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64. rocznica Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2008 r. o godz. 17.00 w Milanówku, rozpoczê³y siê
uroczystoci obchodów 64. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Z³o¿ono kwiaty i zapolono znicze przy kwaterach Powstañców
Warszawskich na miejscowym cmentarzu oraz pod Pomnikiem
¯o³nierzy Armii Krajowej na Skwerze Armii Krajowej przy ul. Kociuszki.
O godz. 18.00 odprawiona zosta³a Msza
w. w Kociele pw. w. Jadwigi, w intencji
wszystkich Uczestników Powstania Warszawskiego oraz ¿o³nierzy Armii Krajowej.
Podczas uroczystoci obecni byli przedstawiciele wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
AK (rodowisko MIELIZNA, obwód BA¯ANT)
z Andrzejem Szolcem, przedstawiciele

Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i By³ych Wiêniów Politycznych (oddzia³ w Milanówku) z Boles³awem ¯abskim oraz przedstawiciele Spo³ecznoci Milanówka z wiceburmistrzem Bogdanem Koryckim.
Biuro Promocji Miasta
Anna £askawiec

Z³o¿enie kwiatów przy kwaterach Powstañców
Warszawskich na miejscowym cmentarzu

Powrót do Milanówka...

in¿. Zbigniew
Kamiñski 1

W Powstaniu Warszawskim bezporednio uczestniczy³o
ok. 40 mieszkañców Milanówka. Jednym z nich by³
in¿. Zbigniew Kamiñski. Wielu poleg³o w czasie walk,
niektórzy trafili do obozów jenieckich i tam zmarli.
Kilku zosta³o rannych, ale szczêliwie uratowali siê. Do
jednego z nich dotar³ red. A. Pettyn i przeprowadzi³
wywiad.

Andrzej Pettyn: Kiedy Pana rodzina
trafi³a do Milanówka?
Zbigniew Kamiñski: Moja rodzina zwi¹za³a siê z Milanówkiem jeszcze przed II wojn¹ wiatow¹. Mieszkalimy wtedy w samym
centrum, w Warszawie (róg Marsza³kowskiej i Wilczej), ale ojciec z matk¹ doszli do
wniosku, ¿e warto kupiæ jak¹ parcelê poza
miastem, aby wolne chwile spêdzaæ w ciszy
i spokoju. Kupili wiêc w 1937 r. od rodziny
Figaczów plac w Milanówku i postawili na
nim dom nibyletniskowy, ale faktycznie
mo¿na w nim by³o mieszkaæ przez ca³y rok.
W pamiêci utkwi³y mi wakacje w 1938 r., kie-

dy wiele czasu spêdzilimy przy wykañczaniu domu. Pracowalimy z rodzicami, pomagaj¹c i wykonuj¹c ró¿ne prace budowlane.
Czy pamiêta Pan co zadecydowa³o o wyborze Milanówka?
- Mylê, ¿e pewien wp³yw na wybór Milanówka i postawienie tu domu mia³ fakt, ¿e
mieszka³ tu brat mojej matki, a wiêc by³y kontakty rodzinne, a ponadto rodzicom spodoba³a siê ta miejscowoæ, co ich tu zafascynowa³o, mo¿e ten idealny spokój, piêkna
przyroda. Na sta³e mieszkalimy jednak
w Warszawie, tu bywalimy tylko w okresie
lata i w niedziele.

Program MILA w Milanówku

Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku realizuje dzia³ania
aktywizuj¹ce i integracyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki.
W ramach projektu prowadzone by³y ju¿
dzia³ania zwi¹zane z organizacj¹ Festiwalu
Otwarte Ogrody we wspó³pracy z Fundacj¹
Homo-Homini.
Obecnie chcemy zaprosiæ mieszkañców
miasta i okolic na kolejne spotkania z lokalnymi twórcami i malarkami na jedwabiu,
dzia³aj¹cymi przy Jedwabnym Zak¹tku
i nie tylko.
Jednoczenie zapraszamy na cykl imprez
pod has³em  Jesieñ w jedwabnym Milanówku.
Pierwsze spotkanie, odbêdzie siê ju¿ 13 wrzenia br. (sobota) w okolicach Jedwabnego
Zak¹tka, przy ulicy Warszawskiej 36, gdzie
w godzinach od 8.00 do 13.00 twórcy bêd¹
prezentowali swoje wyroby.

Na stoiskach kiermaszowych bêdzie mo¿na kupiæ oryginalne produkty rêkodzielnicze,
z których s³ynie nasze miasto.
Kolejne spotkania bêd¹ organizowane
jeszcze dwukrotnie, w dniach 27.09. i 11.10.
br. równie¿ w godzinach 8.0013.00.
Zapraszamy wszystkich wielbicieli jedwabiu, a tak¿e mamy z dzieæmi, do wspólnego
malowania.
Wspó³organizatorem ca³ego cyklu imprez
jest Fundacja Homo-Homini.
Orodek Pomocy Spo³ecznej i uczestnicy
projektu dziêkuj¹ Paniom maluj¹cym na jedwabiu i twórcom rêkodzie³a za zaanga¿owanie w realizacjê programu.
Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej
Barbara Kucharska

Dom Wasz powsta³ wiêc tu¿ przed
wybuchem wojny?
- Tak, dok³adnie. Pamiêtam, ¿e w 1939 r.
przebywalimy w Milanówku d³u¿ej, ale kiedy w sierpniu owego roku ojca powo³ano do
wojska, skrócilimy pobyt i pojechalimy do
Warszawy, nie zdaj¹c sobie sprawy, ¿e wojna jest a¿ tak blisko.
Czy nie lepiej wiêc by³o zostaæ w Milanówku?
- Proponowano matce by zosta³a z nami
w Milanówku, uzasadniaj¹c to tym, ¿e w takiej ma³ej miejscowoci w przypadku wybuchu wojny bêdzie bezpieczniej, ale zwyciê¿y³ pogl¹d, ¿e to w³anie w miecie bêdzie
lepiej, co nie do koñca okaza³o siê dobre.
Zostawilimy wtedy dom pod opiek¹ pani
Wojtyniakowej, wdowy z trojgiem dzieci,
i pojechalimy do Warszawy. W czasie okupacji przez ca³y czas mieszkalimy w ródmieciu Warszawy, rodzice pracowali, ja chodzi³em
do szko³y. Po skoñczeniu szko³y im. Konarskiego w 1943 r., szko³a mia³a profil mechaniczny (na tak¹ naukê Niemcy pozwalali),
ci¹g dalszy na str. 10

Podziêkowania
Dziêkujê za wspó³pracê przy organizacji Ogrodu Jedwabny Szlak w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody: Panu
Jerzemu Dmochowskiemu  Prezesowi
Firmy Jedwab Polski oraz Paniom
maluj¹cym na jedwabiu: Pani Magdalenie Sentkiewicz, Pani Danucie Olender,
Pani Barbarze Mrugalskiej, Pani Alicji
Narbutt, Pani Barbarze Matuszewskiej-Berg i Pani Joannie Jarkiewicz.
Szczególnie dziêkujê za czas i trud
nauki malowania na jedwabiu oraz za
rozbudzanie ukrytych talentów wród
dzieci i m³odzie¿y.
Kierownik Biura Promocji Miasta
Magdalena Sitko
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Kalendarz

imprez artystycznych i sportowych
sierpieñ/wrzesieñ 2008
SIERPIEÑ
30 sierpnia (sobota)
godz. 13.0019.00
Milanowski Festiwal Rozmaitoci.
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku
oraz MJA FOTO zapraszaj¹.
Wiêcej informacji na str. 2.
(Miejsce  CKiPwM)
31 sierpnia (niedziela)
godz. 11.0022.00
Dzieñ Milanówka.
Wiêcej informacji na str. 1.
(Miejsce  teren stadionu sportowego przy
ul. Turczynek 8).
WRZESIEÑ
1 wrzenia (poniedzia³ek)
Uroczystoæ Rocznicowa wybuchu
II Wojny wiatowej.
godz. 17.15  z³o¿enie kwiatów oraz zapalenie zniczy na grobach ¿o³nierzy na cmentarzu w Milanówku
godz. 17.45  zbiórka Pocztów Sztandarowych przed Kocio³em w. Jadwigi l¹skiej
godz. 18.00  wprowadzenie Pocztów
Sztandarowych do kocio³a i Msza wiêta
godz. 19.00  uroczystoæ patriotyczna na
placu im. Stefana Starzyñskiego, z udzia³em W³adz Miasta, Powiatu, Spo³eczeñstwa
i Goci
godz. 19.45  przedstawienie  Teatr Studio
Mobile z Krakowa pt. A diab³u ogarek
(Miejsce  CKiPwM)
47 wrzenia (czwartekniedziela)
czwartek, godz. 16.00
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w grze
pojedyñczej w tenisie ziemnym pod patronatem Burmistrza Miasta.
Otwarte Mistrzostwa Milanówka w grze
podwójnej w tenisie ziemnym pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego.

Wiêcej informacji pod nr. tel. 022 758 39 60.
(Miejsce  korty tenisowe CKiPwM)
7 wrzenia (niedziela)
godz. 18.00
Uroczyste Otwarcie Obchodów 100-lecia
Powstania Milanowskiego Towarzystwa
Letniczego, w ramach którego nast¹pi otwarcie zmodernizowanych Kortów Tenisowych
oraz wystawy okolicznociowej.
Wiêcej informacji na str. 8
(Miejsce  CKiPwM)
13 wrzenia5 padziernika
(sobotaniedziela)
godz. 16.0019.00
MILANOWSKA GRZ¥DKA TEATRALNA
Edycja I Rok 2008.
Wiêcej informacji na str. 6
(Miejsce  CKiPwM)
20 wrzenia (sobota)
godz. 11.00
Mistrzostwa Szkó³ Podstawowych i Gimnazjalnych w Terenowych Wycigach Kolarskich. Start  ul. Starodêby, przejazd ulicami Milanówka na Stadion KS Milan.
2021 wrzenia (sobotaniedziela)
Europejskie Dni Dziedzictwa Korzenie
tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny.
l 20 wrzenia, godz. 17.00
Spektakl Legenda Wielkopolska,
Teatr Promyk z Poznania.
l 21 wrzenia, godz. 17.00
Spektakl Wêdrówka Ma³ej Chmurki,
Teatr Promyk z Poznania.
(Miejsce  CKiPwM)
30 wrzenia (wtorek)
godz. 19.00
Wernisa¿ malarstwa Barbary Matuszewskiej-Berg. Pokaz mody  jedwab
(Miejsce  CKiPwM)

Pani Dyrektor Szko³y Podstawowej nr 2 w Milanówku

Mariannie Frej

szczere wyrazy wspó³czucia po stracie

Ojca
sk³adaj¹: Burmistrz Miasta, Przewodnicz¹cy i Radni Miasta Milanówka,
pracownicy Urzêdu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy
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Wyjazd
do ZOO...
28 sierpnia (czwartek) Centrum
Kultury i Promocji organizuje wycieczkê do ZOO w Warszawie. Koszt wyjazdu wynosi 20 z³. Wyjazd o godz. 10.00,
powrót oko³o 17.00. Prosimy zg³aszaæ
siê do 26 sierpnia.
Kontakt:
tel. 022 758 39 60
e-mail: mokmilanowek@wp.pl
CKiPwM
Joanna Sarnecka

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania dla Pana
Burmistrza Jerzego Wysockiego,
Pana Wiceburmistrza Bogdana Koryckiego, Rady Miasta oraz pracowników
Referatu Technicznej Obs³ugi Miasta
za wspania³¹, asfaltow¹ nawierzchniê
ulicy Warszawskiej na odcinku  k³adka nad torami PKP do ulicy Bliskiej.
Mieszkañcy osiedla TBS
przy ulicy Bliskiej

Nowy adres
strony
internetowej
Bibu³y
Milanowskiej
Informujemy, ¿e od czerwca nast¹pi³a zmiana prowadz¹cego i adresu strony internetowej Stowarzyszenia Bibu³a
Milanowska na adres:
www.bibulamilanowska.eu
(poprzednio by³o .pl). Stronê obecnie
prowadzi Marcin Olender.
Marcin Olender

Rusza
Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki w Milanówku
Ju¿ we wrzeniu rusza Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki przy Centrum Kultury i Promocji
w Milanówku. Cz³onkowie Klubu bêd¹ spotykali siê raz w miesi¹cu, by dyskutowaæ
o przeczytanych ksi¹¿kach.
Pomys³ na tak¹ formê promocji czytelnictwa pojawi³ siê przed laty w Anglii. Od paru
lat rozwija siê tak¿e prê¿nie w naszym kraju. Obecnie dzia³a ju¿ parêset podobnych
klubów. Uczestnicy spotkañ otrzymuj¹ do
przeczytania egzemplarze wybranych ksi¹¿ek od koordynatora z biblioteki wojewódzkiej. Nastêpnie spotykaj¹ siê, by omówiæ
ksi¹¿kê, podyskutowaæ, podzieliæ siê wra¿eniami z lektury. Nad projektem czuwa Instytut Ksi¹¿ki, który na swoich stronach

umieszcza informacje o spotkaniach, propozycje lektur oraz sprawozdania ze spotkañ, tak¿e w formie recenzji z ksi¹¿ek.
Pierwsze organizacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki odbêdzie siê ju¿
8 wrzenia o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Promocji w Milanówku, ul. Kocielna 3. Prosimy o wczeniejsze potwierdzenie swojej obecnoci telefonicznie
pod nr. tel. 695 404 772 lub mailem
na adres: sarnecka@centrum.cz.

Od niedawna przy Centrum Kultury i Promocji w Milanówku dzia³a te¿ ma³a biblioteczka. Zachêcamy do korzystania ze skromnych, ale atrakcyjnych zbiorów. Do koñca
wakacji trwa konkurs na recenzjê z wypo¿yczonej ksi¹¿ki. Nagrody ufundowa³o Wydawnictwo Czarne.
Centrum Kultury i Promocji
Joanna Sarnecka

Propozycje zajêæ Centrum Kultury i Promocji
wrzesieñ 2008
Warsztaty tkactwa artystycznego
dla m³odzie¿y
Poniedzia³ek 16:3018:00
Prowadzi Anna Makulec
Rysunek i malarstwo
dla m³odzie¿y
Poniedzia³ek 17:00
(zajêcia odbywaj¹ siê w Saloniku-Galerii
Historycznej Miasta Milanówka, w budynku
Poczty Polskiej przy ul. Pi³sudskiego 30)
Prowadzi W³odzimierz Starociak
Taniec nowoczesny
Poniedzia³ek 18:0019:00
Prowadzi Joanna Kazikowska
Zespó³ Chearleders
dla m³odzie¿y
Poniedzia³ek 19:0020:00
Prowadzi Joanna Kazikowska
Chór Z³oty Liæ
dla seniorów
Poniedzia³ek 15:0016:00, pi¹tek 12:0013:00
Prowadzi Maciej Puchalski

Prowadzi Katarzyna Czy¿-Niedzieska oraz
Joanna Kazikowska

Warsztaty literackie
dla m³odzie¿y i doros³ych

Teatr Lalek dla dzieci
Wtorek 16:0018:00
Prowadzi Katarzyna Kulik

Czwartek 19:0020:00
Prowadzi Joanna Sarnecka

Dla MAMY czas, warsztaty dla mam i dzieci
roda 10:0012:00
Pracownia lalek teatralnych
dla dzieci
roda 16:0018:00
Prowadzi Magdalena Hollender
Dyskusyjny klub ksi¹¿ki
roda (raz w miesi¹cu) 18:0019:00
Prowadzi Joanna Sarnecka
Plastyka
dla dzieci
roda 16:0017:00
Prowadzi Edyta Budziewska
Rêkodzie³o artystyczne
dla m³odzie¿y
roda 17:1518:30
Prowadzi Edyta Budziewska

Warsztaty malarstwa na jedwabiu
Poniedzia³ek 17:0018:00
Prowadzi Barbara Matuszewska-Berg
(zajêcia rozpoczynaj¹ siê 6 padziernika)

Cappela Milanoviensis
dla doros³ych
Czwartek 17:0020:00
Prowadzi Dariusz Biernacki

Sekcja strzelecka (zajêcia  ul. Piasta 14)
Wtorek 17:0019:00, pi¹tek 17:0019:00
Prowadzi Zbigniew Kubek

Klub Seniora
Czwartek 12:0014:00

Gimnastyka
Wtorek, czwartek
l Gimnastyka na krêgos³up  17:25
l Pilates  18:15
l Fank-aerobic  19:05

Dzieciêcy Klub Twórców
Czwartek 16:0017:00
Prowadzi Aneta Bialik
M³odzie¿owy Klub Twórców
Czwartek 17:0019:00
Prowadzi Aneta Bialik

Teatr amatorski
dla dzieci
Pi¹tek 16:3017:30
Prowadzi Dariusz Biernacki
Teatr amatorski
dla m³odzie¿y
Pi¹tek 17:3018:30
Prowadzi Dariusz Biernacki
Teatr amatorski
dla doros³ych
Pi¹tek 18:3019:30
Prowadzi Dariusz Biernacki
Taniec i piew
Zajêcia Domu Tañca
Pi¹tek 17:0018:30
Szkó³ka szachowa
dla dzieci
Sobota 10:0011:30
Prowadzi Jaros³aw Kowalewski
M³odzie¿owy Teatr Alternatywny
Sobota 10:0012:00
Prowadzi Iwona Dornarowicz
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
wziêcia udzia³u w zajêciach. Pierwsze spotkania odbêd¹ siê 2 wrzenia (wtorek) 2008 r.
Zapisy i wszelkie informacje w Centrum
Kultury i Promocji w Milanówku, ul. Kocielna 3 lub pod nr. tel. 022 758 39 60.
Kierownik Biura Koordynacji Prac Artystycznych
Edyta Budziewska
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Milanowska Grz¹dka Teatralna 2008
rusza ju¿ we wrzeniu

Milanowska Grz¹dka Teatralna 2008 jest propozycj¹ cyklicznego wydarzenia w naszym miecie. Jako
plenerowy przegl¹d profesjonalnych, niezale¿nych zespo³ów teatralnych, przeznaczony bêdzie dla publicznoci
zarówno dzieciêcej, jak i dla widzów doros³ych.
Przedstawienia wystawiane bêd¹ przez
niezale¿ne, profesjonalne grupy teatralne
z ca³ej Polski, w soboty i niedziele wrzenia
br., na scenie plenerowej. Na koniec ca³ej
Grz¹dki dzieciom zgromadzonym na wi-

downi powierzona zostanie rola jury, które
bêdzie wystawiaæ oceny w postaci w³asnorêcznie wykonanych rysunków-plakatów.
Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody
dla najbardziej aktywnych uczestników.

