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Bauhaus, Das Staatliche Bauhaus
Weimar, Hochschule für Gestaltung.
Uczelnia artyst.; za³. 1919 w Weimarze przez W. Gropiusa, od 1925
w Dessau; istnia³ do 1934; program
B. zak³ada³ d¹¿enie do stworzenia
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w procesie kszta³towania siê
wspó³cz. sztuki.

ISSN 1508-6666

Nr 7 (2008)

Sport i kultura podczas
obchodów 100-lecia MTL

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Milanówka, Towarzystwa Mi³oników
Milanówka oraz Centrum Kultury i Promocji w Milanówku, 7 wrzenia
2008 r. do Teatru Letniego przyby³o wielu niezwyk³ych goci. Uroczystoæ
obchodów 100-lecia Milanowskiego Towarzystwa Letniczego (1908)
rozpoczê³a siê otwarciem zmodernizowanych kortów tenisowych,
któremu towarzyszy³a historyczna wystawa okolicznociowa pod nazw¹
Korty Tenisowe Milanowskiego Ko³a Sportowego.

Zwyciêzcy turnieju tenisowego i gocie przybyli na uroczystoæ wrêczenia nagród

Gocie mieli okazjê zobaczyæ po raz pierwszy zdjêcia i dokumenty dotycz¹ce sportu
w Milanówku. Wystawê na wysokim poziomie, stworzon¹ i opracowan¹ przez Mariusza
Koszutê, ukazuj¹c¹ piêkno i tradycjê Milanowskiego Tenisa bêdzie mo¿na podziwiaæ jeszcze
do koñca wrzenia.
ci¹g dalszy na str. 12

£ad na Mazowszu

Stowarzyszenie Ochrony i Promocji
Miast-Ogrodów i Historycznych Miejscowoci
Centralnego Mazowsza
Milanowska m³odzie¿ podczas wystêpu
w Bauhaus

 rozmowa z dr. Grzegorzem Kostrzew¹-Zorbasem,
radnym Sejmiku Mazowieckiego, prezesem i pomys³odawc¹
nowego stowarzyszenia regionalnego

Najpopularniejsza miêdzynarodowa encyklopedia internetowa Wikipedia publikuje na
Ta encyklopedyczna notka nie bez kozery
temat dr. Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa wiele informacji, z których mo¿na m.in. dowiedzieæ
znalaz³a siê w milanowskim Biuletynie. To
siê, ¿e jest absolwentem studiów podyplomowych w dziedzinie stosunków miêdzynarodoju¿ druga s³ynna wiatowa scena, na której
wych Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Waszyngtonie, absolwentem studiów podyplomowych
w dziedzinie bezpieczeñstwa narodowego na Uniwersytecie Georgetown. Niektórzy mieszwyst¹pi³a nasza m³odzie¿. Dwa i pó³ roku
kañcy Milanówka pamiêtaj¹ zaanga¿owanie Kostrzewy-Zorbasa w dzia³alnoæ opozycji nietemu pisa³am o spektaklu Z³ote jab³ko,
podleg³ociowej w latach 1985-1989 i pracê na wysokich stanowiskach w MSZ w okresie
wystawionym przez m³odzie¿ z Gimnazjum Sporz¹dów T. Mazowieckiego, K. Bieleckiego i J. Olszewskiego, kiedy czêsto zabiera³ g³os w me³ecznego MTE w antycznym teatrze w Palazdiach. Nie wszyscy natomiast wiedz¹, ¿e by³ g³ównym negocjatorem umowy o wycofaniu
zolo na Sycylii. Wystêp zaowocowa³ wspó³praz Polski Armii Czerwonej, w latach 1992-1997 prowadzi³ badania w USA, m.in. nad zagadc¹ z Liceo Scientifico Pierro Gobetti z Florennieniami globalizacji i terroryzmu, ¿e w swojej karierze zawodowej by³ wyk³adowc¹ na wycji (we Florencji bylimy pó³tora roku temu):
Zaczarowana
doro¿ka
¿szych
uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Cieszy wiêc nas to, ¿e dr Kostrzewawspólnie zrealizowalimy spektakl Prometeo,
w ogrodzie willi-Zorbas
Waleria
zgodzi³ siê udzieliæ wywiadu dla czytelników Biuletynu.
ci¹g dalszy na str. 9
ci¹g dalszy na str. 6



Dzieñ Milanówka 2008 Milanowski
W niedzielê, 31 sierpnia, odby³a siê jedna z naj- Festiwal Rozmaitoci
wiêkszych imprez w naszym miecie  Dzieñ
Milanówka. Ostatni dzieñ wakacji by³ zarazem
wiêtem Miasta, bogatym w ofertê dla ma³ych
i du¿ych.

30 sierpnia odby³ siê w Centrum Kultury i Promocji
Milanowski Festiwal Rozmaitoci.

Inicjatywa i pomys³ imprezy wyp³ynê³y od Piotra Osiadacza z firmy MJA FOTO oraz Dyrektora CKiP Miros³awa Rzoñcy, którzy zaproponowali zrzeszenie lokalnych przedsiêbiorców w celu wspólnych
dzia³añ na pograniczu biznesu i kultury.
ci¹g dalszy na str. 11

Wspólne zdjêcie samorz¹dowców Lidzbarka Warmiñskiego
i Milanówka po zakoñczonym meczu

W tegorocznym wiêcie udzia³ wziêli mieszkañcy Milanówka,
okolic oraz gocie z ca³ej Polski. Zaszczyci³a nas swoj¹ obecnoci¹
reprezentacja naszego partnerskiego miasta Lidzbarka Warmiñskiego.
Odby³ siê emocjonuj¹cy mecz pi³karski pomiêdzy Samorz¹dowcami Lidzbarka Warmiñskiego i Milanówka, zakoñczony wynikiem
4:0 dla naszej dru¿yny. Dwie bramki dla Milanówka zdoby³ Burmistrz
Jerzy Wysocki, jedn¹ Tomasz Korycki. Samorz¹dowcy z Lidzbarka
pogr¹¿yli siê jedn¹ bramk¹ samobójcz¹.

Jedn¹ z atrakcji festiwalu by³ koncert zespo³u The Strings

Harcerskie Lato 2008
Nag³owice, Ocypel, Paj¹k, Góry wiêtokrzyskie,
Bieszczady  oto miejsca, w których sw¹ harcersk¹,
letni¹ przygodê prze¿ywali zuchy, harcerze i instruktorzy hufca ZHP im J. Kusociñskiego w Milanówku.
Piêkna pogoda przez ca³e lato  to nie ¿arty  zarówno zuchom,
jak i harcerzom pogoda w czasie akcji letniej dopisywa³a. Towarzyszy³o nam s³oñce, ciep³y wiatr i bardzo rzadko ciep³e deszcze.
ci¹g dalszy na str. 13

Du¿¹ atrakcj¹ cieszy³y siê sportowe gry i zabawy
dla ca³ych rodzin

Odby³y siê tak¿e V Mistrzostwa Polski w skokach rowerowych
Dirt Jump MTBMX  jedna z najwiêkszych imprez tego typu w Polsce. W trakcie zawodów zosta³ zorganizowany koncert rockowy
z udzia³em zespo³u polskiej sceny niezale¿nej (wiêcej o zawodach
piszemy na str. 24).
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê EuroQuiz 2008, czyli konkurs wiedzy o Unii Europejskiej dla osób w ka¿dym wieku. Zosta³o
zorganizowane równie¿ miasteczko dla dzieci w postaci dmuchanego zamku, Quiz Boxu  urz¹dzenia z grupy dmuchañców  podobnie jak zamek, gdzie wchodzi siê do rodka, losuje kupon, odpowiada na pytanie i otrzymuje nagrodê.
Du¿¹ atrakcj¹ dla najm³odszych by³ namiot, w którym animatorki malowa³y dzieciom buzie, przeprowadza³y gry i zabawy.
ci¹g dalszy na str. 9

Harcerze podczas piewogrania na obozie w Paj¹ku

69. Rocznica II Wojny wiatowej
Uroczystoæ Rocznicowa Wybuchu II Wojny wiatowej odby³a siê
w atmosferze refleksji i wspomnieñ dotycz¹cych najwiêkszych zbrojnych
wydarzeñ wiata.

Od lewej: goæ uroczystoci  Wiceprezes Rady Naczelnej wiatowego Zwi¹zku
¯o³nierzy AK Janusz Nowacki, uhonorowani medalami PRO MEMORIA za utrwalanie
pamiêci o tych, co walczyli o niepodleg³oæ Polski podczas II Wojny wiatowej
 Burmistrz Jerzy Wysocki, Prezes wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK rodowiska
MIELIZNA Obwodu BA¯ANT Andrzej Szolc, Cz³onek wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK
Jan Kubek, Dyrektor ISSP Dorota Targoñska, Dyrektor SP nr 2 Marianna Frej
oraz Zastêpca Kierownika Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Jan Stanis³aw Ciechanowski

1 wrzenia, po Mszy wiêtej i z³o¿eniu
kwiatów pod pomnikiem Bohaterów na
placu im. Stefana Starzyñskigo z udzia³em
W³adz Miasta, Powiatu, Spo³eczeñstwa
i Goci, grupa cenionych, zas³u¿onych osób
przyby³a do Teatru Letniego przy Centrum
Kultury i Promocji w Milanówku. Stali siê oni
wiadkami uhonorowania osób wyró¿nionych medalami PRO MEMORIA za utrwalanie pamiêci o tych, co walczyli o niepodleg³oæ Polski podczas II Wojny wiatowej. Do
szacownego grona nale¿¹: Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki, ¿o³nierze Armii Krajowej: Andrzej Szolc i Jan Kubek,
Marianna Frej oraz Dorota Targoñska.
Tego samego wieczoru Teatr Studio Mobile z Krakowa w przedstawieniu na podstawie opowiadania pt. Oskar¿ony Wies³awa Dymnego, ukaza³ przewrotn¹ i zabawn¹
historiê przyjani Polaków, si³¹ wcielonych
do niemieckiej armii. Publicznoæ mia³a okazjê zobaczyæ walkê o przetrwanie dwóch zupe³nie ró¿nych l¹zaków, którzy próbuj¹c
pokonaæ przeciwnoci losu i trwaj¹c¹ wojnê, pragn¹ wróciæ do domu.
Bohaterowie spektaklu dezerteruj¹ z armii wroga i na podstawie ich perypetii okazuje siê, ¿e to w³anie oni zwyciêsko doprowadzili do zakoñczenia wojny.
Podsumowanie przyby³ego na uroczystoæ dr. Jana Stanis³awa Ciechanowskiego
z Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, utwierdzi³o wszystkich przyby³ych o istocie i znaczeniu historii, któr¹ nale¿y przekazywaæ m³odym pokoleniom.
Biuro Koordynacji Prac Artystycznych CKiP
Aneta Bialik

Dzieñ Otwarty w Milanowskim
Archiwum
6 wrzenia swoje drzwi otworzy³o najwiêksze,
centralne Archiwum Pañstwowe Dokumentacji
Osobowej i P³acowej, które mieci siê przy ulicy
S. Okrzei 1 w Milanówku.
Przez ca³y dzieñ pracownicy archiwum udzielali fachowych porad dotycz¹cych poszukiwania dokumentacji potrzebnej do celów
emerytalno-rentowych. Wiêkszoæ pytañ dotyczy³a dokumentacji
p³acowej lat 60. i 70. ze zlikwidowanych przedsiêbiorstw.
Zachwyt, szczególnie wród m³odszych zwiedzaj¹cych, wzbudzi³y potê¿ne magazyny archiwum, które na swojej powierzchni
mog¹ zgromadziæ do 70 km akt. Zwiedzaj¹cy mogli dowiedzieæ siê
w jaki sposób archiwum przejmuje, przechowuje, zabezpiecza
i udostêpnia akta.
Du¿e zainteresowanie wzbudzi³a Pracownia Masowego Odkwaszania, gdzie zwiedzaj¹cy mogli dowiedzieæ siê, jak zabezpieczaæ
stare dokumenty, fotografie oraz obejrzeæ proces kompleksowego
zakresu dzia³añ, obejmuj¹cy nie tylko odkwaszanie i wzmocnienie papieru, lecz równie¿ czyszczenie i naprawy uszkodzonych akt.
Dwóm osobom przeprowadzono naprawê uszkodzonych XIXwiecznych dokumentów.
Dniu otwartemu towarzyszy³a wystawa pt. Miêdzywojenny Milanówek w dokumencie i fotografii, na której znalaz³y siê zdjêcia
przedwojennego Milanówka.

Prezentacja metod zabezpieczania dokumentów

Dzieñ otwarty znalaz³ odzew w mediach, zaprezentowany zosta³
m.in. w telewizyjnym Kurierze Mazowieckim w dniach 5 i 7 wrzenia
oraz w Radiu Bogoria.
Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli nas odwiedziæ podczas dnia otwartego, zapraszamy w godzinach pracy archiwum od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00-15.00.
Monika Jurgo-Puszcz

!

100 lat Milanowskiego
Towarzystwa Letniczego (1)
W 2008 r. obchodzimy 100-lecie Milanowskiego Towarzystwa Letniczego,
które zrodzi³o siê w odpowiedzi na pilne zapotrzebowanie spo³eczne,
z koniecznoci samoorganizacji w celu pokierowania prawid³owym
zagospodarowaniem i rozwojem miejscowoci.
Po pierwszej parcelacji maj¹tku Milanówek w 1899 r., dokonanej przez spó³kê kapita³owo-parcelacyjn¹ pod nazw¹ Koz³owski-Lasocki i spó³ka, g³ówny inicjator tej
parcelacji Micha³ Lasocki szybko zauwa¿y³,
¿e powstaj¹ce Letnisko Milanówek, formalnie znajduj¹ce siê w strukturze gminy Grodzisk Maz., niewiele dokona bez zorganizowanej wspólnoty mieszkañców. Wspólnota
taka mia³a zatroszczyæ siê o zaspokajanie
najpilniejszych potrzeb lokalnych, o stworzenie infrastruktury dla siebie i osiedlaj¹cych siê w Letnisku warszawiaków.
W 1901 r. Lasockiemu i skupionym wokó³ niego cz³onkom spó³ki uda³o siê dokonaæ rzeczy wa¿nej. 1 maja tego roku przy
prowizorycznej platformie zatrzyma³ siê
pierwszy poci¹g osobowy. W tym samym
miesi¹cu Letnisko Milanówek otrzyma³o kilkanacie, a wkrótce 20 po³¹czeñ na dobê
z Warszaw¹, co stanowi³o wa¿n¹ zachêtê do
nabywania parceli i budowy domków letniskowych.
Lasocki i wspó³pracuj¹cy z nim w ramach
spó³ki udzia³owcy, to by³y osoby maj¹ce du¿e
dowiadczenie w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
gospodarczego i kulturalnego. Wród nich
znalaz³ siê operatywny kupiec  Jan Koz³owski, architekt W³adys³aw Koz³owski, w³aciciel dóbr Chlewnia i zarazem dowiadczony
spo³ecznik  Antoni Wieniawski, ceniony
wówczas artysta malarz Franciszek Ejsmond
i w³aciciel maj¹tku Wolica  Daniel Janasz.
Szybko zauwa¿yli, ¿e nowe osiedle, aby siê
prawid³owo rozwija³o, musi siê bezzw³ocznie usamodzielniæ od gminy Grodzisk i stworzyæ w³asny samorz¹d, by samemu decydowaæ o rozwoju Letniska i jego wewnêtrznej
strukturze.
Milanówek znajdowa³ siê wówczas
w Królestwie Kongresowym, o ograniczonej
autonomii, pozostaj¹cym w unii personalnej
z Imperium Rosyjskim, w ramach carskiej
Rosji, która trzyma³a wszystko w surowych
ryzach i wprowadzi³a znaczne ograniczenia
swobód obywatelskich. Maj¹c wiadomoæ
tych ograniczeñ, Lasocki chcia³ jednak stworzyæ dla Letniska formu³ê organizacyjn¹
umo¿liwiaj¹c¹ daleko id¹ca samodzielnoæ.
Zdecydowano siê na pewien manewr.
3 wrzenia 1908 roku powo³ano do ¿ycia
organizacjê pod nazw¹  Milanowskie Towarzystwo Letnicze. Organizacja ta de facto nie
mia³a rangi samorz¹du osiedlowego, ale  jak
pokaza³ rozwój wydarzeñ  sta³a siê pierwsz¹ samorz¹dow¹ w³adz¹ lokaln¹ wywieraj¹c¹ ogromny wp³yw na ¿ycie szybko rozrastaj¹cego siê osiedla, do czasu wyodrêbnie-

"

nia siê z Gminy Grodzisk Maz. samodzielnej
Gminy Milanówek, co nast¹pi³o w 1919 roku.
Kolejno zatwierdzane wersje statutu
utrzymuj¹ g³ówne cele i rodki dzia³ania
a¿ do niechlubnego rozwi¹zania MTL po
II wojnie wiatowej (21 kwietnia 1950 r.)
przez ówczesnego wojewodê warszawskiego L. Durê.

jowi Letniska i Towarzystwa przy przestrzeganiu praw obowi¹zuj¹cych. Aby urzêdnik
zatwierdzaj¹cy statut nie zawaha³ siê przed
z³o¿eniem podpisu akceptuj¹cego statut, na
koñcu tego paragrafu znalaz³a siê mocno
podkrelona uwaga: wszelkiego rodzaju
polityczna agitacja w ³onie Towarzystwa jest
zabroniona.
To wszystko nie by³o bez znaczenia, bowiem MTL powstawa³o w 1908 r., w okresie
eskalacji niezadowolenia spo³ecznego w samej Rosji i terytoriach podleg³ych caratowi,
bezporednio po zakoñczeniu rewolucji
1905-1907 w Królestwie Polskim i w Rosji.
Przygl¹dano siê wiêc uwa¿nie nowym organizacjom, w ka¿dej widz¹c potencjalne zagro¿enie dla w³adz. To, ¿e przygl¹dano siê
uwa¿nie wiadczy te¿ fakt, ¿e wszystkie pro-

Budynek zwany obecnie Galeri¹ Letnisko  powsta³ pierwotnie jako sklep spo¿ywczy
w 1909 r., którego dzier¿awa mia³a przynosiæ MTL sta³y dochód

