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Mieszkańcy w ogrodach dzielą się 
swoimi pasjami oraz dorobkiem arty-
stycznym proponując koncerty, werni-
saże, wystawy, dysputy filozoficzne oraz 
uchylając rąbka życia prywatnego.

Gospodarzami ogrodów są także 
szkoły oraz liczne lokalne organizacje 
społeczne. Taka forma Festiwalu jest 
doskonałą okazją do integracji lokalnej 
społeczności wokół dziedzictwa miasta  
i różnych dziedzin sztuk, daje także moż-
liwość poznania się i nawiązania kontak-
tów między sąsiadami. 

IV Festiwal  
Otwarte Ogrody

Rusza kolejna, IV edycja Festiwalu Otwarte Ogrody – tym razem 
pod hasłem „Sztuka w ogrodzie”. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia polega na 
angażowaniu się w jego organizację mieszkańców – właścicieli, gospodarzy milanow-
skich ogrodów. Jest to swoisty dialog kulturalny, podczas którego właściciele ogro-
dów oraz goszczący u nich artyści, Ci licznie zamieszkujący Milanówek, ale nie tylko, 
zapraszają mieszkańców i gości do swoich prywatnych ogrodów. 

W tym roku w dniach 5, 6, 7 czerw-
ca zwiedzać będziemy mogli blisko 
30 ogrodów. Całość rozpocznie się  
w piątek 5 czerwca koncertem otwarcia  
w Amfiteatrze przy ulicy Krótkiej, pod-
czas którego usłyszymy Grupę MoCarta  
i zespół Czerwony Tulipan. Ten plenero-
wy koncert wprowadzi przybyłych gości  
w atmosferę Festiwalu: pozwoli na jed-
noczesne obcowanie z przyrodą, muzyką 
i odrobiną dobrego humoru.

31 maja br. – w nawiązaniu do Mię-
dzynarodowego Dnia Dziecka – już po 
raz piąty odbędzie się w Milanówku Fe-
styn Urszulański, zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Słoneczny Promyk przy 
współpracy z Milanowskim Centrum 
Kultury (MCK). Pierwsza część Festy-
nu w godz. 8.00-13.30 zorganizowana 
będzie na terenie przykościelnym Para-
fii św. Jadwigi Śląskiej, druga – w godz. 
15.15-19.00 na terenie MCK (ul. Ko-
ścielna 3). 

V Festyn  
Urszulański

pod hasłem 
Milanówek dzieciom

Gry i zabawy, konkursy z nagrodami, 
wielka loteria fantowa, przedstawienie 
teatralne, okolicznościowy tort „jubile-
uszowy” do rozlosowania wśród wszyst-
kich uczestników festynu

Leon Adrian Lasocki 
z Lasocina hr. Dołęga 
przybył na stałe  
do Milanówka
26 kwietnia br., na zaproszenie burmistrza Jerzego Wysoc-
kiego, odwiedziła Milanówek pani Anna Kołaczykowa – po-
tomek słynnej rodziny szlacheckiej Lasockich, której towa-
rzyszył zaprzyjaźniony z Kołaczykami pan Marek Kaczmarek. 

Celem wizyty było przekazanie w darze miastu i jego 
mieszkańcom dużych rozmiarów portretu Leona Adriana 
Lasockiego (1810-1864), ojca Michała Lasockiego (1862-
1938) – założyciela Milanówka. Wizyta pani Kołaczyk nastą-
piła w wyniku podjętej przez nią obietnicy, złożonej w czasie 
pierwszej wizyty u burmistrza Wysockiego przed dwoma 
laty. Wówczas pani Kołaczykowa, będąca właścicielką pa-
miątek rodziny Lasockich, obiecała, że podaruje miastu 
piękny obraz przedstawiający Leona Lasockiego, niejako  
w dowód sympatii dla lokalnej społeczności żywo pielęgnu-
jącej pamięć o założycielu Milanówka – Michale Lasockim. 

Ofiarodawczyni Anna Kołaczyk i Burmistrz Jerzy Wysocki 
na tle portretu Leona Adriana Lasockiego podczas przekazania 
obrazu miastu Milanówek

ciąg dalszy na str. 6
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Młodzi plastycy z Milanówka przed 
kilkoma laty zdobyli w podobnych kon-
kursach międzynarodowych kilka głów-
nych nagród. Organizatorzy byli prze-
konani, że w Milanówku utalentowanej 
plastycznie młodzieży jest wiele i nie 
będzie trudno pobudzić jej twórczą ak-
tywność. Jednak ilość nadesłanych prac 
przeszła wszelkie oczekiwania.

Aby wziąć udział w konkursie, na-
leżało wykonać ilustrację do jednej  
z legend lokalnych, regionalnych lub 
krajowych. Podczas obrad komisji oka-
zało się, że prace nadesłano z różnych 
stron Polski. Szczebel lokalny zmieniono 
na szczebel krajowy. 

Komisja w składzie: 
 – Andrzej Pettyn – prezes TMM, dzien-

nikarz 
 – Mariusz Koszuta – artysta grafik, ab-

solwent Akademii Sztuk Pięknych
 – Włodzimierz Starościak – artysta 

malarz

„Legenda z Twojego miasta regionu i kraju” 
– konkurs plastyczny rozstrzygnięty
Stowarzyszenie Esperantystów w Lunay we Francji po raz kolejny zorganizowało kon-
kurs rysunkowy dla dzieci. Milanowskie Centrum Kultury wspólnie z Towarzystwem 
Miłośników Milanówka ponownie zaproponowało dzieciom i młodzieży udział  
w tym wydarzeniu.

 – Agnieszka Krzysiak – absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych, nauczy-
ciel plastyki

 – Anna Osiadacz – dyrektor MCK
oceniała niespełna 400 prac z których 
wybrano 43 najlepsze. 

Nagrodzone i wyróżnione prace zo-
stały wysłane do Francji, aby tam zmie-
rzyć się z konkurentami z całego świata. 
Trzymamy kciuki za naszych uczestni-
ków i  oczywiście poinformujemy czy-
telników Biuletynu o rozstrzygnięciu 
międzynarodowego etapu.

Serdecznie dziękujemy prezesowi 
TMM Andrzejowi Pettynowi za pomoc 
w organizacji konkursu plastycznego 
„Legenda z Twojego miasta, regionu lub 
kraju”. Dziękujemy Panu Jarosławo-
wi Szostkowi – właścicielowi księgarni 
przy ul. Warszawskiej 25A za wspaniałe 
nagrody książkowe, głównie z dziedziny 

Praca Macieja Maruta (lat 12) z Lublina 
„LICZYRZEPA” ciąg dalszy na str. 11

Benefis Dariusza Biernackiego

Współpraca z młodzieżą oraz zało-
żenie Capelli Milanoviensis, to mała 
cząstka tego, co Pan Dariusz dokonał  
w Milanówku. Teatr letni tego wieczoru 
wypełniony był po brzegi przyjaciółmi, 
organizacjami milanowskimi oraz tymi, 
którzy kochają artystę. Zauroczyła mnie 
scena – XIX salonik, wspaniałe teatralne 
kreacje artysty. Pan Dariusz, na począt-
ku oczarował nas piękną pieśnią o Mi-
lanówku (Macieja Pinkwarta) do której 
sam napisał muzykę. Artysta poprosił 
na scenę dwie dziewczynki(Karolinę  
i Klaudię)z warsztatów teatralnych któ-
re prowadzi, o zadawanie pytań dotyczą-
cych Jego życia zawodowego. Gośćmi 
wieczoru byli: Capella Milanoviensis, 
Trio skrzypcowe Stanisława Wiśniew-
skiego, wokalistki Dominika Tomaszew-
ska, Paulina Tuzińska oraz gitarzysta 
Bartosz Biniszewski. Przyjeżdżając nie 
myślałam, że ten wieczór będzie tak 

Dnia 4 kwietnia, w sobotnie popołudnie w Milanowskim Centrum Kultury, odbył się Benefis artysty śpiewaka – mieszkańca Mi-
lanówka Dariusza Biernackiego. Pięć lat działalności artystycznej, w tym siedemdziesiąt imprez (większość miała cel charytatywny).

magiczny, wspomnieniowy, czarujący. 
Przepiękne melodie, m. in. boskie O Sole 
Mio, Czardasz, Upiór w operze. Wspa-
niały Benefis!!! Były bisy, owacje na 

stojąco, Pan Dariusz tonący w kwiatach. 
Na koniec tort i Sto lat!!! USTA MILCZĄ 
DUSZA ŚPIEWA – KOCHAMY CIĘ PA-
NIE DARIUSZU!!!

Agnieszka von Bloch

Artysta 
operowy 
Dariusz 
Biernacki 
oczarował 
licznie 
zgromadzoną 
publiczność 
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IV Festiwal  
Otwarte Ogrody

W roku 2009 Festiwal Otwarte 
Ogrody zbiega się z 90 rocznicą po-
wstania niezależnej gminy Milanówek.  
W związku z tym odbędą się uroczy-
stości związane z tym wydarzeniem.  
W piątek o godz. 16.30 odbędzie się 
uroczysta sesja Rady Miasta. W sobotę  
6 czerwca otwarta zostanie pierwsza  
z tras turystycznych będących częścią 
projektu „Milanówek w Jeden Dzień” 
pod nazwą „Milanówek – Mały Lon-
dyn”. Celem tej trasy jest podkreślenie 
i uwiecznienie działalności Milanowian 
w okresie wojennym na terenie naszego 
Miasta. Do Biuletynu dołączamy infor-
mator, w którym zostały zamieszczone 
szersze informacje odnośnie wybranych 
punktów na szlaku, wraz z fotografiami 
oraz planem sytuacyjnym. Bardziej roz-
budowane informacje oraz inne miej-
sca pamięci związane z dawnym „Ma-
łym Londynem” zostaną umieszczone 
na stronie internetowej Miasta w wy-
znaczonym do tego miejscu. Dla gości  
z zagranicy, informator będzie dostępny  
w języku angielskim.

Właściciele ogrodów przygotowa-
li w tym roku m. in.: ogród edukacyjny 
dla dzieci (Truskawkowe Przedszkole), 
tradycyjnie już ogród filozoficzny, ogród 
kultur świata, prezentujący tradycje 
różnych narodów, przygotowany przez 
szkoły językowe, ogrody kulinarne, 
przygotowane przez lokalne restauracje, 
ogród teatralny (Światło i dźwięk) przy-
gotowany przez gimnazjalną grupę te-
atralną z Gimnazjum Społecznego i Mi-
lanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Wśród wielu ogrodów muzycznych ten 
prowadzony przez Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Opiekuńczy Archidiecezji War-
szawskiej, którego pensjonariusze two-
rzą zespół „Janioły z Milanówka” oraz 
występy muzyków Filharmonii War-
szawskiej. Oprócz tego po raz pierwszy 
zorganizowany zostanie ogród dla mło-
dzieży: w niedzielę w Amfiteatrze przy 
ul. Fiderkiewicza rozpocznie się on od 
ekstremalnych skoków rowerowych na 
specjalnie przygotowanym na tę okazję 
torze z przeszkodami, zakończy koncer-
tem DJ’a. Po raz kolejny świetną zabawę 
zaproponuje ogród strzelecki. Miłośni-
ków historii zachęcamy do odwiedzenia 
zorganizowanego przez Archiwum Pań-
stwowe Dokumentacji Osobowej Płaco-
wej ogrodu historycznego oraz ogrodu 

poświęconego Feliksowi Dzierżyńskie-
mu (Fundacja Homo Homini). Po raz 
pierwszy zapraszamy także do ogrodu 
przygotowanego przez Referat Ochro-
ny Środowiska i Ogrodnika Miejskiego, 
który zgodnie z ideą Miasta-Ogrodu 
propagował będzie styl życia w zgodzie 
z naturą i zabawy pod hasłem „ABC Ma-
łego Ekologa”. Do udziału w Otwartych 
Ogrodach przyłączą się, jak co roku, 
sławni Milanowianie, w tym roku spotka 
się z Państwem Krystyna Janda. Szcze-
gólnie serdecznie zapraszam do odwie-

dzania prywatnych ogrodów, ogrodów 
sztuki wszelakiej, prezentujących ma-
larstwo, fotografię, ceramikę, rzeźbę i 
spotkania z ciekawymi ludźmi.

Tradycyjnie już przez cały czas 
trwania Festiwalu gości bezpłatnie będą 
woziły dorożki oraz riksze. 

Oprócz trasy spacerowej „Milanó-
wek – Mały Londyn”, podczas trwania 
Festiwalu goście będą mogli odwiedzać 
najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w 
naszym mieście przemierzając wybraną 
z 3 familijnych tras spacerowo-rowero-
wych. Do tras załączone zostaną mapki 
z ich przebiegiem oraz naniesionymi 
miejscami, gdzie można odpocząć, napić 
się kawy, herbaty, zjeść deser lub obiad. 
Mamy nadzieję, że pomysł ten przyczyni 
się do promowania aktywnego trybu ży-
cia w mieście, które posiada idealne ku 
temu warunki oraz pokaże radość, jaka 
płynie z rodzinnych spacerów. Projekt 
posiada również walory edukacyjne – 

pozwala poczuć się młodym odkrywcą 
(Trasa Archeologiczna, na której dzie-
ci będą mogły narzędziami, których 
do pracy używają archeologowie, pod 
okiem instruktorów dokonać pierwszych 
wykopalisk), zachęca do poznania naj-
ciekawszych miejsc architektonicznych 
miasta (Trasa Architektoniczna), poka-
zuje piękno przyrody i daje możliwość 
jej podglądania (Trasa Przyrodnicza). 

Po dniach pełnych wrażeń wieczo-
rem w niedzielę 7 czerwca w Milanow-
skim Centrum Kultury odbędzie się 
koncert zamknięcia. Koncertem zatytu-
łowanym „Przeboje Starego Kina” pra-
gniemy podziękować otwierającym swo-
je ogrody oraz uczestnikom Festiwalu  
i zaprosić na kolejną jego edycję.

Szczegółowy program załączamy  
w formie specjalnego dodatku dla 
wszystkich czytelników Biuletynu.

Serdecznie zapraszam Państwa do 
odwiedzania ogrodów oraz gorąco za-
chęcam do ich organizowania w przy-
szłym roku!
Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury  

Anna Osiadacz
P.S. Serdeczne podziękowania dla 

wszystkich osób, które po pojawieniu się 
pomysłu uruchomienia tras, poświęcają 
swój czas, dzieląc się wiedzą, wciąż do-
pracowując szczegóły i społecznie wspo-
magając nasze działania, abyście mogli 
Państwo zwiedzić je podczas Festiwa-
lu. Mam nadzieję, że pomysł spodoba 
się i będzie zaczątkiem powstania pro-
fesjonalnych, oznakowanych szlaków  
w przyszłości. Szczególnie pragnę po-
dziękować Pani Annie Krawczyk, Mał-
gorzacie Korycińskiej oraz Towarzy-
stwu Opieki nad Zabytkami.

ciąg dalszy ze str. 1

Tak było podczas III Festiwalu Otwarte Ogrody 2008; koncert w ogrodzie  
przy ul. Parkowej
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V Festyn Urszulański
pod hasłem Milanówek dzieciom
gry i zabawy  l  konkursy z nagrodami  l  wielka loteria fantowa  l  przedstawienie teatralne

Najważniejsze punkty programu:
 l godz. 8.00-13.30 Loteria fantowa na 

placu przy Kościele św. Jadwigi;
 l godz. 11.15 Msza św. odpustowa – 

Kościół św. Jadwigi;
 l godz. 15.15-19.00 Przedstawie-

nie z cyklu „Rodzice dzieciom”  
pt. „O dwóch takich co ukradli 
księżyc” w oparciu o książkę 
Kornela Makuszyńskiego.
Festyn m.in. ma na celu zebranie 

środków na rozbudowę przedszkola, 
które od wielu lat ss. Urszulanki SJK 
z wielkim powodzeniem prowadzą na 
terenie Milanówka. Warto wiedzieć, że 
Urszulanki – o czym starsi mieszkańcy 
dobrze wiedzą – pojawiły się na terenie 
Milanówka jeszcze przed II wojną świa-

tową w latach 1930-32, ale stałą działal-
ność prowadzą tu od 1942 r. Wypełnia 
ją katecheza oraz praca wychowawcza 
z dziećmi. Urszulanki biorą też szeroki 
udział w działalności kulturalnej mila-
nowskiej społeczności i zajmują się pra-
cą charytatywną na rzecz najuboższych 
mieszkańców miasta. Wielką popularno-
ścią cieszy się prowadzone przez siostry 
przedszkole, do którego zapisy przyjmo-
wane są z kilkuletnim wyprzedzeniem, 
ponieważ ilość miejsc w tej placówce 
jest ograniczona, a zainteresowanie 
ogromne. Od kilku lat siostry podjęły 
więc inicjatywę rozbudowy budynku na 
potrzeby przedszkola i krok po kroku 
zmierzają do realizacji tego projektu, 

zbierając na ten cel środki pieniężne. 
Obecnie mają nadzieję, że pozyskane  
w czasie festynu pieniądze przybliżą 
termin rozpoczęcia prac budowlanych.

Popierając rozbudowę przedszkola 
wiele osób prywatnych i firm podaro-
wało fanty oraz nagrody główne. Szcze-
gólne podziękowania należą się: Szkołe 
Językowej STO, Cargoforte, Restauracji 
Tajemniczy Ogród, Oltex, Malwa, GZF 
Polfa, ZRB E. Nowakowski, cukierni 
„Milagro” z ul. Dworcowej, Arkuszo-
wej Drukarni Offsetowej, Towarzystwu 
Miłośników Milanówka, Mirosławowi 
Paciorkowi oraz wszystkim innym dar-
czyńcom którzy rokrocznie wspierają 
Festyn Urszulański. Wyrazem sympatii  
i uznania dla pracy SS. Urszulanek w Mi-
lanówku były urządzone w 2002 r. obcho-

dy 60-lecia dzia-
łalności na terenie 
miasta, zorganizo-
wane z inicjatywy  
i przy udziale 
członków Towa-
rzystwa Miłośni-
ków Milanówka. W 
czerwcu 2002 roku 
odbył się zjazd „ab-
solwentów przed-
szkola”, a w mu-
rach kościoła pw. 
św. Jadwigi TMM 
z o r g a n i z o w a ł o 
piękną wystawę 
fotografii, obra-
zującą 60-letnią 

pracę sióstr na terenie miasta, a także 
działalność założycielki Zgromadzenia 
św. Urszuli Ledóchowskiej,. TMM wy-
dało okolicznościową pocztówkę przed-
stawiającą siedzibę sióstr – willę "Ma-
tulinek", autorstwa Mariusza Koszuty, 
zorganizowano też seminarium poświę-
cone koncepcjom wychowawczym Św. 
Urszuli Ledóchowskiej. Z okazji tej rocz-
nicy prezes TMM wystąpił do Burmi-
strza i Rady Miasta Milanówka z wnio-
skiem o nazwanie jednej z ulic imieniem 
Św. Urszuli Ledóchowskiej. Wniosek ten 
wkrótce doczekał się realizacji, a osoby, 
które jeszcze o tym nie wiedzą informuj-
my, że ulica położona jest w północno-za-
chodniej części miasta.

Obszerny rozdział poświęcony Sio-
strom Urszulankom, pióra S. Bożeny 
Kolczyńskiej, ukazał się w wydanej 
przez TMM książce „Milanówek – miej-
sce magiczne”. W tej samej książce za-
mieszczono wiersz Bożeny Starościak: 

Jubileusz
Miłość do Boga i do człowieka 
Trudną drogę im wyznaczyła 
Szarym habitem z czernią czepeczka 
Pokory życia ich nauczyła.
Tę miłość one wam przekazały 
Dając codziennie swego serca skrawek 
Opieką matki łzę ocierały 
Gdy ci dokuczał niesforny Tadek.
Małe istoty w życie wprowadzały 
Uczyły czym znaczy się wartość 
istnienia 
A dziś spytały dużego Jana  
Czy umiał ziścić swoje marzenia.
Swoją obecność 60 lat długich 
Znaczyły tu w Milanówku 
Jak żyć uczyły i nakarmiły 
Nieraz na trudnym przednówku.
Pośród grabów i dębów starych 
W modlitewnym szepcie łzę  
nieraz uroni 
Błogosławiona Urszula z oddali 
Co „Matulinek” przed złem świata chroni. 

Dodajmy, że wiersz ten powstał  
w 2002 r. z okazji 60. rocznicy rozpo-
częcia stałej działalności Zgromadzenie 
Sióstr Urszulanek SJK w Milanówku.

Uchwała Senatu RP w sprawie 
uczczenia 70-lecia śmierci  
św. Urszuli Ledóchowskiej

Z inicjatywy wielu senatorów, po-
lityków, samorządowców i działaczy 
organizacji społecznych z terenu całe-
go kraju w dniu 9 marca br. Senat Rze-
czypospolitej Polskiej podjął uchwałę  
„w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci 
św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej 
za wzór patriotki”. Wśród organizacji po-
pierających wniosek o przyjęcie uchwa-
ły znalazł się Zw. Emerytów i Rencistów 
w Milanówku, Uniwersytet III Wieku  
i Tow. Miłośników Milanówka. Z ini-
cjatywy senatora Zbigniewa Cichonia  
1 kwietnia 2009 r. została zorganizowana 
i otwarta w Senacie wystawa pt. "Moją po-
lityką jest miłość"– Święta Urszula – Julia 
Maria hr. Ledóchowska (1865-1939).

Przedstawienie pt. „Calineczka” wystawione podczas  
Festynu Urszulańskiego 2008, przygotowane przez ss. Urszulanki

ciąg dalszy ze str. 1
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Otwierając wystawę Bogdan Boru-
sewicz marszałek Senatu podkreślił, że 
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 70. 
rocznicę śmierci świętej Urszuli Ledó-
chowskiej wyraża cześć i uznanie dla 
osoby oraz dzieł jej życia, poświęcone-
mu Bogu, Ojczyźnie i człowiekowi. Se-
nat czci pamięć wielkich Polaków. Do 
nich należy święta Urszula Ledóchow-
ska – patriotka, działaczka społecz-
na. Jej wszechstronne zaangażowanie  
w obronę Polski, po rozbiorach wykre-
ślonej z mapy Europy, pomoc Polakom 
rozproszonym po świecie, a także praca 
nad wychowaniem młodego pokolenia 
poprzez tworzenie instytucji opiekuń-
czo-wychowawczych i szkolnych są wzo-
rem dla współczesnych. W swym po-
stępowaniu kierowała się zasadą, którą 

wyraziła słowami: «Moją polityką jest 
miłość». Stąd wezwanie stanowią dla 
nas słowa Ojca Świętego wypowiedziane  
w czasie jej kanonizacji w Rzymie w roku 
2003: «Wszyscy możemy się uczyć od niej,  
jak z Chrystusem budować świat bar-
dziej ludzki – świat, w którym coraz 
pełniej będą realizowane takie wartości 
jak: sprawiedliwość, wolność, solidar-
ność, pokój».”

Towarzystwo Miłośników Milanów-
ka w piśmie popierającym wniosek do 
Senatu RP dotyczący podjęcia stosownej 
uchwały podkreśliło, zarówno dorobek 
św. Urszuli Ledóchowskiej, jak i wiel-
ką rolę, jaką w życiu miasta i edukacji 
chrześcijańskiej w Milanówku odgrywa-
ją Siostry Urszulanki.

Na szczególne podziękowanie zasłu-
guje pani Aniela Kamińska z Caritasu, 
bez której wielkiego zaangażowania  
i pomocy trudno sobie wyobrazić or-
ganizację wakacyjnego wypoczynku.  
W tym roku „wakacje po uśmiech” – jak 
je nazwano – odbędą się już po raz pią-
ty. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie 
godziwego wypoczynku i zapewnienie 
doraźnej pomocy materialnej, ponieważ 
przebywające w Polsce dzieci zabierają 
do swoich domów dary w postaci odzie-
ży, przyborów szkolnych itp. Wakacyjny 
wypoczynek służy lepszemu opanowa-
niu języka polskiego, poznaniu historii 
naszego kraju i generalnie pogłębia wię-
zi z Macierzą.

W ubiegłym roku w turnusach wy-
poczynkowych uczestniczyło 590 dzieci, 
w tym roku przygotowano 840 miejsc. 
Wszystkie turnusy zorganizowane będą 
w jednym ośrodku wczasowym Carita-
su w Broku nad rzekami Bug i Liwiec  
w pięknej okolicy, stosunkowo blisko 
W-wy, co umożliwi organizowanie licz-
nych wycieczek na spotkanie z historią 
i kulturą naszego kraju. „W ub. roku 
– mówi Andrzej Olizarowicz – po raz 

pierwszy, w wyniku współpracy z Olą 
Biniszewską z Muzeum Lwowa i Kre-
sów Południowo-Wschodnich w Kuklów-
ce Radz., zapewniliśmy udział w waka-
cjach uczniom ze Lwowa, ze szkoły nr 
10 im. św. Marii Magdaleny (przyjecha-
ło 40 uczniów). W tym roku w wakacyj-
nym wypoczynku będzie uczestniczyć 
nie tylko młodzież ze Lwowa i z Żółkwi.

Organizatorzy wypoczynku szcze-
gólne podziękowanie kierują pod ad-
resem firm i mieszkańców Milanówka, 
którzy w poprzednich latach wsparli 
akacyjny wypoczynek przekazując dary 
rzeczowe. W dalszym ciągu organizato-
rzy liczą na pomoc sponsorów indywi-
dualnych i firm. Zwłaszcza potrzebne 
są odzież, obuwie, przybory szkolne, 
zabawki,  aby młodzież mogła je zabrać 
ze sobą wyjeżdżając z Polski do domu. 
Wszystkie firmy i osoby prywatne wyra-
żające gotowość wsparcia akcji proszo-
ne są o skontaktowanie się z Andrzejem 
Olizarowiczem tel. 0-501-705-502 lub 
Moniką Jurgo-Puszcz tel. 664-992-776. 
Apel o wsparcie tej pożytecznej akcji 
umieszczono na ostatniej stronie  Biu-
letynu. 

Andrzej Pettyn

Dzieci z Kresów  
ponownie na wakacjach  
w Polsce
Zainicjowana w 2005 roku przez Andrzeja Olizarowicza z Milanówka, akcja organi-
zowania wakacyjnego wypoczynku dla dzieci naszych rodaków z Kresów rozwija się 
coraz lepiej. Jest ona organizowana w ramach współpracy z Caritasem Archidiece-
zji Warszawskiej i przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Wojewódzkiego 
Urzędu Marszałkowskiego. 

Z powodu licznych zmian, jakie u nas 
zaszły, musiałyśmy zmienić czas i miej-
sce naszych spotkań – teraz jest to każdy 
wtorek o godz. 12.00 w świetlicy przy  
ul. Na Skraju 2 przy nowo wybudowa-
nym osiedlu TBS. Mamy teraz do zreali-
zowania nowe cele, o których napiszemy 
w późniejszym terminie.

Opowiadając o tym, co robimy i co 
planujemy, chciałybyśmy w imieniu 
własnym, a przede wszystkim naszych 
dzieci, dla których robimy to wszystko, 
zwrócić się do Państwa o pomoc. Pra-
gniemy uzyskać fundusze na kilkudnio-
wy, sierpniowy wyjazd razem z dziećmi 
do ośrodka wypoczynkowego położo-
nego nad rzeką Rawką w miejscowości 
Budy Grabskie. Zbliżają się wakacje  
i nasze dzieci bardzo cieszą się na myśl 
o tym wyjeździe. Mamy nadzieję, że tak, 
jak w ubiegłym roku znajdą się dobrzy 
ludzie i pomogą nam w sfinansowaniu 
tego marzenia.

Dla Państwa będzie to może niewiel-
ka pomoc, natomiast dla nas, a zwłasz-
cza dzieci – ogromna radość. Dlatego 
ośmielamy się podać nasz numer konta, 
na który można wpłacać datki. Jedno-
cześnie prosimy zaznaczać, że są to pie-
niądze dla grupy wsparcia „Mamy cel”.

Rachunek dochodów własnych Kon-
to przy Ośrodku Pomocy Społecznej

24 9291 0001 0086 8352 2000 0020

Urszula Koralewska, tel. 516 832 606
Iwona Wojenka, tel. 691 578 491

„Mamy cel” 
– nowe plany
Po długiej zimowej przerwie znów je-
steśmy. Był to dla nas pracowity okres. 
Część z nas ukończyła różne kursy, m.in. 
komputerowy. Przez cały ten czas by-
łyśmy bardzo aktywne, niektóre z nas 
podjęły pracę, niektóre dostały nowe 
mieszkanie – jednym słowem nasze życia 
nabrało tempa. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
wesprzeć działalność SS. Urszulanek, 
a zwłaszcza budowę przedszkola – do 
udziału w festynie, zapraszamy również 
„absolwentów przedszkola”, którzy być 
może przybędą już z własnymi dziećmi 
i rodzinami. 

Andrzej Pettyn
P.S. 70. rocznica śmierci św. Urszuli 

Ledóchowskiej przypada 29 maja br.
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Leon Adrian Lasocki z Lasocina hr. Dołęga 
przybył na stałe do Milanówka
W czasie poprzedniej wizyty, mając na 
uwadze przygotowywane do druku ko-
lejne książki o historii Milanówka, pani 
Anna Kołaczykowa podarowała wła-
dzom samorządowym Milanówka – do 
wykorzystania w książkach i broszurach 
– kilkadziesiąt nigdzie do tej pory nie pu-
blikowanych zdjęć z archiwum rodziny 
Lasockich. 

Jak uratowano obraz przedsta-
wiający Leona Lasockiego?

„W czasie II wojny światowej – opo-
wiada Anna Kołaczykowa – dość czę-
sto przyjeżdżałam z rodzicami z W-wy 
do Milanówka i bardzo polubiłam tę 
miejscowość. Najczęściej gościliśmy  
w „Borówce”, której właścicielami były 
osoby z bocznej liniii rodziny Lasockich 
– Hoserowie, a następnie Kajzerowie, 
mieszkała tu Henryka Lasocka z domu 
Rozmanith. Szczególnie uwielbiałam 
panią Kajzerową, którą nazywaliśmy 
„ciocią Atą”. Były to takie spotkania 
rodzinne przy herbatce. Uczestniczyła  
w nich też pani Janina Ryszkowska, któ-
ra miała córkę zwaną „Śnieżka”. Ciocia 
Ata była o dwa lata starsza od mojej 
mamy, ale miała świetną kondycję i do-
skonałą pamięć. Opowiadała nam wiele 
ciekawych rzeczy o rodzinie i wydarze-
niach w Milanówku. Bywałam też we 
dworze u cioci Heleny Lasockiej. 