Ca³a impreza bêdzie mia³a charakter przegl¹du teatralnego w po³¹czeniu z rodzinnym
piknikiem. Dla dzieci dostêpne bêd¹ tak¿e
ró¿nego rodzaju atrakcje (clowni, szczudlarze, komicy, malowanie twarzy itp).

Program Milanowskiej Grz¹dki Teatralnej 2008
Scena
13 wrzenia (sobota)
16.0019.00
Wyst¹pi Teatr Scena 1 z Katowic w spektaklu Bañ o Chciwym Królu.
Po przedstawieniu rodzinne gry, zabawy,
konkursy.
14 wrzenia (niedziela)
16.0019.00
Wyst¹pi Teatr Promyk z Poznania w spektaklu Witaminowa Przygoda.
Po przedstawieniu rodzinne gry, zabawy
i konkursy.
20 wrzenia (sobota)
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
16.0019.00
Wyst¹pi Teatr Promyk z Poznania w spektaklu Legenda Wielkopolska.
Po przedstawieniu rodzinne gry, zabawy,
konkursy.

21 wrzenia (niedziela)
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
16.0019.00
Wyst¹pi Teatr Promyk z Poznania w spektaklu Wêdrówka ma³ej Chmurki.
Po przedstawieniu rodzinne gry, zabawy
i konkursy.
27 wrzenia (sobota)
50-lecie Smerfów
16.0019.00
Wyst¹pi Teatr Studio Mobile z Krakowa
w spektaklu Gargamel i Smerfy, cz.1.
Po przedstawieniu rodzinne gry, zabawy,
dyskoteka z dzieæmi.
28 wrzenia (niedziela)
50-lecie Smerfów
16.0019.00
Wyst¹pi Teatr Studio Mobile z Krakowa
w spektaklu Gargamel i Smerfy, cz.2.

Zapraszamy
do Jedwabnego Zak¹tka
W imieniu Biura Promocji Miasta serdecznie zachêcam do odwiedzenia
Jedwabnego Zak¹tka. Znajduje siê on w dawnych pomieszczeniach
kas EKD/WKD, przy ul. Warszawskiej 36.
Ju¿ od wrzenia br. mo¿na bêdzie nabyæ
tu niepowtarzalne upominki z Milanówka.
Szczególnie polecamy jedwabne wyroby:
szale, chusty, apaszki, patchworki, obrazy,
krawaty rêcznie malowane przez skupione

w Jedwabnym Zak¹tku malarki oraz z firmy
Jedwab Polski.
W Jedwabnym Zak¹tku, mo¿na równie¿
nabyæ pocztówki prezentuj¹ce uroki Milanówka oraz wydawnictwa o naszym miecie
m.in.: Milanówek  ma³y Londyn, Milanówek  miejsce magiczne, Album fotograficzny  Letnisko Milanówek 1899-1951,
seria Spacer po Milanówku, Makówka
z Milanówka i wiele innych.
Ponadto w Jedwabnym Zak¹tku mo¿na
znaleæ pomys³ na prezent w postaci rêcznie
wykonanej bi¿uterii. Milanowskich ³asuchów zapraszamy na s³odk¹ pokusê w postaci pysznych krówek, tylko z Milanówka.
Serdecznie zapraszamy goci spoza naszego miasta-ogrodu. Tylko u nas znajdziecie
Pañstwo bogaty wybór pami¹tek z Milanówka. A amatorów zakupów przez internet ju¿
od wrzenia zapraszamy do naszego sklepiku na www.milanowek.pl
Kierownik Biura Promocji Miasta
Magdalena Sitko
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Po przedstawieniu rodzinne gry, zabawy,
dyskoteka z dzieæmi.
4 padziernika (sobota)
16.0019.00
Wyst¹pi Teatr Scena 1 z Katowic w spektaklu Tymoteusz Rymcimci.
Po przedstawieniu rodzinne gry, zabawy.
5 padziernika (niedziela)
50-lecie Smerfów
16.0019.00
Wyst¹pi Teatr Studio Mobile z Krakowa
w spektaklu Gargamel i Smerfy, cz.3.
Po przedstawieniu po¿egnanie z Milanowsk¹ Grz¹dk¹ Teatraln¹.
Dyrektor CKiPwM
Miros³aw Rzoñca

Nowa
siedziba

Miejskiej Biblioteki
Publicznej

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku zaprasza do nowej siedziby przy ulicy
Spacerowej 4 (budynek dawnej fabryki krówek i odzie¿owej Cobry) od dnia 1 wrzenia br. w godzinach: poniedzia³ki: 12.00
19.00; wtorki: 12.0018.00; czwartki:
11.0016.00; pi¹tki: 12.0018.00.
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Zofia Pawlak-Szymañska

1 wrzenia

 rocznica wybuchu II Wojny wiatowej
Z okazji 69. rocznicy napaci na Polskê i wybuchu II Wojny wiatowej
oraz 11. rocznicy ustanowienia Dnia Kombatanta, 1 wrzenia 2008 r.
(poniedzia³ek) bêdziemy obchodziæ uroczystoæ, na któr¹ zapraszamy
wszystkich Mieszkañców (szczegó³owy program znajduje siê w kalendarzu na str. 4).
Centrum Kultury i Promocji w Milanówku
wspominaæ bêdzie jeden z najwiêkszych
konfliktów zbrojnych wiata, na deskach
Teatru Letniego przy ul. Kocielnej 3. Serdecznie zapraszamy na przedstawienie nawi¹zuj¹ce do niezapomnianych czasów wojennych.
A diab³u ogarek to sztuka na podstawie opowiadania pt. Oskar¿ony Wies³awa
Dymnego  jednego z g³ównych artystów
z Piwnicy pod Baranami. W zabawnej atmosferze zobaczymy historiê przyjani dwóch
Polaków, wcielonych do armii wroga podczas

wojny. Humorystyczne ujêcie tematu wraz ze
wspania³¹ gr¹ aktorsk¹ Marka Pysia i Macieja Ferlaka oraz utrzymanie przedstawienia w klimacie s³ynnej Piwnicy pod Baranami, stworzy z pewnoci¹ niezapomniane
widowisko teatralne. Centrum Kultury i Promocji w Milanówku wraz z Teatrem Studio
Mobile z Krakowa zapraszaj¹ 1 wrzenia
o godz. 19:45 do siedziby CKiP.
Biuro Koordynacji Prac Artystycznych CKiP
Aneta Bialik

Specjalistyczny
Szpital Zachodni
im. Jana Paw³a II
w Grodzisku Maz.

Sta³e rozszerzanie wachlarza us³ug
wiadczonych przez Szpital Zachodni
w pe³ni potwierdza nasz¹ nazwê:
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny.
W miesi¹cu lipcu rozpocz¹³ dzia³alnoæ
diagnostyczn¹ rezonans magnetyczny. Jest
to znacz¹ce wydarzenie nie tylko w historii
Szpitala, ale i regionu. Dotychczas aby wykonaæ badania t¹ metod¹ - nieinwazyjnej
diagnostyki obrazowej - nale¿a³o jedziæ do
innych orodków.
Rezonans magnetyczny u³atwia diagnostykê, terapiê oraz umo¿liwia kontrolê po
jej zakoñczeniu. Istnieje mo¿liwoæ wykonywania badañ w trybie komercyjnym. Pracownia rezonansu magnetycznego mieci
siê na poziomie -1. Telefony kontaktowe:
(0 22)755 90 36, (0 22)755 90 37
Pragniemy równie¿ Pañstwa poinformowaæ o uruchomieniu Poradni Stomatologicznej mieszcz¹cej siê na terenie Szpitala
Zachodniego. Wyposa¿ona ona jest w najnowoczeniejszy sprzêt diagnostyczny,
w tym aparat pantomograficzny ostatniej
generacji.
W Poradni wiadczone s¹ zarówno
us³ugi refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i komercyjne. Zatrudnieni lekarze wykonuj¹ równie¿ us³ugi protetyczne.
Gabinet mieci siê na II piêtrze Szpitala
Zachodniego. Rejestracja jest czynna codziennie 8.0015.00. Telefon do Rejestracji Poradni Stomatologicznej: (0 22) 755 91 50
W ramach ogólnopolskiej akcji Oznacz
swoj¹ grupê krwi, w Pracowni Serologii
Szpitala Zachodniego rozpoczêlimy wydawanie Identyfikacyjnych kart grup krwi.
Karta ta zosta³a pozytywnie zaopiniowana
przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie staj¹c siê wiarygodnym
dokumentem zawieraj¹cym informacje
o grupie krwi jej w³aciciela. Informacja ta
powstaje w wyniku dwukrotnego badania
krwi. Raz wyrobiona karta staje siê wiarygodnym dokumentem towarzysz¹cym nam
przez ca³e ¿ycie.
Promocja Zdrowia
Anna Jurczak
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Fundacja Homo-Homini zaprasza
do ogrodu

Od pocz¹tku czerwca do koñca wrzenia br. na terenie ogrodu przy
ul. Krasiñskiego 11, w siedzibie Fundacji realizowany jest program
Powrót do tradycji, wspierany przez Miasto. W co drugie sobotnie
popo³udnie zbieraj¹ siê lokalni twórcy, prezentuj¹ swoje rêkodzielnicze
dzie³a i wymieniaj¹ siê dowiadczeniami.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane nauk¹ szyde³kowania i nie tylko, do
naszego ogrodu. Program ma za zadanie nie
tylko pokazywaæ piêknie wydziergane rzeczy, ale przede wszystkim zachêcaæ do kontynuacji tradycji. Zapraszamy wiêc dzieci
i m³odzie¿ na pokazy i naukê rêkodzie³a.

W realizacjê programu w³¹czaj¹ siê równie¿ osoby wspierane przez Orodek Pomocy Spo³ecznej. Wspólne przygotowanie spotkañ pozwala im inaczej ni¿ zwykle spêdziæ
czas i poznaæ nowych, ciekawych ludzi.
Korzystaj¹c z okazji, chcê powróciæ do tegorocznego Festiwalu Otwarte Ogrody

i otwartego ogrodu Fundacji. Wiod¹cym
tematem by³ Powrót do tradycji  jedwabny Milanówek i rêkodzie³o. Towarzyszyli
temu: Krówka z Milanówka  historia
krówki i rodziny Pomorskich oraz milanowscy twórcy  Pañstwo Berlinowie ze swoim bogatym dorobkiem malarskim, doskona³e studium konia, kozy i pejza¿ kwiaty.
Dziêkujê W³odzimierzowi Starociakowi
za wietn¹ aran¿acjê plastyczn¹ oraz zespo³owi Capella Milanoviensis pod batut¹ Darka Biernackiego za uroczy akcent wokalny.
Do zobaczenia za rok.
Prezes Fundacji
Danuta-Maria Kijewska

Uroczyste obchody 100-lecia powstania
Milanowskiego Towarzystwa Letniczego

7 wrzenia 2008 r. o godz.18.00 odbêdzie siê wielka uroczystoæ kulturalno-sportowa zwi¹zana z powstaniem
na terenie Milanówka w 1908 r. najstarszej organizacji spo³ecznej  Milanowskiego Towarzystwa Letniczego.
Podczas uroczystoci zostanie otwarta okolicznociowa wystawa fotograficzna pt. Korty tenisowe
Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, koncert Justyny Reczeniedi (sopran)  solistki Warszawskiej Opery
Kameralnej i Teatru Wielkiego  Opery Narodowej oraz Trio Con Passione, gra pokazowa czo³owej wiatowej
tenisistki Marty Domachowskiej, zwi¹zanej z Milanówkiem, uroczyste otwarcie zmodernizowanych kortów
oraz wrêczenie nagród dla zdobywców pucharów tegorocznych turniejów tenisowych w Milanówku pod
Patronatem Burmistrza Miasta oraz Starosty Powiatu Grodziskiego.
Po pierwszej parcelacji maj¹tku Micha³a
Lasockiego w 1899 r. m³oda spo³ecznoæ postanowi³a dzia³aæ w sposób zorganizowany.
Ju¿ 3 wrzenia 1908 r. odby³o siê pierwsze
oficjalne zebranie organizacyjne Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, na którym
podjêto kilka zasadniczych postanowieñ. Cel
dzia³alnoci precyzowa³ statut w § nr 1.:
Zbli¿enie cz³onków swoich na gruncie towarzyskim i pieczê o udogodnienie i upiêkszenie ca³ej miejscowoci Letniczej Milanówka.
§ 2. brzmia³:
Towarzystwo osi¹ga swoje cele drog¹:
a. Urz¹dzania rozrywek jak: zabaw, koncertów chórów i orkiestr, widowisk amatorskich, przedstawieñ teatralnych, odczytów, biblioteki, czytelni, wieczorów tañcuj¹cych itp. rozrywek i turniejów sportowych dla cz³onków swoich i goci  przy
zachowaniu istniej¹cych praw;
b. Propagandy Letniska Milanówek i dba³oæ o wszechstronny rozwój tego¿;
c. Zak³adania instytucji gospodarczych
sprzyjaj¹cych rozwojowi Letniska i Towarzystwa  przy przestrzeganiu praw obowi¹zuj¹cych".
Jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ organizacyjnych Milanowskiego Towarzystwa Letniczego by³o wybudowanie wspania³ych kortów tenisowych, prowadzenie Tenisowego
Ko³a Sportowego w Milanówku oraz organizowanie corocznych turniejów tenisowych,
które nosi³y charakter nieoficjalnych mistrzostw Polski. Tutaj spotyka³y siê, trenowa³y i wypoczywa³y wiatowej s³awy gwiaz-
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dy sportu, jak: Halina Konopacka  pierwsza
z³ota medalistka olimpijska czy Jadwiga Jêdrzejowska  wielokrotna mistrzyni Polski
i wicemistrzyni Wimbledonu z 1937 r.
Duch wielkiego sportu pozosta³ do dzisiaj.
W zaciszu milanowskich drzew, na kortach
tenisowych przy ul. Kocielnej 3 nadal mo¿na spotkaæ wiele s³aw polskiego sportu, które tutaj zaczyna³y przygodê z tenisem lub korzystaj¹ z kortów na zasadzie relaksu. Tutaj
mo¿na czerpaæ si³ê z niezwyk³ego miejsca
tradycji polskiego sportu.
Wystawê fotograficzn¹, ukazuj¹c¹ niezwyk³oæ kortów w Milanówku, przygotowuje Towarzystwo Mi³oników Milanówka wraz
z Centrum Kultury i Promocji.
Na t¹ okazjê TMM przygotowuje równie¿
film opowiadaj¹cy o dzia³alnoci Milanowskiego Towarzystwa Letniczego.
Serdecznie zapraszamy!
Cz³onek zarz¹du TMM
Mariusz Koszuta

Program obchodów:
18.00  Uroczyste Otwarcie Obchodów
100-lecia Powstania Milanowskiego Towarzystwa Letniczego, w ramach którego
nast¹pi otwarcie zmodernizowanych Kortów Tenisowych oraz historycznej wystawy okolicznociowej
18.15  Wrêczenie nagród zwyciêzcom turniejów:
 w grze pojedynczej pod Patronatem Burmistrza Miasta Milanówka Jerzego Wysockiego
 w grze podwójnej pod Patronatem Starosty
Powiatu Grodziskiego Marka Wie¿bickiego
18.30  Gra pokazowa z udzia³em Marty
Domachowskiej
18.45  Pokaz filmu pt. Milanowskie Towarzystwo Letnicze
19.15  Koncert Justyny Reczeniedi (sopran)
 solistki Warszawskiej Opery Kameralnej i Teatru Wielkiego  Opery Narodowej
oraz Trio Con Passione  prowadzenie
Dariusz Biernacki

Korty Tenisowe
Milanowskiego
Towarzystwa
Letniczego w okresie
dwudziestolecia
miêdzywojennego
(Fot. Archiwum
Towarzystwa
Mi³oników
Milanówka)

Utrwalajmy na zdjêciach
piêkno naszego miasta
Rozmowa z Bogdanem Krysiñskim

Dziêki fotografikom  pasjonatom, jak Felicja
Witkowska, którzy przez wiele lat utrwalali na
b³onie fotograficznej wydarzenia w Milanówku
i wizerunki ludzi tu mieszkaj¹cych  dzisiaj wiemy
o przesz³oci naszej ma³ej ojczyzny doæ du¿o.
Kontynuatorem jeszcze przedwojennej dzia³alnoci
p. Witkowskiej jest znany w naszym miecie
fotografik Bogdan Krysiñski, który w bie¿¹cym roku
obchodzi piêkny jubileusz 30-lecia nieprzerwanej
dzia³alnoci swojej firmy w Milanówku. Postanowilimy skorzystaæ z tej okazji i bli¿ej poznaæ jego
pracê i zainteresowania.
- Panie Bogdanie, przez Pana zak³ad
fotograficzny przewinê³o siê wielu mieszkañców naszego miasta, zajmuje siê Pan
te¿ rejestrowaniem prawie wszystkich
uroczystoci w miecie. Pañskie archiwum dla przysz³ego badacza historii miasta to kopalnia wiedzy o wydarzeniach
w Milanówku. Od jak dawna zajmuje siê
Pan fotografi¹? Kiedy zrodzi³y siê zainteresowania?
- Zaczê³o siê to, kiedy mia³em 16 lat, jednak przekszta³ci³o siê w prawdziw¹ pasjê po
urodzeniu siê pierwszego dziecka  córki.
- Czy pamiêta Pan swój pierwszy aparat, jaki to by³?
- Tak, doskonale pamiêtam. Dosta³em go
z okazji Komunii, by³ to Druh, ale niewiele korzysta³em z niego.
- Czy zosta³o Panu na pami¹tkê jakie
pierwsze zdjêcie wykonane tym aparatem?
- Niestety nie. Mieszka³em w tzw. Domu
Piekarskiego, gdzie w 1998 r. nast¹pi³ wielki po¿ar. W czasie jego gaszenia zalano moje
archiwalia, które uleg³y nieodwracalnemu
zniszczeniu, poniewa¿ wiêkszoæ negatywów poskleja³a siê pod wp³ywem wody i silnego mrozu.
- Jaka by³a tematyka pierwszych
zdjêæ?
- Pierwsze zdjêcia utrwala³y typowe zabawy podwórkowe moich rówieników. To
by³o 40 lat temu. Druhem zrobi³em tylko
jeden film, wywo³a³em u pani Martynowskiej, bo wtedy nie mia³em jeszcze takich
umiejêtnoci.
- Domylam siê, ¿e w nastêpnych latach sam Pan wywo³ywa³ klisze, kadrowa³ zdjêcia itp.?
- Tak, oczywicie, to stopniowo wci¹ga³o
mnie i sta³o siê prawdziw¹ pasj¹. Zw³aszcza
ciekawe by³o kadrowanie, które pozwala³o
nadawaæ ostateczny kszta³t zdjêciom, chocia¿ przyznam, ¿e pocz¹tkowo wiele korzysta³em z pomocy kolegi.
- Jaka by³a Pana dalsza droga w tej
dziedzinie? Kiedy Pan za³o¿y³ pierwszy
zak³ad fotograficzny?

