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Z prac Burmistrza
Miasta Milanówka
w okresie od 17 czerwca
do 12 sierpnia 2005 r.
Burmistrz
1. Wyda³ Zarz¹dzenia w sprawach:

a) zmian w bud¿ecie miasta na 2005 r. (3),
Uzasadnienia:

1) Zwiêksza siê dochody i wydatki bud¿e-
towe o zwiêkszone kwoty dotacji w dzia-
le 852 � Opieka spo³eczna w rozdziale
85213 o kwotê 4.000 z³ z przeznaczeniem
na op³acenie sk³adek zdrowotnych za
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia
z pomocy spo³ecznej oraz niektóre �wiad-
czenia rodzinne.

2) Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy para-
grafami w planie wydatków:
l w  rozdz. 75023 � Urzêdy gmin:
� o kwotê 500 z³ z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu okularów ko-
rekcyjnych dla pracowników,

� o kwotê 5339 z³ na zap³atê kosztów
postêpowania odwo³awczego na rzecz
oferenta w zwi¹zku z uwzglêdnieniem
jego odwo³ania przez Zespó³ Arbitrów
Urzêdu Zamówieñ Publicznych,

l w rozdz. 80104 o kwotê 50.000 z³
z przeznaczeniem na remont dachu
oraz adaptacjê niewykorzystanych po-
mieszczeñ w budynkach Przedszkola
Nr 1,

l w rozdz. 90004 � o kwotê 8.282 z³
z przeznaczeniem na zakup krzewów
do uzupe³nienia na terenach zieleni
miejskiej oraz tablic informacyjnych o
nazwie form ochrony przyrody i tablic
o zakazach obowi¹zuj¹cych na tere-
nach chronionych.

l w rozdz. 92195 o kwotê 5.000 z³
z przeznaczeniem na obs³ugê pobytu
grupy w³oskiej w Milanówku,

3) Dokonuje siê przeniesieñ miêdzy rozdzia-
³ami w dziale 750 � Administracja
publiczna, o kwotê 30.500 z³ w celu pra-
wid³owej klasyfikacji zakupów  promocyj-
nych i delegacji zagranicznych.
b) rejestru zamówieñ realizowanych

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy � Prawo
Zamówieñ Publicznych, tj. o warto�ci
do 6000 EURO.

ci¹g dalszy na str. 2

Dzieci z Grodna w Milanówku
Przyjecha³y � zarazi³y nas swoj¹ rado�ci¹,
wyjecha³y � zostawi³y wspomnienia�
i pragnienie ponownego spotkania.

Pomys³ zorganizowania w Milanówku
wakacyjnego wypoczynku dla polskich dzie-
ci z Bia³orusi zrodzi³ siê w g³owie p. Andrze-
ja Olizarowicza, utrzymuj¹cego kontakty
z polsk¹ szko³¹ i parafi¹ w Grodnie.

Jego inicjatywa og³oszona w miejscowych
ko�cio³ach odbi³a siê szerokim echem w�ród
milanowian i mieszkañców okolicznych
miejscowo�ci.

Wkrótce okaza³o siê, ¿e rodzin chêtnych
do goszczenia m³odzie¿y jest wiêcej ni¿ przy-
jezdnych.

Otworzy³y siê nie tylko drzwi domów, ale
i hojno�æ mieszkañców. Wy³¹cznie ze sk³a-
dek osób prywatnych i firm uda³o siê zgro-
madziæ fundusze na organizacjê dwutygo-
dniowego wypoczynku 42. dzieci z trzema
opiekunkami.

Rado�æ podczas wspólnej zabawy dzieci
z Grodna i Milanówka

Fina³ V edycji
Milanowskiej M³odzie¿owej Ligi
Siódemek w pi³ce no¿nej

W  miesi¹cach:  kwiecieñ,  maj,  czerwiec
2005 r. z inicjatywy Miejskiego O�rodka Kul-
tury w Milanówku i Klubu Sportowego �MI-
LAN�  rozegrano na boisku przy  ul. Turczy-
nek V edycjê  Milanowskiej  M³odzie¿owej
Ligi  Siódemek w pi³ce no¿nej o Puchar Bur-
mistrza Miasta Milanówka. W turnieju udzia³
wziê³o 27 dru¿yn;  w trzech kategoriach wie-
kowych ch³opców oraz w kategorii dziew-
cz¹t. Ogó³em w rozgrywkach wziê³o udzia³
284 uczestników (w tym 51 dziewcz¹t).
W 56 meczach strzelono 282 gole, co da³o
�redni¹  5,04 gola /1 mecz.

Prowadz¹cy rozgrywki
Grzegorz Michalak

ci¹g dalszy na str. 10
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CAL w Milanówku
O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Milanów-

ku wdra¿a na terenie miasta program Cen-
trum Aktywno�ci Lokalnej � CAL. Jego
podstawowym celem jest aktywizacja spo-
³eczno�ci lokalnych, za� najwa¿niejsz¹ cech¹
to, ¿e wszelkie przedsiêwziêcia podejmowa-
ne przez o�rodki pracuj¹ce metod¹ CAL od-
powiadaj¹ na potrzeby artyku³owane przez
dan¹ spo³eczno�æ postrzegan¹ ca³o�ciowo
i prowadzone s¹ w oparciu o jej zasoby ludz-
kie i instytucje, w my�l zasady �pomó¿my
ludziom, aby pomagali samym sobie�.

O�rodek Pomocy Spo³ecznej pracuj¹-
cy metod¹ CAL s³u¿y budowaniu dobra
publicznego i zaufania spo³ecznego po-
przez aktywizacjê lokalnej spo³eczno-
�ci, opieraj¹c siê na zasadach toleran-
cji, poszanowania praw cz³owieka, so-
lidarno�ci spo³ecznej. Inicjuje dzia³ania
s³u¿¹ce edukacji, rozwojowi �rodowiska lo-
kalnego oraz uruchamia procesy samopomo-
cowe. W metodzie CAL rolê nosiciela zmia-
ny spe³nia animator spo³eczny, który poprzez
dzia³ania praktyczne wprowadza innowacje
oparte na w³asnych lub cudzych pomys³ach.
Si³¹ sprawcz¹ zmiany jest odnalezienie i zak-
tywizowanie potencja³u spo³eczno-kultural-
nego �rodowiska poprzez rozpoczêcie wspó³-
pracy.

W ramach programu Centrum Aktywno-
�ci Lokalnej O�rodek Pomocy Spo³ecznej re-
alizuje projekt zagospodarowania placu za-
baw przy ulicy Podwiejskiej o nr 27, 29, 31.
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeñ-
stwa dzieciom, czyli mo¿liwo�ci nadzorowa-
nia zabaw na �wie¿ym powietrzu, ich roz-
woju ruchowego oraz zagospodarowania
czasu wolnego dla maluchów.

Projekt ten by³ poprzedzony sporz¹dze-
niem �mapy zasobów i potrzeb�, na podsta-
wie której dokonano analizy i oceny danych
demograficznych, tj.: liczby osób zamieszku-
j¹cych badany teren, wieku, p³ci, liczby bez-
robotnych.

Zapoznano siê równie¿ z rodzajem zaso-
bów mieszkaniowych. Nastêpnie zebrano
informacje na temat instytucji znajduj¹cych
siê na badanym terenie � u³atwi to w przy-
sz³o�ci pozyskiwanie sojuszników, sponso-
rów i budowanie lobby lokalnych przedsiê-
wziêæ.

Dok³adne zdiagnozowanie �rodowiska
jest podstaw¹, na której bêdziemy w przy-
sz³o�ci budowaæ poszczególne projekty.
Pierwsze spotkanie pracowników OPS
z mieszkañcami odby³o siê 14.07.2005 r.,
podczas którego wybrana zosta³a grupa oby-
watelska oraz wy³oni³ siê lider grupy. Nastêp-
nym krokiem bêdzie zorganizowanie spo-
tkania w³adz miasta z mieszkañcami wybra-
nego terenu.

Realizacja projektu wybudowania placu
zabaw jest przewidziana na prze³om wrze-
�nia i pa�dziernika 2005 r.

Jako zespó³ mamy nadziejê, ¿e powy¿sze
badania i dalsza praca nad problemami za-
pocz¹tkuje tworzenie siê spo³eczeñstwa oby-
watelskiego, czyli odpowiedzialnego i kon-
struktywnego, a projekt wybudowania pla-
cu zabaw bêdzie jednym z wielu jakie uda
nam siê zrealizowaæ dziêki aktywno�ci
mieszkañców miasta.

Kierownik OPS
Janina Klimczak

W imieniu swoim  i wielu mieszkañ-
ców osiedla TBS przy ul. Bliskiej w Mila-
nówku, pragnê z³o¿yæ Burmistrzowi Je-
rzemu Wysockiemu, pani Dyrektor
ZGKiM Miros³awie Grochowskiej, Radzie
Miasta Milanówka oraz wszystkim, któ-
rzy przyczynili siê do realizacji budowy
osiedla, najserdeczniejsze podziêkowa-
nia za determinacjê i bardzo du¿y wk³ad
pracy dla poprawienia sytuacji mieszka-
niowej wielu mieszkañców znajduj¹cych
siê w trudnych warunkach mieszkanio-
wych i finansowych.

Serdecznie  ¿yczymy Panu Burmi-
strzowi i Pani Dyrektor dalszej, owocnej
pracy spo³eczno-zawodowej.

Monika Ka�mierska

2. Skierowa³ do Rady Miasta projekty
uchwa³ w sprawach:
a) wprowadzenia programu zapobiega-

nia bezdomno�ci zwierz¹t domowych
na terenie miasta Milanówka,

b) wyra¿enia zgody na nabycie od osób
fizycznych na rzecz Gminy Milanówek
udzia³u w ½ czê�ci zabudowanej nie-
ruchomoúci po³o¿onej przy ul. Barw-
nej, z przeznaczeniem pod cmentarz,

c) zmiany Uchwa³y Rady Miasta Mila-
nówka nr 281/XXV/05.

3. Przydzieli³ 9 lokali mieszkalnych.
4. Uruchomi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego

a) na budowê Centrum Sportu i Rekreacji
�GRUDÓW� w Milanówku przy ul.
Szkolnej � II

przetarg,
b) na budowê sieci kanalizacji sanitarnej

w ulicy Okopy Górne,

c) na konserwacjê dróg � utwardzenie dróg
gruntowych t³uczniem kamiennym,

d) na wykonanie remontów i budowê
chodników na ulicach miasta,

w trybie zapytania o  cenê
e) na dostawê czê�ci i programów kom-

puterowych dla Urzêdu Miejskiego,
f) na zakup materia³ów promocyjnych

Miasta Milanówka,
w trybie pozaustawowym
g) na wykonanie ogrodzenia placu zabaw

na terenie rekreacyjno-sportowym,
przyleg³ym do k¹pieliska miejskiego
przy ul. Sportowej w Milanówku,

h) na wykonanie i monta¿ urz¹dzeñ spor-
towych dla m³odszych dzieci na terenie
rekreacyjno-sportowym, przy k¹pieli-
sku miejskim od strony ul. Sportowej
w Milanówku, w ramach koncepcji za-
gospodarowania terenów zieleni,

i) na wymianê piachu na placu zabaw na
terenie zieleni miejskiej przy ul. Krót-
kiej w Milanówku i uzupe³nienie pia-
chu na placu zabaw na terenie rekre-

acyjno-sportowym przy ul. Sportowej
w Milanówku,

j) na budowê sieci wodoci¹gowej w uli-
cy Warszawskiej w Milanówku,

k) na budowê sieci wodoci¹gowej w uli-
cy Szczepkowskiego, Norwida i Dzier-
¿anowskiego w Milanówku,

l) na wykonanie zabudowy meblowej
wykonanej z p³yty nielaminowanej,

³) na wykonanie mapy do celów projek-
towych zaplecza sportowego na sta-
dionie przy ul. Turczynek,

m)na zamówienie i dostawê publikacji
ksi¹¿kowej �Utrzymanie i ochrona
pasa drogowego � omówienie, wzory,
podpisy�,

n) na budowê sieci wodoci¹gowej w uli-
cach: boczna od Kraszewskiego, Mo-
niuszki,

o) na odbudowê dwu studni ch³onnych
oraz wykonanie studni �ciekowej na ul.
Podgórnej ród ul. Parkowej, a tak¿e na
roboty ziemne i niwelacyjne w pasach
drogowych: w ul. Wojska Polskiego na
pow. ok. 600 m2, w ul. S³onecznej i Ja-
snej na pow. ok. 190 m2, w ul. Szczep-
kowskiego na pow. ok. 1800 m2,

p) na wykonanie trawnika sportowego o
wymiarach 70 m x 50 m, na rodzimym
gruncie, na terenie rekreacyjno-spor-
towym  przy ul. Turczynek w Milanówku.

5. Zatwierdzi³ zamówienia publiczne:
w trybie przetargu nieograniczonego
a) na dostawê materia³ów niezbêdnych do

remontu chodników  w ul. Kazimierzowskiej,
Nowowiejskiej i Piotra Skargi w Milanówku,

w trybie zapytania o cenê
a) na wykonanie robót geodezyjnych dla

nieruchomo�ci po³o¿onych na terenie Mila-
nówka w br.,

b) dostawê czê�ci i programów kompute-
rowych do Urzêdu Miejskiego w Milanówku.

Sekretarz Miasta Milanówka
Wies³awa Kwiatkowska

PODZIÊKOWANIE

Z prac Burmistrza Miasta
Milanówka
ci¹g dalszy ze str.1
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Na czas imprezy wprowadza siê nastêpuj¹cy regula-
min obowi¹zuj¹cy wszystkich jej uczestników.
1. Uczestnicy imprezy s¹ zobowi¹zani do bezwzglêd-

nego przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Osoby uczestnicz¹ce w imprezie masowej w dniu

04.09.2005 r. na terenie stadionu �Milan� w Mila-
nówku s¹ obowi¹zane zachowaæ siê w sposób nie
zagra¿aj¹cy bezpieczeñstwu innych osób obecnych
na tej imprezie, przestrzegaæ zasad bezpieczeñstwa
i porz¹dku w miejscu publicznym, przestrzegaæ po-
stanowieñ niniejszego regulaminu, a w szczegól-
no�ci.

Przestrzegania zakazu:
l wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych;
l wnoszenia i posiadania niebezpiecznych przed-

miotów, materia³ów po¿arowo niebezpiecznych,
�rodków odurzaj¹cych lub substancji psychotro-
powych;

l wnoszenia i posiadania p³ynów
i napojów w opakowaniach szklanych lub
puszkach metalowych;

l wprowadzania zwierz¹t;
l jazdy jedno�ladami na terenie imprezy;
l rejestracji wizji i fonii koncertów wykonywanych

na scenie.

Regulamin DNIA MILANÓWKA
Osoby w stanie nietrze�wym nie bêd¹ wpuszcza-

ne i bêd¹ usuwane z terenu imprezy.

