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Twórczy
Milanówek

pod znakiem Lwowa i Kresów
Tegoroczny Twórczy Milanówek,
organizowany przez Zespó³ Szkó³
nr 2 im. J. Bema i Towarzystwo
Mi³oników Milanówka, odbêdzie
siê ju¿ po raz jedenasty (6 grudnia,
pocz¹tek o godz. 16.00).
Jak zwykle impreza zostanie zorganizowana w gmachu szko³y przy ul. Wójtowskiej 3,
wstêp w zasadzie wolny, ale zwyczajowo
m³odzie¿ bêdzie rozprowadzaæ cegie³ki, z których wp³ywy przeznaczone bêd¹ na potrzeby
tej placówki. Warto o zakupieniu cegie³ek
pamiêtaæ, poniewa¿ szko³a organizuj¹c
imprezy zawsze ponosi z tego tytu³u pewne
koszty.
ci¹g dalszy na str. 3

Liæ Dêbu
Kapitu³a Milanowskiego
Licia Dêbu zaprasza wszystkich
Mieszkañców i organizacje
pozarz¹dowe do sk³adania
propozycji kandydatów do
wyró¿nienia Milanowskim
Liciem Dêbu w kolejnej,
VII edycji. Propozycje wraz
z uzasadnieniem mo¿na
sk³adaæ do koñca listopada
w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego przy
ul. Kociuszki 45 w Milanówku.
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Nowy album Milanówek
w dokumencie i fotografii

Historiê miast, naszych ma³ych ojczyzn, tworz¹
ich mieszkañcy, ludzie przejciowo
z nimi zwi¹zani, wydarzenia rozgrywaj¹ce siê na przestrzeni lat, a tak¿e
obiekty  niemi wiadkowie tocz¹cego
siê w nich i wokó³ nich ¿ycia. Obowi¹zkiem teraniejszoci jest zachowanie
choæ cz¹stki pamiêci o tym dla przysz³ych
pokoleñ.
Archiwum Pañstwowe Dokumentacji Osobowej
i P³acowej albumem Milanówek w dokumencie i fotografii pragnie wnieæ swój wk³ad w utrwalanie wiedzy
o przesz³oci naszego miasta, przypominaj¹c o wydarzeniach, które tu mia³y miejsce, lecz te¿ odkrywaj¹c fakty
i postacie dot¹d nieznane lub nieobecne w dotychczasowych publikacjach.
ci¹g dalszy na str. 3

Ok³adka nowego
albumu Milanówek
w dokumencie i fotografii

Europejskie Dni Dziedzictwa
w Milanówku

We wrzeniu na zaproszenie Centrum Kultury i Promocji w Milanówku
z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa i Milanowskiej Grz¹dki Teatralnej
przyjecha³o do amfiteatru przy ul. Fiderkiewicza Muzeum Wsi
Radomskiej.
20 i 21 wrzenia mielimy okazjê zasmakowaæ nietuzinkowych atrakcji. Muzeum-Skansen zaprezentowa³o Obrzêdy i tradycje Polskiej Wsi, warsztaty interaktywne Od ziarenka
do bochenka.
ci¹g dalszy na str. 15

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wigilia

dla samotnych
W zwi¹zku z planowan¹, 19 grudnia br.
w Miejskiej Hali Sportowej nr 1 przy ZSG nr 3,
Wigili¹ dla samotnych i potrzebuj¹cych, organizatorzy  Orodek Pomocy Spo³ecznej
i Fundacja Homo-Homini  prosz¹ wszystkich chêtnych do wspó³pracy w organizacji
Wigilii, o zg³aszanie siê do pani Danuty Marii Kijewskiej (tel. 604 952 336).