- Chyba decyduj¹cy wp³yw wywar³o urodzenie siê mojej córki, poniewa¿ chcia³em jej
zrobiæ trochê zdjêæ, kupi³em wiêc lepszej klasy aparat. By³ to Zenith. Pracowa³em wtedy w Zak³adach Jedwabiu w Milanówku i, jak
dzi pamiêtam, wyda³em na ten aparat sporo pieniêdzy, bo ca³¹ trzynastkê. Opanowa³em wkrótce umiejêtnoæ ca³ego procesu
robienia zdjêæ i 14 sierpnia 1978 r. otworzy³em zak³ad fotograficzny.
- Co zadecydowa³o o tym, ¿e zwi¹za³
siê Pan z Milanówkiem? Czy mo¿e jest
Pan rodowitym milanowianinem?
- Tak mo¿na to okreliæ, poniewa¿ od
3 roku ¿ycia mieszka³em w tzw. Domu Piekarskiego. W Milanówku wzrasta³em, chodzi³em do szko³y, poznawa³em miasto i jego
mieszkañców, przesi¹ka³em niepowtarzaln¹
atmosfer¹ swoistej magii tego miasta, jego
bohatersk¹ histori¹ w czasie wojny, fascynowa³a mnie piêkna przyroda, architektura,
co zreszt¹ wywar³o niema³y wp³yw na osiedlenie siê tutaj na sta³e.
- Przeszed³ Pan ewolucjê od tradycyjnych aparatów i klisz do cyfry  jakie
Pana zdaniem s¹ najwiêksze zalety cyfry, czy mo¿na wiêc zrezygnowaæ z tradycyjnych aparatów?
- Naturalnie cyfra posiada pewne zalety, ale nie mo¿na ju¿ powiedzieæ, ¿e jest to
wynalazek doprowadzony do perfekcji, co
zreszt¹ wyra¿a siê w sta³ym pojawianiu siê
na rynku coraz lepszych aparatów. Nie odk³adajmy wiêc tradycyjnych negatywowych
aparatów do lamusa, bo w wielu przypadkach mo¿na nimi osi¹gn¹æ lepsze efekty.
- Czy obecnie pos³uguje siê Pan tylko
aparatami cyfrowymi? Niektórzy twierdz¹, ¿e analogowe daj¹ wiêksz¹ wyrazistoæ, precyzjê obrazu Czy to prawda.
- I jedne i drugie aparaty maj¹ swoje zalety. Negatyw, powiedzia³bym, jest aparatem szczegó³owym, co wyra¿a siê w cieniach, pó³cieniach. Cyfra mo¿e nieco okroiæ te efekty. Przewaga cyfry nad negatywem polega na tym, ¿e matryce tych aparatów s¹ bardziej uczulone na niedostatek
wiat³a i robi¹c zdjêcie np. w pomieszczeniu

owietlonym jedynie przez okno tzw. wiat³em dnia, osi¹gniemy lepsze jakociowe
zdjêcia cyfrówk¹ ni¿ innym aparatem kliszowym. Pomijam wiele innych czynników,
które mog¹ wp³yn¹æ na efekt koñcowy, jak
np. czas nawietlenia. Tak, czy inaczej, przewaga cyfry nad negatywem polega m.in.
na tym, ¿e wynik jest widoczny natychmiast.
- Wykonuje Pan w swoim zak³adzie
setki, jeli nie tysi¹ce portrecików, zdjêæ
do legitymacji. Czy interesuje Pana te¿
inny rodzaj fotografii  np. reporta¿owej?
- Czêsto rejestrujê du¿e uroczystoci, reporta¿e, zw³aszcza na zamówienie Urzêdu
Miasta, który otrzymuje je na p³ytach do celów dokumentacji historycznej.
- Poza konkretnymi zamówieniami,
zapewne fotografuje Pan równie¿ dla czystej przyjemnoci?
- Oczywicie, jako milanowianin staram
siê utrwalaæ moim aparatem wszystkie przejawy piêkna w naszym miecie, a jest tego
sporo  od nader urokliwej przyrody po ciekaw¹ architekturê i to nie tylko tê dawn¹,
bowiem wci¹¿ powstaje u nas wiele willi
o piêknych kszta³tach i w dodatku w otoczeniu bajecznie urz¹dzonych, ukwieconych
ogrodów.
- Co Pan szczególnie lubi fotografowaæ
w Milanówku?
- Mo¿e to Pana zdziwi, ale lubiê fotografowaæ ulice i ich otoczkê w postaci piêknie
zagospodarowanych ogrodów, lubiê równie¿
fotografowaæ tzw. lene dzia³ki, poroniête
drzewami i krzewami. Liczne samosiejki
nadaj¹ im szczególny urok przez pozorn¹
dzikoæ. Bardzo lubiê ul. Podgórn¹ z uwagi na znajduj¹ce siê tam wille o zró¿nicowanej architekturze. Generalnie podoba mi siê
w Milanówku ta stara przedwojenna zabudowa, w której nie brak willi murowanych,
wykonanych z piêknej czerwonej ceg³y.
- W Milanówku odbywa siê wiele imprez kulturalnych, sportowych, patriotycznych, czy poci¹gaj¹ one Pana jako
temat zdjêæ?
- Fotograf mo¿e dostrzec piêkno i ciekawy temat w ka¿dej imprezie. Mnie np. zainteresowa³y organizowane przed laty pokazy
mody, prezentowane przez urodziwe modelki. Wiele ciekawych zdjêæ powstaje w czasie
Dni Milanówka, festiwali sztuki.
- Ostatnio odby³ siê Festiwal Otwarte Ogrody, w ramach tej imprezy og³oszono wyniki konkursu Tow. Mi³oników
Milanówka Pocztówka z Milanówka.
Wspar³ Pan ten konkurs, funduj¹c nagrody rzeczowe i wykonuj¹c kopie nagrodzonych zdjêæ na specjaln¹ wystawê fina³ow¹. Jak Pan ocenia tê inicjatywê?
- Ten konkurs to pomys³ fantastyczny,
przyczynia siê do popularyzacji sztuki fotografowania, daje szansê odkrycia nowych
talentów w tej dziedzinie sztuki, zwraca
uwagê na walory Milanówka. Wró¿ê temu
konkursowi, a mam nadziejê, ¿e bêdzie kontynuowany co roku, du¿e powodzenie i za-
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chêcam wszystkich do utrwalania uroków
miasta na zdjêciach.
- W ostatnich latach coraz wiêcej osób
fotografuje, mo¿e wiêc konkurs TMM na
sta³e zadomowi siê w naszym miecie. Czy
mo¿emy poprosiæ Pana o kilka rad dowiadczonego praktyka, które mo¿e Pan
przekazaæ przysz³ym uczestnikom?
- Nie wystarczy kupiæ aparat i pstrykaæ
co siê nawinie pod rêkê. Nale¿y zacz¹æ od
przeczytania instrukcji u¿ytkowania aparatu, bo przez nieumiejêtne pos³ugiwanie siê
nim mo¿na go ³atwo uszkodziæ. Ponadto
trzeba zaopatrzyæ siê i studiowaæ literaturê

na temat sztuki fotografowania, poczynaj¹c
od podstawowych popularnych publikacji,
które wyjaniaj¹ co to przes³ona, co to jest
czas, odleg³oæ, ostroæ, jak to ustawiæ, zgraæ
parametry itp. Warto te¿ rozwa¿yæ udzia³
w kursach fotografowania, które nie trwaj¹
d³ugo, ale pozwalaj¹ poznaæ podstawy tej
umiejêtnoci pod okiem dowiadczonych fachowców. Nie nale¿y siê zra¿aæ, gdy co nie
wychodzi, ale cierpliwie doskonaliæ wiedzê,
bo umiejêtnoci przychodz¹ stopniowo.
- Proszê przyj¹æ gratulacje z okazji jubileuszu 30-lecia pracy Pana i Pana firmy, która przyczynia siê do utrwalenia

Powrót do Milanówka...
ci¹g dalszy ze str. 3

skierowano nas wszystkich  absolwentów
szko³y  do pracy na Okêciu. Absolwenci
szko³y im. Konarskiego pracowali w zapleczu technicznym lotniska Okêcie przy drobnych naprawach wyposa¿enia samolotów
oraz samych p³atowców. Okêcie by³o w tym
czasie lotniskiem wojskowym. Mnie uda³o
siê znaleæ inne zatrudnienie.
Obowi¹zywa³y nakazy pracy, jak wiêc
uda³o siê Panu tego unikn¹æ?
- Mój ojciec by³ krawcem w Warszawie,
a wiêc mia³ klientelê z terenu stolicy. Jednym
z klientów ojca jeszcze sprzed wojny by³ Polak  in¿ynier Jenike, wspó³w³aciciel firmy
Bracia Jenike Wytwórnia Wind i Dwigów
przy ul. Podskarbiñskiej na Grochowie.
Niemcy zajêli im halê produkcyjn¹ i zorganizowali w niej naprawê samochodów dla
wojska na prawach zak³adu zbrojeniowego.
W³anie ten Jenike za³atwi³ mi zatrudnienie
w swojej firmie, w charakterze pomocnika
montera podwoziowego przy remoncie samochodów. Tam pracowa³em a¿ do wybuchu
Powstania. W tym czasie, a nawet nieco
wczeniej, bo w 1942 r. wst¹pi³em do Szarych Szeregów.
Powiedzia³ Pan, ¿e Pan wst¹pi³, jakby
to by³o tak bardzo proste
- Do konspiracji rzeczywicie wst¹pi³em,
ale to trochê trwa³o, wci¹gn¹³ mnie mój
przedwojenny zastêpowy z ZHP, z przedwojennej 99 Warszawskiej Dru¿yny Harcerzy
im. ksiêcia Jeremiego Korybut-Winiowieckiego.
Dla wspó³czesnej m³odzie¿y to ju¿ odleg³e czasy, mo¿e wiêc zechce Pan opowiedzieæ, jak wygl¹da³y w czasie okupacji wasze harcerskie spotkania, zbiórki ?
- Oczywicie z³o¿ylimy przysiêgê na
przyniesiony przez dru¿ynowego sztandar.
Szkolenie prowadzone by³o wg programu
Szarych Szeregów Dzi, Jutro, Pojutrze.
Szkolenie na Dzi  to konspiracja i przygotowanie siê do walki jawnej, Jutro  to
okres walki jawnej, za Pojutrze  to okres
powojennej odbudowy kraju. Najwa¿niejsz¹
dla nas spraw¹ by³o to, ¿e zaczêlimy szkolenie wojskowe. Na to wszyscy czekali. By³y
to na pocz¹tku zajêcia teoretyczne, a wiêc
szkolenie z terenoznawstwa polegaj¹ce na
pos³ugiwaniu siê busol¹ i map¹ oraz robie-
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nie szkiców. Przedstawiano korzyci p³yn¹ce z doskona³ej znajomoci topografii miasta i umiejêtnego poruszania siê po miecie.
W terenie odbywa³y siê æwiczenia z korzystania ze zrobionych przez siebie szkiców.
Sporz¹dzano równie¿ szkice marszowe dotycz¹ce obszaru poza miastem. Naukê taktyki walk w miecie i w polu przeprowadzano na makietach. Najbardziej nudn¹ czêci¹
tego szkolenia by³y podstawy s³u¿by garnizonowej oraz musztra indywidualna i zbiorowa w niezbêdnym zakresie.
Od pocz¹tku 1944 r. rozpoczê³o siê szkolenie w zakresie budowy, obs³ugi i pos³ugiwania siê broni¹. Odbywa³o siê szkolenie na
najbardziej popularnej broni, takiej jak karabin typu Mauser, pistolet maszynowy Sten
i Szmajser; pistolety automatyczne Kolt, Parabellum, Vis oraz granaty zaczepne i obronne. Rozpoczê³o siê równie¿ szkolenie w terenie. Jedzilimy do lasów skierniewickich
i do widra.
Czy spotkania, zbiórki sprowadza³y siê
wy³¹cznie do udzia³u w szkoleniach wojskowych?
- Obok szkolenia wojskowego prowadzona by³a normalna praca harcerska. Szykowalimy siê do zdobywania wy¿szych stopni
harcerskich, jak równie¿ sprawnoci, które
mog³y byæ przydatne w czasie powstania. Na
takich harcerskich zbiórkach nie by³o wojska", za to by³y kominki i gawêdy oraz ciche
piewanie przedwojennych piosenek harcerskich jak i aktualnych konspiracyjnych.
Poza szkoleniem wojskowym i harcerskim nasz zastêp bra³ udzia³ w ró¿nego rodzaju akcjach, takich jak: naklejanie na murach afiszy informuj¹cych mieszkañców
Warszawy o aktualnych sprawach, podrzucanie ulotek, prowadzenie wywiadu (obserwacja ulic) itp. Zajmowano siê równie¿ kolporta¿em prasy konspiracyjnej.
Nadszed³ 1 sierpnia i moment koncentracji, gdzie Pan siê znalaz³ w wyniku
przydzia³u? Ile Pan mia³ wtedy lat, gdy
wybuch³o Powstanie?
- Mia³em wtedy prawie 19 lat. Znalaz³em
siê w obwodzie ¯ywiciel w zgrupowaniu
¯yrafa, w plutonie harcerskim 227 na ¯oliborzu. Pocz¹tkowo mielimy stanowiæ pluton os³ony dowództwa ¯oliborza, ale ¯ywi-

wizerunku miasta, ludzi i dokumentuje
na zdjêciach historiê Milanówka.
- Dziêkujê bardzo i korzystaj¹c z okazji
raz jeszcze zachêcam do utrwalania na zdjêciach piêkna naszego miasta.
Rozmawia³
Andrzej Pettyn

P.S. Karnet z kompletem nagrodzonych
i wyró¿nionych pocztówek jest w sprzeda¿y
w ksiêgarniach, kioskach przy stacji PKP
i w Jedwabnym Zak¹tku.