S³u¿by porz¹dkowe organizatora maj¹ prawo odmó-
wienia wstêpu na imprezê lub usuniêcia z terenu osoby
nie przestrzegaj¹ce regulaminu, a w szczególnie niebez-
piecznych przypadkach ujêcia i przekazania Policji lub
Stra¿y Miejskiej.

Uczestnicy imprezy zobowi¹zani s¹ do:
l przestrzegania zasad poszanowania mienia publicz-

nego;

l bezwzglêdnego zastosowania siê do wskazañ i pole-
ceñ s³u¿b porz¹dkowych organizatora imprezy oraz
osób odpowiedzialnych za imprezê;

l zastosowania siê w przypadku zdarzeñ nadzwyczaj-
nych do poleceñ przekazywanych przez organizato-
ra imprezy (przy u¿yciu dostêpnych �rodków ³¹cz-
no�ci i nag³o�nienia), b¹d� pracowników s³u¿b po-
rz¹dkowych. Polecenia te dotyczyæ mog¹:

� opuszczenia terenu imprezy, w zwi¹zku z po-
wsta³ym zagro¿eniem, z podaniem sposobu za-
chowania siê � przypominaj¹c o najbli¿szych
wyj�ciach ewakuacyjnych;

� zachowania siê w �ci�le okre�lony sposób gwa-
rantuj¹cy bezpieczeñstwo uczestnikom imprezy.

Ponadto zakazuje siê:
l wchodzenia lub przechodzenia przez urz¹dzenia nie

przeznaczone do powszechnego u¿ytku: p³oty, par-
kany, wygrodzenia;

l wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla wi-
dzów;

l rzucania wszelkimi przedmiotami;
l prowadzenia wszelkiej dzia³alno�ci handlowej i ga-

stronomicznej nie uzgodnionej z organizatorem im-
prezy;

l prowadzenia zbiórek pieniê¿nych, aktywizacji i pro-
mocji nie uzgodnionej z organizatorem imprezy.
W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregu-

lowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje
organizator.

S³u¿by porz¹dkowe organizatora imprezy, w tym
pracownicy Agencji Ochrony, legitymuj¹ siê identyfika-
torami, które zawieraj¹:

� numer identyfikatora i nazwisko osoby;
� nazwê wystawcy i okres wa¿no�ci identyfikatora;

� pieczêæ i podpis wystawcy.

ORGANIZATOR

BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA ZAPRASZA NA

11.00 Mecz pi³karski o mistrzostwo ligi okrêgowej Milan Milanówek � O¿arowianka O¿arów
14.00 Rewan¿owy mecz pi³karski Samorz¹dowcy � Reprezentacja Polskich Ksiê¿y (w przerwie pokaz TRIALA)
14.00 Prelekcja pt: �Polska w Unii Europejskiej� i dyskusja � prowadzenie Ekspert ds. UE
14.30 Zawody w strzelaniu z broni pneumatycznej o puchar Burmistrza Miasta
15.00 Zawody je�dzieckie w skokach przez przeszkody o puchar Przewodnicz¹cego Rady Miasta
15.00 Prelekcja pt: �Wp³yw Unii Europejskiej na rozwój regionów� i dyskusja � prowadzenie Ekspert ds. UE
16.00 Dirt Jump MTBMX II edycja Mistrzostw Polski w skokach rowerowych � Fina³
16.00 Rozmowy na temat: �Co my mamy z cz³onkostwa w UE� Ekspert ds. UE i Agata M³ynarska

rozmawiaj¹ z go�ciem specjalnym Janem Tymowskim, pracownikiem Sekretariatu
Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego.

16.00 Piêciok¹t � koncert
16.30 Rozmowy na temat �Demokratyczne podstawy funkcjonowania UE� Ekspert ds. UE i Agata M³ynarska

rozmawiaj¹ z go�ciem specjalnym Dorot¹ £yszkowsk¹ pracownikiem administracyjnym
Komisji Europejskiej w Brukseli

17.00 Rozmowy na temat �My Polacy-obywatele Europy� Ekspert ds. UE i Agata M³ynarska
rozmawiaj¹ z go�ciem specjalnym satyrykiem Paw³em D³u¿ewskim

17.15 Maypole � koncert oraz wrêczenie Pucharu Zwyciêzcy Dirt Jump
17.30 Prelekcja pt: �Prawo Unii Europejskiej, a zmiany w polskim prawie� Ekspert ds. UE
18.00 Rozmowy na temat: �Kompetencje UE i pañstw cz³onkowskich� Ekspert ds. UE rozmawia

z go�ciem specjalnym Radn¹ Województwa Mazowieckiego Erwin¹ Ry�-Ferens
18.15 Konkursy o UE z nagrodami cz. I, prowadzenie Agata M³ynarska - scena
18.30 Dyskusja o Polsce w Unii Europejskiej

18.30  Ma³gorzata Ostrowska
20.00 Konkursy o UE z nagrodami � fina³, prowadzenie: Agata M³ynarska i Ekspert ds. UE � scena
20.10 Pokaz sprawno�ciowy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Milanówka

20.30  

22.00 Pokaz sztucznych ogni z podk³adem muzycznym
22.10 Zakoñczenie festynu i po¿egnanie go�ci.

4 wrze�nia 2005 r.DZIEÑ MILANÓWKA Stadion Turczynek
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PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
MIASTA MILANÓWKA

Plan  Rozwoju Lokalnego Milanówka zosta³ utworzony w 2005 roku (za³¹cznik do
uchwa³y nr. 250/IV/2005 r. Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2005 r. ). Jest to dokument
przedstawiaj¹cy sytuacjê spo³eczno-ekonomiczn¹, za³o¿enia i cele rozwojowe Miasta. Zapre-
zentowano w nim równie¿ lokaln¹ strategiê kszta³towania rozwoju spo³eczno-gospodarcze-
go. Zosta³y oszacowane spodziewane efekty planowanych inwestycji oraz ich wp³yw na sytu-
acjê spo³eczno-gospodarcz¹ Miasta. W dokumencie wskazano te¿ preferowane przez Milanó-
wek kierunki zaanga¿owania �rodków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej oraz w³asnych.

Jest to kompleksowy dokument okre�laj¹cy zintegrowan¹ politykê rozwoju Miasta Mila-
nówka na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, którego projekt dokumentu by³ przedmiotem kon-
sultacji z mieszkañcami. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Milanówka jest równie¿ dokumen-
tem otwartym, który bêdzie uzupe³niany o nowe tre�ci, pomys³y i sposoby rozwi¹zywania
problemów.

Dokument opiera siê na:
1. aktualnej sytuacji � spo³eczno gospodar-

czej obszaru
a. po³o¿eniu, powierzchni, liczbie ludno-

�ci obszaru objêtego wdra¿aniem
b. stanie �rodowiska przyrodniczego
c. mo¿liwo�ciach rozwoju turystyki
d. zagospodarowaniu przestrzennym
e. gospodarce
f. sferze spo³ecznej

2. analizie zadañ s³u¿¹cych poprawie sytu-
acji na obszarze Miasta Milanówka doty-
cz¹cych:
a. rozwoju ma³ej i �redniej przedsiêbior-

czo�ci
b. rozwoju infrastruktury
c. poprawy stanu �rodowiska przyrodni-

czego
d. poprawy warunków i  jako�ci  ¿ycia

mieszkañców
e. przeciwdzia³aniu i ³agodzeniu skut-

ków bezrobocia
f. zwiêkszaniu atrakcyjno�ci turystycznej
g. promocji i wspó³pracy z samorz¹dami,

organizacjami i instytucjami
3. realizacji zadañ i projektów w oparciu o:

a. planowane projekty i zadania inwesty-
cyjne na lata 2004-2006

b. planowane projekty i zadania inwesty-
cyjne na lata 2007-2013

4. analizie planowanych projektów w po-
wi¹zaniu z innymi dzia³aniami realizo-
wanymi na terenie Miasta

5. oczekiwanych wska�nikach osi¹gniêæ
dziêki wdro¿eniu Planu Rozwoju Lokal-
nego

6. przedstawionym planie finansowym na
lata 2005-2006 oraz prognozie bud¿etu
na lata 2007-2015

7. systemie wdra¿ania Planu Rozwoju Lo-
kalnego

8. opisie sposobów monitorowania, oceny
i komunikacji spo³ecznej Planu Rozwoju
Lokalnego

PLANOWANE PROJEKTY
I ZADANIA INWESTYCYJNE
NA LATA 2005 � 2006
UJÊTE W PLANIE ROZWOJU
LOKALNEGO
l Modernizacja dróg gminnych o znaczeniu

lokalnym
l Budowa i modernizacja urz¹dzeñ zaopa-

trzenia w wodê
l Budowa urz¹dzeñ do odprowadzania

i oczyszczania �cieków
l Infrastruktura spo³eczna i ochrony zdrowia

- Modernizacja przedszkola i szkó³ sa-
morz¹dowych

- Budowa Centrum Sportu i Rekreacji
�Grudów�

- Modernizacja terenu rekreacyjno-
sportowego przy ul. Turczynek

- Budowa sceny na terenie �Amfiteatru�
l Pozosta³e inwestycje

- Budowa mieszkañ w ramach TBS
- Bezpieczeñstwo publiczne: instalacja

monitoringu ulicznego, uruchomienie
centrum dowodzenia w siedzibie Stra-
¿y Miejskiej, okablowanie i instalacja
kamer

- Opracowanie miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego oraz
wykupy gruntów pod drogi publiczne
zaprojektowane w zatwierdzonych
miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego

- Zak³ad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej � dotacja na inwestycje

- Zakup �rodków trwa³ych przez Urz¹d
Miejski w Milanówku.

PLANOWANE PROJEKTY
I ZADANIA INWESTYCYJNE
NA LATA 2007-2013 UJÊTE
W PLANIE ROZWOJU
LOKALNEGO MILANÓWKA
l Modernizacja dróg gminnych o znaczeniu

lokalnym
l Budowa i modernizacja urz¹dzeñ zaopa-

trzenia w wodê

l Budowa urz¹dzeñ do odprowadzania
i oczyszczania �cieków

l Infrastruktura spo³eczna i ochrony zdrowia
- Modernizacja przedszkola i szkó³ samo-

rz¹dowych � etap II
- Budowa Centrum Sportu i Rekreacji �Gru-

dów� � etap II
- Rozbudowa istniej¹cej siedziby Miejskie-

go O�rodka Kultury
- Budowa sceny na terenie �Amfiteatru�

� etap II
- Modernizacja terenu rekreacyjno-sporto-

wego przy ul. Turczynek � etap II
l Pozosta³e inwestycje
- Budowa mieszkañ w ramach TBS
- Bezpieczeñstwo publiczne: instalacja

monitoringu ulicznego, uruchomienie
centrum dowodzenia w siedzibie Stra¿y
Miejskiej, okablowanie i instalacja kamer

- Opracowanie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego oraz wy-
kupy gruntów pod drogi publiczne zapro-
jektowane w zatwierdzonych miejsco-
wych planach zagospodarowania prze-
strzennego

- Modernizacja budynku u¿yteczno�ci pu-
blicznej Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej oraz O�rodka Pomocy
Spo³ecznej

- Zak³ad Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej- dotacja na inwestycje

- Zakup �rodków trwa³ych przez Urz¹d
Miejski w Milanówku.

Dlaczego Plan Rozwoju
Lokalnego?
l partnerska wspó³praca W³adz Miasta Mi-

lanówka z organizacjami pozarz¹dowy-
mi, przedsiêbiorcami oraz mieszkañcami

l podniesienie efektywno�ci wydatkowa-
nia �rodków finansowych zgodnie z pla-
nowanym bud¿etem i rozwojem Miasta

l lepsze zaspokajanie potrzeb spo³ecznych
l posiadanie przez mieszkañców mo¿liwo-

�ci wczesnego reagowania na problemy
lokalne

Korzy�ci wynikaj¹ce
z posiadania Planu
Rozwoju Lokalnego
l uszeregowanie i zaplanowanie inwestycji

istotnych dla rozwoju Miasta Milanówka
l mo¿liwo�æ wspó³tworzenia dokumentu

prze w³adze Miasta w porozumieniu z or-
ganizacjami pozarz¹dowymi i mieszkañ-
cami

l lepsze wykorzystanie �rodków finanso-
wych w oparciu o dialog ze spo³eczno�ci¹
lokaln¹ i organizacjami pozarz¹dowymi

l merytoryczna podstawa do ubiegania siê
o �rodki pomocowe z Unii Europoejskiej
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Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta
Milanówka na lata 2005-2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Milanówka na lata 2005-2013 (za³¹cznik do uchwa-
³y 251/IV/2005 r. Rady Miasta Milanówka z dnia 27 stycznia 2005 roku). Jest to dokument
przedstawiaj¹cy racjonalne i konsekwentne planowanie wydatkowania �rodków
finansowych znajduj¹cych siê w bud¿ecie Miasta. Dokument przedstawia Plan Zarz¹-
dzania Strategicznego, który umo¿liwia logiczne i w³a�ciwe planowanie coroczne
bud¿etu, które bêdzie s³u¿y³o nie tylko bie¿¹cym potrzebom ale i perspektywicznej
polityce spo³eczno-gospodarczej.

Ustalenia WPI bêd¹ równie¿ podstaw¹ do sporz¹dzanie wieloletnich programów inwesty-
cyjnych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

WPI jest to zbiór wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji przez
w³adze Miasta Milanówka komunalnych zadañ inwestycyjnych. Dokument jest wyrazem
d¹¿enia do poprawy sprawno�ci organizacyjnej i skuteczno�ci dzia³añ w rozwi¹zywaniu pro-
blemów, a tak¿e przejawem gospodarno�ci i troski o efektywne wydatkowanie �rodków
publicznych, bêd¹cych w dyspozycji bud¿etu miasta. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta
Milanówka jest dokumentem formu³uj¹cym d³ugookresowe cele rozwoju Miasta uwzglêdnia-
j¹cym ewentualne i aktualizowane zmiany.

Dokument zawiera:
1. za³o¿enia i zasady tworzenia Wielolet-

niego Planu Inwestycyjnego
2. cele, które zak³ada Wieloletni Plan In-

westycyjny
3. alternatywne scenariusze finansowa-

nia inwestycji komunalnych Miasta
Milanówka do 2015 roku

4. zadania inwestycyjne  zg³oszone do re-
alizacji w Mie�cie Milanówku w latach
2005-2013
Wieloletni Plan Inwestycyjny Mila-

nówka na lata 2005-2013 posiada Za³¹cz-
nik nr.1, bêd¹cy list¹ zadañ inwestycyjnych
przewidzianych do realizacji w Mie�cie Mi-
lanówku w latach 2005-2013.
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Mila-
nówka na lata 2005-2013 zosta³y ujête za-
dania:
Infrastru techniczna
l Modernizacja i rozbudowa sieci wodoci¹-

gowej � 2005-2013
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
1 245 000 z³.

l Rozbudowa systemu kanalizacji sanitar-
nej � 2005-2013
Przewidywany koszt ca³kowity inwestycji
20 312 000 z³.

l Modernizacja dróg gminnych oraz wspó³-
udzia³ w finansowaniu modernizacji dróg
powiatowych i wojewódzkich
2005-2013
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
18 776 000 z³.

l Rozbudowa o�wietlenia ulicznego
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
950 000 z³.

l Modernizacja istniej¹cej sieci energetycz-
nej � 2006-2013
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
750 000 z³.