Mama moja, która była chodzą-
cą encyklopedią wiedzy o rodzinie  
i wszystkich możliwych potomkach, czę-
sto opowiadała o losach poszczególnych 
członków rodziny, o wydarzeniach na te-
renie Milanówka. Widziałam, że mama 
była pasjonatką Milanówka, co zresztą  
i mnie się udzieliło. Nic więc dziwne-
go, że kiedy w 1948 r. mama dowiedzia-
ła się, że po wysiedleniu cioci Heleny  
z dworu Milanowskiego, meble i pamiąt-
ki rodzinne zostały wyrzucone z dworu 
i znalazły się w na poły zrujnowanej 
stodole, bardzo się tym przejęła. Miesz-
kałyśmy wówczas w Gnieźnie, komuni-
kacja była kiepska, ale mama nawet na 
moment się nie zawahała, natychmiast 
wsiadła do pociągu i pojechała do Mila-
nówka, aby ratować to, co jeszcze zostało 
do uratowania. Był to już przysłowiowy 
ostatni dzwonek, bowiem po przyby-
ciu na miejsce stwierdziła, iż wszystko 

niszczeje w stodole pod przeciekającym 
dachem. Mama natychmiast wynajęła 
w Milanówku ciężarówkę, załadowa-
no na nią meble, obrazy i pamiątki po 
czym wszystko przewieziono do Gnie-
zna. Wśród obrazów, które udało się 
uratować był niezwykle cenny portret 
przedstawiający pra-pra-pra-pradziad-
ka Leona Adriana Lasockiego. Portret 
ten po przewiezieniu do nas był podda-
ny renowacji, którą wykonali specjaliści 
z muzeum w Poznaniu. Przez wiele lat 
portret był w Gnieźnie. Kiedy mamusia 
zachorowała, zabrałam ją do naszego 
dwupokojowego mieszkania w Poznaniu. 
Było w nim zbyt mało miejsca, aby po-
mieścić meble i inne pamiątki. Mąż był 
po ciężkim zawale, nie mógł mi pomóc, 
wszystkie formalności związane z likwi-
dacją mieszkania w Gnieźnie załatwia-
łam sama. Sprzedałam więc wszystko 
co można było sprzedać Desie, a sobie 
ze względów rodzinnych zostawiłam 
jedynie portret. W tej chwili mówię, że 
szkoda, ale co innego można było wtedy 
zrobić. Tym bardziej, że syn z synową 
przebywali na stypendium w Wiedniu. 
Był to 1991 rok, który wspominam jako 
jeden z najcięższych w moim życiu.”

Co wiemy o Leonie Lasockim  
i jego potomkach?

Mieszkający w rodzinnym Brocho-
wie (pow. Sochaczew) Leon Adrian La-
socki był wielkim społecznikiem i po-
dobnie, jak wszyscy członkowie rodu 
Lasockich z Lasocina, gorącym patriotą, 
zaangażowanym w sprawy kraju. W du-
chu umiłowania ojczyzny  wychowywali 
go jego rodzice Michał Maurycy Mate-
usz Lasocki z Lasocina hr. Dołęga (1791-
1814), który był powiatowym sędzią 
pokoju w Sochaczewie i jego matka An-
tonina Katarzyna z Łączyńskich hr. Na-
łęcz (1793-1864). Niemałą rolę odegrali 
dziadkowie, a zwłaszcza Adam Lasocki 
z Lasocina hr. Dołęga (1730-1796), który 
był posłem, uczestnikiem Sejmu Wiel-
kiego. Za zasługi dla ojczyzny był od-
znaczony orderami Orła Białego (1787) 
i Świętego Stanisława (1777).

Nic więc dziwnego, że wraz z wielo-
ma innymi członkami rodu Lasockich 
wziął udział w Powstaniu Styczniowym 
(1863). Po zdławieniu Powstania przez 

władze carskie za udział w nim został 
skazany na zesłanie i skierowano go 
na Syberię. Żona dowiedziawszy się, że 
wyrok jest nieodwracalny znalazła ma-
larza, który przed wyjazdem męża na 
zesłanie namalował jego portret. Leon 
Lasocki udał się na zesłanie, a jego żona 
Bronisława Agnieszka z Łuszczewskich 
pozostała z trójką dzieci: Marią, Anto-
nim i Michałem i zajęła się ich wycho-
waniem. Była córką Antoniego Łusz-
czewskiego i Marianny z Zielińskich  
(ur. w 1835 r. w Mszczonowie). Bronisła-
wa Lasocka po sprzedaniu swojego ro-
dzinnego majątku w Brochowie (300 ha)  
w 1867 r. nabyła majątek Milanówek 
(181 ha), gdy jej dwaj synowie byli jesz-
cze dziećmi i przez 22 lata sama prowa-
dziła gospodarstwo . W 1899 r. zdecydo-
wała się sprzedać majątek młodszemu 
synowi Michałowi. Majątek składał się 
wówczas z wsi i folwarku. Tymczasem 
jego siostra Maria Lasocka (1859-1873) 
zmarła w czasie pobytu w Gleichen-
bergu, stosunkowo młodo bo w wieku  
14 lat. Według opowieści rodzinnych, 
które przytacza Anna Kołaczykowa, 
Maria wyróżniała się dużym zdolnościa-
mi plastycznymi. Niejako na dowód tego 
przywiozła i podarowała narysowany 

przez Marię autoportret, który wykona-
ła  po zaledwie pięciu miesiącach nauki  
rysunku. 

Mieszkający wraz z matką we dwo-
rze na terenie majątku Milanówek syn 

Maria Lasocka – autoportret podarowany 
przez Annę Kołaczyk

ciąg dalszy ze str. 1
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Leona – Michał Lasocki (1862-1938), 
miał ze swoją żoną Jadwigą z d. Kar-
ską czworo dzieci Lucynę (1892-1945), 
Helenę (zm. w 1958 r.), Leona i Jadwi-
gę, z których Jadwiga zmarła w 1904 r. 
jako dziecko. Michał bardzo chciał by 
pamięć o niej pozostała na trwałe, poda-
rował więc parcelę z przeznaczeniem na 
kościół, ale zastrzegł by był pod wezwa-
niem św. Jadwigi na co się chętnie zgo-
dzono. „Lucynę, Helenę i Leona – mówi 
Anna Kołaczyk – dobrze znałam, Helena 
była moją matką chrzestną. Córki ni-
gdy nie wyszły za mąż, Leon natomiast 
(zm. 1943 r.) się ożenił, ale wkrótce się 
rozwiódł i z  tego związku małżeńskiego 
dzieci nie było. Co do Lucyny, to miała 
jeszcze siostrę bliźniaczkę, której dano 
na imię Kazimiera, ale zmarła będąc 
niemowlęciem. W ten sposób gałąź rodu 
Lasockich reprezentowana przez Mi-
chała i jego dzieci z braku potomstwa 
zakończyła się. Wszystkie te osoby są na 
licznych zdjęciach, które przed dwoma 
laty przekazałam burmistrzowi”.

Kontynuatorem rodu był drugi z synów 
Leona – Antoni Lasocki (zm. w 1911 r.); 
wraz  ze swoją żoną Marią Pągowską 
(1854-1943) mieli jedną  córkę Janinę  
(1878-1943). Po kilku latach małżeń-
stwa Antoni pozostawił żonę z córką, 
wyjechał do Paryża i z bliżej nieznanych 
powodów już nigdy do kraju nie wró-
cił. Jego córka Janina wyszła za mąż za 
Jana Rostworowskiego, pochodzącego 
z majątku Stelmachów pod Tykocinem. 
Z tego związku przyszła na świat córka 
Elżbieta (1904-1994), która wyszła za 
mąż za płk. Władysława Wielowiejskie-
go (1886-1943). Z tego związku przyszła 
na świat trójka dzieci: Andrzej, Adam  
i Anna. 

Po wybuchu wojny w 1939 r.  ojciec 
jako oficer dostał rozkaz ewakuowania 
się do Rumunii i byliśmy tam przez pół-
tora roku. Była wtedy możliwość uciecz-
ki do Francji, ale moja mama mając ze 
sobą trójkę dzieci i 87-letnia babunię, 
którą uwielbiała nad życie, powiedzia-
ła, że co ma się stać, niech się stanie, 
ale  ona z Rumunii nigdzie się nie ru-
sza. Potem nieoczekiwanie nastąpiło coś 
niezwykłego, ktoś z ziemian przekupił 
Niemców, którzy pozwolili tym przeby-
wającym w Rumunii żonom oficerów  
z dziećmi wrócić do kraju. I tak w 1941 
roku wsadzili nas do pociągu i w bydlę-
cych wagonach wywieźli do Wiednia,  
a stamtąd do Krakowa. Tam trafiliśmy 
do więzienia na Montelupich, gdzie 

spędziliśmy dwie noce wśród szczurów 
i podejrzanego towarzystwa. W W-wie 
tymczasem przez cały czas przebywał 
w naszym mieszkaniu  mój dziadek Jan 
Rostworowski. Uratował i zabezpieczył 
część rzeczy i pamiątek rodzinnych. 
Tymczasem udało nam się przedostać  
z Krakowa do W-wy. Tatuś wówczas jesz-
cze żył. W 1943 r. zmarły najbliższe mi 
osoby: w kwietniu – prababcia Maria,  
w maju – mój tatuś, który nie wytrzymał 
trudów wojny, w Rumunii był interno-
wany w obozie. Wreszcie dziadek Jan 
Rostworowski ciężko schorowany pozo-
stał w domu, gdy w 1944 r. Niemcy wy-
pędzali nas z W-wy i nie pozwolili go za-
brać. Przypadkowo, gdy Niemcy weszli 
do domu przebywał u nas brat – żołnierz 
AK, który w czasie Powstania był na 
przepustce. Skierowano nas wszystkich 
do Pruszkowa do obozu przejściowego 
Gulag 121. W Pruszkowie 20-letniego 
brata oddzielili od nas, skierowali do 
obozu pracy w Niemczech i chyba tam 
zmarł, bo wszelki słuch po nim zagi-
nął. Byłam w Niemczech już po wojnie 
w tej miejscowości, gdzie miał być ten 
obóz, ale nie odnalazłem jego grobu. 
Zapaliłam świeczkę na wspólnej mogile 
zmarłych, pomodliłam się i to wszystko.  
Pozostaliśmy teraz we dwoje – mój drugi 
brat Adam, który ma 87 lat, jest ciężko 
chory, nie wychodzi z domu –  i ja. Brat 
ma dwoje dzieci, a ja mam jednego syna. 
Syn miał mnie przywieźć do Milanówka, 
ale nie mógł bo jest służbowo w USA. 
Nie chciałam jednak odkładać tej wizyty 
w Milanówku, więc przywiózł mnie i ob-
raz z Poznania mój sąsiad. Było trochę 
kłopotów, bo obraz ma duże wymiary  
i nie chciał się zmieścić w zwykłym sa-
mochodzie typu combi. Na szczęście są-
siad miał też furgonetkę i skorzystaliśmy 
z niej. Przekazanie tego obrazu traktuję 
jako misję rodzinną i dlatego zależało mi 
na tym by ją do końca spełnić. 

Anna Wielowieyska wyszła za mąż 
za doc. dr. Zdzisława Kołaczyka, wielo-
letniego prorektora Akademii Ekono-
micznej w Poznaniu (zm. w 2008), auto-
ra wielu podstawowych prac z dziedziny 
rachunkowości. I to jej właśnie zawdzię-
czamy wizytę w naszym mieście i prze-
kazanie cennej pamiątki rodzinnej – por-
tretu Leona Lasockiego do Milanówka. 

Grobowiec rodziny Lasockich 
na Cmentarzu Powązkowskim

Po zesłaniu na Syberię do miejsco-
wości Czambor żona Leona początkowo 

starała się, aby tam do niego pojechać. 
Starania o zgodę na wyjazd trwały bar-
dzo długo i kiedy już takie pozwolenie 
otrzymała prawie jednocześnie przyszło 
zawiadomienie o jego śmierci. Wykupiła

Miejsce na Cmentarzu Powązkow-
skim tuż za kościołem Karola Borome-
usza, postawiła tam w 1865 r. grobowiec 
z pięknym klasycystycznym nagrob-
kiem, w którym pochowała sprowadzo-
ne z Syberii zwłoki męża. Autorem czę-
ści architektonicznej był słynny polski 
architekt i budowniczy Emil Falkowski, 
rzeźbę wykonał inny słynny artysta – je-
den z najwybitniejszych polskich rzeź-
biarzy Leonard Marconi. Po śmierci 
spoczęła w tym grobowcu również i ona, 
a następnie Michał Lasocki i jego żona. 
Pochowana w tym samym grobowcu jest 
również prababcia pani Kołaczykowej – 
Maria Lasocka.

Na stronie internetowej Komitetu 
Powązkowskiego o grobowcu czyta-
my, że „w czasie nalotu rosyjskiego na 
dworzec Gdański w 1942 r. został zbom-
bardowany i zawaliła się wówczas jego 
górna część.”  „W czasie Powstania War-
szawskiego nagrobek – wspomina moja 
rozmówczyni – grobowiec uległ dalszym 
zniszczeniom po zmasowanych atakach 
Niemców. Okazało się, że na znajdują-
cym się w pobliżu grobowcu z czasów  
I wojny światowej, gdzie pochowany był 
jakiś wysokiej rangi oficer, umieszczo-
no wielkie działo, powodując całkowite 
zniszczenie jego górnej części, stosun-
kowo mało uszkodzony pozostał tylko 
dół. Szczątki kamienia leżały częściowo  
w ziemi, częściowo na powierzchni zie-
mi wokół nagrobka aż do 1995 r.  

Po wojnie, kiedy Jerzy Waldorf  wy-
stąpił z inicjatywą odnowy zabytkowych 
pomników zakładając w roku 1974 Spo-
łeczny Komitet Opieki na rzecz Ochrony 
Starych Powązek, moja mamusia poje-
chała do Waldorfa, aby przekonać go, 
by odnowiono grobowiec Lasockich, bo 
spoczął w nim wielki patriota, uczestnik 
walk o niepodległość, żołnierz Powsta-
nia Styczniowego, potomek posła Sejmu 
Wielkiego, mąż osoby, która wiele czasu 
i pieniędzy poświęcała na pracę charyta-
tywną, zwłaszcza wspierając działalność 
tzw. ochronek  (przedszkoli). Starania  
o przekonanie Waldorfa do tego pomysłu 
trwały dość długo, wreszcie  zaintereso-
wał się propozycją  i podjął decyzję przy-
stąpienia do odbudowy. Górną arkadową 
część nagrobka  zrekonstruowano na po-
stawie dokładnej analizy zachowanych 
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fragmentów, które odnaleziono 
w pobliskim rumowisku, pieczo-
łowicie zebrano i zabezpieczono. 
Swego rodzaju ciekawostką jest 
to, że postać Chrystusa uda-
ło się zrekonstruować poprzez 
studium zachowanej części nóg 
i ich ustawienia, co autorom 
rekonstrukcji zasugerowało po-
zycję, w jakiej w oryginale była 
przedstawiona postać.”

Warto wiedzieć, że nagrobek 
L. Lasockiego był tysięcznym 
obiektem, który odrestaurowano 
z inicjatywy Komitetu Powąz-
kowskiego. Zdaniem fachowców 
jest to prawdziwa perła wśród 
wszystkich zrekonstruowanych 
nagrobków. Nagrobek odbudo-
wali i prace konserwatorskie 
wykonali Tomasz Rogala i Ry-
szard Szemraj w latach 1995-
1996, a koszt remontu wyniósł 
95 000 zł.

Kto namalował portret 
Leona Lasockiego?

Pytanie to uczestnicy spotkania  
z przedstawicielką rodziny Lasockich 
wielokrotnie ponawiali, ponieważ obraz 
nie jest podpisany, ale pani Anna Ko-
łaczykowa w żaden sposób nie mogła 
sobie przypomnieć nazwiska artysty. 
Na podstawie pobieżnej oceny płótna  
i faktu, można było przypuszczać, że do 
budowy nagrobka na Powązkach żona 
zmarłego Bronisława Lasocka zaanga-
żowała najwybitniejszych twórców, że 
malarz, który go namalował też należał 
do tych najlepszych w owym czasie.

Już po powrocie p. Kołaczykowej do 
Poznania w rozmowach telefonicznych 
pojawiło się imię, a następnie praw-
dopodobne nazwisko twórcy i wkrótce 
okazało się, że jest nim Józef Simmler 
(1823-1868), sławny w owym czasie pol-
ski malarz, portrecista, wybitny repre-
zentant realizmu. Malarstwo studiował 
w Dreźnie, Monachium. Malował obrazy 
religijne, historyczne i portrety. Wśród 
portretów szczególnie znane są w Pol-
sce „Śmierć Barbary Radziwiłłówny” 
(1860) i „Portret Jadwigi Łuszczewskiej 
‘Deotymy’” (1855). W tym momencie 
należałoby jeszcze ustalić, czy pisarka 
znana głównie pod pseudonimem De-
otyma z domu Łuszczewska (!!!) ma coś 
wspólnego z matką Michała Lasockiego 
Bronisławą Łuszczewską? Interesują-
ca jest też linia potomków Antoniego 
Lasockiego, z której wywodzi się Anna 
Kołaczykowa, ale zajmiemy się tym po  

zebraniu większej ilości informacji. 
Tych bocznych odgałęzień rodziny La-
sockich  – potomków Antoniego Lasoc-
kiego jest  bardzo dużo i aby nie popełnić 
błędów w pełnym opracowaniu trzeba 
zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi 
źródłami.

Oglądając obraz Leona Lasockiego 
pamiętajmy, jak jego twórcę ocenia-
li współcześni mu znawcy malarstwa: 

„jego obrazy odznaczały się łudzącym 
podobieństwem i wnikliwą charakterysty-
ką portretowanych osób, nastrojem oraz 
dbałością o szczegóły”.

Andrzej Pettyn

P.S. Bohater przekazanego obrazu 
Leon Lasocki prawdopodobnie za życia 
w Milanówku nigdy nie był, gdyż jego 
żona Bronisława nabyła majątek Mila-
nówek już po jego śmierci. Przekazanie 
obrazu nastąpiło w Galerii „Letnisko” 
(ul. Kościelna 3), będącej częścią Mila-
nowskiego Centrum Kultury. Znajduje 
się ona na terenie podarowanym w 1908 
r. zarządowi Milanowskiego Towarzy-
stwa Letniczego przez Michała Lasoc-
kiego, który był założycielem i wielolet-
nim prezesem MTL-u.

1 Udało się już zebrać komplet informa-
cji o całym „klanie” Lasockich związa-
nych z Milanówkiem wraz tzw. bocz-
nymi odgałęzieniami. Przedstawimy  
je wkrótce w „Biuletynie”. 

2 Andrzej Stawarz (red.) „Zarys dziejów 
Milanówka”, Urząd Miasta, Milanówek 
1995

3 Ochronka to wczesna forma przedszko-
la. Ochronki zaczęły powstawać w XIX 
w. początkowo, aby zapewnić opiekę  
i wychowanie dzieciom z rodzin ubo-
gich, często pozbawionych matek.  
W Milanówku pierwsza ochronka po-
wstała w 1928 r. i prowadziła ją Izydora 
z Frasunkiewiczów Kocowa.

Elżbieta z Roztworowskich Wielowieyska 
– wnuczka Antoniego Lasockiego w swoim 
mieszkaniu w Gnieźnie

Poszukujemy 
informacji 
Zamieszczona w poprzednim numerze „Biuletynu” prośba o pomoc w znale-

zieniu informacji nt. mjr. Józefa Szerwińskiego przyniosła dobry wynik. Dzięki 
pomocy Ryszarda Szadkowskiego (dziękujemy za pomoc!) udało się dotrzeć do 
córki zmarłego, a to umożliwi pozyskanie dalszych informacji i Tow. Przyjaciół 
Polanicy będzie się mogło zaopiekować znajdującym się tam grobem zmarłego 
mieszkańca Milanówka. O samym mjr. Szerwińskim szerzej napiszemy w jed-
nym z najbliższych Biuletynów.

Zachęceni powodzeniem pierwszego apelu, zwracamy się do Czytelników o 
pomoc w ustaleniu następujących faktów:
1) Kiedy (w którym roku) postawiono przy Lasku Pondra (ul. Wojska 

Polskiego) pierwszą tablicę upamiętniającą żołnierzy AK zamordo-
wanych przez Niemców w 1944 r.? Jak wiadomo, 10 sierpnia 1999 r. 
zamieszczono tu nową tablicę z tekstem już w pełni prezentującym 
prawdę tragicznych wydarzeń, które miały tam miejsce.

2) Kiedy (konkretnie w którym roku) Plac Stefana Starzyńskiego otrzy-
mał tę nazwę? Jak się nazywał poprzednio? Plac Wolności? Plac Poko-
ju?
 Informacje prosimy przekazać telefonicznie (0-22-758-37-08), lub: Tow. 

Miłośników Milanówka, Skrytka pocztowa 46, 05-822 Milanówek. Dziejemy za 
pomoc.

Towarzystwo Miłośników Milanówka

Wydarzenia
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Kalendarz wydarzeń
maj / czerwiec 2009
29 maja (piątek)

godz. 20.00
Scena Teatralna „Klimakterium i już”
Miejsce – Miejska Hala Sportowa nr 1, 
ul. Żabie Oczko 1

30 maja (sobota) 
godz. 19.00 
„Ptaki w naszym ogrodzie – Milanówek 
2009 r.” Wystawa prac Jacka Wierzejskiego. 
Miejsce – Milanowskie Centrum Kultury

31 maja (niedziela)
godz. 10.00
Dzień Dziecka w MCK, Festyn Urszu-
lański – Święto Krówki
Miejsce – MCK, Teatr Letni 

1 czerwca (poniedziałek)
godz. 10.15
IX finał konkursu „Bądź bezpieczny”
Miejsce – Zespół Szkół Gminnych nr 3

5-7 czerwca (piątek – niedziela)
Festiwal Otwarte Ogrody
(szczegółowy program w załączonym infor-
matorze i na stronie www.milanowek.pl)

10 czerwca (środa)
godz. 15.30
Streetball
Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2,  
ul. Literacka 20

13 czerwca (sobota)
godz. 18.00 
Wystawa malarstwa Niny Gąsowskiej 
„Ach, kwiaty w Milanówku” 
Miejsce – Milanowskie Centrum Kultury

18 czerwca (czwartek)
godz. 19.00
Zakończenie Ligi Siódemek
Miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 

Do konkursu przystąpiło 62 uczniów 
z milanowskich szkół. Komisja konkur-
sowa oceniła prace, przyznając następu-
jące miejsca:
1. Katarzyna Konopka (16 lat)
2. Inga Wójcicka (15 lat)
3. Kalina Hussein (14 lat)
3. Aleksandra Wesołowska (14 lat)

Wyróżnienie:
1.Edyta Siekierska (13 lat)

Dla osób, które zajęły miejsca punk-
towane i wyróżnienia Burmistrz Miasta 
Jerzy Wysocki wraz z Przewodniczącą 
konkursu – Radną Marią Sobczak wrę-
czyli dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Zwycięski projekt zostanie wykorzy-
stany do produkcji milanowskich przypi-
nek wręczanych podczas obchodzonych 
jubileuszy i innych imprez miejskich. 
Dziecięce logo 90-lecia istnienia Gmi-
ny Milanówek, autorstwa Katarzyny 

Konkurs na dziecięce logo
rozstrzygnięty!

Zanim to jednak nastąpi, młodzież na-
bierać będzie doświadczenia pod okiem 
dziennikarzy z lokalnej prasy i dzię-
ki ich uprzejmości, zamieszczać swoje 
pierwsze teksty na jej łamach. Z dumą  
i radością przeczytaliśmy pierwszy tekst 
uczestniczki warsztatów w Gazecie Gro-
dziskiej, która jako pierwsza, wyraziła 

Młodzi dziennikarze  
w Milanowskim Centrum Kultury

Konopki, zostało zamieszczone na 
pierwszej stronie obecnego wydania 
biuletynu. Wszystkie konkursowe pra-
ce będzie można obejrzeć na wystawie  
w Milanowskim Centrum Kultury, 
podczas uroczystej Sesji Rady Miasta  
5 czerwca br. w ramach obchodów  
90-lecia Gminy Milanówek i 110-lecia 
Letniska Milanówek oraz trwającego 
Festiwalu Otwarte Ogrody.

Serdecznie dziękujemy uczniom za 
tak liczny udział w konkursie oraz dy-
rekcjom szkół i nauczycielom za pro-
pagowanie i zachęcanie do aktywnego 
udziału w życiu miasta.

Biuro Promocji Miasta 
Dorota Sulinowska

Podczas XXV sesji Rady Miasta Milanówka 28 kwietnia br. zostały ogłoszone wyniki 
„Konkursu na dziecięce logo obchodów jubileuszowych Miasta Milanówka”. 

chęć dania szansy młodym dziennika-
rzom. Wkrótce materiały przygotowane 
przez uczestników warsztatów będzie 
można oglądać także w milanowskiej te-
lewizji internetowej, zajęcia przewidują 
bowiem także pracę z kamerą. Zaprasza-
my wszystkich chętnych do przyłączenia 
się do już istniejącej grupy. Dla uczniów 

i studentów warsztaty są bezpłatne.  
Dajemy możliwość sprawdzenia w prak-
tyce nowo nabytych umiejętności w prasie  
i w telewizji internetowej, wkrótce także  
w Biuletynie! Naprawdę warto spróbo-
wać. 

Zapraszamy w czwartki o godz. 16.00 
do Milanowskiego Centrum Kultury.

Biuro Koordynacji Prac Artystycznych MCK 
Aneta Bialik 

W Milanowskim Centrum Kultury ruszyły warsztaty dziennikarskie. Ponad 20 mło-
dych osób wyraziło chęć tworzenia własnej gazety.

Wydarzenia l Kultura

19 czerwca (piątek)
godz. 20.00 
Salonik z kulturą – Zbigniew Zama-
chowski i inni
Miejsce – Milanowskie Centrum Kultury

20-28 czerwca
godz. 11.00
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w sza-
chach
Miejsce - Milanowskie Centrum Kultury

29 czerwca (niedziel) 
godz. 9.00
Wycieczka rowerowa do Żelazowej Woli
Zbiórka – Milanowskie Centrum Kultu-
ry, ul. Kościelna 3. 
Minimalny wiek uczestników – 15 lat

4 lipca (sobota)
godz. 19.00 
„Na pierwszy znak...” – szlagiery 
z repertuaru m.in. Hanki Ordonówny  
i Edith Piaf
Miejsce – Milanowskie Centrum Kultury
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Przede wszystkim będzie to miejsce 
przyjemnych spotkań w artystycznie 
zaaranżowanym wnętrzu. Z rozmów  
z osobami, które odwiedzają Centrum 
Kultury wynika, że w mieście potrzeb-
na jest Kawiarenka Kulturalna, która 
będzie miejscem spotkań przy kawie, 
dobrym deserze i dźwiękach muzyki na 
żywo. Zakątek zachowa charakter Gale-
rii promującej rękodzieło milanowskich 
artystów oraz miejsca promującego Mi-
lanówek, poprzez sprzedaż publikacji  
i materiałów promocyjnych miasta, jed-
nocześnie będzie miejscem spotkań dla 
grup dyskusyjnych, wieczorów poetyc-
kich, koncertów plenerowych, w tym 
prezentacji umiejętności muzycznych  
i plastycznych mieszkańców Milanów-
ka. Działalność Zakątka ma służyć inte-
gracji mieszkańców Milanówka poprzez 
kameralne koncerty, projekcje filmowe, 
pokazy slajdów, wernisaże, wystawy, 
dyskusje oraz prezentacje podróżni-
cze w intymnej, przytulnej atmosferze. 
Podkreślając artystyczny charakter Ka-
wiarenki, pragniemy – we współpracy 
z lokalnymi artystami – umożliwić od-

wiedzającym własnoręczne wykonanie 
drobnych prac plastycznych z cerami-
ki, malowania obrazków na szkle lub 
malowania na jedwabiu. W ten sposób, 
miło spędzając czas w klimatycznej Ka-
wiarence, można będzie własnoręcznie 
wykonać niepowtarzalny prezent dla 
bliskiej osoby. Przez cały sezon letni,  
w co najmniej jeden weekend w miesią-
cu organizowany będzie we współpracy 
z lokalnymi artystami Kiermasz „Arty-
styczny Krąg” – przy Zakątku pojawiać 
się będą kramiki z rękodziełem, z możli-
wością zakupu dla mieszkańców miasta 
i odwiedzających. 

Aby lokal spełniał wymienione funk-
cje pragnę, aby był czynny od 10.00 
do 22.00 przez siedem dni w tygodniu. 
Umożliwi to odwiedzanie Galerii i Ka-
wiarenki nawet tym mieszkańcom, 
którzy pracują poza miastem i dopiero 
wieczorem lub w weekend szukają miej-
sca, w którym mogliby spędzić miło czas  
z przyjaciółmi poza domem. Mam na-
dzieję, że  po dobudowaniu tarasów, 
Jedwabny Zakątek i jego otoczenie sta-
nowić będzie namiastkę rynku, miejsca 

Nowe oblicze „Jedwabnego Zakątka”
Budynek przy ulicy Warszawskiej 36, w którym dotychczas mieściła się galeria Jedwabny Zakątek oraz Kwiaciarnia Róża, będzie 
już wkrótce służył mieszkańcom w nowym kształcie. Połączone budynki w przyszłości otoczone zostaną z dwóch stron drewnia-
nymi tarasami, na których staną kawiarniane stoliki. Jedwabny Zakątek będzie miejscem, które pod patronatem Milanowskiego 
Centrum Kultury, będzie łączyć w sobie wiele funkcji, wynikających z potrzeb kulturalnych mieszkańców.

spotkań mieszkańców oraz umożliwi 
wyjście z działalnością kulturalną do 
osób, które przechodząc tą niezwykle 
uczęszczaną częścią miasta, dzięki na-
szym działaniom, będą miały możliwość 
zatrzymania się i choć na chwilę uczest-
niczenia w którymś z odbywających się 
tam wydarzeń. 

Serdecznie zapraszam wszystkich 
Państwa, przysiądźcie się latem do sto-
lika przy Zakątku, porozmawiamy przy 
kawie, posłuchamy muzyki, wdycha-
jąc milanowskie powietrze, które – jak 
mawia moja przyjaciółka – pachnie jak 
nigdzie, szczególnie po deszczu, a po 
koncercie spotkamy się z występujący-
mi tu muzykami, aktorami, poetami, ale 
przede wszystkim ze sobą, bo takiej inte-
gracji ma służyć to miejsce. 