ciel  pp³k Mieczys³aw Niedzielski  powiedzia³, ¿e on nie musi mieæ specjalnej os³ony.
Poniewa¿ za³oga na ¯oliborzu nie by³a zbyt
liczna, wiêc skierowano nas do walki liniowej.
W czasie walk, w przedostatnim dniu Powstania zosta³em ranny, dosta³em siê do
szpitala powstañczego na ¯oliborzu i kiedy
Niemcy zajêli ten szpital, to zaczêli natychmiast przeprowadzaæ ewakuacjê. Osoby
o zdrowych nogach zosta³y zmuszone do
ewakuacji pieszo pod eskort¹. Inne rany powy¿ej nóg Niemców nie interesowa³y, wa¿ne by³o, by ranny móg³ przemieszczaæ siê na
w³asnych nogach. Ja by³em ranny w lewy
bark, mia³em fatalnie roztrzaskany bark
(zreszt¹ po dzieñ dzisiejszy nie mogê normalnie poruszaæ rêk¹, bo bark jest ca³kowicie zniszczony), wiêc mnie zakwalifikowali
do wymarszu. Popêdzili nas z ¯oliborza pieszo do Pionierparku na Pow¹zkach, a stamt¹d samochodami przewieziono nas do
Pruszkowa, gdzie znajdowa³ siê obóz przejciowy. Niemcy zastali mnie rannego w szpitalu wojskowym, dlatego te¿ traktowano
mnie jak jeñca wojennego.
W Pruszkowie trafilimy do dwóch wielkich hal warsztatów naprawy taboru kolejowego na ¯bikowie (nr 7 i 8), gdzie mieci³
siê tzw. Dulag. W jednej z hal trzymano zdrowych, a w drugiej rannych. Obie hale by³y
przepe³nione rannymi.
Jak siê Panu uda³o wydostaæ stamt¹d?
- Zdrowych wywieli do obozu jenieckiego, nas  rannych  chwilowo zatrzymali.
Ca³y mój pobyt w Pruszkowie trwa³ piêæ dni.
Mnie równie¿ grozi³o wywiezienie do obozu, ale szczêliwym trafem w koñcowej fazie wywo¿enia do obozu przyjecha³y podwody konne i Niemcy og³osili, ¿e wszyscy ranni zostan¹ przetransportowani do szpitala.
Pamiêtam, ¿e kiedy tam le¿a³em, by³em tak
os³abiony, ¿e nie mog³em nawet sam siê podnieæ, ale kiedy ju¿ usiad³em, mog³em siê
poruszaæ. Mia³em siln¹ gor¹czkê, obanda¿owany by³em papierem toaletowym, bo nie
by³o innych rodków opatrunkowych. Poprosi³em kogo, aby pomóg³ mi wstaæ, bo o w³asnych si³ach nie by³em zdolny do tego. Ale
zanim kto siê pojawi³, odwody ju¿ odjecha³y. Zosta³o nas mo¿e ok. 20. W pó³ godziny
póniej przyjecha³y szpitale cywilne z ¯oliborza i ranni cywile wymieszali siê z powstañcami. Wpadli Niemcy z wielk¹ awantur¹ krzycz¹c, ¿e tu s¹ jeszcze gdzie wojskowi. Kiedy za¿¹dali, aby wojskowi podnie-

li siê i pokazali, nikt siê nie podniós³ i dali
nam spokój.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e ze szpitalem cywilnym
przyjecha³y znajome sanitariuszki. Zaopiekowa³y siê moj¹ osob¹, zorganizowa³y jakie
jedzenie. Nastêpnego dnia rano przysz³a jedna z nich i mówi: Masz jaki dowód, to daj
mi! Mia³em kenkartê, ausweis z miejsca pracy. Da³em jej te dokumenty, ale pytam po co? Us³ysza³em tylko Co ciê obchodzi, daj dokumenty!
Okaza³o siê, ¿e to by³a zorganizowana
akcja wywiezienia wszystkich wojskowych
z tej hali w jakie bezpieczne miejsce. Wkrótce pojawi³a siê polsko-niemiecka komisja
wojskowa i rozpoczê³a kwalifikowanie do
wyjazdu z obozu pruszkowskiego do szpitala. Okaza³o siê, ¿e ta lista, któr¹ sporz¹dza³a komisja, by³a owszem przygotowana,
ale by³a te¿ i druga lista, na której uda³o siê
ulokowaæ tych, którzy musieli szybko znikn¹æ ze szpitala, bo byli zagro¿eni. Potem
Niemcom pod³o¿ono do podpisu tê drug¹ listê, by³y tam osoby, które umieszczono na
furmankach w celu wywiezienia poza teren
Dulagu. By³o to dwadziecia parê osób. Wyjechalimy furmankami do Tworek, gdzie
przesiedlimy siê do kolejki EKD. Nie wiedzia³em, dok¹d chc¹ nas skierowaæ.
Tê ca³¹ akcjê zorganizowa³a dr Zofia Kie³basiñska. Dobrze zapamiêta³em to nazwisko,
bo ona osobicie nas wywioz³a i przez ca³y
czas towarzyszy³a nam w czasie transportu.
Niemcy wiedzieli, ile osób przeznaczono do
eskorty tych dwóch furmanek. Przy liczeniu
osób opuszczaj¹cych obóz jeden (zdrowy)
wojskowy, który zdoby³ opaskê Czerwonego Krzy¿a schowa³ siê za furmankê i szczêliwie uda³o mu siê uciec pod os³on¹ naszego transportu.
W Tworkach wsadzono nas do kolejki
EKD. Jad¹c pomyla³em, ¿e mo¿e nas wioz¹
do Grodziska lub gdzie po drodze zostawi¹,
np. w Podkowie. Czu³em siê jeszcze na tyle
silny, ¿e po peronie porusza³em siê o w³asnych si³ach, a przy wchodzeniu pomog³em
innemu rannemu, który mia³ poparzone obie
rêce. Kiedy dojechalimy do Grudowa i zorientowa³em siê, ¿e jestemy w Milanówku,
bardzo siê ucieszy³em, bo przecie¿ mia³em
tu wujka Kazimierza Rasiewicza (brat mojej
matki). W drodze z Grudowa do centrum
Milanówka kolejka zatrzyma³a siê przy
ul. Prostej, obok willi Pere³ka. Ale okaza³o
siê, ¿e w szpitalu, który mieci³ siê w³anie
w tej willi nie by³o miejsca. Wtedy przetransportowano nas do koñcowej stacji i ulokowano na pierwszym piêtrze w tzw. Domu Piekarskiego. Niektórzy z nas z trudem siê poruszali, niektórych transportowano na noszach. By³em tak potwornie wymêczony chorob¹, os³abiony, ¿e nie mog³em siê ruszyæ,
brakowa³o mi si³. Wspomniana dr Kie³basiñska, widz¹c mnie w takim stanie, podesz³a
i zapyta³a Dlaczego siedzisz? Jestemy na
miejscu, wysiadaj! Mówiê na to: Nie mam
zupe³nie si³, nie jestem w stanie siê ruszyæ.
Pamiêtam, ¿e by³a to kobieta mojego wzrostu, wziê³a mnie pod pachê i z trudem dwigaj¹c moje czêciowo bezw³adne cia³o pomog³a mi wysi¹æ z wagonu i zaprowadzi³a do

Domu Piekarskiego i tam mnie posadzi³a.
Dr Kie³basiñsk¹ wspominam zawsze ze
wzruszeniem. To by³a bardzo uczynna dla
ludzi osoba. Mówiono, ¿e to nie lekarka, ale
tak j¹ tytu³owano. Najwa¿niejsze, ¿e pomaga³a nam wszystkim.2
W Domu Piekarskiego ulokowano nas
w d³ugim korytarzu na pierwszym piêtrze.
Usiedlimy wycieñczeni na pod³odze. Znalaz³em miejsce pod drzwiami jakiego mieszkania. W pewnej chwili otworzy³y siê drzwi,
jaka nieznajoma pani wynios³a mi siennik
i po chwili poczêstowa³a mnie kaw¹ zbo¿ow¹ z mlekiem. Po Powstaniu i po okresie tu³aczki to by³o co rewelacyjnego, jeszcze do
dzi dnia czujê smak tej gor¹cej kawy. Zapyta³a mnie, czy mam znajomych w Milanówku. Kiedy powiedzia³em jej, ¿e mam wujka
i poda³em adres, obieca³a nastêpnego dnia
powiadomiæ rodzinê (ju¿ zaczê³a siê godzina policyjna). Obieca³a, ¿e nastêpnego dnia
pójdzie pod wskazany adres. W tym korytarzu zorganizowa³a mi jakie spanie na sienniku. Nastêpnego dnia wczenie rano powiadomi³a wuja o moim przybyciu. Natychmiast
zjawi³ siê wys³annik rodziny informuj¹c, ¿e
kto przyjdzie do mnie. I rzeczywicie, ku
mojej wielkiej radoci, pojawi³a siê we w³asnej osobie moja matka. Okaza³o siê, ¿e rodzicom uda³o siê wczeniej wyjæ z Warszawy, przejæ przez te wszystkie niemieckie posterunki i dotrzeæ do Milanówka. Okaza³o siê,
¿e jest dla mnie miejsce na werandzie willi
Pere³ka (w tej chwili ju¿ tej werandy nie
ma). Le¿a³o tam nas siedmiu, czy omiu, dok³adnie nie pamiêtam. Tu poddano mnie leczeniu, które trwa³o do po³owy listopada.
Ok. 10 padziernika wydobyto od³amek, który mnie zrani³ i przez ca³y czas tkwi³ w ciele.
Wa¿y³ ok. 12 dag. Zachowa³em go na pami¹tkê. Zajmowa³ siê mn¹ jaki student medycyny, którego nazwiska nie pamiêtam. Pielêgniark¹, która bardzo czêsto mia³a tam
dy¿ury by³a Zosia Piekarska. Czêsto bra³a
nocne dy¿ury i wtedy wiele godzin z ni¹ przegadalimy. Z lekarzy pamiêtam dr. Marzinka.3 Po zakoñczeniu tego leczenia, które
odbywa³o siê w bardzo ciê¿kich warunkach,
przenios³em siê do domu rodziców przy
ul. Dworskiej (obecnie Kociuszki).
Leczy³em siê dalej, rêka by³a w kiepskim
stanie, dopiero w grudniu zdjêto mi j¹ z temblaka. Trzeba by³ z czego ¿yæ. Ojciec powróci³ do krawiectwa. Od chwili wkroczenia Rosjan do Milanówka, skoñczy³y siê mo¿liwoci zarobkowe. Ludzie nie mieli pieniêdzy.
Okupacyjne niemieckie z³otówki straci³y
swoj¹ wa¿noæ. Po okazaniu kenkarty wymieniano tylko 500 z³otówek. Po wielogodzinnym staniu w kolejkach uda³o siê przys³uguj¹c¹ kwotê wymieniæ, ale to by³o ma³o.
Wszyscy szukali mo¿liwoci zarobkowania
i to najró¿niejszych. Pamiêtam, ¿e na naszej
posesji ros³a wielka sosna. Synowie pani
Wojtyniakowej ciêli j¹, por¹bali na kawa³ki, ja z moim bratem chodzilimy po Milanówku sprzedaj¹c to drewno. Pewnego razu
otrzymalimy zamówienie dostarczenia
drewna na Podgórn¹. Udalimy siê z bratem
pod wskazany adres. Zostawi³em brata na
ulicy z taczkami, a sam uda³em siê w kierun-

ku domu. Kiedy dotar³em do drzwi, zdziwi³o
mnie to, ¿e w drzwiach nie ma klamki.
Zapuka³em i widzê, ¿e drzwi siê otwieraj¹,
a w nich ukazuje siê ¿o³nierz rosyjski, zapraszaj¹c do rodka tonem nie budz¹cym
w¹tpliwoci, ¿e nie ma odwrotu. Przes³uchano mnie i nakazano pozostaæ, poniewa¿ by³
to typowy kocio³ jakich wiele organizowano w Milanówku, w celu aresztowania podejrzanych Polaków. Przesiedzia³em tam
dwa dni, wraz ze mn¹ w kotle znalaz³a siê
znana piewaczka Barbara Kostrzewska,
s³ynny spiker Polskiego Radia Tadeusz Bocheñski, który umila³ nam czas recytacj¹
wierszy.
Czy po zakoñczeniu wojny pozosta³
Pan ju¿ z rodzin¹ w Milanówku?
- Nie. Wkrótce potem w lutym lub marcu
przenielimy siê z ca³¹ rodzin¹ do Warszawy. Rozpocz¹³em kontynuacjê nauki w Liceum Technicznym. W Warszawie mieszka³em do 1950 r. O¿eni³em siê i wraz z ¿on¹
przenios³em siê na tymczasem do Milanówka. Pracê natomiast podj¹³em w Warszawie, w warsztatach g³ównych PKS. Studia
rozpocz¹³em w 1948 r., musia³em jednak je
przerwaæ, bo UB zaczê³o mi deptaæ po piêtach. W podobnej sytuacji znalaz³o siê wielu
innych uczestników Powstania nale¿¹cych
do AK. Ponownie podj¹³em studia, ale ju¿
zaocznie, po przeniesieniu siê do pracy
w MIFAM-ie w 1954 r. W nowym zak³adzie
produkcyjnym potrzebowali technologa,
wiêc skorzysta³em i podj¹³em pracê, nastêpnie przechodz¹c ró¿ne szczeble kariery
(a¿ do dyrektora technicznego), dotar³em do
emerytury w 1990 r.
Ten trudny i okrutny okres  wojna i okupacja niemiecka  i moje wspomnienia, tak
odleg³e, a jednoczenie tak bliskie  pozostan¹ w mojej pamiêci na zawsze.
Rozmawia³
Andrzej Pettyn
1
Zbigniew Kamiñski, pseudonim Z³amaniec (ur. w 1926 r.), harcerz plutonu 227 Szarych Szeregów, uczestnik Powstania Warszawskiego w zgrupowaniu ¯ywiciel, in¿ynier, wieloletni pracownik MIFAM-u, rozpocz¹³ pracê jako
technolog, a zakoñczy³ na stanowisku dyrektora
technicznego. Jest autorem ksi¹¿ki wspomnieniowej o Powstaniu Warszawskim I iæ bêdziemy w
Polskê  (Agencja Wydawniczo-Handlowa Bo¿ena, Milanówek 2004 r.).
2
Prawdê o dr Kie³basiñskiej ujawni³a dopiero Marta Sztokfisz w ksi¹¿ce Ksiê¿niczka deptaku  Opowieæ o Edycie Klein , Wydawnictwo MUZA SA Warszawa 2007. Przedwojenna felczerka z Pragi, po wybuchu wojny, w niewyjanionych do koñca okolicznociach, pozby³a siê swojego polskiego mê¿a i wkrótce polubi³a gestapowca, jednego z komendantów obozu zag³ady w Auschwitz. Wykorzystuj¹c stanowisko swojego nowego mê¿a, nios³a pomoc Polakom w obozie przejciowym zorganizowanym po Powstaniu Warszawskim w Pruszkowie, przy czym m.in. uratowa³a ¿ydowskie dziecko, pozoruj¹c w³asn¹ ci¹¿ê
z polubionym gestapowcem.
3
Doc. Dr med. Boles³aw Marzinek swoje
wspomnienia z Milanówka zamieci³ w Wojskowym Przegl¹dzie Historycznym nr 28/1967.
(przedruk w: Kiedy Milanówek by³ stolic¹ 
TMM, 2000 r.)
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Z ¿alem przyjêlimy wiadomoæ o mierci
w dniu 26 lipca 2008 r.
P

dr. in¿. Piotra Krasnodêbskiego
Cz³owieka z rodziny wielce zas³u¿onej nie tylko dla Milanówka, ale i Polski.
Rodzinie i Najbli¿szym
Szczere wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹
Burmistrz Miasta Milanówka
Przewodnicz¹cy Rady i Radni Miasta Milanówka
Pracownicy Urzêdu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy

Dr in¿. Piotr Krasnodêbski
(19372008)

31.07.2008 r. z wielkim smutkiem po¿egnalimy
Piotra Krasnodêbskiego, wspania³ego mê¿a i ojca,
absolwenta SGGW, doktora nauk, znawcê chromatografii gazowej, która  o czym warto wiedzieæ 
ma wa¿ne i szerokie zastosowanie w wielu
dziedzinach wspó³czesnego ¿ycia  od petrochemii,
po ochronê rodowiska i kryminalistykê.
Ale w osobie dra Krasnodêbskiego po¿egnalimy nie tylko naukowca, po¿egnalimy
te¿ cz³owieka, który bez reszty pokocha³ Milanówek i podobnie jak jego dziadek, równie¿ Piotr i jak ojciec  Miron  stara³ mu siê
s³u¿yæ jak najlepiej.
Pochodzi³ z patriotycznej, wielce zas³u¿onej dla Polski i Milanówka rodziny, która
dzia³a³a dla dobra polskiej kultury, nauki
i wnosi³a swój wk³ad w walkê o niepodleg³oæ. Willa Krasnodêbskich przy ul. Literackiej 7, od chwili wybudowania (a powstawa³a
jako jedna z pierwszych w Milanówku 
w latach 19091913), zwana powszechnie
Mironówk¹ (to na czeæ syna Mirona), by³a
wiadkiem wielu wydarzeñ.
Jego dziadek, równie¿ Piotr, utalentowany artysta malarz, grafik, d³ugoletni cz³onek
warszawskiego Towarzystwa Zachêty Sztuk
Piêknych Zachêta i zwi¹zku artystów Pro
Arte, bra³ czynny udzia³ w miejscowym ¿yciu spo³ecznym, zw³aszcza w pierwszym
okresie rozwoju naszej miejscowoci. By³
przewodnicz¹cym Komitetu Obywatelskiego
w Milanówku w 1914 r.  pierwszej w³adzy
odradzaj¹cej siê Polski  by³ radnym gminy
w latach 19191927, dzia³a³ w Komitetach
Obrony Pañstwa (1920) i milanowskiego
Towarzystwa Gimnazjum (19191923).
Uczestniczy³ w wojnie 1920 r., broni¹c Warszawê przed bolszewikami. Szeregowiec
ochotnik Piotr Krasnodêbski  otrzyma³ osobisty list od gen. Hallera z 11 padziernika
1920 r. z wyrazami uznania za pracê ochotnicz¹, pe³nion¹ w zrozumieniu obowi¹zku
s³u¿by ku chwale Ojczyzny.
W okresie miêdzywojennym za symboliczn¹ z³otówkê podarowa³ gminie Letnisko
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Milanówek skwer przy skrzy¿owaniu ul. Piasta Ko³odzieja i Dworskiej, obecnie Piasta
i Kociuszki (na którym znajduje siê Pomnik
Bohaterów). Podarowa³ równie¿ miejscowej
parafii namalowany przez siebie obraz patronki  w. Jadwigi.
Ojciec Zmar³ego  Miron ukoñczy³ gimnazjum w Milanówku (1924 r.) w grupie
pierwszego rocznika maturzystów, a nastêpnie studia na wydziale chemii Uniwersytetu
Warszawskiego (1933). Specjalizowa³ siê
w zakresie chemicznej obróbki jedwabiu naturalnego oraz metod produkcji kosmetyków zawieraj¹cych sk³adniki pozyskiwane
z ubocznych produktów przerobu jedwabiu.
Od 1931 r. do 1945 r. pracowa³ w Centralnej
Dowiadczalnej Stacji Jedwabniczej w Milanówku m.in. jako kierownik laboratorium.
O jego osi¹gniêciach mo¿na by opowiadaæ
wiele. By³ bowiem znawc¹ technologii jedwabiu na skalê miêdzynarodow¹. Prowadzi³
wyk³ady na te tematy na uczelniach krajowych i zagranicznych, by³ autorem wielu prac
naukowych i podrêczników akademickich.
Zmar³y przed kilkoma dniami jego syn  Piotr
 chcia³, i podkrela³ to w kilku rozmowach
ze mn¹, by w pamiêci milanowian utrwaliæ
obraz ojca jako lokalnego spo³ecznika i cz³owieka, który wniós³ niema³y wk³ad w walkê
z hitlerowskim okupantem. Warto wiêc przynajmniej w tej chwili spe³niæ wolê Zmar³ego
i przypomnieæ, ¿e prof. Miron Krasnodêbski,
id¹c w lady swojego ojca, by³ radnym gminy Milanówek w latach 19341939. W czasie okupacji by³ cz³onkiem ugrupowania AK
Ba¿ant. Ws³awi³ siê produkcj¹ piorunianu
rtêci, detonatora do produkcji sp³onek do granatów (194244). Próbn¹ seriê niebezpiecz-

