹ najwybitniejszych dyry-
gentów polskich i zagranicznych. To tegorocz-
ny uczestnik XV Miêdzynarodowego Konkur-
su Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

Stanis³aw Drzewiecki zaprezentowa³ jed-
ne z najwa¿niejszych i najpiêkniejszych
utworów F. Chopina i F. Schuberta.

Przybyli go�cie podzêkowali arty�cie za
wspania³e wykonanie koncertu burzliwymi
owacjami na stoj¹co. Niew¹tpliwie wydarze-
nie to pozostanie w naszych sercach i umy-
s³ach na d³ugo.

Instruktor merytoryczny MOK
 Edyta Budziewska

Koncert
Stanis³awa
Drzewieckiego

Pianista Stanis³aw Drzewiecki podczas
koncertu w Teatrze Letnim
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W ostatnim czasie o Milanówku czêsto
pisano i mówiono w mediach centralnych
i regionalnych. �Gazeta Wyborcza� w swo-
im dodatku �Gazeta Sto³eczna� zamie�ci³a
obszerne wspomnienie (wraz ze zdjêciem)
o Robercie �niadewiczu pióra Andrzeja Pet-
tyna, w nawi¹zaniu do przypadaj¹cej w koñ-
cu wrze�nia pi¹tej rocznicy �mierci tego wy-
bitnego artysty plastyka, konserwatora dzie³
sztuki i niezrównanego popularyzatora
�wielkiej sztuki w ma³ej ojczy�nie�. O �nia-
dewiczu i jego dzia³alno�ci zamieszczono
równie¿ wspomnienie w ksi¹¿ce �Milanówek
� miejsce magiczne�.

O promocji tej ksi¹¿ki i upowszechnianiu
kultury w naszym mie�cie mówi³ w wywia-
dzie nadanym w �Radiu dla Ciebie� bur-
mistrz Jerzy Wysocki. O nowej ksi¹¿ce w Pro-
gramie III Polskiego Radia obszernie poin-
formowa³ s³uchaczy jej g³ówny autor Andrzej
Pettyn, przy okazji przypominaj¹c kulturo-
twórcze tradycje Milanówka. Tej samej ksi¹¿-
ce pó³godzinn¹ audycjê po�wieci³o Radio
Bogoria, uzupe³niaj¹c rozmowê z autorem
o naszym �miejscu magicznym� utworami
w wykonaniu Kapeli Ludowej milanowiani-

Milanówek w mediach
centralnych i regionalnych

na Feliksa Dzier¿anowskiego, którego pracy
po�wiêcono osobny rozdzia³ w ww. publikacji.

Obszern¹ relacjê z promocji ksi¹¿ki za-
mie�ci³o równie¿ �¯ycie ̄ yrardowa�. Jej au-
torka Anna Wasek informuje, ¿e promocji
towarzyszy³o du¿e zainteresowanie, ponie-
wa¿ odby³a siê z udzia³em ok. 300 mieszkañ-
ców i przyjezdnych, by³ych mieszkañców
Milanówka z ró¿nych miast Polski. Autorka
dodaje, ¿e promocjê u�wietnili swoimi wy-
stêpami ceniony �piewak operowy Dariusz
Biernacki - mieszkaniec Milanówka, Anna
Bukowska (deklamacje) i zespó³ muzyczny
�Trapi�ci� z solistk¹ Dorot¹ Dyksowsk¹.

Chêtnie czytany dwutygodnik �Co? Gdzie?
Kiedy? na Mazowszu� zamie�ci³ recenzjê
ww. publikacji, któr¹ jej autor Marek Zdrzy-
³owski zakoñczy³ s³owami: �Ksi¹¿ka ta
z pewno�ci¹ znajdzie miejsce na pó³kach
wszystkich ludzi kochaj¹cych to szczególne
- miejsce magiczne.� Wypada mieæ nadzie-
jê, ¿e tak siê stanie, zw³aszcza, ¿e zbli¿a siê
Bo¿e Narodzenie i tradycja upominków �pod
choinkê�. Na taki w³a�nie upominek nadaje
siê najnowsza ksi¹¿ka o naszym mie�cie.