Do zobaczenia już wkrótce!
Z pozdrowieniami  

dla czytelników Biuletynu

Dyrektor  
Milanowskiego Centrum Kultury 

Anna Osiadacz

Wydarzenia l Kultura



11Biuletyn Miasta Milanówka nr 3/2009

„Legenda z Twojego miasta regionu i kraju” 
– konkurs plastyczny rozstrzygnięty
plastyki oraz Cukierni MILAGRO  
ul. Dworcowa 2 (pawilon 6) za tort – na-
grodę niespodziankę, którą rozlosowa-
liśmy wśród wszystkich uczestników 
milanowskiego wernisażu.

Z rozmów przeprowadzonych w cza-
sie otwarcia wystawy z uczestnikami 
konkursu i ich  rodzicami wynika, że 
konkurs spotkał się z dużym zaintereso-
waniem (blisko 400 prac z całej Polski!) 
i warto będzie kontynuować tego ro-
dzaju konkursy, ponieważ przyczynia-
ją się do zwiększenia zainteresowania 
sztukami plastycznymi i umożliwiają 
wyłonienie najbardziej utalentowanych 
młodych ludzi, którzy być może zechcą 
kiedyś podjąć studia w tej dziedzinie.

Wyniki konkursu: 
 l kategoria do lat 5

I miejsce: Bernard Piszczelski, 
wiek: 3,4 roku, Warszawa,  
„Legenda o Bazyliszku”

II miejsce: Blanka Klepacz, wiek:  
5 lat,  Milanówek, „Królowa Bał-
tyku”

III miejsce: Natalia Paciorek, wiek 
5 lat, Milanówek, „Królowa Bał-
tyku”

III miejsce: Adrian Kasperek, wiek: 
5,5 roku, Lublin, „Legenda o ka-
mieniu nieszczęścia”

 l Wyróżnienia: 
 – Staś Dubielis, wiek: 5 lat, Milanówek 

„Podanie o Popielu” 
 – Natalia Michalczuk, wiek: 5 lat,  

Milanówek „Królowa Bałtyku”
 l kategoria 6-7 lat

I miejsce: Wiktoria Nowak, wiek:  
7 lat, Poznań „Siostra 7 kruków”

II miejsce: Karolina Biernat, wiek: 7 
lat, Żyrardów „Smok Wawelski”

III miejsce: Wiktor Szot, wiek: 7 lat, 
Żyrardów „Janosik”

 l Wyróżnienia:
 – Julia Więcław, wiek: 6 lat, Piekary 

Śląskie „Legenda o Św. Barbarze”
 – Kacper Prusiński, wiek: 7 lat, Kra-

śnicza Wola „Legenda o Smoku Wa-
welskim”

 – Olga Fabiś, wiek: 6 lat, Poznań  
„O Smoku Wawelskim" 

 – Julianna Miernik, wiek: 7 lat, Mila-
nówek „Złota Kaczka” 

 l kategoria 8-10 lat
I miejsce: Jakub Dyła, wiek: 9 lat, 

Jelenia Góra „Legenda o powsta-
niu Jelenia Góra”

II miejsce: Dorota Jankowska, wiek: 
10 lat, „Legenda o Wandzie co nie 
chciała Niemca”

III miejsce: Natalia Klimkiewicz, 
wiek: 10 lat, Żyrardów „Legenda 
o Czechu, Lechu i Rusie”

III miejsce: Aleksandra Paciorek, 
wiek: 10 lat, Milanówek „War-
szawska Syrenka”

 l Wyróżnienia:
 – Kamil Nowakowski, wiek: 9 lat,  

Milanówek, „Smok Wawelski”
 – Aleksandra Michalska, wiek: 10 lat, 

Wrocław „O mostku czarownic”
 – Adrian Pietraszak, wiek: 9 lat,  

Grodzisk Mazowiecki „O smoku  
Wawelskim”

 – Natalia Obłękowska, wiek: 10 lat,  
Żyrardów „O Popielu co go myszy 
zjadły”

 – Michał Bartosek, wiek: 10 lat,  
Żyrardów 

 – Marta Majewska, wiek: 10 lat, Żyrar-
dów, „O Lechu, Czechu i Rusie”

 – Karolina Patura, wiek: 10 lat,  
Tuszyn, „Bazyliszek”

 – Wiktoria Zagrajek, wiek: 8 lat,  
Żyrardów „O królu Popielu”

 – Daria Pogorzelec, wiek: 9 lat, Jelenia 
Góra „O trzech świnkach”

 – Aneta Misiak, wiek: 9 lat, Żyrardów 
„O tym jak chleb w kamień się za-
mienił” 

 l kategoria 11-14 lat
I miejsce: Maciej Marut, wiek:  

12 lat, Lublin „Liczyrzepa”
II miejsce: Paulina Popiel, wiek:  

13 lat, Żyrardów „O królu Popielu”
III miejsce: Jeremiasz Ojrzyński, 

wiek: 11 lat, Szczęsna „Królowa 
Bałtyku”

III miejsce: Mateusz Markowski, wiek: 
11 lat, „Legenda o Bazyliszku”

Wyróżnienia:
 – Hanna Parkot, wiek: 11 lat, Milanó-

wek „O orlim gnieździe”
 – Aleksandra Oskiera, wiek: 12 lat,  

Żyrardów „Złota kaczka”
 – Szymon Krasucki, wiek: 11 lat,  

Jelenia Góra „Legenda o trzech 
świnkach”

 – Jan Wojciechowski, wiek: 13 lat,  
Milanówek „O smoku wawelskim”

 – Natalia Marcinkowska, wiek: 11 lat, 
Żyrardów „Legenda o Czechu, Lechu 
i Rusie”

 – Karolina Delekta, wiek: 12 lat,  
Lublin „Smok wawelski”

 – Magdalena Jacko, wiek: 11 lat, Mila-
nówek, „Bazyliszek”

 – Michał Sutryk, wiek: 12 lat, Lublin, 
„Smok Wawelski”

 – Małgorzata Korzeniewska, wiek:  
11 lat, Milanówek „Warszawska  
Syrenka” 

 – Sylwia Rykiel, wiek: 11 lat, Żyrar-
dów „O Popielu”

 – Pola Przyłuska, wiek: 12 lat, Poznań, 
„O Popielu”

Biuro  
Koordynacji Prac Artystycznych MCK  

Aneta Bialik 

Praca Pauliny Popiel (13 lat) z Żyrardowa 
„O Popielu co go myszy zjadły”

ciąg dalszy ze str. 2

Wydarzenia l Kultura

dla Sklepu WINE&YOU z Mila-
nówka, przy ul. Piasta 14a za nie-
odpłatne przygotowanie degusta-
cji wina dla uczestników koncertu  
z serii Salonik z Kulturą oraz ufun-
dowanie nagród w trakcie Wieczoru 
Celtyckiego.

Zespół  
Milanowskiego Centrum Kultury 

Podziękowania
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Mamy nadzieję, że otwarte boisko pomoże młodym mieszkańcom miasta dobrze 
wypocząć i z pożytkiem dla zdrowia oraz własnej kondycji spędzić wolny czas. Ocze-
kujemy, że wszyscy odwiedzający teren szkolny i korzystający z jego bazy sportowej 
uszanują oddane im do użytku miejskie mienie,  będą stosować się do obowiązujące-
go regulaminu, a ich zachowanie nie będzie budzić zastrzeżeń.

Czas na relaks

Harmonogram zajęć na naj-
bliższe tygodnie  
jest następujący:
Maj  
(Opiekun – nauczyciel wychowania 
fizycznego lub inny nauczyciel 
szkoły)

 l poniedziałek, środa, piątek 
17.30-20.30

 l wtorek, czwartek 16.00-19.00 
Piłkarska Liga Siódemek,  
19.00-20.30 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku informuje,  
że zostały wznowione popołudniowe i świąteczne dyżury na-
uczycieli na boisku szkolnym. Zapraszamy dzieci i młodzież  
i zachęcamy do aktywności fizycznej  na powietrzu. 

Tak było w poprzednich latach

Mój gość opowiada o pobycie w USA, 
o tym jak przyjęci zostali przez Amery-
kanów, zarówno młodych na uniwersy-
tetach, którzy wychowani w zupełnie 
innej rzeczywistości, zadawali irytujące 
pytania: dlaczego ich ratowaliście, skoro 
sami mogliście przez to zginąć?, jak i tych 
u szczytu władzy – w tym prezydenta Ba-
racka Obamę. Opowiada także o czasach 
wojny, o wdzięczności ze strony ocalo-
nych Żydów ze Stowarzyszenia „Dzieci 
holokaustu” i ludziach, których spotkał, 
jako członek Polskiego Stowarzyszenia 
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, 
odznaczony medalem Yad Vashem za rato-
wanie życia żydowskich współobywateli.

„Przed wyjazdem obawiałem się ata-
ków na nas Polaków, spowodowanych 
mylnym obrazem historii, wykrzywia-
nym przez propagowanie hasła 'polskie 
obozy koncentracyjne', bałem się, że 
Amerykanie nie do końca rozumieją, że 
Polacy byli ofiarami, a obozy budowali 
okupanci. Ale dziś stwierdzam, że ta wi-

zyta zrobiła więcej dla wzajemnego zro-
zumienia Polaków, Żydów i Ameryka-
nów, niż dziesiątki not dyplomatycznych 
i protestów przeciwko używaniu tego 
terminu” – mówi Tadeusz Stankiewicz. 
„Przyjmowali nas jak bohaterów, z aten-
cją... młodym trudno było zrozumieć, 
dlaczego... a przecież to był impuls, 
odruch – ratować bliźniego, a później 
dopiero myśleliśmy całą rodziną, jak 
to zrobić, żeby wyjść z tego cało. Sam 
przyniosłem do domu jednego mężczy-
znę, miałem wtedy 8 lat, ale ja po prostu 
wiedziałem, że moi rodzice pomogą.”

Wizyta w USA rozpoczęła się uroczy-
stością nadania skrzyżowaniu Madison 
Avenue i 37th Street imienia Sprawie-
dliwego wśród Narodów Świata – Jana 
Karskiego, następnie polska delegacja 
odbyła liczne spotkania: z grupą kon-
gresmanów w Waszyngtonie, z prasą, ze 
studentami uniwersytetów, z dyrekcją 
Muzeum Holokaustu. Pobyt zakończony 
został uroczystością na waszyngtońskim 

Kapitolu z prezydentem Barackiem Oba-
mą, której fragmenty oglądać mogliśmy 
we wszystkich serwisach informacyj-
nych. Zainteresowanie mediów Panem 
Tadeuszem i pozostałymi członkami de-
legacji jest teraz duże. Obiecał, że kiedy 
znajdzie czas, podzieli się z nami swoimi 
wspomnieniami, na bazie których będzie 
zresztą powstawał film. 

Są ludzie, którzy opowiadają rzeczy 
niesamowite i te zwyczajne w sposób tak 
interesujący, że trudno oderwać się od 
słuchania. Pan Tadeusz niewątpliwie do 
nich należy. To szczęście, że wśród wielu 
wspaniałych mieszkańców, mamy w Mi-
lanówku także i Jego. Mój gość na zakoń-
czenie pokazuje mi kartki świąteczne, 
które dostaje regularnie od „Dzieci Holo-
kaustu”. Wzruszony opowiada o wdzięcz-
ności i pamięci, którą darzą Sprawie-
dliwych ocaleni. „Oni zawsze pamiętają  
o nas, interesują się nami, wciąż dzięku-
ją, czasami myślę, że wiedzą o nas wię-
cej, niż my sami o sobie”. Mam nadzie-
ję, że uda się spisać wspomnienia Pana 
Tadeusza, a może warto pomyśleć, aby 
takich ludzi zapraszać na lekcje historii? 
Żaden podręcznik, ani opracowanie nie 
odda tamtych czasów w sposób tak cie-
kawy i namacalny, jak takie spotkanie  
z żywą historią.

Dziękuję Panie Tadeuszu
Anna Osiadacz

Milanowianin uhonorowany 
przez prezydenta USA  
Baracka Obamę!
Siedzę zasłuchana w opowieść Pana Tadeusza Stankiewicza, przed nami na stoliku wydanie The 
Washington Post z 22 kwietnia 2009, na pierwszej stronie zdjęcie pięciu Sprawiedliwych, jednym  
z nich jest właśnie Pan Tadeusz.. 

 l sobota, niedziela 16.30-20.30 
Czerwiec – do 21.06.09  
(Opiekun – nauczyciel wychowania 
fizycznego lub inny nauczyciel szkoły)

 l poniedziałek, środa, piątek  
17.30 -21.00

 l wtorek, czwartek 16.00-19.00 
Piłkarska Liga Siódemek,  
19.00-21.00 

 l sobota, niedziela 16.30-21.00 
Jednocześnie informuję, że boisko 

niedostępne jest  w czasie zajęć lekcyj-

nych, zajęć piłkarskiej ligi siódemek 
oraz 11 czerwca 2009. 

Harmonogram zajęć w czasie wakacji 
2009 roku będzie zamieszczony  
w późniejszym terminie.

Dyrektor Szkoły 
Marianna Frej
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20 maja o godz. 17. 00
Wykład podsumowujący cykl „Religie 
świata” – „Dialog między religijny”. 
Wykład wygłosi prof. Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego dr hab. 
Eugeniusz Sakowicz
Wstęp wolny. Miejsce – budynek „B” 
Urzędu Miasta

22 maja o godz. 18.00 
Salonik Literacki MU3W – spotkanie  
z pisarzem Antonim Liberą, tłumaczem, 
reżyserem, znawcą twórczości Samuela 
Becketta, autorem wielu książek, w tym 
tłumaczonej na 20 języków „Madame”. 
Spotkanie poświęcone będzie najnow-
szej książce autora „Godot i jego Cień”.
Wstęp wolny. Miejsce – Teatr Letni Mila-
nowskiego Centrum Kultury 

6 czerwca o godz. 21.00
Spektakl „Światło i dźwięk” w wykona-
niu międzypokoleniowego koła teatral-
nego (MU3W i Gimnazjum Społeczne)  
w ramach Otwartych Ogrodów
Wstęp wolny. Miejsce – Willa Waleria

Dla Słuchaczy MU3W: 

27 maja 
Z cyklu Kulturoznawstwo „Zagadnienia  
obecności Wikingów w Ameryce Północ-
nej”. Wykład wygłosi mgr Marek Łasisz.
Miejsce – Gimnazjum Społeczne przy  
ul. Brzozowej w Milanówku.  

3 czerwca o godz. 17.00
Wykłady tegoroczne zakończy spotka-
nie z medycyną naturalną w Gimnazjum 
Społecznym. 
Mgr Liliana Jacek podpowie „Jak 
ustrzec się przed zagrożeniami lata”.

9 czerwca o godz. 17.00  
Walne Zgromadzenie Słuchaczy. Zebra-
nie będzie miało charakter sprawozdaw-
czo informacyjny. Miejsce – Gimnazjum 
Społeczne. Obecność obowiązkowa. 

10 czerwca o godz. 17.00 
Uroczyste zakończenie roku akademic-
kiego 2008/2009. Miejsce – Sala OSP 
przy ul. Warszawskiej

Prezes MU3W  
Maria Dominika Inkielman

ZAPRASZA 

Nasze zainteresowanie wzbudził za-
niedbany cmentarz przy ulicy Średniej 
w Milanówku. W ramach projektu chcie-
libyśmy uporządkować teren i zebrać 
wiadomości o tym miejscu. 

Zwracamy się z prośbą do wszyst-
kich, którzy mogliby udzielić informa-
cji dotyczących cmentarza, o kontakt  
z sekretariatem szkoły: 
tel. 022 758-34-02 lub  
sekretariat@brzozowa.pl

Agata Markiewicz  
wraz z uczniami kl. Ia i Ib

Adoptujemy 
zabytek

Miejska  
Biblioteka 
informuje

Uprzejmie informujemy, że w lipcu  
i sierpniu bieżącego roku nastąpią zmia-
ny godzin pracy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Do korzystania ze zbiorów  
i do czytelni internetowej zapraszamy  
w godzinach:
 y Poniedziałki: 12.00 – 18.00
 y Wtorki: 12.00 – 17.00
 y Środy: 11.00 – 16.00
 y Czwartki: 11.00 – 16.00
 y Piątki: 12.00 – 17.00

We wrześniu Biblioteka powróci  
do stałych godzin pracy.

Dyrektor MBP 
Zofia Pawlak Szymańska 

Uczniowie klas pierwszych Społecznego 
Gimnazjum MTE realizują projekt „Ad-
optujemy zabytek”. 

Zbieramy  
informacje  
do przewodnika  
po cmentarzu

Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej mieszczą-
ce się przy ul. Okrzei 1 w Milanówku zwraca się z uprzejmą prośbą do 
mieszkańców Milanówka i ich rodzin o wszelkie informacje (dokumen-
ty, fotografie) dotyczące osób pochowanych na cmentarzu parafialnym  
w Milanówku. Archiwum jest w trakcie prac związanych z planowanym wyda-
niem przewodnika po cmentarzu. Pozyskane informacje pozwolą na uzupełnie-
nie zgromadzonego przez archiwum materiału.

Informacje prosimy kierować na adres: 
Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej  
ul. S. Okrzei 1, Milanówek
tel. /22/ 724 82 61 wew. 231; 261 kom. 510 210 290
m.jurgo@milanówek.ap.gov.pl
e.kubek@milanowek.ap.gov.pl

Na informacje od Państwa czekamy do do dnia 10 czerwca 2009 r.
Monika Jurgo-Puszcz
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1. Wstęp
Ustawą z dnia 19 marca 2009 r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. nr 56, poz. 458) Sejm zaakcep-
tował wprowadzenie reformy edukacji, 
w tym obniżenie wieku, w którym dzie-
ci będą rozpoczynać edukację szkolną. 
Ustawa wprowadza od 1 września 2012 
r. obowiązek szkolny dla dzieci sześcio-
letnich. W trzyletnim okresie pilotażo-
wym (tj. w latach szkolnych 2009/2010, 
2010/2011 i 2011/2012) poprzedzającym 
wprowadzenie tego obowiązku, decyzje 
o rozpoczęciu edukacji dziecka w wieku 
lat sześciu podejmą rodzice i dyrektor 
szkoły. Warunkiem przyjęcia dziecka do 
szkoły w tym okresie będzie posiadanie 
przez szkołę odpowiednich warunków 
organizacyjnych a także wcześniejsze 
objęcie dziecka wychowaniem przed-
szkolnym w roku poprzedzającym roz-
poczęcie nauki w szkole. Jeśli dziecko 
nie chodziło do przedszkola, wymagana 
będzie opinia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, dotycząca możliwości 
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkol-
nego przez dziecko 6-letnie. 

Zgodnie z nowelizacją, od 1 września 
2009 roku dzieci pięcioletnie będą miały 
prawo do rocznego przygotowania przed-
szkolnego. Natomiast od 1 września 2011 
roku wprowadzony zostanie obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolne-
go dla dzieci pięcioletnich. Również od 
1 września 2009 roku w przedszkolach 
i w innych formach wychowania przed-
szkolnego zaczną obowiązywać nowe 
programy, znacznie lepiej niż obecnie 
dostosowane do indywidualnych potrzeb 
każdego dziecka. 

Najważniejsze zadania Ministerstwa 
Edukacji Narodowej dotyczące edukacji 
przedszkolnej to:

 l upowszechnienie edukacji przed-
szkolnej dla dzieci w wieku 3–5 lat,

 l zagwarantowanie każdemu 
dziecku co najmniej rocznej 
edukacji przedszkolnej, przygo-
towującej do nauki w szkole,

 l zapewnienie dzieciom lepszych 
szans edukacyjnych poprzez 
realizowanie całej podstawy 
programowej we wszystkich for-
mach organizacyjnych wychowa-
nia przedszkolnego,

 l dostosowanie form wychowania 
przedszkolnego do potrzeb lokal-
nego środowiska.

Program wdrażania reformy edukacji  
w latach 2009 – 2012 w Milanówku

Priorytety te towarzyszą podejmo-
wanej po wielu analizach decyzji o ob-
niżeniu wieku  rozpoczynania nauki 
szkolnej. Sześciolatki zaczynające naukę  
w szkole powinny mieć możliwość sko-
rzystania uprzednio z edukacji przed-

szkolnej. W roku szkolnym 2009/2010 do 
klasy pierwszej pójdą razem siedmiolat-
ki i część sześciolatków. 

Drogę dziecka do edukacji szkolnej 
w najbliższych 3 latach przedstawiają 
następujące opisy:

Wydarzenia l Edukacja

Dzieci urodzone w roku 2003
ROK SZKOLNY 2008/2009

Dziecko jako pięciolatek może chodzić do przedszkola lub może 
przebywać w domu.

ROK SZKOLNY 2009/2010
Dziecko po przedszkolu może 
na wniosek rodzica pójść do  
I klasy, jeśli szkoła ma dla niego 
miejsce. 

Dziecko realizuje obowiązek 
przedszkolny.

ROK SZKOLNY 2010/2011
Dziecko kontynuuje naukę w klasie II. Dziecko rozpoczyna naukę w szkole, 

w klasie I.
ROK SZKOLNY 2011/2012

Dziecko kontynuuje naukę w klasie III. Dziecko kontynuuje naukę w klasie II.

Dzieci urodzone w roku 2004
ROK SZKOLNY 2009/2010

 Dziecko ma prawo do wychowania przedszkolnego.

ROK SZKOLNY 2010/2011
Dziecko po przedszkolu może 
na wniosek rodzica pójść do  
I klasy, jeśli szkoła ma dla niego 
miejsce. 

Dziecko realizuje obowiązek 
przedszkolny.

ROK SZKOLNY 2011/2012 
Dziecko kontynuuje naukę w klasie II. Dziecko rozpoczyna naukę w szkole, 

w klasie I.
ROK SZKOLNY 2012/2013

Dziecko kontynuuje naukę w klasie III. Dziecko rozpoczyna naukę w szkole, 
w klasie II.

Dzieci urodzone w roku 2005
ROK SZKOLNY 2010/2011

Dziecko ma prawo do wychowania przedszkolnego.

ROK SZKOLNY 2011/2012
Dziecko po przedszkolu może 
na wniosek rodzica pójść do  
I klasy, jeśli szkoła ma dla niego 
miejsce. 

Dziecko realizuje obowiązek 
przedszkolny.

ROK SZKOLNY 2012/2013
Dziecko kontynuuje naukę w klasie II. Dziecko rozpoczyna naukę w szkole, 

w klasie I.
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Założenia reformy edukacji zawie-
rające zmiany w programach wychowa-
nia i nauczania, uwzględniające także 
przejściowy niż demograficzny, spowo-
dowały konieczność przyspieszenia bu-
dowy nowego przedszkola. Rok szkolny 
2009/2010 to rok budowy, a więc rok 
niezwykle trudny dla dzieci i rodziców 
przedszkolaków, ale także 6-latków no 
i oczywiście dyrektorów szkół i przed-
szkola oraz samorządu. Stoją przed 
nami wszystkimi wyzwania i problemy, 
których rozwiązanie jest bardzo istotne 
z punktu widzenia właściwie prowadzo-
nej edukacji przedszkolnej i szkolnej. 
Nakłada się na to reforma programowa 
w ostatnim roku wychowania przed-
szkolnego oraz w pierwszej klasie szko-
ły podstawowej. Przejściowo pięciolatki 
i sześciolatki w przedszkolu będą miały 
ten sam program, a do pierwszej klasy 
z nauką czytania i pisania pójdą dzieci 
sześcioletnie z siedmioletnimi.

2. Reforma edukacji w połącze-
niu z budową przedszkola przy 
ulicy Fiderkiewicza.

W ciągu ostatnich tygodni odbywały 
się narady i spotkania z udziałem burmi-
strza miasta Jerzego Wysockiego, sekre-
tarza miasta Jarosława Komży i kierow-
nika referatu oświaty Jerzego Motały  
z dyrektorami gminnych szkół publicz-
nych : Elżbietą Przeździecką (ZSG nr 1), 
Marianną Frej (SP nr 2), Krzysztofem 
Filipiakiem (ZSG nr 3) oraz dyrektorem 
przedszkola publicznego Dorotą Malar-
ską. W spotkaniach tych uczestniczyła 
również przewodnicząca Komisji Edu-
kacji, Nauki i Młodzieży Rady Miasta 
Bożena Osiadacz. Następnie z tą proble-
matyką zostali zapoznani wszyscy radni, 
którzy na ostatniej sesji Rady Miasta 
przyjęli do akceptującej wiadomości in-
formację burmistrza o budowie nowego 
przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza 43 
(na miejscu starego obiektu) jak i plan 
wdrażania reformy edukacji w naszym 
mieście.
Rok szkolny 2009/2010
a. Budowa przedszkola na nierucho-

mości przy ulicy Fiderkiewicza 43
 – rozpoczęcie – wrzesień 2009
 – zakończenie – sierpień 2010

Biorąc pod uwagę informacje dy-
rektora przedszkola o zgłoszeniach 
dzieci do wychowania przedszkolnego 
oraz informacje burmistrza o możliwo-
ści wykorzystania części budynku przy  
ul. Spacerowej 4, zakupionego na po-
trzeby Miasta w 2007 roku lub nie-
ruchomości przy ulicy Podgórnej 49 
(Rada Miasta wyraziła zgodę na nabycie 

przedmiotowej nieruchomości w br. od 
Marszałka Województwa Mazowieckie-
go, zgodnie z ofertą Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego – z uwzględnieniem 
80% bonifikaty od ceny sprzedaży), pani 
dyrektor przedszkola publicznego pro-
ponuje w roku szkolnym 2009/2010 uru-
chomienie placówek przedszkola w sze-
ściu miejscach:
 – obiekt przy ul. Warszawskiej 18 

(dotychczasowy) 
 – obiekt przy ul. Warszawskiej 18 

(sala OSP)  
 – obiekt przy ul. Spacerowej 4 lub 

Podgórnej 49 
 – Szkoła Podstawowa Nr 1 
 – Szkoła Podstawowa Nr 2 
 – Szkoła Podstawowa Nr 3

b. Przygotowanie szkół podstawowych
Dyrektorzy szkół podstawowych 

mają zaplanowane środki na przygoto-
wanie pomieszczeń do przyjęcia 6-lat-
ków do wychowania przedszkolnego. 
Osobną kwestią jest nieznana dotąd licz-
ba chętnych 6-latków do klasy pierw-
szej. Ze względu na 3-letni okres do-
stosowawczy, należy w następnym roku 
budżetowym zagwarantować środki na 
docelowe przygotowanie logistyczne 
szkół dla dzieci sześcioletnich (szatnie, 
toalety, stołówka, świetlica). W roku 
2009 w każdej ze szkół nastąpią prace 
adaptacyjne pomieszczeń szkolnych dla 
małych dzieci lub drobne przebudowy 
czy rozbudowy. Zgodnie z założeniami 
reformy o przyjęciu dziecka 6-letniego 
będzie decydował dyrektor szkoły po 
rozpoznaniu wniosku rodziców uwzględ-
niając możliwości organizacyjne szkoły.

Z analizy danych wynika, że istnieje 
możliwość zapewnienia opieki przed-
szkolnej dla 340 dzieci, co w porówna-
niu z bieżącym rokiem szkolnym (240 
dzieci) oraz okresem budowy przed-
szkola byłoby ogromnym sukcesem 
oraz olbrzymim wysiłkiem organizacyj-
nym. Jeszcze nigdy tak dużo dzieci nie 
miało szansy dostać się do przedszkola 
publicznego. Biorąc pod uwagę informa-
cje o liczbie dzieci przyjmowanych do 

przedszkoli niepublicznych można z du-
żym prawdopodobieństwem przyjąć, że 
bardzo nieliczna grupa dzieci w wieku 
przedszkolnym nie będzie mogła zostać 
przyjęta do placówek milanowskich. 
Niestety w kilku przypadkach warunki 
nie będą komfortowe, ale z nadzieją na 
wychowywanie dzieci w nowoczesnym, 
zdrowym i bezpiecznym przedszkolu, 
łatwiej będzie ten rok przetrwać.
Rok szkolny 2010/2011

Po otwarciu nowego przedszkola 
zdecydowanie poprawią się warunki 
pobytu dzieci. Przedszkole w nowym 
budynku może pomieścić minimum 250 
dzieci. W miarę potrzeb powinna dzia-
łać filia w dotychczasowym budynku 
przy ulicy Warszawskiej lub w nowej 
lokalizacji. 

Dyrektorzy szkół gminnych zdekla-
rowali możliwość przyjęcia wszystkich 
sześciolatków do klas pierwszych. Po-
wstałyby wówczas klasy pierwsze osob-
no dla siedmio i sześciolatków. Zwięk-
szyłoby to komfort pracy przedszkola. 
Rok szkolny 2011/2012

Wszystkie dzieci pięcioletnie  mu-
szą uczęszczać do przedszkola. Razem 
z czterolatkami i trzylatkami daje to 
liczną grupę dzieci. Teoretycznie może 
pozostać grupa sześciolatków chętnych 
do wychowania przedszkolnego.

3. Informacje uzupełniające
Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej uruchomiło stronę internetową 
www.6latki.men.gov.pl, gdzie zamiesz-
czono informacje dotyczące obniżenia 
wieku szkolnego z siedmiu do sześciu 
lat, praw, jakie mają rodzice i obowiąz-
ków z tym związanych dla samorządów. 

Zachęcamy mieszkańców Milanów-
ka do zakładania przedszkoli niepu-
blicznych lub punktów przedszkolnych 
czy zespołów wychowania przedszkol-
nego, aby wychowaniem przedszkolnym 
objąć jak największą liczbę dzieci.

Kierownik Biura Promocji Miasta 
Magdalena Sitko

Wydarzenia l Edukacja

W związku z planowaną budową nowego przedszkola na nieruchomości przy 
ulicy Fiderkiewicza 43 i w konsekwencji – wydłużonym czasem oczekiwania 
na zezwolenia związane z adaptacją pomieszczeń do celów wychowania przed-
szkolnego, istnieje konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia wyników re-
krutacji do przedszkola publicznego. Listy dzieci zostaną wywieszone w budyn-
ku przy ul. Fiderkiewicza do dnia 25 maja 2009 r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w  Milanówku
Dorota Malarska

Informacja 
dla rodziców przedszkolaków
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Edukacja

Jednym ze sposobów zdobywania 
wiedzy przez dzieci i młodzież z Zespo-
łu Szkół Gminnych nr 3 im. Fryderyka 
Chopina w Milanówku jest przygoto-
wywanie się do konkursów przedmioto-
wych zarówno kuratoryjnych, jak i tych 
organizowanych przez firmy edukacyj-
ne. Uczestnictwo w konkursach pozwala 
także na doskonalenie umiejętności roz-
wiązywania zadań testowych.

W bieżącym roku szkolnym nasi 
uczniowie wielokrotnie przystępowali 
do rozwiązywania kuratoryjnych testów 
konkursowych. Niektórzy zakwalifiko-
wali się do drugiego etapu, np. Magda-
lena Klimczak z III d gimnazjum – ję-
zyk polski, Dawid Borkowski i Maciej 
Dwurzyński z klasy VI a – język polski, 
Rafał Chryciuk VI a – przyroda oraz Mi-
chał Walczak III c gim., Michał Pavlous  
III c gim., Patrycja Malina III d – historia.