nej produkcji piorunianu rozpocz¹³ w swoim domu przy ul. Literackiej. Póniej, ju¿ na
szersz¹ skalê, piorunian rtêci produkowano
w laboratorium Centralnej Dowiadczalnej
Stacji Jedwabniczej, którego by³ kierownikiem, za zgod¹ w³acicieli Stacji, rodzeñstwa
Witaczków, poinformowanych ogólnikowo
o trefnej produkcji. Teraz, gdy obchodzimy kolejn¹ rocznicê wybuchu Powstania
Warszawskiego warto podkreliæ, i¿ piorunian rtêci Mirona Krasnodêbskiego  o czym
informuj¹ podrêczniki historii II wojny wiatowej  dostarczony powstañcom dobrze s³u¿y³ im w walce z Niemcami. Niestety Zmar³y
nie doczeka³ siê ju¿ mojego artyku³u o Mironie, który uka¿e siê w najbli¿szej ksi¹¿ce
o Milanówku. Po zamieszkaniu na sta³e
w Milanówku w domu swoich przodków,
dr Piotr Krasnodêbski powiêca³ mu ka¿d¹
woln¹ chwilê, adaptuj¹c go do potrzeb nowoczesnego ¿ycia. W tych pracach, wykonywanych z wielk¹ pasj¹, wykaza³ siê rozlicznymi talentami, zw³aszcza w dziedzinie obróbki drewna. Spod jego rêki wysz³o wiele
sprzêtów domowych, jak sto³y czy krzes³a
i urz¹dzeñ, jak np. opiekacz do chleba.
Nale¿y podkreliæ, i¿ kocha³ Milanówek,
o którym móg³ godzinami opowiadaæ przy
ka¿dych kolejnych odwiedzinach w jego
domu. Rozk³ada³ wówczas na stole dokumenty, liczne zdjêcia, o¿ywia³ siê i d³ugo snu³
opowieci o dziadku i ojcu, z których by³ niezwykle dumny. A sam dom, z uwagi na zgromadzone w nim liczne pami¹tki, dzie³a sztuki, piêkne obrazy dziadka, z imponuj¹cym
obrazem króla Stefana Batorego  przypomina³ bardziej muzeum czy galeriê sztuki ni¿
dom mieszkalny. Z rozmów z nim mo¿na
by³o odnieæ wra¿enie, ¿e by³ niezwykle
przyjazny, pomocny, ¿yczliwy dla ludzi.
Kiedy niedawno spotkalimy siê przed
ksiêgarni¹ w centrum Milanówka, pyta³ mnie
o dalsze plany wydawnicze zwi¹zane z naszym miastem, o dzia³alnoæ Tow. Mi³oników Milanówka. Formalnie nigdy nie by³
jego cz³onkiem, tak siê jako z³o¿y³o, ale
wspiera³ Towarzystwo udostêpniaj¹c materia³y ze swojego archiwum, konsultuj¹c nazwiska i daty. Pamiêtamy jak cieszy³ siê
z albumu fotograficznego Letnisko Milanówek, w którym poza zdjêciami dziadka i ojca
znalaz³ na wewnêtrznej stronie tytu³owej
piêkne zdjêcie swojej babci Anny. Mimo
smutku, który towarzyszy po¿egnaniu, nadal mam w pamiêci wizerunek Piotra Krasnodêbskiego ogl¹daj¹cego album i jego szeroko otwarte usta w radosnym zdumieniu, gdy
ujrza³ swoj¹ babciê.
Panie Piotrze, ¿egnaj¹c Pana pragniemy
zapewniæ, ¿e dorobek Pana i Pana Rodziny
pozostanie w pamiêci naszej, podobnie jak
i Pañska prawoæ i zalety ducha, którymi jedna³ Pan sobie w ca³ym swoim ¿yciu serca
wszystkich, którzy Pana znali.
Spoczywaj w pokoju!
Andrzej Pettyn

Wspomnienie o moich rodzicach

(Halinie D¹browskiej ps. Magdalena i Zygmuncie D¹browskim ps. Bohdan)

Mama urodzi³a siê w 1904 r. w Warszawie. W latach szkolnych dzia³a³a w harcerstwie, w którym osi¹gnê³a stopieñ dru¿ynowej. Po zdaniu matury ukoñczy³a Wydzia³
Stomatologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ojciec urodzi³ siê w 1904 r. w Warszawie.
W 1917 r. wst¹pi³ do harcerstwa, równie¿
doszed³ do stopnia dru¿ynowego. W 1918 r.
bra³ udzia³ w rozbrajaniu okupantów. W roku
nastêpnym wst¹pi³ do Przysposobienia Wojskowego M³odzie¿y Szkolnej przy Szkole
Podchor¹¿ych w Warszawie. W lipcu 1920 r.
zg³osi³ siê jako ochotnik do 18 p.a.p. i zosta³
wys³any na front. Zdemobilizowany jako
uczeñ w listopadzie, wróci³ do nauki w gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie,
gdzie otrzyma³ wiadectwo dojrza³oci. Studiowa³ w Wy¿szej Szkole Handlowej w Warszawie. Dyplom otrzyma³ w 1926 r. W 1927 r.
ukoñczy³ 9-cio miesiêczny kurs Podchor¹¿ych Piechoty w remie z lokat¹ 3/82. W latach 30. by³ kilkakrotnie powo³ywany na
æwiczenia wojskowe. W 1938 r. otrzyma³ stopieñ porucznika rezerwy.
Od roku 1922 by³ cz³onkiem Akademickiego Zwi¹zku Sportowego. Bra³ udzia³
w Mistrzostwach Lekkoatletycznych Polski.
W biegach na 400 m., i w sztafecie 4x400 m.
bij¹c rekord Polski. W Mistrzostwach Akademickich wiata, rozgrywanych w Warszawie w 1924 r., zaj¹³ 1. miejsce w sztafecie
4x100 m. W latach 19241930 by³ 5-ciokrotnym rekordzist¹ Polski w biegach sztafetowych.
Rodzice po lubie w 1928 r., pocz¹tkowo
mieszkali w Warszawie. W roku 1931 z kilkumiesiêcznym dzieckiem zamieszkali
w Milanówku w willi Orze³ przy ulicy Lenej. Po 2 latach przeprowadzili siê do willi
Pilawin przy ulicy Piasta, a w roku 1935
zamieszkali na ulicy Mickiewicza pod nr. 3.
Wtedy urodzi³a im siê druga córka. Tata pracowa³ w Warszawie, mama otworzy³a gabinet dentystyczny w Milanówku. Byli szczêliw¹ rodzin¹.
W 1939 r., w koñcu sierpnia, tata zosta³
zmobilizowany i przydzielony do Intendentury mieszcz¹cej siê w Warszawie na Pradze.
W pierwszych dniach wrzenia, uwa¿aj¹c ¿e
w du¿ym miecie bêdzie bezpieczniej, zawióz³ ca³¹ rodzinê do dziadków do Warszawy. Dziêki temu prze¿y³ymy ca³y miesi¹c
strachu przed bombami, brak wody, ¿ywnoci, itp. W Milanówku w tym czasie by³o
o wiele spokojniej. Ojciec wyruszy³ na front.
Po zakoñczeniu kampanii wrzeniowej,
w cywilnym ubraniu uda³o mu siê powróciæ
do Milanówka, gdzie w naszym mieszkaniu
zostali zakwaterowani niemieccy ¿o³nierze.
Po ich odjedzie ojciec wybra³ siê po nas na
rowerze do Warszawy. Po kilku dniach uruchomion¹ ponownie kolejk¹ EKD wrócilimy

do domu. Mama otworzy³a swój gabinet dentystyczny, tata zosta³ ponownie zatrudniony w swoim przedwojennym zak³adzie:
Zwi¹zku Spó³dzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych w Warszawie. Po kilku
miesi¹cach instytucja ta przesta³a istnieæ
i tata straci³ pracê. W miêdzyczasie rozpocz¹³
zak³adanie podziemnej organizacji wojskowej. W tym czasie rodzice postanowili, ¿e
mama bêdzie zarabiaæ na utrzymanie domu,
a tata powiêci ca³y czas na pracê podziemn¹. Rozpocz¹³ dzia³alnoæ od NOW, po utworzeniu AK zosta³ mianowany zastêpc¹ Komendanta Obwodu Ba¿ant Organizowa³
akcjê Burza podlega³y mu wszystkie s³u¿by wojskowe  dywersja, ³¹cznoæ, grupy sanitarne itp.
Mama zosta³a zaprzysiê¿ona i w³¹czona
do pracy w Orodku Mielizna Obwodu Ba¿ant. By³a wtajemniczona w sprawy ojca 
zosta³a jego sekretark¹. Poza tym by³a zastêpc¹ Komendantki Wojskowej S³u¿by Kobiet, p. Heleny Stêpkowskiej ps. Maria, do
spraw medyczno-sanitarnych. By³a odpowiedzialna za ca³oæ organizacyjn¹ punktów
sanitarnych na terenie Mielizny. Prowadzi³a kursy szkoleniowe. Mia³a nadzór nad
przygotowywaniem materia³ów opatrunkowych, kompletów operacyjnych, rodków
dezynfekcyjnych i przygotowywaniem apteczek polowych. Poredniczy³a w kontaktach
z innymi Orodkami, przyjmowa³a meldunki dla ojca i przekazywa³a jego polecenia. Pilnowa³a bezpieczeñstwa w czasie odpraw
wojskowych, które czêsto odbywa³y siê
w naszym mieszkaniu. Poniewa¿ by³ w nim
gabinet dentystyczny, jeden pokój przeznaczony by³ na poczekalniê. Tam ojciec przyjmowa³ swoich goci. Mama w razie potrzeby zak³ada³a bia³y fartuch i sadza³a gocia
na fotelu dentystycznym.
Przez nasz dom przewija³o siê mnóstwo
ró¿nych ludzi. Zwykle zamykali siê z ojcem
w poczekalni, gdzie nie mia³ymy wstêpu.
Czasem kto nieznajomy jad³ z nami obiad.
Parê osób by³o mi dobrze znanych. Najczêstszym gociem, prawie codziennym, by³ Wac³aw Wieczorek, który przynosi³ ojcu meldunki. Pamiêtam te¿ nasze rodzinne powroty z Warszawy, przewa¿nie w wiêta, od
dziadków. Wówczas ko³o peronu EKD czeka³ Wacek  wiadomo by³o wtedy, ¿e mo¿na
spokojnie wróciæ do domu.
Osob¹, bardzo z nami zaprzyjanion¹
by³a Stanis³awa Dziubecka ps. Wanda, nasza ulubiona nauczycielka ze szko³y powszechnej. Nie wiedzia³am wówczas, ¿e by³a
ona zastêpc¹ komendantki WSK od spraw
³¹czniczek. Bardzo czêsto przychodzi³a te¿
z meldunkami i po rozkazy do ojca Stefa Filipiuk, póniejsza ¿ona Wies³awa Kuske. Steniê, jak j¹ nazywalimy, rodzice bardzo ce-

nili, a ja j¹ lubi³am ze wzglêdu na niedu¿¹
ró¿nicê wieku.
¯ycie codzienne w czasie okupacji toczy³o siê na pozór normalnie, ale towarzyszy³
nam czêsty strach przed niespodziewanym
nieszczêciem. Balimy siê Niemców, którzy
czuli siê panami w okupowanym kraju. Balimy siê ³apanek, a przede wszystkim gestapo.
Z okna naszego domu widaæ by³o samochody niemieckie podje¿d¿aj¹ce pod Urz¹d
Gminy. Wielkie ciê¿arówki oznacza³y ³apankê, za osobowe limuzyny, ¿e to co powa¿niejszego. Niemcy udawali siê do urzêdu, co
mog³o oznaczaæ, ¿e szukaj¹ adresów. Urzêdnicy pilnie ledzili, jakie litery w ksi¹¿kach
ewidencyjnych by³y przedmiotem zainteresowania przybyszów i zawiadamiali kogo
trzeba.
W nocy ka¿dy us³yszany warkot motoru
móg³ oznaczaæ, ¿e przyjechali po ojca.
W dniach zagro¿eñ specjalnych, np. po czyim aresztowaniu, tata nie sypia³ w domu.
W budynku Urzêdu Gminnego naprzeciwko
naszego domu, na najwy¿szym piêtrze
mieszkali pp. Kochañscy. W swoim mieszkaniu urz¹dzili pokoik z zamaskowanym
wejciem. Tam ojciec udawa³ siê co wieczór
na nocleg i wraca³ rano, poniewa¿ gestapo
pojawia³o siê zwykle noc¹.
Pón¹ wiosn¹ 1944 r. tata otrzyma³ wiadomoæ od informatorów z grodziskiego gestapo, ¿e zosta³ zadenuncjowany i mog¹ go
aresztowaæ. Wtedy ca³¹ rodzin¹ przenielimy siê na ul. Mickiewicza nr 13 do p. Stefanii Laskowskiej, która nie ba³a siê przyj¹æ
nas na piêterko w swoim domu. Mieszkalimy nadal na tej samej ulicy, o kilka domów
dalej. S¹siedzi  i nie tylko oni  wiedzieli
doskonale gdzie przebywamy, ale taka by³a
wówczas solidarnoæ spo³eczeñstwa, ¿e nikt
nas nie zdradzi³.
Po naszej wyprowadzce, przez kilka nocy
do mieszkania pod nr 3 przyje¿d¿ali gestapowcy. Zabrali wiele cennych rzeczy, ale ojciec ocala³.
Mieszkalimy we czworo w jednym pokoiku, wiêc si³¹ rzeczy s³uchalimy razem
wiadomoci z Londynu. Aparat radiowy by³
niewielki, w obudowie z dykty, wnêtrze pochodzi³o ze zrzutów. Kiedy zosta³a nadana
oczekiwana melodia, ojciec wychodzi³ po
odbiór zrzutu. Mama zostawa³a z nami. Ca³¹
noc czuwa³a. Pamiêtam do dzi ten straszny
niepokój i wielk¹ ulgê, kiedy us³ysza³ymy
nad ranem jego kroki.
W po³owie lipca 1944 r. rodzice zawieli
mnie i siostrê do przyjació³ mieszkaj¹cych
w Wawrze ko³o Warszawy. Mia³ymy tam zostaæ
d³u¿ej. Jednak ze wzglêdu na wzmo¿ony ruch
wojsk niemieckich, jad¹cych poci¹gami
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w kierunku wschodnim, rodzice przyjechali
po nas w niedzielê 23 lipca. Wracalimy poci¹giem z Wawra przez Warszawê. Podró¿
trwa³a kilka godzin zamiast 45 min. Poci¹g
mia³ ci¹g³e, d³ugie postoje, poniewa¿ przepuszcza³ transporty wojskowe.
W nastêpnych dniach w Milanówku panowa³o podniecenie i oczekiwanie na jakie
zmiany.
W sobotê 29 lipca by³ piêkny s³oneczny
dzieñ. Ojciec rano po¿egna³ siê z nami i wyszed³ jak zwykle z domu. Mama us³yszawszy od powracaj¹cych z sobotniego targu ludzi o ³apance ko³o stacji PKP, posz³a zobaczyæ co siê dzieje. Spotka³a ojca, który wiedzia³ ju¿, ¿e udaj¹cy siê na odprawê dowódca obwodu ps. Siwy zosta³ schwytany
jako przypadkowy przechodzieñ. Wszyscy
zatrzymani w ³apance byli zgromadzeni na
peronie i pilnowani przez ¿o³nierzy wehrmachtu. Mo¿na by³o do nich podchodziæ. Ojciec poleci³ mamie dotrzeæ do Siwego i powiedzieæ mu, ¿e po przewiezieniu go do Grodziska Maz. zostanie za pieni¹dze uwolniony, co ju¿ przedtem nieraz siê zdarza³o.
W rozmowie z mam¹ Siwy zaproponowa³
¿eby go odbiæ. Mama powtórzy³a to ojcu,
który jeszcze raz poleci³ mamie uspokoiæ Siwego. Jednak ten ostatecznie zdecydowa³,

¿e wydaje rozkaz odbicia. Id¹c z t¹ wiadomoci¹, mama ca³y czas myla³a, ¿eby tego
nie powtórzyæ. Ale rozkaz musia³a przekazaæ. Wiele lat jeszcze tkwi³o w niej nieuzasadnione poczucie winy za mieræ mê¿a.

Te dwie pami¹tki po nim pozosta³y. Majora
Siwego nazajutrz uwolniono.

Ojciec zacz¹³ organizowaæ akcjê odbicia. Kilka osób pod dowództwem mojego
ojca wyruszy³o z broni¹ w kierunku dworca
PKP. Na ulicy Krakowskiej natknêli siê na
niemieckich ¿andarmów. Zaczê³a siê wymiana strza³ów. Na torach zatrzyma³ siê poci¹g
wioz¹cy ¿o³nierzy niemieckich w kierunku
Warszawy. Nasi ¿o³nierze wycofywali siê.
Niemcy, widz¹c tocz¹c¹ siê walkê, zaczêli
strzelaæ z poci¹gu. Mój ojciec zosta³ zabity w
furtce posesji domu pod nr.13., gdzie mieszka³  Junosza, a Oskar (Jerzy Kowalski)
na terenie kortów tenisowych.