Do najwa¿niejszych zadañ statutowych
MTL zaliczy³o: zbli¿enie cz³onków swoich
na gruncie towarzyskim i pieczê o udogodnienie i upiêkszanie ca³ej miejscowoci letniczej Milanówka. To podstawowe zadanie
statutowe by³o ca³kowicie niewinne i nie
wzbudzi³o podejrzeñ w³adz carskich, tym
bardziej, ¿e w statucie m.in. zapisano, i¿ cele
swoje MTL chce osi¹gn¹æ przez urz¹dzanie
zabaw, koncertów, widowisk amatorskich,
przedstawieñ teatralnych, odczytów, wieczorków tañcuj¹cych, rozgrywek i turniejów
sportowych dla cz³onków swoich i goci 
przy zachowaniu istniej¹cych praw.
Podkrelenie respektowania obowi¹zuj¹cego prawa uspokoi³o urzêdnika carskiego
zatwierdzaj¹cego statut, w którym jednak 
niejako na dalszym planie  wród zak³adanych celów znalaz³o siê promowanie Letniska Milanówek i dba³oæ o jego wszechstronny rozwój. Lasocki i jego wspó³pracownicy
postrzegali jednak wiêksze mo¿liwoci MTL,
bo na samym koñcu uda³o im siê umieciæ
w statucie jeszcze jeden cel  zak³adania instytucji gospodarczych sprzyjaj¹cych rozwo-

toko³y pisane by³y w dwóch jêzykach  po
polsku i obok po rosyjsku, przy czym g³ównym jêzykiem by³ rosyjski, a obok zamieszczano pieriewod na polski. Dzia³alnoæ towarzystw kontrolowano bardzo dok³adnie.
Z dwujêzycznych protoko³ów zrezygnowano dopiero po odzyskaniu przez Polskê niepodleg³oci w 1918 r. Pierwszej wersji statutu MTL nie uda³o siê odszukaæ, ale mo¿na
przypuszczaæ, ¿e te¿ by³a dwujêzyczna. Statut MTL zosta³ tak zrêcznie sformu³owany,
¿e od chwili pierwszego posiedzenia za³o¿ycielskiego 3 wrzenia 1908 r. do chwili uzyskania oficjalnej rejestracji up³ynê³o zaledwie kilka dni. Postanowieniem Gubernatora
Warszawskiego MTL zosta³o zarejestrowane 7 wrzenia 1908 r. Od tamtej chwili dok³adnie dzisiaj mija 100 lat.
Nie bêdê tu, w tym miejscu, prezentowa³
w szczegó³ach tego wielce demokratycznego i elastycznego statutu stwarzaj¹cego du¿e
mo¿liwoci dzia³ania, ale na jeszcze jedn¹
sprawê zwrócê uwagê. Otó¿ w par. 3 stwierdza siê: Towarzystwo ma prawo nabywaæ,
sposobem darowizny i kupna, i sprzedawaæ

ruchomoci i nieruchomoci, gromadziæ kapita³y, zawieraæ wszelkiego rodzaju umowy,
braæ na siebie zobowi¹zania, jak równie¿ stawaæ w S¹dzie w charakterze powoda lub pozwanego.
Kiedy po latach czyta siê te zapisy statutowe, widaæ wyranie, ¿e Micha³owi Lasockiemu uda³o siê osi¹gn¹æ daleko id¹c¹ samodzielnoæ i stworzyæ mo¿liwoci niemal
nieograniczonego dzia³ania na terenie Letniska Milanówek we wszystkich realnych
sferach, z uwzglêdnieniem niezwykle wa¿nej dziedziny gospodarczej. Istotne by³o to,
¿e przynale¿noæ do struktury gminy Grodzisk w niczym nie hamowa³a mo¿liwoci
dzia³ania i rozwoju Letniska pod kierunkiem
Milanowskiego Towarzystwa Letniczego.
Uczestnicy pierwszego posiedzenia za³o¿ycieli MTL 3 wrzenia 1908 r. upowa¿nili
zarz¹d do przejêcia placów podarowanych
Towarzystwu przez Micha³a Lasockiego. Lasocki  jako donator  postawi³ jednak istotny warunek, który przyjêto na nastêpnym
zebraniu w tym samym roku, a mianowicie,
¿e nie wolno stawiaæ na placach darowanych zak³adów fabrycznych i przemys³owych. Inny wa¿ny warunek to ten, ¿e
cz³onkami maj¹cymi g³os decyduj¹cy
w sprawach Towarzystwa mog¹ byæ tylko
osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ w miejscowoci Milanówek. Lasocki wyranie chcia³
zapewniæ to, by przypadkowi ludzie nie
zwi¹zani z Letniskiem, nie mieli wp³ywu na
jego rozwój.
Zanim MTL doczeka³o siê w³asnej siedziby, wynajmowa³o lokal w ró¿nych willach,
m.in. w willi Nasza przy ul. Prostej 18.
Wród pierwszych decyzji uznano za konieczne wybudowanie sklepu spo¿ywczego,
którego dzier¿awa mia³a przynosiæ MTL sta³y
dochód. Wkrótce okaza³o siê, ¿e z uwagi na
brak rodków nale¿y wybudowaæ po³owê
budynku sklepowego, drug¹ w póniejszym
terminie. Sklep  zwany obecnie Galeri¹
Letnisko  powsta³ w 1909 r. i wydzier¿awi³ go od MTL miejscowy handlowiec Jan Inkielman. Podjêto te¿ decyzjê wybudowania
tymczasowego budynku z przeznaczeniem na zebrania Towarzystwa, koncerty,
urz¹dzanie zabaw tañcuj¹cych i dziecinnych, upatruj¹c w tym mo¿liwoæ o¿ywienia ¿ycia lokalnej spo³ecznoci i równie¿ ród³a dochodów. Interesuj¹ce, ¿e ten  jak go
nazwano  tymczasowy budynek, zwany
pocz¹tkowo Budynkiem teatralnym, powsta³ bardzo szybko, oficjalne przekazano go
do u¿ytku pod koniec lipca 1909 r. Godne
podkrelenia jest i to, ¿e zosta³ sfinansowany z bezprocentowej po¿yczki, jak¹ zarz¹dowi MTL udzielili cz³onkowie Towarzystwa.
*
Do chwili wybuchu I wojny wiatowej
MTL konsekwentnie podejmowa³o dzia³ania
maj¹ce na celu upiêkszenie miejscowoci
i usprawnienie ¿ycia w Letnisku, troszczono siê o czystoæ, poszanowanie zieleni
i bezpieczeñstwo. Z inicjatywy MTL zainstalowano owietlenie g³ównych ulic lampami

naftowo-gazowymi. Podjêto kroki w celu wybudowania centrali telefonicznej i utworzenia filii urzêdu pocztowego. W 1911 r. postanowiono uporz¹dkowaæ strukturê powstaj¹cych ulic, podejmuj¹c decyzjê o obowi¹zkowym nadawaniu nazw ulicom i wprowadzenia numeracji posesji. Jak wielkie znaczenie przywi¹zywano do tego wiadczy
fakt, ¿e w sk³ad komisji dot. nazewnictwa
ulic weszli najznamienitsi wówczas mieszkañcy, a wród nich artysta malarz Piotr Krasnodêbski, pisarz i dziennikarz Wincenty
Kosiakiewicz oraz Micha³ Lasocki.
Szybko postawiony budynek teatralny,
który w póniejszych latach nazwano Teatrem
Letnim, wkrótce zacz¹³ przynosiæ Towarzystwu dochód, poniewa¿ organizowano w nim
bale, przedstawienia teatralne i koncerty,
a od 1912 roku pokazy kinematografu.
Do najwa¿niejszych inicjatyw MTL, które uda³o siê zrealizowaæ jeszcze przed I wojn¹ wiatow¹, zaliczyæ nale¿y utworzenie
Ochotniczej Stra¿y Ogniowej (Kurier Warszawski z 6 sierpnia 1912 r. podkrela³ inicjatywê zarz¹du MTL) oraz zorganizowanie
wystawy przemys³owo-rolniczej w 1913 r.,
która mia³a na celu promocjê Milanówka zachêcaj¹c¹ do inwestowania i osiedlania siê.
*

Lata wojny 1914-1918

W kilka tygodni po wybuchu I wojny
wiatowej MTL formalnie zawiesi³o swoj¹
dzia³alnoæ, aby nie naruszaæ statutowego
obowi¹zku nieanga¿owania siê w sprawy
polityczne. Pod innym szyldem, nie naruszaj¹c ju¿ statutu, natychmiast podjêto pracê na
rzecz miejscowego spo³eczeñstwa. Cz³onkowie MTL (m.in. Wincenty Kosiakiewicz, Piotr
Krasnodêbski, Artur Hozer) zainicjowali
wówczas utworzenie Komitetu Obywatelskiego, którego przewodnicz¹cym zosta³
Piotr Krasnodêbski. Komitet praktycznie
wzi¹³ w swoje rêce ca³¹ w³adzê lokaln¹, bowiem od pierwszych dni wojny trzeba by³o
zapewniæ sprawne funkcjonowanie Letniska.

Wkrótce okaza³o siê, ¿e pierwsza wojna
wiatowa przynios³a ludnoci cywilnej zachodniego Mazowsza wielkie straty. Pojawi³y
siê bandy rabunkowe, które grabi³y ludnoæ
cywiln¹, a zw³aszcza napada³y na dwory.
Trzeba by³o natychmiast zapanowaæ nad powsta³¹ sytuacj¹. W tym celu Komitet Obywatelski w Milanówku powo³a³ do ¿ycia Milicjê
Obywatelsk¹, która zadba³a o porz¹dek i bezpieczeñstwo. Roztoczono pieczê nad rannymi  bez wzglêdu na to czy to byli Rosjanie,
czy Niemcy. Umieszczano ich w szpitalu polowym, ulokowanym w Teatrze Letnim1,
sprawnie rozprowadzano ¿ywnoæ, dobrze
wspó³pracowano z w³acicielami willi i domów letniskowych, a tak¿e z powoli tworz¹c¹ siê parafi¹, któr¹ reprezentowa³ ks. Jan
Trompeteler.
Dowiadczenia samorz¹dowe MTL z okresu poprzedzaj¹cego wybuch wojny oraz
nowe dowiadczenia, które przynios³a wojna, przyspieszy³y starania milanowskich
spo³eczników z Wincentym Kosiakiewiczem,
Arturem Hozerem i  oczywicie  z Micha³em Lasockim i Apoloniuszm Csaky na czele
o administracyjne wyodrêbnienie siê z Gminy Grodzisk i utworzenie samodzielnej jednostki terytorialnej, co nast¹pi³o 5 czerwca
1919 r. To wa¿ny dzieñ w historii Milanówka. W tym dniu Milanówek uzyska³ status
gminy, a konsekwentni w swoich poczynaniach dzia³acze MTL odegrali w tym wszystkim pierwszoplanow¹ rolê. Nic wiêc dziwnego, ¿e na pierwszego wójta Gminy Milanówek MTL wysunê³o swojego cz³onka
prawnika Apoloniusza Csakyego, a w sk³ad
Rady Gminy prawie w ca³oci weszli cz³onkowie Towarzystwa, m.in. Piotr Krasnodêbski, Emanuel Marcus, Edmund Oko³o-Ku³ak
i nowo przyby³y do Milanówka, ale dowiadczony organizator  kapitan ¿eglugi wielkiej
Tadeusz Stecki.
Andrzej Pettyn
(Dokoñczenie w nastêpnym nr. Biuletynu)

27 wrzenia

Gdy pod koniec wrzenia 1939 roku zapad³a decyzja o kapitulacji stolicy, gen. Micha³
Karaszewicz-Tokarzewski przed³o¿y³ dowódcy Armii Warszawa  gen. Juliuszowi Rómmlowi plan zorganizowania w kraju konspiracji wojskowo-politycznej. Niemal równoczenie gen. Rómmel  w instrukcji przys³anej przez internowanego w Rumunii Marsza³ka Rydza-mig³ego  otrzyma³ uprawnienia do dowodzenia na terenie ca³ego obszaru
pañstwa oraz wytyczne do zorganizowania siatki dywersyjnej. Dowódca Armii Warszawa w nocy z 26 na 27 wrzenia wybra³ koncepcjê gen. Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego i jemu powierzy³ zadanie stworzenia podziemnej organizacji niepodleg³ociowej
o zasiêgu krajowym. Organizacja ta przyjê³a nazwê: S³u¿ba Zwyciêstwu Polski (póniej
przekszta³cono j¹ w Zwi¹zek Walki Zbrojnej, a nastêpnie w Armiê Krajow¹).
Dzieñ powo³ania do ¿ycia S³u¿by Zwyciêstwu Polski uznano za datê utworzenia Polskiego Pañstwa Podziemnego. W 1998 roku Sejm Rzeczypospolitej Polski ustanowi³
27 wrzenia Dniem Polskiego Pañstwa Podziemnego.
W dniu 27 wrzenia br. o godz. 18.00 bêdzie odprawiona Msza w. w intencji wszystkich, którzy s³u¿yli Podziemnemu Pañstwu Polskiemu. Po nabo¿eñstwie nast¹pi z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ Adama Bienia.
Zarz¹d rodowiska Mielizna Obwodu Ba¿ant
wiatowego Zwi¹zku Zo³nierzy AK

#

£ad na Mazowszu

Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast-Ogrodów
i Historycznych Miejscowoci Centralnego Mazowsza
ci¹g dalszy ze str. 1

- Panie Doktorze, mieszkañców Milanówka, którzy najczêciej kojarz¹ Pana
z komentowaniem w mediach wydarzeñ
miêdzynarodowych, ucieszy³o, ¿e z chwil¹ gdy w 2006 r. zosta³ Pan wybrany do
Sejmiku Mazowieckiego, z wielk¹ pasj¹
zaanga¿owa³ siê Pan w sprawy naszego
regionu. Co Pana do tego sk³ania? Czy¿by okaza³o siê, ze problemy lokalne, mazowieckie sta³y siê Panu obecnie bli¿sze
ni¿ miêdzynarodowe? A mo¿e s¹ równie
wa¿ne, tylko nie wszyscy je tak postrzegaj¹?
- Sprawy miêdzynarodowe chcia³bym
traktowaæ jako zawód, a mazowieckie  jako
powo³anie. Tu jest mój dom, nigdzie indziej.
Moja rodzina wywodzi siê z okolic na zachód
i po³udnie od Warszawy. Dzisiaj to czêæ
mojego okrêgu wyborczego i czujê siê, jakbym sp³aca³ d³ug wdziêcznoci. Sprawy lokalne s¹ zawsze pierwszym i ostatnim
sprawdzianem, ostateczn¹ miar¹ jakoci polityki, gospodarki, kultury. Polityka zagraniczna i ca³a tak zwana wielka polityka ma
s³u¿yæ temu, ¿eby Mazowsze cieszy³o siê
pokojem i ¿eby ka¿de mazowieckie miasto
i wioska mia³y szansê rozwoju w wiecie
przyjaznym i otwartym. Tak naprawdê sprawy lokalne s¹ najwa¿niejsze. Wiedziano
o tym w polskiej tradycji. Dobrze wiedz¹
Amerykanie, a mog³em podpatrywaæ ich dowiadczenia  model demokracji dzia³aj¹cej
nieprzerwanie od æwierci tysi¹ca lat. Mówi¹,
¿e polityka wyrasta z korzeni traw.
- Czy to w³anie sk³oni³o Pana do podjêcia inicjatywy powo³ania organizacji,
której wraz z grup¹ za³o¿ycielsk¹ da³ Pan
nazwê £ad na Mazowszu. Stowarzyszenie Ochrony i Promocji Miast-Ogrodów
i Historycznych Miejscowoci Centralnego Mazowsza? Czy ju¿ jest zarejestrowana i jakie sobie stawia cele poza tym,
co podano w nazwie organizacji?
- Sk³oni³a wielka waga spraw lokalnych,
i pilne potrzeby miejscowoci wokó³warszawskich. Jest wiele zagro¿eñ, które mo¿na odeprzeæ tylko wspólnie, a zw³aszcza zagro¿enie ¿ywio³owym rozlewaniem siê Warszawy, chaosem przestrzennym, blokowiskami i gargamelami, nieodwracalnym psuciem krajobrazu. Do Sejmu trafiaj¹ sprzeczne projekty legislacyjne  jedne maj¹ wzmocniæ ³ad, inne zlikwidowaæ wszelkie bariery,
tak ¿eby ka¿dy móg³ budowaæ lub burzyæ co
chce i gdzie chce. Tylko razem mo¿emy przemówiæ do pos³ów i do rz¹du skutecznie. To
tylko przyk³ad mo¿liwych wspólnych dzia³añ. Polityka ma swoje struktury i samorz¹d
terytorialny swoje, ale dot¹d ¿adna struktura nie by³a stworzona do reprezentowania
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bogactwa wspólnych wartoci i interesów
miast takich, jak Milanówek. Stowarzyszenie £ad na Mazowszu bêdzie wspieraæ ich
zrównowa¿ony rozwój z poszanowaniem
unikalnej kultury, tradycji, zabytków, przyrody i krajobrazu. Bêdziemy zbieraæ i upowszechniaæ wiedzê o nich, w tym ideê miastogrodów. Widzimy Centralne Mazowsze jako
czêæ wspólnego dziedzictwa kulturowego
regionu, Polski i Europy. Wród naszych celów jest wspó³dzia³anie z w³adzami pañstwowymi i samorz¹dowymi, organizacjami pozarz¹dowymi i przedsiêbiorcami, oraz instytucjami Unii Europejskiej. Jest wspomaganie
wspólnot i spo³ecznoci lokalnych Centralnego Mazowsza, rozwijanie wiadomoci obywatelskiej i kulturowej, wspieranie takich
inicjatyw spo³ecznych, kulturalnych i gospodarczych, które s¹ zgodne z charakterem
miast-ogrodów i historycznych miejscowoci. Stowarzyszenie powsta³o na zebraniu
za³o¿ycielskim 3 kwietnia 2008 roku, Skorzystalimy z gociny Stowarzyszenia Architektów Polskich w jego zabytkowej siedzibie w Warszawie. Do Krajowego Rejestru
S¹dowego £ad na Mazowszu zosta³ wpisany 1 sierpnia 2008 roku. Zwo³alimy
pierwsze Walne Zebranie na 11 padziernika.
- Z jakich rodowisk ludzie i z których
miejscowoci Mazowsza okazali zainteresowanie organizacj¹ £ad na Mazowszu i udzielili jej wsparcia?
- Oczywicie z Milanówka i z innych zielonych miejscowoci pasma WKD: Podkowy
Lenej, Komorowa, Micha³owic, równie¿
z s¹siaduj¹cego z Milanówkiem so³ectwa
Kady w gminie Grodzisk Mazowiecki. Inne
wspania³e miejsca na naszej mapie to na po³udniu Czersk, Góra Kalwaria, Konstancin,
Piaseczno, Raszyn, Zalesie Dolne i Zalesie
Górne, na zachodzie Kampinos i Stare Babice, na pó³nocy D¹browa Lena w gminie £omianki oraz Izabelin, a za Wis³¹ na wschodzie Jab³onna, Józefów, Modlin i Serock. Wiele osób aktywnych w Stowarzyszeniu jest
z Warszawy. Licz¹c z Warszaw¹ otrzymujemy na pocz¹tek szczêliw¹ liczbê 21 miejscowoci, ale ju¿ jestemy w trakcie jej powiêkszania, bo Centralne Mazowsze ma jeszcze wiêcej skarbów. Najwiêcej osób to liderzy lokalnych towarzystw i komitetów przyjació³ poszczególnych miejscowoci, samorz¹dowcy  w tym radni wszystkich szczebli
 a tak¿e organizatorzy festiwali kulturalnych, architekci, urbanici.
- Powstanie Stowarzyszenia poprzedzi³a seria spotkañ osób zainteresowanych jego powo³aniem, które odby³y siê
w wielu piêknych miejscowociach Mazowsza, udzia³ w lokalnych imprezach

(otwarte ogrody, Europejskie Dni Dziedzictwa) promuj¹cych walory i dorobek
poszczególnych miejscowoci, jak Konstancin, Zalesie Dolne, Komorów, Milanówek i inne. Jaki by³ cel i plon spotkañ
Waszego aktywu w ramach tych imprez?
- Poznajemy lepiej siebie i swoje miejscowoci nawzajem. Tak tworzy siê szerokie
rodowisko. Bêdzie nam ³atwiej prowadziæ
wspólne akcje. Bardzo ciekawe jest poznawanie dobrych pomys³ów i wzorów dzia³añ
samorz¹du i dzia³alnoci spo³ecznej. Wielu
z nas wpad³o w zachwyt widz¹c, jak samorz¹d Serocka odtwarza zabudowê i ducha
historycznego rynku. Dlaczego nie w innych
miastach i miasteczkach? Widzielimy
w Zalesiu Dolnym, w dolinie rzeki Jeziorki
cenny krajobraz obroniony przed zniszczeniem dziêki mobilizacji spo³ecznej i mediom,
gdy zawiod³y wszystkie instytucje maj¹ce
broniæ prawa i interesu publicznego. Jeli
zawiod¹ gdzie indziej, bêdziemy wiedzieli,
jak nie byæ bezbronnymi.
- Mylê, ¿e seria Pana artyku³ów we
wszystkich mutacjach Kuriera Po³udniowego na temat skarbów Mazowsza,
w której pamiêta³ Pan równie¿ o Milanówku, to chyba dopiero pocz¹tek, zasygnalizowanie problemów zwi¹zanych
z tymi skarbami, dla wielu mieszkañców
to koniecznoæ uzmys³owiania sobie ich
istnienia, a dla nas wszystkich obowi¹zek zadbania o te skarby, bowiem dowiadczenie uczy, ¿e ³atwo i bezpowrotnie je mo¿na straciæ
- O wielu miejscowociach, ich potencjale, problemach albo sukcesach, o pomys³ach
na rozwój piszê w ró¿nych czasopismach lokalnych i regionalnych. Czêsto odwo³ujê siê
do dowiadczeñ zachodnich  amerykañskich i europejskich, zw³aszcza brytyjskich,
francuskich, niemieckich i skandynawskich,
a nawet z dalekiej Japonii. W tych wszystkich krajach dziedzictwo jest chronione mocniej, a problemy rozwoju  na przyk³ad rozlewania siê miast  wyst¹pi³y wczeniej i ju¿
znaleziono i wypróbowano sposoby ich rozwi¹zywania.
- Wiem, ¿e wkrótce bo 25 padziernika bie¿¹cego roku dojdzie do kolejnego
spotkania £adu na Mazowszu, tym razem w Milanówku? Jakie s¹ Pana i zarz¹du oczekiwania z tym zwi¹zane?
- Chcielibymy starannie, z fachowymi
objanieniami zwiedziæ najwa¿niejsze historycznie i architektonicznie miejsca w Milanówku, zw³aszcza na zabytkowym obszarze
urbanistycznym. Bylibymy wdziêczni za
zaprezentowanie nam przez w³adze samorz¹dowe wizji, planów i dokonañ miasta,
w tym strategii ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, oraz jakoci ¿ycia mieszkañców. Tak¿e bardzo cenne by³oby poznanie dzia³alnoci milanowskich stowarzyszeñ spo³ecznych, bo Milanówek mocno kojarzy siê ze spo³eczeñstwem
obywatelskim.

- W Milanówku i powiecie grodziskim
bywa³ Pan w ostatnich miesi¹cach doæ
czêsto uczestnicz¹c w konsultacjach spo³ecznych dotycz¹cych rozwi¹zania problemu tzw. obwodnicy drogi wojewódzkiej Warszawa-Grodzisk Mazowiecki.
Mylê, ¿e mia³ Pan niema³¹ satysfakcjê,
bo by³ w tym i Pana znacz¹cy wk³ad, kiedy po wielomiesiêcznych burzliwych dyskusjach w zespole roboczym z udzia³em
miejscowych organizacji pozarz¹dowych
i radnych dosz³o do wypracowania consensusu i przyjêcia konstruktywnej
uchwa³y Rady Miasta Milanówka
- To w³anie wielki konkretny sukces spo³eczeñstwa obywatelskiego w Milanówku.
Sukces dialogu spo³ecznego i demokracji
w dzia³aniu. Warto, ¿eby podobny sposób
rozwi¹zywania problemów wybiera³y
wszystkie miasta, gminy, powiaty.