Uczestniczyliśmy również w konkur-
sach ogólnopolskich, które organizują 
firmy edukacyjne. I tak wśród uczniów 
gimnazjum jest trzech laureatów „Olim-

pusa” historycznego: Tomasz Jakubiak , 
Michał Walczak i Przemysław Bornsz-
tajn. Dobrze poradzono sobie także  
z historycznym „ Multitestem”. Oto 
laureaci: Tomasz Jakubiak – 4. miejsce  
w Polsce, ponadto Aleksandra Wesołow-
ska, Piotr Banaszczyk, Justyna Kołodziej-
czyk, Michał Walczak i Michał Pavlous. 

Bardzo dobrze radzą sobie nasi mi-
strzowie języków obcych. W „Olimpu-
sie” z języka angielskiego Przemysław 
Bornsztajn III a gim. zajął 1. miejsce  
w Polsce, Michał Szepke III b – 3. miej-
sce oraz Magdalena Wojciechowska I d – 
3. miejsce. Pozostali laureaci to: Bartosz 
Łazicki, Agata Wiatrowska, Julia Ma-
kulec, Justyna Kołodziejczyk, Paulina 
Andrzejewska, Łukasz Maksimowski, 
Piotr Orpel, Katarzyna Szczap, Tomasz 
Rydzewski, Mira Święcicka, Zuzanna 
Tyszka, Gabriela Milczarek, Magdalena 
Klimczak i Joshua Szpilarski.

W „Olimpusie” z języka niemieckie-
go 6. miejsce w kraju zajęła uczennica 
klasy I a gim. – Agnieszka Karolak.

Staramy się, jak możemy
Mija kolejny rok szkolny. Zaczynamy powtórzenia i podsumowania. Szóstoklasiści 2 kwietnia napisali spraw-
dzian kompetencyjny. Przez trzy dni (22 – 24 kwietnia) gimnazjaliści zmagali się z zadaniami testowymi, aby 
po wakacjach rozpocząć naukę w wymarzonych szkołach. Czekamy na wyniki. Trzymamy kciuki za wszystkich 
uczniów!

Czas teraz na królową nauk – ma-
tematykę! W „Multiteście” dyplomy 
laureatów zdobyli:Dominika Krysiak, 
Zuzanna Tyszka, Jakub Skura z gimna-
zjum oraz Juliusz Czypryniak, Patrycja 
Czupryńska, Tina Karwowska ze szkoły 
podstawowej. 

Laureatami matematycznego „Olim-
pusa” są: Zuzanna Tyszka, Tomasz Bo-
czek i Jakub Skura z klasy I gimnazjum.

Dziewczęta z gimnazjum stanęły 
do walki „O złote pióro” Starosty Gro-
dziskiego w II Powiatowym Konkur-
sie Ortograficznym. Pierwsze miejsce,  
a tym samym „złote pióro”, w kategorii 
„Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjal-
ne” zdobyła uczennica klasy III b gim-
nazjum – Agata Wiatrowska.

Wszystkim laureatom składamy 
serdeczne gratulacje, jesteśmy z Was 
dumni. Gratulujemy także Rodzicom  
i nauczycielom zdobywców najwyższych 
miejsc we wszystkich konkursach.

Katarzyna Drzewiecka 
Zespół Szkół Gminnych nr 3 w Milanówku

75 lat „Trójki” – krótki reportaż fotograficzny

Gościem honorowym 
uroczystości był 

Marszałek Sejmu RP  
Bronisław 

Komorowski

Burmistrz 
Jerzy Wysocki 
przekazał
 na rzecz „Trójki” 
czek na kwotę 
8 000 PLN

Uroczystą mszę św. 
uświetnił występ 
solistów  
Reprezentacyjnego  
Zespołu  
Artystycznego  
Wojska Polskiego

Młodzież 
szkolna 

przygotowała 
przedstawienie 

o swoim 
patronie

(obszerniejsza relacja w następnym nr. Biuletynu)
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Kalendarium historii Milanówka 
1899 – 2009 

Okres nowożytny historii Milanówka przywykliśmy liczyć 
od powstania Letniska Milanówek w 1899 r. Często pojawia się 
jednak pytanie, co na tym terenie działo się wcześniej, czym 
się zajmowali ludzie, którzy tu mieszkali? Odpowiedź uzyskali-
śmy stosunkowo niedawno, w wyniku wykopalisk przeprowa-
dzonych tu przez archeologa Stefana Woydę w latach 1954-59 
i w 1975 r. Zakwalifikowano je do największych osiągnięć pol-
skiej archeologii okresu powojennego. Odkrył on pozostałości 
rozległego ośrodka hutnictwa żelaza. W wywiadzie dla „Ga-
zety Wyborczej”1 Stefan Woyda (1938–2006) powiedział m.in.: 
„Choć trudno w to uwierzyć, najstarsza i największa osada 
hutnicza w barbarzyńskiej Europie znajdowała się w miej-
scu dzisiejszego Milanówka. Znaleźliśmy tam 1,5 tys. pieców.  
W ziemi pozostało jeszcze jakieś 20 tys.”

Na obszarze od Warszawy po Milanówek i Grodzisk Maz. 
oraz od Nadarzyna po skraj Puszczy Kampinoskiej archeolo-
dzy natknęli się na ślady osad, których mieszkańcy porzucili 
rolnictwo i  zajęli się wytopem żelaza z kopanej na miejscu 
rudy darniowej. Jak na owe czasy był to przemysł na wielką 
skalę.  Żelazo pozyskiwane w dymarkach przekuwano głównie 
na miecze, które w okresie między I w p.n.e. i IV w n.e. były 
głównym towarem eksportowym mieszkańców zachodniego 
Mazowsza. Specjaliści twierdzą, że broń ta nie ustępowała 
rzymskiej, a w walkach była ponoć lepsza. Według dyr. S. Woy-
dy w mazowieckich kuźniach powstawały miecze, które zdo-
były Wieczne Miasto, przy ich pomocy wojska barbarzyńskie 
zatrzymały nad Dunajem i Renem niezwyciężone dotąd legio-
ny rzymskie, a potem złupiły Rzym.2 Z uwagi na ograniczone 
zasoby rudy żelaza w zachodnim rejonie Mazowsza w okresie 
średniowiecza zaprzestano wytapiania żelaza.

Odkrycia archeologów przybliżyły nam wiedzę o miesz-
kańcach tych terenów, którzy zaczęli się tu osiedlać w epo-
ce brązu, a więc ok. 3,5 tys. lat temu. Trudnili się hodowlą,  
łowiectwem i w niewielkim stopniu uprawą roli.3

1 „Gazeta Wyborcza”, 30.09.1998 r.
2 Wg pogadanki Stefana Woydy wygłoszonej w czasie „Twórczego Mila-

nówka” w 2004 r.
3 Przedmioty wydobyte przez archeologów są eksponowane w Muzeum  

Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszko-
wie, pl. Jana Pawła II 2.

Z kolei nasuwa się pytanie, co wiemy o dalszych losach 
tych terenów? Otóż pierwsze wzmianki o Milanówku w do-
kumentach historycznych pokazały się dopiero w XVI w.,  
a według historyka Andrzeja Góralskiego4 nazwa miejscowości 
w źródłach pisanych pojawiła się w XVI wieku i dotyczyła wsi 
szlacheckiej o nazwie „Milanowo-Rabsztin” (w niektórych 
tekstach „Rabsztyn”). Widnieje ona na mapie z XVI wieku 
oraz na mapie fizjografa Pierwszej Rzeczypospolitej Karola  
de Pertheesa (1739-1815)  z 1792 r., która  znajduje się w zbio-
rach Kampinoskiego Parku Narodowego5

Kolejne ważne pytanie dotyczy pochodzenia nazwy  
Milanówek. W oparciu o skąpe dane, można przypuszczać, że 
nazwa wywodzi się od nazwiska rodziny szlacheckiej Mila-
nowskich herbu Boleścic. Milanowscy pełnili wiele ważnych 
funkcji na terenach obecnego Mazowsza. Stanisław Milanow-
ski w 1377 roku był podkomorzym warszawskim, Andrzej Mi-
lanowski w 1486 r. był kasztelanem liwskim, zakroczymskim, 
warszawskim – o czym pisze J. Piętka w pracy "Mazowiecka 
elita feudalna późnego średniowiecza" (W-wa 1975 r., s. 96).

Potwierdzenie związków rodziny szlacheckiej Milanow-
skich z terenem obecnego Milanówka znajduje się w „Me-
tryce Koronnej” (Metrica Regni), jak w XVI wieku określano  
całość ksiąg powstałych w wyniku działalności kancelarii kró-
lewskiej od początku panowania Kazimierza Jagiellończyka  
(1447 r.) do upadku Rzeczypospolitej po trzecim rozbiorze  
w 1795  r.6 Kolejne interesujące nas pytanie, to kto był wła-
ścicielem tych ziem, na których położony jest Milanó-
wek, zanim w 1867 r. przeszły w ręce rodziny Lasockich?  
 

4 Andrzej Góralczyk „Milanówek w latach 1808-1918” (w: „Zarys dziejów 
Milanówka” pod red. A. Stawarza, Milanówek 1995)

5 „Mapa okolic Warszawy” (sporządzona ok. 1786 r. – wyrytowana przez 
P.A.F. Tardieu Wyd. P.A.F. Tardieu, Paryż), której autorem jest ww. Per-
thees.

6 Księgi Metryki Koronnej przechowywano początkowo w Krakowie, a od 
czasów Zygmunta III Wazy  w Warszawie. Kilkakrotnie księgi były wy-
wożone za granicę, ale szczęśliwie udało się je odzyskać i obecnie księgi 
Metryki Królestwa Polskiego są przechowywane w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych  w Warszawie.

Prace archeologiczne na jednym ze stanowisk w Milanówku  
przy ul. Wojska Polskiego

Fragment mapy fizjografa Pierwszej Rzeczypospolitej  
Karola de Pertheesa (1739-1815) z 1792 r.
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z nią wiążę się powstanie i rozwój współczesnego Milanówka.  
Rodzina Lasockich należała do zamożnych, bardzo znanych  
i szanowanych na Mazowszu. Byli wielkimi patriotami, zawsze 
angażowali się w sprawy kraju w różnych okresach jego histo-
rii. Adam Lasocki był posłem na Sejm Czteroletni i przyczynił 
się do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wielu członków rodziny 
Lasockich wzięło udział w Powstaniu Styczniowym, a jeden  
z członków rodu Leon Adrian Lasocki (1810-1864), zesłany na 
Syberię stracił życie. Był to oj-
ciec Michała  Lasockiego, które-
go postrzegamy jako założyciela 
Milanówka.

Michał Lasocki (1862-1938), 
po przejęciu majątku z rąk mat-
ki, zrozumiał, że rozwój miej-
scowości może zapewnić szyb- 
kie przeprowadzenie parce-
lacji gruntów, promocja tutej-
szych walorów przyrodniczych  
i klimatycznych (w celu ściągnię-
cia na ten teren osadników) oraz 
stworzenie samodzielnej jednost-
ki terytorialnej. Trzeba przyznać, 
że miał duże zdolności organiza-
cyjne i potrafił swoje plany kon-
sekwentnie realizować.   

1899 – 1919 
Okres od utworzenia Letniska Milanówek

do powstania samodzielnej gminy 
1899 – Powstaje spółka kapitałowo-parcelacyjna pod nazwą 

"Kozłowski-Lasocki i spółka", której założycielem jest Mi-
chał Lasocki właściciel majątku Milanówek; spółka przy-
stępuje do pierwszej parcelacji Lasu Milanowskiego w celu 
utworzenia Letniska Milanówek.

1901 – Utworzenie w Milanówku przystanku Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej przyczynia się do szybkiego 
rozwoju miejscowości. 1 maja 1901 zatrzymał się przy 
prowizorycznym przystanku pierwszy pociąg, wkrótce 
Milanówek otrzymał 20 połączeń na dobę z Warszawą, co 
stanowiło ważną zachętę do nabywania parceli i budowy 
domków letniskowych. 

1903 – Druga parcelacja: włączenie do Letniska Milanówek 
części majątku Grudów (na południe od toru kolejowego, 
między obecną ul. Graniczną a Polną) i terenów na połu-
dnie od obecnej ul. Królewskiej.

1907 – Rozpoczyna się budowa pierwszego kościoła pod na-
zwą "Kaplica św. Jadwigi" na terenie podarowanym przez  
Michała Lasockiego.

1908 – Powstaje pierwsza szkoła powszechna im. ks. P. Skargi.

1908  – 3 września rozpoczyna działalność Milanowskie Towa-
rzystwo Letnicze, którego członkowie szybko tworzą pod-
waliny społeczeństwa obywatelskiego. Mimo iż formalnie 
Letnisko Milanówek znajduje się w strukturze gminy Gro-
dzisk Maz., to dzięki aktywności członków MTL stopnio-
wo się usamodzielnia, powstaje zalążek samorządu. MTL 
troszczy się o zaspokajanie najpilniejszych potrzeb lokal-

nych głównie w dziedzinie infrastruktury, co zachęca war-
szawiaków nie tylko do nabywania działek letniskowych, 
ale  i do osiedlania się na stałe.  Pierwszym prezesem zo-
stał inicjator powołania Towarzystwa Michał Lasocki, któ-
ry podarował organizacji plac, na którym wkrótce stanęły 
dwa budynki i korty tenisowe.

1909 – Pod koniec lipca następuje otwarcie Teatru Letniego, 
który umożliwia organizację imprez kulturalnych i towa-
rzyskich. Przyczyniają się one do integracji osiedlających 
się tu letników. Godny podkreślenia jest fakt, iż budowę te-
atru sfinansowano z bezprocentowej pożyczki, jaką zarzą-
dowi MTL udzielili członkowie Towarzystwa.

O jednym z nich pułkowniku wojsk polskich Karolu Skal-
skim, uczestniku Powstania Listopadowego, w książce „Mi-
lanówek – miejsce magiczne”7, informuje Lech Jabłoński. 
O pozostałych cytowany już historyk Andrzej Góralski pisze 
niewiele. Nas jednak najbardziej interesuje przybyła z Bro-
chowa w powiecie sochaczewskim rodzina Lasockich, bowiem 

7 A. Pettyn „Milanówek – miejsce magiczne”, TMM 2005 r.

Rodzina Lasockich przed dworem

Michał Lasocki (1862-1938)

Przystanek Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej w Milanówku

Kalendarium historii Milanówka
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1919 – 1939
Od powstania gminy Milanówek
do wybuchu II wojny światowej 

1919 – 5 czerwca w czasie posiedzenia Wydziału Powiatowego 
Błońskiego w Grodzisku Maz. na wniosek członków MTL 
podjęto uchwałę w sprawie utworzenia wyodrębnionej 
administracyjnie gminy „Letnisko-Milanówek”. Zatwier-
dzenie nowej jednostki administracyjnej przez władze wo-
jewódzkie nastąpiło w grudniu tego samego roku. Obszar 
letniska objął tereny wydzielone z dóbr ziemskich Milanó-
wek, Grudów i Czubin. Pierwszym wójtem został prawnik 
Apoloniusz Csáky.

1919 – W lipcu 1919 r. rozpoczyna działalność Komitet 
Organizacyjny pierwszego gimnazjum koedukacyjnego 
i już 26 sierpnia tego samego roku otrzymuje koncesję 
wydaną przez Ministerstwo Oświecenia Publicznego. Po-
czątkowo gimnazjum prowadzi  Rada Opiekuńcza pow. 
Błońskiego, wkrótce powstaje samodzielne Towarzystwo 
Gimnazjum, które od roku szkolnego 1920/21 prowadzi 

szkołę pod własną firmą. Pierwsza siedziba znajduje się  
w willi „Jerzy” przy ul. Grudowskiej, a pierwszym dyrekto-
rem zostaje Jan Wojnicz-Sianożęcki. 

1919 – Organizują się pierwsze drużyny harcerskie.

1919-1920 – Grupa mieszkańców uczestniczy w wojnie z bol-
szewikami na przedpolach Warszawy (tzw. cud nad Wisłą) 
broniąc dopiero co odzyskanej niepodległości.

1920 – Od 1 października gimnazjum przenosi się do willi 
„Bożenka” przy ul. Spacerowej, gdzie ma swoją siedzibę –  
z przerwą w okresie wojny – aż do 1961 r., kiedy przepro-
wadza się do własnej siedziby przy ul. Piasta 14.

1922 – 15 sierpnia  następuje reaktywowanie działalności 
Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, które rozszerza 

Willa „Bożenka” praktycznie od początku swojego istnienia 
służyła sprawom edukacji młodzieży

Fragment protokołu posiedzenia Wydziału Powiatowego 
Błońskiego w Grodzisku Maz., podczas którego podjęto decyzję  
o wydzieleniu Milanówka z gm. Grodzisk w samodzielną 
jednostkę administracyjną

1910-1911 – kolejne parcelacje i włączenie do Milanówka 
terenu na północ od toru kolejowego między obecnymi 
ulicami Krasińskiego, Kościuszki, Podgórną i Wspólną. 
Włączenie gruntów majątku Czubin sąsiadujących od pół-
nocnego zachodu z rozparcelowanym poprzednio terenem 
majątku Milanówek, a od południowego wschodu z rozpar-
celowanym wcześniej terenem majątku Grudów.

1911 – 1 grudnia z inicjatywy członków MTL Ignacego Fra-
sunkiewicza i jego syna Gabriela powstaje Ochotnicza 
Straż Ogniowa jako filia Straży Pożarnej w Grodzisku Maz.; 
pierwszym prezesem zarządu wybrano Artura Hosera.

1911 – W Milanówku kilkakrotnie w tym roku spędza urlop 
Bolesław Prus z małżonką. Mieszka kolejno w willach 
„Edwiż”, „Kaprys” i „Matulka”. Czas wypełniają mu spa-
cery i pisanie nowej powieści „Przemiany”, której pisarz 
jednak nie skończył z powodu śmierci w 1912 r.

1911 – MTL podejmuje decyzję o uporządkowaniu struktu-
ry powstających ulic, przyjęto uchwałę o obowiązkowym 
nadawaniu nazw powstającym ulicom i wprowadzeniu nu-
meracji posesji.

1913 – Rośnie ranga letniska – na wielkiej wystawie przemy-
słowo-rolniczej w Milanówku spotykają się przemysłowcy, 
architekci, właściciele ziemscy w celu zaprezentowania 
doświadczeń w zakresie gospodarki rolnej i budownictwa. 
Wystawa miała również na celu promocję Milanówka, za-
chęcała do inwestowania i osiedlania się.

1914-1918 – W roku wybuchu I wojny światowej liczba stałych 
mieszkańców nie przekracza 500 osób. Milanówek ponosi 
spore straty, przechodząc z rąk niemieckich w ręce rosyj-
skie i odwrotnie; odzyskanie niepodległości wita częściowo 
opustoszały i zrujnowany. Po wybuchu wojny MTL – aby 
nie naruszać statutu – powołuje (pod przewodnictwem 
znanego malarza – mieszkańca Milanówka Piotra Krasno-
dębskiego) Komitet Obywatelski, który praktycznie przej-
muje całą władzę w osiedlu i zapewnia mieszkańcom za-
opatrzenie w żywność i opiekę lekarską. W Teatrze Letnim 
utworzono szpital polowy, w którym pomoc znaleźli Pola-
cy, Rosjanie i Niemcy. W celu obrony przed grasującymi  
w okolicy bandami napadającymi na ludzi i rabującymi 
domy Komitet Obywatelski powołał Milicję Obywatelską. 
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swoją działalność.  Przy MTL utworzono bibliotekę oraz włą-
czono do Towarzystwa powstałe wcześniej Koło Sportowe  
w Milanówku z jego najsilniejszą sekcją tenisa ziemnego.

1923 – W willi „Perełka” rozpoczynają się „sympozjony po-
etyckie”, zorganizowane z inicjatywy Konstantego Ilde-
fonsa Gałczyńskiego z udziałem młodych poetów, w czasie 
których recytowano 
wiersze i toczono 
dyskusje. Upamięt-
nia te spotkania 
m.in. wiersz poety 
„Sympozjon”.

1923 – Kolejny etap 
parcelacji majątku 
Milanówek: teren 
na zachód od obec-
nej ul. Kościuszki – 
między zachodnim 
odcinkiem  ul. Kra-
sińskiego, Grodec-
kiego i Północną.

1924 – Początki jedwab-
nictwa – Henryk  
i Stanisława rodzeń-
stwo Witaczków 
zakładają Central-
ną Doświadczalną 
Stację Jedwabniczą 
(CDSJ).

1924 – Rozpoczyna działalność pierwszy urząd pocztowy, któ-
rego naczelnikiem został Józef Witkowski.

1925 – Prof. Jan Szczepkowski w swojej milanowskiej pra-
cowni rzeźbi słynną kapliczkę „Boże Narodzenie”, za którą  
w tym samym roku 
zdobywa Grand 
Prix na Międzyna-
rodowej Wystawie 
Sztuki Dekoracyj-
nej w Paryżu.

1925 – Elektryfikacja 
Letniska Milanó-
wek. Zadanie to 
realizuje powołane 
przez mieszkań-
ców stowarzyszenie 
„Spółdzielnia Sami 
Sobie”.

1927 – Poczynając od 
tego roku aż do 
wybuchu II wojny 
światowej Milanó-
wek rozsławiają, 
szeroko relacjono-
wane w prasie war-
szawskiej turnieje 
tenisowe z udziałem najlepszych polskich zawodników, 
znanych osobistości życia publicznego (m.in. syn prezy-
denta Mościckiego). W grach pokazowych uczestniczy 
słynna Jadwiga Jędrzejowska, wicemistrzyni Wimbledonu 
z 1937 r.
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1928 – Erygowana zostaje samodzielna parafia rzymskokatolic-
ka pod wezwaniem św. Jadwigi.

1928 – Powstaje posterunek Policji Państwowej.

1929 – Opieka medyczna, znajdująca się głównie w rękach le-
karzy praktykujących prywatnie, poszerza się ku zadowo-
leniu osób o niskich dochodach. W willi „Nasza” (ul. Prosta 
18) powstaje Ambulatorium Kasy Chorych, a wkrótce docho-
dzi przychodnia lekarska przy Ubezpieczalni Społecznej. 

1930 – Milanówek odwiedza prezydent RP, prof. Ignacy 
Mościcki i dokonuje oficjalnego otwarcia CDSJ.

Stanisława i Henryk – rodzeństwo 
Witaczków

Mecz w turnieju tenisowym na kortach Milanowskiego 
Towarzystwa Letniczego w 1926 r., Czetwertyński gra przeciw 
Kruszewskiemu

Kapliczka Bożego Narodzenia 
autorstwa Jana Szczepkowskiego

Wizyta Prezydenta prof. Ignacego Mościckiego w Centralnej 
Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej

1935 – Obradujący w Milanówku zjazd lekarzy w wygłoszonych 
referatach zwraca uwagę na zalety klimatyczne Letniska  
i dodatnie wyniki leczenia miejscowymi wodami. Wyniki 
analizy chemicznej potwierdzają wartość leczniczą wód  
w schorzeniach wątroby, serca i żołądka. Na terenie Letni-
ska utworzono 3 ujęcia wód mineralnych, z których można 
było korzystać bezpłatnie. Kliniczne badania wykorzysta-
nia tych wód rozpoczął w W-wie dr J. Sokołowski. Przerwał 
je wybuch wojny.

1936 – Doprowadzenie z Warszawy linii Elektrycznej Kolei 
Dojazdowej (EKD) i elektryfikacja PKP wywierają wielki 
wpływ na dalszy rozwój letniska.
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1939 – 1945
Okres II wojny światowej 

1939-1944 – Lata wojny to okres dobrze zorganizowanej 
w Milanówku walki z hitlerowskim okupantem,  prowa-
dzonej głównie przez Armię Krajową; działają dwa pluto-
ny liniowe, dwa Oddziały Specjalne Kedywu, radiostacje 
łączności z Londynem, obsługa i ochrona trzech sztabów 
różnych szczebli, odbiór wielu zrzutów, rozwija się tajny 
ruch wydawniczy, działa wywiad i kontrwywiad; na dużą 
skalę prowadzi się tajne nauczanie; ponad 30 mieszkańców 
bierze udział w Powstaniu Warszawskim

1939 – 8 listopada zarządza się przymusową rejestrację ofice-
rów Wojska Polskiego; 13 oficerów polskich z Milanówka 
otrzymuje imienne wezwanie do stawienie się w urzędzie 
gminy, gdzie zostają aresztowani, a następnie wywiezieni 
do oflagu w Niemczech.

1939 – 17 grudnia, wezwany do urzędu gminy dyr. gimnazjum 
Bronisław Wieczorkiewicz, dowiaduje się o decyzji natych-
miastowego przerwania zajęć szkolnych,  władze niemiec-
kie ostatecznie zamykają gimnazjum. 18 grudnia z inicjaty-
wy matek uczniów Czaputowiczowej i Szewczenko  pojawia 
się idea organizacji tajnych kompletów. W Milanówku taj-
ną oświatą kierują: dyrektor przedwojennego gimnazjum 
dr Bronisław Wieczorkiewicz przy współpracy z-cy  dyrek-
tora Stefanem Jaczewskim, który zostaje głównym organi-
zatorem tajnych kompletów.

 Niemcy zezwalają na oficjalne nauczanie na poziomie szko-
ły powszechnej z preferencją wykształcenia zawodowego 
bądź rzemieślniczego.

1939/1940 – Tworzy się zakonspirowana sieć tajnego na-
uczania na poziomie szkół powszechnych (po nawiązaniu 
kontaktu z kierownictwem Tajnej Organizacji Nauczania  
w W-wie). Powstaje Powiatowa Komisja Oświaty i Kultury. 
Kierownikiem tajnej Gminnej Komisji Oświaty i Kultury 
w Milanówku zostaje nauczyciel Wacław Wdowiak, który 
jednocześnie kieruje tajnym ogniskiem Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego.

1939 – Pod koniec 1939 r. 148 Mazowiecka Drużyna Harcer-
ska im. Romualda Traugutta przy Szkole Powszechnej  
nr 2, kierowana przez drużynowego druha Wacława Wdo-
wiaka, rozpoczyna konspiracyjną działalność  w ramach 
Szarych Szeregów. Młodzi harcerze zajmują się kolportażem 
prasy podziemnej, łącznością, małym sabotażem, zbiera-
niem informacji o ruchach wojsk niemieckich. Uczestniczą  
w szkoleniu bojowym przygotowując się do przyszłej walki 
zbrojnej.

1940 – Kilka rodzin żydowskich na stałe mieszkających 
w Milanówku zostaje przesiedlonych do getta  w Grodzisku, 
a następnie do Warszawywy. Kilkoro znajduje schronienie  
w okolicznych wioskach, kilkoro – w milanowskich wil-
lach. Jednocześnie w kolejnych latach okupacji nasilają się  
represje w odniesieniu do Polaków niosących pomoc  
Żydom.1 Nie odstrasza to jednak od udzielania pomocy. 
Wydana w 2009 r. „Księga Sprawiedliwych wśród Naro-
dów Świata” zawiera biogramy 5374 Polaków uznanych 

1 „Żydzi polscy i Żydzi w Polsce” - archiwum IPN w Warszawie (nr tomu 2, 
Ds. 79/72/Wa)

1937 – 1 października, w trosce o bezpieczeństwo mieszkań-
ców i ich mienia, MTL powołuje do życia „Straż Nocną  
w Milanówku”. Straż stała się w pewnym sensie prekur-
sorem powołanej w 1991 r. Straży Miejskiej w Milanów-
ku –  najstarszej tego typu formacji w kraju, powstałej po 
transformacji ustrojowej w 1989 r.

1938 – Rozpoczyna pracę automatyczna centrala telefoniczna.
1938 – Przewidując możliwość wybuchu wojny działające 

na terenie letniska organizacje gromadzą środki na za-

kup sprzętu  i uzbrojenia dla Wojska Polskiego, szkoli się 
ludność w zakresie obrony przeciwgazowej i popularyzu-
je wiedzę o zachowaniu się w czasie nalotów bombowych.  
W październiku następuje przekazanie armii karabinu ma-
szynowego ufundowanego przez społeczeństwo Milanówka.

1939 – W roku wybuchu II wojny światowej liczba ludności 
Milanówka wzrasta do ok. 7  tys. osób. 

Pierwsze groby żołnierzy wojny obronnej we wrześniu 1939 r., 
fot. z 1943 r.

1939 – 9 września, w miejscu gdzie wkrótce powstanie cmen-
tarz grzebalny, pojawiają się mogiły pierwszych ofiar woj-
ny: Franciszki Pożyckiej Pruchniak i jej córki Izabeli, które 
zginęły 6 września. Oficjalne poświęcenie cmentarza na-
stępuje 23 października tego samego roku.

1939 – 12 września w godzinach popołudniowych w wyniku 
powtórnego natarcia od strony Grodziska Maz. oddziały 
niemieckie (wsparte ogniem artylerii) zajmują Milanówek 
i powołują administrację wojskową.

1939 – 20 września okupanci ogłaszają zarządzenie o obowiąz-
kowym zdawaniu broni palnej i odbiorników radiowych. 
Za niewykonanie zarządzenia grozi kara śmierci. Pierw-
szymi ofiarami tego zarządzenia zostają Józef Wieliński  
z Milanówka i Kazimierz Banaszkiewicz z Polesia, których 
stracono za posiadanie broni.

1939 – 26 października cywilnym gubernatorem dystryktu 
warszawskiego zostaje Ludwik Fischer, Landkomisarzem 
w Grodzisku Maz. (po przeniesieniu z Błonia) zostaje  
Richard Lissberg.  Rośnie terror, który odczuwają również 
mieszkańcy Milanówka.
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za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata do roku 2000, 
wśród nich jest 19 mieszkańców Milanówka.

1940 – Po wysiedleniu przez Niemców z Poznania przybywa do 
Milanówka cukiernik Feliks Pomorski i zakłada wytwórnię 
„krówek” zwanych też „ciągutkami”, które rozsławią miej-
scowość w całej Polsce, bo „ta najlepsza w świecie krówka 
to jest krówka z Milanówka!”. W 1951 zakład upaństwowio-
no, ale wkrótce powstała prywatna wytwórnia Pomorskie-
go, która kontynuowała działalność.