Wkrótce po wejciu wojsk sowieckich,
27 stycznia 1945 r. odby³a siê ekshumacja
i uroczysty pogrzeb na cmentarzu milanowskim. Ksi¹dz proboszcz Jerzy Modzelewski
odprawi³ mszê w. i uczestniczy³ w pogrzebie. On by³ tym, który przewidzia³ dalsze losy
AK i namawia³ do jak najszybszej ekshumacji, zanim nowe w³adze rozeznaj¹ siê w sytuacji. Dziêki temu uczestnicy pogrzebu nie
zostali wy³apani.

Mama by³a w pobli¿u i chcia³a biec do
Ojca. Wtedy w³acicielka naro¿nej kwiaciarni, p. Leokadia Noiñska, krzyknê³a na ni¹,
¿eby jak najprêdzej posz³a do dzieci. To ocali³o matkê od aresztowania, bo chwilê póniej nadjechali ¿andarmi niemieccy. Zabrali
broñ ojcu i Oskarowi. Kiedy odjechali ¿andarmi, mo¿na by³o podejæ do zabitych. Ojcu
zabrano zegarek, obr¹czkê i buty. Kto wyj¹³ mu z kieszeni na piersiach przestrzelony
rozk³ad jazdy kolejki EKD i pusty portfel.

Ojciec zosta³ pochowany na terenie posesji przy ul. Krakowskiej 13, Oskar na terenie kortów tenisowych.

Od tego dnia ca³a troska o dom spad³a na
matkê. Do mierci pozosta³a wierna mê¿owi. Potrafi³a zapewniæ nam szczêliwe dzieciñstwo, przygotowa³a do samodzielnego
¿ycia. ¯y³a 98 lat, prze¿y³a mê¿a o 58 lat. Do
koñca cieszy³a siê wnukami i prawnukami.
Pochowana jest wraz z mê¿em na cmentarzu w Milanówku.
Wanda Winiewska
[Z ksi¹¿ki A. Pettyna
Milanówek  miejsce magiczne,
TMM 2006 r.]

Refleksje

nt. dzia³alnoci Zwi¹zku Emerytów w 2008 r.
oraz wyborów
Jak ka¿dego roku, nasz¹ dzia³alnoæ turystyczn¹ rozpoczêlimy ju¿ w kwietniu, bardzo udanym piknikiem.
Jest on zawsze oczekiwany przez naszych cz³onków i wzbudza wród uczestników nadziejê na mi³e spêdzenie
kilku godzin na wie¿ym powietrzu, wród piewu ptaków, spacerów po lenych dró¿kach i jazd¹ bryczk¹.
W maju bylimy na pielgrzymce, jak co
roku, w Licheniu. Pielgrzymki do Lichenia
i Czêstochowy maj¹ wród naszych cz³onków
sta³ych zwolenników.
Koñcem maja grupa naszych cz³onków
wyjecha³a na bardzo oczekiwan¹ wycieczkê
do Pary¿a. Stolica Francji przywita³a nas
piêkn¹ pogod¹, a uroków tego miasta nie
sposób opisaæ. Nasi dzielni emeryci zachwyceni miastem, jego zabytkami, architektur¹,
zapomnieli o zmêczeniu i dzielnie pokonywali kilometry ulic, placów, a wjazd na wie¿ê Aifla by³ dla nich dziecinn¹ zabawk¹.
Pe³ni wra¿eñ i szczêliwi wrócilimy do
naszego urokliwego Milanówka.
W czerwcu tradycyjnie zwiedzilimy park
w Powsinie, zachwycaj¹c siê kwitn¹cymi
azaliami i rododendronami, których kolory
i iloæ gatunków mo¿na zobaczyæ tylko w tym
piêknym ogrodzie. Spacerowalimy po naszych £azienkach. By³y to wspania³e wra¿enia tego dnia.
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Du¿ym wydarzeniem dla mi³oników naszej turystyki by³a wycieczka do Zakopanego i Wieliczki.
Najwa¿niejszym wydarzeniem w tym
roku by³y wybory do Zarz¹du naszego Oddzia³u, po piêcioletniej kadencji, zgodnie ze
Statutem naszego Zwi¹zku. Oddzia³ nasz
mia³ bardzo du¿e osi¹gniêcia w czasie tej piêcioletniej kadencji, wnielimy wiele prac,
aby nasi cz³onkowie mogli mi³o spêdzaæ
chwile w wolnym czasie na emeryturze, staralimy siê w miarê naszych mo¿liwoci zaspokoiæ chocia¿ czêciowo oczekiwania, jakie w nas pok³adano. Zdajemy sobie sprawê, ¿e mo¿e nie wszyscy cz³onkowie s¹ usatysfakcjonowani nasz¹ dzia³alnoci¹, ale
iloæ 643 cz³onków wymaga du¿ego zaanga¿owania w pracê, jak by jej nie oceniaæ,
spo³eczn¹. Nale¿y podkreliæ, ¿e trzeba posiadaæ du¿o charyzmy i zaciêcia spo³ecznika, aby
móc zadowoliæ wiêkszoæ cz³onków, dla których staramy siê organizowaæ imprezy turystyczne, koncerty i wiele innych zajêæ.

Wybory by³y zorganizowane zgodnie
z regulaminem i przepisami wydanymi przez
nasze Organy Centralne. Zgodnie z przepisami do Zarz¹du naszego Oddzia³u wesz³o
6-ciu nowych cz³onków, wytypowanych
przez ustêpuj¹cy Zarz¹d. Pragniemy zaznaczyæ, ¿e do Zarz¹du powinny wejæ osoby
znaj¹ce pracê spo³eczn¹ i gotowe do powiêcenia wolnego czasu, aby kontynuowaæ dobre zwyczaje pracy spo³ecznej w naszym jak¿e zró¿nicowanym gronie osób.
Mamy nadziejê, ¿e nowy Zarz¹d, w sk³ad
którego wesz³y osoby bêd¹ce d³ugoletnimi
cz³onkami Zwi¹zku, wnios¹ w nasz¹ dzia³alnoæ nowe pomys³y i du¿y zapa³, mimo
czasem trudnej i niewdziêcznej pracy.
Nowemu Zarz¹dowi ¿yczymy owocnej
i wytrwa³ej pracy.
Przewodnicz¹ca ZERiI
Irena Zieliñska

05-822 Milanówek
ul. Warszawska 32

Nowy rok akademicki
 nowe plany

Chodzimy na wyk³ady, uczymy siê jêzyków obcych, p³ywamy, tañczymy,
uczestniczymy w wieczorach literackich.
S³uchacze Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku udowadniaj¹,
¿e przejcie na emeryturê wcale nie oznacza zamkniêcia siê na wiat.
Przed nami nowy rok akademicki i nowe
wyzwania.
W dalszym ci¹gu g³ównym celem naszej
dzia³alnoci jest prowadzenie dzia³alnoci
edukacyjnej w ró¿nych dziedzinach: kszta³cenie ustawiczne ludzi starszych, aktywizacja spo³eczna poprzez uczestnictwo w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, propagowanie i popieranie ró¿nych form aktywnoci intelektualnej i fizycznej, inspirowanie
wszelkich dzia³añ na rzecz rodowiska osób
starszych.
MU3W jest organizacj¹ utrzymuj¹c¹ siê
ze sk³adek swoich s³uchaczy.
¯eby uniwersytet móg³ funkcjonowaæ,
potrzebne s¹ pieni¹dze. W tym roku przyst¹pilimy do konkursu na realizacjê zadañ publicznych 2008, organizowanego przez Miasto, i otrzymalimy dofinansowanie do naszych dzia³añ statutowych do koñca roku
2008. Za pieni¹dze te bêdziemy mogli op³aciæ wyk³adowców i zakupiæ rzutnik  co istotnie zwiêkszy atrakcyjnoæ prezentacji.
Analiza ankiet oceniaj¹ca nasz¹ dzia³alnoæ ubieg³oroczn¹ wskaza³a na zainteresowania s³uchaczy. Zgodnie z propozycjami,
prócz wyk³adów z ró¿nych dziedzin takich
jak: medycyna, filozofia, psychologia, historia sztuki czy opowieci podró¿nicze, postanowilimy przeprowadziæ cykl seminariów
nt. Religie wiata Nawi¹zalimy ju¿ kontakty z wybitnymi znawcami w tej dziedzinie w Polsce. Poznamy wiêc religie: katolicyzm,
islam, buddyzm, judaizm, prawos³awie.
Planujemy równie¿ rozszerzyæ dzia³alnoæ naszego Saloniku Literackiego, poniewa¿ spotkania autorskie cieszy³y siê du¿ym
zainteresowaniem wród mieszkañców naszego miasta.
Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku tworz¹ ludzie otwarci, pozytywnie nastawieni do innych. Chêtnie wsp³pracuj¹ z m³odymi ludmi, np. miêdzypokoleniowe ko³o
teatralne sk³adaj¹ce siê ze s³uchaczy MU3W
i uczniów Gimnazjum Spo³ecznego zyska³o
sympatiê widzów i z pewnoci¹ odniesie
jeszcze wiele sukcesów.
Nasze ¿ycie akademickie dostosowujemy
odpowiednio do zainteresowañ i pasji dojrza-

³ego wieku. Wszystkie zajêcia prowadzone
s¹ na zasadzie dobrowolnoci i maj¹ charakter pe³nej partnerskiej propozycji. Nie ma
u nas stresuj¹cych egzaminów, zaliczeñ i kolokwiów. Najwiêkszym osi¹gniêciem minionych trzech lat sta³a siê ustawiczna edukacja i ukszta³towanie w³aciwego stylu ¿ycia
naszych s³uchaczy. Wp³ynê³y one na poprawê jakoci ¿ycia, zdrowia, stanu psychicznego i spo³ecznego ludzi starszych, którzy
w zmieniaj¹cych siê warunkach ¿ycia i otoczenia znaleli swoje miejsce, poszerzyli zainteresowania, promuj¹c nowe formy dzia³alnoci, nie tylko edukacyjnej, kulturalnej,
ale i twórczej. S³uchacze MU3W wiedz¹, ¿e
czynne ¿ycie, adaptacja do nowej sytuacji,
sposób w jaki cz³owiek radzi sobie ze zmianami, w znacznym stopniu decyduj¹ o jego
dalszym ¿yciu.
Najwa¿niejsze, ¿e ludzie chc¹ tu przychodziæ, chc¹ daæ co z siebie, chc¹ wyjæ do
wiata, a wszystko po to, by móc piêknie
prze¿yæ swoj¹ trzeci¹ m³odoæ.
Prezes
Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Dominika Inkielman

Milanowski
Uniwersytet
Trzeciego Wieku
w Milanówku

zaprasza

Zapraszamy osoby doros³e w ró¿nym wieku, które chc¹ dowiedzieæ
siê czego nowego, zaktualizowaæ
swoj¹ wiedzê, aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu swojego rodowiska, zachowaæ i zwiêkszyæ sprawnoæ intelektualn¹ i fizyczn¹.
Program MU3W obejmuje wyk³ady, seminaria, spotkania w Saloniku Literackim. Planowane s¹ kursy jêzyków obcych, praca
w grupach zainteresowañ. Uczestnictwo
w zajêciach jest. dobrowolne. Nie ma u nas
egzaminów i kolokwiów.
Rok akademicki trwa od po³owy padziernika do po³owy czerwca. Podstaw¹ przynale¿noci do MU3W jest wpisanie siê na listê
s³uchaczy, op³acona sk³adka  40 z³ za
semestr.
Ju¿ od drugiego wrzenia mo¿na bêdzie
zapisaæ siê na kolejny rok akademicki 2008/
2009 naszego Uniwersytetu.
Zapisy na zajêcia bêd¹ prowadzone
w ka¿dy wtorek i czwartek w godzinach od
10.0012.00 w siedzibie Uniwersytetu przy
ul. Warszawskiej 32 (budynek Stra¿y Miejskiej przy dworcu PKP)
Bli¿sze informacje: tel. 022 755 80 71 lub
kom. 503 138 867, 503 083 924.
Zarz¹d MU3W

Milanówek 59.
w rankingu samorz¹dów
Rzeczpospolitej
17 lipca 2008 r. Rzeczpospolita og³osi³a, wzorem lat ubieg³ych, Ranking
Samorz¹dów 2008. Kapitu³a Rankingu pod przewodnictwem prof.
Jerzego Buzka ustali³a wyniki rankingu po wnikliwym przestudiowaniu
finansów gmin w 2007 r. Celem tego rankingu jest wskazanie najlepiej
zarz¹dzanych gmin w Polsce.
l
l
l
l
l
l
l

Do kryteriów oceny brane by³y m.in.:
dochody w³asne,
wydatki,
zad³u¿enie,
pozyskane rodki unijne,
wydatki na promocjê,
nowe podmioty gospodarcze,
ochrona rodowiska.

Pierwsze miejsce w kategorii gminy miejskie
i miejsko-wiejskie zajê³o miasto K¹ty Wroc³awskie. Milanówek znalaz³ siê w pierwszej
setce najlepszych gmin, zajmuj¹c 59. miejsce.
W poprzednim rankingu (dane za 2006 r.)
bylimy na 80. pozycji. Bardzo cieszy nas,
¿e praca i starania naszej gminy s¹ doceniane.
Biuro Promocji Miasta
Emilia Bukowska
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Program Rewitalizacji Milanówka
a Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Szanowni Mieszkañcy! Uprzejmie informujê, ¿e dotychczas obowi¹zuj¹ce za³o¿enia Programu Rewitalizacji
Milanówka w³adze samorz¹du zamierzaj¹ realizowaæ w nowej postaci i formie prawnej, które pozwoli spe³niæ
i wdro¿yæ w ¿ycie Gminny Program Opieki nad Zabytkami, do którego opracowania obecnie przyst¹pilimy.
Poni¿ej przedstawiam szczegó³owo obydwa zagadnienia.
Dlaczego Program Rewitalizacji
nie mo¿e byæ realizowany
w Milanówku?

Program Rewitalizacji przyjêty Uchwa³¹
nr 396/XXXV/06 Rady Miasta Milanówka
z dnia 17 padziernika 2006 r.
l w nowym okresie programowania na lata
20072013 zosta³y okrelone nowe wytyczne, które uzale¿niaj¹ mo¿liwoæ korzystania z funduszy na Rewitalizacjê od
spe³nienia kilku warunków:
1. Wielkoæ przyznawanych na ten cel rodków w Regionalnym Programie Operacyjnym nie mo¿e przekroczyæ 3% bud¿etu
zgodnie z Rozporz¹dzeniem (WE) nr
1080/2006 Parlamentu Europejskiego
Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie EFRR.
2. Zosta³y opracowane kryteria wg Rozporz¹dzenia Komisji(WE) nr 1828/2006
z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiaj¹ce
szczegó³owe zasady wykonawcze rozporz¹dzenia 1083/2006 ustanawiaj¹cego
przepisy ogólne dotycz¹ce EFRR, EFS, FS
oraz rozporz¹dzenia 1080/2006 Parlamentu Europejskiego Rady w sprawie
EFRR dla uzupe³nienia obszarów wsparcia,
na których mog¹ byæ realizowane dzia³ania z zakresu mieszkalnictwa. S¹ to:
a) wysoki poziom wykluczenia;
b) wysoki poziom d³ugotrwa³ego bezrobocia;
c) niestabilne trendy demograficzne;
d) niski poziom edukacji;
e) znacz¹ce braki w umiejêtnociach,
wysoki odsetek osób porzucaj¹cych
szko³ê;
f) wysoki poziom przestêpczoci;
g) szczególnie zniszczone otoczenie;
h) niski poziom aktywnoci gospodarczej;
i) wysoki udzia³ imigrantów, grup etnicznych i mniejszociowych oraz
uchodców;
j) porównywalnie ni¿szy poziom wartoci zasobu mieszkaniowego;
k) niski standard ekonomiczny budynków.
Obszar wsparcia, na którym mieszkalnictwo mo¿e byæ beneficjentem pomocy
unijnej powinien spe³niaæ co najmniej 3
kryteria podanej wy¿ej listy, z których
dwa musz¹ odnosiæ siê do wymiaru spo³ecznego, tj. zawieraæ siê w katalogu od
1 do 9.
Nie jest mo¿liwe spe³nienie minimum
kryteriów przez Milanówek.
Ponadto:
l dla prywatnych w³acicieli straci³ znaczenie wpis do Programu Rewitalizacji, gdy¿
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jedynym mo¿liwym darczyñcom dla tej
grupy beneficjentów jest dzi Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstaw¹ przyznania dofinansowania do remontu budynku osobie fizycznej jest wpis
budynku do rejestru zabytków i spe³nienie cile okrelonych wymagañ w programie ochrony zabytków.