O�wiata Samorz¹dowa
l Modernizacja budynków przedszkola

i szkó³ samorz¹dowych � 2005-2013
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
550 000 z³.

Kultura, sport i rekreacja
l Budowa Centrum Sportu i Rekreacji �Gru-

dów� � 2005-2009
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
8 700 000 z³.

l Rozbudowa istniej¹cej siedziby Miejskie-
go O�rodka Kultury � 2009-2010
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
900 000 z³.

l Modernizacja terenu rekreacyjno � spor-
towego przy ul.Turczynek � 2005-2009
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
322 600 z³.

l Zabudowa sceny na terenie �Amfiteatru�
� 2006-2007
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
100 000 z³.

l Modernizacja k¹pieliska miejskiego �
2009-2011
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
600 000 z³.

Mieszkalnictwo komunalne
l Budowa mieszkañ w ramach TBS �

2005-2009
Przewidywany ca³kowity koszt inwestycji
1 862 000 z³.

Dlaczego Wieloletni Plan
Inwestycyjny?

�rodki lokowane przez w³adze Miasta Mi-
lanówka w inwestycjach umo¿liwiaj¹ reali-
zacjê planów zwi¹zanych z przysz³ym roz-
wojem Miasta, poniewa¿:
l Realizuj¹ niezbêdne cele publiczne
l Maj¹ znaczenie d³ugofalowe dla Miasta

i jego mieszkañców

l Wi¹¿¹ siê ze  znacz¹cymi kwotami dla bu-
d¿etu Miasta

l S¹ przypisane konkretnym inwestycjom
Wieloletni Plan Inwestycyjny zosta³ opra-

cowany w celu ustalenia priorytetów inwe-
stycyjnych dla Miasta. Pomaga w u³o¿eniu
w³a�ciwego harmonogramu realizacji zadañ
wa¿nych dla harmonijnego rozwoju Mila-
nówka.

Korzy�ci wynikaj¹ce z posiadania
Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego:
l u³atwienie podejmowania bie¿¹cych de-

cyzji w zgodno�ci z d³ugookresowymi ce-
lami rozwoju Miasta, zapisanymi w Stra-
tegii Zrównowa¿onego Rozwoju Miasta
Milanówka na lata 2004-2020,

l formalny mechanizm podejmowania de-
cyzji o skali i tempie realizacji inwestycji
komunalnych,

l narzêdzie racjonalnego zarz¹dzania
finansami Miasta, zw³aszcza �rodkami
inwestycyjnymi � optymalne wykorzysta-
nie ograniczonych �rodków publicznych,

l mechanizm koordynuj¹cy wszelkie dzia-
³ania poszczególnych jednostek organiza-
cyjnych Urzêdu Miasta, zwi¹zane z przy-
gotowaniem oraz przebiegiem procesu
inwestycyjnego,

l merytoryczna podstawa do ubiegania siê
o �rodki pomocowe z Unii Europejskiej,

l podstawa do ubiegania siê o kredyty pre-
ferencyjne i komercyjne w bankach, a tak-
¿e emisji obligacji komunalnych z prze-
znaczeniem na realizacjê konkretnych
zadañ inwestycyjnych.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta

Milanówka na lata 2005-2013 dostêpny
jest w Biurze Rady Miasta oraz na stronie in-
ternetowej Miasta www.milanowek.pl

Na pocz¹tku br. Rada Miasta uchwa³ami przyjê³a Wieloletni Plan inwestycyjny oraz Plan Rozwoju Lokalnego.
Chcieliby�my przekazaæ podstawowe informacje dotycz¹ce zawarto�ci tych dwóch dokumentów.

PODZIÊKOWANIA
Sk³adamy gor¹ce podziêkowania cz³on-

kom Fundacji �Milanówek � Przyjazne
Miasto� za dofinansowanie wypoczynku let-
niego dzieci i m³odzie¿y z terenu Milanówka
w br. Dziêki �rodkom pozyskanym od Fun-
dacji, na kolonie zuchowe w Nag³owicach,
obozy harcerskie w Kruklankach i Siemia-
nach oraz obóz taneczny w Bukowinie Ta-
trzañskiej wyjecha³o czworo m³odych ludzi.

Fundacji �Milanówek -  Przyjazne Mia-
sto� dzia³aj¹cej od marca br., przede wszyst-
kim pod has³em niesienia pomocy dla dzieci
i m³odzie¿y z rodzin potrzebuj¹cych, ¿yczy-
my realizacji wszelkich inicjatyw, zamierzeñ
i  pomys³ów.

       
  Sekretarz Miasta Milanówka

Wieslawa Kwiatkowska
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O przestêpczo�ci i planach
poprawy bezpieczeñstwa
Rozmowa z nowym Komendantem Komisariatu Policji w Milanówku
komisarzem Robertem Selig¹

Komisarz R. Seliga jest komendantem
Komisariatu Policji w Milanówku od 15 lip-
ca br., ma 36 lat, posiada stopieñ komisarza
policji, co jest odpowiednikiem wojskowego
porucznika. W Policji s³u¿y od 1990 roku.
Milanówek od dzieciñstwa darzy du¿¹ sym-
pati¹, bo tu siê urodzi³. ¯onaty, ma syna
w wieku 13 lat. Z nowym komendantem roz-
mawia red. Andrzej Pettyn.

*
�  Panie komendancie, jakiego rodzaju

przestêpstwa i wykroczenia przeciwko
prawu pojawiaj¹ siê w Milanówku naj-
czê�ciej?

� Do najczê�ciej wystêpuj¹cych prze-
stêpstw nale¿¹: kradzie¿e (w I pó³roczu
2005 r. odnotowano 95, w tym 10 kradzie¿y
samochodów), kradzie¿e z w³amaniem
(w tym samym okresie � 38, w tym 18 do
mieszkañ i 9 do samochodów, rozboje � 23).
Odnotowano 30 przypadków kierowania po-
jazdami w stanie nietrze�wo�ci. Najczêstsze
wykroczenia to: przeciwko bezpieczeñstwu
w komunikacji � 76, przeciwko mieniu � 32
(s¹ to kradzie¿e drobnych przedmiotów,
a tak¿e uszkodzenia mienia o niewielkiej
warto�ci).

� Jak przedstawia siê zjawisko prze-
stêpczo�ci w Milanówku w porównaniu
z innymi miejscowo�ciami, zw³aszcza
w powiecie grodziskim?

� Poszczególne miejscowo�ci ró¿ni¹ siê
pod wzglêdem powierzchni i ilo�ci mieszkañ-
ców, a wiêc porównanie jest trudne. Np. Gro-
dzisk, Jaktorów czy Podkowa pod tym wzglê-
dem znacznie siê ró¿ni¹ od Milanówka. Po-

Kom. Robert SELIGA

równam wiêc Milanówek (306 przestêpstw)
z O¿arowem (319) i Brwinowem (390).

� W tym porównaniu Milanówek wy-
pad³ nawet nie�le. W�ród mieszkañców
kr¹¿y³a ostatnio �szeptanka� o licznych
kradzie¿ach w wyniku w³amañ do miesz-
kañ i domów. Co na to statystyka policji?

� W O¿arowie Maz. w I pó³roczu odnoto-
wano 61 takich zdarzeñ, w Brwinowie � 74,
w Milanówku � 38 zdarzeñ. W porównaniu
z podobnymi miejscowo�ciami jest znacznie
lepiej, ale to nie znaczy, ¿e to nas uspokaja.
W tym okresie w B³oniu odnotowano 68 kra-
dzie¿y z w³amaniem.

� A jak siê przedstawia³a kradzie¿ sa-
mochodów?

� O¿arów Maz. � 28 kradzie¿y, Brwinów � 8,
Milanówek � 10.

� Jakie praktyczne wnioski wyci¹ga-
cie z tych analiz, statystyk?

� Prowadzimy szerok¹ analizê zdarzeñ,
m.in. bierze siê pod uwagê ilo�æ zdarzeñ,
czas ich zaistnienia oraz miejsce. Dane takie
s¹ wykorzystywane do odpowiedniego pla-
nowania s³u¿by. Chodzi o to, aby w najbar-
dziej zagro¿one rejony (miejsca gdzie odno-
towuje siê du¿¹ ilo�æ jakich� zdarzeñ), kie-
rowaæ we w³a�ciwym czasie odpowiedni¹
ilo�æ policjantów, aby s³u¿ba by³a efektywna
i spe³nia³a oczekiwania spo³eczne, czyli zna-
cz¹co wp³ywa³a na poprawê stanu bezpie-
czeñstwa w danym rejonie.

�  W ka¿dej miejscowo�ci istniej¹ tzw.
miejsca szczególnego zagro¿enia. Czy po-
wsta³a ju¿ mapa takich miejsc w Mila-
nówku, a je�li tak, to co z niej wynika dla
policji?

� W oparciu o analizy, w³asne obserwacje
i sygna³y od mieszkañców znamy te miejsca.
Kierujemy w nie patrole w celu przeciwdzia-
³ania niekorzystnym zjawiskom lub w celu
ich ca³kowitej likwidacji. W wiêkszo�ci przy-
padków miejsca takie s¹ ruchome tzn. ¿e zja-
wisko zagro¿enia przemieszcza siê, dzi� tu
jest niebezpiecznie, a jutro gdzie indziej.
Maj¹ na to wp³yw dzia³ania podejmowane
przez policjê, Stra¿ Miejsk¹ i samych miesz-
kañców. U¿y³em sformu³owania w wiêkszo-
�ci przypadków dlatego, ¿e s¹ miejsca, które
s¹ stale zagro¿one, jak np. stacja PKP, czy
okolice placówek handlowych funkcjonuj¹-
cych noc¹. Najlepsz¹ wiedzê o miejscach za-
gro¿onych posiadaj¹ sami mieszkañcy, któ-
rzy mimo woli na co dzieñ obserwuj¹ pewne
zjawiska. Dlatego korzystaj¹c z okazji chcia³-
bym zachêciæ mieszkañców Milanówka oraz
czytelników Biuletynu do pomocy w opraco-
waniu i prezentacji swoistej mapy zagro¿eñ
na terenie Milanówka i ca³ego powiatu gro-

dziskiego. Tak¹ mapê miejsc szczególnego
zagro¿enia bêdziemy sukcesywnie aktuali-
zowaæ, informuj¹c o tym mieszkañców, aby
je wyeliminowaæ. Prosimy o sygnalizowanie
takich miejsc.

� Czy mo¿na mówiæ o specyfice zagro-
¿eñ na terenie Milanówka? Policja nie
mo¿e byæ wszêdzie, czy sami mieszkañcy
mog¹ co� zrobiæ, aby wam pomóc?

� Na terenie Milanówka nie mo¿na mó-
wiæ o jakiej� wyj¹tkowej specyfice zagro¿eñ.
Wystêpuj¹ tu takie same zagro¿enia jak
w innych miastach w Polsce. Zjawisko prze-
stêpczo�ci jest znane z dawien dawna. Wszy-
scy powinni�my przeciwstawiæ siê przestêp-
com i przestêpczo�ci. Proszê mnie �le nie zro-
zumieæ, nie chcê, aby mieszkañcy �brali
sprawy w swoje rêce�. Chodzi mi o to, aby
mieszkañcy Milanówka nie pozostawali obo-
jêtni na to co siê dzieje wokó³ nich. Chcia³-
bym, aby w przypadku, gdy bêd¹ �wiadka-
mi jakiego� przestêpstwa czy wykroczenia
nie pozostawali bierni, aby bez zbêdnej zw³o-
ki powiadamiali o tym, co siê dzieje policjê
lub Stra¿ Miejsk¹. Szybka informacja pozwo-
li nam na udzielenie skutecznej pomocy,
a co za tym idzie ujêcie sprawców,  a w przy-
padku kradzie¿y czy w³amania, odzyskanie
skradzionych przedmiotów. Niech przy�wie-
ca nam has³o: dzi� Ty pomo¿esz komu�, ju-
tro kto� pomo¿e Tobie. Taka postawa w przy-
sz³o�ci bêdzie procentowaæ. Reagowanie na
przestêpstwa i wykroczenia w swoim miej-
scu zamieszkania nie ma nic wspólnego z tak
potêpianym przez spo³eczeñstwo donosiciel-
stwem. Jest to godna na�ladowania postawa
obywatelska, powiem inaczej � udzielenie
pomocy innemu cz³owiekowi to bardzo ludz-
ki odruch. Taka postawa mieszkañców Mi-
lanówka mo¿e mieæ i, w mojej ocenie, bêdzie
mia³a odd�wiêk w �wiatku przestêpczym.
Przestêpcy bêd¹ d³ugo zastanawiaæ siê, czy
op³aca siê im dokonywaæ przestêpstw w Mi-
lanówku, wiedz¹c o tym, ¿e mieszkañcy s¹
aktywni i ¿e siê solidarnie wspieraj¹, reagu-
j¹c na ka¿de zagro¿enie. Pamiêtajmy, ¿e tyl-
ko wspólnymi si³ami jeste�my w stanie sku-
tecznie przeciwdzia³aæ przestêpczo�ci. Zwra-
caj¹c siê do mieszkañców pragnê przypo-
mnieæ, ¿e jest nas wiêcej i jeste�my lepiej
zorganizowani od garstki przestêpców. Nie
mo¿emy pozwoliæ, aby zak³ócali nasz spo-
kój i bezpieczeñstwo.

�  To brzmi piêknie, ale czytelników
z pewno�ci¹ interesuje, co policja ostat-
nio zrobi³a i co w najbli¿szej przysz³o�ci
zrobi, aby by³o u nas jeszcze bezpieczniej?