1941 – W willi „Waleria” (ul. Spacerowa 22/Krasińskiego 25) 
tworzy się punkt przechowywania miesięcznych meldun-
ków Biura Studiów Wywiadu Przemysłowego Oddziału II 
KG KG ZWZ-AK od października 1941 do czerwca 1944, 
prowadzony przez por. Adama Mickiewicza ps. „Konrad”, 
„Telesfor” (początkowo z-ca a następnie od października 
1942 został szefem) i jego żonę Hannę ps. „Hanka”, „Nela” 
– jedną z pierwszych łączniczek BSWP do zadań specjal-
nych.2 W latach 1941-44 spływały tam meldunki od wy-
wiadowców z całej Europy, które następnie wysyłano do 
Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. Dotyczyły głównie 
przemysłu zbrojeniowego Rzeszy. Jedno z największych 
osiągnięć polskiego wywiadu – to rozpracowanie produk-
cji niemieckich rakiet V1 i V2, dzięki czemu alianci mo-
gli powstrzymać hitlerowskie plany zniszczenia Anglii, 

bombardując w sierpniu 1943 r. Ośrodek Doświadczalny 
w Peenemuende. H. Mickiewiczowa przez cały powojenny 
okres przechowywała w skrytkach mikrofilmy miesięcz-
nych meldunków Biura Studiów Przemysłowych. Ujawniła 
je dopiero w 1995 r. podczas uroczystości odsłonięcia po-
mnika poświęconego Akcji V1 i V2 w miejscowości Sarnaki 
w woj. mazowieckim.

1941 – 1 listopada w mieszkaniu Lecha Michalskiego ps. 
„Skierski” przy ul. Dębowej 5 odbywa się zaprzysiężenie 
żołnierzy zwerbowanych do Narodowej Organizacji Woj-
skowej. Wiosną 1943 r. następuje scalenie NOW z AK.

1942 – W marcu rozpoczyna działalność w Milanówku Zgro-
madzenie Sióstr Urszulanek SJK. W czasie wojny z wiel-
kim zaangażowaniem pracują na rzecz społeczeństwa, 
prowadzą komplety tajnego nauczania, współpracują ze 
środowiskami AK, udzielają pomocy osobom ukrywającym 
się przed Gestapo, ratują dzieci żydowskie, za co siostra 

2 „Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej (red. Wł. Bułhak), s. 29, 99, IPN 
W-wa 2008

generalna Andrzeja Górska w 1998 r. zostaje odznaczona 
medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata oraz Krzy-
żem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

1942 – W lipcu przybyły do Milanówka z Czeladzi drużynowy 
Mieczysław Trząski wraz z kilkuosobową grupą podopiecz-
nych – uczestników kolonii letnich organizuje drugi nurt 
konspiracyjnego harcerstwa, który później scali się z dru-
żyną Szarych Szeregów Wacława Wdowiaka.

1942 – Z inicjatywy młodych miłośników piłki nożnej powstaje 
Klub Sportowy „Milanówek”, który później przyjmie nazwę 
KS „Jedwabnik”. Od 1940 do zakończenia wojny uczestni-
czyli w rozgrywkach tzw. „Niezłomnych”, konspiracyjnych 
rozgrywkach piłkarskich surowo zakazanych przez okupanta.

1943 – W listopadzie powstaje filia Uniwersytetu Ziem Zachod-
nich, którą kieruje prof. dr Zygmunt Wojciechowski. Zaję-
cia prowadzone są na wydziałach prawno-ekonomicznym  
i polonistyki.

1943 – W grudniu w Grodzisku rozpoczyna działalność Gesta-
po i zakresem działania obejmuje również Milanówek, co 
sprawia, że rośnie terror, który nasila się po wybuchu Po-
wstania Warszawskiego.

1944-1945 – Na plebanii św. Jadwigi przechowuje się 
(9.09.1944-17.10.1945) urnę z sercem Fryderyka Chopina, 
wywiezioną z płonącej W-wy; mieści się tu również Kuria 
Metropolitalna Warszawska.

1944-1945 – Po Powstaniu Warszawskim w Milanówku znaj-
dują schronienie szpitale ewakuowane ze stolicy. Łącznie 
przez miejscowość przewija się ok. 80-90 tys. osób. Do 
stycznia 1945 r. przebywają w Milanówku członkowie De-
legatury Rządu i dowództwa Armii Krajowej.

1944 – W połowie lipca Komendant Obszaru Warszawskiego 
AK gen. Albin Skroczyński ps. „Łaszcz” wydaje rozkaz 
przeniesienia do Milanówka siedziby Sztabu Podokręgu 
Zachodniego. Sztab dowodzony przez ppłk. Franciszka 
Jachiecia rozpoczyna pracę 24 lipca w budynku przy ul.  
Św. Jadwigi 6.

1944 – W nocy z 9 na 10 sierpnia Niemcy likwidują duży  maga-
zyn broni obw. Bażant ośr. Mielizna AK przy ul. Chrzanow-
skiej (obecnie Wojska Polskiego), a załogę mordują. Wy-
darzenia sprzed lat upamiętnia tablica w miejscu zbrodni. 
Mogiła zbiorowa zamordowanych znajduje się na milanow-
skim cmentarzu.
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W tej willi przechowywano meldunki wywiadu przemysłowego

Tablica upamiętniająca zamordowaną przez Niemców załogę 
magazynu broni – miejsce refleksji historycznej
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Kwatera Powstańców Warszawy na cmentarzu w Milanówku, 
zmarłych na skutek ran, wycieńczenia i chorób w szpitalach PCK

1944 – Od sierpnia 1944 do stycznia 1945 r. ukazuje się w Mi-
lanówku, wydawana przez żołnierzy AK Janusza Bienia  
i Leonarda Borowiaka, codzienna gazetka „Tu mówi Lon-
dyn!” (podtytuł: „Wieczorne Pismo Codzienne”). Gazetka,  
zawiera aktualności o walkach na frontach II wojny świato-
wej (głównie z nasłuchów Radia BBC) uzupełnione o wia-
domości lokalne, jest rozprowadzana nie tylko na terenie 
Milanówka, ale i we wszystkich miejscowościach wzdłuż 
kolejki EKD od Grodziska Maz. po Włochy. Obok drukowa-
nej w Milanówku od września 1943 r. do 17 stycznia 1945 r. 
„Kroniki Tygodniowej” to jedno z najważniejszych źródeł 
informacji dla miejscowego społeczeństwa w ostatniej fa-
zie II wojny światowej.

1944 – 1 października, po ewakuowaniu z W-wy, w willi „Glo-
ria” (Warszawska 14) ulokowano oddziały chirurgiczny  
i chorób wewnętrznych warszawskiego szpitala przy Skar-
pie (dawniej PCK). Łącznie Milanówek przyjął 9 szpitali 
warszawskich, w których udzielono pomocy ok. 1500-2000 
chorym i rannym.

1944-45 – Po Powstaniu Warszawskim przez pewien czas Mi-
lanówek staje się centrum konspiracji cywilnej. W willach 
„Stefania” (Fiderkiewicza 16) i „Nasza” (Prosta 18) odbywa 
się wiele ważnych posiedzeń Delegatury Rządu, Rady Jed-
ności Narodowej, Krajowej Rady Ministrów i stronnictw 
politycznych, m.in. pod przewodnictwem wicepremiera 
Stanisława Jankowskiego obradowała Krajowa Rada Mini-
strów; odbywały się posiedzenia Rady Jedności Narodowej 
z udziałem takich polityków, jak Kazimierz Pużak, Kazi-
mierz Bagiński, Antoni Pajdak, Adam Bień, Stefan Korboń-
ski, komendant główny AK gen. Leopold Okulicki „Niedź-
wiadek” (kilkakrotnie nocował w Milanówku), bywał też 
emisariusz rządu londyńskiego Jan Nowak-Jeziorański. 

W tym czasie Milanówek zyskał miano Małego Londynu 
i nieformalnej stolicy Polski. Adam Bień – I z-ca Delegata 
Rządu RP na Kraj, od maja 1944 pierwszy zastępca wice-
premiera –  w swoich wspomnieniach3 zanotował „Na uli-
cach tłok (...) Milanówek jest stolicą Polski”. Milanówek 
stał się też ośrodkiem życia literackiego i artystycznego, 
skupili się tu przedstawiciele wszystkich grup inteligencji. 
Działają tu ważne agendy Komendy Głównej AK, jak 9 ra-
diostacji, czy Komórka FOTO przygotowująca raporty dla 
rządu londyńskiego o wydarzeniach w okupowanym kraju. 

3 A. Bień, „Bóg wyżej – dom dalej 1939-1949”, Warszawa 1991.

1945 – 15-16 stycznia: przez Milanówek uciekają, głównie 
w kierunku na Błonie, ostatnie oddziały niemieckie. Już 
17 stycznia na Szosie Królewskiej  pojawiają się pierwsze 
czołgi sowieckie, które kontynuują pogoń za Niemcami. 
Natychmiast na teren Milanówka wkraczają grupy opera-
cyjne NKWD. Swoją siedzibę instalują w willi „Janotka”, 
której piwnice zapełniają się więźniami. Komendantem 
wojennym zostaje mjr Mazurow. Rozpoczynają się maso-
we aresztowania, zakładanie kotłów, zwłaszcza w domach 
żołnierzy AK i wywożenie ludzi do więzień w Pruszkowie, 
Rembertowie i Wronkach. Na zasadzie kooptacji powstaje 
Gminna Rada Narodowa, zdominowana przez członków 
PPR. Wśród tych dramatycznych wydarzeń mieszkań-
cy Milanówka próbują w tym narzuconym ładzie znaleźć 
miejsce dla siebie i swoich rodzin.

1945 –  Z inicjatywy ks. dra Jerzego Modzelewskiego powsta-
je Biblioteka Parafialna.

1945 – Odbywa się pierwsza powojenna wystawa artystów 
plastyków, której komisarzem jest milanowianin prof. Jan 
Szczepkowski; uczestniczy w niej wielu znakomitych twór-
ców, wśród nich – Jan Cybis.

1945 – W drugiej połowie lutego odradzają się przedwojen-
ne drużyny harcerskie męskie i żeńskie, które z wielkim 
rozmachem prowadzą zbiórki, organizują obozy waka-

cyjne, rozwijają pracę społeczną i krajoznawczą. Dorobek 
ten przekreślają władze państwowe podejmując w 1949 r. 
decyzję o likwidacji ZHP. Działalność zamiera na kilka lat  
i odrodzi się dopiero po Październiku 1956 r.

1946 – Powstaje oddział miejski Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów.

1948 – Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
1949 – Zakończenie prowadzonej przez ks. J. Modzelewskiego 

rozbudowy kościoła św. Jadwigi. Kościół zostaje poświęco-
ny przez rezydującego w Milanówku arcybiskupa Antonie-
go Szlagowskiego.

1949 – W Roku Chopinowskim w Milanówku odbywa się wie-
le koncertów nawiązujących do rocznicy śmierci kompo-
zytora. Głównym organizatorem jest Spółdzielnia Pracy 
Nauczycieli Muzyki Związku Zawodowego  Muzyków z jej 
prezesem Haliną Dzierżanowską na czele, mieszcząca się 
w willi Dzierżanowskich przy ul. Piasta 3.

1950 – Wojewoda warszawski L. Dury pismem z 21 kwietnia 
bez jakiegokolwiek uzasadnienia podejmuje decyzję o roz-
wiązaniu Milanowskiego Towarzystwa Letniczego. Jako 
powód podaje iż „dalsze jego istnienie i działalność stały 
się bezprzedmiotowe”.  Cały majątek ruchomy i nierucho-
my wraz z budynkami i kortami przy ul. Kościelnej 3 prze-
chodzi na własność gminy.

1945 – 1989
Okres PRL-u  
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1951 – Milanówek otrzymuje prawa miejskie.
1951 – Rozpoczyna produkcję Fabryka Narzędzi Chirurgicz-

nych (obecny MIFAM). Fabryka jest kontynuatorem pierw-
szej w Milanówku firmy z branży dentystycznej „ALRO”, 
założonej przez Alfreda Rohozińskiego w 1940 r.

1952 – Wbrew woli i interesom mieszkańców Milanówek zo-
staje włączony do powiatu pruszkowskiego, co na wiele lat 
zahamowało rozwój miasta, a zwłaszcza ograniczyło inwe-
stycje.

1952 – Powstają szkolne koła PTTK, które w 1961 r. przekształ-
cają się w oddział PTTK organizujący wędrówki piesze, 
rajdy rowerowe, spływy kajakowe i wiele imprez kultural-
nych. Oddział zakończył swoją działalność w 2001 r.

1952 – Szkoła Podstawowa nr 2 przenosi się do nowego budyn-
ku przy ul. Literackiej.

1955 – Powraca tradycja Koncertów Chopinowskich, w Mila-
nówku m.in. koncertują Władysław Kędra i włoski pianista 
Giuseppe Postilione. Bezpłatne koncerty chopinowskie or-
ganizuje znany muzyk Feliks Dzierżanowski.

1957 – Wydarzeniem w mieście staje się wizytacja kanonicz-
na ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, która ma niezwykle 
uroczysty przebieg; ważnym punktem programu jest kon-
sekracja kościoła parafialnego pw. Św. Jadwigi.

1958 – Na Grudowie powstaje kaplica parafialna pw. Matki 
Bolesnej, prowadzona przez zakonników ze Zgromadze-
nia Oblatów Maryi Niepokalanej. Wydzielenie terenu pod 
przyszłą parafię następuje w 1964 r., a jej erygowanie  
w 1981 r. Pierwszym proboszczem został o. Andrzej Grzesiak.

1961 – Z willi „Bożenka” przy ul. Spacerowej do nowego budyn-
ku przy ul. Piasta przenosi się Liceum Ogólnokształcące.

1961 – Granice miasta zostają rozszerzone m.in. przez wchło-
nięcie wioski Nowa Wieś (obecnie Kazimierówka).

1961 – 25 września Miejska Rada Narodowa podejmuje uchwa-
łę o powrocie miasta do pow. grodziskiego, co następuje od 
stycznia 1962 r.

1965 – Nową siedzibę otrzymuje Szkoła Podstawowa nr 3, któ-
ra w 1973 r. przyjmie imię Fryderyka Chopina.

1970 – Do użytku mieszkańców przekazuje się odkryty basen 
kąpielowy.

Kalendarium historii Milanówka

1970 – Własną siedzibę przy ul. Wójtowskiej otrzymuje Zespół 
Szkół Zawodowych, który w latach 1961-1969 mieścił się  
w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Piasta. 

Szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę. W 1976 r.  otrzyma-
ła imię patrona gen. Józefa Bema. W 1999 decyzją staro-
sty powiatu grodziskiego szkołę przekształcono w Zespół 
Szkół im. gen. J. Bema.

1974 – Po latach rosnącego zagrożenia katastrofą ekologiczną, 
rosnącym deficycie wody, kiedy do wielu posesji dowożono 
wodę beczkowozami, zapoczątkowano budowę kanalizacji 
miejskiej i sukcesywnie ją rozwijano.

1975 – Powołuje się do życia samodzielny hufiec ZHP. Jego pa-
tronem zostaje zamordowany w Palmirach słynny biegacz, 
złoty medalista olimpijski Janusz Kusociński.

1975 – W wyniku reorganizacji administracji państwowej Mi-
lanówek stał się częścią województwa stołecznego.

1977 – Powstaje Miejski Ośrodek Kultury, początkowo pod na-
zwą Miejski Ośrodek Kultury i Propagandy.

1978 – 1978 - W wyniku starań Hanny Szczepkowskiej-Mic-
kiewiczowej powstaje prywatne muzeum rzeźby im. Jana 
Szczepkowskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych 

w W-wie. Zgromadzono w nim wiele projektów i szkiców 
artysty, rzeźbione portrety członków rodziny i przyjaciół 
artysty, prace związane z osobą marszałka J. Piłsudskiego,  
którego działalność i osobowość fascynowała Szczepkow-
skiego (m.in. maska pośmiertna, projekty sarkofagów) oraz 
dzieła o charakterze sakralnym, z których najcenniejszy 
jest Ołtarz Matki Boskiej Zielnej. W muzeum umieszczo-
no projekty ołtarza Kapliczka Bożego Narodzenia, za którą 
artysta zdobył Grand Prix na wystawie w Paryżu w 1925 r.

1984 – Inauguracja nowej siedziby Przychodni Rejonowej przy 
ul. Piasta 30.

1984 – Uruchomienie oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz., 
z której korzysta Milanówek.

1989 – Na Grudowie Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej roz-
poczynają budowę kościoła parafialnego, powstaje rzym-
sko-katolicka Parafia Matki Boskiej Bolesnej.

1989 – W Milanówku powstaje Komitet Obywatelski NSZZ „So-
lidarność”, którego przewodniczącym zostaje prof. Wła-
dysław Matuszkiewicz. Komitet rozpoczyna wydawanie 
pierwszej niezależnej gazety lokalnej „Nasza”.
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1989–2009
Okres po transformacji ustrojowej 

1989  – Powstaje – jako jedno z pierwszych w Polsce – Społecz-
ne Liceum Ogólnokształcące. Jego organizatorem jest Spo-
łeczne Towarzystwo Oświatowe. W1990 r. Liceum uzyskuje 
uprawnienia szkoły publicznej.

1989 – Wpisanie Zespołu Urbanistyczno-Krajobrazowego 
Miasta Milanówek do rejestru zabytków.1

1989 – W maju – w Milanówku powstaje Komitet Obywatel-
ski NSZZ „Solidarność”, którego przewodniczącym zostaje 
Ryszard Szadkowski. Komitet pracuje w pięciu sekcjach: 
samorządowej, charytatywnej, propagandowej, imprez  
i badania opinii publicznej; jego członkowie uczestniczą 
w pracach wszystkich komisji Miejskiej Rady Narodowej,  
a takie w posiedzeniach prezydium MRN i sesjach ple-
narnych, co umożliwia lepsze poznanie problemów miasta 
i wywieranie wpływu na podejmowanie decyzji. Komitet 
rozpoczyna wydawanie pierwszej niezależnej gazety lokal-
nej „Nasza”.

1990 – Rozpoczyna działalność Integracyjna Społeczna Szkoła 
Podstawowa, która 20 marca 1996 r. przyjmie imię Emila 
Fieldorfa.

1990 – Pierwsze wolne wybory; wszystkie miejsca w Radzie uzy-
skują osoby z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

1990 – 15 stycznia: Utworzenie w Milanówku pierwszej na te-
renie Polski Straży Miejskiej.

1993 – Milanówek  jako jedno z pierwszych miast w Polsce 
wprowadza selektywną zbiórkę odpadów.

1993 – Utworzenie elektronicznego systemu monitoringu 
miejskiego, prowadzonego przez Straż Miejską. 

1993 – W marcu odbywa się pierwszy Kabareton Milanowski 
zainicjowany przez satyryka Pawła Dłużewskiego.

1994 – Powstaje Towarzystwo Miłośników Milanówka (TMM), 
które inicjuje i realizuje wiele ważnych inicjatyw wydaw-
niczych i projektów w zakresie kształtowania nowego 
wizerunku miasta (m.in. sfinalizowanie prac nad nowym 
herbem i zorganizowanie dwuletnich obchodów 100-lecia 
Milanówka).

1995 – „50 lat później w Milanówku” – wielka wystawa sztu-
ki w Galerii Ars Longa z udziałem ponad 30 najwybitniej-
szych polskich artystów plastyków w rocznicę pierwszej 
powojennej wystawy. Równolegle wystawy komplementar-
ne: w Muzeum im. Jana Szczepkowskiego nt. twórczości 
tego cenionego rzeźbiarza; w Miejskim Ośrodku Kultury 
– poświęcona malarstwu na jedwabiu z udziałem najwybit-
niejszych polskich artystów.

1995 – Ukazuje się 260-stronicowy „Zarys dziejów Milanów-
ka” pod red. A. Stawarza, najobszerniejsza publikacja na 
temat dziejów miasta.

1 W uzasadnieniu decyzji Konserwatora Zabytków Miasta Stołecznego 
Warszawy mgr. inż. arch. Feliksa Ptaszyńskiego stwierdza się, że Mila-
nówek to „zespół o unikalnych walorach krajobrazowo-urbanistycznych 
i architektonicznych” i że „na terenie miasta znajduje się wiele obiektów 
o charakterze zabytkowym” (...) „zaprojektowanych przez wybitnych 
architektów polskich, m.in. I. Heurich, O. Sosnowski, W. Przybylski, 
B. Pniewski, Syrkusowie i in.” i dalej: „specyficzny organizm miasta 
ukształtował się w oparciu o plan letniska Milanówek, opracowany przez 
inż. Ejsmonta ok. 1920 r. i odznacza sie swobodnym ukladem ulic, skalą 
zabudowy, charakterem elewacji i dachów, a przede wszystkim ogólną 
harmonia przyrody i zabudowy.”

1997 – W miejsce sprywatyzowanych Zakładów Jedwabiu Na-
turalnego „Milanówek” powstaje Spółka z o.o. „Jedwab 
Polski”, która kontynuuje tradycje rodzeństwa Witaczków.

1997 – Powstaje Milanowskie Towarzystwo Kulturalne, któ-
rego prezesem zostaje Ryszard Szadkowski. MTK organi-
zuje I Festiwal Inspiracji Chopinowskich. W późniejszych  
latach Festiwal zorganizowano jeszcze dwukrotnie. 

1998 – Inauguracja obchodów 100-lecia Milanówka oraz 70-le-
cia Parafii św. Jadwigi z udziałem Prymasa kard. Józefa 
Glempa.

1998 – Powstaje Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych przy 
Galerii Ars Longa.

1998 – Z dniem 1.01.1999 – w wyniku nowego podziału ad-
ministracyjnego kraju – Milanówek ponownie znalazł się  
w nowoutworzonym powiecie grodziskim.

1999 – Centralne uroczystości obchodów 100-lecia Milanówka, 
m.in. wystawa 34 twórców w Miejskim Ośrodku Kultury pt. 
„Artyści plastycy Milanówka na następne stulecie”, zjazd 
absolwentów Liceum w 80-lecie jego powstania, licealny 
zespół teatralny wystawia „Śluby panieńskie” Aleksandra 
Fredry, wystawa „Milanówek na starej fotografii” (zorga-
nizowana przez TMM i MOK), międzynarodowa wystawa 
450 prac plastycznych z 24 krajów pod hasłem „Moja Mała 
Ojczyzna”, nadanie godności Honorowego Obywatela Mi-
lanówka – Hannie Mickiewiczowej-Szczepkowskiej, Zofii 
Żuławskiej i Andrzejowi Kasińskiemu połączone z koncer-
tem stulecia, którego głównym wykonawcą był światowej 
sławy bas, mieszkaniec Milanówka – Romuald Tesarowicz.

Otwarcie wystawy „50 lat później w Milanówku...”.                                                                                                
Na zdjęciu od lewej: Hanna Mickiewiczowa (na krześle), Jerzy 
Kalina podczas przemówienia, Minister Kultury
i Sztuki Michał Jagiełło, Burmistrz Miasta Milanówka Krzysztof 
Markowski oraz prof. Aleksander Wojciechowski

1999 – Wrzesień – z inicjatywy rodziców i Milanowskiego To-
warzystwa Edukacyjnego – powstaje pierwsze w naszym 
mieści Gimnazjum Społeczne w historycznym budynku 
Centralnej Stacji Jedwabniczej.

1999 – Październik – nadanie, dekretem prymasa Józefa kar-
dynała Glempa, Bibliotece Parafialnej przy Parafii św. 
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2002 – 5 października w Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie odbywa się Dzień Milanówka promujący nasze miasto 
wśród mieszkańców stolicy.

2002 – 27 października w czasie 
wyborów samorządowych 
mieszkańcy Milanówka po 
raz pierwszy wyłaniają bur-
mistrza w tzw. wyborach 
bezpośrednich; zostaje nim 
Jerzy Wysocki.

2003 – Po raz pierwszy statu-
etkami „Milanowskiego Li-
ścia Dębu”; uhonorowano 
szczególnie zasłużonych 
dla miasta przedstawicieli 
milanowskiego biznesu An-
toniego Szurgocińskiego, 
Jerzego Dmochowskiego  
i Petroniusza Frejlicha.

2003 – W maju z inicjatywy MOK odbywa się pierwszy Festi-
wal Sztuki im. Stanisława Gruszczyńskiego.

2003 – Oddanie do użytku kładki nad torami PKP łączącej Ze-
spół Szkół i miejską halę sportową przy ul. Żabie Oczko  
z południową częścią miasta.

2003 – Mieszkaniec miasta Jarosław Marek Rymkiewicz 
otrzymuje prestiżową nagrodę literacką NIKE za tom po-
ezji „Zachód słońca w Milanówku”.

2003 – W grudniu: przyjęcie uchwałą Rady Miasta Milanów-
ka „Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka  
w latach 2004-2020”.

2004 – W kwietniu (28.04.): przekazanie do użytku pierwszego 
z trzech bloków mieszkalnych wybudowanych z inicjatywy 
władz samorządowych w ramach TBS (Towarzystwa Bu-
downictwa Mieszkaniowego).

2004 – W maju (5.05.): oddanie do użytku nowego, w pełni od-
powiadającego potrzebom miasta, komisariatu Policji przy 
ul. Literackiej 13.

2004 – Kilkumiesięczne obchody 80. rocznicy utworzenia Cen-
tralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej, m.in. wielka 
wystawa malarstwa na jedwabiu w Galerii Ars Longa.

Jadwigi imienia biskupa Jerzego Modzelewskiego, założy-
ciela tej placówki; uroczystość z udziałem Jego Ekscelen-
cji Biskupa Tadeusza Pikusa.

1999 – Powiatowe uroczystości Narodowego Święta Odrodze-
nia 11 listopada w Milanówku, uroczysta Msza św. i patrio-
tyczna manifestacja pod Pomnikiem Wolności. W Galerii 
Ars Longa – pod patronatem Władz Powiatowych – otwar-
cie wystawy „Drogi nadziei” poświęconej twórczości arty-
stów plastyków w okresie stanu wojennego.

1999 – Przełom grudnia i stycznia – Milanówek gości ponad 
200 uczestników zgromadzenia Taizé odbywających się  
w Warszawie. Spotkania modlitewne odbywają się w ko-
ściele p.w. św. Jadwigi.

2000 – Przeniesienie siedziby Straży Miejskiej  do zabytkowe-
go budynku dawnej stacji PKP.

2000 – 27 maja uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 2 
im. Armii Krajowej.

2000 – 3 października – otwarcie i poświęcenie   katolickiego 
Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Piasta 5.

2000 – Uroczyste poświęcenie figury Chrystusa Króla upa-
miętniającej akt intronizacji w Milanówku.

2001 – W czerwcu na boisku Milanu Milanówek na Turczynku 
po raz pierwszy gości wielki festyn „Lato z radiem”, w któ-
rym uczestniczy ok. 7 tys. osób.

2001 – 5 września rozpoczyna swoją działalność Nowa Prywat-
na Szkoła Podstawowa.

2001 – 27 października 2001 r. w Teatrze Letnim – uroczysta 
sesja Rady Miasta poświęcona jubileuszowi 50-lecia uzy-
skania praw miejskich.

2001 – W grudniu odbywa się pierwszy „Twórczy Milanówek” 
– impreza kulturalna zorganizowana wspólnie przez Zespół 
Szkół im. J. Bema, Towarzystwo Miłośników Milanówka  
i Pracownię Projektu i Stylizacji Sylwetki „Befana”, która ma 
na celu popularyzowanie dorobku miejscowych twórców.

2002 – Utworzenie drugiego gimnazjum publicznego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 i powołanie dwóch Zespołów 
Szkół przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Skargi  
i przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Fryderyka Chopina.

2002 – 7 września – Uroczyste otwarcie Miejskiej Hali Sporto-
wej przy ul. Żabie Oczko 1 – pierwszej tego typu placówki  
w mieście.

Kalendarium historii Milanówka

Milanowski Liść Dębu

Na otwarcie hali – mecz koszykarski pomiędzy ligowymi 
drużynami Legią Warszawa i Prokomem Trefl Sopot
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2004 – W grudniu Rada Miasta podejmuje uchwałę nadającą 
Milanówkowi status miasta-ogrodu.

2005 – W styczniu Rada Miasta uchwala wieloletni plan 
inwestycyjny na lata 2005-2013 oraz plan rozwoju lokalnego 
miasta Milanówka.                                                                                                                                        

2005 – W styczniu Gmina Milanówek jako jedna z 775 gmin 
w Polsce przystępuje do akcji społecznej „Przejrzysta Pol-
ska” mającej na celu dobre zarządzanie i funkcjonowanie 
Urzędu Miejskiego oraz podniesienie standardów życia pu-
blicznego.

2005 – 3 maja: otwarcie w nowym opracowaniu graficznym 
i merytorycznym Galerii Historycznej Miasta Milanówka 
w (willi „Matulka”).

2005 – 20 maja w siedzibie Centralnej Biblioteki Wojskowej 
w Warszawie przekazanie dyplomów honorowych Towa-
rzystwa Miłośników Historii w Warszawie autorom naj-
ciekawszych ubiegłorocznych publikacji o Warszawie  
i Mazowszu; wśród wyróżnionych m.in. książka A. Pettyna 
„Milanówek – Mały Londyn”.

2005 – 23 maja uruchomienie I etapu monitoringu wizyjne-
go zwiększającego bezpieczeństwo w najbardziej zagrożo-
nych przestępczością miejscach miasta.

2005 – 2 czerwca zakończenie II etapu budowy mieszkań 
w ramach TBS – przekazanie do użytku kolejnych 52 lokali 
(łącznie w I i II etapie udostępniono 104 mieszkania).

2005 – 31 sierpnia w Teatrze Letnim (MOK) wernisaż wysta-
wy poświęconej 25. rocznicy powstania Solidarności.

2006 – 3 września: oddanie do użytku nowoczesnej stołówki 
i biblioteki oraz czterech sal lekcyjnych w rozbudowanym 
Zespole Szkół nr 1 im. ks. P. Skargi – w ramach powstają-
cego Centrum Sportu i  Rekreacji „Grudów”.

2006 – 9-10 września: odbywają się pierwsze w Milanówku 
Europejskie Dni Dziedzictwa.

2006 – 1 października: uroczystości 70-lecia uruchomienia 
linii EKD/WKD do Milanówka; kulminacją jest piękna wy-
stawa w Teatrze Letnim obrazująca rozwój Elektrycznych 
Kolei Dojazdowych na terenie zachodniego Mazowsza.

2006 – 13 października: przekazanie do użytkowania nowo-
czesnego obiektu sportowego przy Zespole Szkół im. gen.  
J. Bema, wybudowanego ze środków Starostwa Powiatowe-
go, Urzędu Marszałkowskiego i samorządu Milanówka. Skła-
da się on z wielofunkcyjnego boiska oraz toru wrotkarskiego.

2006 – 29 grudnia: odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać 
założyciela Milanówka – Michała Lasockiego (w parku im. 
Lasockiego przy ul. Kościuszki) połączonej z okoliczno-
ściowym  wykładem o jego roli w rozwoju Milanówka.