Gminny Program Opieki nad
Zabytkami szans¹ dla prywatnyh
w³acicieli budynków wpisanych
do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Program opieki nad zabytkami stanowi
podwalinê wspó³pracy miêdzy samorz¹dem
gminy, w³acicielami zabytków i Wojewódzkim oraz Powiatowym Konserwatorem Zabytków.
Co to jest Gminny Program Opieki
nad Zabytkami?
Jest to plan dzia³añ przygotowywany dla
poszczególnych jednostek administracji samorz¹dowej w dziedzinie ochrony zabytków.
Jego rol¹ jest opracowanie celów i kierunków
przedsiêwziêæ koniecznych dla istotnej poprawy stanu zasobów dziedzictwa kulturowego. W tym celu w programie okrela siê
wymagane dzia³ania organizacyjne, finansowe i realizacyjne oraz te zmierzaj¹ce do upowszechniania wiadomoci zasobów, potrzeb
i zasad ochrony rodowiska kulturowego
wród spo³eczeñstwa.
Na jesieni bie¿¹cego roku zostanie przedstawiony Program Opieki nad Zabytkami dla
Gminy Milanówek, który opracowywany jest
przez pani¹ Mariê Wojtysiak (od 20 czerwca
2008 r. pe³ni ona rolê merytorycznego konsultanta i koordynatora zadañ w zakresie organizacji Centrum Kultury Milanówka w Willi
Walerii i zagospodarowania zabytkowego
zespo³u Turczynek). Elementami Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami w Milanówku bêdzie bowiem Willa Waleria i zabytkowy zespó³ Turczynek.
Jakie s¹ cele Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami?
1. W³¹czenie problemów ochrony zabytków
do systemu zadañ strategicznych, wynikaj¹cych z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
2. Uwzglêdnianie uwarunkowañ ochrony
zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, ³¹cznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej;
3. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu
ich zachowania;

4. Wyeksponowanie poszczególnych zabytków
oraz walorów krajobrazu kulturowego;
5. Podejmowanie dzia³añ zwiêkszaj¹cych
atrakcyjnoæ zabytków dla potrzeb spo³ecznych, turystycznych i edukacyjnych
oraz wspieranie inicjatyw sprzyjaj¹cych
wzrostowi rodków finansowych na opiekê nad zabytkami;
6. Okrelenie warunków wspó³pracy z w³acicielami zabytków, eliminuj¹cych sytuacje konfliktowe zwi¹zane z wykorzystaniem tych zabytków;
7. Podejmowanie przedsiêwziêæ umo¿liwiaj¹cych tworzenie miejsc pracy zwi¹zanych z opiek¹ nad zabytkami.
Co to jest Gminny Fundusz
Opieki nad Zabytkami?
Jest elementem Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami. Z niego mo¿liwe bêdzie udzielenie wsparcia finansowego dla
prywatnych w³acicieli budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.
W zwi¹zku z powy¿szym w bud¿ecie Miasta Milanówka na 2009 r. zabezpieczone zostan¹ rodki na realizacjê Programu.
Na jaki okres sporz¹dzany jest
Gminny Program Opieki
nad Zabytkami?
Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami program sporz¹dzany jest
przez Burmistrza Miasta na okres 4 lat.
Z realizacji Programu Burmistrz Miasta
sporz¹dza co 2 lata sprawozdanie, które
przedstawia Radzie Miasta.
Gdzie og³aszane s¹ Gminne
Programy Opieki nad Zabytkami?
Gminny Program Opieki nad Zabytkami
przyjmowany jest przez Radê Miasta, po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i og³aszany jest w wojewódzkim dzienniku urzêdowym.
Reasumuj¹c: na jesieni bie¿¹cego roku
Radzie Miasta zostanie przedstawiony
Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla
Gminy Milanówek, którego uchwalenie, po
uprzedniej akceptacji przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, pozwoli zabezpieczyæ rodki w bud¿ecie Miasta na 2009 r. dla
realizacji Programu, a tym samym stanie siê
szans¹ dla uruchomienia mechanizmów finansowych, umo¿liwiaj¹cych dotowanie
przez samorz¹d prac przy zabytkach.
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Angelika Mikulska

Inwestycje realizowane przez Urz¹d Miejski
w okresie styczeñlipiec 2008 r.
1. Bran¿a wodoci¹gowa

4. Bran¿a drogowa

l wybudowano 344 m sieci wodoci¹gowej
z rur PVC O110 mm w ulicy Poziomkowej,

l wspólnie ze Starostwem Powiatowym Powiatu Grodziskiego wykonano nak³adki
asfaltowe na odcinkach ulic powiatowych
Dêbowej i Warszawskiej,

l wybudowano 296 m sieci wodoci¹gowej
z rur PVC O110 mm w ulicy Szczepkowskiego.
l ponadto, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodoci¹gowych
w ulicach: boczna od Ludnej, boczna od
Kazimierzowskiej, boczna od redniej,
boczna od £¹kowej, Ptasia, 3 Maja, Koñcowa, Tuwima.
2. Bran¿a kanalizacyjna
l wykonano kanalizacjê sanitarn¹ w osiedlu Gospodarska w ulicach: Topolowa,
Lipowa, Olszowa, Przysz³oci, ¯ytnia,
Podlena, Leny lad. Przekazano równie¿ przepompowniê cieków w ulicy Topolowej, co rozpocznie proces budowy
przykanalików i w³¹czanie posesji do kana³ów w ulicach,
l wykonano kanalizacjê sanitarn¹ w ulicach Wojska Polskiego na odcinku od
Ludnej do Mickiewicza, Mickiewicza
w kierunku do Starodêbów i Chopina,
l ponadto, przygotowywane s¹ niezbêdne
dokumenty, projekty i inne opracowania
do wniosku o dofinansowanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Milanówku z funduszy Unii Europejskiej.
3. Bran¿a budowlana
l zmodernizowano korty tenisowe w zakresie wykonania drena¿u, instalacji do
zraszania kortów, ogrodzenia i wymiany
nawierzchni z m¹czki ceglanej,

l wykonano nak³adki asfaltowe na ulicach:
Warszawskiej od Brzozowej do Bliskiej,
Grabowej od Dêbowej do Okólnej,
l zmodernizowano ulicê Królowej Jadwigi
od Starodêbów do Spacerowej, uk³adaj¹c
kostkê betonow¹ na jezdni i chodniku,
l wykonano ci¹g pieszo-jezdny przy pawilonach Spo³em i zmodernizowano chodniki w rejonie dworca PKP od strony ulicy
Krakowskiej,
l zmodernizowano chodniki dla pieszych
w ulicach Fiderkiewicza (Krótka  Grudowska) i Krótkiej,
l u³o¿ono kostkê betonow¹ na jezdni ulicy
Cichej do ulicy Nowowiejskiej,
l w ramach przebudowy ulicy Szkolnej wykonano transformator zasilaj¹cy bezpo-

rednio szko³ê i halê sportow¹. Pozostaje
jeszcze do przebudowy napowietrzna linia elektroenergetyczna, co umo¿liwi wykonanie robót drogowych,
l u³o¿ono kostkê betonow¹ na odcinku ulicy Wysockiego od £¹cznej do osiedla,
l zmodernizowano parkingi dla rowerów
w ulicach Warszawskiej i Krakowskiej.
5. Bran¿a energetyczna
l rozbudowano sieæ owietlenia ulicznego
w ulicach: Czubiñska, Grudowska, boczna od Kociuszki  pawilony Spo³em,
Wiosenna i Brzuzka oraz dowieszono
oprawy owietleniowe w ulicach: Turczynek, boczna od ¯abiego Oczka, Wojska
Polskiego, Podlena, Ledóchowska, Gospodarska. Owietlono równie¿ parking
w ulicy G³owackiego. Ogó³em dobudowano 45 opraw owietleniowych.
Wiceburmistrz Miasta Milanówka
Bogdan Korycki

Selektywna zbiórka odpadów

nadal bezp³atna!

Uprzejmie informujê Szanownych Mieszkañców, ¿e w wyniku trwaj¹cych obecnie negocjacji prowadzonych z firm¹ Aminex, nieaktualny sta³ siê termin wprowadzenia op³at
za selektywn¹ zbiórkê odpadów, podany w ostatnim Biuletynie Miasta Milanówka, czyli
01.09. 2008 r. Wiêcej informacji na temat ewentualnych zmian dotychczasowych zasad
selektywnej zbiórki odpadów zamiecimy w nastêpnym Biuletynie.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Zaopatrzenie Milanówka
w wodê
Obecnie miasto Milanówek posiada trzy ujêcia wód podziemnych wraz
ze stacjami uzdatniania o mo¿liwoci wydobycia ok. 2300 m3/dobê.
Zu¿ycie wody poza okresem wiosenno-letnim kszta³tuje siê na poziomie 15001600 m3/
dobê. W okresie wiosenno-letnim, przy wysokich temperaturach i d³ugotrwa³ym braku opadów deszczu, dodatkowe zu¿ycie wody do podlewania rolin i trawników powoduje przekroczenie mo¿liwoci jej produkcji.
Skutkuje to okresowym obni¿eniem cinienia, a nawet chwilowym brakiem wody w kranach. W takich sytuacjach miasto korzysta z mo¿liwoci zakupu wody z sieci wodoci¹gowej
Grodziska Mazowieckiego. Maj¹c na uwadze wystêpuj¹ce problemy oraz sta³¹ rozbudowê
sieci wodoci¹gowej, w³adze miasta podjê³y decyzjê o budowie nowej stacji uzdatniania wody
z ujêcia zlokalizowanego przy ul. Na Skraju. W roku bie¿¹cym opracowywany jest projekt
techniczny, natomiast realizacja w latach 20092010.
Wiceburmistrz Miasta Milanówka
Bogdan Korycki

Uwaga!

Zmiana organizacji ruchu
w ul. Dworcowej i Kociuszki
Informujemy, ¿e od 1 lipca 2008 r. nast¹pi³a zmiana sta³ej organizacji ruchu
w ulicy Dworcowej i ulicy Kociuszki na
odcinku od ulicy Krakowskiej do ulicy
Kocielnej, polegaj¹ca na wprowadzeniu
ruchu jednokierunkowego. W ulicy
Dworcowej wprowadzony zosta³ kierunek jazdy od ulicy Piasta do ulicy Krakowskiej, a w ulicy Kociuszki od ulicy
Krakowskiej do ulicy Kocielnej.
Biuro Promocji Miasta
Emilia Bukowska
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Z notatnika
Miejskiego Stra¿nika
czerwieclipiec 2008
CZERWIEC
04.06. godz.11.40 na ul. Brzozowej potwierdzono informacjê, ¿e w zaparkowanym
pojedzie zamkniêty jest pies. W trakcie
przeprowadzanych czynnoci zg³osi³ siê w³aciciel pojazdu, którego pouczono odnonie
trzymania zwierzêcia w pojedzie.
Godz. 22.55 na ul. Piasta, przy Liceum
zauwa¿ono dwóch m³odych mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych alkohol  piwo. Obaj zostali ukarani mandatami po 100 z³. A w barze czy
kawiarni by³oby o wiele taniej.
05.06. godz. 15.10 wspólny patrol stra¿nik  policjant uda³ siê na skrzy¿owanie ul.
Królewskiej z Brwinowsk¹, gdzie dosz³o do
kolizji dwóch samochodów osobowych.
Sprawcê kolizji policjant ukara³ mandatem
w wysokoci 200 z³.
06.06. godz. 17.10 otrzymano zg³oszenie od matki piêcioletniego dziecka, ¿e przy
sklepie Biedronka jej dziecko zosta³o ugryzione przez niedu¿ego psa, mieszañca, który nastêpnie uciek³. Mimo podjêtych czynnoci, nie zlokalizowano psa, a co za tym
idzie, nie ustalono jego w³aciciela. W wyniku czyjego zaniedbania, dziecko czeka niemi³a procedura u lekarza.
09.06. godz. 23.05 z posesji przy ul. D³ugiej zg³oszono o dobijaj¹cym siê do mieszkania nieznanym mê¿czynie. Mê¿czyznê
zauwa¿ono w pobli¿u posesji le¿¹cego na
ziemi, kryj¹c siê przed interweniuj¹cym patrolem. Za zak³ócanie spoczynku nocnego
Policja przeciwko niemu sporz¹dza wniosek
o ukaranie do S¹du Grodzkiego.
10.06. godz. 18.10 zaniepokojona matka zg³osi³a, ¿e nie dotar³ do domu jej dwunastoletni syn. Dziecko wczeniej widziane
by³o przez stra¿ników na terenie Centrum
Kultury i Promocji, powiadomiono o powy¿szym zg³aszaj¹c¹. Poszukiwania nie by³y
potrzebne.
11.06. godz. 16.45 na terenie Amfiteatru
zauwa¿ono grupkê m³odych osób niszcz¹cych rower poprzez walenie nim w asfalt boiska. Jak siê okaza³o jednym z niszcz¹cych
by³ w³aciciel pojazdu. M³odzieñca pouczono. Rower pewnie kupili rodzice, wiêc po co
dbaæ o niego, jak siê zniszczy kupi¹ nowy.
14.06. godz. 21.05 potwierdzono informacjê o podpaleniu mieci w kontenerze na
ul. Podwiejskiej 2731. Wezwano stra¿ po¿arn¹, sprawcy podpalenia nie ustalono. Zamiast zg³osiæ potrzebê wywozu mieci jaki
m¹dry wpad³ na pomys³, ¿e szybciej i taniej bêdzie je spaliæ, a przy okazji co bêdzie
siê dzia³o.
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Godz. 22.20 potwierdzono informacjê, ¿e
na ulicy Lipowej do g³êbokiego wykopu pod
kanalizacjê wpad³ mê¿czyzna. Po wydostaniu poszkodowanego z wykopu i udzieleniu
pierwszej pomocy przez lekarza okaza³o siê,
¿e jest on nietrzewy. Dalsze czynnoci w tej
sprawie poprowadzi³a Policja.
15.06. godz. 23.20 na ul. Warszawskiej
przy dworcu PKP zauwa¿ono trzech m³odzieñców rozwi¹zuj¹cych konflikt przy pomocy piêci itp. argumentów si³y. Panów doprowadzono do SM, spisano i pouczono
o stosownym zachowaniu. ¯aden z nich nie
chcia³ zdradziæ o co posz³o. Wszyscy s¹ nam
znani z wczeniejszych wybryków.
16.06. godz. 10.15 na ul. Królewskiej, na
wysokoci osiedla mieszkaniowego, patrol
stra¿nika miejskiego i policjanta zatrzyma³
amatora radia samochodowego pochodz¹cego z auta zaparkowanego na poboczu. Pan
popisa³ siê wyj¹tkow¹ g³upot¹, bo radio by³o
niewiele warte, a odpowie za kradzie¿ z w³amaniem. Jego wyczyn sfotografowa³ mieszkaniec pobliskiego bloku, podwójny pech.
Skradzione radio odnaleziono przy zatrzymanym.
Godz. 10.25 na ul. Kociuszki, w centrum, ukarano mandatem w wysokoci
100 z³ w³aciciela posesji spalaj¹cego mieci
w ognisku. Nie wiadomo jak¹ funkcjê pe³ni³y znajduj¹ce siê na posesji pojemniki na odpady.
18.06. godz. 9.25 potwierdzono informacjê o uszkodzeniu dwóch drzew na ul. Krasiñskiego przez przeje¿d¿aj¹cy samochód
ciê¿arowy. Pojazdu ju¿ nie by³o. O zdarzeniu powiadomiono Ogrodnika Miasta.
21.06. godz. 17.00 zg³oszenie o bójce
miêdzy pasa¿erami komunikacji kolejowej.
Strony konfliktu wylegitymowano. Adwersarze oskar¿ali siê nawzajem o spowodowanie konfliktu. Uczestników zajcia pouczono.
Godz. 24.00 na ul. Wojska Polskiego potwierdzono fakt podpalenia toalety typy TOI
TOI. Dopalaj¹ce siê resztki kabiny zosta³y
ugaszone przez patrol. To¿samoci wandala
na razie nie ustalono. Widocznie woli on za³atwiaæ swoje potrzeby fizjologiczne gdzie
w krzakach lub za przys³owiow¹ stodo³¹,
w ka¿dym razie jego inteligencja jest na poziomie pantofelka lub ameby.
23.06. godz. 8.15 z ul. Wiatracznej zabrano porzucone dwie piêciolitrowe bañki ze
starym olejem silnikowym. Pomimo, ¿e mo¿na pozbyæ siê przepracowanych olejów
w sposób legalny, to niektórzy id¹ po najmniejszej linii oporu i wyrzucaj¹ swoje mieci

gdzie popadnie. A niech siê inni martwi¹ co
z nimi zrobiæ.
Godz. 15.00 na ul. Podgórnej zauwa¿ono, jak wywróci³ siê kierowca motoroweru.
Wezwano do niego pogotowie ratunkowe,
które zabra³o go do szpitala.
24.06. godz. 17.40 udano siê do wypadku drogowego, na skrzy¿owaniu ul. Królewskiej i Dembowskiej, z udzia³em rowerzysty
i kieruj¹cego samochodem. Rowerzysta
przewieziony zosta³ do szpitala, a kierowca
pojazdu, jak siê okaza³o, jecha³ na podwójnym gazie. Dalsze czynnoci poprowadzi
Policja.
28.06. godz. 18.45 zg³oszenie o nietrzewych rodzicach maj¹cych pod opiek¹ siedmioletniego syna na jednej z posesji przy
ul. Dêbowej. Potwierdzono, rodzice byli
w stanie nietrzewoci. Dzieckiem zaj¹³ siê
kurator, natomiast czynnoci przeciwko nieodpowiedzialnym rodzicom poprowadzi Policja.
30.06. godz. 23.50 zauwa¿ono mê¿czyznê
za³atwiaj¹cego swoje potrzeby fizjologiczne
w s¹siedztwie budynku Stra¿y Miejskiej. Zosta³ on ukarany mandatem w wysokoci
100 z³ za nieobyczajny wybryk. Nawet w najlepszym lokalu toalety nie s¹ takie drogie.
LIPIEC
02.07. godz. 9.35 przy bramie cmentarza od strony ul. Barwnej potwierdzono zg³oszenie o dopalaj¹cych siê odpadach. Powiadomiono stra¿ po¿arn¹ oraz Referat Ochrony rodowiska celem uprz¹tniêcia mieci.
Godz. 19.00 po zg³oszeniu, interwencja
w sklepie Biedronka, gdzie pracownik ochrony uj¹³ sprawcê kradzie¿y czterech puszek
piwa. Amatora darmowego piwa policjant
poinformowa³ o sporz¹dzeniu przeciwko
niemu wniosku o ukaranie do S¹du Grodzkiego.
Godz. 19.15 na zadrzewionej dzia³ce przy
ul. Pi³sudskiego 29 zauwa¿ono piêæ m³odych
osób, w tym cztery kobiety  wszyscy spo¿ywali alkohol. Podjêto czynnoci: dwie osoby ukarano mandatami, dwie nieletnie
dziewczyny przekazano rodzicom, jedn¹
osobê pouczono.
03.07. godz. 12.00 po uprzednim zg³oszeniu, udano siê na jedn¹ z posesji przy
ul. Wiatracznej, gdzie w³aciciel posesji mia³
zakopywaæ w dole odpady bytowe i budowlane. Na miejscu stwierdzono do³owanie odpadów, w³aciciela pouczono i nakazano
oczyciæ dó³ oraz powiadomiæ Stra¿ Miejsk¹
przed jego zasypaniem, celem przeprowadzenia kontroli.
04.07. godz. 23.15 po telefonicznej informacji udano siê w rejon skrzy¿owania ulicy Brwinowskiej z ulic¹ Wiatraczn¹, gdzie
potwierdzono o przywi¹zanym psie do s³upa energetycznego. Pies prawdopodobnie
porzucony przez dotychczasowych w³acicieli zosta³ zabrany do SM, a nastêpnie przekazany do schroniska. Bez komentarza.