� Od pocz¹tku czerwca br. na terenie Mi-
lanówka pojawi³a siê wiêksza liczba patroli
pieszych. Obecnie policjanci ci docieraj¹ do
miejsc, gdzie wcze�niej ich obecno�æ by³a
rzadko�ci¹. Mam nadziejê, ¿e mieszkañcy
Milanówka ju¿ to zauwa¿yli i ¿e uda siê taki
stan rzeczy utrzymaæ. Zwiêkszenie liczby
patroli policyjnych realizuj¹cych zadania na
terenie Milanówka jest du¿¹ zas³ug¹ burmi-
strza Jerzego Wysockiego i oczywi�cie Rady
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Miasta, która podjê³a decyzjê o dofinanso-
waniu naszej dzia³alno�ci. Korzystaj¹c z oka-
zji chcia³bym zachêciæ W³adze Miasta Mila-
nówka do podjêcia � w mojej ocenie jedynej
s³usznej � decyzji, która pozwoli na utrzy-
manie zwiêkszonej liczby patroli tak¿e
w przysz³ym roku i to ju¿ od stycznia 2006.
W chwili obecnej do moich zadañ m.in. bê-
dzie nale¿a³o zwiêkszenie efektywno�ci tych
s³u¿b. Chcia³bym, aby policjanci Komisaria-
tu Policji w Milanówku byli jeszcze bardziej
widoczni na ulicach, aby przede wszystkim
skutecznie i szybko podejmowali interwen-
cje. Jednym z zadañ bêdzie tak¿e podniesie-
nie poziomu obs³ugi interesantów, skrócenie
czasu oczekiwania na interwencjê policji.

� W ramach naszego komisariatu dzia-
³aj¹ dzielnicowi.  W odczuciu wielu miesz-
kañców s¹ zbyt ma³o widoczni. Mo¿e
dzia³aj¹ zbyt dyskretnie? Przeciêtny
mieszkaniec Milanówka chcia³by wie-
dzieæ, ilu ich jest, jakie maj¹ obowi¹zki,
jakie konkretne zadania im siê stawia?
Czego mieszkaniec mo¿e oczekiwaæ od
dzielnicowych i w jakich sytuacjach? Jak
siê do nich zg³aszaæ?

� W Komisariacie Policji w Milanówku
obecnie pe³ni s³u¿bê 3 policjantów realizu-
j¹cych zadania dzielnicowego. W mojej oce-
nie jest to wystarczaj¹ca liczba policjantów,
która pozwala na bezproblemow¹ obs³ugê
terenu Milanówka. Faktycznie w odczuciu
niektórych mieszkañców dzielnicowi mo¿e
s¹ zbyt ma³o widoczni. Jak siê domy�lam ten
niedosyt wynika z tego, ¿e ka¿dy z miesz-
kañców Milanówka chcia³by go�ciæ u siebie
dzielnicowego czê�ciej ni¿ jest to mo¿liwe.
Bêdê siê stara³ poprawiæ t¹ sytuacjê. Obec-
nie dzielnicowi w KP Milanówek pe³ni¹ s³u¿-
bê w systemie zmianowym, a w celu umo¿-
liwienia wszystkim mieszkañcom spotkañ
z dzielnicowymi planujê ich s³u¿by w godzi-
nach popo³udniowych, tak aby osoby pracu-
j¹ce w godzinach rannych tak¿e mog³y spo-
tkaæ siê z dzielnicowym. Realizacja niektó-
rych zadañ policyjnych w dyskretny sposób
jest jak najbardziej po¿¹dana, a niekiedy
nawet konieczna.  Dzielnicowi jednak wiêk-
szo�æ zadañ realizuj¹ w sposób oficjalny.
Mówi¹c krótko � s¹ widoczni. Jednym z wy-
mogów s³u¿by dzielnicowego jest realizacja
zadañ s³u¿bowych w czasie obchodu swoje-
go rejonu s³u¿bowego. Dzielnicowy w takim
obchodzie winien spêdzaæ 60% swojego cza-
su s³u¿by. Dzielnicowi KP Milanówek reali-
zuj¹ swoje zadania w tym czasie, a niejed-
nokrotnie w czasie przekraczaj¹cym limit
60%. Aby u³atwiæ mieszkañcom Milanówka
poznanie swojego dzielnicowego wspólnie
z W³adzami Miasta postanowili�my opubli-
kowaæ zdjêcia dzielnicowych wraz z krótk¹
charakterystyk¹ ich rejonów s³u¿bowych.
Ka¿dy z czytelników Biuletynu mo¿e siê do-
wiedzieæ, kto jest jego dzielnicowym i w jaki
sposób mo¿na nawi¹zaæ z nim kontakt.
Chcia³bym, aby dzielnicowi Komisariatu Po-
licji w Milanówku byli traktowani przez
mieszkañców Milanówka z sympati¹, darzyli

ich zaufaniem i bez ¿adnych skrupu³ów
zwracali siê do nich ze swoimi problemami.
Proszê pamiêtaæ, ¿e s³u¿ba dzielnicowego to
trudna s³u¿ba i nie polega jedynie na mi³ych
kontaktach z mieszkañcami. Trzeba zdaæ
sobie sprawê, ¿e dzielnicowy to przede
wszystkim policjant, który musi siê zaj¹æ ro-
bot¹ typowo policyjn¹ tzn. zatrzymywaniem
sprawców przestêpstw i wykroczeñ, prowa-
dzeniem szeroko pojêtego rozpoznania.
Oczywi�cie w mojej ocenie najwa¿niejsz¹
rzecz¹ jest niesienie pomocy mieszkañcom
Milanówka i dzielnicowi naszego Komisaria-
tu tak¹ pomoc¹ s³u¿¹ i bêd¹ s³u¿yæ.

� W Milanówku istnieje równie¿ Stra¿
Miejska. Czy wspó³pracujecie i je�li tak,
to na czym ta wspó³praca polega?

� Wspó³pracujemy od dawna, a wspó³pra-
ca ta uk³ada siê dobrze. Wed³ug opinii moich
podw³adnych realizacja wspólnych zadañ
odbywa siê sprawnie i profesjonalnie. Poli-
cjanci i stra¿nicy miejscy mog¹ nawzajem na
siebie liczyæ. Wspó³praca ta przede wszyst-
kim polega na realizacji wspólnych patroli,
co przyczynia siê do poprawy stanu bezpie-
czeñstwa na terenie Milanówka. Dziêki wza-
jemnej pomocy jeste�my w stanie szybciej
realizowaæ nasze zadania, a co za tym idzie,
mo¿e wiêcej czasu s³u¿by przeznaczyæ na
patrolowanie Milanówka. Wspieramy siê
wzajemnie podczas zabezpieczania niektó-
rych uroczysto�ci organizowanych na tere-
nie miasta. Korzystaj¹c z okazji chcia³bym
bardzo podziêkowaæ stra¿nikom miejskim za
okazany profesjonalizm i pomoc w zatrzy-
maniu, w tzw. bezpo�rednim po�cigu, spraw-

Rejon I

Rejon III
Rejon II

st. sier¿. Bogdan BORYSZEWSKI

st. post. Mariusz MINCEWICZ

st. post. Marcin SEMENIUK

Przedstawiamy Pañstwu
rejony dzia³ania dzielnicowych w Milanówku

ców, którzy 30 lipca 2005 roku na stacji PKP
w Milanówku dokonali rozboju na 2 oso-
bach. Dziêki takiemu dzia³aniu uda³o siê
ustaliæ i w rezultacie zatrzymaæ wszystkich
sprawców tego zdarzenia i odzyskaæ wszyst-
kie zrabowane przedmioty. W przysz³o�ci,
oczywi�cie w miarê mo¿liwo�ci obu partne-
rów, chcia³bym zwiêkszyæ liczbê wspólnych
patroli, co pozwoli³oby na zapewnienie jesz-
cze wiêkszego poziomu bezpieczeñstwa.

� Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê Panu
oraz wszystkim funkcjonariuszom mila-
nowskiego komisariatu, aby realizacja
wspomnianych planów przyczyni³a siê do
poprawy naszego bezpieczeñstwa.

Rozmawia³ Andrzej Pettyn
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Nowy komendant jest  z wykszta³cenia praw-
nikiem, skoñczy³ wydzia³ prawa i admini-
stracji na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³o-
dowskiej w Lublinie, Wy¿sz¹ Szko³ê Policji
w Szczytnie, Krajow¹ Szko³ê Administracji
Publicznej w Warszawie, kurs mena¿erski
w WSP w Szczytnie, ponad 4 lata pracy w KG
Policji, ponad 6 lat w Komendzie Sto³ecznej
Policji. Karierê rozpocz¹³ na pocz¹tku 1990
r. w bardzo trudnym i kriminogennym tzw.
�praskim trójk¹cie bermudzkim� (Targowa-
Bazar Ró¿yckiego), ¿onaty, ma syna i córkê.

*
� Panie komendancie, ostatnio du¿o

mówi siê o reformach w policji, zapewne
nie ominê³y one szczebla powiatowego?

� Przede wszystkim polska policja ma do
spe³nienia okre�lon¹ misjê. Podstawow¹ mi-
sj¹ jest s³u¿ba spo³eczeñstwu i czas odpowie-
dzieæ na pytanie: jaka policja jest potrzebna
spo³eczeñstwu na poziomie krajowym i na
poziomie lokalnym � w powiecie grodziskim
i w poszczególnych miejscowo�ciach. Przede
wszystkim taka, która pomaga ludziom, s³u-
¿y spo³eczeñstwu i która mo¿e zrobiæ co� dla
tego spo³eczeñstwa. Dlatego zbieram uwagi
i opinie na temat tego � jak mieszkañcy wy-
obra¿aj¹ sobie funkcjonowanie policji na tym
terenie, aby j¹ maksymalnie udoskonaliæ.

� Jest to wiêc zapowied� bli¿szej wspó³-
pracy z mieszkañcami, samorz¹dami, or-
ganizacjami pozarz¹dowymi...

� Dok³adnie tak. W tym celu odby³em ju¿
wiele spotkañ z mieszkañcami i w³adzami
samorz¹dowymi. Czêsto pojawiam siê w Gro-
dzisku na tzw. osobistych patrolach, space-
rujê, rozmawiam z lud�mi, poznajê ró¿nego

Bezpieczeñstwo to nasza wspólna sprawa
(Rozmowa z komendantem powiatowym policji w Grodzisku Maz.
podinspektorem Krzysztofem Krzy¿anowskim)

rodzaju bol¹czki. Spotkania te, a zw³aszcza
z mieszkañcami, dostarczaj¹ mi wiele do-
�wiadczeñ.

� Jak te kontakty z mieszkañcami bêd¹
wygl¹da³y w przysz³o�ci? Jak Pan chce
sobie zapewniæ przep³yw informacji, aby
wyci¹gaæ z nich praktyczne wnioski?

� Bêdê kontynuowa³ bezpo�rednie kon-
takty, a ponadto mieszkañcy bêd¹ mogli
zg³aszaæ swoje uwagi, sygnalizowaæ proble-
my wprost do urzêdów gmin, miast i do sta-
rostwa. Do tego celu wykorzystamy równie¿
Internet. Zapraszam do zapoznania siê z na-
sz¹ stron¹ <www.kppgrodzisk.policja.waw.pl>
i umieszczonymi tam informacjami. Podany
jest tam równie¿ bezpo�redni adres do mnie,
który umo¿liwia nadsy³anie pytañ. Udzielam
na nie merytorycznych odpowiedzi.

� Wnioskujê, ¿e na podstawie dotych-
czasowej pracy w naszym powiecie wy-
robi³ Pan sobie pogl¹d na temat tutejszej
przestêpczo�ci. Czy mo¿na mówiæ o spe-
cyfice powiatu pod tym wzglêdem?

� Ka¿de miejsce ma swoj¹ specyfikê, ma
j¹ równie¿ i nasz powiat. W tej przestêpczo-
�ci niestety dominuj¹ wykroczenia drogowe
pope³niane przez nietrze�wych kierowców.
Niekiedy zatrzymuje siê po kilku lub nawet
kilkunastu kierowców w ci¹gu doby, to prze-
ra¿aj¹ca statystyka. Zdarzaj¹ siê te¿ prze-
stêpstwa przeciwko mieniu, przewa¿aj¹
drobne kradzie¿e � kto� komu� ukradnie
portfel, telefon komórkowy. Na ogó³ nie jest
to wynikiem przemocy, lecz nieuwagi, bez-
troski czy po prostu nieostro¿no�ci.

� Z pewno�ci¹ mieszkañców Milanów-
ka zainteresuje, jakiego typu dzia³ania za-
mierza Pan podj¹æ, aby zmniejszyæ ilo�æ
przestêpstw, a w przypadku wykroczeñ
drogowych maksymalnie je wyelimino-
waæ?

� W policji przepracowa³em ju¿ 15 lat,
a wiêc zebra³em sporo do�wiadczeñ. Uwa-
¿am, ¿e najwa¿niejsza jest prewencja, a wiêc
zapobieganie. Aby to zapobieganie wzmoc-
niæ, od pocz¹tku czerwca wprowadzili�my do
s³u¿by na terenie powiatu 25 funkcjonariu-
szy prewencji, którzy patroluj¹ teren powia-
tu przede wszystkim w drugiej i trzeciej
zmianie.  Dzia³ania policji powiatowej s¹
ponadto wspomagane przez Wydzia³ Ruchu
Drogowego Komendy Sto³ecznej Policji, któ-
ra kieruje dodatkowe patrole na teren nasze-
go powiatu. Dodam, ¿e s¹ one ju¿ na sta³e
wpisane w nasz¹ dyslokacjê s³u¿by. Bêdzie-
my siê uwa¿niej przygl¹dali temu co siê dzie-
je na drogach i dyscyplinowali niesfornych
kierowców.

� Zapewne wa¿na jest tak¿e edukacja
spo³eczeñstwa w zakresie wiedzy na temat
prawa, obowi¹zuj¹cych przepisów i to od

wczesnych lat szkolnych i nie dotyczy to wy-
³¹cznie prawa drogowego. My�lê, ¿e powin-
ny w tym zakresie wspó³pracowaæ samorz¹-
dy, szko³y, media i organizacje pozarz¹dowe.

� Podzielam Pana zdanie i zarazem do-
dam, ¿e tak¹ akcjê rozpoczêli�my ju¿ przy
koñcu roku szkolnego. M.in. udostêpnili�my
szko³om film opracowany w Komendzie Ru-
chu Drogowego Sto³ecznej Policji ukazuj¹cy
wypadki �miertelne z udzia³em m³odych kie-
rowców. Film, jak siê zorientowali�my, wy-
war³ piorunuj¹ce wra¿enie, kiedy pokazali-
�my go w szko³ach �rednich. Pokazali�my go
m³odym ludziom, którzy maj¹ prawo jazdy
lub zamierzaj¹ je uzyskaæ. Film pokazuje
skutki wypadków drogowych spowodowa-
nych przez m³odych ludzi lub z ich udzia³em.
Uczestnicy takich pokazów byli tak zszoko-
wani, ¿e nie byli nawet w stanie ze sob¹ roz-
mawiaæ. To by³ dla  nich wstrz¹s. Okazuje siê,
¿e prezentacja skutków brawury lub bez-
my�lno�ci kierowców jest niezbêdna, aby
u�wiadomiæ im konsekwencje tego. To jest
w³a�nie prewencja, któr¹ rozszerzymy
w najbli¿szym czasie.