2007 – 24 marca: Ok. 200 czytelników „Życia Warszawy” zwie-
dza Milanówek poznając jego dorobek i miejsca związane 
z okresem po Powstaniu Warszawskim, kiedy Milanówek 
zwany był „Małym Londynem” i pełnił rolę nieformalnej 
stolicy Polski.

2007 – 21 kwietnia promocja pierwszego w historii naszej 
miejscowości wydanego przez TMM albumu fotograficz-
nego „Letnisko Milanówek” w opracowaniu Mariusza Ko-
szuty.

2007 – 28 kwietnia otwarcie Miejskiej Hali Sportowej w ra-
mach Centrum Sportu i Rekreacji „Grudów” przy Zespole 
Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie Milanowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego; przemawia prezes Dominika Inkielman

2005 – 28 października inauguracja Miejskiego Centrum In-
formacji, usytuowanego w części budynku Straży Miej-
skiej obok dworca PKP.

2005 – 11 listopada inauguracja działalności Milanowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który inicjują członkowie 
Tow. Miłośników Milanówka.

2005 – 24 listopada otwarcie w Milanówku największego 
w Polsce Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobo-
wej i Płacowej.

2006 – W czerwcu powstaje Klub Scrabble i odbywają się pierw-
sze mistrzostwa Milanówka, które wygrywa Filip Sosin.

2007 – 2 maja: uruchomienie parkometrów usprawniających 
parkowanie w centrum Milanówka.

2007 – 15 lipca: oddanie do użytku nowoczesnej i przestronnej 
przychodni rehabilitacyjnej oferującej bardzo szeroki za-
kres usług z trzech głównych grup: kinezyterapii, fizykote-
rapii i masażu leczniczego.

Inauguracyjny  mecz 
piłkarski pomiędzy 

reprezentacjami  
ZSG Nr 1 i ZSG Nr 3  

w Milanówku
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2007 – 12 października: Otwarcie nowego wielofunkcyjnego 
boiska wraz z bieżnią tartanową w Zespole Szkół Gminnych 
nr 3. Wokół boiska zainstalowano 4 maszty oświetleniowe. 
W tym samym roku oddano do użytkowania zmodernizo-
wane boisko przy Szkole Podstawowej nr 2.

nego przez Urząd Miejski w Milanówku. Kolejna promocja 
24 listopada w  siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztu-
ki w W-wie. Obie promocje z udziałem historyków sztuki, 
dziennikarzy miały na celu popularyzację dorobku wiel-
kiego rzeźbiarza z Milanówka.

2008 – 18 grudnia: Rada Miasta podejmuje uchwałę wdrażają-
cą realizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 
Program m.in. przewiduje dofinansowanie niektórych prac 
konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w bu-
dynkach wpisanych do rejestru zabytków.

2009 – Z początkiem roku na stronach WWW pojawiła się ITV 
Milanówek, czyli lokalna telewizja internetowa www.mila-
nowek.pl/multimedialna. Poprzez przekazy filmowe – roz-
mowy, reportaże planuje się poszerzenie zakresu informa-
cji o wydarzeniach w mieście oraz promocję Milanówka. 

2009 – Uruchomienie komunikacji mikrobusowej – spełnie-
niem życzeń mieszkańców. Duże zainteresowanie skłoniło 
organizatorów do wydłużenia godzin kursowania.

2009 – 27 lutego: Uroczyste przekazanie do użytkowania 
172 mieszkań w ramach realizacji III etapu zadań To-
warzystwa Budownictwa Społecznego. Łącznie w trzech 
etapach budownictwa wielorodzinnego oddano do użytko-
wania 276 mieszkań. W związku z potrzebami rozważa się 
kontynuację budownictwa TBS w Milanówku. Tworzy się 
już wstępną listę zainteresowanych.

2009 – 26 kwietnia: Pani Anna Kołaczykowa, członek rodziny 
Lasockich, potomek Michała Lasockiego, założyciela Mila-
nówka przekazuje na ręce burmistrza Jerzego Wysockiego 
pamiątki rodzinne, wśród których obraz Leona Adriana 
Lasockiego – ojca Michała, który za udział w Powstaniu 
Styczniowym został skazany na zesłanie i zmarł na Syberii.

2009 – 7 maja: 75-lecie działalności obchodził Zespół Szkół 
nr 3 im. F. Chopina. Uroczystość – z udziałem Marszałka 
Sejmu Bronisława Komorowskiego – uświetniło przedsta-
wienie muzyczno-literackie poświęcone patronowi szkoły i 
film dokumentalny obrazujący dorobek tej zasłużonej pla-
cówki oświatowej.

2009 – Festiwal Otwarte Ogrody; obchody 110. rocznicy po-
wstania Letniska Milanówek i 90-lecia utworzenia samo-
dzielnej gminy Milanówek; międzynarodowe spotkanie  
milanowian z udziałem gości z kraju i zagranicy.

Kalendarium opracował  
Andrzej Pettyn

Kalendarium historii Milanówka

Zabawy i gry sportowe podczas otwarcia nowego boiska i bieżni 
przy Szkole Podstawowej Nr 2

2007 – 24 listopada: W Muzeum Niepodległości w W-wie zor-
ganizowano przy współpracy z TMM spotkanie: „Patrio-
tyzm wczoraj i dziś: Niezwykłe miejsce, niezwykli ludzie 
– Milanówek”, poświęcone doświadczeniom władz samo-
rządowych i placówek oświatowych na polu wychowania 
patriotycznego.

2007 – 16 grudnia: W Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy: 
uroczystość wręczenia przyznanego przez Yad Vashem  
w Jerozolimie medalu i dyplomu „Sprawiedliwi wśród Na-
rodów Świata” potomkom nie żyjącego już prof. dr. Hjal-
mara Uggli z Milanówka za jego wkład w ratowanie Żydów 
w czasie okupacji. Jest to już dziewiętnasta osoba z Mila-
nówka uhonorowana tym dyplomem.

2008 – 19 stycznia: Spotkanie Rady Programowej willi „Wale-
ria” z władzami miasta poświęcone zagospodarowaniu tej 
placówki i utworzeniu w niej Centrum Kultury.

2008 – 8 czerwca: pierwszy finał konkursu Fotograficznego 
„Pocztówka z Milanówka”, zorganizowanego przez Towa-
rzystwo Miłośników Milanówka, wygrywa Iwona Rychter.

2008 – 7 września: uroczyste obchody 100-lecia Milanowskie-
go Towarzystwa Letniczego uświetnia koncert mieszkan-
ki naszego miasta Justyny Rzeczeniedi, turniej tenisowy, 
wystawa fotograficzna pt. „Korty Tenisowe Milanowskiego 
Towarzystwa Letniczego” oraz pokaz filmu dokumentalne-
go o działalności tej najstarszej organizacji pozarządowej  
w mieście.

2008 – 15 listopada: Promocja nowego polsko-angielskiego 
albumu „Milanówek w dokumencie i fotografii”, wydane-
go przez Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej  
i Płacowej w Milanówku, w opracowaniu Marii Smoleń.

2008 – Inauguracja obchodów 200. rocznicy urodzin i 160. 
rocznicy śmierci F. Chopina – w ramach Europejskich Spo-
tkań Muzycznych. Inaugurację poświęcono związkom mu-
zyki Chopina z Milanówkiem.

2008 – 17 listopada promocja albumu „Jan Szczepkowski. Ży-
cie i twórczość” dr Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery, wyda-
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Zainteresowanie mieszkańców tą 
formą przewozu nie jest duże. Mie-
sięcznie przewożonych jest około 1200 
pasażerów. Największym zainteresowa-
niem cieszy się linia do Grodziska Ma-
zowieckiego. W obecnej formie komu-
nikacja funkcjonować będzie tylko do 
końca czerwca. Dalsze jej funkcjonowa-
nie zależne będzie od liczby pasażerów 
w maju i czerwcu. W celu zachęcenia 
mieszkańców do korzystania z komuni-
kacji zbiorowej zamieszczono trzy bilety 
uprawniające do bezpłatnego przejazdu. 
Aby skorzystać z darmowego przejazdu 
po terenie Milanówka wystarczy wyciąć 
bilet z tego numeru i wręczyć kierowcy 
przy wejściu do pojazdu. Pozostałe bi-
lety można przekazać członkom rodzi-
ny bądź innym osobom. Mam nadzieję, 
że taka forma zachęty przyczyni się do 

Serdeczne podziękowania za 
okazaną pomoc i bardzo sprawną 
akcję przy gaszeniu pożaru naszego 
domu, Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Milanówka i Grodziska Mazowiec-
kiego, Straży Miejskiej, a w szcze-
gólności młodszemu inspektorowi 
Bogusławowi Gryglickiemu oraz 
sąsiadom składają

Anna i Jacek Sulinowscy

Podziękowania

Od 2 lutego br. kursują po Milanówku mikrobusy komunikacji 
miejskiej. Łączą one centrum z północną i południową częścią 
miasta oraz z Grodziskiem Mazowieckim. 

Komunikacja miejska  
w Milanówku

zwiększenia frekwencji, a tym samym 
do podjęcia decyzji o dalszych losach ko-
munikacji w Milanówku.

Kierownik  
Referatu Technicznej Obsługi Miasta 

Wiesław Krendzelak

Wydarzenia l Środowisko

W dniu 28.05.2009 r. (czwartek), 
od godz. 8.30, na terenie Urzędu 
Miasta Milanówka przy ul. Ko-
ściuszki 45, odbędzie się dystrybu-
cja sadzonek: krzewów ozdobnych, 
kwiatów balkonowych i kwiatów ra-
batowych, po atrakcyjnych cenach.  

Serdecznie zapraszamy! 
                     Ogrodnik Miejski  

        Marta Okoń

Akcja  
„sadzonki”

Uprzejmie informuję Mieszkańców, że w dniu  
12 czerwca 2009 r. (piątek) Urząd Miasta będzie  
nieczynny (Zarządzenie Nr 55/V/09).  

Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

Komunikat

Jeden z przystanków komunikacji miejskiej w Milanówku
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Z prac Burmistrza Miasta Milanówka
w okresie od 25 lutego do 28 kwietnia 2009 r.

Informacja z XXV Sesji Rady Miasta Milanówka
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

Burmistrz

I. Wydał zarządzenia w sprawach:
1. zmian w budżecie miasta na 2009 

rok (8),
2. sprawozdania z wykonania budże-

tu miasta Milanówka za 2008 r., 
3. zmian budżetu miasta oraz czę-

ściowego rozdysponowania rezer-
wy budżetowej na 2009 rok (2),

4. wyznaczenia miejsc na bezpłat-
ne umieszczenie urzędowych 
obwieszczeń wyborczych i pla-
katów komitetów wyborczych 
w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego zarządzonych na  
7 czerwca 2009 roku,

5. przeprowadzenia konkursu pn. 
„Konkurs na dziecięce logo ob-
chodów jubileuszowych Miasta 
Milanówka”,

6. sposobu przeprowadzenia służby 
przygotowawczej i organizowania 
egzaminu kończącego tę służbę  
w Urzędzie Miasta Milanówka,

7. regulaminu wydawania materia-
łów promocyjnych,

8. powołania Komisji Rekrutacyj-
nej do przeprowadzenia naboru 
na wolne stanowisko urzędnicze 
w Urzędzie Miasta Milanówka,

9. regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, w Urzędzie Miasta 
Milanówka,

10. Regulaminu naboru na wolne 
stanowiska urzędnicze w Urzę-
dzie Miasta Milanówka,

11. wyznaczenia miejsc na bezpłat-
ne umieszczenie urzędowych ob-
wieszczeń wyborczych i plaka-
tów komitetów wyborczych 

12. zasad dokonywania odpisów  
aktualizujących wartość należno-
ści Urzędu Miasta Milanówka,

13. trybu uzgodnień do projektu  
decyzji o warunkach zabudowy 
oraz decyzji o ustaleniu lokali-
zacji celu publicznego i innych 
decyzji mających wpływ na zago-
spodarowanie terenu,

14. regulaminu wynagradzania pra-
cowników Urzędu Miasta Mila-
nówka,

15. powołania komisji do oceny do-
kumentacji niearchiwalnej znaj-
dującej się w archiwum Urzędu 
Miasta Milanówka,

16. maksymalnego miesięcznego wy-
nagrodzenia kierowników i za-
stępców kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych

II. Skierował do Rady Miasta pro-
jekty uchwał, które po podjęciu 
przez Radę publikujemy na stro-
nach 31-34

III. Uruchomił zamówienia publicz-
ne na:

 w trybie przetargu nieograniczonego
1. selektywną zbiórkę odpadów na 

terenie miasta,
2. utrzymanie czystości dróg i skwe-

rów na terenie miasta,
3. wywóz odpadów z terenu przy  

ul. Konopnickiej,
4. „Inżynier Kontraktu dla projektu 

Modernizacja i rozbudowa syste-
mu infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej Gminy Milanó-
wek”,

5. przebudowę ulicy Słowackiego.

IV. Zatwierdził zamówienia publicz-
ne na:

 w trybie przetargu nieograniczo-
nego 

1. wiosenny i jesienny wywóz liści 
z prywatnych posesji i terenów 
użyteczności publicznej w grani-
cach miasta,

2. selektywną zbiórkę odpadów na 
terenie miasta,

3. utrzymanie czystości dróg i skwe-
rów na terenie miasta, 

4. konserwację dróg gruntowych 
tłuczniem na terenie miasta.

Sekretarz Miasta Milanówka 
Jarosław Komża

XXV Sesja Rady Miasta Milanówka 
odbyła się w dniu 28 kwietnia 2009 r.  
W sesji udział wzięli Radni, Burmistrz 
Miasta Jerzy Wysocki, Zastępca Burmi-
strza Bogdan Korycki, pracownicy Urzę-
du Miejskiego, zaproszeni goście i miesz-
kańcy miasta Milanówka.

Sesję otworzył i prowadził Przewod-
niczący Rady Miasta Milanówka Jerzy 
Olczak. 

Burmistrz wręczył nagrody laure-
atom „Konkursu na dziecięce logo ob-
chodów jubileuszowych Miasta Mila-
nówka”. (szerzej o konkursie piszemy na 
stronie 9)

Radni przyjęli sprawozdanie Burmi-
strza z pracy między sesjami.

Radni zgłosili następujące pisemne 
interpelacje i zapytania: 
Radny Karol Wójcik:
1) w sprawie nieruchomości poło-

żonej przy ul. Prostej 18 w Mila-
nówku i administrowanej przez 
Miasto Milanówek,

2) w sprawie kosztów utrzymania, 
ilości etatów, zakresu kompe-
tencji, zakresu faktycznie wy-
konywanych prac Referatu In-
formatyki w Urzędzie Miasta 
Milanówka,

3) w sprawie kosztów, harmonogra-
mu i zakresu prac dotyczących 
informatyzacji miasta i jednostek 
administracyjnych gminy,

4) w sprawie poniesionych do tej 
pory z budżetu miasta wydatków 
na: zatrudnienie pracowników, 
opracowanie ekspertyz, koncep-
cji, analiz, wniosków dotyczących 
willi „Waleria”

5) w sprawie czystości i estety-
ki miasta – śmieci zalegających 
wzdłuż dróg publicznych w Mila-
nówku,

Wieści z urzędu
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Wieści z urzędu

Radna Katarzyna Słowik, radny 
Karol Wójcik i radny Waldemar 
Parol:
1) w sprawie pomocy mieszkance 

Milanówka dot. wzruszenia albo 
uchylenia decyzji administracyjnej. 
Radna Katarzyna Słowik:

1) w sprawie zamieszczenia in-
formacji w lokalnych mediach  
o przystąpieniu przez Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich do 
procedury przetargowej na pro-
jekt „Studium Techniczno-Eko-
nomiczno-Środowiskowe” prze-
biegu nowoprojektowanej trasy 
drogi 719,

2) w sprawie zorganizowania spo-
tkania Rady Miasta Milanówka  
z psychologiem społecznym  
w celu stworzenia programu in-
terwencyjnego mającego pomóc 
w zapobieganiu przemocy w na-
szym mieście,

3 w sprawie ustalenia stałych go-
dzin komisji i sesji. 

Radny Waldemar Parol:
1) w sprawie znalezienia lokaliza-

cji dla Przychodni Lekarskiej 
dla mieszkańców Kazimierów-
ki, Brzózek, Polesia, Turczynka, 
Grudowa,

2) w sprawie przygotowania wykazu 
ulic, które w najbliższych latach 
nie zostały ujęte w projekcie bu-
dowy kanalizacji, 

3) w sprawie interwencji dotyczącej 
grupowych zwolnień w super-
markecie „TESCO”.

Radna Małgorzata Trębińska:
1) w sprawie skontrolowania firmy 

sprzątającej ulice w mieście.
Radny Włodzimierz Starościak:

1) w sprawie dalszej modernizacji 
Targowiska Miejskiego w Mila-
nówku.

Radna Barbara Wiśniewska:
1) w sprawie zniszczenia na ulicy 

Krakowskiej przęsła dzielącego 
ulicę z torami kolejowymi, 

2) w sprawie częstszego sprzątania 
lasku znajdującego się przy uli-
cach Wiatracznej, Promyka i Ci-
chej,

3) w sprawie wprowadzenia do 
umowy ze schroniskiem dla zwie-
rząt w Milanówku, zapisu chro-
niącego zwierzęta, 

4) w sprawie wykonania utwardzo-
nej nawierzchni i chodników na 
ulicy Bliskiej i Na Skraju.

Radna Maria Sobczak:
1) w sprawie sprzątania ulic.

Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki 
przedstawił stosowne projekty uchwał, 
znajdujące się w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Mila-
nówka Jerzy Olczak odczytał następują-
ce projekty uchwał, które radni przyjęli 
w głosowaniu: 

Uchwała Nr 267/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: regulaminu przyznawa-
nia oraz wysokości dodatków motywa-
cyjnych, funkcyjnych, za warunki pracy, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
nagród dla nauczycieli zatrudnionych  
w przedszkolu i szkołach prowadzonych 
przez Gminę Milanówek, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogło-
śnie.

Radni uchwalili powyższy regulamin, 
w którym zostały określone:

 l wysokości stawek oraz szczegóło-
we warunki przyznawania dodat-
ku motywacyjnego, funkcyjnego  
i za warunki pracy,

 l szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i go-
dziny doraźnych zastępstw, 

 l wysokość i warunki przyznawa-
nia nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród, w taki sposób, aby 
średnie wynagrodzenia nauczy-
cieli, składające się z wynagro-
dzenia zasadniczego i pozosta-
łych składników, odpowiadały na 
obszarze Milanówka, co najmniej 
średnim wynagrodzeniom nauczy-
cieli, o którym mowa w art. 30 ust. 
3 Karty Nauczyciela.

Uchwała Nr 268/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Milanowskie-
go Centrum Kultury za rok 2008, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 11 – za, 3 – 
wstrzymujące. 

Rada Miasta zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi, zatwierdziła roczne spra-
wozdanie finansowe Milanowskiego Cen-
trum Kultury za rok 2008.

Uchwała Nr 269/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Milanówku za rok 
2008, którą radni przyjęli w głosowaniu 
14–za, jednogłośnie.

Rada Miasta zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi zatwierdziła roczne spra-
wozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Milanówku za rok 2008.

Uchwała Nr 270/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: przyjęcia rocznego spra-
wozdania z działalności Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Milanówku za 2008 r.  
i informacji o potrzebach miasta w za-
kresie pomocy społecznej, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie.

Rada Miasta zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi zatwierdziła roczne spra-
wozdanie i informację o potrzebach mia-
sta w zakresie pomocy społecznej.

Uchwała Nr 271/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: podjęcie uchwały w spa-
wie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
Milanówka absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za rok 2008., którą radni 
przyjęli w głosowaniu 10 – za, 3 – prze-
ciw, 1 – wstrzymujący.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Bur-
mistrza Miasta Milanówka z wykonania 
budżetu za rok 2008 i zapoznaniu się  
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Milanówka oraz opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Warszawie  
w sprawie wykonania budżetu radni 
udzielili Burmistrzowi Miasta Milanów-
ka absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu Miasta Milanówka za rok 2008.

Uchwała Nr 272/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 13/
III/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 
11 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mila-
nówka, którą radni przyjęli w głosowa-
niu 14 – za.

Rozporządzenie Rady Ministrów  
z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie za-
sad wynagradzania pracowników samo-
rządowych zatrudnionych w urzędach 
gmin, starostwach powiatowych i urzę-
dach marszałkowskich, na podstawie 
którego zostało ustalone wynagrodzenie 
Burmistrza Miasta Milanówka w Uchwa-
le Nr 13/III/06 Rady Miasta Milanówka  
z dnia 11 grudnia 2006 r., utraciło moc 
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z dniem wejścia w życie rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 
r. w sprawie wynagradzania pracowni-
ków samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
50, poz. 398), które obowiązuje od dnia  
1 kwietnia 2009 r.

W związku z powyższym radni wy-
razili zgodę na dokonanie odpowiedniej 
zmiany w poprzedniej Uchwale.

Uchwała Nr 273/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zmiany budżetu Miasta 
Milanówka na 2009 rok, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 13– za, 1 – wstrzy-
mujący.

Zwiększa się planowane dochody  
w budżecie miasta Milanówka z nastę-
pujący sposób:
 – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0470 

o kwotę 5 000 zł stanowiącą wpływy 
za wieczyste użytkowanie nierucho-
mości do wysokości otrzymanych 
środków; 

 – w dziale 700, rozdziale 70005, § 0760 
o kwotę 14 000 zł stanowiącą wpły-
wy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysłu-
gującego osobom fizycznym w pra-
wo własności, w I kwartale wpływy 
przekroczyły kwotę dotychczasowe-
go planu.
Dokonuje się zmian w planie wydat-

ków w budżecie miasta Milanówka w na-
stępujący sposób:
 – w dziale 750, rozdział 75075 zwięk-

sza się plan o  kwotę 30 542 zł  
w § 4210 na zabezpieczenie środków 
finansowych na zakup materiałów  
i wyposażenia w związku ze zbliżają-
cymi się obchodami 90-lecia gminy, 
festiwalem "Otwarte Ogrody" oraz na 
zakup pozostałych materiałów pro-
mocyjnych. Środki na powyższe po-
chodzą ze zmniejszenia planu wydat-
ków Biura Promocji w rozdziałach 
92120, 92195 i 92695 łącznie o kwotę 
30 542 zł;

 – w dziale 854, rozdział 85412 zmniej-
sza się plan o kwotę 10 000 zł w § 2820 
przeznaczony na dotację w związku  
z organizacją wypoczynku zimowego 
i letniego dla dzieci i młodzieży z Mi-
lanówka  jednocześnie zwiększając 
plan dotacji o 10 000 zł w rozdziale 
92195, który zapewni realizację za-
dania związanego z upowszechnia-
niem kultury oraz edukacji doro-
słych, w tym wydanie przewodnika  
z okazji 70-lecia powstania cmen-
tarza; 

 – w dziale 921, rozdział 92120, § 6060 
zwiększa się plan inwestycyjny na 
zadaniu "Zagospodarowanie zabyt-
kowej willi "Waleria" na Centrum 
Kultury w Milanówku – zakup wil-
li Waleria przy ul. Spacerowej 20"  
o kwotę 19 000 zł celem zapewnienia 
środków na odsetki od raty.

Uchwała Nr 274/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego, którą radni przyjęli  
w głosowaniu 12 – za, 2 – wstrzymujące.

Radni wyrazili zgodę na zaciągnięcie 
w 2009 roku kredytu długoterminowego 
w wysokości 577.633,00 zł z przezna-
czeniem na sfinansowanie planowane-
go deficytu budżetowego, powstałego 
w wyniku ujętych wydatków inwesty-
cyjnych na zadanie pn. ”E-Milanówek 
zintegrowany system wspomagający 
zarządzanie miastem i wspierający roz-
wój e-usług w ramach budowy Miejskiej 
Sieci Informatycznej”. Pozyskanie tych 
środków wiąże się z przeprowadzeniem 
odpowiedniej procedury wynikającej  
z Prawa zamówień publicznych.  
W związku z tym niezbędne jest podjęcie 
stosownej uchwały Rady Miasta Mila-
nówka umożliwiającej pozyskanie środ-
ków w ramach przetargu.

Uchwała Nr 275/XXIII/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 43/
VI/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 
30 marca 2007 r. w sprawie: wyrażenia 
woli wniesienia wkładu pieniężnego-
partycypacyjnego na rzecz Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Zieleń Miej-
ska” Spółka z o.o. w Pruszkowie w celu 
realizacji budownictwa wielorodzinnego 
na terenie Miasta Milanówka, którą rad-
ni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jedno-
głośnie.

W uchwale Nr 43/VI/07 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 30 marca 2007 r. łącz-
na powierzchnia użytkowa minimum 
5000 m² została określona w sposób 
orientacyjny.

Podstawę do przyjęcia tej powierzch-
ni stanowiły wstępne analizy złożonych 
wniosków o najem mieszkania z party-
cypacją Gminy Milanówek przez osoby 
zainteresowane tą formą budownictwa 
mieszkaniowego. W trakcie realiza-
cji inwestycji w ramach TBS (III etap) 
przedmiotowy metraż sukcesywnie był 
urealniany do rzeczywistych powierzch-
ni przydzielanych mieszkań dla osób 
ubiegających się o najem z dofinansowa-
niem z Gminy Milanówek (ostatecznie 

4.900,00 m2). Kwota określona w uchwa-
le, tj. 2.700.000 zł z przeznaczeniem na 
wkład pieniężno-partycypacyjny na 
rzecz TBS „Zieleń Miejska” sp. z o.o. 
w Pruszkowie na poczet budowy lokali 
mieszkalnych dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkaniowych osób określonych w § 2 
uchwały nr 350/XXX/06 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 lutego 2006 r. nie 
została przekroczona.
Uchwała Nr 276/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: wydzierżawienie gruntu  
o pow. 18,00 m² z działki nr 2 położonej  
w Milanówku, obręb 07-01 przy ulicy 
Turczynek, którą radni przyjęli w głoso-
waniu 14 – za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na ponowne 
wydzierżawienie osobie fizycznej gruntu 
o powierzchni 18,00 m2 z działki nr 2 po-
łożonej w Milanówku, obręb 07 – 01 przy 
ul. Turczynek z przeznaczeniem pod ga-
raż, na okres do 10 lat. Zgodnie z art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym zawar-
cie kolejnej umowy, przedmiotem któ-
rej jest ta sama nieruchomość wymaga 
uchwały Rady Miasta, dlatego też podję-
cie stosownej uchwały jest uzasadnione.
Uchwała Nr 277/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zbycia dz. ew. nr 44 w ob-
rębie 05-17 pomiędzy ulicami Spacerową 
i Zachodnią w celu poprawy warunków 
zagospodarowania działek przyległych, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – 
za, jednogłośnie.

Mieszkańcy ulic Spółdzielczej i No-
wej, których nieruchomości bezpośred-
nio graniczą z ciągiem pieszym stano-
wiącym połączenie ulicy Spacerowej  
z ulicą Zachodnią (dz. 44 obręb 05-17  
o powierzchni 607 m2)), zwrócili się do 
Gminy jako właściciela działki o możli-
wość wykupu przedmiotowej nierucho-
mości w celu zamknięcia wspomnianego 
przejścia. Ww. działka nie ma istotnego 
znaczenia dla układu komunikacyjnego, 
wszystkie przyległe nieruchomości mają 
bezpośredni dostęp do dróg gminnych, 
tj. ulic: Nowej, Spółdzielczej, Spacero-
wej i Zachodniej. Mając na względzie 
kwestie bezpieczeństwa publicznego, 
ładu przestrzennego oraz komfortu ży-
cia okolicznych mieszkańców podjęcie 
stosownej uchwały jest zasadne.
Uchwała Nr 278/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zbycia dz. ew. nr 63/7  
w obrębie 07-05 przy ulicy Kazimie-
rzowskiej w celu porowy warunków za-



33Biuletyn Miasta Milanówka nr 3/2009

Wieści z urzędu

gospodarowania działki sąsiedniej, któ-
rą radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, 
jednogłośnie.

Właściciel działki ew. nr 64/2 obr. 
07-05, położonej przy ulicy Kazimie-
rzowskiej, w związku z bardzo nieko-
rzystnymi parametrami swojej nieru-
chomości (ok. 12 metrów szerokości) 
oraz usytuowaniem budynku w ostrej 
granicy z działką gminną tj. dz. 63/7 
obr. 07-05 o pow. 122 m2, zwrócił się 
do Gminy z prośbą o możliwość wyku-
pienia gruntu będącego przedmiotem 
niniejszej uchwały. Działka 63/7 grani-
czy z dziesięciometrową drogą gminną. 
Zbycie przedmiotowej nieruchomości 
nie spowoduje ograniczeń w korzystaniu 
z drogi gminnej, a w znaczący sposób 
przyczyni się do poprawy warunków za-
gospodarowania działki sąsiedniej (po-
przez umożliwienie dostępu do budynku 
ze wszystkich jego stron) i tym samym 
poprawi estetykę skrzyżowania. 

W związku z tym podjęcie powyższej 
uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr 279/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zbycia nieruchomości 
gruntowej, oznaczonej jako dz. ew. nr 
137 w obrębie 05-09 przy ulicy Podleśnej 
na poprawę warunków zagospodarowa-
nia działki przyległej, którą radni przy-
jęli w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie.

Właściciele dz. ew. nr 136 w obr. 
05-09 złożyli wniosek z prośbą o umoż-
liwienie wykupu nieruchomości ozna-
czonej jako dz. ew. nr 137 w obr. 05-09 
o pow. 50 m2 w celu poprawy warunków 
zagospodarowania działki, będącej ich 
własnością. Działka nr ew. 137 stanowi 
własność Gminy, obecnie jednak pozo-
staje we władaniu właścicieli dz. nr 136. 
Sprzedaż powyższej nieruchomości nie 
koliduje z inwestycjami gminnymi ist-
niejącymi i planowanymi na tym tere-
nie. Ulica Podleśna jest drogą urządzoną 
i nie planuje się dalszego poszerzania 
pasa drogowego. W związku z powyż-
szym podjęcie uchwały w celu uporząd-
kowania kwestii własnościowych jest 
uzasadnione.

Uchwała Nr 280/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: oddania w dzierżawę  na 
okres 3 lat działki ew. nr 3/2 w obrębie 
06-01 przy ulicy Warszawskiej, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jed-
nogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na wydzier-
żawienie na okres 3 lat części działki 

o pow. 1300 m2  nr  ew.  3/2 obr. 06-01 
przy ul. Warszawskiej. Działka, której 
fragment stanowi przedmiot niniejszej 
uchwały pozostaje we władaniu Gminy 
Milanówek. Lokalizacja placu manewro-
wego przy ul. Warszawskiej nie koliduje 
z istniejącym układem drogowym. Do-
datkowo jako jedyny plac tego rodzaju do 
nauki jazdy w Milanówku stwarza możli-
wość Mieszkańcom Miasta doskonalenia 
swoich umiejętności w prowadzeniu po-
jazdów mechanicznych. Dotychczasowy 
wieloletni dzierżawca wskazanego grun-
tu (pierwsza umowa dzierżawy z dnia 
8 maja 2000r.) systematycznie reguluje 
swoje zobowiązania finansowe i jest za-
interesowany kontynuowaniem dzierża-
wy. Mając na względzie dochody gminy 
powyższa uchwała jest zasadna. 