05.07. godz. 15.20 udano siê w rejon
przystanku WKD Brzózki, gdzie trzy osoby
wyciê³y dwie brzozy i ³adowa³y je na samochód. Wed³ug wyjanieñ mê¿czyzn, wyciêli
oni drzewa wrastaj¹ce w trakcjê elektryczn¹
na polecenie z WKD, lecz nie posiadali dokumentów na potwierdzenie swych s³ów.
Drzewo zosta³o zabezpieczone na bazie
WKD, a dalsze czynnoci w tej sprawie poprowadzi Policja.

25.07. godz. 18.45 na ul. Krasiñskiego
przy nr. 32 potwierdzono, ¿e w wyniku burzy przewróci³o siê drzewo rosn¹ce w pasie
drogi i zerwa³o trakcjê energetyczn¹ oraz
uszkodzi³o ogrodzenie posesji. Na miejscu
stra¿ po¿arna pociê³a drzewo, odblokowuj¹c
przejazd, a pogotowie energetyczne odciê³o
zasilanie zerwanej trakcji, by wyeliminowaæ
mo¿liwoæ pora¿enia pr¹dem, do czasu usuniêcia awarii.

09.07. godz. 16.00 patrol uda³ siê na
ul. Kociuszki (przy ul. Piaski), gdzie dosz³o
do kolizji furgonetki ze stoj¹c¹ kopark¹. Do
kierowcy samochodu wezwano pogotowie
ratunkowe, a patrol sekcji ruchu drogowego
do wyjanienia okolicznoci zdarzenia.

28.07. godz. 12.50 po zg³oszeniu udano
siê do sklepu Biedronka, gdzie personel zatrzyma³ mê¿czyznê usi³uj¹cego skraæ 5 butelek wódki. Spragnionym zajê³a siê Policja.

10.07. godz. 13.10 po zg³oszeniu, patrol
wspólny z policjantem uda³ siê do mieszkania 93-letniego mê¿czyzny, zg³aszaj¹cego
kradzie¿ 1200 z³. Na miejscu stwierdzono
odkrêcone kurki z gazem, które natychmiast
zakrêcono. Przyby³a tak¿e córka ww. mê¿czyzny, która nie potwierdzi³a kradzie¿y
i zajê³a siê ojcem.
11.07. godz. 20.40 telefoniczna informacja ze stra¿y po¿arnej o dwóch mê¿czyznach,
w tym jeden nagi, biegaj¹cych w rejonie
skrzy¿owania ulicy Warszawskiej z Prost¹.
Potwierdzono ten fakt, obu panów przewieziono do Komisariatu Policji, po potwierdzeniu danych osobowych zostali poinformowani o skierowaniu przeciwko nim wniosków
o ukaranie.
12.07. godz. 9.45 na ul. Wojska Polskiego zatrzymano nietrzew¹ rowerzystkê.
Wynik badania alkometrem 2,9 promila.
Amatorka jazdy na podwójnym gazie zosta³a osadzona w areszcie do wytrzewienia.
17.07. godz. 9.00 na dy¿urkê SM mieszkaniec ul. Krzywej przyniós³ znaleziony portfel, w którym znajdowa³o siê nieca³e 90 z³
i inne drobiazgi, nie by³o dokumentów w³aciciela zguby. Rozmieszczono og³oszenia
o zgubie. Po kilku dniach zg³osi³a siê w³acicielka portfela, która dok³adnie opisa³a
jego zawartoæ. Na tej podstawie portfel zosta³ jej zwrócony.
19.07. godz. 9.00 zg³oszenie o zakupie
na terenie targowiska jagodzianki z nadzieniem w postaci metalowego wkrêta. Po ustaleniu producenta wypieku, mê¿czyznê, któremu trafi³a siê jagodzianka z niespodziank¹, poinformowano o ustaleniach i przys³uguj¹cych mu prawach.
Oko³o godz. 10.00 na ul. Dworcowej policjant zatrzyma³ motocyklistê. Jak siê okaza³o, kieruj¹cy jednoladem nie posiada³
uprawnieñ do kierowania motocyklami,
w zwi¹zku z czym zosta³ ukarany mandatem karnym. W³acicielem pojazdu okaza³ siê
byæ ojciec kontrolowanego, który za u¿yczenie pojazdu osobie nie posiadaj¹cej uprawnieñ do jego kierowania, równie¿ zosta³ ukarany mandatem karnym.

29.07. godz. 14.05 na dy¿urce SM mieszkanka ul. Pewnej zg³osi³a kradzie¿ wózka
dzieciêcego, który pozostawi³a na chwilê
w tunelu PKP, a sama uda³a siê na peron. Na
podstawie zapisu monitoringu ustalono, ¿e
kradzie¿y dokona³a kobieta narodowoci
romskiej, która wraz z dzieckiem ¿ebra³a
w tunelu, a nastêpnie ze skradzionym wózkiem odjecha³a poci¹giem w kierunku Warszawy. O zdarzeniu powiadomiono Policjê.
Nastêpnego dnia o godz. 10.10 tê sam¹ kobietê, ¿ebrz¹c¹ w tunelu PKP, zauwa¿y³ i rozpozna³ stra¿nik miejski. Po przedstawieniu
zarzutów, kobieta zosta³a doprowadzona do
Komisariatu Policji wraz z nagraniem faktu
kradzie¿y. Pani ta pocz¹tkowo udawa³a, ¿e
nie zna i nie rozumie jêzyka polskiego. Pamiêæ i znajomoæ naszego jêzyka wróci³y
dopiero wtedy, gdy okazano jej nagranie
z monitoringu. Kobieta przyzna³a siê do kradzie¿y i wskaza³a miejsce przechowywania
wózka. Policja, po udaniu siê do jej miejsca
zamieszkania w Pruszkowie, odnalaz³a skradziony przedmiot. Tak wiêc nie nale¿y bezkrytycznie wierzyæ wszystkim ¿ebrz¹cym, ¿e
nie maj¹ z czego ¿yæ i jest to ich jedyne ród³o utrzymania. Policja pomog³a kobiecie
i aby nie musia³a ju¿ ¿ebraæ w Polsce, deportowa³a j¹ do Rumunii, sk¹d pochodzi.

30.07. godz. 18.30 udano siê na ul. Kazimierzowsk¹, gdzie mia³a miejsce kolizja
drogowa. Kobieta kieruj¹ca Fiatem Punto,
wyje¿d¿aj¹c z podporz¹dkowanej ulicy uderzy³a w przeje¿d¿aj¹cy skuter, którym jecha³y
dwie osoby. Do jednego z pasa¿erów skutera wezwano pogotowie ratunkowe oraz patrol ruchu drogowego celem przeprowadzenia czynnoci procesowych.
Po zg³oszeniu mieszkañca ok. godz.
22.05 udano siê do willi Jolancin, gdzie
z pierwszego piêtra z balkonu wypad³ mieszkaniec budynku. Potwierdzono informacjê.
Do zakrwawionego mê¿czyzny, le¿¹cego pod
balkonem, wezwano pogotowie ratunkowe,
które przewioz³o go do szpitala. Ze wstêpnych ustaleñ wynika³o, ¿e poszkodowany by³
pod wp³ywem alkoholu.
31.07. godz. 22.25 Operator monitoringu wizyjnego zauwa¿y³ grupê m³odych mê¿czyzn spo¿ywaj¹cych alkohol na terenie
amfiteatru. Zanim na miejsce skierowano
patrol, okaza³o siê, ¿e jeden z mê¿czyzn podszed³ w pobli¿e s³upa z kamer¹, po czym ci¹gn¹³ spodenki i prosto do kamery prezentowa³ swe wdziêki i z przodu, i z ty³u. Nastêpnie usi³owa³ zniszczyæ kamerê, dwukrotnie rzucaj¹c w jej kierunku ceg³¹  na szczêcie niecelnie, dziêki czemu nagrania ocala³y i bêd¹ jednym z dowodów przed s¹dem,
za wykroczenia z kodeksu wykroczeñ i ustawy o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Swoj¹ drog¹, ciekawe jak siê spodobaj¹ i na ile zostan¹
wycenione przez S¹d wdziêki tego m³odzieñca, którego personalia patrol bez problemów ustali³, po udaniu siê do amfiteatru
na jego wystêpy.
Zastêpca Komendanta
Stra¿y Miejskiej w Milanówku
Andrzej Cichocki

Moja posesja  mój dom
Milanówek jako miasto-ogród ma swój specyficzny klimat i urok
charakteryzuj¹cy siê m.in. du¿¹ iloci¹ drzew, krzewów, kwiatów
rosn¹cych na wiêkszoci po³o¿onych w miecie posesji. Niektóre budynki
mieszkalne usytuowane s¹ w g³êbi posesji i z ulicy s¹ prawie
niewidoczne. Zadbajmy o to, by na naszych budynkach, a gdy te s¹
niewidoczne z ulicy  na bramach prowadz¹cych na te posesje by³y
umieszczone numery porz¹dkowe przynale¿ne poszczególnym posesjom
i budynkom.
Pragnê poinformowaæ mieszkañców Milanówka, ¿e po zakoñczeniu okresu wakacyjno-urlopowego stra¿nicy miejscy przyst¹pi¹ do systematycznego sprawdzania w³aciwego oznakowania posesji i budynków. S¹dzê, ¿e ta informacja sprawi, ¿e mieszkañcy
Milanówka wchodz¹c na teren swej posesji
zwróc¹ uwagê na to, czy ich posesje s¹ pra-

wid³owo i czytelnie oznakowane, a gdy ujawni¹ w tym wzglêdzie niedoci¹gniêcia w porê
je usun¹.
Liczê na wyrozumia³oæ i przychylne potraktowanie zasygnalizowanego problemu.
Komendant Stra¿y Miejskiej w Milanówku
Andrzej Wac³awek
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Dzielnicowi z Komisariatu Policji w Milanówku

W chwili obecnej w Komisariacie Policji w Milanówku pe³ni s³u¿bê 17. funkcjonariuszy. Nie s¹ to
jednak wszyscy zatrudnieni policjanci, gdy¿ dwóch nastêpnych aktualnie odbywa szkolenie
w Szko³ach Policji. Spodziewamy siê, i¿ jeszcze w tym roku zasil¹ szeregi naszego Komisariatu.

Policjanci pracuj¹ w ró¿nych Zespo³ach.
Czterech z nich pe³ni s³u¿bê w Zespole Dy¿urnych. To oni stanowi¹ pierwszy kontakt
dla mieszkañców Milanówka i dokonuj¹
przyjmowania zg³oszeñ. To równie¿ dziêki
nim Komisariat czynny jest przez ca³¹ dobê.
Ka¿da osoba potrzebuj¹ca pomocy czy te¿
porady, mo¿e zg³osiæ siê osobicie lub te¿
powiadomiæ nas telefonicznie na nr. telefonu 022 758-32-36 oraz 022 758-31-61.
Aktualnie rejon miasta Milanówka podzielony jest na dwa Rejony Dzielnicowych.
Granicê stanowi¹ tory kolejowe i dworzec
PKP Milanówek.
S³u¿bê Dzielnicowego pe³ni m³. asp. Marcin Semeniuk, nr tel. kom. 600 997 527 i odpowiada za stronê tzw. pó³nocn¹ miasta,
gdzie po³o¿ony jest m.in. Komisariat przy
ul. Literackiej 13.
Za drug¹, po³udniow¹ stronê odpowiedzialny jest sier¿. S³awomir Matysiak, nr tel.
kom. 600 997 530.
Ka¿dy mieszkaniec Milanówka potrzebuj¹cy wsparcia Dzielnicowego mo¿e skontaktowaæ
siê z nim telefonicznie na podane numery telefonów lub te¿ poprzez Dy¿urnego Komisariatu.
Jeszcze w tym roku planowany jest nowy podzia³ i zwiêkszenie liczby Dzielnicowych do
trzech policjantów. O nowej sytuacji na pewno
poinformujemy mieszkañców.
Komisariat Policji w Milanówku posiada
nowoczesny, dobrze wyposa¿ony budynek.
Do codziennej s³u¿by, dysponujemy trzema
radiowozami oznakowanymi, jednym nie
oznakowanym oraz dwoma motocyklami.
Równie¿ pozosta³e wyposa¿enie, takie jak
rodki ³¹cznoci czy te¿ sprzêt komputerowy jest bardzo nowoczesne i wspomaga nas
w codziennej s³u¿bie.
Wszystko to bezporednio wp³ywa na
bezpieczeñstwo mieszkañców Milanówka.
W tym zakresie od kilku lat odnotowujemy
sta³y spadek liczby zdarzeñ oraz wzrost wykrywalnoci przestêpstw. W chwili obecnej
wykrywalnoæ przestêpstw wynosi 78,3%.
Oznacza to, ¿e w praktyce osiem na dziesiêæ
przestêpstw dokonanych na terenie miasta
wykrylimy. Jednoczenie, o ile w po³owie
roku 2007 odnotowalimy ³¹cznie 160 przestêpstw, to w tym samym okresie roku 2008
ju¿ tylko 106. W tej sytuacji, nie sposób równie¿ nie wspomnieæ o bardzo dobrej wspó³pracy Policji zarówno z mieszkañcami naszego miasta, jak i Stra¿¹ Miejsk¹ w Milanówku. Wspólna sprawa, jak¹ jest bezpieczeñstwo, ³¹czy nas wszystkich i powoduje sta³y
wzrost poczucia bezpieczeñstwa mieszkañców Milanówka.
Komendant Komisariatu Policji
w Milanówku
pod.kom. Jacek Kot
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m³. asp. Marcin Semeniuk

sier¿. S³awomir Matysiak

Wakacje w Milanówku

Wakacje w Milanówku organizowane przez Centrum Kultury
i Promocji to niezapomniane wra¿enia i aktywna zabawa dla wszystkich
dzieci i m³odzie¿y.

Podczas zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej

W letnie miesi¹ce oprócz zajêæ kreatywnych czy muzyczno-ruchowych mo¿na
wzbogaciæ siê o kilka wspomnieñ z niedalekich wycieczek. Muzeum Wsi Radomskiej to
pierwsze miejsce jakie odwiedzi³a w lipcu
grupa z Milanówka. Lekcje i warsztaty muzealne przygotowane przez pracowników
muzeum umo¿liwi³y dzieciom poznanie elementów dziedzictwa kulturowego. W cha³u-

Wycieczki z CKiP ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem, pozostaje po nich wiele cennych dowiadczeñ i zadowolenie.
Zapraszamy dzieci w wieku szkolnym na
sierpniowe Wakacje w Milanówku, które
poza przedpo³udniowymi zajêciami oferuj¹

Niezapomniane chwile w Dino Parku w Ko³acinku

pie z Trzemchy wziêlimy udzia³ w programie edukacyjnym  od ziarenka do bochenka, dziêki czemu, wiemy jak tradycyjnie wypieka siê chleb i jak mo¿na samodzielnie pozyskaæ m¹kê. Innym razem wycieczkowicze
odwiedzili Dino Park w Ko³acinku. Przenosz¹c siê w wyobrani do ery dinozaurów grupa mia³a mo¿liwoæ prowadzenia w³asnych
wykopalisk i zabawy w ma³ych archeologów.

Nie zamiecajmy miasta

wycieczki w nowe miejsca. Odwiedzimy
Warszawskie ZOO jak i Muzeum Wsi Mazowieckiej, gdzie czeka na nas przeja¿d¿ka
wozem, ognisko i dawne polskie zwyczaje.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Centrum
Kultury i Promocji w Milanówku.
Biuro Koordynacji Prac Artystycznych CKiP
Aneta Bialik

Bio-odpady

Szanowni Pañstwo! Uprzejmie informujê, ¿e od dnia 1 lipca 2008 r. na terenie przy
ul. Konopnickiej róg Wiatracznej powsta³
tymczasowy odp³atny punkt odbioru bioodpadu (trawy, lici).
Punkt odbioru bio-odpadu jest dofinansowywany przez Urz¹d Miasta w Milanówku w zwi¹zku z czym preferencyjne ceny
odbioru bio-odpadu wynosz¹: cena 2 z³ za
worek 60 l, cena 4 z³ za worek 120 l, cena
8 z³ za worek 240 l. Tymczasowy punkt odbioru bio-odpadu otwarty jest od wtorku do
soboty w godz. 16.0020.00.
Odp³atny punkt odbioru bio-odpadu przeznaczony jest wy³¹cznie dla mieszkañców
miasta Milanówka.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

Biuletyn Miasta Milanówka

Zdjêcie przedstawia teren od ul. Rososzañskiej do ul. Brwinowskiej, jest to cenna
enklawa zieleni, która decyduje o komforcie ¿ycia w miecie, ma istotny wp³yw
na samopoczucie i zdrowie mieszkañców.

Drodzy Mieszkañcy, apelujê o zaprzestanie wyrzucania odpadów komunalnych na ten teren, który po raz kolejny zosta³ sprz¹tniêty. Ponadto zosta³y ustawione barierki i znaki informuj¹ce o zakazie wyrzucania odpadów. Dbajmy wspólnie o estetykê naszego miasta i nie
pozwólmy zatraciæ jego walorów jako miasta-ogrodu.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher
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