El¿bieta Siwek
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06.11.2005 roku 80 zawodników z piêciu szkó³ rywalizowa³o
w turnieju pi³ki halowej o �Puchar Burmistrza Miasta�.

Przyjemnie by³o popatrzeæ jak m³odzie¿ ambitnie walczy³a o ka¿d¹
pi³kê. Akcja Antka Filcka ze spo³ecznego gimnazjum i strzelona przez
niego bramka by³a ozdob¹ tego turnieju.
Wyniki turnieju:

Strza³y w dziesi¹tkê

W drugim meczu w Koszykarskiej Lidze
Szkó³ �rednich ch³opcy ulegli mistrzom
z 7 LO im. S³owackiego 80-131 (M. £uka-
siewicz 22 pkt, 17 zb, B. Kania 20 pkt, £. Kie-
³ek 12 pkt, P.Obrêbski 10 pkt). W kolejnym
meczu, pierwszym na wyje�dzie, ch³opcy nie
dali ¿adnych szans Gimnazjum 144, wygry-
waj¹c 121-58 (M. £ukasiewicz 27 pkt, 9 zb,
£. Kie³ek 23 pkt, 12 as, B. Kania 15 pkt, 6 zb,
J. Szugajew 13 pkt, 9 as).

Dziewczêta na pocz¹tek Ligi uleg³y u sie-

Sezon koszykarski na Piasta 14
bie 17 LO 28-56 (K.Dobrosz 15 pkt, M.La�-
mirska 10 pkt, K.Sobczak 1 pkt, 15 zb). Drugi
mecz przyniós³ ³atwe zwyciêstwo z 78 LO 56-
30 (K.Dobrosz 20 pkt, 6 zb, M. La�mirska
16 pkt, 12 zb, K. Sobczak 10 pkt, 14 zb).
W trzecim meczu rozegranym u siebie dziew-
czêta nie sprosta³y 62 LO (klub SKS 12 War-
szawa), przegrywaj¹c 38-60  (M.La�mirska
13 pkt, K.Sobczak 11 pkt, 18 zb, 4 blk, K.Do-
brosz 7 pkt, 7 zb). W kolejnym meczu tym
razem na wyje�dzie, dziewczêta po bardzo

s³abym wystêpie uleg³y Gimnazjum 144
(klub UKS LA Basket Warszawa) 29-55 30
(K. Dobrosz 13 pkt, 7 zb, K. Sobczak 7 pkt,
16 zb, 5 blk).

Ch³opcy i dziewczêta chcieliby podziêko-
waæ firmie ZPWO Juliusz Szewczyk, Burmi-
strzowi miasta panu Jerzemu Wysockiem
i Grzegorzowi Lawendowskiemu, prezesowi
UKS �3� Milanówek za �rodki przekazane na
dru¿ynê.

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

  Micha³ Gbur

Z okazji Dnia Niepodleg³o�ci na strzelni-
cy MOK odby³y siê zawody strzeleckie z bro-
ni pneumatycznej (wiatrówki) o �Puchar
Przewodnicz¹cego Rady Miasta i Burmistrza
Miasta�.

W�ród w³adz samorz¹dowych najlep-
szymi okazali siê w rywalizacji kobiet:

Ma³gorzata Filipiak � pierwsze miejsce,
Bo¿ena Utrata � drugie miejsce, El¿bieta
£yszkowska � trzecie miejsce. W�ród panów:
Bogdan Korycki � pierwsze miejsce, Jerzy
Mota³a � drugie miejsce, Mariusz Koszuta �
trzecie miejsce. Puchary wrêcza³ Przewodni-
cz¹cy Rady Miasta Wojciech Wlaz³o.