� Co jeszcze planuje Pan w zakresie
prewencji?

� Chcemy uzyskaæ pe³n¹ orientacjê co do
miejsc szczególnego zagro¿enia. W tym celu
przy wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowy-
mi, lokalnymi mediami i mieszkañcami za-
mierzamy opracowaæ mapê takich miejsc
szczególnego zagro¿enia nie tyle przestêp-
stwami, co zagro¿eniami potencjalnymi. Np.
s¹ to miejsca grupowania siê m³odych ludzi,
którzy siê awanturuj¹, g³o�no zachowuj¹
i w ten sposób stwarzaj¹ potencjalne zagro-
¿enie. Mieszkañcy boj¹ siê przechodziæ przez
takie miejsca. Informacje na ten temat bêd¹
dla mnie wskazówk¹, aby bli¿ej siê tym miej-
scom przyjrzeæ, skierowaæ tam dodatkowe
patrole. Liczê, ¿e mieszkañcy pomog¹ nam
w okre�laniu takich miejsc.

� Z rozmów z mieszkañcami Milanów-
ka wynika, ¿e odczuwaj¹ pewien niedo-
syt je�li chodzi o pracê  tzw. dzielnico-
wych. W ocenie milanowian s¹ oni zbyt
ma³o widoczni, ludzie ich nie znaj¹. Co
zamierza Pan zrobiæ, aby usprawniæ pra-
cê dzielnicowych?

� Pierwsz¹ decyzj¹, jak¹ podj¹³em w spra-
wie s³u¿by dzielnicowego by³a zmiana go-
dzin pe³nienia tej s³u¿by. Dla mnie nie do
przyjêcia by³ fakt, ¿e do tej pory dzielnicowy
pracowa³ jak zwyk³y urzêdnik w godzinach
od 7. do 15. i wiêkszo�æ czasu po�wiêca³ pra-
cy papierkowej. Ja dzielnicowego postrzegam
jako szeryfa, bo jest odpowiedzialny za re-
jon, w którym dzia³a i powinien pracowaæ
w tych godzinach, w których bêdzie bardziej
dostêpny dla mieszkañców, lepiej ich pozna,
a mieszkañcy jego. Wszyscy dzielnicowi
w powiecie grodziskim maj¹ obowi¹zek pra-

Komendant powiatowy Policji
w Grodzisku Maz. podinspektor
Krzysztof Krzy¿anowski
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cy w drugiej zmianie, a wiêc od godz. 14. Na-
zwiska, telefony grodziskich dzielnicowych
ju¿ podano w miesiêczniku �Bogoria�, na-
tomiast nazwiska milanowskich dzielnico-
wych uka¿¹  siê w �Biuletynie Miasta Mila-
nówka�.

� Niepokoj¹cym zjawiskiem wystêpu-
j¹cym m.in. na terenie Milanówka jest
kradzie¿ pokryw do studzienek ulicznych,
co stwarza powa¿ne zagro¿enia zarówno
dla samochodów, jak i pieszych. Co za-
mierzacie zrobiæ, aby zapobiec tym kra-
dzie¿om?

� Zetkn¹³em siê z tym problemem w na-
szym powiecie zaraz po objêciu s³u¿by. Na
pocz¹tku czerwca zdarza³y kradzie¿e w³a-
zów do studzienek kanalizacyjnych. Sprze-
dawano je prawdopodobnie w punktach sku-
pu z³omu. Powsta³ wówczas pomys³, nie kry-
jê ¿e mojego autorstwa, aby pokrywy w tych
studzienkach oznakowaæ specjalnym urz¹-
dzeniem sprowadzonym z Komendy Sto³ecz-
nej Policji. Nag³o�nili�my ten fakt w lokal-
nych mediach, aby potencjalni z³odzieje wie-
dzieli, ¿e nie bêdziemy tego tolerowaæ. Do-
tarli�my do wszystkich punktów skupu z³o-

mu informuj¹c o oznakowaniu studzienek i
o tym, ¿e bêdziemy kontrolowaæ z³om podej-
rzanego pochodzenia za pomoc¹ lampy ul-
trafioletowej. Punkty skupu z³omu zosta³y
zobligowane do rejestrowania nazwisk i ad-
resów dostawców, aby nie by³o w¹tpliwo�ci
sk¹d pochodzi z³om. I od tej pory kradzie¿e
nie powtórzy³y siê.

� Gratulujê. Oby równie¿ i inne Pana
plany zwi¹zane z popraw¹ bezpieczeñ-
stwa powiod³y siê. O jednym z nich wiem.
Mo¿e Pan wyja�ni czytelnikom, jaki zwi¹-
zek z bezpieczeñstwem ma uruchomienie
tzw. izby wytrze�wieñ w budynku KP
Policji w Grodzisku?

� Do tej pory pijanego delikwenta trzeba
by³o przewie�æ samochodem do izby wy-
trze�wieñ w W-wie. Tracili�my du¿o paliwa,
czasu, policjanci zamiast pe³niæ s³u¿bê na
miejscu i dbaæ o bezpieczeñstwo je�dzili do
W-wy. Obecnie pijani s¹ zatrzymywani
w specjalnych pomieszczeniach w KP Poli-
cji, a policjanci mog¹ wykonywaæ swoj¹ s³u¿-
bê na miejscu.

� Niestety stosunek spo³eczeñstwa do
policji nie zawsze jest pozytywny, nie

widzi siê w policjancie sojusznika, a czê-
�ciej postrzega siê w nim przedstawiciela
aparatu represji. Czy ma Pan pomys³, aby
to zmieniæ, poprawiæ wizerunek poli-
cjanta?

� Generalnie policja na �wiecie nie jest
instytucj¹, aby j¹ kochaæ. Policja ma pilno-
waæ, aby przestrzegano prawo, ma staæ na
stra¿y przestrzegania tego prawa. Od tego
jeste�my, za to otrzymujemy wynagrodzenie
i musimy robiæ swoje, to jest nasza misja do
spe³nienia. Ci¹gle doskonalimy formy nasze-
go dzia³ania, aby mieszkañcy mieli coraz
wiêksze poczucie zaufania do naszej pracy,
któr¹ wykonujemy przecie¿ w ich interesie.
Mieszkañcy musz¹ mieæ �wiadomo�æ tego,
¿e bezpieczeñstwo to nasza wspólna sprawa.

� Dziêkujê za rozmowê. Z nadziej¹ na
poprawê bezpieczeñstwa bêdziemy siê
przygl¹dali pracy policji w powiecie i w
Milanówku i sygnalizowali wszelkie nie-
pokoj¹ce zjawiska.

Rozmawia³ Andrzej Pettyn

Stra¿ Po¿arna informuje
758 34 25

W miesi¹cach kwiecieñ � lipiec milanow-
ska stra¿ po¿arna interweniowa³ 185 razy.
136 razy w Milanówku, 34 razy w Podkowie
Le�nej, 10 razy w Grodzisku Maz. oraz 5 razy
w Brwinowie.

50 po¿arów, 5 kolizji drogowych i jeden
po¿ar auta po kolizji drogowej, 39 gniazd os
lub szerszeni, 5 kotów na wysoko�ci, 6 alar-
mów fa³szywych, 74 wywrócone lub po³ama-
ne drzewa, 1 zerwany dach, 1 wywa¿one
drzwi do mieszkania, 2 razy w gotowo�ci
bojowej jako si³y bêd¹ce w rezerwie.

Ugaszony po¿ar pod ostrza³em, gdy p³o-
n¹³ drewniany pustostan, w którym kto�
ukrywa³ ostre pociski do broni palnej. Za¿e-
gnane niebezpieczeñstwo, gdy p³onê³y pane-
le �cienne w zespole szkó³ (szko³a podsta-
wowa i gimnazjum). Ugaszony budynek
mieszkalny. Obronione budynki gdy p³on¹³
drewniany pustostan w ciasnej zabudowie
miejskiej. Ugaszonych wiele po¿arów ³¹k,
pól, lasów, nieu¿ytków rolnych... Gotowo�æ
bojowa w zwi¹zku z alarmem bombowym
w warszawskim metrze. W dniach 30-31 lip-
ca 75 zdarzeñ zwi¹zanych z silnymi wiatra-
mi � zerwany dach z budynku, powywraca-
ne drzewa le¿¹ce na trakcji kolejowej, elek-
trycznej, budynkach mieszkalnych, nad uli-
cami, chodnikami... (dobrze, ¿e w lipcu  piê-
ciu stra¿aków ukoñczy³o kurs �cinki drzew).

Po lipcowej wichurze stra¿ interweniowa-
³a ponad 100 razy w zwi¹zku ze szkodami
wyrz¹dzonymi przez wiatr, a wiele drzew jest
okaleczonych i prêdzej czy pó�niej przewró-

c¹ siê. Znajd�my je na swoich podwórkach
i naprawmy nim one przewróc¹ siê tam, gdzie
by�my nie chcieli by upada³y.

Czas na anegdotê:
Skarb Pañstwa (nie myliæ z bud¿etem

gminy) wyp³aci³ milanowskiej stra¿y na
dzia³alno�æ operacyjn¹ 8 000 z³. Do po³owy
sierpnia stra¿ interweniowa³a 293 razy. Za-
³ó¿my, ¿e do koñca roku akcji ratowniczo-
-ga�niczych bêdzie 350. Oznacza to, ¿e ka¿-
dy wyjazd stra¿y kosztuje nas podatników
tylko 22 z³....

Jednym z zadañ
OSP w czasie lata

jest usuwanie
gniazd os

i szerszeni;
Na zdjêciu zastêp

podczas akcji
likwidowania

gniazda szerszeni
z budynku przy
ul. Krasiñskiego

(Ach zapomnia³bym, jeszcze 86 gr.)
Koniec tych ¿artów, czas wreszcie siê po-

chwaliæ:
3 maja stra¿ pomaga³a w organizacji bie-

gu na jedn¹ milê milanowsk¹ i wy�cigów ro-
werowych po ulicach miasta. Stra¿acy rów-
nie¿ brali udzia³ w zawodach. W najstarszej
kategorii wiekowej druh Piotr Pliszewski
zaj¹³ drugie miejsce, a druh Robert Podgór-
ski by³ trzeci.

W³a�ciwie dobrze by by³o móc siê tylko
chwaliæ, a jak najmniej pisaæ o katastrofach.

Ach zapomnia³bym..., i jak najmniej ¿artów.
 Prezes Zarz¹du

Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
Krzysztof Ciborowski
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Dzieci z Grodna w Milanówku
Postarali�my siê, aby ka¿dy dzieñ dostar-

czy³ im niezapomnianych wra¿eñ, aby po-
zna³y polsk¹ kulturê, historiê, losy naszego
narodu, wreszcie � by dobrze wypoczê³y.

Realizacji tych zamierzeñ sprzyja³a piêk-
na pogoda i wycieczki do:
� siedziby PZPiT �Mazowsze� w Karolinie,
� Muzeum Etnograficznego w Otrêbusach,
� Muzeum Motoryzacji w Otrêbusach,
� domu Jaros³awa Iwaszkiewicza w Stawisku,
� domu F. Chopina w ¯elazowej Woli i ko-

�cio³a obronnego w Brochowie,
� £azienek Królewskich w Warszawie,
� Zamku Królewskiego, na Stare Miasto i

do Grobu Nieznanego ̄ o³nierza,
� Sali Kongresowej i na wystawê �Mózg�

w Pa³acu Kultury i Nauki,

� kina trójwymiarowego �IMAX� i sali za-
baw Hokus-Pokus,

� Niepokalanowa i Szymanowa,
� Czêstochowy,
� na lotnisko Okêcie.

Ponadto dzieci go�ci³y w Stadninie Koni
�PA-TA-TAJ� w Kaniach i na Fermie Strusi
ko³o B³onia, w pizzerii �Gemini� w Milanów-
ku. Korzysta³y z nieodp³atnych k¹pieli w ba-
senie w Milanówku i Grodzisku Maz. Bawi-
³y siê na dyskotekach i imprezach ogrodo-
wych przy muzyce i grillu.

Towarzyszy³y im dzieci z milanowskich
rodzin, co sprzyja³o zacie�nianiu wiêzi ró-
wie�niczych.

25 czerwca chlebem i sol¹, ale i z onie-
�mieleniem witali�my grupê m³odych roda-
ków z zagranicy. Dwa tygodnie wspólnego

przebywania sprawi³y, ¿e trudno siê by³o roz-
staæ. £zom, u�ciskom i zapewnieniom o ko-
nieczno�ci ponownego spotkania nie by³o
koñca.

Ich krótki pobyt w Polsce umocni³ nas
w przekonaniu, i¿ tam, gdzie ludzie widz¹
g³êbszy sens dzia³ania, otwieraj¹ siê na in-
nych, nie ¿a³uj¹ czasu, pieniêdzy i zaanga-
¿owania, a jednocze�nie ubogacaj¹ siê we-
wnêtrznie.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim oso-
bom i firmom za wspó³udzia³ w organizacji
pobytu polskich dzieci z Bia³orusi w Mila-
nówku.

 Komitet organizacyjny:
Barbara Wróblewska

Krystyna Kruszewska
El¿bieta Siwek

Andrzej Olizarowicz

W dniu 29 lipca 2005 roku podczas bu-
rzy, deszczu i wy³adowañ atmosferycznych
odby³a siê uroczysto�æ ods³oniêcia i po�wiê-
cenia odnowionego miejsca pamiêci Dowód-
ców obwodu �Ba¿ant� � Kapitana Zygmun-
ta D¹browskiego ps. �Bohdan� i Poruczni-
ka Jerzego Kowalskiego ps. �Oskar�. Wcze-
�niej w ich intencji odprawiona zosta³a Msza
�w. w Ko�ciele �w. Jadwigi �l¹skiej w Mila-
nówku, nastêpnie zaproszeni go�cie prze-
maszerowali na ulicê Krakowsk¹, gdzie mia-
³a miejsce g³ówna uroczysto�æ.

W�ród go�ci znale�li siê ̄ o³nierze �wia-
towego Zwi¹zku Armii Krajowej �rodowi-
ska �Mielizna� obwodu �Ba¿ant� w Mila-
nówku, przedstawiciele organizacji spo³ecz-
nych, mieszkañcy naszego miasta. Go�ci
powita³ przewodnicz¹cy �rodowiska �Mie-
lizna� Andrzej Szolc. Przypomnia³ historiê
¿ycia uhonorowanych Dowódców. Ksi¹dz
Dziekan Zbigniew Szysz po�wiêci³ odnowio-
ne miejsce pamiêci. Wszyscy zebrani oddali
ho³d i z³o¿yli kwiaty. W swoim przemówie-

niu Bogdan Korycki Z-ca Burmistrza Miasta
Milanówka podkre�li³ istotn¹ rolê walcz¹ce-
go pokolenia, warto�ci wynikaj¹ce z pamiêci
o tym i ci¹g³o�ci historycznej, która powinna
kreowaæ wzorce dla m³odego pokolenia. Na
zakoñczenie uroczysto�ci zabrzmia³y nuty

Ho³d i pamiêæ hymnu. Nastêpnie go�cie przeszli do Miej-
skiego O�rodka Kultury, gdzie odby³o siê
spotkanie przy �wiecach w ciep³ej atmosfe-
rze wspomnieñ.