Zaczarowana doro¿ka

i tradycje polskiej wsi zaprezentowane przez przedstawicieli Muzeum Wsi
Orodek Pomocy
w Spo³ecznej
ogrodzie williObrzêdy
Waleria
Fundacja Homo-Homini
Radomskiej w ramach EDD



Milanowska Grz¹dka Teatralna

Cykliczne wydarzenie dla dzieci i doros³ych mia³o swój
fina³ 5 padziernika 2008 roku w Centrum Kultury
i Promocji. Ca³a impreza trwaj¹ca od 14 wrzenia
mia³a charakter przegl¹du teatralnego w po³¹czeniu
z rodzinnym piknikiem.
Milanowska Grz¹dka Teatralna przyczyni³a siê do powstania licznej grupy wielbicieli teatru. Centrum Kultury i Promocji goci³o rodziców i dzieci przez wszystkie weekendy wrzenia zapewniaj¹c im
wspania³¹ zabawê. Na scenie wyst¹pi³y profesjonalne grupy z Katowic, Poznania i Krakowa, a zabawy i tañce organizowa³y Smerfy
i Pa Antoni. Publicznoæ ¿ywo reagowa³a i bez w¹tpienia by³a zachwycona atmosfer¹ Grz¹dki. Dzieci w ró¿nym wieku bra³y udzia³
w zabawnych konkursach i namawia³y do tego swoich rodziców. Zorganizowany w ramach imprezy konkurs plastyczny pod patronatem
Przewodnicz¹cego Rady Miasta Jerzego Olczaka, wy³oni³ zwyciêzców,
którzy otrzymali wspania³e nagrody.
ci¹g dalszy na str. 19

Dzieci chêtnie bra³y udzia³ w zabawach zorganizowanych
w ramach Grz¹dki

Blaue Sterne
 Transit Masovien

Podsumowaniem Europejskich Dni Dziedzictwa oraz
Milanowskiej Grz¹dki Teatralnej w Milanówku sta³
siê spektakl Blaue Sterne  Transit Masovien, który
5 padziernika zagoci³ na scenie Teatru Letniego.

Fot. M. Koszuta

W sposób komiczny, czasem wzruszaj¹cy, przeplot³y siê w¹tki polsko-niemieckie. Nie te zwi¹zane z wielk¹ histori¹, ale takie z ¿ycia
wziête. Okaza³o siê, ¿e nie tylko w¹tki, ale wymieszali siê siê równie¿ aktorzy. Oprócz dziewcz¹t z amatorskiego zespo³u teatralnego
CKiP wyst¹pili profesjonalni artyci ze Stowarzyszenia kurtheater
Scena z przedstawienia
Blaue Sterne  Transit Masovien

ci¹g dalszy na str. 10

Jesieñ w Jedwabnym Milanówku

Orodek Pomocy Spo³ecznej w Milanówku w dniach 13 i 27 wrzenia oraz 11 padziernika b.r. realizowa³,
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki  MILA Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywnoci, cykl
imprez pod has³em Jesieñ w Jedwabnym Milanówku.
W spotkaniach brali udzia³ uczestnicy Programu MILA, twórcy
rêkodzie³a artystycznego i osoby zajmuj¹ce siê malowaniem na jedwabiu.
Mieszkañcy miasta mieli okazjê podziwiaæ prace rêkodzie³a artystycznego wykonywanego przez twórców wspó³pracuj¹cych z Fundacj¹ Homo Homini prowadzon¹ przez Pani¹ Danutê Kijewsk¹. Spotkania mia³y na celu promocjê rêkodzie³a artystycznego i Jedwabnego Zak¹tka oraz integracjê spo³ecznoci lokalnej.
Uczestnicy Programu MILA wraz z pracownikami socjalnymi
Orodka Pomocy Spo³ecznej byli organizatorami wszystkich imprez.
Prowadzona by³a akcja promocyjna na ulicach miasta, roznoszono
ulotki zachêcaj¹ce mieszkañców Milanówka i goci przebywaj¹cych
w naszym miecie do odwiedzania Jedwabnego Zak¹tka.