£y¿wiarski Puchar Zimy
Milanowscy Panczeni�ci

26-27 listopada w Sanoku odby³a siê pierwsza edycja Ogólno-
polskich Zawodów Dzieci w £y¿wiarstwie Szybkim w sezonie 2005/
2006. Bardzo dobrze zaprezentowali siê w swoich kategoriach wie-
kowych milanowscy panczeni�ci. Dominika Sierakowska - 2 m-ce,
Ma³gorzata Okrasiak - 6 m-ce, Katarzyna Perzyñska - 8 m-ce
(uczniowie SP nr 2), Anna Beta - 6 m-ce, Maja Leszczyñska - 5 m-ce,
Oktawia Bardziñska - 6 m-ce, Karolina Kocz - 3 m-ce, Agata
Wo�niak - 8 m-ce, Magdalena Paj¹k - 8 m-ce, Kamil Dohanik
- 5 m-ce (uczniowie ZSG nr 3). W punktacji szkó³ ZSG nr 3 zaj¹³
4 m-ce, a SP nr 2 8 m-ce.

Gratulujemy i ¿yczymy sukcesów w kolejnych zawodach. Mamy
nadziejê, ¿e m³odzi adepci ³y¿wiarstwa pójd¹ w �lady najlepszych
zawodników z Milanówka, jak S³awomir Chmura czy Luiza Z³ot-
kowska, a mo¿e nawet w �lad za Paw³em Zygmuntem.

 Nauczyciel kf. w ZSG nr 3
Artur Niedziñski

Grupa milanowskich panczenistów z najlepszym
polskim zawodnikiem Paw³em Zygmuntem

Po samorz¹dowcach w szranki stanêli
najlepsi zawodnicy ze szkó³ milanowskich.

Zwyciêzcy strzelali bardzo dobrze. Po-
winni�my powo³aæ sekcjê klubow¹, aby naj-
lepsi strzelcy mogli reprezentowaæ Milanó-
wek na zawodach ogólnopolskich.

Wyniki zawodów:
Szko³y Podstawowe

1 m-ce Inga Wójcicka
1 m-ce Hubert Persa
2 m-ce Ola Matysiak
2 m-ce Wojtek Rydzewski
3 m-ce Tomek Rydzewski

Gimnazjum
1 m-ce Agata Persa
1 m-ce Bartek Wójcicki
2 m-ce Paulina Persa
2 m-ce Mateusz Rataj
3 m-ce Kacper £oj

Liceum
1 m-ce Joanna Tomaszewska
1 m-ce Jacek Tomczyk
2 m-ce Sylwia Tempczyk
2 m-ce Micha³ Cie�la
3 m-ce Agnieszka Wizner
3 m-ce Bartosz Szarek
Puchary, medale i nagrody rzeczowe wrêczy³

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki.
Koordynator ds. sportu

W³odzimierz Filipiak

Szko³a Podstawowa

Klasy IV
1 m-ce Zespó³ Szkó³
Gminnych nr 3
2 m-ce Szko³a Podstawowa nr 2
Klasy V-VI
1 m-ce Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1

2 m-ce Integracyjna Spo³eczna
Szko³a Podstawowa
3 m-ce Szko³a Podstawowa nr 2

Gimnazjum
1 m-ce Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3
2 m-ce Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1
3 m-ce Spo³eczne Gimnazjum

Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki w towarzystwie Uczestników
i organizatorów Mistrzostw

Mistrzostwa halowe szkó³
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Selektywna Zbiórka Odpadów
Zasady:
Do zbiórki posegregowanych odpadów

w zintegrowanym systemie przeznaczo-
ne s¹:

1. Kolorowe worki o pojemno�ci 60 lub 120 l,
specjalnie oznaczone � napis informuj¹-
cy o rodzaju odpadów z logo firmy obs³u-
guj¹cej ten system,

a) Worki bia³e � SZK£O � opakowania ze
szk³a: butelki, s³oiki i inne opakowania
szklane.

Uwaga! do worków nie wrzucamy: nakrê-
tek, pokrywek i butelek z metalu i plasti-
ku, porcelany i fajansu, szyb zbrojonych,

b) Worki niebieskie � MAKULATURA � od-
pady papierowe: gazety, tektury .