Instruktor merytoryczny MOK
Edyta Budziewska

Ods³oniêcia odnowionego pomnika dokona³y córki kpt. Zygmunta D¹browskiego
Ma³gorzata Winiarczyk i Wanda Wi�niewska oraz wiceburmistrz Bogdan Korycki

Fo
t. 

M
. K

os
zu

ta

Rodzinne zdjêcie uczestników spotkania po¿egnalnego w ogrodzie Domu Rehabilitacyjno-Opiekuñczego Katolickiego
Stowarzyszenia Niepe³nosprawnych Archidiecezji Warszawskiej na ul. Piasta

ci¹g dalszy ze str. 1

Fo
t. 

M
. K

os
zu

ta



11

Kalendarz
imprez artystycznych i sportowych
sierpieñ/wrzesieñ/pa�dziernik 2005
SIERPIEÑ
31.08. (�roda)

godz. 18.00
Wystawa �Solidarno�æ w Milanówku �
25-lecie�.(Miejsce - MOK)

WRZESIEÑ
01.09. (czwartek)

godz. 18.00
Uroczysto�æ Rocznicowa Wybuchu
II Wojny �wiatowej.

04.09. (niedziela)
godz. 11.00

DZIEÑ MILANÓWKA (Miejsce � Stadion
KS MILAN). Program na str. 3

07.09. � 11.09.
Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym
gra pojedyncza i Mistrzostwa Milanów-
ka w grze pojedynczej mê¿czyzn o �Pu-
char Burmistrza Miasta�. (Miejsce � Kor-
ty MOK)

11.09. (niedziela)
godz.10.00

Poranek Teatralny pt. �Przygody Kici
i Gapcia�. Bilety wstêpu po 5 PLN od
osoby do nabycia przed spektaklem.
(Miejsce � MOK)

17.09. (sobota)
Terenowe wy�cigi kolarskie o �Puchar
Burmistrza Miasta�. (Miejsce � Stadion
KS MILAN)

Stypendysta Wydzia³u Jazzu University of
Miami. Wyk³adowca na corocznych Miêdzy-
narodowych Warsztatach Jazzowych w Pu-
³awach.

WOJCIECH GOGOLEWSKI � fortepian
elektryczny � niegdy� cz³onek legendarnej
grupy �Air Condition� Zbigniewa Namys³ow-
skiego; jeden z czo³owych pianistów jazzo-
wych w Polsce i w Niemczech; kompozytor
muzyki filmowej, teatralnej i piosenek, m.in.
dla Krystyny Proñko i Micha³a Bajora.

PIOTR RODOWICZ � kontrabas, prowa-
dzenie prelekcji � Absolwent s³ynnej Berklee
College of Music w Bostonie, maj¹cy bogaty
dorobek artystyczny. Wyk³adowca na Wy-
dziale Jazzu w Szkole Muzycznej II stopnia,
przy ul. Bednarskiej w Warszawie.

Bilety wstêpu po 10 PLN (Miejsce � MOK)

18.10. (wtorek)
godz. 18.00

Wieczór z Markiem Cabanowskim. Dru-
gie spotkanie z cyklu imprez powiato-
wych organizowanych przez Miejski
O�rodek Kultury w Milanówku, po�wiê-
cone popularyzowaniu twórców literatu-
ry, muzyki i sztuki z terenu powiatu gro-
dziskiego. (Miejsce � MOK)

16.10. (niedziela)
godz. 14.00

Dzieñ Seniora (Miejsce � Miejska Hala
Sportowa, ul. ̄ abie Oczko

19.10. (�roda)
godz. 18.00

Wernisa¿ wystawy �Obrazki haftowane
ig³¹ malowane�. (Miejsce � MOK)

27.10. (czwartek)
godz. 11.00

Fina³ konkursu �¯ycie i twórczo�æ F.A.
Ossendowskiego�. Uroczyste wrêczenie
nagród laureatom konkursu. (Miejsce � MOK)

25.09. (niedziela)
godz. 10.00 � 15.00

Kiermasz wrze�niowy �Artystyczny Kr¹g.
Prezentacja: malarstwo, rysunek, grafika,
rze�ba, malarstwo na jedwabiu, witra¿,
szk³o artystyczne rêcznie malowane, rê-
kodzie³o artystyczne. (Miejsce � MOK)

30.09 (pi¹tek)
godz. 18.00

Otwarcie DNI BONSAI, które potrwaj¹ do
2 pa�dziernika. (Miejsce � MOK)

PA�DZIERNIK
02.10. (niedziela)

godz.10.00
Poranek Teatralny. Bilety wstêpu po 5 PLN
od osoby do nabycia przed spektaklem.
(Miejsce � MOK)

10.10. (poniedzia³ek)
godz. 10.00

Pó³fina³ konkursu �¯ycie i twórczo�æ
F.A. Ossendowskiego�. (Miejsce � MOK)

14.10. (pi¹tek)
godz. 19.00

Koncert Jazzowy. Wyst¹pi¹:
PIOTR CIE�LIKOWSKI � saksofon, klar-

net � jazzman znany m.in. z wystêpu na Fe-
stiwalu �Jazz na Starówce�, jako partner le-
gendarnego saksofonisty Scotta Hamiltona,
maj¹cy na swoim koncie karierê w Stanach
Zjednoczonych, wspó³pracowa³ z najwybit-
niejszymi gwiazdami amerykañskiego jazzu.

We wrze�niu  biblioteka powraca do sta-
³ych godzin pracy i zaprasza do korzystania
ze zbiorów w:
Poniedzia³ki 12.00-18.00
Wtorki 12.00-18.00
Czwartki 11.00-16.00
Pi¹tki 12.00-18.00
KONKURS

Podajê harmonogram przebiegu konkur-
su historyczno-literackiego dotycz¹cego
¿ycia i twórczo�ci F.A. Ossendowskiego,
który zosta³  ze wzglêdów organizacyjnych
przesuniêty na pa�dziernik  br.
12 wrze�nia  odczyty w milanowskich gim-

nazjach na temat pisarza. Wyg³osi je pan
Witold St. Micha³owski.

7 pa�dziernika ostateczny termin zg³osze-
nia uczestników do konkursu

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
INFORMUJE 10 pa�dziernika o godzinie 10.00 w Miej-

skim O�rodku Kultury w Milanówku
uczestnicy pisz¹ test konkursowy

27 pa�dziernika o godzinie 11.00 w Miej-
skim O�rodku Kultury uroczyste wrêcze-
nie nagród laureatom.
Konkurs jest  skierowany do uczniów

gimnazjów w  sze�ædziesi¹t¹ rocznicê �mierci
pisarza. Patronat honorowy  objêli Burmistrz
Miasta  pan Jerzy Wysocki, prezes fundacji
Odysseum (O�rodek Dokumentacji Dokonañ
Polaków w �wiecie) pan Witold S. Micha³ow-
ski, pani  dr Helena Krajewska wielka admira-
torka twórczo�ci pisarza i pan Andrzej Pettyn
prezes Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka.

Pod numerami telefonów: 755 81 13
(Miejska Biblioteka Publiczna) i 758 39 60
(Miejski O�rodek Kultury) s¹ udzielane
wszelkie informacje dotycz¹ce konkursu.

Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

Pocztówki i ksi¹¿ki
o tematyce

milanowskiej
W kioskach przy stacji i przy ul. Brzozo-

wej oraz w obu ksiêgarniach jest ju¿ w sprze-
da¿y nowa pocztówka o tematyce milanow-
skiej prezentuj¹ca 6 piêknych willi. Pocz-
tówkê zaprojektowa³ artysta plastyk Ma-
riusz Koszuta, a wydawc¹ jest Towarzystwo
Mi³o�ników Milanówka. TMM wznowi³o
równie¿ 3 inne pocztówki prezentuj¹ce te-
maty milanowskie.

W ww. kioskach i ksiêgarniach s¹ rów-
nie¿ do nabycie ksi¹¿ki po�wiêcone nasze-
mu miastu. Jest w�ród nich obszerna praca
�Milanówek � Ma³y Londyn�, która w maju
zosta³a zaliczona przez historyków do naj-
ciekawszych publikacji o Warszawie i Ma-
zowszu oraz otrzyma³a dyplom honorowy
Polskiego Towarzystwa Historycznego. (ap)
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Spe³niaj¹c ¿yczenie mieszkañców, konty-
nuujemy prezentacjê patronów ulic naszego
miasta. Jednym z nich jest Feliks Dzier¿a-
nowski. Ulica jego imienia ³¹czy ul. Ludn¹
z ul. Kochanowskiego.

Kim by³ Feliks Dzier¿anowski i czym siê
zas³u¿y³, ¿e postanowiono jednej z ulic nadaæ
jego imiê? Otó¿ Feliks Dzier¿anowski by³
muzykiem, kompozytorem, twórc¹ Polskiej
Kapeli Ludowej, która przez wiele lat popu-
laryzowa³a muzykê ludow¹ w Polskim Ra-
diu. Dzier¿anowski, jak ostatni Mohikanin,
stan¹³ na stra¿y nuty ludowej, trwa³ej przez
wieki.  Gra³ na przekór zrytmizowanej ³omo-
taninie, gdy ignoranci z tupetem orzekali, ¿e
to �przestarza³e�, ¿e �w z³ym stylu�, ¿e �ni-
komu nie potrzebne�. Kiedy s³ucha siê przy-
�piewek w stylu rapu, dopiero teraz mo¿na
doceniæ piêkno �piewanej poezji ludowej.

Kapeli Ludowej Dzier¿anowskiego w ka¿-
d¹ niedzielê s³ucha³y przez radio setki tysiê-
cy ludzi, sale koncertowe na jego wystêpach
wype³nione by³y do ostatniego miejsca.  Wie-
lotygodniowe wystêpy Kapeli Dzier¿anow-
skiego w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie
i wielu innych krajach by³y  zawsze wielkim
�wiêtem polsko�ci, szczególnie wa¿nym dla
�rodowisk polonijnych. S³u¿y³y, jak podkre-
�la³y gazety polonijne, odradzaniu wiêzów z
krajem ojczystym, przypomina³y o polskich
korzeniach, zachêca³y Polaków rozsianych
po �wiecie do tworzenia ma³ych zespo³ów
muzycznych, uprawiaj¹cych polsk¹ muzykê
ludow¹.

Kim by³ Feliks Dzier¿anowski, z jakiej
rodziny pochodzi³ i kiedy trafi³ do Milanów-
ka? Urodzi³ siê w 1890 r. w Rostowie nad Do-

Patroni ulic Milanówka
� Feliks Dzier¿anowski

nem, by³ wnukiem powstañca z 1863 r. ze-
s³anego do Rosji. Wychowa³ siê w polskim
domu, w którym mówiono tylko po polsku,
zawsze marzy³ o powrocie do ojczyzny, co
uda³o mu siê dopiero w 1922 r. Ju¿ jako dziec-
ko przejawia³ nieprzeciêtny talent. Naukê gry
na skrzypcach rozpocz¹³ w wieku 6 lat,
a publicznie koncertowa³ maj¹c 12 lat. Stu-
dia ukoñczy³ z odznaczeniem w Konserwa-
torium Muzycznym w Moskwie w klasie
skrzypiec i kompozycji.

W czasie Rewolucji Pa�dziernikowej zo-
sta³ wraz z Polsk¹ Dywizj¹ Syberyjsk¹, do
której nale¿a³, internowany i osadzony
w obozie w Krasnojarsku na Syberii. Tam
w 1918 r. pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê Hen-
rykê z Kotnowskich. Na wie�æ o odzyskaniu
przez Polskê niepodleg³o�ci, zdecydowali siê
na powrót  do ojczyzny. Przez krótki okres
Dzier¿anowscy mieszkali w £odzi, gdzie pan
Feliks by³ profesorem w tamtejszym konser-
watorium, pó�niej przenie�li siê do  Warsza-
wy. Jednak stolica � jako miejsce sta³ego za-
mieszkania � nie przypad³a do gustu m³ode-
mu muzykowi i kompozytorowi, który po-
trzebowa³ w swojej pracy twórczej ciszy i spo-
koju. Na miejsce osiedlenia siê wybrali Mi-
lanówek. Pocz¹tkowo rodzina wynajmowa-
³a mieszkanie, ale pó�niej wybudowano w³a-
sn¹ willê, któr¹ na cze�æ ¿ony  nazwano
�Henrysin¹�.

Budowa w³asnego domu wymaga³a nie-
ma³ych �rodków. Dzier¿anowski podejmowa³
siê wiêc ró¿nego rodzaju zajêæ zawodowych.
W okresie filmów niemych by³ kapelmi-
strzem w kinie �Pallace� w Warszawie.
Wreszcie znalaz³ zajêcie, które umo¿liwi³o
mu zarówno realizacjê marzeñ twórczych,
przynios³o zas³u¿on¹ s³awê, ale i odpowied-
nie dochody. W 1933 r. utworzy³ Polsk¹ Ka-
pelê Ludow¹, z któr¹ rozpocz¹³ regularne
wystêpy w Polskim Radiu. Kapela szybko
zyska³a liczne grono sta³ych s³uchaczy, co
zachêci³o go do jeszcze intensywniejszej pra-
cy i wzbogacania repertuaru. W wywiadzie
dla �Expressu Wieczornego� w 1957 r.,
wspominaj¹c tamten okres muzyk powie-
dzia³: �Je�dzi³em po ró¿nych zak¹tkach kra-
ju, gdzie skrzêtnie zbiera³em i notowa³em
melodie oberków, mazurków i kujawiaków�.
W innym wywiadzie wyzna³, ¿e wiele inspi-
racji kompozytorskich czerpa³ z dorobku Kol-
berga. Ten repertuar gromadzony pó�niej la-
tami osi¹gn¹³ przy koñcu ¿ycia muzyka gi-
gantyczn¹ liczbê ok. 5 tys. utworów, w tym
wiele w³asnych.

Popularno�æ Kapeli F. Dzier¿anowskiego
ros³a. W 1937 r. z koncertem zatytu³owanym
�P³ynie Wis³a p³ynie po polskiej krainie� Ka-
pela dotar³a do Gdañska. W 1972 r. Dzier¿a-
nowski wspomina³: �Koncert by³ wielk¹ ma-
nifestacj¹ polsko�ci w�ród szalej¹cego ju¿

wówczas terroru faszystów hitlerowskich.�
Po wojnie w kapeli gra³a na fortepianie jego
córka Halina, która posz³a w �lady ojca
i skoñczy³a konserwatorium. Gra³ te¿ syn Fe-
liks (na skrzypcach), porzuci³ jednak kon-
serwatorium dla architektury i jest bardzo
wziêtym architektem.