- W programie dzia³ania £adu na Mazowszu wspomniano o ochronie dziedzictwa miast-ogrodów, z czym m.in. wi¹¿e siê chyba sprawa tworzenia parków
kulturowych. Jak Pan postrzega te sprawy, na przyk³ad w kontekcie utworzenia takiego parku w po³udniowej czêci
Milanówka i wyprowadzenia po³udniowej
obwodnicy Milanówka poza teren przyrodniczo-rekreacyjny?
- Warto zastanowiæ siê nad parkiem kulturowym obejmuj¹cym ca³e historyczne miasto-letnisko z otoczeniem krajobrazowym.
Taki park móg³by promowaæ Milanówek tak¿e jako skupisko artystyczne i intelektualne. I jako ma³y Londyn z czasów II wojny
wiatowej, gdy Milanówek by³ przez chwilê
stolic¹ polskiego pañstwa podziemnego.
Oczywicie ¿adnego parku kulturowego nie
wolno przecinaæ obwodnic¹.

- Rozmowa z Panem zaledwie zasygnalizowa³a pewne problemy, ale mamy
nadziejê, ¿e spotkanie cz³onków i sympatyków £adu na Mazowszu w Milanówku 25 padziernika pozwoli na wymianê myli i przyczyni siê do rozwiniêcia koncepcji zawartych w programie
dzia³ania. Dziêkujê Panu za rozmowê,
a czytelników zainteresowanych £adem
na Mazowszu i mo¿liwoci¹ wst¹pienia
do organizacji zaprosimy wkrótce na odrêbne spotkanie. Tymczasem statut stowarzyszenia i informacje o mo¿liwociach
wst¹pienia s¹ do wgl¹du zainteresowanych w Biurze Promocji Miasta, ul. Warszawska 32.
Rozmawia³
Andrzej Pettyn

Pro Memoria...
1 wrzenia 2008 roku
w czasie miejskich obchodów 69. rocznicy wybuchu
II Wojny wiatowej i Dnia
Kombatanta zosta³am uhonorowana medalem PRO
MEMORIA za wybitne
zas³ugi w utrwalaniu
pamiêci o ludziach
i ich czynach w walce
o niepodleg³oæ Polski podczas II Wojny
wiatowej i po jej zakoñczeniu. Dziêki Decyzji Nr 1021/KU/) z dnia
3 czerwca 2008 roku Kierownika Urzêdu
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
znalaz³am siê w szacownym gronie wyró¿nionych: Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego, ¿o³nierzy Armii Krajowej:
Pana Andrzeja Szolca i Pana Jana Kubka oraz
Pani Doroty Targoñskiej  dyrektora Integracyjnej Spo³ecznej Szko³y Podstawowej. Wyró¿nionym gratulujê serdecznie i ¿yczê wielu sukcesów w pracy na rzecz ³¹czenia histo-

rii z teraniejszoci¹ i zachowywania tego,
co wa¿ne dla ka¿dego Polaka.
Otrzymany medal osobicie traktujê jako
wyró¿nienie dla Szko³y, której dyrektorem
mam zaszczyt byæ od 17. lat. Jest to dla mnie
podkrelenie wk³adu pracy i wysi³ku wszystkich nauczycieli, pracowników oraz rodziców
uczniów w patriotyczne wychowanie m³odego pokolenia. Bardzo wa¿nym elementem
takiego wychowania jest kultywowanie historycznej pamiêci, kszta³towanie szacunku
dla dorobku i osi¹gniêæ minionych pokoleñ
i uczenie dba³oci o pamiêæ, której nie wolno
nam, Polakom, utraciæ. Dlatego te¿ wszystkim nauczycielom, pracownikom, rodzicom
uczniów Szko³y Podstawowej Nr 2 im. Armii
Krajowej w Milanówku, tym obecnym i z lat
ubieg³ych, sk³adam z serca p³yn¹ce podziêkowanie za trud, zaanga¿owanie i wsparcie
w dzia³aniu dla pamiêci.
Dyrektor Szko³y Podstawowej Nr 2
w Milanówku
Marianna Frej

Nowy rok szkolny
w rodowiskowym Klubie Wsparcia
rodowiskowy Klub Wsparcia dla dzieci i ich rodzin dzia³aj¹cy w Milanówku przy
ul. Turczynek 3a serdecznie zaprasza dzieci i m³odzie¿ w wieku 6-15 lat na zajêcia 5 dni
w tygodniu od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 13.00-18.00. Od wrzenia w placówce
bêd¹ odbywa³y siê zajêcia terapeutyczne z zakresu logopedii, reedukacji oraz psychologiczno-edukacyjne. W ramach uatrakcyjnienia naszej oferty proponujemy równie¿ zajêcia sportowe, malowanie na jedwabiu, warsztaty plastyczne i gry komputerowe.
Kierownik Klubu
E. Mi³osz-S³awiñska

Milanowski
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
zaprasza
na inauguracjê
roku akademickiego
2008/2009
Uroczystoæ odbêdzie siê

10 padziernika 2008
o godz.17.00
w sali Teatru Letniego
w Centrum Kultury
i Promocji Miasta
przy ul. Kocielnej 3
w Milanówku.
Wyk³ad inauguracyjny
Polska i jej s¹siedzi,
rozwa¿ania o wizerunku
Polaka za granic¹
wyg³osi
prof. Eugeniusz Cezary Król
(wstêp wolny).
Prezes MU3W
Maria Dominika Inkielman
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Wizyta w Welzheim
W pi¹tek, 12 wrzenia 2008 r., o godz. 18.30 przyby³a do Welzheim w Badenii-Wirtembergii
(Niemcy) delegacja Milanówka w sk³adzie: Burmistrz Jerzy Wysocki, Przewodnicz¹cy Rady Miasta
Jerzy Olczak oraz radni: Jacek Banaszczyk, Dariusz Kopeæ, Bo¿ena Osiadacz, W³odzimierz
Starociak, Bo¿ena Utrata, a tak¿e Jerzy Mota³a z Referatu Owiaty Urzêdu Miejskiego, Magdalena
Sitko z Centrum Kultury i Promocji, dyrektor Zespo³u Szkó³ Nr 1 Andrzej ¯arkiewicz, nauczycielka jêzyka
niemieckiego z tej szko³y (jako t³umaczka polskiej delegacji) Ewa Ma³ek oraz w³acicielka Galerii Ars Longa
Gra¿yna niadewicz. W drodze do Niemiec delegacji towarzyszy³a równie¿ m³odzie¿ milanowskiego liceum
z opiekunami Tomaszem Murzynem (organizator wymiany m³odzie¿owej, nauczyciel geografii) oraz
nauczycielk¹ jêzyka niemieckiego Lucyn¹ Maci¹g.
Delegacja przywioz³a ze sob¹ dzie³a sztuki kilku wspó³czesnych artystów milanowskich: Danuty Ro¿nowskiej-Borys, Ryszar-

strzowie zaprzyjanionych miast: Herman
Holzner oraz Jerzy Wysocki. Na zakoñczenie czêci oficjalnej wys³uchalimy wyk³adu

Gratulacje, po podpisaniu porozumienia, sk³adaj¹ sobie: Burmistrz Milanówka
Jerzy Wysocki, Burmistrz Welzheim Herman Holzner i Konsul Generalny Rzeczpospolitej
Polskiej w Niemczech El¿bieta Sobótka

da Krawczyka, Tadeusza Puszcza, Janusza
Dworaka oraz W³odzimierza Starociaka.
Delegacja uda³a siê do Niemiec, aby sfinalizowaæ podpisanie umowy partnerskiej
z Welzheim. Pierwszy akt podpisania umowy mia³ miejsce podczas uroczystej sesji
Rady Miasta w Milanówku, w niedzielê,
8 czerwca.
Podpisanie umowy o partnerstwie miast
odbywa siê w 15-lecie wymiany m³odzie¿owej pomiêdzy Zespo³em Szkó³ Nr 1 w Milanówku a Limes-Gymnasium w Welzheim.
W³anie 12 wrzenia na godzinê 19.00 zaplanowano g³ówne uroczystoci 15-lecia
wymiany.
Uroczystoæ ta odby³a siê w oddanej rok
temu messie (wybudowana przez miasto, dla
wszystkich szkó³, nowoczesna sto³ówka).
Przyby³ych goci przywita³ nowy dyrektor
szko³y Frithjof Stephan. Po krótkim koncercie szkolnej orkiestry dêtej, wyst¹pi³ dyrektor Andrzej ¯arkiewicz, który wrêczy³ dyrektorowi Stephanowi obraz oraz pami¹tkow¹
tabliczkê. Nastêpnie g³os zabierali burmi-

&

by³ego dyrektora Limes-Gymnasium, wspó³twórcê wymiany, Otmara Baumanna na temat perspektyw wymiany pomiêdzy m³odzie¿¹ obu szkó³.
13 wrzenia, w sobotê, wszyscy uczestnicy wymiany i delegacji miejskiej spotkali
siê w sali obrad Rady Miasta Welzheim,
by wymieniæ pogl¹dy na temat aktywnoci
obywateli Europy, partnerstwie i przysz³oci
Unii Europejskiej. G³os zabierali burmistrzowie. Nastêpnie W³odzimierz Starociak przybli¿y³ obecnym sylwetki i dokonania autorów wystawionych w sali obrad dzie³ artystycznych. Po spotkaniu, delegacja Milanówka z kilkoma osobami z rady i urzêdu miasta Welzheim pojecha³a do Stuttgartu zwiedzaæ supernowoczesne, ogromne Muzeum
Mercedes-Benz.
O godz. 19.30 w miejskiej hali EugenHohly rozpoczê³a siê uroczystoæ podpisania
Umowy o Partnerstwie. Po odegraniu hymnów pañstwowych przez Kapelê Miejsk¹
z Welzheim, wyst¹pi³ burmistrz Herman Holzner. Nastêpnie g³os zabra³a, przyby³a z Mo-

nachium, Konsul Generalny Rzeczpospolitej
Polskiej w Niemczech, El¿bieta Sobótka.
Po przemówieniu burmistrza Jerzego Wysockiego nast¹pi³ najbardziej uroczysty i donios³y moment: podpisanie Umowy o Partnerstwie Milanówka i Welzheim. Burmistrz Holzner wrêczy³ burmistrzowi Wysockiemu metalowy, stylizowany wierk, symbol Welzheim, z tekstem upamiêtniaj¹cym akt porozumienia, a cz³onkom polskiej delegacji oraz
radnym Welzheim miniaturki wierków.
Nastêpnie burmistrz Wysocki przekaza³ na
rêce burmistrza Holznera, dla nowego partnerskiego miasta, flagê i herb Milanówka,
obraz W³odzimierza Starociaka: Starodêby oraz udekorowa³ radnych Welzheim miniaturkami Milanowskiego Licia Dêbu. Ca³a
uroczystoæ przeplatana by³a wystêpami Kapeli Miejskiej oraz Ko³a piewaczego z Welzheim. Na zakoñczenie pokazano film z pobytu
niemieckiej m³odzie¿y w Polsce w czerwcu
br. Film wzbudzi³ wiele refleksji, radoci i zosta³ nagrodzony gromkimi brawami.
W niedzielê, w sali obrad rady miasta,
odby³o siê spotkanie z prezesem forum gospodarczego Las Welzheimski panem Wernerem Buhlem o perspektywach wspó³pracy
gospodarczej przede wszystkim na p³aszczynie wymiany dowiadczeñ, ale równie¿
praktykom uczniowskim w firmach Welzheim i okolic.
Tego dnia odbywa³ siê w Welzheim jarmark rolno-drzewny, o którym napiszemy
po powrocie do Milanówka.
Bardzo mi³¹ niespodziankê sprawiono
delegacji Milanówka po po³udniu, kiedy to
po krótkich i serdecznych wyst¹pieniach obu
burmistrzów, ods³oniêto drogowskaz z napisem: Milanówek 1165 km.
Uroczysta kolacja z udzia³em radnych
zakoñczy³a niedzielny pobyt milanowskiej
delegacji w Welzheim.
Przez ca³y pobyt spotkalimy siê z niezwyk³¹ serdecznoci¹ ze strony w³adz miasta i jego mieszkañców. Wszyscy mamy nadziejê, ¿e nowy rozdzia³ w historii Milanówka i Welzheim przyniesie nam wszystkim
wiele korzyci na drodze budowania ma³ych
ojczyzn we wspólnej Europie.
Kierownik Centrum Kultury i Promocji
Magdalena Sitko
Kierownik Referatu Owiaty UM
Jerzy Mota³a

Milanówek w Bauhausie
ci¹g dalszy na str. 22

pokazany w maju tego roku równie¿ w Palazzolo, w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Sztuki Antycznej M³odych.
Projekt, podjêty ze Stowarzyszeniem kurtheater bitterfeld e.v. Dessau, to nowe dowiadczenie. I to pod wieloma wzglêdami.
Chocia¿by to, ¿e m³odzi aktorzy to ju¿ nie
gimnazjalici, a absolwenci szko³y, których
pomys³y i dzia³ania dzielnie wzi¹³ pod swoje
skrzyd³a nowy dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Miros³aw Rzoñca. Clou wszystkiego tkwi w tym, ¿e kurtheater bitterfeld e.v.
Dessau jest teatrem profesjonalnym. Spektakl (o nim za chwilê) ³¹czy na scenie zawodowych aktorów i nasze milanowskie
dziewczêta  amatorki. Wyre¿yserowa³a go
Maya Tangeberg-Grischin, która z kolei jest
Fink¹, wspó³pracuj¹c¹ z kurtheater. Profesjonalici z Dessau zafundowali nam solidn¹
dawkê warsztatów ju¿ w marcu, w Milanówku. Rodzynkiem ca³ej historii jest to, ¿e przyjechali do grupy nieformalnej, niepodlegaj¹cej ¿adnej instytucji (sformalizowalimy
siê póniej). By³a to kapitalna praca, etap
projektu, który wspominamy z du¿¹ doz¹
satysfakcji. Premierê zaplanowalimy na
Przystanku Olecko (24.07). Przyjechalimy
tydzieñ wczeniej. Re¿yser Maya zarz¹dzi³a
9 godzin prób dziennie w porcjach po 3 godziny. Có¿ by³o robiæ? Przez ten tydzieñ mia³
powstaæ spektakl Blaue Sterne  Transit Masowien. I powsta³. W wersji nieco rozbudowanej pokazalimy go 4 wrzenia w Dessau
na scenie w Bauchasie, w ramach Niebieskiego Festiwalu. 5 padziernika zaprezentujemy go w Milanówku na podsumowanie EDD,
a w listopadzie w Magdeburgu i w Hall z okazji Dni Polskich w Saksonii-Anhalt.
Dzieñ w Dessau wygl¹da³ tak: próba od
9.30 do 13.00, obiad w barze, próba od 17.30

do 21.00. Czas wolny do rana.
(Uwaga: je¿eli Niemcy umawiaj¹ siê z Wami na 9.30 celem podjêcia pracy, to musicie byæ o 9.00;
inaczej W³osi: je¿eli macie stawiæ
siê na wspólne dzia³ania np.
o 17.00, to gdzie piêtnacie
po pi¹tej mo¿ecie zacz¹æ dopijaæ
swoj¹ kawê, herbatê, piwo,
wino, mineraln¹  co tam akurat
popijacie). Jedzilimy wszêdzie
na rowerach. Ca³e Dessau masowo peda³uje. By³ grill z kie³baskami i bankiet z szampanem po
spektaklu. Po owacjach. Po tym,
jak cztery razy wywo³ywani wychodzilimy na scenê.
Tê reakcjê publicznoci te¿
wpisujemy w obszar naszych
dowiadczeñ. Szczerze? Nam siê Blaue Sterne  Transit Masowien w wykonaniu
ten spektakl nie podoba. Nie milanowskiej grupy teatralnej
w naszym stylu. O ile sama praniekoniecznie teatr, choæ ten jest fantastycznym
ca z saksoñskim teatrem  kapitalna, bo ciê¿terenem tego typu dialogów, zaplanujcie,
ka, a to daje satysfakcjê, bo efektowna, bo,
sk³adajcie wnioski. Potem koordynujcie, realiwreszcie, bylimy w rêkach profesjonalistów
zujcie, dopilnowujcie dokumentacji, rozlicze to konwencja niemieckiego teatru no, nie.
nia finansowego itp. Roboty od cholery.
Co dalej po Magdeburgu? Kontynuujemy
A w tzw. miêdzyczasie  no w³anie dlatego
wspó³pracê. Chcemy zaprosiæ do projektu Liwarto.
twê. Spektakl? Tym razem ma byæ wed³ug
Uczestnicy projektu Transit Masovien:
naszego pomys³u To plany, uzale¿nione
te¿ od efektywnoci bojów o dotacje. Pobyt
Koordynatorzy: Iwona Dornarowicz, Andrzej Szulik
w Dessau pokry³a czêciowo strona niemiecka,
w znacznej mierze za Fundacja Wspó³praM³odzie¿: Aneta Bohdan, Joanna Marciszak,
cy Polsko-Niemieckiej (Fundacjo, dziêki!).
Krysia Rubio, Zuza miechowska, Iga Trzeciakowska, Magda Wierzejska, Ada WiCo takiego jest w projektach miêdzynaniewska, Kamila Winiewska
rodowych, ¿e je¿eli siê raz w nie wdepnie, to
chce siê jeszcze? Na pewno jest to sprawa
Koordynator projektu
a zreszt¹, sprawdcie sami. Wymylcie co,
Iwona Dornarowicz

Dzieñ Milanówka 2008
ci¹g dalszy ze str. 2

Gwiazda wieczoru tegorocznego Dnia Milanówka
Kayah podczas koncertu

Dla ca³ych rodzin zosta³y przygotowane sportowe gry i zabawy, w trakcie których mali i duzi mieli szanse sprawdziæ na weso³o swoje umiejêtnoci zrêcznociowe. Zgromadzona na Dniu
Milanówka publicznoæ mog³a równie¿ uczestniczyæ w zawodach
strzeleckich z karabinka pneumatycznego. Sêdzi¹ by³ instruktor
Zbigniew Kubek. Zawody odbywa³y siê w trzech kategoriach.
Pierwsze miejsce w kategorii liceum i doroli zdobyli: Teresa Zwoliñska i Krystian Manicki, w kategorii kl. VI + Gimnazjum  Anna
Mazurowska i Jacek Bieszke. Zwyciêzcami w kategorii dzieci zostali Ola Szymañczak i Mateusz Marciniak.
Pónym popo³udniem na scenie wyst¹pi³ lokalny zespó³ Piêciok¹t oraz Buenos Amigos  zespó³ który wprowadzi³ mieszkañców w klimat gor¹cych rytmów. Gwiazd¹ wieczoru tegorocznego Dnia Milanówka by³a Kayah.
Na zakoñczenie mielimy okazjê obejrzeæ niezwykle efektowny i spektakularny pokaz sztucznych ogni.
Kierownik Biura Koordynacji
Prac Artystycznych CKiP
Edyta Budziewska

'

Kalendarz imprez artystycznych i sportowych
wrzesieñ/padziernik 2008
WRZESIEÑ
27 wrzenia (sobota)
godz. 18.00
Wystawa malarstwa Wioletty Jaskólskiej
Portret szaroci.
(Miejsce  Galeria ARS LONGA, ul. Kocielna 5a)
27 wrzenia (sobota)
godz. 18.00
Msza w. w intencji wszystkich, którzy
s³u¿yli Podziemnemu Pañstwu Polskiemu. Po nabo¿eñstwie nast¹pi z³o¿enie kwiatów pod tablic¹ Adama Bienia.
27 wrzenia  5 padziernika
MILANOWSKA GRZ¥DKA TEATRALNA
Szczegó³owy program na str. 26.
30 wrzenia (wtorek)
godz. 18.00
Wernisa¿ malarstwa na jedwabiu Barbary Matuszewskiej-Berg. Pokaz mody  jedwab. (Miejsce  CKiP)
PADZIERNIK
12 padziernika (niedziela)
godz. 12.30
Dzieñ Papieski w Milanówku Quo Vadis Domine  spektakl s³owno-muzyczny.
(Miejsce  koció³ w. Jadwigi l¹skiej)
18 padziernika (sobota)
godz. 18.00
Europejskie spotkanie muzyczne.
Chopin w Milanówku. Koncert Lena Ledoff
 Janusz Brych Project.
F. Chopin. Pieni bez s³ów.
Sk³ad zespo³u: Lena Ledoff  fortepian, Janusz Brych  saksofon, flet, Krzysztof Ciesielski  kontrabas. (Miejsce  CKiP)



25-26 padziernika (sobota, niedziela)
godz. 10.00
Otwarte Mistrzostwa w Scrablle pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka.
(Miejsce  CKiP)
26 padziernika (niedziela)
godz. 10.00-15.00
Kiermasz Artystyczny Kr¹g
W niedzielê w Galerii Letnisko CKiP, bêdzie mo¿na obejrzeæ i kupiæ dzie³a malarskie,
rysunkowe, graficzne, rzebiarskie. Przygotowalimy ciekaw¹ ofertê w postaci witra¿y,
malowanego jedwabiu, bi¿uterii, ceramiki
i szeroko pojêtego rêkodzie³a artystycznego. Nie zapomnielimy o najm³odszych 
dla nich zostan¹ zorganizowane stoiska
z weso³ymi obrazkami, figurkami z masy
solnej, a tak¿e rêcznie malowanymi koszulkami. Sprzeda¿ prac. (Miejsce  CKiP)

wArSzTaTy
KrEaTyWnOCi

przy Dzieciêcym i M³odzie¿owym
Klubie Twórców
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku zaprasza na Warsztaty Kreatywnoci.
Kreatywnoæ dzieci i m³odzie¿y bêdzie
pobudzana przez zajêcia teatralne, plastyczne, ruchowe, æwiczenia pamiêciowe i pracê
w grupie. Usprawni siê pamiêæ i koncentracja, a szybkie kojarzenie oka¿e siê niezbêdne w szkole i codziennym ¿yciu.
Wszelkie informacje pod nr. tel. 022 758 39 60
Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w czwartek 
w godz. 16:30-18:00 dzieci, w godz. 18:0019:00 m³odzie¿.