Uwaga! do worków nie wrzucamy: tektur
impregnowanych, pampersów i podpa-
sek.

c) Worki czerwone � Z£OM I TETRA-PAK
� drobny z³om, puszki metalowe, drobne
przedmioty metalowe /galanteria/, karto-
ny po sokach, mleku itp.

Uwaga! nie wrzucamy do worków: akumu-
latorów i du¿ego z³omu.

d) Worki zielone � TWORZYWA SZTUCZNE:
folie i opakowania chemii gospodarczej,

plastikowe butelki po napojach.
Uwaga! do worków nie wrzucamy: opako-

wañ po �rodkach ochrony ro�lin, farbach,
lakierach, lekarstwach oraz opakowañ po
olejach technicznych.

2. Wk³ady foliowe o pojemno�ci 60 l, specjal-
nie oznaczone z napisem �bio-odpady�
z logo firmy � na odpady organiczne po-
chodzenia ro�linnego � odpadki kuchen-
ne, trawa, li�cie, resztki ro�linne z upraw
w przydomowych ogródkach.

3. Worki czarne � INNE ODPADY � o pojem-
no�ci 60 lub 120 l, specjalnie oznaczone
� napis informuj¹cy o rodzaju odpadów
z logo firmy � na pozosta³e odpady ko-
munalne nie objête selektywn¹ zbiórk¹,
z wy³¹czeniem odpadów niebezpiecznych
okre�lonych odrêbnymi przepisami.

4. Pierwszy komplet kolorowych worków
� po jednej sztuce w danym kolorze: bia-
³ym, niebieskim, czerwonym i zielonym
w³a�ciciele nieruchomo�ci chc¹cy przyst¹-
piæ do selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych, otrzymuj¹ bezp³atnie w Re-
feracie Ochrony �rodowiska Urzêdu Miej-
skiego w Milanówku i zostaj¹ wpisani do
systemu.

5. W dniu odbioru (zgodnym z kalendarzem
wywozu) zape³nione i zabezpieczone
przed wysypaniem siê odpadów worki,
(zaklejone lub zasznurowane) nale¿y
wystawiæ w widocznym miejscu, w pa-
sach chodnikowych ulic przy wje�dzie do
w³asnej posesji NIE PÓ�NIEJ NI¯ DO GO-
DZINY 9.00 RANO.

6. Za ka¿dy zabrany worek w kolorze: bia-
³ym, niebieskim, czerwonym i zielonym,
firma obs³uguj¹ca system pozostawia na
posesji 1 nowy worek w danym kolorze,
przy czym zasada ta dotyczy wy³¹cznie
jednego kompletu worków (w kolorach
bia³ym, niebieskim, czerwonym i zielo-
nym) bêd¹cego w bezp³atnym obiegu.
W dodatkowe ww. kolorowe worki do se-
lektywnej zbiórki oraz wk³ady foliowe na
odpady ro�linne (�bio-odpady�) i czarne
worki na pozosta³e odpady (�inne odpa-
dy�) ka¿dorazowo mo¿na zaopatrywaæ
siê w wyznaczonych punktach sprzeda-
¿y na terenie miasta.
Kalendarz wywozu odpadów z terenu

miasta Milanówka  na rok 2006 r. dostêpny
jest w za³¹czonej do biuletynu broszurce.

kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Aneta P³ywaczewska

W celu u³atwienia Pañstwu wywi¹zywa-
nia siê z  obowi¹zku usuwania skutków zimy
(�lisko�ci, go³oledzi itp.) wynikaj¹cego
 z Uchwa³y Nr 230/XXI/04 Rady Miasta Mi-
lanówka z dnia 21.12.2004 r., Gmina Mia-
sto Milanówek zakupi³a pojemniki na piach,
które zosta³y ustawione w miejscach ogól-
nodostêpnych.