Mieszkañcy miasta mieli okazjê podziwiaæ prace rêkodzie³a
artystycznego podczas kiermaszu zorganizowanego
w ramach programu MILA

Serdecznie dziêkujemy twórcom, w³adzom miasta, w³adzom Powiatu, Fundacji Homo Homini, Zak³adowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Centrum Kultury i Promocji, Stra¿y Miejskiej, Policji, Radiu Bogoria, którzy pomagali nam w realizacji ca³ego przedsiêwziêcia.
Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej
Barbara Kucharska

Nowy album Milanówek
w dokumencie i fotografii
ci¹g dalszy ze str. 1

Impulsem do wydania albumu sta³a siê
wystawa zdjêæ przedwojennych milanowskich willi, prezentowana podczas konferencji zorganizowanej w zespole willowo  parkowym Turczynek w ramach tegorocznych
obchodów Festiwalu Otwarte Ogrody. Przygotowanie publikacji do druku zbiega siê
w czasie z obchodami 200-lecia istnienia archiwów pañstwowych w Polsce. Dziêki zastosowaniu angielskiej wersji jêzykowej,
zagraniczni gocie bior¹cy udzia³ w uroczystociach, otrzymuj¹c album na pami¹tkê,
bêd¹ mogli nie tylko podziwiaæ piêkno i specyfikê milanowskiej architektury ukazanej
na przedwojennych i wspó³czesnych fotografiach, lecz równie¿ poznaæ historiê naszego miasta i te fakty z jego dziejów, z których
i my, i nastêpne pokolenia mog¹ byæ dumne.
Twórcom albumu uda³o siê dotrzeæ do
zbiorów archiwów pañstwowych, instytucji
i osób prywatnych, w rêkach których wci¹¿
spoczywa prawdziwe bogactwo zdjêæ, dokumentów i wspomnieñ. Wskutek tego mamy
mo¿noæ zaprezentowania, oprócz wczeniej ju¿ wielokrotnie publikowanych, tak¿e ogromn¹ iloæ nowych fotografii i dokumentów. Dziêki nim wiedza o przesz³oci
naszej ma³ej ojczyzny wci¹¿ siê pog³êbia.
Milanówek w dokumencie i fotografii
jest prób¹ spojrzenia na historiê miasta przez
pryzmat jego obiektów, czêsto bardzo wartociowych ze wzglêdu na piêkno ich architektury lub wa¿nych z uwagi na ludzi i wydarzenia z nimi zwi¹zane. Dobór zilustrowanych tematów w pewnym sensie jest efektem wyboru dokonanego przez autorów albumu, lecz równie¿ wynika z pozyskanych
materia³ów.

Przy tej okazji chcielibymy zaapelowaæ
do w³acicieli lub mieszkañców przedwojennych domów o udostêpnianie w³asnych zbiorów, abymy mogli utrwalaæ tê wzbogacan¹
wci¹¿ wiedzê dla tych, co przyjd¹ po nas.
Promocja albumu Milanówek w dokumencie i fotografii odbêdzie siê dnia
15.11.2008 r. (sobota) o godz. 12.00

Archiwum Pañstwowe
Dokumentacji Osobowej i P³acowej
Maria Smoleñ

Przyk³adowe strony albumu
 Archiwum Pañstwowe swoj¹ lokalizacj¹ w³¹czy³o siê w historiê
Milanówka i swoim profilem dzia³alnoci doskonale wspó³gra
z charakterem miasta