Powstaje nowa
Grupa Teatralna!
Skoñczy³e 15 lat
l Chcesz prze³amaæ swoj¹ niemia³oæ
l Chcesz rozwijaæ swoj¹ wra¿liwoæ i wyobraniê
l Chcesz uruchomiæ swój g³os, cia³o i emocje
l Chcesz dzia³aæ z innymi twórczymi ludmi
l Mylisz o przysz³oci w filmie lub teatrze
albo jeszcze o tym nie wiesz...
Ta wiadomoæ jest dla Ciebie:
pierwsze spotkanie w poniedzia³ek
22 wrzenia o godz. 17.00 w CKiP w Milanówku, ul. Kocielna 3, tel. 022 758 39 60.

Idea

Nowa Grupa Teatralna powstaje z myl¹
o rozwoju uczestników poprzez dzia³ania
teatralne i parateatralne. Program dzia³añ
zawiera pracê nad koncentracj¹ i uwag¹, rozwijanie wyobrani, wiadomoci cia³a i g³osu, rozwijanie umiejêtnoci wspó³pracy
z innymi, umiejêtnoci dialogu, wiadomoci przestrzeni i rekwizytu. Wszystkie te elementy ³¹cz¹ siê w pracy nad spektaklem,
który pozawala prze³amaæ niemia³oæ, konfrontowaæ swoje umiejêtnoci z publicznoci¹, ale przede wszystkim umo¿liwia kontakt z innymi poprzez sztukê.

Instruktor

Anna Wieczur-Bluszcz  re¿yser, aktorka, instruktor teatralny, absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Teatralnej w Krakowie wydz. we Wroc³awiu oraz Mistrzowskiej Szko³y Re¿yserii Filmowej Andrzeja
Wajdy.

Ruszy³y warsztaty
w Centrum Kultury i Promocji w Milanówku
Warsztaty tkactwa artystycznego
dla m³odzie¿y
Poniedzia³ek 16:30-18:00
Prowadzi Anna Makulec
Rysunek i malarstwo
dla m³odzie¿y
Poniedzia³ek 17:00
(zajêcia odbywaj¹ siê w Saloniku-Galerii
Historycznej Miasta Milanówka, w budynku
Poczty Polskiej przy ul. Pi³sudskiego 30)
Prowadzi W³odzimierz Starociak
Taniec nowoczesny/Zespó³ Chearleders
dla m³odzie¿y
Poniedzia³ek
18:00-19:00 grupa m³odsza
19:00-20:00 grupa starsza
Pi¹tek
18:30-19:20 grupa m³odsza
19:20-20:15 grupa starsza
Prowadzi Joanna Kazikowska
Chór Z³oty Liæ
dla seniorów
Poniedzia³ek 15:00-16:00, pi¹tek 12:00-13:00
Prowadzi Maciej Puchalski
Warsztaty malowania na jedwabiu
Poniedzia³ek 17:00-18:30
Prowadzi Barbara Matuszewska-Berg
(zajêcia rozpoczynaj¹ siê 6 padziernika)
Sekcja strzelecka (zajêcia  ul. Piasta 14)
Wtorek 17:00-19:00, pi¹tek 17:00-19:00
Prowadzi Zbigniew Kubek
Gimnastyka
Wtorek, czwartek
l Gimnastyka na krêgos³up  17:25
l Pilates  18:15
l Fank-aerobic  19:05
Prowadzi Katarzyna Czy¿-Niedzieska oraz
Joanna Kazikowska
Teatr Lalek dla dzieci
Wtorek 16:00-18:00
Prowadzi Katarzyna Kulik

Dla MAMY czas, warsztaty dla mam i dzieci
roda 10:00-12:00
Pracownia lalek teatralnych
dla dzieci
roda 16:00-18:00
Prowadzi Magdalena Hollender
Dyskusyjny klub ksi¹¿ki
Poniedzia³ek (raz w miesi¹cu) 18:00-19:00
Prowadzi Joanna Sarnecka
Plastyka
dla dzieci
roda 16:00-17:00
Prowadzi Edyta Budziewska
Plastyka
dla najm³odszych
Poniedzia³ek 11:00-12:30
Prowadzi Emilia Zadykowicz
Rêkodzie³o artystyczne
dla m³odzie¿y
roda 17:15-18:30
Prowadzi Edyta Budziewska
Cappela Milanoviensis
dla doros³ych
Czwartek 17:00-18:00
Prowadzi Dariusz Biernacki
Studium piewu solowego i piosenkarstwa
czwartek 18:00-20:00
Prowadzi Dariusz Biernacki
Klub Seniora
Czwartek 12:00-14:00
Dzieciêcy Klub Twórców
warsztaty kreatywnoci
czwartek 16:30-18:00
Prowadzi Aneta Bialik
M³odzie¿owy Klub Twórców
warsztaty kreatywnoci
czwartek 18:00-19:00
Prowadzi Aneta Bialik

Milanowski Festiwal Rozmaitoci
ci¹g dalszy ze str. 2

Celem imprezy by³o wyjcie do lokalnej
spo³ecznoci i przedstawienie w formie minitargów kilkunastu firm dzia³aj¹cych na naszym terenie, które wyrazi³y chêæ wsparcia
wydarzeñ artystycznych odbywaj¹cych siê
w Milanówku.
Podczas Festiwalu mieszkañcy mogli
ogl¹daæ wyroby wystawców oraz zapoznaæ
siê z ich ofert¹. Wiêkszoæ z firm przeznaczy³a liczne nagrody dla zwiedzaj¹cych 
szczêliwcy wracali do domów z fotokubkami, koszulkami, puzzlami, fotoalbumami,
koszem s³odyczy, kursami jêzyka angielskiego oraz wycieczk¹ do Bratys³awy i Wiednia.

W czêci artystycznej odby³y siê: pokaz sukien lubnych i wizytowych, pokaz tañca towarzyskiego i latynoamerykañskiego oraz
koncert kwartetu smyczkowego The Strings.
Kwartet bisowa³ trzykrotnie, ciesz¹c uszy
s³uchaczy doskona³ym i lekkim wykonaniem
znanych utworów zarówno muzyki klasycznej, jak filmowej. Koszt imprezy w ca³oci
pokryty zosta³ ze rodków sponsorów, co
pozwoli³o urozmaiciæ ofertê kulturaln¹ dla
mieszkañców, bez obci¹¿ania bud¿etu Centrum. Impreza by³a bardzo udana, a uczestnicy zadowoleni z nowej formy rozrywki,
która pozwala poznaæ okoliczne firmy oraz

Nowa grupa teatralna
Poniedzia³ek, godz. 17.00-19.00 (20.00)
(Pierwsze spotkanie 22 wrzenia)
Prowadzi Anna Wieczur-Bluszcz
Warsztaty literackie
dla m³odzie¿y i doros³ych
roda 18:00-19:00
Prowadzi Joanna Sarnecka
Teatr amatorski
dla dzieci
Pi¹tek 16:30-17:30
Prowadzi Dariusz Biernacki
Teatr amatorski
dla m³odzie¿y
Pi¹tek 17:30-18:30
Prowadzi Dariusz Biernacki
Teatr amatorski
dla doros³ych
Pi¹tek 18:30-19:30
Prowadzi Dariusz Biernacki
Taniec i piew
Zajêcia Domu Tañca
Pi¹tek 17:00-18:30
Szkó³ka szachowa
dla dzieci i m³odzie¿y
Sobota 10:00-11:30
Prowadzi Jaros³aw Kowalewski
M³odzie¿owy Teatr Alternatywny
Sobota 10:00-12:00
Prowadzi Iwona Dornarowicz
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
wziêcia udzia³u w zajêciach.
Zapisy i wszelkie informacje w Centrum
Kultury i Promocji w Milanówku, ul. Kocielna 3 lub pod nr. tel. 022 758 39 60.
Kierownik Biura
Koordynacji Prac Artystycznych CKiP
Edyta Budziewska

ich ofertê, a jednoczenie wzbogaciæ iloæ
wystêpów artystycznych w naszym miecie.
Swoj¹ obecnoci¹ Festiwal zaszczyci³
Burmistrz Jerzy Wysocki, który popar³ ideê
wspólnych dzia³añ biznesu i kultury i zadeklarowa³ objêcie patronatem kolejnych takich
wydarzeñ. Byæ mo¿e powstanie Lokalny
Klub Biznesu, o którym wiele siê mówi³o
podczas imprezy. Zarówno Centrum Kultury, jak i biznesmeni zapowiadaj¹ kontynuacjê Festiwalu w poszerzonym gronie, czemu mocno kibicujemy, bowiem taka forma
dzia³ania przynosi korzyci obu stronom i integruje dzia³aczy kultury, biznesu oraz
mieszkañców.
Kierownik Biura
Koordynacji Prac Artystycznych CKiP
Edyta Budziewska



Po raz pierwszy w Milanówku

wystawa malarstwa
Jana Erazma Kotowskiego

prezentowana w Internetowej Galerii Sztuki ARSMILANA.PL
Ta obszerna, retrospektywna wystawa powsta³a dziêki uprzejmoci
prywatnych kolekcjonerów dzie³ sztuki z ca³ej Polski, którzy udostêpnili
nam swoje zbiory do publikacji w internecie.
Jan Erazm Kotowski urodzi³ siê
w 1885 roku na Wo³yniu. W latach
1902-1911 studiowa³ w ASP
w Krakowie u J. Unierzyñskiego
i L. Wyczó³kowskiego. W 1908
roku otrzyma³ stypendium i wyjecha³ do Pary¿a. Nale¿a³ do Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych
oraz do grupy Pro-Arte.
W 1937 roku otrzyma³ srebrny
medal za pracê Na Wo³yniu na
wystawie malarstwa Towarzystwa
Zachêty Sztuk Piêknych oraz inne
liczne nagrody.
Malowa³ pejza¿e wiejskie,
miejskie, tematy z historii, literatury, sceny rodzajowe, jednak uluArtysta J. E. Kotowski podczas pracy
bionym tematem zawsze pozostaW okresie miêdzywojennym zamieszka³
wa³ spracowany koñ. Kilkoma kreskami dowraz ¿on¹ i dzieæmi w maj¹tku pod Grójcem.
skonale oddawa³ charakter przedstawianej
postaci. Równie wa¿n¹ rolê w tych kompozyW tym czasie posiada³ tak¿e mieszkanie
cjach pe³ni³ pejza¿, stanowi¹cy harmonijne t³o
z pracowni¹ w Alejach Jerozolimskich, z któscen rodzajowych.
rych to posiad³oci zosta³ po wojnie przymusowo wysiedlony i zamieszka³ na sta³e w MiStosowa³ technikê olejn¹, mieszan¹,
lanówku, gdzie zmar³ w 1960 roku, pochokredkê, o³ówek i akwarelê, szkicowa³ prawany zosta³ na Pow¹zkach. Prace tego artywie na wszystkim, co akurat mia³ pod rêk¹,
sty mo¿na ogl¹daæ w Muzeum Narodowym
nie rozstawa³ siê z o³ówkiem.

w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, tak¿e
w Bibliotece Narodowej w Warszawie oraz
Muzeum Sztuki w £odzi.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy na
www.arsmilana.pl
*
Mój pradziadek Feliks Basiewicz przyjani³ siê z Janem Kotowskim. Czêsto bywa³
u niego z moim ojcem a swoim wnukiem. Ojciec bardzo ciep³o wspomina wielkiego artystê jako cz³owieka niezwykle skromnego,
taktownego, wylewnego. W ogromne zk³opotanie wprawia³y go nienaganne maniery
niem³odego ju¿ malarza, kiedy spotkany na
ulicy k³ania³ siê pierwszy mojemu ojcu, gdy¿
ten by³ akurat w towarzystwie dziewczyny,
a tego nakazywa³a przedwojenna etykieta.
Skromny by³ pod ka¿dym wzglêdem,
ubiera³ siê jak na artystê przysta³o w stylu
bohemy, doæ swobodnie, czêsto nosi³ oliwkowo-zielone okrycia, czapkê z daszkiem
i nausznikami.
Niezwykle lubiany, przyjani³ siê z innymi artystami. Kiedy wraz z Wiktorem Koreckim, zamieszkuj¹cym wówczas w Milanówku, namalowali wspólny obraz. Korecki
by³ mistrzem pejza¿u, ulotnej aury, zachodu
s³oñca..., ale nie potrafi³ malowaæ postaci. Poprosi³ wiêc Jana Kotowskiego, ¿eby w jego
pejza¿ wmalowa³ powo¿¹cego koniem. Nie
wiem jak obraz zosta³ podpisany i jakie by³y
jego losy, ale wiadczy to o ogromnej sympatii, otwartoci do ludzi, braku zadufania,
czêsto typowego dla artystów.
Znam potomków Jana Kotowskiego, s¹
równie¿ ludmi bardzo skromnymi, kulturalnymi, którym przekazano i wpojono
przedwojenne wzorce, wartoci, maniery...
Sylwia Sikora-Tyszka

Sport i kultura podczas obchodów 100-lecia MTL
ci¹g dalszy ze str. 1

Przez ca³y tydzieñ poprzedzaj¹cy uroczystoæ, na kortach tenisowych odby³y siê
turnieje w grze pojedynczej pod Patronatem Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego
Wysockiego oraz w grze podwójnej pod Patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego
Marka Wie¿bickiego. Mistrzem Milanówka
2008 zosta³ Alex Matuszelañski z Grodziska Mazowieckiego, który w finale pokona³ Micha³a Rakowieckiego z Owczarni 6:2,
6:3, a w grze podwójnej zwyciê¿y³a para
Kamil Lewandowicz  Warszawa, Tomasz
Winiewski  Milanówek, pokonuj¹c parê
Micha³ Kojecki  Piotr Niebrzydowski
z Warszawy 6:3, 6:2. Puchary i nagrody
rzeczowe wrêczali Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki, Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wie¿bicki, cz³onek Zarz¹du Powiatu Krzysztof Filipiak, prezes Towarzystwa Mi³oników Milanówka Andrzej Pettyn. Nad przebiegiem turnieju i ca³¹ uroczystoci¹ sportow¹ czuwa³ koordynator
ds. sportu W³odzimierz Filipiak. Po wrêczeniu nagród, grê pokazow¹ rozegrali Mistrz



operowych. Wspania³y g³os piewaczki i doMilanówka Alex Matuszelañski z Basi¹ Wiskona³a muzyka stworzy³y atmosferê poniewsk¹  m³od¹ tenisistk¹, która w dn. 12-14
twierdzaj¹ca fakt, ¿e sport doskonale wspó³wrzenia, wraz z kole¿ankami z Radomia,
gra z kultur¹ wysok¹.
zosta³a dru¿ynow¹ Mistrzyni¹ Polski do lat 12.
W Teatrze Letnim, w ramach Obchodów
Biuro Koordynacji Prac Artystycznych CKiP
pokazany zosta³ film Milanowskie TowaAneta Bialik
rzystwo Letnicze opracowany przez TMM,
ukazuj¹cy nowe fakty
z historii Milanówka.
Ca³oæ tej wspania³ej
uroczystoci dope³ni³
wystêp sopranistki Justyny Reczeniedi  solistki Warszawskiej
Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego, Opery
Narodowej. Towarzyszyli jej muzycy z Trio
Con Passione oraz baryton Dariusz Biernacki, który równie¿ poprowadzi³ ca³y koncert. Publicznoæ mog³a wys³u- Koncert Justyny Reczeniedi  solistki Warszawskiej Opery
chaæ interpretacji naj- Kameralnej i Teatru Wielkiego, Opery Narodowej, której
s³ynniejszych utworów towarzyszyli muzycy z Trio Con Passione

Lato w miecie 2008 zakoñczone
Podczas akcji Lato w miecie w Milanówku, w terminie 23.06  30.08.2008 r. odbywa³y siê na terenie
trzech placówek owiatowych zajêcia sportowe na boiskach szkolnych i w halach sportowych. Ró¿norodne
zajêcia zorganizowa³o równie¿ Centrum Kultury i Promocji.
Zajêcia prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego. Wszyscy uczniowie mieli
zapewnion¹ opiekê medyczn¹. Codziennie,
na ka¿dym obiekcie sportowym, w zajêciach
uczestniczy³o rednio od 30 do 50 uczniów.
Byli to zarówno uczniowie szkó³ podstawowych (klasy 1-6), jak i gimnazjów. Akcja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, a czas
spêdzony na sportowo jest wietnym pomys³em na wakacje w miecie. Podsumowuj¹c
akcje mo¿na powiedzieæ, ¿e ze wzglêdu na
du¿¹ ró¿norodnoæ zajêæ, mi³¹ atmosferê,
dobr¹ organizacjê i prowadzenie zajêæ, akcjê mo¿na uznaæ za udan¹.

przez zaanga¿owanych instruktorów. Pomys³ów, zabaw i umiechu by³o wiele, a pe³nej
integracji pomog³y wycieczki. Wspomnienia
po Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
i wizycie w Warszawskim ZOO pozostan¹ na

d³ugo w pamiêci. Dziêkujemy dzieciom,
rodzicom, instruktorom za wspania³e wakacje. Zapraszamy za rok!
Biuro Koordynacji
Prac Artystycznych CKiP

Referat Owiaty
Katarzyna W¹siñska Jano

W te wakacje Centrum Kultury i Promocji
w Milanówku zaprosi³o dzieci i m³odzie¿ na
ró¿norodne zajêcia i wycieczki. Codziennie
od poniedzia³ku do pi¹tku, w godzinach od
10:00-12:00 dzieci mog³y aktywnie i weso³o spêdziæ czas na zajêciach prowadzonych

Podczas zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Harcerskie Lato 2008
ci¹g dalszy ze str. 2

Dziêki dofinansowaniu jakie otrzymalimy drog¹ konkursu organizowanego przez
Urz¹d Miejski, w HAL mogli uczestniczyæ
wszyscy chêtni harcerze. Harcerska Akcja
Letnia by³a udanym podsumowaniem roku
harcerskiego. Teraz ka¿dy wspomina letni¹
przygodê i nowo poznanych przyjació³ z Polski i Bia³orusi.
Zuchy wspominaj¹ koloniê w Nag³owicach oraz w Ocyplu. Poznaj¹c historiê zamków, wêdruj¹c po przepiêknych okolicach,
zuchy piewa³y, tañczy³y, bawi³y siê, korzysta³y z k¹pieli w cieplutkim jeziorze. Wszyscy poznali bli¿ej historiê okolic, tradycje
i ¿ycie danego regionu Polski. Zdobywaj¹c
sprawnoci i poszczególne stopnie, uczestniczyli na co dzieñ w ogniskach, zawodach
sportowych i grach zespo³owych. Bawili siê
wraz ze sw¹ kadr¹, a¿ zdobyli wymarzone
sprawnoci, a niektórzy wrócili do domu
dumnie  ze znaczkiem zucha na piersi.
Harcerze swoj¹ letni¹ przygodê prze¿yli
we wspanialej lenej g³uszy, w Paj¹ku k/Czêstochowy oraz nad jeziorem w Ocyplu. Przez
dwa tygodnie poznawali techniki harcerskie,
w starym lesie, nad wod¹ ustawiali swe p³ócienne domy, wprawiali siê w pionierce obozowej  buduj¹c pó³ki, bramy, maszty, totemy, mietniki, zeriby oraz wiele innych elementów dekoracyjnych, pomocnych w harcerskim ¿yciu. W czasie biegów i gier tere-

nowych na azymut, pog³êbiali swoj¹ wiedzê
z terenoznawstwa. W czasie gier wykazywali
siê sprawnoci¹ fizyczn¹ i sprytem, pokonuj¹c tory przeszkód, wykonuj¹c zadania, rozszyfrowuj¹c zawi³e szyfry. Æwiczyli oko,
strzelaj¹c z wiatrówki i broni krótkiej. Wieczorami piewali w blasku harcerskiego ognia.
Ich obozowe ¿ycie pe³ne by³o pracy i zabawy.
Harcerze bawili siê na festiwalach piosenki,
sprawdzali siê na spartakiadach sportowych
oraz wêdrówkach po wspania³ej Jurze Krakowsko-Czêstochowskiej w takt Lambe-tru,
uczyli siê udzielania pierwszej pomocy..
W nocy 1 sierpnia harcerze z Paj¹ka
przygotowali wspania³¹ inscenizacjê, upamiêtniaj¹c w ten sposób pamiêæ po swoich
kolegach  harcerzach z Szarych Szeregów 
tych, co ginêli w Powstaniu Warszawskim.
Wszyscy, którzy zasmakowali harcerskiego,
obozowego ¿ycia, ju¿ dzisiaj têskni¹ za lasem, wod¹, namiotem, ogniskiem i nocn¹
wart¹. Wiedz¹, jak wspaniale mo¿na siê bawiæ w dzieñ wêdruj¹c, p³ywaj¹c, zdobywaj¹c stopnie i sprawnoci, wieczorami przy
ogniskach ws³uchuj¹c siê w gawêdy, piewaj¹c harcerskie piosenki i pl¹saj¹c wokó³
ognia, zawi¹zaæ wspólny kr¹g i odpiewaæ
piosenkê na po¿egnanie dnia, wierz¹c, ¿e
w tak wspanialej grupie mo¿emy dosiêgn¹æ
gwiazd. A noc¹ ... staæ na warcie, podchodziæ innych, robiæ kawa³y kolegom lub po-

Wspólna zabawa przy ognisku

dziwiaæ gwiazdy. Oczywicie nad wszystkim
czuwa³a, dbaj¹c o bezpieczeñstwo, kadra
obozu. Gdy harcerze z umiechem na ustach
zwijali swoje p³ócienne domy, wiedzieli, ¿e
obozowe wspomnienia bêd¹ im zawsze towarzyszyæ, a zawi¹zane przyjanie s¹ tak
silne, ¿e ka¿dy z chêci¹ wróci tu za rok.
Trudno w paru s³owach przekazaæ tê
wspania³¹ atmosferê harcerskiego ¿ycia, ale
jedno jest pewne  harcerskie przyjanie s¹
najsilniejsze, a wspólne wspomnienia ³¹cz¹
nas w jedn¹ harcersk¹ rodzinê. Wszystkich
chêtnych do spêdzania czasu na styl harcerski zapraszamy do naszych dru¿yn.
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Komendant Hufca ZHP im. J. Kusociñskiego
phm Dariusz Kopeæ

!

Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie od 15 czerwca do 12 wrzenia 2008 r.
Burmistrz
1. Wyda³ zarz¹dzenia w sprawach:
a) zmian w bud¿ecie miasta na 2008 rok (9).
Zwiêksza siê planowane dochody
 w dziale 801 o kwotê 26.320 z³ (dotacja
MUW na 2008 r., na sfinansowanie zakoñczenia dwuletniego programu pilota¿owego nauczania jêzyka angielskiego od
klasy pierwszej szko³y podstawowej).
Dokonuje siê przeniesieñ w planie wydatków bud¿etowych
 w dziale 801:
o kwotê 955 z³ (urealnienie klasyfikacji
bud¿etowej),
o kwotê 5.000 z³ (remont pod³óg i pracami malarskimi w sekretariacie Szko³y
Podst. Nr 2);
 w dziale 900, o kwotê 100 z³ (zabezpieczenie rodków na wykonanie zdjêæ do
plakatu Milanówek pomaga jerzykom);
 w dziale 926 o kwotê 15.000 z³ (obs³uga
imprez sportowych organizowanych
w Milanówku);
 w dziale 700 o kwotê 15.000 z³ (us³ugi remontowe pieca gazowego), o kwotê 2.950 z³
(renowacja instalacji wodnej w budynku
przy ul. Spacerowej 4), o kwotê 2.950 z³
(dzier¿awa budynku poczekalni PKP);
 w dziale 750, o kwotê 9.000 z³ (zabezpieczenie us³ugi przejazdu przedstawicieli W³adz i Rady Miasta do partnerskiego miasta Welzheim), o kwotê 1.800 z³
(op³ata sk³adki cz³onkowskiej Forum Rewitalizacji za rok 2008);
 w dziale 754:
o kwotê 2.200 z³ (pokrycie op³at za szkolenie komendantów stra¿y miejskich
i gminnych, uaktualnienie programów
antywirusowych, polepszenie jakoci
sprzêtu komputerowego oraz wprowadzenie obowi¹zkowego podpisu elektronicznego),
o kwotê 300 z³ (zabezpieczenie rodków
na op³aty za pokaz pierwszej pomocy
w ramach organizacji Bezpiecznego Dnia
Dziecka);
 w dziale 758 o kwotê 2.941 z³ (ubezpieczenie spo³eczne oraz Fundusz Pracy dla
konsultanta w zakresie architektonicznokonserwatorskim);
 w dziale 700 o kwotê 3.800 z³ (przegl¹d
instalacji CO oraz naprawê i wymianê zaworów w budynku przy ul. Spacerowej 4);
 w dziale 750 o kwotê 2.200 z³ (us³ugê
udekorowania miasta Milanówka flagami);
 w dziale 801 o kwotê 1.000 z³ (koszty
badañ wstêpnych i okresowych pracowników Szko³y Podstawowej Nr 2);
 w dziale 801 o kwotê 10.000 z³ (obchody
Dnia Edukacji Narodowej i sfinansowanie dowozu dzieci niepe³nosprawnych do
szkó³ oraz na basen);

"

 w dziale 750 o kwotê 1.533 z³ (roczna
sk³adka cz³onkowska dla Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin);
 w dziale 750 o kwotê 7.000 z³ (okablowanie sieci komputerowej w budynkach
Urzêdu Miejskiego);
b) czêciowego rozdysponowania rezerwy
bud¿etowej na 2008 rok (2).
Rozdysponowuje siê rezerwê bud¿etow¹ w kwocie 19.000 z³ z przeznaczeniem
na zakup us³ug zwi¹zanych z promocj¹
miasta Milanówka
c) informacji o przebiegu wykonania bud¿etu miasta Milanówka i przebiegu
wykonania planów finansowych samorz¹dowych instytucji kultury za I pó³rocze 2008 r.;
d) zmiany zarz¹dzenia Nr 146/IV/05
Burmistrza Miasta Milanówka z dnia
27.12.2005 r. w sprawie wprowadzenia
w ¿ycie instrukcji kontroli finansowej,
zasad rachunkowoci, zak³adowego
planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-ksiêgowych;
e) ustalenia wysokoci stawki czynszu za
1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali socjalnych w budynkach wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu Gminy Milanówek;
f) ustalenia terminu sk³adania wniosków
o udzielenie w roku szkolnym 2008/
2009 pomocy dzieciom i uczniom objêtym Rz¹dowym Programem pomocy
uczniom w 2008 r. Dofinansowanie
zakupu podrêczników dla dzieci rozpoczynaj¹cych obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukê w klasach I-III szko³y podstawowej lub w klasach I-III ogólnokszta³c¹cej szko³y muzycznej I stopnia  Wyprawka szkolna
w formie dofinansowania zakupu podrêczników;
g) zmiany Zarz¹dzenia Nr 46/V/07 z dn.
7 marca 2007 r. w sprawie powo³ania
Komisji Mieszkaniowej, w celu oceny
spe³nienia kryteriów przez osoby ubiegaj¹ce siê o najem mieszkania z zasobów TBS;
h) upowa¿nienia dla dyrektora ZGKiM
w Milanówku;
i) zmiany sk³adu komisji przetargowej
powo³anej w celu przeprowadzenia postêpowania przetargowego na udzielenie kredytu w wysokoci 2 932 488 z³otych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego powsta³ego w wyniku ujêtych wydatków inwestycyjnych na zadania pn.
Zakup nieruchomoci Turczynek,
Zakup budynku Spacerowa 4, Zakup willi Waleria przy ul. Spacerowej
20 oraz Budowa CSiT Grudów;

j) rozliczania op³aty za pobyt w domu pomocy spo³ecznej wnoszonej przez cz³onków rodziny;
k) zasad sporz¹dzania bilansu skonsolidowanego;
l) powo³ania Gminnego Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego.
2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³, które po ich uchwaleniu przez
Radê publikujemy na stronach 15-18.
3. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na opracowanie koncepcji telefonii IP dla
Urzêdu Miejskiego w Milanówku;
b) na przebudowê ulicy Skonej;
c) na roboty budowlane budowy sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Modrzewiowej i literackiej;
d) na Pielêgnacjê zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka;
e) na Przebudowê ulicy S³owackiego i ulicy Kocielnej;
f) na Dostawê sprzêtu komputerowego
i oprogramowania dla Urzêdu Miejskiego w Milanówku.
4. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na wykonanie dokumentacji projektowej
modernizacji ujêcia wody i budowy stacji
uzdatniania wody przy ulicy Na Skraju
w Milanówku;
b) na Przebudowê ulicy S³owackiego i ulicy Kocielnej w Milanówku;
c) na Pielêgnacjê zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka;
d) na Dostawê sprzêtu komputerowego
i oprogramowania dla Urzêdu Miejskiego w Milanówku;
e) na Wywóz lici kasztanowca z terenu
miasta Milanówka;
f) na Pielêgnacjê drzew-pomników przyrody na terenie miasta Milanówka.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Naszej Kole¿ance
Reni Suchockiej
Serdeczne wyrazy wspó³czucia
po stracie Ojca
sk³adaj¹
Burmistrz Miasta Milanówka
Kole¿anki i Koledzy z Urzêdu Miejskiego,
Zak³adu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz pozosta³ych Jednostek
Organizacyjnych Gminy

Informacja z XIX Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 10 wrzenia 2008 r.
XIX Sesja Rady Miasta Milanówka odby³a siê w dniu 10 wrzenia 2008 r. W sesji
udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy
Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni gocie i mieszkañcy miasta Milanówka.
Sesjê otworzy³ i prowadzi³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka Jerzy Olczak.
Radni przyjêli sprawozdanie Burmistrza
z pracy miêdzy sesjami.
Uchwa³a Nr 189/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: powo³ania Sekretarza Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
15  za, jednog³onie.
Zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta
radni powo³ali Pani¹ Halinê Wolsk¹ na Sekretarza Miasta Milanówka z dniem 17 wrzenia 2008 r.
Wiêcej informacji o nowym Sekretarzu
Miasta Milanówka na stronie 19.
Radni przyjêli informacjê o przebiegu wykonania bud¿etu Miasta Milanówka za I pó³rocze 2008 roku.
Radni zg³osili nastêpuj¹ce pisemne interpelacje i zapytania:
Klub Radnych Razem dla Milanówka:
1) W sprawie powo³ania Komisji Rady Miasta Milanówka w³aciwej do dokonania
zmian w Statucie Miasta Milanówka, Regulaminie Rady Miasta oraz Regulaminie
Komisji Rewizyjnej.
Radny Karol Wójcik:
1) w sprawie podjêcia dzia³añ w zwi¹zku
z maj¹cym nast¹piæ wykwaterowaniem
milanowskich seniorów z Domu Pomocy
przy ulicy Kociuszki 116,
2) w sprawie wadliwego wykonania nak³adki asfaltowej w ulicy Kociuszki po zakoñczeniu robót kanalizacyjnych,
3) w sprawie intensyfikacji dzia³añ dot. posesji u zbiegu ulic Pó³nocnej i Wojska Polskiego,
4) w sprawie konserwacji chodników i kostki brukowej,
5) w sprawie zaopatrzenia w wodê mieszkañców ulicy Lipowej,
6) w sprawie zakupu nowoczesnego sprzêtu do nagrywania posiedzeñ Rady Miasta i archiwizacji tych nagrañ oraz rejestracji obrazu i dwiêku w trakcie sesji
Rady Miasta,
7) w sprawie wyjanienia, na jakiej podstawie i komu Burmistrz Miasta Milanówka
przyzna³ talony na bezp³atne spo¿ywanie
piwa i posi³ków oraz w jakim trybie i na
jakich zasadach zapewni³ wy³¹cznoæ wybranej firmie na sprzeda¿ piwa i posi³ków
w trakcie Dnia Milanówka.

Radna Ma³gorzata Trêbiñska:
1) w sprawie zainstalowania wiêkszej iloci
stojaków na rowery przy stacji PKP po
stronie pó³nocnej,
2) w sprawie rozwi¹zania problemu miejsc
parkingowych przy ul. Krakowskiej u wylotu ul. Kociuszki,
3) w sprawie postawienia znaku zakaz zatrzymywania przy ul. Krakowskiej naprzeciwko sklepu Spo³em miêdzy miejscami parkingowymi.
Radna Barbara Winiewska:
1) w sprawie dodatkowego, poza ustalonym
harmonogramem, sprz¹tania centrum miasta od sklepu ogrodniczego do poczty.
Radny Waldemar Parol:
1) w sprawie rozwi¹zania problemu miejsc
parkingowych dla osób niepe³nosprawnych na terenie miasta,
2) w sprawie przegl¹du i konserwacji koñcowych odcinków wodoci¹gów miejskich,
3) w sprawie podjêcia dzia³añ maj¹cych na
celu wprowadzenie biletu miejskiego dla
mieszkañców Milanówka korzystaj¹cych
z kolejki WKD na odcinkach Grudów 
Polesie i Kazimierówka  Brzózki,
4) w sprawie podania informacji o dzia³kach,
które nie s¹ ewidencjonowane, a u¿ytkowane przez osoby prywatne lub milanowskie firmy,
5) w sprawie zabezpieczenia rodków w bud¿ecie miasta na rok 2009 w celu utwardzenia ci¹gu pieszo-jezdnego na osiedlu
Turczynek przy ul. Turczynek,
6) w sprawie zabezpieczenia rodków w bud¿ecie miasta na rok 2009 na budowê kanalizacji w ulicy Wierzbowej,
7) w sprawie zabezpieczenia rodków w bud¿ecie miasta na rok 2009 na budowê
chodnika w ulicy Nadarzyñskiej na odcinku Brwinowska  Owczarska,
8) w sprawie zabezpieczenia rodków w bud¿ecie miasta na rok 2009 na utwardzenie ulicy G³owackiego na odcinku Marsza³kowska  Skona,
9) w sprawie zabezpieczenia rodków w bud¿ecie miasta na rok 2009 na pod³¹czenie do wodoci¹gu miejskiego kilku posesji znajduj¹cych siê w obrêbie ulic Królewskiej, Grudowskiej i Nadarzyñskiej.
Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki przedstawi³ stosowne projekty uchwa³, znajduj¹ce siê
w porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Miasta Milanówka
Jerzy Olczak odczyta³ nastêpuj¹ce projekty
uchwa³, które radni przyjêli w g³osowaniu:
Uchwa³a Nr 190/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: zmian bud¿etu Miasta Milanówka na rok 2008, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.

Zwiêksza siê planowane dochody w bud¿ecie miasta Milanówka z nastêpuj¹cy sposób:
 w dziale 758, rozdziale 75801 o kwotê
27 576 z³ z tytu³u planowanych wp³ywów
ze rodków rezerwy czêci owiatowej
subwencji ogólnej otrzymanych z Ministerstwa Finansów na wniosek Ministra
Edukacji Narodowej,
 w dziale 853, rozdziale 85395, § 2008
o kwotê 114 690 z³ stanowi¹ce rodki
unijne pozyskane przez OPS w Milanówku z Mazowieckiej Jednostki Wdro¿eniowej Programów Unijnych,
 w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotê
8 000 z³ z tytu³u planowanych wp³ywów
z przyznanej dla miasta Milanówka dotacji z WFO i GW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania
Walka ze szkodnikiem kasztanowców 
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem,
 zwiêksza siê dochody w dziale 921, rozdziale 92195, § 2440 o kwotê 40 000 z³
otrzyman¹ ze rodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodz¹ce
z Funduszu Promocji Kultury,
 w dziale 925, rozdziale 92503 o kwotê
11 717 z³ z tytu³u planowanych wp³ywów
z przyznanej dla miasta Milanówka dotacji z WFO i GW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania Pielêgnacja drzew  pomników przyrody.
Plan dochodów po zmianach wynosi
42 768 361 z³.
Dokonuje siê zmian w planie wydatków
w bud¿ecie miasta Milanówka w nastêpuj¹cy sposób:
 w dziale 010, rozdzia³ 01030 zwiêksza
siê plan o kwotê 200 z³ w celu zabezpieczenia rodków przeznaczonych na wp³aty gmin na rzecz Izby Rolniczej, które s¹
odprowadzane w wysokoci równej 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego,
 w dziale 400, rozdzia³ 40002 zwiêksza
siê plan wydatków inwestycyjnych
o kwotê 50 000 z³.
1. Wprowadza siê nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodoci¹gowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek z kwot¹
160 000 z³. Wprowadzenie tego zadania
jako wydzielonego z zadania ogólnego
rozbudowy sieci wodoci¹gowej jest koniecznoci¹ przy ubieganiu siê o rodki
z Unii Europejskiej. W ramach tego zadania planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody przy ulicy Na Skraju i w³¹czenie jej do systemu miejskiej sieci wodoci¹gowej. Poniewa¿ wydatki dotycz¹ kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gów,
zadanie bêdzie zapisane w dwóch miej-
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scach: w dziale zaopatrzenia w wodê i w
dziale gospodarki komunalnej. W bie¿¹cym roku wykonana zostanie dokumentacja projektowa modernizacji SUW.
2. Na zadaniu pn. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej zmniejsza siê nak³ady na to zadanie z 450 000 z³ do 340 000 z³,
tj. o kwotê 110 000 z³. Dotychczasowy
plan finansowy zosta³ pomniejszony
o 160 000 z³, które przesz³y na zadanie
wy¿ej wymienione i zwiêkszony o 50 000 z³,
które przeznaczone zostan¹ na uzupe³nienie posiadanych rodków na nowe
zadania tj. budowê wodoci¹gu w ulicach
Ptasiej, Warszawskiej  przejcie pod ulic¹ metod¹ bezwykopow¹ i przebudowê
wodoci¹gu w ulicy Tuwima;
 w dziale 600, rozdzia³ 60016 zwiêksza siê
plan wydatków inwestycyjnych o kwotê
420 000 z³.
Na zadaniu: Modernizacja dróg gminnych proponuje siê zwiêkszyæ plan
o 416 000 z³ z 2 600 000 z³ do 3 016 000 z³.
Uzasadnieniem zwiêkszenia wydatków s¹:
koniecznoæ wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Pasiecznej  w zwi¹zku z przeniesieniem Urzêdu do nowej siedziby nale¿y przebudowaæ
uk³ad komunikacyjny ulic le¿¹cych w bliskim s¹siedztwie, tj. Spacerowej, Pasiecznej,
Stawy i Wielki K¹t. Szacunkowy koszt dokumentacji ulicy Pasiecznej 60 000 z³. Ponadto, zwiêkszyæ nale¿y nak³ady na modernizacjê ulicy Skonej o 260 000 z³ z uwagi
na nieprzewidziany wzrost cen robót drogowych oraz zwiêkszenie zakresu robót o wykonanie nak³adki asfaltowej (w pierwotnej
wersji mia³a byæ nawierzchnia t³uczniowa
i jeden chodnik dla pieszych). Koniecznym
sta³o siê równie¿ wykonanie utwardzenia
jezdni ulicy Wysockiego kostk¹ betonow¹ na
odcinku £¹czna  wjazd do osiedla Dembowskiej i Wysockiego. Szacunkowy koszt robót
wynosi 96 000 z³. W ramach posiadanych
rodków wnioskuje siê o dopisanie do rzeczowego zakresu inwestycji modernizacjê
chodników w ulicy Kocielnej, która zostanie wykonana ³¹cznie z modernizacj¹ ulicy
S³owackiego oraz modernizacjê ulicy Wojska
Polskiego na odcinku Teligi  Pusta. Wnioskowane zwiêkszone nak³ady finansowe na
inwestycje drogowe nie pozwol¹ wykonaæ
wszystkich zaplanowanych na ten rok robót.
W zwi¹zku z tym wnioskujê o zdjêcie z planu nw. zadañ: modernizacja ulicy D³ugiej 
chodnik (przeniesiona na termin po budowie kanalizacji sanitarnej), modernizacja
ulicy Grudowskiej (Prosta  Graniczna)
(przeniesiona na przysz³y rok), modernizacja ulicy Nadarzyñskiej  chodnik (z uwagi
na kolizjê z drzewami, na których wyciêcie
nale¿y przeznaczyæ niema³e rodki finansowe i uzyskaæ pozwolenie).
Na zadaniu Wykonanie i monta¿ stojaków rowerowych na istniej¹cych parkingach
dla rowerów przy ul. Warszawskiej i Krakowskiej proponuje siê zwiêkszyæ plan o 4 000 z³
z uwagi na zwiêkszenie liczby stojaków z 37
do 41.
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Ponadto w ww. rozdziale zwiêksza siê
plan w § 4270  remonty bie¿¹ce ulic gminnych o 210 000 z³ z powodu koniecznoci
wykonania zwiêkszonego zakresu remontu
jezdni i chodników dla pieszych.
 w dziale 700, rozdzia³ 70004 zwiêksza
siê plan dotacji celowych dla ZGKiM
o kwotê 63 000 z³ z przeznaczeniem na
sfinansowanie wykonania dodatkowego
boiska do siatkówki pla¿owej  18 000 z³
oraz na dofinansowanie kosztów modernizacji lokali Nr 5 i Nr 6 przy ul. Leny
lad 45 000 z³,
 w dziale 700, rozdzia³ 70005 zwiêksza
siê plan w nastêpuj¹cych paragrafach:
1. § 4170 o kwotê 5 000 z³ z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
w zwi¹zku z umo¿liwieniem wykupu lokali komunalnych przez ich najemców za
bonifikat¹ konieczne jest zabezpieczenie
rodków finansowych na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych.
2. § 4390 o kwotê 21 250 z³ z przeznaczeniem na zakup us³ug obejmuj¹cych wykonanie ekspertyz.
W dziale 700 rozdzia³ 70005 § 4390 zosta³a przewidziana zbyt ma³a kwota przeznaczona na op³aty zwi¹zane z wycen¹ lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzeda¿y ich najemcom. W zwi¹zku z planowanym
zakoñczeniem procesu sprzeda¿y mieszkañ
komunalnych za bonifikat¹ wp³ynê³a du¿a
iloæ podañ od osób zainteresowanych wykupem w/w lokali. Wobec tego konieczne
jest zabezpieczenie odpowiedniej kwoty na
ich wycenê. Ponadto w zwi¹zku z planowan¹ aktualizacj¹ op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego gruntów na terenie
miasta konieczne jest przeszacowanie wartoci nieruchomoci oddanych w u¿ytkowanie wieczyste. W zwi¹zku z tym nale¿y zabezpieczyæ rodki na ten cel.
W ww. rozdziale dokonuje siê zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych
w § 6050 i § 6060:
1. Na zadaniu pn. Adaptacja budynku Spacerowa 4, w tym roku nie zostanie zakoñczony etap I robót, w zwi¹zku z czym
proponuje siê zmniejszenie planu wydatków z 800 000 z³ do 230 000 z³,
tj. o 570 000 z³. W bie¿¹cym roku planowana jest zap³ata za dokumentacjê projektow¹ oraz za przebudowy uk³adów pomiarowych elektrycznego i gazowego.
Rozpoczn¹ siê tak¿e roboty budowlane.
2. Na zadaniu pn. Modernizacja obiektów
kolejowych  poczekalnie, z uwagi na
d³u¿sz¹ ni¿ zak³adano procedurê przejêcia obiektów od PKP zadanie zostanie wykonane nie w pe³nym zakresie, tj. wykonana zostanie dokumentacja projektowa
przebudowy budynku dworcowego od
strony ulicy Warszawskiej. W zwi¹zku
z tym proponuje siê zmniejszenie planu
wydatków z 250 000 z³ do 60 000 z³,
tj. o kwotê 190 000 z³.