Poni¿ej podajemy miejsca, gdzie zosta³y
ustawione w/w pojemniki:
1. ul. Letnicza przy sklepie PSS Spo³em.
2. ul. S³owackiego przy sklepie PSS Spo³em.
3. ul. Ko�cielna - Smoleñskiego.
4. przy skwerze Ossendowskiego.

Pojemniki z piaskiem na zimê

o obowi¹zkach utrzymania czysto�ci i po-
rz¹dku na terenie swoich nieruchomo�ci
okre�lonych w Uchwale Nr 230/XXI/04 Rady
Miasta Milanówka z dnia 21.12.2004 r. w³a-
�ciciele posesji zobowi¹zani s¹ do:
1. Oczyszczania ze �niegu i lodu, usuwania

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

2. Usuwania odpadów sta³ych i p³ynnych
z terenu nieruchomo�ci przy pomocy jed-
nostek wywozowych posiadaj¹cych sto-
sowne zezwolenie Burmistrza Miasta Mi-
lanówka w oparciu o zawart¹ umowê lub
jednorazowe zlecenie.

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

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

 kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Aneta P³ywaczewska

Przypominamy
w³a�cicielom
posesji

5. ul. Dworcowa - Krakowska przy stacji
PKP (przy kiosku RUCH).

6. przy ogrodzeniu PKP w kierunku ul. ̄ a-
bie Oczko.

7. przy ogrodzeniu PKP w kierunku
ul. Wspólnej.

8. ul. Warszawska przy Stra¿y Miejskiej.
9. ul. Przeskok przy postoju Taxi.
10. ul. Pi³sudskiego przy targowisku.
11. ul. Szkolna przy Parafii Matki Bo¿ej

Bolesnej.
12. ul. Warszawska przy Poczcie Polskiej.

kier. Referatu Ochrony �rodowiska
Aneta P³ywaczewska

Gmina Miasto
Milanówek
zakupi³a pojemniki
na piach, które
zosta³y ustawione
w miejscach
ogólnodostêpnych
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Ogrodnik Miejski

W dniu 28.10.2005 r. w Teatrze Letnim
przy ul. Ko�cielnej 3 w Milanówku odby³ siê
fina³ miêdzyszkolnego konkursu ekologicz-
nego pt. �Ratujmy kasztanowce Milanów-
ka�.

Projekt konkursu opracowa³a Pani Iwo-
na Medykowska-Bohdan � nauczycielka
ekologii w Zespole Szkó³ Gminnych Nr 1
w Milanówku przy ul. Królewskiej 60.

Celem konkursu by³o:
� zwrócenie  uwagi na kasztanowce, które

rosn¹ w otaczaj¹cym nas �rodowisku;
� poznanie biologii szkodnika kasztanow-

ców � szrotówka kasztanowcowiaczka;
� poznanie  metod zwalczania tego szkod-

nika;
� podjêcie i kontynuacja dzia³añ maj¹cych

na celu zniszczenie szrotówka kaszta-
nowcowiaczka poprzez sukcesywne
ograniczenie jego populacji metodami
bezpiecznymi dla �rodowiska i uratowa-
nie kasztanowców przed obumarciem.
Do konkursu ekologicznego pt. �Ratujmy

kasztanowce Milanówka� przyst¹pi³y ni¿ej
wymienione szko³y:
� Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 1
� Zespó³ Szkó³ Gminnych Nr 3
� Szko³a Podstawowa Nr 2
� Nowa Prywatna Szko³a Podstawowa

Ka¿da ze szkó³ mia³a za zadanie doko-
naæ wstêpnej oceny prac tak, by do konkur-
su zg³osiæ maksymalnie po jednym albumie
i po jednym plakacie z danej grupy wieko-
wej, czyli z klas: I � III, IV � VI  i gimnazjum.