Stabilizacja finansowa osi¹gniêta przez
sta³e zatrudnienie w Polskim Radiu, zachê-
ci³a muzyka do realizacji kolejnego marze-
nia. W latach trzydziestych otworzy³ w swo-
im domu w Milanówku Prywatn¹ Szko³ê
Muzyczn¹, w której uczy³ muzyki wielu m³o-
dych mieszkañców Milanówka.  Po II wojnie
�wiatowej utworzy³ te¿ szko³y muzyczne
w ̄ yrardowie i Grodzisku Maz.

Po kapitulacji Warszawy w 1939 r. Dzier-
¿anowski usun¹³ siê w zacisze rodzinne do
Milanówka. W czasie wojny nie wystêpowa³
w ¿adnej orkiestrze publicznej, poniewa¿ nie
chcia³ graæ dla Niemców. Pracowa³ wówczas
jako dozorca na budowie u swojego przyja-
ciela Stefana Zagrodzkiego. Jednocze�nie
zorganizowa³ w Stacji Jedwabniczej orkiestrê
fabryczn¹. Grali w niej pracownicy � muzy-
cy amatorzy.

W okresie okupacji hitlerowskiej dom ro-
dziny Dzier¿anowskich by³ czêsto miejscem
tajnych zebrañ harcerek,  które organizowa³a
dru¿ynowa Halina Dzier¿anowska. Kolporto-
wano prasê podziemn¹, odbywa³y siê szkole-
nia sanitarne, prowadzono tajne nauczanie.
Odbywa³y siê tam tak¿e wyk³ady tajnej pod-
chor¹¿ówki. Do Szarych Szeregów nale¿eli
równie¿ syn Feliks i druga córka Jadwiga.

Po wojnie willa �Henrysia� znów roz-
brzmiewa³a muzyk¹, poniewa¿ szko³a mu-
zyczna wznowi³a swoj¹ dzia³alno�æ. Kapela
powróci³a do Polskiego Radia i zagra³a po raz
pierwszy w 1945 roku. S³uchacze spragnie-
ni polskiej muzyki ludowej przyjêli kapelê
z ogromn¹ ¿yczliwo�ci¹. Mno¿y³y siê kon-
certy nie tylko w Polskim Radiu, ale i na czo-
³owych polskich estradach, w zak³adach pra-
cy, w plenerze. Najwiêksze sukcesy Kapela
odnios³a w 1970 r. na tourneé po USA i Ka-
nadzie. Muzycy przebyli ponad 20 tys. kilo-
metrów, daj¹c 29 koncertów w ci¹gu jedne-
go miesi¹ca! W ponad 20 miejscowo�ciach,
m.in. Chicago, Nowym Jorku, Detroit, Mont-
realu. Ka¿dy taki koncert to by³o wielkie
prze¿ycie dla Polonii. Koncerty Kapeli przy-
pomina³y kraj ojczysty, polskie korzenie.
W �lad za tymi sukcesami przysz³y liczne wy-
razy uznania: m.in. Krzy¿ Kawalerski Orde-
ru Odrodzenia Polski. Województwo war-
szawskie oceni³o jego postawê jako artysty
i popularyzatora muzyki ludowej i zarazem
jako spo³ecznika � przyznaj¹c mu nagrodê
�za twórczo�æ muzyczn¹ i rozpowszechnia-
nie piêkna polskiej pie�ni i tañca ludowego�.
W 1967 r. otrzyma³ �Z³ot¹ Odznakê za Za-
s³ugi dla Województwa Warszawskiego�.

Prawie do koñca ¿ycia - a zmar³ w wieku
85 lat � zachowa³ niezwyk³¹ jak na ten wiek
energiê i  ¿ywotno�æ. Ludzie, którzy widzie-Feliks Dzier¿anowski
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li go przy pulpicie dyrygenta mówi¹, ¿e nie
by³o to takie zwyk³e machanie pa³eczk¹ dy-
rygenta, Dzier¿anowski � dyrygowa³ ca³ym
cia³em, porusza³ siê jakby w trasie tanecz-
nym. Ten rytmiczno-taneczny wdziêk melo-
dii ludowych przekazywa³ swojej kapeli
i wystêpuj¹cym z ni¹ solistom �piewakom.

Przeciêtny mieszkaniec Milanówka nie-
wiele wie o Dzier¿anowskim, orkiestra Pol-
skiego Radia, która mog³aby nosiæ jego imiê
� ju¿ dawno nie istnieje. Utworów nagranych
przez Kapelê nie nadaje siê w Polskim Ra-
diu, a szkoda! Dopiero niedawno na pro�bê
Towarzystwa Mi³o�ników Milanówka Pol-
skie Radio po�wiêci³o F. Dzier¿anowskiemu
specjaln¹ audycjê. Na wniosek TMM � w³a-
dze samorz¹dowe Milanówka uczci³y pamiêæ
wielkiego muzyka, nadaj¹c jednej z ulic jego
imiê. TMM wyst¹pi³o te¿ do Polskiego Radia
z propozycj¹ wydania p³yty kompaktowej.
Mo¿e w serii platynowej kolekcji, mo¿e
w innej, mo¿e z okazji 80-lecia radia publicz-
nego! Trudno przewidzieæ jaki bêdzie los tej
inicjatywy. Póki co mamy chocia¿ ulicê!

Andrzej Pettyn Korty tenisowe
Czynne od godziny 8.00 do 20.00
Przy �wietle od poniedzia³ku do pi¹tku od

godz. 20.00 do 21.00 � po wcze�niejszej re-
zerwacji telefonicznej.
l 1 godz. � 18 PLN
l 1 godz. przy o�wietleniu � 20 PLN

Miejski O�rodek Kultury oferuje:
l WYNAJEM  SAL � na spotkania, konfe-

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

rowe i teatralne

Miejski O�rodek Kultury

Sekcje i Kluby zainteresowañ
 Zapraszamy do zapisów w sta³ych Sekcjach i Klubach zainteresowañ prowadzonych

w Miejskim O�rodku Kultury w Milanówku, oto nasze propozycje:

l Szkó³ka TENISOWA
l Szkó³ka SZACHOWA
l CHÓR SENIORA �Z³oty li�æ�
l Klub PRZEDSZKOLAKA
l Sekcja STRZELECKA
l Sekcja TURYSTYKI ROWEROWEJ
l Klub SZACHOWY
l Towarzyski Klub BRYD¯OWY
l Klub SENIORA
l ZESPÓ£ WOKALNY �CODA�
l WARSZTATY TWÓRCZE
l Nauka Rysunku i Malarstwa
l Plastyka dla dzieci
l Dzieciêcy Teatr Amatorski
l M³odzie¿owy Teatr Amatorski

Odp³atno�æ za zajêcia sekcji MOK-u wy-
nosi 35 PLN miesiêcznie, szkó³ka tenisowa
i sekcja strzelecka 40 PLN  miesiêcznie.
Klub Przedszkolaka � informacja u prowa-
dz¹cego tel. 724-80-37 .
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Miejskim O�rodkiem Kultury w Milanówku
ul. Ko�cielna 3, tel. 758-39-60
Zapisy od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 10.00 � 18.00

Zajêcia
sprawno�ciowe

Dla m³odzie¿y i dla doros³ych w ka¿dy
wtorek i czwartek:
l Gimnastyka na krêgos³up � godz. 17.30
l Calanetics � godz. 18.15

(jedne zajêcia � 7 PLN, karnet miesiêcz-
ny 40 PLN)

 Zapraszamy do udzia³u w warsztatach
artystycznych, które odbêd¹ siê we wrze�niu
w Miejskim O�rodku Kultury w Milanówku
przy ul. Ko�cielnej 3. Udzia³ w warsztatach
bez ograniczeñ wiekowych. Wstêp wolny.

Proponujemy do wyboru:
l warsztaty taneczne: salsa, cha-cha,

rock�n�roll, elrctrick slide � podstawy;
l warsztaty plastyczne: origami, kariga-

mi, obrazki trójwymiarowe, wyszywan-
ki na kartonie;

l warsztaty z jêzyka migowego.
Warsztaty prowadzone bêd¹ przez stu-

dentki � animatorki kultury: Juliê Barszczew-
sk¹ oraz Magdalenê Ciesielsk¹.

Warsztaty
artystyczne

wrzesieñ 2005

Warsztaty dla wokalistów
od wrze�nia 2005

Zajêcia wokalne dla osób, które �piewaj¹ lub chc¹ �piewaæ: POP, ROCK, SOUL,
HIP-HOP, FUNK, JAZZ.

Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ raz w tygodniu przez 3 godziny i bêd¹ prowadzone przez
pani¹ Ewê Cybulsk¹. Jest to znana wokalistka jazzowa i do�wiadczony pedagog w dzie-
dzinie emisji g³osu, interpretacji piosenki i improwizacji jazzowej. Od wczesnej m³odo-
�ci zamieszkuj¹ca w Ameryce artystka jest twórczyni¹ Szko³y Naturalnego G³osu.
W Polsce mieszka od 1994 r. Wystêpuje w kraju i zagranic¹, a tak¿e prowadzi d³ugolet-
ni¹ dzia³alno�æ edukacyjn¹.

Warsztaty oferuj¹ zajêcia, które obejmowaæ bêd¹ grupow¹ i indywidualn¹ instrukcjê
z dziedziny:
� emisji g³osu
� doboru piosenek i przygotowania repertuaru na koncerty uczestników
� interpretacji piosenki
� ruchu scenicznego i obycia estradowego
� zdobywania wiedzy na temat �wiata show biznesu

Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosiæ bêdzie 25 PLN/h od osoby.
Zainteresowanych zapraszamy do Miejskiego O�rodka Kultury w Milanówku przy

ul. Ko�cielnej 3. Zapisy od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 10.00-18.00 lub telefonicz-
nie tel./fax (22) 758 39 60

Dyrektor MOK
Anna Barbara Biczyk

05-822 Milanówek, ul. Ko�cielna 3, tel./fax (0-22) 758-39-60
e-mail: mokmilanowek@wp.pl      annabiczyk@wp.pl
www.mokmilanowek.pl

SPROSTOWANIE
Bardzo przepraszamy Pani¹ Dr Helenê

Krajewsk¹ za b³êdne podanie jej nazwi-
ska w artykule zamieszczonym w 4 (wa-
kacyjnym) numerze biuletynu Miasta
Milanówka.

Miejska Biblioteka Publiczna
Zofia Pawlak-Szymañska

Miejski O�rodek Kultury
Anna Barbara Biczyk
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Dnia 8 listopada 2004 r. zosta³ rozstrzy-
gniêty konkurs plastyczny nt. Moje miastecz-
ko w jesiennej szacie.

Prace ocenia³o jury w sk³adzie: Sylwia Si-
kora-Tyszka (artysta plastyk), Mariusz Ko-
szuta (artysta grafik), Agnieszka Krzysiak
(malarka) i El¿bieta Siwek. Prace wybiera-
no w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci
w wieku 5 � 6 lat oraz 7 � 9 lat.

�Moje miasteczko w jesiennej szacie�
Konkurs plastyczny rozstrzygniêty

Lista laureatów konkursu plastycznego

Laureatów (lista zamieszczona jest poni-
¿ej) zapraszamy na uroczyste wrêczenie na-
gród, po³¹czone ze spotkaniem z malark¹,
artyst¹ plastykiem Sylwi¹ Sikor¹-Tyszk¹ i z
warsztatami plastycznymi. Odbêdzie siê ono
22 listopada 2004 r. o godz. 1700 w siedzibie
Nowej Prywatnej Szko³y Podstawowej w Mi-
lanówku przy ul. Brzozowej 1 (wej�cie od
strony torów PKP przy ul. Warszawskiej, za
now¹ k³adk¹).

Spotkaniu towarzyszyæ bêdzie wystawa
wszystkich zg³oszonych do konkursu prac
plastycznych, któr¹ mo¿na zwiedzaæ do
4 grudnia 2004 r.

Prosimy o sprawdzenie poprawno�ci na-
pisanych nazwisk laureatów i podanie ewen-
tualnych poprawek i uzupe³nieñ do czwart-
ku 18 listopada br. do godz. 1500. Oczekuje-
my na nie w sekretariacie szko³y lub pod
numerem telefonu 724 97 93.

                                                                               Organizatorzy
konkursu

WIEK � 5, 6 LAT
I MIEJSCE
1. Katarzyna Romañska

II MIEJSCE
1. Maria Kijowska

kl. 0, Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek

2. Aleksandra Boruæ
kl. 0, Nowa Prywatna Szko³¹
Podstawowa, Milanówek

3. Maciej Wilczak
lat 5, Przedszkole nr 1, ul. War-
szawska 18, Milanówek

III MIEJSCE
1. Anna Filutowska

kl. 0, Przedszkole nr 1,
ul. Warszawska 18, Milanówek

2. Sebastian Nerkowski
kl. 0, Przedszkole nr 1,
ul. Warszawska 18, Milanówek

3. Maciej Sadowiski
kl. 0, Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek

WYRÓ¯NIENIA
1. Przemys³aw Soból

kl. 0, Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek

2. Marcin Matysiak
kl. 0, Przedszkole nr 1,
ul. Warszawska 18, Milanówek

3. Ma³gorzata S³owik
kl. 0, Zespó³ Szkó³ nr 1 Brwinów

4. Ewa Oziemblewska
kl. 0, Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek

5. Zuzanna Kêpka
kl. 0, Przedszkole nr 1, ul. Warszaw-
ska 18, Milanówek

6. Marta Kowalczyk
kl. 0, Zespó³ Szkó³ nr 1 Brwinów

7. Beata Kêdzierska
kl. 0, Przedszkole nr 1,
ul. Warszawska 18, Milanówek

8. Gabriela Matus
lat 5, Przedszkole nr 1,
ul. Warszawska 18, Milanówek

9. Miko³aj Barty�              kl. 0, Przedszko-
le nr 1, ul. Warszawska 18, Milanówek

WIEK � 7-9 LAT
I    MIEJSCE
1. Zofia Bohosiewicz

kl. I, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

2. Natalia Dziarczykowska
kl.II, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek

II MIEJSCE
1. Karolina Armata

kl. II, Nowa Prywatna Szko³a Podstawo-
wa, Milanówek

2. Micha³ D¹browski
kl. II, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

3. Miko³aj Pichler
kl. I, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

III MIEJSCE
1. Karolina Sowa

kl. II, Szko³a Podstawowa nr 2, Milanó-
wek

2. Zuzanna Tyszka
kl. III, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek

3. Kamil Szkop
kl. III, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek

WYRÓ¯NIENIA
1. Ma³gorzata Pawlak

kl. I, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

2. Katarzyna Jakóbczyk
kl. II, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek

3. Magdalena Filipek
kl. II, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
Milanówek

4. Monika Grajber
kl. III, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
Milanówek

5. Adela Wo�nica
kl. II, Nowa Prywatna Szko³a
Podstawowa, Milanówek

6. Agnieszka Wasek
kl. III, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek

7. Justyna Gruziñska
kl. II, Zespó³ Szkó³ Gminnych,
Milanówek

8. Agata Kubek
kl. III, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

9. Maciej £¹czyñski
kl. II, Nowa Prywatna Szko³a Podstawo-
wa, Milanówek

Prace, które równie¿ zwróci³y uwagê jury
1. Zuzanna Guzik

kl. I, Zespó³ Szkó³ nr 1, Brwinów
2. Bartosz Zalipski

kl. I, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

3. Pawe³ Jaczewski
kl. II, Szko³a Podstawowa nr 1,
Milanówek

4. Agata Wójcik
kl. I, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

5. Iga Doniec
kl. III, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

6. Stanis³aw Kolczyñski
kl. I, Nowa Prywatna Szko³a Podstawo-
wa, Milanówek

7. Wojciech Skorupiñski
kl. III, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
Milanówek

8. ¯aneta Korczak
kl. II, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek

9. Mateusz Litwin
kl. III, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

10. £ukasz Salwowski
kl. II, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3,
Milanówek

11. Jakub Zawrzykraj
kl. II, Szko³a Podstawowa nr 2,
Milanówek

12. Anna Dobrzyñska
kl. II, Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 1,
Milanówek
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W miesi¹cach lipcu i sierpniu Miejski
O�rodek Kultury w Milanówku organizowa³
cykl prezentacji �Kiermasz Artystyczny �
Lato 2005�, w czasie których prezentowane
by³y prace wystawców po³¹czone ze sprze-
da¿¹.