3. Na zadaniu pn. Wykupy gruntów
o kwotê 30 807 z³, co nie spowoduje zak³óceñ w przyjêtym harmonogramie wykupu gruntów pod drogi tworzone lub poszerzane.
 w dziale 710, rozdzia³ 71035 zwiêksza
siê plan o kwotê 65 000 z³ z przeznaczeniem na remont alejek przy grobach 
miejscach pamiêci narodowej znajduj¹cych siê na terenie cmentarza w Milanówku,
 w dziale 750, rozdzia³ 75023 zwiêksza siê
plan o kwotê 26 200 z³ z przeznaczeniem na:
1. § 4170  zabezpieczenie rodków na
umowê zarchiwizowania i uporz¹dkowania dokumentów Urzêdu Miejskiego
w kwocie 3 200 z³,
2. § 4210  materia³y i wyposa¿enie dla
Urzêdu Miejskiego w kwocie 3 000 z³,
3. § 4270  na remont zalanej (po ulewnych
opadach) Sali lubów oraz pomieszczeñ
Rady Miasta w kwocie 15 000 z³,
4. § 4700  z uwagi na liczne zmiany w obowi¹zuj¹cym prawie oraz z koniecznoci¹
przeprowadzenia szkolenia BHP dla
wszystkich pracowników w kwocie
5 000 z³.
 w dziale 754, rozdzia³ 75404 zwiêksza siê
plan o kwotê 9 000 z³ z przeznaczeniem
na sfinansowanie dodatkowych dy¿urów
pe³nionych przez funkcjonariuszy komisariatu Policji na terenie miasta Milanówka,
 w dziale 757, rozdzia³ 75702 zmniejsza
siê plan o kwotê 55 743 z³ ze rodków
przeznaczonych na odsetki od po¿yczek
i kredytów, pozosta³a kwota bêdzie wystarczaj¹ca na realizacje tego zadania,
 w dziale 801, rozdzia³ 80101 zwiêksza
siê plan o kwotê 27 576 z³ z przeznaczeniem na remonty w ZSG Nr 3  rodki pochodz¹ z rezerwy subwencji owiatowej
oraz zmniejsza siê plan na wydatki inwestycyjne o kwotê 9 797 z³ z zadania
pn.  Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy SP 2, które zosta³o zakoñczone
i rozliczone,
 w dziale 853, rozdziale 85395 zwiêksza
siê wydatki o kwotê 114 690 z³ otrzymane w ramach Dzia³ania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia³ania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spo³ecznej  projekty systemowe
PO KL. Jednoczenie dokonuje siê zmian
w dziale 853 polegaj¹cych na przeniesieniu kwoty 13 455 z³ stanowi¹cej wk³ad
w³asny w ww. projekcie z rozdzia³u
85214 § 3110 do rozdzia³u 85395 § 3119,
 w dziale 900, rozdzia³ 90001 zwiêksza siê
plan wydatków inwestycyjnych o kwotê
150 000 z³.
W tym rozdziale wprowadza siê nowe zadanie inwestycyjne Modernizacja i rozbu-

dowa systemu infrastruktury wodoci¹gowokanalizacyjnej Gminy Milanówek z kwot¹
1 478 848 z³. Zakres rzeczowy zadania dotycz¹cy kanalizacji sanitarnej w bie¿¹cym
roku obejmie wykonanie dokumentacji projektowej budowy kana³ów sanitarnych
i opracowanie wniosku o dotacjê ze rodków
Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójnoci  Program Operacyjny Infrastruktura
i rodowisko wraz ze studium wykonalnoci inwestycji (970 000 z³) oraz wykonanie
kanalizacji sanitarnej w ulicach Wojska Polskiego, Krasiñskiego i Grodeckiego (358 848
z³) i w ulicy Orzeszkowej  nowe zadanie
wraz z zapewnieniem rodków finansowych
w kwocie 150 000 z³,
Z kolei na zadaniu Rozbudowa systemu
kanalizacji sanitarnej zmniejsza siê plan
wydatków z 4 219 248 z³ do 2 890 400 z³
(przeniesienie kwoty 1 328 848 z³ z tego zadania do zadania jw.) oraz proponuje siê
zwiêkszenie zakresu rzeczowego o wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej od ul. Bliskiej do granicy miasta.
 w dziale 900, rozdzia³ 90004 zwiêksza
siê plan wydatków o kwotê 38 000 z³:
1. § 4210 o 10 000 z³. Z powodu wyczerpania rodków, na zakup materia³u rolinnego stosowanego w zieleni miejskiej;
2. § 4300 o 28 000 z³. Dotychczas plan pozwoli³ na zaanga¿owanie rodków w wysokoci 50 000 z³ celem realizacji umowy
Pielêgnacja zieleni miejskiej nr umowy
342/191/OM/08 z dn. 30.07.2008 r.
Przewiduje siê, ¿e planowane prace do
wykonania poch³on¹ wiêksz¹ kwotê pieniêdzy, wobec czego zasadnym by³oby zwiêkszenie kwoty o 20 000 z³. Ponadto zwiêkszenie o 8 000 z³ nastêpuje w zwi¹zku z realizacj¹ zadania Walka ze szkodnikiem
kasztanowców  szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
3. § 4270 i § 6050, w bud¿ecie znajdowa³a
siê kwota 20 000 z³ na zakup us³ug remontowych z przeznaczeniem na budowê ekologicznych cie¿ek na terenie Parku Lasockiego i u¿ytku ekologicznego
£êgi Na Skraju. W zwi¹zku z tym, ¿e
nie jest to remont tylko budowa nowo
powsta³ej inwestycji proponuje siê dokonanie zmian w rozdziale 90004 § 4270
polegaj¹cych na zmniejszeniu o kwotê
20 000 z³ oraz zwiêkszeniu o kwotê
40 000 z³ planu w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie:
Budowa ekologicznych cie¿ek na terenie Parku Lasockiego i u¿ytku ekologicznego £êgi Na Skraju. Pozosta³e 20 000 z³
pochodzi z innych zmniejszeñ planu wydatków.
 w dziale 921, rozdzia³ 92109 zwiêksza siê
plan wydatków z przeznaczeniem na dotacjê dla CPiK w Milanówku o kwotê
51 450 z³,
 w dziale 921, rozdzia³ 92116 zwiêksza siê
plan wydatków z przeznaczeniem na

dotacjê dla Biblioteki Miejskiej w Milanówku o kwotê 30 000 z³,
 w dziale 921, rozdzia³ 92120 zwiêksza siê
plan wydatków z przeznaczeniem na
zwiêkszenie:
1. § 4110 (sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne) o kwotê 2 279 z³;
2. § 4120 (sk³adki na Fundusz Pracy)
o kwotê 368 z³.
Powy¿sze zwiêkszenie planu wydatków
pozwoli zabezpieczyæ (na okres od padziernika do grudnia) rodki na ZUS pracodawcy
oraz fundusz pracy wykonawcy zapewniaj¹cego merytoryczn¹ konsultacjê oraz koordynacjê zadañ Urzêdu w zakresie architektoniczno-konserwatorskim w dwóch tematach: organizacji Centrum Kultury Milanówka w willi Waleria oraz zagospodarowania
zabytkowego zespo³u Turczynek.
3. § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
o kwotê 7 500 z³;
4. § 4390 (zakup us³ug obejmuj¹cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotê 3 660 z³.
Powy¿sze zwiêkszenie planu wydatków
pozwoli zabezpieczyæ rodki na wykonanie
opracowania konserwatorskiego, zawieraj¹cego analizê mo¿liwoci zagospodarowania
zabytkowego zespo³u Turczynek do nowych
funkcji oraz zgromadzi fundusze w celu
opracowania opinii dotycz¹cej oceny technicznej zabytkowej wilii Waleria w oparciu
o wykonane dwie ekspertyzy techniczne.
5. § 6050 nastêpuje zmniejszenie planu na
zadaniu Adaptacja Willi Waleria na Centrum Kultury. Zadanie bêdzie zrealizowane w bie¿¹cym roku w zmniejszonym
zakresie, poniewa¿ ocena stanu technicznego przedstawiona przez zespó³ specjalistów w zleconej przez nas ekspertyzie
ró¿ni siê znacz¹co od oceny sporz¹dzonej przez rzeczoznawcê przed zakupem
obiektu. Na zadanie proponuje siê przeznaczyæ w tym roku 100 000 z³, a pozosta³e 450 000 z³ przesun¹æ na inne zadania.
 zwiêksza siê wydatki w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotê 40 000 z³ z przeznaczeniem na wykonanie nastêpuj¹cego zadania: wydanie monografii Jan
Szczepkowski  ¯ycie i twórczoæ  Katarzyna Chrudzimska-Uhera,
 w dziale 925, rozdzia³ 92503 zwiêksza
siê plan wydatków o kwotê 11 117 z³
z przeznaczeniem na realizacjê zadania
Pielêgnacja drzew  pomników przyrody,
 w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050
zmniejsza siê plan na zadanie Modernizacja kortów tenisowych, które zosta³o
zakoñczone, kwota wydatków wyniesie
248 400 z³, pozosta³¹ kwotê w wysokoci 16 600 z³ proponuje siê przeznaczyæ
na inne zadania.
Plan wydatków po zmianach wynosi
49 915 828 z³.

Uchwa³a Nr 191/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie:zmiany Uchwa³y Nr 108/XII/07
Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia
2007 roku, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
W bud¿ecie miasta Milanówka na 2008
rok (po zmianach) zaplanowano kredyt
w kwocie 1 535 110 z³ z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego powsta³ego w wyniku ujêtych wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. Modernizacja dróg gminnych. W trakcie wykonywania zadañ okaza³o siê, ¿e mo¿liwe jest
uzyskanie kredytu na realizacjê zadañ drogowych w ul. S³owackiego oraz planuje siê
pobranie kredytu na realizacjê zadañ drogowych w ul. Skonej. Bank udziela kredytu
w kwocie do 500 000 z³ na jedno zadanie
drogowe. W konsekwencji kwota planowanego kredytu zmniejszy siê o 590 610 z³.
Wobec powy¿szego Radni podjêli uchwa³ê
zmieniaj¹c¹ pierwotn¹ kwotê kredytu.
Uchwa³a Nr 192/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu w BGK III Oddzia³ w Warszawie, któr¹
radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
W zwi¹zku z mo¿liwoci¹ otrzymania
preferencyjnego kredytu na sfinansowanie
wykonania dokumentacji niezbêdnej do realizacji inwestycji planowanej do wspó³finansowania ze rodków unijnych proponuje siê zaci¹gniêcie preferencyjnego kredytu
w BGK III Oddzia³ w Warszawie. Kredyt
w wysokoci 159 970 z³ przeznaczony bêdzie na sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego powsta³ego w wyniku ujêtych wydatków inwestycyjnych na zadanie
pn. Budowa budynku Przedszkola przy
ul. Fiderkiewicza w Milanówku. Kredyt bêdzie sp³acony w ci¹gu 3 lat. Wobec powy¿szego Radni podjêli uchwa³ê w sprawie zaci¹gniêcia preferencyjnego kredytu.
Uchwa³a Nr 193/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: zaci¹gniêcia po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
W bud¿ecie miasta Milanówka na 2008
rok zaplanowano nowe po¿yczki z przeznaczeniem na czêciowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na budowê kanalizacji sanitarnej w Milanówku. Po¿yczkê
w wysokoci 272 000 z³ przeznacza siê na
sfinansowanie planowanego deficytu bud¿etowego powsta³ego w wyniku ujêtych wydatków inwestycyjnych na zadaniach pn.
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Milanówku  152 000 z³ (budowa kanalizacji
w ul. Modrzewiowej) i Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodoci¹gowo kanalizacyjnej Gminy Milanówek 
120 000 z³ (budowa kanalizacji w ul. Orzeszkowej).
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Wobec powy¿szego Radni podjêli przedmiotow¹ uchwa³ê, która umo¿liwi pozyskanie
preferencyjnych rodków.
Uchwa³a Nr 194/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: zbycia nieruchomoci niezabudowanych po³o¿onych w Milanówku przy
ul. Rososzañskiej, bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy Milanówek, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 8  za, 3  przeciw, 3  wstrz.
Radni wyrazili zgodê na zbycie nieruchomoci gruntowych po³o¿onych w Milanówku przy ul. Rososzañskiej, stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Milanówek o powierzchni
1298 m2 i 1255 m2.
Nieruchomoci zosta³y przeznaczone do
sprzeda¿y w celu zapewnienia realizacji zadañ planowanych w bud¿ecie 2008 roku.
Uchwa³a Nr 195/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na nabycie na
rzecz Gminy Milanówek nieruchomoci
gruntowej po³o¿onej przy ul. Olszowej, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, jednog³onie.
Radni wyrazili zgodê na nabycie na rzecz
Gminy Milanówek nieruchomoci gruntowej
po³o¿onej w Milanówku przy ulicy Olszowej
o powierzchni 52 m2, z przeznaczeniem pod
poszerzenie drogi gminnej. Przedmiotowa
dzia³ka jest w³asnoci¹ osób fizycznych. Na
skutek cofniêcia ogrodzenia przez w³acicieli
dzia³ki, powy¿sza nieruchomoæ jest u¿ywana przez mieszkañców Milanówka, a w szczególnoci w³acicieli pobliskich nieruchomoci jako czêæ ulicy Olszowej. Powy¿sza
uchwa³a umo¿liwi uregulowanie stanu prawnego zgodnie ze stanem jaki funkcjonuje od
lat na tym terenie.
Uchwa³a Nr 196/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: wyra¿enia zgody na zamianê nieruchomoci gruntowych po³o¿onych
w Milanówku w celu regulacji stanu prawnego ulicy Gombrowicza, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 14  za, 1  wstrz.
Radni wyrazili zgodê na zamianê nieruchomoci gruntowych, po³o¿onych w Milanówku przy ul. Gombrowicza, stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy Milanówek. W miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego
Zachód  2 skorygowano dotychczasowy
przebieg ulicy Gombrowicza. W wyniku podzia³u nieruchomoci wydzielono miêdzy innymi dzia³ki przeznaczone pod drogê gminn¹ oraz na powiêkszenie dzia³ek przyleg³ych.
Powy¿sza uchwa³a umo¿liwi uregulowanie
stanu prawnego zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachód  2.
Uchwa³a Nr 197/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 352/XLI/
01 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Milanówek lokali
mieszkalnych w Milanówku na czas trwania
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stosunku pracy, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Uchwa³a Nr 198/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 337/XXIX/
05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na
lata 2006  2010, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Uchwa³¹ Nr 352/XLI/01 Rady Miasta Milanówka z mieszkaniowego zasobu Gminy
Milanówek zosta³y wydzielone trzy lokale
mieszkalne z przeznaczeniem na wynajem
na czas trwania stosunku pracy dla funkcjonariuszy Policji pe³ni¹cych s³u¿bê na terenie
Miasta Milanówka. Komendant Komisariatu Policji w Milanówku, w zwi¹zku z brakiem
funkcjonariusza zainteresowanego wynajmem lokalu mieszkalnego przy ul. Wysockiego 10 (o pow. 37,30 m2) wyrazi³ wolê
przekazania przedmiotowego lokalu do dyspozycji Miasta. W zwi¹zku z powy¿szym zasadnym jest ponowne przejêcie tego lokalu
przez Miasto i przydzielenie go na rzecz osób
ubiegaj¹cych siê o najem mieszkania z zasobów Gminy lub wystêpuj¹cych o zamianê
dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego. Powy¿sza zmiana Uchwa³y skutkuje
koniecznoci¹ wniesienia zmian w za³¹czniku do Uchwa³y Nr 337/XXIX/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Milanówek na lata 2006 
2010. Wobec powy¿szego Radni podjêli
uchwa³y wprowadzaj¹ce zmiany we wczeniej podjêtych uchwa³ach.

Uchwa³a Nr 199/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: zatwierdzenia projektu systemowego pt. Milanowska Inicjatywa Lokalnej
Aktywnoci  MILA finansowanego ze
rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
2007-2013 Priorytet VII, Dzia³anie 7.1, Poddzia³anie 7.1.1 oraz bud¿etu Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu
15  za, jednog³onie.
Radni zatwierdzili do realizacji projekt
systemowy Milanowska Inicjatywa Lokalnej
Aktywnoci MILA. Projekt wspó³finansowany jest ze rodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Bud¿etu Miasta Milanówka o ³¹cznej wartoci 128.145,00 z³
(w tym wk³ad Miasta Milanówka 13.455,00 z³).
Uchwa³a Nr 200/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r.
w sprawie: zmiany w Uchwale Nr 5/II/06
Rady Miasta Milanówka z dnia 04 grudnia
2006 r. w sprawie: powo³ania sta³ych Komisji Rady Miasta Milanówka, któr¹ radni przyjêli w g³osowaniu 15  za, jednog³onie.
Radni przychylili siê do wniosku Przewodnicz¹cego Komisji Kultury W³odzimierza
Starociaka o przyjêcie Radnej Ma³gorzaty
Trêbiñskiej do sk³adu Komisji Kultury Rady
Miasta Milanówka.
Uchwa³y s¹ dostêpne w Internecie, a ponadto zosta³y wywieszone na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego. Protoko³y, uchwa³y wraz z za³¹cznikami i pisemne opracowania dotycz¹ce sesji s¹ do wgl¹du w Biurze
Rady Miasta Milanówka w budynku B,
ul. Kociuszki 45  tel.758-34-21, fax 758-35-15.
Kierownik Biura Rady Miasta Milanówka
Ma³gorzata Kurdek

Zbiórka ksi¹¿ek
dla polskiej szko³y we Lwowie
Oddzia³ Rejonowy Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku przy wspó³pracy
z Tow. Mi³oników Milanówka  po wizycie w Muzeum Lwowa i poznaniu braków w dziedzinie zaopatrzenia w materia³y dot. polskiej kultury w szkole im. w. Marii Magdaleny we Lwowie
 postanowi³ pomóc w zbiórce ksi¹¿ek i p³yt CD i DVD, przeznaczaj¹c je dla polskiej m³odzie¿y
tej szko³y. Potrzebne s¹ przede wszystkim ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y. Poza literatur¹ piêkn¹  ksi¹¿ki z polsk¹ klasyk¹, piewniki z polskimi piosenkami (wraz z nutami), przewodniki do organizowania zabaw dla dzieci, p³yty CD z nagraniami polskich piosenek, filmy
na p³ytach DVD (np. adaptacje polskiej klasyki, jak Pan Tadeusz, Nad Niemnem itp.).
Ksi¹¿ki (nowe lub w bardzo dobrym stanie) prosimy przekazywaæ w biurze Zwi¹zku Emerytów (ul. Warszawska 37) we wtorki i pi¹tki w godz. 10.00-13.00, gdzie bêd¹ przechowywane, a nastêpnie stopniowo przekazywane do Lwowa. Pierwszy transport ksi¹¿ek i p³yt odjecha³ 25 lipca. Nastêpny przewidziano na koniec br. Dziêki zrozumieniu ze strony mieszkañców Milanówka, ju¿ uda³o nam siê zgromadziæ kilkadziesi¹t wartociowych publikacji.
Sprawdmy, jakie zbêdne ksi¹¿ki znajduj¹ siê w naszym posiadaniu, w posiadaniu przyjació³ i znajomych. Poinformujmy o tej akcji innych mieszkañców Milanówka.
Celem akcji jest pog³êbienie wiedzy o kulturze polskiej i utrwalenie polskoci
w rodowisku polskiej m³odzie¿y we Lwowie. Dziêkujemy w imieniu naszych Rodaków.
Zarz¹d Zwi¹zku Emerytów
Zarz¹d Tow. Mi³oników Milanówka

Nowy
Sekretarz Miasta
Informujemy, ¿e Uchwa³¹ Nr 189/XIX/08 Rady Miasta
Milanówka z dnia 10 wrzenia 2008 r. na stanowisko
Sekretarza Miasta Milanówka zosta³a powo³ana
Pani Halina Wolska.
Ukoñczy³a studia na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  prawo, socjologia. Ekspert w zakresie zarz¹dzania jakoci¹ i zarz¹dzania procesowego. Certyfikowany audytor zewnêtrzny i wiod¹cy
w zakresie ISO. Ekspert CAF. Certyfikowany
mediator wpisany na listê sta³ych mediatorów Polskiego Centrum Mediacji. Ekspert
ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Certyfikat Instytutu Banku wiatowego w zakresie zarz¹dzania metropoliami. Konsultant
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do
spraw organizacji administracji publicznej
i zarz¹dzania personelem w Programie
PAOW. Konsultant USAiD, LGPP oraz Fun-

dacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie zarz¹dzania finansami samorz¹dowymi.
Dowiadczony praktyk i doradca samorz¹dowy wielu miast i powiatów. Sekretarz Gminy/Dzielnicy Warszawa-Ursynów. Praktyka
w Urzêdzie Miejskim w Lyonie. Stypendystka Open Society Institute Fundacji Sorosa
w Budapeszcie. Cz³onek Kapitu³y Rankingu
Profesjonalna gmina, przyjazna inwestorom. Wyk³adowca wy¿szych uczelni, m.in.
Wy¿szych Szkó³ Administracji Publicznej
w Bia³ymstoku i Kielcach, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Trener samorz¹dowy. Autorka i wspó³autorka podrêczników i ksi¹¿ek oraz artyku³ów i filmów.