Komisja konkursowa, powo³ana przez
Burmistrza Miasta Milanówka, dokona³a
oceny zg³oszonych prac konkursowych
i  przyzna³a:
1) w grupie wiekowej �I � III�:

I miejsce, w kategorii ALBUM  �
uczniom klasy II B z Zespo³u Szkó³ Gminnych
Nr 1(album wykonali: Anita Bartkowska,
£ukasz B³aszczak, Maciej Dêbowski, Pauli-
na Dêbska, Magdalena Fedrowska, Paulina
Jankowska, Mateusz Karski, Bart³omiej Ki-
sieliñski, Rados³aw Kreps, Emilia Langa, Al-
dona £ukawska, Gabriel Mlonek, Kamil
Olenderek, Marcin Przegaliñski, Daniel
Reszczyñski, Dawid Rz¹sa, Agata Strzelec,
Natalia Zygarowska i Damian ̄ amojda)

I miejsce, w kategorii PLAKAT �
uczniom klasy II z Nowej Prywatnej Szko³y
Podstawowej (plakat wykonali: Ania Bort-
nik, Marcin Iwankiewicz, Julian £uczyc-Wy-
chowski, Zosia Kamiñska, Micha³ Kapu�cik,

Fina³ Konkursu pt. �Ratujmy kasztanowce�
Bartek Krupa, Stasio Kol-
czyñski, Adelka Magdziarz,
Kajetan Matuszewski, Mak-
symilian Matuszewski, Mi-
chalina Szczêsna i Gabriel
�wiêtos³awski)
2) w grupie wiekowej �IV�VI�:

I miejsce, w kategorii
ALBUM � uczniom klasy V A
z Gminnej Szko³y Podstawo-
wej Nr 2 (album wykonali:
Zuzia Ko³odziejczyk, Mariusz
Radkiewicz, Ania Rek, Ola
Weso³owska, Magda Glica)

I miejsce, w kategorii
PLAKAT � uczennicom kla-
sy V z Nowej Prywatnej Szko-
³y Podstawowej (plakat wykona³y: Ania
Eastik, Karolina Miastowska, Ola Miastow-
ska i Alicja Podskoczy)

II miejsce, w kategorii PLAKAT � Ma-
riuszowi Radkiewiczowi � z klasy V A Szko-
³y Podstawowej Nr 2 (praca indywidualna)

3) w grupie wiekowej �gimnazjum�:
I miejsce, w kategorii ALBUM � uczen-

nicom klasy III C z Zespo³u Szkó³ Gminnych
Nr 1 (album wykona³y: Kasia Markiewicz,
Ania �witalska, Ma³gosia Matusiak, Zosia
K³udka i Karolina Nowicka)

II miejsce, w kategorii ALBUM � uczen-
nicom klasy III B z Zespo³u Szkó³ Gminnych
Nr 3 (album wykona³y: Basia Drapa³a i Syl-
wia Kucharska)

I miejsce, w kategorii PLAKAT �
uczniom klasy II z Zespo³u Szkó³ Gminnych
Nr 1 (plakat wykonali: Paula Mirgos, Sandra
Ry�, Marysia Jurkitewicz, Paulina Karska,
Monika Jêdrzejczak, Kamil Szponder, Alicja
Nader, Marek Partyka, Ania Haltebrut i Pola
Ksi¹¿ek)

II miejsce, w kategorii PLAKAT �
uczennicom klasy II B z Zespo³u Szkó³ Gmin-
nych Nr 3 (plakat wykona³y: Kamila Ring,
Ma³gosia Romanek i Natalia Juralewicz).

Wszystkim uczniom nagrodzonych prac
Burmistrz Miasta Milanówka wrêczy³ atrak-

cyjne ksi¹¿ki o tematyce  eko-
logicznej.

Laureatom konkursu, na-
uczycielom ekologii oraz dy-
rektorom szkó³ serdecznie gra-
tulujemy!

G³ówny Specjalista
ds. Zieleni

Ogrodnik Miejski
Zofia Krawczyk

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki i Ogrodnik
Miejski Zofia Krawczyk podczas wrêczania nagród

Jedna z prac po�wiêcona
informacji o Szrotówku
Kasztanowcowiaczku

Laureaci konkursu