Uchwała Nr 281/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: oddania w dzierżawę  na 
okres 10 lat części działki ew. nr 65/4  
w obrębie 06-02 przy ulicy Piłsudskiego, 
którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – 
za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie 
umowy dzierżawy na okres 10 lat części 
o pow. 20 m2 działki ew. nr 65/4 obr. 06-
02 przy ul. Piłsudskiego, pod nieuciąż-
liwą działalność gospodarczą – kiosk 
kolektury Totalizatora Sportowego. Na 
przedmiotowej działce w obecnej chwi-
li znajduje się stacja transformatorowa 
oraz parking (3 miejsca postojowe). Wy-
dzierżawienie części dz. ew. nr 65/4 po-
prawi estetykę Milanówka w tym rejonie 
(zasłaniając stację trafo) oraz spowoduje 
dodatkowe wpływy do budżetu Miasta. 
W związku z powyższym podjęcie przed-
miotowej uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr 282/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na za-
mianę nieruchomości gruntowych po-
łożonych w Milanówku w celu regulacji 
stanu prawnego ulicy Łąkowej, którą 
radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, jed-
nogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zamianę 
nieruchomości gruntowych położonych 
w Milanówku w celu regulacji stanu 
prawnego ulicy Łąkowej. W wyniku pro-
cesu urządzenia ulicy Łąkowej dostoso-
wano linię nowych ogrodzeń do wypro-
filowanej krawędzi jezdni asfaltowej,  
z uwzględnieniem miejsca na chodnik. 
Skutkiem powyższego stan faktyczny 
różni się od stanu prawnego w zakresie 
linii rozgraniczających pasa drogowego 

tzn. działki gminne 31/9, 32/4 i 19/2 ob-
ręb 06-18 o łącznej powierzchni 47 m2 są 
w faktycznym władaniu osób fizycznych, 
natomiast działki prywatne nr 34/1, 36/1 
i 38/1 obręb 06-18 o łącznej powierzchni 
113 m2 są w faktycznym władaniu Gmi-
ny. W związku z tym podjęcie przedmio-
towej uchwały jest zasadne.

Uchwała Nr 283/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie:  wyrażenia zgody na na-
bycie na rzecz Gminy Milanówek nie-
ruchomości gruntowej położonej przy 
ulicy Kasprowicza, którą radni przyjęli  
w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na nabycie na 
rzecz Gminy Milanówek nieruchomo-
ści gruntowej położonej w Milanówku 
przy ulicy Kasprowicza, oznaczonej jako 
działka nr 86/1 w obrębie 05-19 o po-
wierzchni 75 m2, z przeznaczeniem pod 
poszerzenie ulicy Kasprowicza, a tym 
samym złagodzenie zakrętu ww. ulicy. 
Wobec powyższego zasadne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały.

Uchwała Nr 284/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: nabycia przez  Gminę 
Milanówek zabudowanej nieruchomości 
oznaczonej jako dz. ew. nr 43 w obrębie 
05-13 przy ulicy Podgórnej, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogło-
śnie.

Radni wyrazili zgodę na nabycie 
przez Gminę Milanówek zabudowanej 
nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. 
nr 43 w obr. 05-13 przy ul. Podgórnej. 
Przedmiotowa nieruchomość stanowi 
własność Województwa Mazowieckiego. 
Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego jako organ gospodarujący 
wojewódzkim zasobem nieruchomości 
wystosował propozycję przekazania tej 
nieruchomości na rzecz Gminy. W wyni-
ku prowadzonej korespondencji Marsza-
łek Województwa zaproponował Gminie 
nabycie przedmiotowej nieruchomości 
z uwzględnieniem bonifikaty w wysoko-
ści 80% ceny. Z uwagi na położenie w/w 
działki umożliwiające wykorzystanie jej 
na cele publiczne oraz zaproponowane 
korzystne warunki nabycia, podjęcie po-
wyższej uchwały jest uzasadnione.  

Uchwała Nr 285/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zawarcia porozumienia 
z Gminami Błonie, Brwinów, Grodzisk 
Mazowiecki, Leszno, Michałowice, 
Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków, 
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którą radni przyjęli w głosowaniu 14 – za, 
jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na zawarcie po-
rozumienia z Gminami Błonie, Brwinów, 
Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Michało-
wice, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Prusz-
ków. Stowarzyszenie Gmin Zachodniego 
Mazowsza „Mazovia” podjęło inicjatywę 
budowy ścieżek rowerowych na obsza-
rze Gmin będących członkami tego Sto-
warzyszenia. Do inicjatywy  przystąpiło 
9 gmin: Błonie, Brwinów, Grodzisk Ma-
zowiecki, Leszno, Milanówek, Michało-
wice, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Prusz-
ków. Ścieżki rowerowe tworzyłyby trasę 
od Michałowic do Puszczy Kampinoskiej 
łącznie ok. 135 km łącząc atrakcyjne 
miejsca na obszarze każdej z Gmin. Po-
zwoli to ich Mieszkańcom nie tylko ko-
rzystać z aktywnego wypoczynku, ale 
także poznać gminy sąsiednie, realizu-
jąc w ten sposób cele, które wyznaczyło 
sobie Stowarzyszenie tj. wspieranie idei 
samorządu terytorialnego. Z uwagi na to, 
że ścieżki rowerowe na obszarze wszyst-
kich gmin mają stanowić zintegrowaną 
całość, najlepszym sposobem na budowę 
tych ścieżek, a następnie infrastruktu-
ry towarzyszącej będzie przewidziana  
w przepisach art.74 ustawy o samo-
rządzie gminnym formuła porozumie-
nia międzygminnego. Porozumienie 
międzygminne polega na powierzeniu 
wybranej gminie realizacji zadania pu-
blicznego będącego zadaniem własnym 
każdej z gmin zawierających porozu-
mienie. Zadanie takie przyjęła na sie-
bie Gmina Pruszków. Na realizację tego 
zadania każda z gmin rezerwuje prze-
widziane porozumieniem środki i jest 
zobowiązana uczestniczyć w kosztach 
realizacji zadania.

Uchwała Nr 286/XXV/09 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie: zmiany w statucie Mila-
nowskiego Centrum Kultury, którą radni 
przyjęli w głosowaniu 14 – za, jednogłośnie.

Radni wyrazili zgodę na dokonanie 
zmiany w Statucie Milanowskiego Cen-
trum Kultury. Obowiązująca od 1 stycz-
nia 2009 r. ustawa z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych 
nakłada na Urzędy i gminne jednostki 
organizacyjne obowiązek dostosowania 
swoich statutów i regulaminów do zmian 
wynikających z niniejszej ustawy.

Ponieważ kwestia powoływania, od-
woływania Dyrektora MCK, a zwłaszcza 
zwierzchnictwa służbowego, nie były 
wystarczająco doprecyzowane, należy 
dokonać w tym kierunku niezbędnych 
zmian.

Uchwały są dostępne w Internecie, 
a ponadto zostały wywieszone na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miasta. Protokoły, 
uchwały wraz z załącznikami i pisemne 
opracowania dotyczące sesji są do wglą-

du w Biurze Rady Miasta Milanówka  
w budynku “B” ul. Kościuszki 45 –  
tel. 758-34-21, fax 758-35-15.

Kierownik  
Biura Rady Miasta Milanówka 

Małgorzata Kurdek

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z poźn. zm.) oraz 
uchwały Nr 176/XVIII/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 12 czerwca 2008 
roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska-2” w Mi-
lanówku obejmującego obszar działki nr Ew. 54/1 z obrębu 06-07 przy zbiegu 
ulic Podwiejskiej i Królewskiej;  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
w dniach od 25 maja 2009 roku do 25 czerwca 2009 roku, w siedzibie Urzędu 
Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 w Milanówku, w pok. nr 18  w poniedziałki 
w godz. 9.00 do 17 , od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00. Projekt przed-
miotowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są do 
publicznego wglądu również na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka 
pod adresem: www.milanowek.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 9 czerwca 2009 roku w siedzibie Urzędu Miasta 
Milanówka, w sali obrad Rady Miasta o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Ko-
ściuszki 45, 05-822 Milanówek, z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2009 roku.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" – w publicznie dostępnym 
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie, zamieszczono informacje o projekcie zmiany  miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego i o prognozie oddziaływania na środowisko ww. 
planu miejscowego. 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska-2” w Milanówku 
wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  
w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wno-
sić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie 
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 lipca 2009 r. w Urzędzie Miasta Milanówka lub na jego adres. 

Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Milanówka

o wyłożeniu do publicznego wglądu  
projektu zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska-2”  
w Milanówku

Wieści z urzędu
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Władze miast Grodziska Mazowiec-
kiego i Milanówka reprezentowane 
przez:
 y Grzegorza Benedykcińskiego – Bur-

mistrza Grodziska Mazowieckiego
 y Jerzego Wysockiego – Burmistrza 

Miasta Milanówka
 y Alicję Pytlińską – Przewodniczącą 

Rady Miejskiej Grodziska Maz.
 y  Jerzego Olczaka – Przewodniczące-

go Rady Miasta Milanówka
podjęły decyzję o zawieszeniu dzia-

łalności warsztatów mediacyjnych pro-
wadzonych w ramach programu pn.: 
Planowanie systemu transportu dla 
gmin zachodniej części obszaru metro-
politarnego Mazowsza.
Uzasadnienie 

Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie podjął działania 

zmierzające  do przygotowania i prze-
prowadzenia procedury przetargowej  
na opracowanie elementu dokumentacji 
projektowej pn.: Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowe. 

Z  uzyskanych w MZDW informacji 
wynika, że:
 y na początku maja br zostanie ogłoszo-

ny przetarg, na podstawie którego 
wyłoniony zostanie zespół autorów. 

 y Opracowanie ma być wykonane  
w okresie 8 miesięcy od daty podpi-
sania umowy.

 y Studium ma zawierać cztery warianty 
przebiegu nowoprojektowanej trasy 
przebiegu drogi 719, w tym przebieg 
północny, uwzględniając jednocze-
śnie uwarunkowania ekonomiczne  
i środowiskowe, łącznie z uzyska-
niem decyzji środowiskowej.  

Komunikat 
w sprawie zawieszenia działalności warsztatów mediacyjnych  
prowadzonych w ramach programu pn. Planowanie systemu transportu  
dla gmin zachodniej części obszaru metropolitarnego Mazowsza

 y Przeprowadzona zostanie ocena od-
działywania na środowisko, zgodnie 
z przepisami dot. ochrony środowi-
ska oraz publicznej informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, co zapewni 
udział społeczeństwa w ocenie oraz 
możliwość składania uwag i wnio-
sków.
Opracowanie Studium pozwoli na 

uszczegółowienie i ukierunkowanie dal-
szej dyskusji wokół tej inwestycji, tym 
bardziej, iż zostanie ono poddane opinio-
waniu przez społeczeństwo.

W tej sytuacji zasadne jest wstrzy-
manie działalności warsztatów media-
cyjnych do czasu ukończenia prac nad 
powyższym opracowaniem i uzyskaniem 
lepszych podstaw merytorycznych do 
dyskusji.

Redakcja

Wieści z urzędu

Jako koordynator spraw unijnych  
z ramienia Burmistrza Miasta, chciał-
bym podzielić się z Państwem informa-
cjami dotyczącymi sytuacji Milanówka 
w kontekście pozyskiwania euro-dotacji.  

Jesteśmy dziś bombardowani przez 
media elektroniczne i drukowane wia-
domościami o tym, jakie to potężne 
fundusze ma do dyspozycji nasz kraj 
na różne działania rozwojowe. Na ogół 
pada zawrotna suma 67 mld euro – kwo-
ta niewątpliwie poruszająca wyobraź-
nię. Tymczasem, ten niby wielki worek 
można porównać do olbrzymiej komody 
z mnóstwem różnych szufladek. W każ-
dej z nich leży zdecydowanie mniejsza 
kupka pieniędzy, a obok niej gruba in-
strukcja, mówiąca kto i ile może z tej 
kupki uszczknąć oraz do jakiej instytucji 
składać wniosek. I to jest pierwszy ku-
beł zimnej wody między innymi dla sa-
morządów, które stają ze sobą w szranki 
zmuszone permanentnym brakiem pie-
niędzy na finansowanie swoich potrzeb.

Milanówek również postanowił spró-
bować. Samorząd złożył dotychczas pięć 
wniosków o dofinansowanie wybranych 
miejskich przedsięwzięć. Najważniej-
szym z nich jest z pewnością budowa 
systemu kanalizacji sanitarnej. Zakres 

przedmiotowy projektu zakłada budowę 
prawie 30 km sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą, m.in. czterema podziemnymi prze-
pompowniami ścieków. Projekt zakłada 
także modernizacje istniejącego ujęcia 
wody i budowę stacji uzdatniania wody 
przy ulicy Na Skraju. Koszty przygoto-
wania i realizacji całego przedsięwzię-
cia zostały oszacowane na 54,7 mln zł. 
Okres realizacji inwestycji: kanalizacja 
2009-2012, woda 2010-2011. Wniosek 
o dofinansowanie tego projektu został 
złożony do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Otrzymaliśmy od Funduszu 
informację, iż nasz wniosek jest dobrze 
opracowany, merytorycznie prawidło-
wo, ale brakuje wymaganego poziomu 
pozwoleń na budowę. Instytucja oce-
niająca sugeruje, by złożyć wniosek po-
nownie w najbliższym naborze, po uzu-
pełnieniu dokumentów. I tak zrobimy. 
To najważniejsza inwestycja samorządu  
z punktu widzenia potrzeb mieszkańców. 
Burmistrz Miasta jest zdeterminowany, 
by ją wykonać. Dlatego nie czekając na 
rozpatrzenie wniosku, rozpoczęliśmy 
realizację tego projektu, co także jest 
jego atutem, bo pokazuje nasze zaanga-
żowanie.

Kolejnymi przedsięwzięciami, o któ-
rych dofinansowanie ubiegał się Milanó-
wek było zaadaptowanie dwóch obiektów 
na funkcje kulturalne: willi „Waleria” 
na centrum kultury oraz obiektu przy 
ul. Spacerowej 4 na bibliotekę. W obu 
przypadkach wnioski składane były do 
Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
Konkurs na dofinansowanie projektów  
z dziedziny „kultura” został już rozstrzy-
gnięty. Z łącznej liczby 187 złożonych do 
marszałka wniosków wybrano do wspar-
cia 52. Wśród nich nie ma obu wniosków 
Milanówka. W przypadku biblioteki pra-
ce adaptacyjne budynku przy ul. Spa-
cerowej będą prowadzone mimo braku 
dofinansowania. Natomiast w przypadku 
willi „Waleria” Burmistrz i rada Miasta 
stoją przed podjęciem decyzji, co dalej. 
Czy ze względu na wartości historyczne 
willi „Waleria”, które nadaje jej spuści-
zna Jana Szczepkowskiego oraz rodzin 
Morozowiczów i Mickiewiczów, podtrzy-
mujemy decyzję o rewaloryzacji willi  
i jej zaadaptowanie na funkcje kultural-
ne? Czy mimo tych wartości, a ze wzglę-
du na ograniczone możliwości finansowe 
samorządu willa wystawiona zostanie na 
sprzedaż? Jeszcze w tym roku musimy 
podjąć wiążącą decyzję w tej sprawie.

Eurofundusze a sprawa Milanówka
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Sprostowanie PKPS
  Po zamieszczeniu w poprzednim 

numerze Biuletynu artykułu „Pusty 
Dom”, do redakcji przyszło pismo ze 
stanowiskiem Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej w tej sprawie, które  
w całości publikujemy: 

W artykule pt. „Pusty Dom” au-
torstwa kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Milanówku Barbary Ku-
charskiej, opublikowanym w nr 2/2009 
Biuletynu Miasta Milanówek zawarte są 
wiadomości nieścisłe i nieprawdziwe, 
wręcz tendencyjne, a ponadto zawarte  
w nim stwierdzenia poniżają Polski 
Komitet Pomocy Społecznej w opinii  
publicznej i narażają go na utratę zaufa-

nia potrzebnego dla prowadzonej dzia-
łalności charytatywnej. Wyczerpuje to 
znamiona art. 212 § l i 2 Kodeksu Karnego. 

Autorka stwierdziła na wstępie, 
że o ile ”... budynek wygląda nadal z 
zewnątrz okazale to, to co dzieję się  
w jego wnętrzach nie przedstawia pozy-
tywnego obrazu...” nie wyjaśniając czy-
telnikowi, że w wymienionym budynku 
od października 2007 r. prowadzony jest 
generalny remont, o czym Pani B. Ku-
charska doskonale wie.

Również są nieprawdziwe i nieścisłe 
stwierdzenia p. Barbary Kucharskiej, że 
w Domu Pomocy Społecznej w Milanów-
ku ”...nie ma w nim mieszkańców, a ci, 

co nie wyrazili zgody na jego opuszcze-
nie nie mają dobrej opieki...”.

Ten cytat jest nielogiczny – skoro  
w Domu nie ma mieszkańców to, dla-
czego ”ci, co nie wyrazili zgody na jego 
opuszczenie” zdaniem autorki artykułu 
stracili status mieszkańców Domu.

Podopieczni ci w piśmie z 02.10.2007 
roku oświadczyli, że:

 l nie wyrażają zgody na przenie-
sienie ich do Domu Pomocy Spo-
łecznej w Starzynie

 l zostali poinformowani przez 
kierownika Domu Pomocy Spo-
łecznej PKPS w Milanówku o pro-
wadzonym od października 2007  

Ostatnie dwa złożone wnioski doty-
czą wsparcia realizacji przedsięwzięcia 
pod nazwą E-Milanówek. Pod tą nazwą 
kryje się kompleksowy projekt infor-
matyczny. Podstawą jest wybudowanie  
w naszym Mieście sieci informatycznej. 
Połączy ona 11 instytucji publicznych, 
co umożliwi: zintegrowanie przepływu 
informacji pomiędzy nimi, lokalizację 
punktów publicznego dostępu do Inter-
netu, lokalizację w kilkunastu miejscach 
tzw. hot-spotów i rozwój miejskiego mo-
nitoringu. Kolejnym elementem jest 
wdrożenie elektronicznego obiegu do-
kumentów w Urzędzie Miasta i cyfrowej 
telefonii, co w obu przypadkach obniży 
koszty funkcjonowania administracji. 
Następnie, wdrożenie programu zarzą-
dzania oświatą, co umożliwi zarówno 
unowocześnienie zarządzania szkołami, 
jak i łatwiejszy dostęp uczniów i rodzi-
ców do informacji. Oba wnioski zostały 
złożone także do Zarządu Wojewódzkie-
go Mazowieckiego i czekają na rozpa-
trzenie. 

W środowisku eurofunduszy funk-
cjonują trzy, mimo, iż nigdzie nie za-
pisane, to powszechnie obowiązujące 
kryteria otrzymania dofinansowania do 
realizowanych przedsięwzięć. Pierwsze 
kryterium, to przedstawienie super-
projektu, czyli takiego przedsięwzięcia, 
które swoją istotą lub jakąś cechą lub 
innowacją wyróżnia się wyraźnie pozy-
tywnie na tle konkurencji. Drugie kry-
terium, to pozycja danego samorządu 
w swoistym środowisku eurofunduszy. 
Gdy jest ona dobra, to mamy do czy-
nienia z opinią, że „temu miastu nie 
wypada nie dać”. Trzecie kryterium, to 
pozycja polityczna danego samorządu. 
Wszystkie te trzy kryteria w zależności 

od przypadku danego samorządu mają 
różną wagę, ale łączna ich kombinacja 
decyduje o sukcesie, bądź nie.

Wnioski złożone przez Milanówek 
można oceniać pod względem każ-
dego z powyższych trzech kryteriów.  
W przypadku projektów dotyczących 
willi „Waleria” i biblioteki idee tych 
przedsięwzięć okazały się nie być wy-
starczająco wyróżniającymi i, jak się 
okazało, konkurowały z innymi ponad 
stoma bardzo podobnymi, zgłoszonymi 
przez pozostałe samorządy. Ale z dru-
giej strony, przeciętne projekty można 
znaleźć wśród tych, które otrzymały 
dofinansowanie. Okazuje się więc, że ra-
czej nie to kryterium było najważniejsze 
(decydujące). Pod względem drugiego 
kryterium, trzeba ocenić sytuację tak, 
że póki co Milanówek nie ma silnej po-
zycji w środowisku samorządów konku-
rujących ze sobą o eurodofinansowanie. 
Nie ma jej z prostego powodu: do tej 
pory nie wygrywał w tych „zawodach”, 
a na dodatek nie startował na taką ska-
lę, by być zauważonym. Co do pozycji 
politycznej Milanówka, to nie będę tu 
dywagował. Każdy może sam to prze-
analizować. Jednakowoż, widząc, że  
w pojedynkę trudno jest się przebić, 
Burmistrz Jerzy Wysocki postanowił za-
cieśnić współpracę trzech samorządów: 
Milanówka, Podkowy i Brwinowa. Obec-
nie przedstawiciele trzech gmin uczest-
niczą w projekcie doradczym, który po-
może określić m.in. obszary współpracy 
trzech sąsiedzkich samorządów.

Do powyższych uwarunkowań, jak 
napisałem nieformalnych, dochodzą 
kolejne. Po pierwsze, te formalne,  np. 
że preferowane jest wsparcie dla gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich z subre-
gionów Mazowsza, czyli gmin i powiatów 
z ostrołęckiego, radomskiego, płockiego 
i siedleckiego. Inne uwarunkowania, to 
takie, że Milanówek jest jednym z naj-
bogatszych samorządów na Mazowszu, 
co nie ułatwia starania się o pozyskanie 
dofinansowania. No i jeszcze jedna spra-
wa, dosyć przykra: jak Państwo myślą, 
jak czuł się Burmistrz Milanówka, gdy 
mu Wicemarszałek Województwa po-
kazał listy mieszkańców, najdelikatniej 
rzecz ujmując, nie wspierające wysił-
ków samorządu dotyczących adaptacji 
wilii „Waleria” na muzeum prof. Jana 
Szczepkowskiego i centrum kultury…? 

A jakie plany na najbliższą przy-
szłość? Oprócz najważniejszej inwesty-
cji, jaką jest budowa kanalizacji sani-
tarnej, Milanówek potrzebuje nowego 
budynku przedszkolnego. Stary obiekt 
przy ul. Fiderkiewicza jest bardzo wy-
służony i nie powinien dalej pełnić 
swojej funkcji, bo nie gwarantuje dzie-
ciom odpowiedniego komfortu. Dlatego 
Burmistrz Wysocki zdecydował, iż wy-
budowane zostanie nowe przedszkole. 
Początek realizacji już w bieżącym roku, 
a zakończenie inwestycji planowane jest 
na jesieni przyszłego roku. Przedszkole 
miejskie będzie miało nowy obiekt z no-
woczesnym programem .

Mimo, iż zdajemy sobie sprawę  
w jak trudnej sytuacji jesteśmy, będzie-
my dalej starali się o pozyskanie dofi-
nansowania do realizowanych przed-
sięwzięć. Nie możemy popełnić błędu 
zaniechania. Powinniśmy starać się wy-
korzystać wszelkie możliwości.

Sekretarz Miasta Milanówka 
Jarosław Komża
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Wieści z urzędu l Bezpieczeństwo

remoncie i modernizacji budynku 
oraz wynikającymi z tego powodu 
niedogodnościami z zakwaterowa-
niem, wyżywieniem poruszaniem się 
po terenie ośrodka i innymi trudno-
ściami wynikajacymi w racji remontu.
Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że 

kilku podopiecznych, którzy nie wyrazi-
li zgody na przeniesienie do DPS PKPS  
w Starzynie „nie mają dobrej opieki”. 
Pensjonariusze ci otrzymywali całodo-
bowe wyżywienie. W jadłospisach po-
dawano gramaturę wg norm dla DPS 
– ludzi starszych. Korzystali oni z pu-
blicznej opieki zdrowotnej. Pracownik 
PKPS w nagłych wypadkach wzywał 
pogotowie, lekarza z przychodni na 
wizytę domową lub dowoził podopiecz-
nych do przychodni.

Czterema pensjonariuszami opieko-
wało się 5 pracowników PKPS. Dwie 
osoby sprawowały opiekę przez 24 go-
dziny na dobę (zostały w tym celu za-
kwaterowane w głównym budynku).

Pani Barbara Kucharska powołuje 
się na reportaż TVN – Uwaga, przedsta-
wiony w ostatnich dniach lutego 2009 r. 
W związku z tym podkreślamy, że ekipa 
TVN, która przygotowała ten program, 
następnie wyemitowany, przedstawiła 
w sposób tendencyjny, noszący wręcz  
charakter prowokacyjny problem za-
mieszkujących w tym czasie trzech  
pensjonariuszy.

Program ten został wyemitowany  
z rażącym naruszeniem przepisów Pra-
wa prasowego, w szczególności przepi-
sów art. 6 ust. 1, art. 10 ust. l, art. 12 ust. 
1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 2 i 4, art. 31 i 32 
ust. 1 i art.37 tego Prawa.

Wyemitowane materiały obecnie są 
przedmiotem szczegółowego badania:
1) Przewodniczącej Rady Etyki  

i Mediów
2) Prokuratury Rejonowej.

Autorka stwierdza, że PKPS „.. mimo 
wielu zapewnień składanych Panu Bur-
mistrzowi, Radnym Miasta Milanówka, 
że ze swoich obowiązków wywiązuję 
się należycie, okazało się, że nie jest 
to do końca prawda”. W tym jednym 
stwierdzeniu zawarto dwie niezgodne  
z prawdą informacje:
1) PKPS informował Burmistrza  

i Radnych o stanie spraw  
w obiekcie w Milanówku a nie  
o tym, jak wywiązuje się ze swo-
ich obowiązków,

2) natomiast „...jest to do końca 
prawda...”, że ze swoich obowiąz-
ków, staramy się wywiązywać 
dobrze – na miarę możliwości 
stowarzyszenia charytatywnego.
Kłamliwe są stwierdzenia, że Miasto 

Milanówek wcześniej „...deklarowało 
chęć udzielenia wsparcia organiza-
cyjnego w celu zabezpieczenia opieki 
wszystkim mieszkańcom byłego Domu” 

i że „po ukazaniu się reportażu Polski 
Komitet Pomocy Społecznej nie podjął 
żadnych działań, wyraził jedynie zgodę 
na interwencję zewnętrzną”.

Pani Barbara Kucharska nie podała 
jednak, kiedy te deklaracje były składa-
ne i faktycznie kiedy, kto i jakie wspar-
cie organizacyjne proponował PKPS.

Faktycznie Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Milanówku zorganizował 
przeniesienie dwóch podopiecznych do 
Domu Pomocy Społecznej w Grodzisku 
Mazowieckim, natomiast p. B. Kuchar-
ska pominęła fakt, iż jeden podopiecz-
ny staraniem PKPS został umieszczony  
w Domu Pomocy Społecznej w Warszawie.

Podana przez autorkę „interwencja 
zewnętrzna” została podjęta bez powia-
domienia PKPS przez Wojewodę Ma-
zowieckiego, który decyzją z 2 marca 
2009r. cofnął zezwolenie na prowadze-
nie DPS w Milanówku oraz wykreślił ten 
dom z Rejestru Domów Pomocy Społecz-
nej województwa mazowieckiego. W wy-
niku odwołania Minister Pracy i Polityki 
Społecznej decyzją z 9 kwietnia 2009 r. 
uchylił w całości wymienioną decyzję 
Wojewody Mazowieckiego i przekazał 
sprawę do ponownego rozpatrzenia. Mi-
nister w czterostronnicowym uzasadnie-
niu decyzji wytknął Wojewodzie szereg 
bardzo istotnych naruszeń prawa mate-
rialnego i procesowego.

Z notatnika Strażnika Miejskiego 
marzec / kwiecień 2009

02.03. godz. 15.00 
Na ulicy Olszowej pa-
trol udzielił pomocy 

leżącemu na ulicy mężczyźnie, który był  
w stanie upojenia alkoholowego. We-
zwana załoga pogotowia ratunkowego 
udzieliła doraźnej pomocy medycznej,  
a następnie mężczyznę trzeba było prze-
wieźć do Izby Wytrzeźwień, by tam „do-
szedł do siebie”.

Godz. 16.45 Operator monitoringu 
wizyjnego zauważył na terenie Amfite-
atru dwóch młodych mężczyzn spożywa-
jących alkohol. Wezwany na miejsce pa-
trol ukarał mężczyzn mandatem karnym.

04.03. godz. 9.40 Na ul. Podgórnej 
patrol zauważył mężczyznę podrzucają-
cego odpady bytowe do kosza ulicznego. 
Ukarano go mandatem karnym. A taniej 
byłoby pozbywać się odpadów zgodnie  
z prawem.

05.03. godz. 19.45 Po zgłoszeniu do 
dyżurnego straży miejskiej patrol udał 
się na ul. Królewską, gdzie na terenie 
posesji właściciel spalał śmieci. Mimo, 
że patrol nie został wpuszczony na pose-
sję nie uchroniło to właściciela posesji 
przed konsekwencjami prawnymi – uka-
rano go mandatem karnym.

08.03. godz. 7.45 Patrol wspólny za-
trzymał kierującego pojazdem, który 
nie miał zapiętych pasów bezpieczeń-
stwa. Podczas kontroli okazało się, że 
kierowca nie ma przy sobie prawa jazdy 
oraz jest pod wpływem alkoholu. Bada-
nie wykazało 1.5 promila alkoholu. Kie-
rowca został zatrzymany, a pojazd od-
holowano na parking strzeżony. Karę za 
jazdę pod wpływem alkoholu wymierzy 
teraz sąd.

10.03. godz. 19.00 Operator moni-
toringu zauważył dwóch młodych męż-

czyzn spożywających alkohol na scho-
dach wejściowych kładki PKP. Na widok 
patrolu mężczyźni zaczęli uciekać. Po 
krótkim pościgu zostali jednak ujęci na 
terenie ZSG nr 3 przy ul. Żabie Oczko 
i przewiezieni do Komisariatu Policji, 
skąd odebrani zostali przez swoich ro-
dziców, bo okazało się, że są to nieletni. 