Og³oszenie o przetargu
Burmistrz Miasta Milanówka og³asza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie ni¿ej wymienionych nieruchomoci po³o¿onych w Milanówku, bêd¹cych w³asnoci¹
Gminy Milanówek, przeznaczonych do sprzeda¿y Uchwa³¹ Rady Miasta Milanówka
Nr 194/XIX/2008 z dnia 10 wrzenia 2008 r.
Nieruchomoci po³o¿one s¹ na terenie us³ug komunikacyjnych, przeznaczonych do
obs³ugi komunikacyjnej terenu, z niezbêdnymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i urz¹dzeniami, w tym technicznymi (myjnia), gospodarczymi, gara¿ami, miejscami
postojowymi, dojazdami, zieleni¹ i infrastruktur¹ techniczn¹; dopuszcza siê us³ugi gastronomiczne.
1) niezabudowane nieruchomoci tworz¹ce ca³oæ, po³o¿one przy ul. Rososzañskiej,
oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 50/3 w obr. 06-07 uregulowana
w KW 33707 oraz dz. ew. nr 39/4 w obr. 06-10 uregulowana w KW 33346 o ³¹cznej
pow. 1298 m2
Cena wywo³awcza netto: 649 000 z³.
2) niezabudowane nieruchomoci tworz¹ce ca³oæ, po³o¿one przy ul. Rososzañskiej,
oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 50/2 w obr. 06-07 uregulowana
w KW 33707 oraz dz. ew. nr 39/3 w obr. 06-10 uregulowana w KW 33346 o ³¹cznej
pow. 1255 m2
Cena wywo³awcza netto: 627 500 z³.
Do powy¿szych cen nale¿y doliczyæ podatek VAT w wysokoci 22%.
Przetarg odbêdzie siê w dniu 24 padziernika 2008 r. o godz. 15.00 w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Milanówku (budynek B) przy ul. Kociuszki 45.
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³ata wadium w wysokoci 10% ceny
wywo³awczej  p³atnej przelewem na konto depozytowe Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Rawskiej Filia Milanówek ul. Kociuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 najpóniej
do dnia 17 padziernika 2008 r. Wp³acone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny
nabycia uczestnikowi, który wygra przetarg, pozosta³ym zostanie zwrócone  przelewem
na wskazane konto  w ci¹gu 3 dni roboczych od dnia zamkniêcia przetargu. Wadium
przepada je¿eli uczestnik, który przetarg wygra³ uchyli siê od zawarcia umowy notarialnej.
Cudzoziemcy mog¹ nabywaæ nieruchomoci zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami, tj. na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
Szczegó³owe informacje o nieruchomociach i przetargu mo¿na uzyskaæ w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Urzêdzie Miejskim w Milanówku przy ul. Kociuszki 45,
tel 758 30 61 w. 215.
Zastrzegamy sobie prawo odst¹pienia od przetargu lub jego uniewa¿nienia w ka¿dym czasie bez podania przyczyny.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

W samorz¹dzie pracowa³a od 1994 r. do
2003 r., gdzie zdoby³a du¿e dowiadczenie
w zwi¹zku z zajmowanymi stanowiskami
sekretarza gminy oraz zastêpcy burmistrza.
Od wielu lat uczestniczy w ró¿nych programach, których celem jest rozwój instytucjonalny polskiego samorz¹du lokalnego. Jej
wiedza i dowiadczenie zosta³y wykorzystane w wielu polskich miastach i gminach.
Posiada zdolnoci organizacyjne, ³atwo
nawi¹zuje kontakty z ludmi i czuje potrzebê realizowania nowych wyzwañ zwi¹zanych z wdra¿aniem i zastosowaniem narzêdzi zarz¹dzania w administracji publicznej,
co umo¿liwia jej stanowisko sekretarza.
Jestemy przekonani, ¿e tak profesjonalne przygotowanie Pani Haliny Wolskiej
czyni j¹ osob¹ odpowiedni¹ na tym stanowisku i liczymy, ¿e z du¿ym powodzeniem
bêdzie organizowaæ, wdra¿aæ i monitorowaæ
zadania, do których zosta³a powo³ana.
Referat Organizacyjny
Anna Zaj¹czkowska

Informacja
o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu Królewska 2
w Milanówku
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz.717 z pón.zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Miasta
Milanówka uchwa³y nr 176/XVIII/08
z dnia 12 czerwca 2008 r. o przyst¹pieniu
do sporz¹dzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu Królewska 2, obejmuj¹cego obszar dzia³ki nr ew. 54/1 z obrêbu 06-07
przy ul. Królewskiej w Milanówku.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski
do wy¿ej wymienionego planu miejscowego. Wnioski nale¿y sk³adaæ na pimie
w Urzêdzie Miejskim w Milanówku,
ul. Kociuszki 45, 05-822 Milanówek,
w terminie do dnia 16 padziernika 2008 r.
Wniosek powinien zawieraæ nazwisko,
imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoci, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki
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ZDROWIE

Szczepienia

przeciwko grypie
W przychodniach na terenie Milanówka
wykonywane s¹ bezp³atne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkañców urodzonych
przed 1 stycznia 1944 r.
BIOVENA, ul. Mickiewicza 1 (tylko pacjenci
Bioveny);
AWEMED, ul. Piasta 30 (pozostali mieszkañcy).
Szczepienia finansowane s¹ z bud¿etu
miasta Milanówka. Decyzjê o ich przeprowadzeniu, wzorem lat ubieg³ych, podjê³a Komisja Zdrowia, Pomocy Spo³ecznej i Sportu na
posiedzeniu w dniu 02.09.2008 r.
Warunkiem wykonania szczepienia jest
posiadanie zawiadczenia od lekarza o braku przeciwskazañ oraz okazanie dokumentu
potwierdzaj¹cego meldunek w Milanówku.
Akcja prowadzona bêdzie do dnia 15 grudnia br. lub do wyczerpania posiadanych
rodków.

Kilka s³ów o basenie miejskim
Koñcz¹ce siê lato sk³ania do refleksji. Chcia³am napisaæ kilka s³ów
o naszym odkrytym basenie w Milanówku, który w tym roku by³ bardzo
mi³ym miejscem do spêdzania czasu.
Na samym wstêpie dziêkujê Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, który umo¿liwi³
dzieciom i m³odzie¿y z Milanówka bezp³atne korzystanie z k¹pieliska i Wiceburmistrzowi Bogdanowi Koryckiemu za piêkne
boisko do siatkówki. Osobicie, jako emerytka jestem sta³ym bywalcem basenu i w
zwi¹zku z tym, z ca³¹ odpowiedzialnoci¹
mogê powiedzieæ, ¿e zespó³, który dba³ o teren, wywi¹za³ siê na pi¹tkê z plusem. Teren
by³ zadbany, koszony, ratownicy pilnuj¹cy
bezpieczeñstwa dobrze wykonywali swoje
obowi¹zki. Jednoczenie na rêce Komendanta Stra¿y Miejskiej Andrzeja Wac³awka sk³a-

dam podziêkowania za natychmiastowe reagowanie na wezwania ratowników. Szczególnie dziêkujê sier¿antowi Policji Krzysztofowi Malinowskiemu i starszemu Stra¿nikowi Adamowi Socha za udan¹ akcjê. Nad
organizacj¹ pracy na basenie czuwa³a
p.o. dyrektora ZGKiM Ewa Tatarek.
Bardzo mi³o by³o uczestniczyæ w zawodach p³ywackich o puchar Burmistrza, obs³ugiwanych, jak zwykle, profesjonalnie przez
Mariolê Borowsk¹ i W³odzimierza Filipiaka.
Do zobaczenia w przysz³ym roku!
Radna Rady Miasta Milanówka
Barbara Winiewska

Przewodnicz¹ca Komisji Zdrowia,
Pomocy Spo³ecznej i Sportu
Ma³gorzata Filipiak

Bezp³atne

badania lekarskie
w ramach Dnia
Promocji Zdrowia

W ramach Programu Promocji Zdrowia,
pod patronatem Marsza³ka Województwa
Mazowieckiego, w dniu 26 padziernika
(niedziela), w godzinach 9.00-14.00,
w Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Literackiej 20 Mieszkañcy Milanówka bêd¹ mieli
mo¿liwoæ przeprowadziæ nastêpuj¹ce badania:
l pomiar glukozy we krwi, pomiar cholesterolu, trójglicerydów we krwi, badanie
PSA u mê¿czyzn, badanie spirometryczne,
pomiar tkanki t³uszczowej, pomiar tlenku wêgla w wydychanym powietrzu, pomiar cinienia têtniczego krwi, badanie
EKG, cytologiê (dla kobiet w wieku
25-59 lat);
l mammografiê (po uprzednim zapisaniu
siê w Urzêdzie Miejskim, w Punkcie Obs³ugi Interesanta, parter; tel. 022 758 30 61
(62) wew. 200. Badanie przeznaczone
jest dla kobiet w wieku 50-55 lat, które
wykonywa³y mammografiê przed dwoma
laty i póniej);
l oraz uzyskaæ porady specjalistów: onkologiczne, kardiologiczne, pulmonologiczne, ortopedyczne oraz chirurga naczyniowego.



¯yjmy bezpieczniej!
Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Milanówka!

W ramach swoich ustawowych zadañ, zapewnienia bezpieczeñstwa
na terenie miasta Milanówka, Komisariat Policji prowadzi analizê wszystkich zaistnia³ych
zdarzeñ na podleg³ym nam terenie. Niestety, przeprowadzone analizy wskaza³y jednoznacznie, i¿ w ok. 90% wszystkich wystêpuj¹cych zdarzeñ, sprawdzi³o siê stare przys³owie, ¿e to
okazja czyni z³odzieja.
Do podstawowych naszych win zaliczyæ mo¿na pozostawianie otwartych drzwi i okien
w budynkach mieszkalnych, otwartych bram wjazdowych i furtek, niezabezpieczone i pootwierane  nawet z kluczykami wewn¹trz  samochody, pozostawione bez opieki i zabezpieczenia rowery, a nawet niefrasobliwie zostawione w szatniach i poczekalniach torby, torebki,
portfele czy telefony komórkowe.
Dlatego te¿ zwracam siê do Pañstwa z apelem, abymy wspólnie, bez ponoszenie jakichkolwiek kosztów, utrudnili ¿ycie amatorom cudzej w³asnoci. Ka¿de, nawet proste zabezpieczenie, zamkniêcie drzwi i okien, przypiêcie roweru, czy te¿ zwyk³e ludzkie pilnowanie
portfela utrudnia, a nawet uniemo¿liwia dokonanie przestêpstwa. Na pewno równie¿ zniechêca z³odzieja.
Takie dzia³ania przyczyni¹ siê bezporednio do zwiêkszenia Pañstwa bezpieczeñstwa. Jednoczenie zapewniam, i¿ w sytuacji, kiedy bêdziecie Pañstwo potrzebowaæ naszej pomocy,
jestemy do Waszej sta³ej dyspozycji. W razie koniecznoci prosimy o kontakt pod numerem:
(022) 758 32 36.
Komendant Komisariatu Policji w Milanówku
podkomisarz Jacek Kot

Z notatnika
Miejskiego Stra¿nika
sierpieñ 2008

02.08. godz. 9.50  patrol uda³ siê na jedn¹ z posesji przy ul. Kazimierzowskiej, gdzie
mia³o dojæ do kradzie¿y go³êbi, pszenicy
i bramy. Wed³ug w³aciciela sprawc¹ kradzie¿y jest jego znajomy opiekuj¹cy siê posesj¹
pod nieobecnoæ zg³aszaj¹cego  w tym czasie przebywa³ on w szpitalu. Pokrzywdzonego skierowano do Komisariatu Policji celem
z³o¿enia zawiadomienia o przestêpstwie. Jak
tu zaufaæ znajomemu? O godz. 11.55 udano
siê na cmentarz celem potwierdzenia zg³oszenia o kradzie¿y elementów metalowych
i marmurowych na jednym z nagrobków. Na
miejscu wykonano zdjêcia okradzionego pomnika. Czy to znak, ¿e w Milanówku grasuje hiena cmentarna?
03.08. godz. 22.30  na ul. Krakowskiej
przy ul. Wielki K¹t ustawiono znak drogowy,
wyrwany przez bezmylnego typa, którego inwencja ogranicza siê tylko do niszczenia mienia.
04.08. godz. 8.30  patrol uda³ siê na
ul. Podwiejsk¹, gdzie dosz³o do kolizji pojazdu ciê¿arowego z samochodem osobowym.
Sprawc¹ kolizji okaza³ siê kieruj¹cy ciê¿arówk¹ obywatel Ukrainy. Zosta³ on ukarany
mandatem karnym 200 z³ przez policjanta.
06.08. godz. 9.35  Kierownik stacji paliw Orlen zosta³ pouczony o zakazie wyrzucania odpadów po skoszonej trawie oraz piasku do przydro¿nego rowu przy ul. Rososzañskiej. Wyrzucone dotychczas odpady
nakazano uprz¹tn¹æ i zosta³o to uczynione.
10.08. godz. 22.20  patrol wspólny uda³
siê na interwencjê domow¹ na ul. Wojska
Polskiego, gdzie awanturowa³ siê nietrzewy, agresywny mê¿czyzna. Pouczenia nie
skutkowa³y wiêc zosta³ on zatrzymany do
wytrzewienia.
12.08. godz. 2.30  patrol uda³ siê na posesjê przy ul. Podlenej, sk¹d zg³oszono próbê samobójstwa. Do osoby tej wezwano pogotowie ratunkowe. Po opatrzeniu przez lekarza, osobê sprawdzono alkometrem na
trzewoæ, a nastêpnie przewieziono do Izby
zatrzymañ KPP Grodzisk Maz. celem wytrzewienia. Godz. 7.50  wspólnie ze Stra¿¹ Po¿arn¹, Policj¹, leniczym i lekarzem
weterynarii podjête zosta³y dzia³ania maj¹ce na celu bezkrwawe od³owienie m³odego
jelonka, b³¹kaj¹cego siê po niezabudowanej dzia³ce przy ul. Marsza³kowskiej, gdzie
przemieci³ siê z dzia³ki przy ul. Cichej. Po
z³apaniu, jelonek zosta³ przewieziony w asycie bior¹cych udzia³ w tym polowaniu do
lasu i tu wypuszczony na wolnoæ. Te nasze ³owy okaza³y siê skuteczniejsze ni¿ podobne w Warszawie, a przez to niemedialne.
13.08. godz. 14.35  w centrum miasta
patrol Stra¿y Miejskiej dostrzeg³ podejrzanie
zachowuj¹cego siê mê¿czyznê. W trakcie
podjêtych czynnoci ustalono, ¿e jest on chory psychicznie oraz uciek³ ze szpitala psychiatrycznego i zaprzesta³ kuracji. Jego perso-

nalia ustalono na podstawie jego prawa jazdy. Mê¿czyznê przekazano lekarzowi wezwanej karetki pogotowia ratunkowego, a do
Naczelnika Wydzia³u Komunikacji przes³ano
pismo z zapytaniem, czy jest on osob¹ uprawnion¹ do posiadania takiego dokumentu.
17.08. godz. 0.25  patrol uda³ siê na
ul. Rososzañsk¹, sk¹d usi³owano skraæ
przyczepê campingow¹, stoj¹c¹ na dzia³ce
z domem w budowie. Na widok patrolu
sprawcy porzucili przyczepê, zabezpieczono j¹ na s¹siedniej zamieszkanej posesji.
18.08. godz. 16.45  potwierdzono telefoniczn¹ informacjê o wypompowywaniu
szamba do gruntu na jednej z dzia³ek przy
ul. Nadarzyñskiej. Osobê, która to robi³a ukarano mandatem. Godz. 22.00  w czasie patrolu ul. Prostej przy ogrodzeniu jednej z posesji zauwa¿ono pi¹cego, nietrzewego
mê¿czyznê, który w rêku trzyma³ dzielnie
niedopit¹ butelkê wódki. Zosta³ on przewieziony do szpitala. To kolejny przyk³ad, ¿e
alkohol w nadmiernej iloci pokona ka¿dego.
21.08. godz. 18.20  na zlecenie KPP Grodzisk Maz. patrol uda³ siê na ul. Królewsk¹,
gdzie dosz³o do kolizji drogowej z udzia³em
piêciu pojazdów. By³a koniecznoæ kierowania ruchem ulicznym do czasu zakoñczenia
czynnoci przez policjantów drogówki.
23.08. godz. 9.20  patrol uda³ siê w rejon torów PKP na granicy Milanówka i Brwinowa, gdzie poci¹g miertelnie potr¹ci³ m³odego cz³owieka, który rzuci³ siê pod poci¹g.
Zabezpieczono miejsce zdarzenia do czasu
przybycia grupy dochodzeniowo-ledczej.
25.08. godz. 9.20  zg³oszenie mieszkanki osiedla przy ul. Okólnej, ¿e pod osiedlow¹
altanê na odpady podjecha³ obcy pojazd, którego kierowca wyrzuci³ odpady do mietnika. Zg³aszaj¹ca zapisa³a numery rejestracyjne pojazdu. Po ustaleniu w³aciciela auta,
zosta³ on ukarany mandatem za pozbywanie siê odpadów w sposób niezgodny z przepisami obowi¹zuj¹cymi na terenie Milanówka.

29.08. godz. 17.30  na peronie PKP
ujawniono le¿¹c¹ kobietê, bêd¹c¹ w stanie
upojenia alkoholowego. Po przebadaniu
przez lekarza pogotowia, amatorkê mocnych
trunków przewieziono do miejsca zamieszkania. Godz. 21.05  na ul. Warszawskiej za
Jedwabnym Zak¹tkiem operator monitoringu wizyjnego zauwa¿y³ trzech mê¿czyzn
spo¿ywaj¹cych piwo. Jednego z nich pouczono, natomiast wobec dwóch pozosta³ych
 którzy zaprzeczali, ¿e spo¿ywali alkohol 
sporz¹dzono wnioski o ukaranie.
30.08. godz. 15.00  po sygna³ach od
mieszkañców o braku opieki ju¿ od kilku dni
nad zwierzêtami na jednej z posesji przy
ul. Dêbowej, patrol uda³ siê na wskazan¹
dzia³kê. Zg³oszenie potwierdzi³o siê, ale
mieszkañców posesji nie zastano i nikt ich
nie widzia³ od kilku dni. Po poinformowaniu odpowiednich instytucji, dokonano kontroli posesji i budynku. Wewn¹trz domu
ujawniono zw³oki mê¿czyzny. Pierwotne
przypuszczenia, ¿e denatem jest mieszkaj¹cy tu mê¿czyzna nie potwierdzi³y siê. Ofiar¹
okaza³ siê mieszkaniec osiedla Berliny, za
mieszkaniec tego domu sprawc¹, a wszystko to przez nadmiar alkoholu. Zabezpieczono miejsce zdarzenia do czasu przybycia grupy dochodzeniowo-ledczej. Podjêto te¿
czynnoci maj¹ce na celu przekazanie zwierz¹t osobom, które siê nimi zaopiekuj¹. Dzia³ania podejmowano wspólnie z funkcjonariuszami policji.
31.08.  zabezpieczanie Dnia Milanówka
na terenie boiska Turczynek. Po zakoñczeniu imprezy, kilkuosobowe grupy m³odzie¿y z Milanówka i Brwinowa spotka³y siê na
stacji paliw Orlen. M³odzie¿ prawdopodobnie spotka³a siê celem przeprowadzenia tzw.
ustawki lecz wzmo¿one si³y policji i Stra¿y Miejskiej nie dopuci³y do wydarzeñ takich jak przed rokiem.
01.09. ok. godz. 8.00 na ul. Królewskiej,
przy skrzy¿owaniu ze Szkoln¹, z lawety do
przewozu maszyn zsunê³a siê i przewróci³a
na bok równiarka drogowa, co spowodowa³o zablokowanie ulicy. Na czas usuwania
maszyny ca³y ruch drogowy trzeba by³o skierowaæ objazdami przez centrum Milanówka.
Opracowa³
Z-ca Komendanta Stra¿y Miejskiej
Andrzej Cichocki

Przewrócona równiarka drogowa
na ul. Królewskiej w Milanówku



Jesienny odbiór worków z liæmi Akcja odbioru
ETERNITU
I KWARTA£  w dniu 12.11.2008 r. do 14.11.2008 r. od godziny 8.00
II KWARTA£  w dniu 15.11.2008 r. do 18.11.2008 r. od godziny 8.00
III KWARTA£  w dniu 19.11.2008 r. do 21.11.2008 r. od godziny 8.00
IV KWARTA£  w dniu 22.11.2008 r. do 25.11.2008 r. od godziny 8.00
Worki nale¿y wystawiæ na ulice w pasach
chodnikowych, w dniach wywozu do godziny 8.00. Worki powinny byæ zawi¹zane lub
zaklejone tam¹ klej¹c¹. Worki ustawione na
terenie posesji, jak równie¿ wystawione po
terminie, nie bêd¹ odebrane!
UWAGA! Jednostka wywozowa za zabrane worki nie pozostawia pustych worków.
W worki ka¿dorazowo nale¿y zaopatrywaæ
siê w placówkach handlowych. Rozmiar
i kolor worków dowolny.