Twórczy Milanówek

pod znakiem Lwowa i Kresów
ci¹g dalszy ze str. 1

Obraduj¹cy w koñcu wrzenia zespó³ organizacyjny Twórczego Milanówka omówi³ w szczegó³ach program imprezy, która
tym razem up³ynie pod znakiem Lwowa
i Kresów. M.in. zostanie zaprezentowana
wystawa Literatura polska o Kresach  Kresy w literaturze polskiej, ze zbiorów Anny
Biniszewskiej  w³acicielki piêknego Muzeum Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich w Kuklówce Radz. W wywiadzie na
¿ywo, który bêdzie przeprowadzony w ramach imprezy, p. Biniszewska opowie, jak
powsta³o Muzeum (które mieci siê w wybudowanej w ostatnich latach kopii dawnego dworu szlacheckiego spod Stanis³awowa), co prezentuje zwiedzaj¹cym i jakie sobie stawia cele pozamuzealne.

w Teatrze Letnim (Centrum Kultury i Promocji w Milanówku), na któr¹ serdecznie zapraszamy. ¯ywimy jednoczenie nadziejê, ¿e
publikacja ta dziêki swej atrakcyjnej szacie
graficznej, kolorystyce i bogatej zawartoci
stanie siê ozdob¹ domowych bibliotek,
a dziêki podwójnej wersji jêzykowej mo¿e
trafi w rêce osób do tej pory nie zwi¹zanych
z Milanówkiem.

Kolejnym wa¿nym punktem programu
bêdzie promocja najnowszego albumu Milanówek w dokumencie i fotografii, który
mo¿na bêdzie nabyæ w stoisku z ksi¹¿kami
Tow. Mi³oników Milanówka. Nale¿y podkreliæ, ¿e album powsta³ dla uczczenia jubileuszu 200-lecia archiwów pañstwowych, jest
dwujêzyczny polsko-angielski i zawiera wiele ciekawych informacji i zdjêæ na temat Milanówka, do tej pory nigdzie nie publikowanych. Nie jest to kontynuacja albumu Letnisko Milanówek (prace nad druga czêci¹
jeszcze trwaj¹), ale zupe³nie odrêbne wydawnictwo. Album w pewnym stopniu nawi¹zuje do tematyki imprezy, gdy¿ m.in. przybli¿a
wiedzê o mieszkañcach naszego miasta pochodz¹cych z Kresów, jak in¿. Józef Sosnow-

Fronton
gmachu
Opery
Lwowskiej

ski, którzy wnieli znaczny wk³ad w rozwój
Milanówka.
W programie imprezy nie zabraknie muzyki, tradycyjnie ju¿ odbêdzie siê pokaz
mody. Modelami bêd¹ urodziwe dziewczêta
i ch³opcy z Zespo³u Szkól im. J. Bema. Odbêdzie siê te¿ przedwi¹teczny kiermasz wyrobów firm milanowskich.
Powy¿ej zasygnalizowalimy kilka
wstêpnych informacji o kolejnym Twórczym
Milanówku, aby osoby zainteresowane nim
mog³y sobie zarezerwowaæ wczeniej czas
i wzi¹æ udzia³ w tej ciesz¹cej siê coraz wiêkszym zainteresowaniem imprezie.
TMM

!

To by³o oczarowanie
i mi³oæ od pierwszego wejrzenia...