Ekspozycje by³y ró¿norodne i ciekawe.
Przedstawili�my ca³¹ gamê rêkodzie³a arty-
stycznego, zaczynaj¹c od malarstwa, grafi-
ki, rze�by, witra¿y, po takie wyroby jak szk³o
u¿ytkowe rêcznie malowane, artystyczn¹
bi¿uteriê, malarstwo na jedwabiu czy wyro-
by z masy solnej. Dla pañ przygotowane by³y
stoiska z malowanymi bluzkami i obrusami,
kosmetykami, bi¿uteri¹ i artystycznymi
szkatu³kami. Dzieciom zaprezentowali�my
ciekawe obrazki i weso³e figurki z masy solnej.

Kiermasz Artystyczny cieszy siê coraz
wiêkszym zainteresowaniem zarówno sa-
mych artystów jak i mieszkañców naszego
miasta. Celem tych �prezentacji� jest zinte-
growanie artystów Milanówka i okolic, pro-
mowanie ich twórczo�ci, prac, a przede
wszystkim szerzenie sztuki w�ród miesz-
kañców naszego regionu. Zale¿y nam na bli-
skim kontakcie ludzi ze sztuk¹ i samym ar-
tyst¹.

07. 08 i 21.08 w niedzielê na nasz¹ im-
prezê kiermaszow¹ przyjecha³a TVP. Po po-
³udniu, podczas obydwu niedziel w Kurierze
Mazowieckim ukaza³a siê informacja o kier-
maszu, jako jedna z g³ównych wiadomo�ci
programu. By³a to dla Kiermaszy, jak i dla

KIERMASZ ARTYSTYCZNY � LATO 2005

Nazwiska wystawców:
Iwona Bartoszek � malarstwo
Wojciech Budza³ek � rze�ba
Edyta Budziewska � �Kolekcja Romeda

2005�� szk³o artystyczne rêcznie
malowane, grafika

Urszula Borawska � malarstwo, rêkodzie-
³o artystyczne

Joanna Jarkiewicz � malarstwo na
jedwabiu, bi¿uteria

Robert Jarz¹bek � szkatu³ki, kuferki
Marta Kêpska � bi¿uteria
Anna Kulczycka � rze�ba
W³adys³aw Koz³owski � malarstwo
Daniel de Latour � malarstwo
Anna Makulec � tkanina, malarstwo

Piotr Michalski � rze�ba
Hanna Mys³owska � masa solna
Marta Orlikowska-Gmintruk � grafika
Krystyna Paw³owska � malowane bluzki

i obrysy
Marek P³odowski � bi¿uteria
Jacek Sarnecki � rze�ba sakralna
W³odzimierz Staro�ciak � rysunki tuszem
Milada Magdalena Tokarska � malowany

jedwab
Flora Wadowska � bi¿uteria artystyczna
Halina Wa�lewska � ceramika
Alicja Wysocka � rysunek tuszem
Zuzanna Zakrzewska-Grabczan � witra¿,

malarstwo na szkle

Naszego Miasta du¿a reklama i promocja,
która zaprocentowa³a w kolejnych spotka-
niach artystycznych.

Cykl imprez artystycznych zakoñczy³ siê
Finisa¿em, który odby³ siê 28.08.2005 r.
w Galerii �Letnisko� w Milanówku. Przy
lampce wina i dobrej muzyce mo¿na by³o
jeszcze raz obejrzeæ zaprezentowane prace
i porozmawiaæ z artystami.

Ale to nie koniec! Zamierzamy kontynu-
owaæ ten artystyczny pomys³ i organizowaæ

raz w miesi¹cu takie imprezy. Ju¿ w tej chwili
mo¿emy zapowiedzieæ wrze�niowy kier-
masz, który siê odbêdzie 25.09.2005 r.

Punktem kulminacyjnym i najwa¿niej-
szym w naszej realizacji, bêdzie Festiwal
Sztuki w maju 2006 r., w czasie którego od-
bêdzie siê jednodniowy kiermasz �Arty-
styczny Kr¹g� po³¹czony z szeregiem atrak-
cji i niespodzianek.

Dyrektor Miejskiego O�rodka Kultury
Anna Barbara Biczyk

Podsumowuj¹c miniony sezon, dru¿yna ch³opców po raz kolejny
okaza³a siê bezkonkurencyjna w powiecie, a w zawodach miêdzypo-
wiatowych rozegranych w ¯yrardowie zajê³a 3 miejsce. W rozgryw-
kach Koszykarskiej Ligi Szkó³ �rednich ch³opcy zajêli 4 miejsce w gru-
pie eliminacyjnej, ale i tak zostali najlepsz¹ szko³a �amatorsk¹�, czyli
bez ¿adnych zawodników klubowych. W Era Lidze Szkolnej dru¿yna
przegra³a w II rundzie z ZSTiO z Pruszkowa. Tak jak przed rokiem eki-
pa ch³opców zajê³a 3 miejsce w II Turnieju Wielkanocnym rozegranym
w B³oniu. Najlepszym strzelcem dru¿yny zosta³ Rafa³ Dej � 20.92, naj-
wiêcej zbiórek notowa³ Przemek Maciak � 12.36, który mia³ równie¿
najwiêcej bloków � 4.36. Najlepiej podaj¹cym zosta³ Bartosz Budza³ek
� 3.30, a najwiêcej przechwytów notowa³ Stasiek Górski � 3,63. Solid-
nym punktem pierwszej pi¹tki okaza³ siê �rookie� Maciek £ukasiewicz.

Je�li za� chodzi o dru¿ynê dziewcz¹t, to wygra³y one Zawody po-
wiatowe i miêdzypowiatowe rozegrane w ¯yrardowie. Koszykarsk¹
Ligê Szkó³ �rednich zakoñczy³y na 4 miejscu. Najwiêcej punktów, tak
jak rok temu, rzuca³a Iwona Gawryszewska �19.28. Obiecuj¹c¹ zawod-
niczk¹ mo¿e byæ Karolina Dobrosz z Piastowa.

Przez ca³e wakacje odbywaj¹ siê zajêcia, g³ównie w szkole, dla osób
graj¹cych w reprezentacjach. Obecnie dru¿yna ch³opców sk³ada siê
z 7 zawodników, ale dziewczêta s¹ w jeszcze gorszej sytuacji, bo po
odej�ciu 3 klas zosta³o ich zaledwie trzy.

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

  
Micha³ Gbur

�Wakacyjna przerwa�
koszykarska na Piasta 14

Zawody p³ywackie
W dniu 08.07.2005 na basenie miejskim odby³y siê otwarte za-

wody p³ywackie o �Puchar Burmistrza Miasta�. Rywalizowa³y dzie-
ci i m³odzie¿ ze szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i starszych. W
zawodach wziê³a udzia³ m³odzie¿ bia³oruska, która przebywa³a w
tym czasie w Milanówku. Milanowianie nie byli za bardzo go�cinni,
wygrali we wszystkich grupach wiekowych.

GIMNAZJUM
Dziewczêta:
1. Katarzyna Wróblewska
2. Katarzyna Asman
3. Marlena Kalinowska
Ch³opcy:
1. Patryk Klimaszewski
2. Mateusz Sobczak
3. Patryk Kalinowski
LICEUM
1. Sebastian Pu³awski
2. Tomasz Stêpieñ
3. Marcin Kulesza

Koordynator ds. Sportu
W³odzimierz Filipiak

WYNIKI:
SZKO£A PODSTAWOWA
Dziewczêta:
1. Inga Wójcicka
2. Katarzyna Szczap
3. Magdalena Glica
Ch³opcy:
1. Przemys³aw Pu³awski
2. Krystian Kucharski
3. Pawe³ Grabarek

Zwyciêzka trójka
dziewcz¹t
w zawodach
p³ywackich
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Czternastolatek
najlepszy w�ród seniorów

Dnia 3 lipca 2005 roku zakoñczy³y siê
XI Otwarte Mistrzostwa Milanówka w Sza-
chach o �Puchar Burmistrza Miasta�. Zawo-
dy trwa³y od 25 czerwca w sali Miejskiego
O�rodka Kultury i po rozegraniu wszystkich
rund zwyciêzc¹ Turnieju A zosta³ 14-letni
Wicemistrz Polski Juniorów  Piotr Nguyen
z rewelacyjnym wynikiem wszystkich zwy-
ciêstw.

W Turnieju B triumfowa³ Stanis³aw Ma-
gierowski.

Puchary, medale, dyplomy i nagrody rze-
czowe wrêcza³ Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki. Tradycyjnie zwyciêzca Tur-
nieju A otrzyma³ równie¿ Puchar Mistrzów
Milanówka, który jest przechodnim trofeum
od 1986 roku.

Fina³ V edycji Milanowskiej M³odzie¿owej Ligi Siódemek
w pi³ce no¿nej � wyniki
Roczniki 1989-91
1. Powstañcy
2. OS Tornados
3. Cwaniaki
4. Pawiany
5-6. Marchewki  i  Los Diablos
7-9. Ja i Ca³a Reszta, OKP Jedwabnik

  i Wielki Powrót Sier�ciuchów.

Król strzelców:
1. Winnicki Micha³ � 8 goli
2. D¹browski Mateusz � 6 goli.
Najlepszy bramkarz:  Tuszyñski Jan

Roczniki 1992-93
1. Podniebne Banany
2. Juventus Milanówek
3. Czosnkowe Ludziki
4. Red Buls
5-6. The Dogs  i  Or³y Piotrowskiego
7-9. Agresywne Kaktusy,  Niebieskie,

   B³yskawice i  Nova
Król strzelców:
1. Zawisza Rados³aw � 18 goli
2. Banaszczyk Adam � 14 goli
3. Rajzyngier Micha³ � 12 goli
Najlepszy bramkarz:  Kaszowski Piotr

Roczniki 1994 i m³odsi
1. Rycerze Zag³ady
2. Fenixy
3. M³ode Lwy
4. Z³ote Smoki
Najlepszy bramkarz:  Michalak Dominik
Król strzelców:

1. Wojda £ukasz � 6 goli
2. Marciniak Mateusz

i  Mariañski Tomasz � 5 goli
3. Ciepielski Pawe³ � 4 gole

Dziewczêta � roczniki 1991
i m³odsze
1. Czikita
2. Czarne Diab³y
3. Manchester United Girls
4. Crazy Girls
5. Siedem Promili
Najlepszy bramkarz:
Kierkowska Natalia.

Wyniki:
Turniej A:
1. Piotr Nguyen
2. Eugeniusz Szwier
3. Wojciech Dobrogost
4. Micha³ Janczarski
5. Michal Szwier
6. Bronis³aw Ponceleusz
Turniej B:
1. Stanis³aw Magierowski
2. Witold ̄ eromski
3. Micha³ Gos³awski
4. Piotr Suwara
5. Tadeusz Frêczkowski
6. Filip Adamus

Koordynator ds. Sportu
W³odzimierz Filipiak

Król strzelców:
1. Ry� Sandra � 5 goli
3. Chodasewicz Karolina,

Ma�lakiewicz Monika
i Rz¹sa Katarzyna � 3 gole

 Prowadz¹cy rozgrywki
Grzegorz Michalak

Powstañcy
(1989-91)
1. Szymañski Tomasz
2. Tameczka £ukasz
3. Winnicki Micha³
4. Dobrogowski Rafa³
5. Bogdzio Micha³
6. Ratuski Micha³
7. Ratuski £ukasz
8. Kurmanowski Pawe³
9. £uczyñski Rafa³
10. Kopeæ £ukasz

Sk³ady zwyciêzkich dru¿yn
Podniebne Banany
(1992-93)
1. Banaszczyk Adam
2. Zawisza Rados³aw
3. Kaszowski Piotr
4. Wilanowski Daniel
5. Szelachowski Marcin
6. Milewski Pawe³
7. Prauziñski Pawe³
8. Grabalski Sebastian
9. Urban Jacek

Rycerze Zag³ady
(1994 i m³odsi)
1. Michalak Dominik
2. Rajzyngier Artur
3. Durakiewicz Bartek
4. Marciniak Mateusz
5. Gendek £ukasz
6. Ciepielski Pawe³
7. Augustyn Jakub
8. Sobieszczak Maciej
9. Ko�liñski Cezary
10. Mirgos £ukasz
11. Maciejowski Daniel

Czikita
(dziewczêta � 1991
i m³odsze)
1. Kierkowska Natalia
2. Nader Alicja
3. Ry� Sandra
4. Beta Anna
5. Towarek Ola
6. Boniecka Karolina
7. Ksi¹¿ek Pola
8. Kania Katarzyna
9. Dobosz Edyta
10. Popek Ma³gorzata

Pierwszy raz w Milanowskiej Lidze Siódemek wziê³y udzia³ dziewczêta; Burmistrz
Miasta Jerzy Wysocki wraz z pomys³odawc¹ ligi siódemek  W³odzimierzem Filipiakiem
wrêczaj¹ nagrody zwyciêzkiej dru¿ynie dziewcz¹t

Prowadz¹cy rozgrywki
Grzegorz Michalak
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