LICIE w workach mo¿na tak¿e odp³atnie
dostarczyæ do punktu odbioru bio-odpadów
przy ul. Konopnickiej, róg Wiatracznej.
Odp³atny punkt odbioru bio-odpadu przeznaczony jest wy³¹cznie dla mieszkañców
miasta Milanówka. Punkt jest dofinansowywany przez Urz¹d Miejski w Milanówku.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Przypominamy, ¿e w dniach 06.10.2008 r.
do 17.10.2008 r. odbêdzie siê II etap odbioru eternitu pochodz¹cego z wymiany pokryæ
dachowych w Milanówku. Zainteresowanych mieszkañców zapraszamy do Referatu
Ochrony rodowiska, w celu podania szacunkowej iloci eternitu (w kg) oraz wype³nienia deklaracji partycypacji w kosztach
(w 40%) odbioru i utylizacji tego odpadu.
Zg³oszenia przyjmujemy do 1 padziernika br.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Podziêkowanie

Nie obwieszajmy koszy miejskich
odpadami z gospodarstwa domowego
Jak d³ugo bêdzie trwaæ proceder
obwieszania koszy miejskich odpadami bytowymi? Takie dzia³ania
grupy mieszkañców s¹ efektem
ludzkiego niechlujstwa, niskiej
wiadomoci ekologicznej i pozornych oszczêdnoci. Kosze na terenie miasta Milanówka, pocz¹wszy
od 1 wrzenia bie¿¹cego roku, bêd¹
monitorowane. Mieszkañcy przy³apani na obwieszaniu i podrzucaniu
odpadów bytowych pod kosze ukarani zostan¹ mandatem w wysokoci od 20 z³ do 500 z³. Dbajmy
wspólnie o czystoæ w naszym miecie, nie pozwalajmy zamiecaæ
miasta-ogrodu.
Komendant Stra¿y Miejskiej
Andrzej Wac³awek

Sk³adam serdeczne podziêkowania
dla pañ: Agnieszki Jakubowskiej z Orodka Pomocy Spo³ecznej i Renaty Sumikowskiej z Zak³adu Pogrzebowego oraz dla
ksiê¿y z parafii Matki Bo¿ej Bolesnej
za wsparcie duchowe, ¿yczliwoæ i pomoc
w zorganizowaniu pogrzebu tragicznie
zmar³ego Dariusza Olczyka.
Renata Krupkowska
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Odbiór lici kasztanowca
Szanowni Pañstwo!
Zwracam siê z uprzejm¹ prob¹ o kontynuowanie akcji grabienia lici
kasztanowca i gromadzenie ich w szczelnie zamkniêtych workach
foliowych.
Mieszkañcy Milanówka, którzy nie maj¹ mo¿liwoci kompostowania lici na swojej posesji, mog¹ wystawiaæ worki z liæmi kasztanowca do godz. 8.00, w ni¿ej podane dni, uwzglêdniaj¹c podzia³ miasta na cztery kwarta³y.

21.10.2008 r.  Kwarta³ I

23.10.2008 r.  Kwarta³ III

Asnyka, Barwna, Bratnia, Brzuzka A.,
Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka,
Dowcip, Dzier¿anowskiego, Gombrowicza
W., Górnolena, Grodeckiego, Grodziska,
Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Kolorowa, Kocielna, Kociuszki, Krakowska
(KociuszkiWielki K¹t), Krasiñskiego (KociuszkiWojska Polskiego), Kraszewskiego,
Królowej Jadwigi, Krucza, Kwiatowa Lasockiego, U. Ledóchowskiej, Ludna, Macierzanki, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, C.K. Norwida, Nowa, Obwodu AK Ba¿ant, Okopy
Górne, Parkowa, Partyzantów, Pasieczna, Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa, Podgórna (KociuszkiGrodeckiego), Pó³nocna, Prusa, Pusta,
Reymonta, Rolna, Rzeczna,
Skromna, S³owackiego, Smoleñskiego (tory PKPKocielna), Sobieskiego, Spacerowa,
Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy, Szarych Szeregów,
J. Szczepkowskiego, wierkowa, L. Teligi, Tuwima, W¹ska, Wielki
K¹t, Wigury, Wojska
Polskiego, Wronia,
Zachodnia, Zamenhofa, Zarzeczna, ¯abie Oczko, ¯ukowska, ¯wirki.

Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,
Dembowskiej, Dzia³kowa, Gen. A.E. Fieldorfa, Grabowa,Por. St. Hellera, Jedwabna,
Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska,
Królewska (Pi³sudskiego  w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa,
Na Skraju, Marzanny, Morwowa, Nowowiej-

ska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Poziomkowa, Ptasia, Radosna, ks. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP  ks. Skargi), Sportowa, Staszica, rednia, Warszawska (Pi³sudskiego 
w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka,
Wysockiego, Zielna.

24.10.2008 r.  Kwarta³ IV
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna, Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna, Grudowska ,In¿ynierska, Iwaszkiewicza, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej, Konwaliowa, Królewska (Pi³sudskiego  w kierunku Pruszkowa), Krótka, Krzywa, Lena, Magnolii, Makowa, Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska, Per³owa, Piêkna, Podkowiañska, Podwiejska, Poleska, Polna, Projektowana, Promyka, Prosta, Pró¿na, Przechodnia, Przejazd, Przeskok, Rososzañska, Ró¿ana, Skona, S³oneczna, Sosnowa, Szkolna, lepa, rodkowa,
Sympatyczna, Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego  w kierunku Pruszkowa), Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa, Zaw¹ska.
Ogrodnik Miejski
Marta Okoñ

22.10.2008 r. 
Kwarta³ II
Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska, Jemio³uszek, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska (KociuszkiCzubiñska),
Krasiñskiego (KociuszkiPiasta), Leny
lad, Leszczynowa, Letnicza, Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-go Maja, Modrzewiowa,
Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa, Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa,
Piasta, Podgórna (KociuszkiWspólna),
Podlena, Po³udniowa, Przerwana, Przysz³oci, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, S³owików, So³ecka, Spokojna, Topolowa, Trêbacka, Wiejska, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot,
Wójtowska, Wschodnia, Wspólna, Wylot,
Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia, ródlana.

Mapa Milanówka
z podzia³em na kwarta³y
w zale¿noci od terminu
odbioru lici

!

MTBMX 2008

V Jubileuszowa Edycja Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski
Dirt Jump MTBMX
W niedzielê, 31 sierpnia 2008 r., w ramach Dnia Milanówka odby³a siê
V Jubileuszowa Edycja Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski Dirt Jump
MTBMX. Do stolicy polskiego Dirt Jumpingu zjechali najlepsi zawodnicy
z ca³ego kraju oraz gocie spoza jego granic. Na torze dobrze bawili siê
miêdzy innymi Martin Söderström (Szwecja), Tomá Zejda (Czechy), Pavel
Caha (Czechy), Jakub Vencl (Czechy) czy Duan Antalík (S³owacja).
Poziom jazdy powala³ ju¿ na treningach.
Nie zabrak³o równie¿ zawodników z Polski,
których umiejêtnoci dorównywa³y, a jak siê
nawet póniej okaza³o, przewy¿sza³y tego
dnia predyspozycje niektórych kolegów zza
granicy. Frekwencja by³a naprawdê du¿a 
zarówno MTB, jak i BMX totalnie zape³ni³y
szeciometrowy napêd, ³¹cznie ze schodami
oraz ogonem kolejki, który zawija³ siê jeszcze na ziemi przez kolejne kilka metrów.
W zawodach zabrak³o niestety kilku naprawdê dobrych zawodników, których wyeliminowa³y kontuzje. Najwiêkszego pecha mia³ Szopa z Milanówka, który niefortunnie upad³
z dropa dos³ownie tu¿ przed zawodami. Muszê koniecznie wspomnieæ równie¿ o Pawe³ku, Elvisie, Benciu i innych, którzy bardzo
chcieli, ale nie mogli.... Ja równie¿ z³ama³em
nogê... Skoñczê jednak temat kontuzji, bo to
raczej nic przyjemnego. Kurujcie siê ch³opaki!
Ja te¿ nied³ugo wracam do jazdy, wiêc zapraszam do mnie na g¹bki w celu rehabilitacji.
Niedzielny poranek przywita³ wszystkich
piêknym niebieskim i niemal bezchmurnym
niebem. Tego dnia pogoda by³a naprawdê
dobra, od czasu do czasu pojawia³y siê jednak podmuchy wiatru, które nieznacznie
przeszkadza³y podczas treningów i przejazdów kwalifikacyjnych. Na czas fina³ów oraz
best trick wiatr uspokoi³ siê, dziêki czemu
zawodnicy mogli swobodnie prezentowaæ to,
czego nauczyli siê przez zimê oraz ca³y sezon
startów w zawodach, ale o tym za chwilê.
Dwa dni przed imprez¹ miasteczko nawiedzi³y czarne chmury, z których uparcie przez
ponad 12 godzin pada³ deszcz. Dziêki odpowiednim zabezpieczeniom i uporowi osób,
które dba³y o tor, uda³o siê go osuszyæ i odrestaurowaæ na czas. Skoro o torze mowa  jak
co roku przebudowalimy hopy od zera. Ubieg³oroczne linie zosta³y zrównane z ziemi¹. Na
ich miejscu powsta³ napêd z dropem, który
w najwy¿szym punkcie mierzy 6 m! Zaraz po
nim krótka miska i sekcja 3. hop zakoñczonych band¹ hamuj¹c¹. Pierwsza skocznia 5,5 m,
ka¿da kolejna zmniejsza³a siê o oko³o 50 cm.
Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e Milanówek jest
jedynym miejscem w Polsce, gdzie regularnie co roku od 6 lat tor budowany jest zupe³nie od nowa i w odmiennych konfiguracjach.
W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ
wszystkim, którzy pomagali przy planowaniu i realizacji ca³ego projektu, bez was nie
da³bym rady!
O godzinie 13:30 rozpoczê³y siê kwalifikacje, które poprowadzi³em ja, czyli Nypel

"

oraz Shorty. Wyrêczylimy tym samym Rudego, który mia³ okazjê zmagaæ siê z mikrofonem w latach ubieg³ych. Zawodnicy mieli

Wysoki poziom zawodnicy
zaprezentowali ju¿ na treningach

do wykorzystania 3 przejazdy, z czego dwa
najlepsze brane by³y pod uwagê przy podliczaniu punktów. Najpierw pojechali zawodnicy MTB, a zaraz po nich BMX. Poziom jazdy w obydwu kategoriach by³ niezwykle wysoki i bardzo zbli¿ony. Publicznoæ mog³a
podziwiaæ miêdzy innymi 720, 360 opposite
look back, double tailwhipy, backflip table,
360 one foot xup, 360 barspin to xup, xup
do tailwhipa oraz wiele innych kombosów.
Zaraz po Kwalifikacjach uwaga publicznoci
skupi³a siê na scenie, na której odby³ siê koncert zespo³u Maypole. Ch³opaki promowali swoj¹ najnowsz¹ p³ytê In your hands.
W miêdzyczasie ekipa remontowa poprawia³a hopy, aby w przejazdach fina³owych nie
by³o ¿adnych niepotrzebnych niespodzianek
(wielkie dziêki dla Wroc³awia!). Biuro prasowe natomiast zlicza³o punkty... Po koncercie wszystko by³o jasne; sêdziowie w sk³adzie: Janek P., Pawe³ek, Elvis, Lesiak i Shorty wybrali w sumie 14 finalistów w dwóch
kategoriach:
MTB: Bartek Obukowicz, Martin
Söderström, Marcin Rot, Piotr Krajewski, Jakub Vencl, Tomá Zejda, Filip Ko³odziej.

BMX: Piotr Ko³odziej, Duan Antalík,
Marcin Wróblewski, Micha³ Strzemieczny,
Pavel Caha, Mateusz Kawa³kowski, Micha³ Steæ.
Po kilku przejazdach treningowych, o godzinie 15:45 rozpocz¹³ siê fina³. Wszystko
rozegra³o siê w formule jamowej, która trwa³a 30 minut. W tym czasie ka¿dy z zawodników odda³ tak¹ sam¹ iloæ przejazdów, z czego brane pod uwagê by³y wszystkie z nich.
Publicznoæ, która reagowa³a ¿ywio³owo
jeszcze podczas kwalifikacji w trakcie fina³ów, da³a siê ponieæ emocjom skanduj¹c
ksywki co poniektórych zawodników. Atmosfera by³a naprawdê dobra. Mia³o to swoje odzwierciedlenie w poziomie jazdy i pomys³ach zawodników. Martin Söderström
zaskoczy³ wszystkich 360 tailwhip na pierwszej hopie i 360 double barspin na trzeciej.
Papie¿ punktowa³ backflip table, double barspinami tailwhipami oraz p³ynnoci¹ przejazdów. Roteiro swoimi 360 barspin to xup,
Kraja zrobi³ superman seat grab na pierwszej hopie, co zdecydowanie wyró¿ni³o go
sporód pozosta³ych zawodników. Tomá
Zejda postanowi³, ¿e spróbuje tailwhipa
z dropa, zabrak³o mu jednak szczêcia, bo
umiejêtnoci na pewno nie. Picza robi³ mega
backflipy na pierwszej hopie, Duan Antalík
 podobnie jak Karp  krêci³ mega 360 table.
Nie sposób wymieniæ wszystkich, to dzia³o
siê tak szybko. Po naprawdê solidnej dawce esencji Dirtu, sêdziowie oddali karty do
biura zawodów, aby Martyna i Mika mog³y
po raz kolejny przeprowadziæ niezbêdne kalkulacje. Fina³ bardzo p³ynnie przeszed³
w konkurs best trick, w którym mo¿na by³o
zobaczyæ miêdzy innymi próbê potrójnego
tailwhip w wykonaniu Wadera, Backflip tailwhip, który katowany by³ trzykrotnie przez
Szweda (za pierwszym razem zabrak³o naprawdê niewiele) Piret postawi³ na barspin
do tailwhipa. Tomá Zejda zrobi³ co, o czym
inni nawet nie pomyleli, a mianowicie podj¹³ jeszcze jedn¹ próbê tailwhip drop! Tym
razem uda³o siê bez problemu, ma³o tego 
starczy³o prêdkoci, aby wzi¹æ hopy i dodatkowo wykrêciæ na ostatniej 360 barspin! Po
konkursie Best trick, zaprosilimy wszystkich pod scenê, na której czeka³ ju¿ Burmistrz Jerzy Wysocki z Pucharami, kasa od
Red Bulla 2x500 EUR oraz kartony z nagrodami rzeczowymi o wartoci 20000 PLN!!!
Po chwili z biura zawodów dotar³y ostateczne wyniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MTB
Bartek Obukowicz (Polska)
Martin Söderström (Szwecja)
Piotr Krajewski (Polska)
Tomá Zejda (Czechy)
Marcin Rot (Polska)
Filip Ko³odziej (Polska)
Jakub Vencl (Polska)

BMX
1. Duan Antalík (S³owacja)
2. Pavel Caha (Czechy)
3. Marcin Wróblewski (Polska)

4.
5.
6.
7.

Piotr Ko³odziej (Polska)
Mateusz Kwiatkowski (Polska)
Micha³ Strzemieczny (Polska)
Micha³ Steæ (Polska)

Best Trick
1. Tomá Zejda (Czechy)
Nie oby³o siê niestety bez gronie wygl¹daj¹cego upadku Piotrasa, ale na szczêcie
po przeprowadzeniu badañ nie stwierdzono
powa¿niejszych obra¿eñ i wypisano go do
domu.
V Jubileuszowa Miêdzynarodowa Edycja
Oficjalnych Mistrzostw Polski Dirt Jump
MTBMX przesz³a do historii. Mam nadziejê,
¿e po raz kolejny dziêki naszej ciê¿kiej pracy i uporowi uda³o siê nam wyznaczyæ nowe
standardy w polskim Dirt Jumpingu oraz
wzajemnych relacjach zawodników, organizatorów i sponsorów.
Na koniec chcia³bym podziêkowaæ wszystkim tym, którzy wspieraj¹ projekt MTBMX.

Przede wszystkim Burmistrzowi Jerzemu
Wysockiemu oraz Grzegorzowi Lawendowskiemu i W³odzimierzowi Filipiakowi.

Dziêkujê sponsorom: Red Bull, TSG, Dartmoor
i innym. Pe³n¹ listê mo¿ecie znaleæ na stronie www.mtbmx.info. Wielkie dziêki dla
ch³opaków z Milanówka
za pomoc w budowie, dla
Symeza, dla zawodników, dla publicznoci,
mediów; wielkie, wielkie
dziêki dla wszystkich!
Na koniec chcê was
serdecznie zaprosiæ na
VI Edycjê MTBMX, która
odbêdzie siê w ostatni
weekend wakacji 2009 r.
niezmiennie w Milanówku! Zapewniam, bêdzie
siê dzia³o. Nie mo¿e was
zabrakn¹æ!!!
Zdjêcia i materia³y video ju¿ niebawem na
www.mtbmx.info

Popisy uczestników Miêdzynarodowych Mistrzostw Polski
Dirt Jump MTBMX wzbudza³y entuzjazm wród widzów

Micha³ Jasiñski
Nypel

Wakacyjne zawody sportowe
21 sierpnia 2008, przy piêknej, s³onecznej pogodzie na Basenie Miejskim
odby³y siê zawody p³ywackie. £atwiejszy dostêp do krytych basenów
sprawi³, ¿e m³odzie¿ p³ywa du¿o lepiej technicznie, ni¿ parê lat temu.
W zawodach wziê³a udzia³ Radna Miasta Milanówka Barbara Winiewska, która p³ywa piêknym stylem klasycznym.
Wyniki zawodów p³ywackich
o Puchar Burmistrza Miasta Milanówka:
Szko³a Podstawowa:
dziewczêta:
I miejsce Natalia Malczyñska
II miejsce Zuzanna Glica
III Emilia Langa
ch³opcy:
I miejsce Dominik Palarczyk
II miejsce Adrian Cieplak
III miejsce Robert Pisarski
Gimnazjum
dziewczêta:
I miejsce Anna Wo³owik
II miejsce Aneta Bogacka
ch³opcy:
I miejsce Jacek Bieszke
II miejsce Piotr Dara¿
III miejsce Kamil Sowa
Uwieñczeniem zmagañ
Liceum i wy¿ej
w tegorocznych zawodach
kobiety:
o Puchar Burmistrza Miasta
I miejsce Barbara Winiewska
Milanówka by³y tradycyjnie
puchary i wiele innych nagród
mê¿czyni
I miejsce Micha³ Wo³owik
II miejsce Grzegorz Kocio³owski
1. Piotr Kaszowski
W tym roku wakacyjne zawody pi³karskie
2. Damian Organowski
zosta³y rozegrane 23 sierpnia przy ZSG nr 3.
3. Sebastian Grabalski
Trzynacie dru¿yn rywalizowa³o o Puchar
Burmistrza Miasta Milanówka.
4. Mateusz Kurek
5. Jacek Urban
Zwyciê¿y³a dru¿yna 16-latków o nazwie
F.C. Pekin, w sk³adzie:
6. Kamil Radziak

Drugie miejsce zajê³a dru¿yna Pantery,
trzecie miejsce B.R.K. Sk³ad.
Dzieñ póniej na Basenie Miejskim rywalizowali siatkarze. W turnieju pla¿owej pi³ki
siatkowej najlepsz¹ par¹ siatkarzy zostali:
£ukasz Pieszchalski i Szymon
Zagrodzki
II miejsce  Adam Filipiak i Bartek Grzegorski
III miejsce  Piotr Warpechowski
i Robert Wczeniak
Puchary i medale podczas
wakacyjnych imprez sportowych wrêcza³ Burmistrz Jerzy
Wysocki.
Koordynator
ds. sportu
W³odzimierz Filipiak
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