14.03. godz. 19.10 Po telefonicznym 
zgłoszeniu skierowano patrol na ul. Śred-
nią, gdzie na ulicy miał leżeć nietrzeźwy 
mężczyzna. Mężczyznę przewieziono do 
miejsca zamieszkania i przekazano pod 
opiekę matce. 

18.04. godz. 15.40 Patrol udał się na 
osiedle TBS, gdzie w jednym z mieszkań, 
będący pod wpływem alkoholu małżo-
nek wszczął awanturę i był agresywny 
wobec żony. Awanturnika  przewieziono 
do Komisariatu Policji, a następnie do 
Izby Wytrzeźwień.
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Bezpieczeństwo l Środowisko

Należy tu nadmienić, iż pod poję-
ciem właścicieli nieruchomości nale-
ży rozumieć również współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych, jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nie-
ruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty nią władające.

Niestety nie wszyscy mieszkańcy 
Milanówka poważnie traktują swoje 
obowiązki w zakresie utrzymania czy-

Wiosenne porządkowanie
Wraz z nadejściem wiosny większość właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Milanówka – miasta ogrodu, przystę-
puje do ich porządkowania swych posesji i czyni to motywowana chęcią upiększenia najbliższego otoczenia i całego miasta, a po-
trzebami wynikającymi z obowiązku prawnego. Wyrazy podziękowania i szacunku należą się tym, którzy sami, bez przypominania 
i wskazywania zaniedbań porządkują swe posesje. 

21.03. godz. 15.10 Mieszkanka 
Milanówka przyniosła do siedziby Stra-
ży Miejskiej rannego, małego pieska. 
Udzielono mu pomocy weterynaryjnej  
i następnie przekazano do schroniska.

Godz. 17.05 Po zgłoszeniu telefonicz-
nym skierowano patrol na ul. Parkową, 
gdzie na ulicy leżał ranny pies. Na miej-
scu patrol ustalił właściciela psa, a za 
brak nadzoru nad nim ukarał go manda-
tem karnym.

24.03. godz. 21.30 W związku z przej-
ściem nawałnicy śnieżnej nad miastem, 
która spowodowała powalenie drzew  
i zerwanie przewodów energetycznych 
oraz telekomunikacyjnych strażni-
cy miejscy zabezpieczali teren miasta  
i informowali odpowiednie służby o za-
istniałych awariach i konieczności ich 
usuwania. Powalone drzewa i zerwane 
linie energetyczne zlokalizowano na 
piętnastu ulicach. Drzewa usunięto do 
godzin rannych, natomiast awarie linii 
energetycznych i telekomunikacyjnych 
usuwano kilka dni. 

Kwiecień 2009 r.
01.04 godz. 21.00 Po telefonicznym 

zgłoszeniu patrol udał się na teren am-
fiteatru i zlokalizował palące się tu ogni-
sko. Ogień zagaszono własnymi siłami. 

07.04. godz. 20.40 Strażnicy miejscy 
udali się na ul. Rzeczną, gdzie na jednej 
z posesji grupa młodych mężczyzn bę-
dących pod wpływem alkoholu głośno 
zachowywała się i zaśmiecała ulicę rzu-
cając butelki z posesji na ulicę. Wylegi-
tymowano czterech śmiałków, a jednego 
z nich ukarano mandatem karnym.

08.04. godz. 17.35 Mężczyzna po-
ruszający się samochodem osobowym 

podrzucił przepracowany olej silnikowy 
na stację PKN Orlen przy ul. Królew-
skiej, gdzie tankował swój pojazd. Fakt 
ten zarejestrowały kamery monitorin-
gu. Sprawcą jest mieszkaniec Podkowy  
Leśnej, którego spotka stosowna kara.

11.04. godz. 21.00 Operator monito-
ringu zauważył dwóch mężczyzn spoży-
wających alkohol na terenie amfiteatru. 
Przybyli na miejsce strażnicy wylegity-
mowali i ukarali mandatami amatorów 
picia „pod chmurką”. 

Godz. 22.30 Na placu zabaw dla 
dzieci na osiedlu Królewska mandata-
mi karnymi ukarano kolejnych dwóch 
mężczyzn spożywających tu alkoholu,  
a przeznaczenie tego miejsca jest prze-
cież zupełnie inne.

12.04. godz. 21.20 Strażnicy zaob-
serwowali ruszający spod sklepu „Bie-
dronka” samochód osobowy, którego 
kierowcę podejrzewano, iż może być 
pod wpływem alkoholu. Po zatrzymaniu 
przez policję tego pojazdu na ul. Kró-
lewskiej potwierdziło się podejrzenie, 
że kierowca był pod wpływem alkoholu. 
Okres świąteczny nie będzie wystarcza-
jącym wytłumaczeniem.

15.04. godz. 18.15 Wspólnie z pra-
cownikami Straży dla Zwierząt z terenu 
jednej z posesji w Milanówku zabrano 
dwa agresywne psy, które wielokrotnie 
wybiegały z terenu posesji i atakowały 
przechodniów. Ze względu na to, że psy 
były bardzo agresywne, a ich właściciel 
nie był w stanie zapewnić im odpowied-
nich warunków i zapobiec zagrożeniu 
dla osób postronnych ze strony psów  zo-
stały one umieszczone w schronisku dla 
zwierząt.

19.04. godz.17.30 Strażnicy udali się 
na ulicę Marszałkowska, gdzie według 
telefonicznego zgłoszenia miał leżeć 
pijany mężczyzna z rozbitą głową. We-
zwane pogotowie ratunkowe udzieliło  
doraźnej pomocy medycznej, po czym 
mężczyzna ten został przewieziony do 
miejsca zamieszkania i przekazany pod 
opiekę rodzinie.

23.04. godz. 19.25 Po telefonicznym 
zgłoszeniu ul. Piłsudskiego strażnicy 
znaleźli leżącego na chodniku nieprzy-
tomnego, młodego mężczyzny. Okaza-
ło się, że powodem „zasłabnięcia” jest  
alkohol. Wezwano karetkę pogotowia 
ratunkowego, która przewiozła go do 
szpitala. W momencie przyjmowania na 
oddział mężczyzna był nieprzytomny.

27.04. godz. 16.55 Po telefonicznej in-
formacji na ulicy Łąkowej zlokalizowano 
padniętą sarnę. Powiadomiono odpo-
wiednie służby. Zwierzę zostało zabrane 
do utylizacji, choć dopiero po kilku mo-
nitach w tej sprawie.

29.04. godz. 10.15 Na ulicach: Brwi-
nowska, Wiatraczna, Krasińskiego 
sprawdzano stan  zabezpieczeń robót 
wykonywanych w pasie drogowym. 
Żadnych uchybień nie stwierdzono. Po  
wcześniejszych zgłoszeniach mieszkań-
ców na źle oznakowane i niezabezpie-
czone prace wykonywane przez firmy 
budowlane oraz stosowane przez straż-
ników pouczenia i nakładane mandaty 
wobec osób odpowiedzialnych za nadzór 
nad tego rodzaju pracami uległa popra-
wie  jakość wykonywanych zabezpie-
czeń, co może tylko cieszyć.

Komendant Straży Miejskiej 
Andrzej Wacławek

stości i porządku na terenie miasta. 
Wszystkim „zapominalskim” należy 
wskazać, iż wspomniane obowiązki wy-
nikają z Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z dnia  13.09.1996 
r. (Dz. U. Nr 132) oraz z prawa miejsco-
wego – Uchwały Nr 353/XXX/06 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 28.02.2006 r. 
czyli Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie miasta Milanówka.

Wymagania w zakresie utrzyma-
nia czystości i porządku na terenach 
nieruchomości i w miejscach publicz-
nych określone są w Rozdziałach II i III 
przytoczonego Regulaminu i można się 
z nimi zapoznać na stronach interneto-
wych Urzędu Miasta Milanówka lub bez-
pośrednio w Urzędzie albo w siedzibie 
Straży Miejskiej.
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Szanowni Mieszkańcy!
W związku z licznymi pytaniami 

Mieszkańców Milanówka, dotyczącymi 
dalszego funkcjonowania uruchomione-
go w ubiegłym roku odpłatnego punk-
tu odbioru bioodpadu i nieodpłatnego 
punktu odbioru zużytego sprzętu RTV  
i AGD, uprzejmie informuję, że od 5 maja 

Informacja 
dot. punktów odbioru bio-odpadu  
i zużytego sprzętu RTV i AGD

2009 roku punkt ten zostanie ponownie 
uruchomiony w dotychczasowym miej-
scu, tj. na terenie byłej „kompostowni” 
na rogu ulic Konopnickiej i Wiatracznej. 

 l ODPŁATNY PUNKT ODBIORU 
BIO-ODPADU (TRAWY, LIŚCI) 
czynny od wtorku do soboty, w godzi-

Do właścicieli zwierząt domowych
W Rozdziale IV Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Milanówka  określone są również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 
Do podstawowych i najważniejszych obowiązków należy zaliczyć: wyprowadzanie 
psów na tereny ogólnodostępne zawsze na smyczy, a gdy chodzi o psy ras uznanych 
za agresywne – na smyczy i w kagańcu.  Usuwanie pozostawianych w obiektach 
i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego (np. skwery, chodniki, place 
zabaw czy tereny zielone) przez te zwierzęta zanieczyszczeń należy do obowiązków 
ich właścicieli tak jak i sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru nad swymi zwie-
rzętami. Komendant Straży Miejskiej 

Andrzej Wacławek

Środowisko l Sport i rekreacja
Straż Miejska w Milanówku reali-

zując swe ustawowe zadania wspólnie 
z przedstawicielami  Referatu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Zielenią 
Urzędu Miasta rozpoczęły już kontro-
le stanu porządków posesji na terenie 
miasta. Pierwsze spostrzeżenia i wnio-
ski potwierdzają potrzebę podejmo-
wania takich działań dlatego będą one 
systematycznie prowadzone. Większość 
właścicieli posesji niezwłocznie usuwa 
stwierdzone nieprawidłowości i zanie-
dbania w wyznaczonych terminach, zaś 
wobec osób zobowiązanych do utrzyma-
nia czystości na swych posesjach, które 
za nic mają ciążące na nich obowiązki 
wyciągane będą konsekwencje prawne 
w postępowaniu mandatowym lub sądo-

wym po sporządzeniu Wniosku o ukara-
nie. Celem takich kontroli jest również 
sprawdzanie sposobu zbierania i pozby-
wania się odpadów komunalnych i nie-
czystości ciekłych z terenów nierucho-
mości potwierdzone zawarciem umów 

z jednostkami wywozowymi  posiadają-
cymi stosowne zezwolenia Burmistrza 
Miasta Milanówka. Ustalona minimalna 
częstotliwość wywozu odpadów stałych 
– raz w miesiącu, a nieczystości ciekłych 
– raz na 2 miesiące.

nach 16.00 – 20.00. Bio-odpad (tra-
wa, liście) przyjmowany w workach:

  60 l – w cenie 2 zł 
120 l – w cenie 4 zł  
240 l – w cenie 8 zł

 l PUNKT ODBIORU ZUŻYTEGO 
SPRZĘTU RTV I AGD czynny we 
wtorki i piątki w godzinach 16.00 – 
20.00.
Zachęcam Mieszkańców do korzy-

stania z powyższej  oferty.

Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki

Kolejne mistrzostwa w szachach za nami
W dniu 1 maja 2009 r. w Hali Sportowej w Milanówku przy ul. Królewskiej 69 padł nowy rekord frekwencji w zawodach sza-
chowych. X Mistrzostwa Milanówka Juniorów w szachach szybkich, VI Otwarte Mistrzostwa Mazowsza w szachach szybkich  
i II Mistrzostwa Mazowsza Seniorów powyżej 60 lat w szachach zgromadziły aż 203 uczestników, nie licząc gości, kibiców i rodziców.

Była to zatem najliczniej obsadzona impreza sza-
chowa w historii nie tylko miasta Milanówka, ale też 
całego Powiatu Grodziskiego, mimo że swego czasu 
duże turnieje organizowano w sąsiednim Grodzisku 
Mazowieckim. Te mistrzostwa były również jednymi 
z największych, jakie w tym roku odbyły się na tere-
nie Województwa Mazowieckiego. Zdecydowaną więk-
szość uczestników stanowiły dzieci i młodzież. 

Organizatorami zawodów byli: 
 – Burmistrz i Urząd Miejski Milanówka;
 – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
 – Starostwo Powiatu Grodziskiego;
 – Milanowski Centrum Kultury;
 – Hala Sportowa w Milanówku;
 – Mazowiecki Związek Szachowy.

Zawody miały na celu popularyzację sportu szacho-
wego na terenie Mazowsza i Milanówka. Cechowały 
się wysokim poziomem sportowym i organizacyjnym. 203 zawodników wzięło udział w tegorocznych mistrzostwach szachowych
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Imię i nazwisko Klub
Am Bartosz Soćko Polonia Warszawa
 M Adam Deszczyński GKSz. im. M. Najdorfa
Am Monika Soćko Polonia Warszawa
M Rafał Przedmojski AZS UW Warszawa
M Piotr Nguyen UKSz. Jedwabnik Milanówek
MF Filip Bargłowski Stilon Gorzów Wielkopolski
M Artur Grzelak GKSz. im. M. Najdorfa
Mm Marcin Szymański Juvena Hańcza Suwałki

Mm Krystian Kuźmicz Zelmer Rzeszów
K++ Michał Paterek Radom

Oto lista najlepszej dziesiątki  
w Mistrzostwach Mazowsza w szachach szybkich:

Imię i nazwisko Liczba  
punktów

Klub

Ernesta Miłkowska 9 UKS Otwock
Artur Suliborski 7,5 MTSz. Mińsk Mazowiecki
Jakub Jędryczka 7 PTSz. Płock
Damian Koseski 7 Warszawa
Jakub Ogonowski 7 UKS Czternastka
Daniel Worobiej 7 UKS Otwock
Adam Trocha 6,5 UKS Hetman Puszcza Mariańska
Łukasz Grzenkowicz 6,5 PKS Agape Białołęka
Daniel Koliński 6,5 UKS Hetman Puszcza Mariańska
Mikołaj Kozakow 6,5 UKS Czternastka 
Aleksy Kozakow 6 UKS Czternastka
Łukasz Jarmuła 6 MKS Polonia Warszawa
Krzysztof  Sacharewicz 6 Warszawa
Igor Litler 6 Legion Legionowo
Mikołaj Dąbrowski 6 Warszawa

Oto lista najlepszej piętnastki  
w Mistrzostwach Milanówka Juniorów w szachach szybkich:

Imię i nazwisko Liczba  
punktów

Klub

Jan Adamski 6,5 GKSz. im. M. Najdorfa
Bogdan Olejarczyk 5,5 AZS Uniwersytetu Warszawskiego
Elżbieta Kowalska 5 UKSz. Jedwabnik Milanówek
Sławomir Turlejski 4,5 Warszawa
Stanisław Magierowski 4,5 Pruszków

Oto lista najlepszej piątki  
w Mistrzostwach Mazowsza Seniorów powyżej 60 lat w szachach 

Sport i rekreacja

Startowała w nich czwórka arcymi-
strzów: aktualna mistrzyni Polski kobiet: 
Monika Soćko i jej mąż mistrz Polski  
z ubiegłego roku Bartosz Soćko (oboje 
reprezentują klub Polonia Warszawa),  
a także arcymistrzyni Marta Przeździec-
ka i arcymistrz Krzysztof Jakubowski. 
W mistrzostwach uczestniczyli gra-
cze z wielu miast i gmin: Milanówka, 
Grodziska Mazowieckiego, Brwinowa, 
Podkowy Leśnej, Warszawy, Teresina, 
Bożęcina, Michałowic, Piastowa, Góry 
Kalwarii, Piaseczna, Chylic, Puszczy 
Mariańskiej, Pruszkowa, Komorowa, 
Płochocina, Nowej Wsi, Suwałk, Grójca, 
Rzeszowa, Radomia, Płocka, Gostynina, 
Pułtuska, Węgrowa, Siedlec, Izdebna 
Kościelnego, Otwocka, Mińska Mazo-
wieckiego, Skierniewic czy Zielonki. 
Licznie reprezentowane były milanow-
skie szkoły. 2 Turnieje zostały rozegrane 
systemem szwajcarskim na dystansie  
9 rund po 15 minut dla zawodnika, a ten 
dla najstarszych tempem 20 minut na 
partię na dystansie  7 rund.  

Zawody uroczyście otworzył Bur-
mistrz miasta Milanówka Jerzy Wy-
socki, który serdecznie podziękował 
uczestnikom, rodzicom i kibicom za tak 
liczne przybycie oraz organizatorom za 
przygotowanie turniejów, a prezes Ma-
zowieckiego Związku Szachowego Zbi-
gniew Tyszkiewicz wręczył pamiątkowe 
odznaczenia za pomoc w rozwoju sportu 
szachowego.

Relację z imprezy przygotował i wy-
emitował Program 3 Telewizji Polskiej 
w wiadomościach sportowych.

Zwycięzcą Mistrzostw Mazowsza  
w szachach szybkich okazał się fawo-
ryt arcymistrz Bartosz Soćko (Polonia 
Warszawa), który zgromadził komplet  
9 punktów i wyprzedził Adama Desz-
czyńskiego (GKSz. Grodzisk Mazowiec-
ki) i swoją żonę arcymistrzynię Monikę 
Soćko (Polonia Warszawa), którzy zgro-
madzil po 7 punktów. Najlepszym junio-
rem okazał się wychowanek gimnazjum 
w Milanówku, przy ul. Królewskiej 69 
– Piotr Nguyen (UKSz. Jedwabnik Mila-
nówek).

Mistrzynią Milanówka Juniorów  
w szachach szybkich na rok 2009 została  
Ernesta Miłkowska która zgromadziła  
9 punktów i wyprzedziła Artura Sulibor-
skiego (MTSz. Mińsk Mazowiecki) 7,5 p.

 Wśród juniorek do lat 15: I miejsce: 
Weronika Soćko (MKS Polonia War-
szawa), II miejsce: Małgorzata Wyszo-
mirska (UKS Hetman Michałowice), 
III miejsce: Małgorzata Gowin..

Wśród juniorek do lat 10: I miejsce: 
Kinga Leśniak (MKS Polonia Warsza-
wa), II miejsce: Małgorzata Budzińska 
(Piątka Skierniewice), III miejsce: Mar-
tyna Maciejewska.Wśród juniorów do lat 

15: I miejsce: Artur Suliborski (MTSz. 
Mińsk Mazowiecki) II miejsce: Jakub 
Jędryczka (PTSz. Płock),  III miejsce: 
Jakub Ogonowski (UKS Czternastka Ur-
sus).
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W uroczystości zakończenia turnie-
ju uczestniczyli przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza 
„MAZOVIA”: Burmistrz Gminy Błonie 
Zenon Reszke, Wójt Gminy Leszno An-
drzej Cieślak, Wiceburmistrz Milanów-
ka Bogdan Korycki, Wojciech Wlazło. 

Turniej Piłki Nożnej „MAZOVIA CUP” 2009
18 kwietnia br. w Milanówku odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych „MAZOVIA CUP” 2009. W imprezie spor-
towej udział wzięły drużyny z Błonia, Brwinowa, Leszna, Michałowic, Milanówka, Nadarzyna i Podkowy Leśnej.

Wyniki: 
1. Nadarzyn 
2. Brwinów 
3. Milanówek ZSG Nr 1 
4. Podkowa Leśna 
5. Błonie 
6. Milanówek ZSG Nr 3 

7. Michałowice 
8. Leszno 

Najlepszy strzelec – Michał Śpiewak 
Nadarzyn. Najlepszy bramkarz – Hu-
bert Misiurewicz Brwinów 

Biuro Promocji Miasta

Wśród juniorów do lat 10: I miejsce: 
Damian Koseski, II miejsce: Aleksy Ko-
zakow (UKS Czternastka), III miejsce: 
Mikołaj Dąbrowski. 

W Mistrzostwach Mazowsza Se-
niorów powyżej 60 lat zdecydowanie 
triumfował mistrz międzynarodowy Jan 
Adamski (GKSz. im. M. Najdorfa) z 6,5 
punktu, wyprzedzając Bogdana Olejar-
czyka (AZS Uniwersytetu Warszawskie-
go) – 5,5 p.

Podczas uroczystego zakończenia 
mistrzostw Burmistrz miasta Milanów-
ka Jerzy Wysocki osobiście wręczył: 
puchary, medale, dyplomy i nagrody. 

Jeszcze raz gorąco podziękował uczest-
nikom, sędziom zawodów i organizato-
rom oraz serdecznie zaprosił na kolejne 
szachowe imprezy do Milanówka. Zawo-
dy były sprawnie sędziowane i przebie-
gały w sportowej atmosferze. 

Serdecznie dziękuję za przychyl-
ność, pomoc i poparcie dla tych szacho-
wych imprez: Burmistrzowi Milanówka 
Jerzemu Wysockiemu, Zarządowi Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Starostwu 
Powiatu Grodziskiego, pracownikom 
Milanowskiego Centrum Kultury: ko-
ordynatorowi sportu w mieście Włodzi-
mierzowi Filipiakowi, Grzegorzowi La-

wendowskiemu, Arturowi Niedzińskiemu 
i wszystkim wolontariuszom, którzy 
włożyli ogrom pracy w przygotowanie 
mistrzostw. Szczególne podziękowanie 
kieruję do Pani Elżbiety Przeździeckiej 
– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  
w Milanówku za jej życzliwość i wypo-
życzenie tak potrzebnego sprzętu do gry 
czyli stołów i krzeseł. 

Dzięki tym wszystkim ludziom do-
brej woli przeprowadzono wielką impre-
zę szachową w Milanówku.

Jarosław Kowalewski

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów turnieju

Powiatowe zawody w strzelectwie
Dnia 16 kwietnia 2009 r. na strzelnicy pneumatycznej przy ul. Piasta 14 odbyły się 
powiatowe zawody szkół średnich w strzelectwie. Łącznie przybyło 77 zawodników  
z ośmiu szkół. Organizatorem była Sekcja Strzelecka ZS Nr 1 w Milanówku.

Aby wyrównać szanse tym, którzy 
nie mają własnej szkolnej strzelnicy, za-
wodnicy ze szkoły organizującej zawody 
strzelali do tarcz 3x mniejszych. Na bo-
isku rozstawiono stanowisko łucznicze, 
które umilało czas oczekiwania na start 
w zawodach. Łucznikami opiekował się 
absolwent szkoły organizującej zawody 

Karol Dąbrowski. Biuro Zawodów pro-
wadziła Ewelina Szewczyk, sędzia PZSS, 
również absolwentka ZS Nr.1. Szczegól-
nie należy wyróżnić Paulinę Bednarską 
i Michała Sobczaka, którzy cały czas 
służyli pomocą i instruktarzem. Opie-
kunem zawodów był kierownik sek-
cji Zbigniew Kubek. Puchary i medale  

wręczył Burmistrz Miasta Milanówka 
Jerzy Wysocki.

Zawodników i opiekunów podjęto 
ciastkami i napojami. Zainteresowanie 
zawodami było ogromne. Uczniowie za-
proponowali, aby od września ruszyła 
Liga Strzelecka Powiatu Grodziskiego, 
a także Sekcja Łucznicza. Strzelnica  
w Milanówku współpracuje z Klubem 
ZKS Warszawa i „Strzelec” LOK Żyrar-
dów. Zawodnicy z sekcji mogą startować 
w zawodach organizujących przez te kluby. 
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W zawodach udział wzięły następu-
jące Szkoły:

Powiat Grodziski:
1. ZSTiL Nr.2 w Grodzisku Mazo-

wieckim
2. ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowiec-

kim
3. ZS Nr 1 w Milanówku
4. ZS Nr 2 w Milanówku

Goście zawodów:
1. LO im. Iwaszkiewicza w Brwi-

nowie
2. LO im. Tomasza Zana w Prusz-

kowie
3. ZS Nr.1 w Pruszkowie
4. Ośrodek Szkolno-Wychowaw-

czy dla Głuchych im. Jana Pie-
strzyńskiego w Warszawie

Wyniki zawodów
Powiat grodziski
Kpn / Kobiety:
1. Ewelina Kuczyńska – ZSTiL Nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim
2. Patrycja Kaniewska – ZS Nr 2  

w Milanówku
3. Olga Łuniewska – ZS Nr 1 w Mi-

lanówku
Mężczyźni:
1. Mateusz Dąbrowski – ZS Nr 2  

w Milanówku
2. Michał Adach – ZS Nr 2 w Mila-

nówku
3. Mateusz Ciszewski – ZSTiL Nr 2 

w Grodzisku Mazowieckim

Ppn:
1. Olga Łuniewska – ZS Nr 1 w Mi-

lanówku
2. Paweł Łuniewski – ZS Nr 1 w Mi-

lanówku
3. Kacper Łój – ZS Nr 1 w Milanówku
Drużynowo:
1. ZS Nr 2 w Milanówku
2. ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Mazo-

wieckim
3. ZS Nr 1 w Milanówku
Goście
Kpn / Kobiety:
1.  Katarzyna Szkop – LO im. Iwasz-

kiewicza w Brwinowie
2. Karolina Niedźwiecka – LO  

im. Tomasza Zana w Pruszkowie
3. Liliana Olak – OSWG w Warszawie

 l Szkoła Podstawowa 
Chłopcy
 I miejsce: Piotr Wierzbicki 
 II miejsce: Paweł Zajączkowski 
 III miejsce: Krzysztof Kurowski 

Dzień sportu w mieście
Mila milanowska i wyścigi kolarskie
25 kwietnia na stadionie KS MILAN odbyły się zawody sportowe: bieg na jedną milę milanowską i terenowe wyścigi kolarskie. 
Mila milanowska i wyścigi kolarskie od 10 lat rozpoczynają wiosenny sezon sportowy. Po raz 10 sędzią głównym zawodów był 
kierownik sekcji rowerowej przy Milanowskim Centrum Kultury Jerzy Majewski. 

Mężczyźni:
1. Aleksander Żmudziński – LO im. 

Tomasza Zana w Pruszkowie
2. Damian Kozak – LO im. Iwaszkie-

wicza w Brwinowie 
3. Bartosz Wójcicki – ZS Nr 1  

w Pruszkowie
Ppn:
1. Karolina Szczęsna – LO im. To-

masza Zana w Pruszkowie
2. Zuzanna Hajduk – LO im. Iwasz-

kiewicza w Brwinowie
3. Daniel Bandura – LO im. Iwasz-

kiewicza w Brwinowie
Drużynowo:
1. LO im. Iwaszkiewicza w Brwinowie 
2. OSWG w Warszawie 
3. LO im. Tomasza Zana w Pruszkowie

Biuro Promocji Miasta

Dziewczęta
 I miejsce: Natalia Ochmańska 
 II miejsce: Weronika Duwel 
 III miejsce: Sylwia Bakalarz 

 l Gimnazjum
Chłopcy
 I miejsce: Łukasz Łazicki 
 II miejsce: Tomek Boczek 
 III miejsce: Paweł Ciepielski 

Pogoda dopisała, a zawodnicy wykazali się doskonałą kondycją, jak na początek sezonu. Nagrody i puchary zwycięzcom 
wręczał Burmistrz Jerzy Wysocki. Spośród wszystkich uczestników zawodów został rozlosowany aparat cyfrowy, szczęśliwcem 
okazał się Damian Domański.

Wyniki biegu na 1 milę:

Nagrodzeni uczestnicy zawodów wraz z organizatorami
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Uczestnicy zawodów kolarskich po raz kolejny wykazali się doskonałą kondycją

Dziewczęta 
 I miejsce: Magda Pająk 
 II miejsce: Agnieszka Wasek 
 III miejsce: Edyta Orzechowska 

 l OPEN 
Mężczyźni
 I miejsce: Przemek Zych 
 II miejsce: Łukasz Łazicki 
 III miejsce: Tomek Boczek 
Kobiety
 I miejsce: Magda Pająk 
 II miejsce: Natalia Ochmańska 
 III miejsce: Weronika Duwel 

Terenowe wyścigi kolarskie
 l Szkoła Podstawowa

chłopcy
 I miejsce: Juliusz Łuczyc-

Wychowski 
 II miejsce: Bartłomiej Kisieliński 
 III miejsce: Krzysztof Kurowski 
Dziewczęta 
 I miejsce: Karolina Sowa 
 II miejsce: Justyna Kasperczak 
 III miejsce: Agnieszka Szymańczak 

 l Gimnazjum
Chłopcy
 I miejsce: Marek Rothmiel 
 II miejsce: Jacek Bieszke 
 III miejsce: Wojtek Kuczyński 
Dziewczęta
 I miejsce: Sylwia Zajączkowska 
 II miejsce: Paulina Andrzejewska 

W finałowej rozgrywce nasza dziel-
na para brawurowo pokonała trudny 
parkur, nie dając szans rywalce z Kra-
kowa i z dumą przywiozła do Milanów-
ka piękny puchar za I miejsce. 

Tydzień później, w Kuźni Nowo-
wiejskiej, odbyła się impreza wieńczą-
ca halowy sezon jeździecki w konku-
rencji skoków: Halowy Puchar Polski. 
Anka i jej kasztanek wywalczyli sre-
bro. Milanowianka z dumą i radością 
wysłuchała z podium Mazurka Dą-
browskiego, uginając się pod ciężarem 
wspaniałego kryształowego pucharu.

W przeddzień Świąt Wielkanocnych 
nasza zawodniczka i jej kuc udowod-

Kolejne sukcesy amazonki 
z Milanówka

nili, że, pomimo wspaniałych sukcesów 
w skokach, nie porzucili trudnej i ele-
ganckiej dyscypliny jeździeckiej, jaką 
jest ujeżdżenie. Szybkość i brawurę  
w pokonywaniu przeszkód zamienili 
na elegancję ruchów i precyzję wyko-
nywania skomplikowanych figur, jakby  
i amazonce i koniowi przełączono magicz-
ny guziczek, zmieniający całkowicie ich 
sposób poruszania się i, nieomal, wygląd. 

Do kolekcji medali milanowska para 
dołączyła srebro w Mistrzostwach War-
szawy i Mazowsza w ujeżdżeniu.

Na co dzień Anka i Aztek trenują  
w warszawskim klubie Trawers.

Czekamy na kolejne starty naszej 
zawodniczki, oczywiście życząc jej suk-
cesów.

Biuro Promocji Miasta

Bardzo owocnie zakończyła Anka Bortnik halowy sezon jeździecki 2008/2009. Nasza 
młodziutka (niespełna 12-letnia) amazonka i jej kasztanowaty kuc Aztek w ostatni 
weekend marca zmierzyli się z najlepszymi zawodnikami z całej Polski w Ogólnopol-
skich Halowych Zawodach Kuców i Małych Koni w skokach. 

Anka Bortnik podczas zawodów

 III miejsce: Paulina Błąkała 
 l LO i starsi

 I miejsce: Maciej Rek 
 II miejsce: Eryk Krysowski 

Artur Niedziński
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