50-lecie kap³añstwa Ks. pra³ata Zbigniewa Szysza
Piêkny jubileusz 50-lecia pracy kap³añskiej obchodzi w tym roku wieloletni proboszcz parafii w. Jadwigi
l¹skiej, obecnie na emeryturze, ks. pra³at Zbigniew Szysz.
Czcigodny Jubilat udzielaj¹c mi przed laty
wywiadu powiedzia³, ¿e powo³anie do kap³añstwa zrodzi³o siê u niego doæ wczenie:
Ksiêdzem chcia³em byæ ju¿ w dzieciñstwie.
Bawi¹c siê z dzieæmi kilka razy by³em ksiêdzem, odprawia³em mszê i g³osi³em kazanie. Nic dziwnego, ¿e po maturze Zb. Szysz
trafi³ do seminarium duchownego w Warszawie. wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 3 sierpnia
1958 r. maj¹c 23 lata. Dalsza droga absolwenta seminarium podobna by³a do wiêkszoci karier duchownych. Najpierw wikariaty, w tym przypadku: Kutno, £owicz, Piaseczno, Warszawa, rektorat w widrze, potem proboszczowanie w Wrociszewie i w Nowym Miecie n/Pilic¹, sk¹d przyby³ do Milanówka, gdzie pe³ni pos³ugê kap³añsk¹ ju¿ 18
lat, w tym przez 16 lat by³ proboszczem.
Gdy w umówionym czasie przyby³em do
Milanówka  wspomina³ w jednym z wywiadów  by uzgodniæ czas przejêcia parafii
i znalaz³em siê na terenie kocielnym, oniemia³em z wra¿enia. Nie spodziewa³em siê
ujrzeæ czego podobnego. Piêkna sylwetka
wi¹tyni i dostojna plebania na tle starych,
roz³o¿ystych dêbów, wysmuk³ych i wysokich
brzóz oraz tui. Uroku dodawa³a s³oneczna
pogoda. To by³o oczarowanie i mi³oæ od
pierwszego wejrzenia.
Nic dziwnego, ¿e w lad za tym zauroczeniem Milanówkiem przysz³o ogromne
zaanga¿owanie siê w pracê parafii, a od
14 grudnia 1992 r. w pracê Dekanatu Grodziskiego jako wicedziekan, a od 1.07.1996 r.
jako dziekan do 20.06.2006 r. Te lata pracy
ks. Zb. Szysza w Milanówku to wielki dorobek parafii w sferze duchowej i materialnej.
W tym czasie m.in. sprowadzono relikwie w.
Faustyny (13.04.1996), w. Jadwigi
(28.11.1998) i dokonano Aktu Intronizacji
Chrystusa Króla Wszechwiata w Miecie
Milanówku (22.11.1998 r.); wczeniej, bo 25
i 26 maja 1998 r. nast¹pi³a peregrynacja Obrazu Jezusa Mi³osiernego.
W okresie Jego pracy w Milanówku zorganizowano uroczystoci 70-lecia i 75-lecia
parafii w. Jadwigi z bogatym programem
religijnym, kulturalnym i sportowym przy
udziale Prymasa Polski Józefa Kardyna³a
Glempa, Arcybiskupa Józefa Kowalczyka 
nuncjusza apostolskiego w Polsce, biskupów
Stanis³awa Kêdziory i Tadeusza Pikusa. Uroczystociom towarzyszy³y wysokiej rangi
koncerty (m.in. filharmoników warszawskich), liczne wystawy (w tym, sztuki sakralnej prof. Gustawa Zem³y w Galerii Ars Longa i wystawa powiecona kapliczkom przy-

"

dro¿nym i ogrodowym w miecie), olimpiada wiedzy o ¿yciu religijnym w Milanówku
(dla m³odzie¿y). Z tej okazji w mediach centralnych i lokalnych ukaza³o siê wiele artyku³ów o milanowskiej parafii, nie zabrak³o
te¿ relacji telewizyjnych. Biskupi uczestnicz¹cy w tych uroczystociach w wywiadach
dla Radia Bogoria podkrelali, i¿ dobrze siê
sta³o, ¿e parafia milanowska nie zamyka siê

niu w przysz³oci domu parafialnego i gara¿y, otynkowanie kocio³a i plebanii oraz jej
ocieplenie, przebudowa wielu pomieszczeñ
na plebanii  przez co sta³a siê bardziej funkcjonalna (zagospodarowano strych i piwnice, urz¹dzono w czêci piwnicznej wspania³e pomieszczenie na spotkania m³odzie¿y),
przeprowadzenie kanalizacji, wybrukowanie
placu kocielnego, wstawienie w kociele

Uroczystociom obchodów 50-lecia kap³añstwa ks. Zbigniewa Szysza,
podczas mszy w.w dniu 21.09.2008 r., przewodniczy³ ks. biskup Tadeusz Pikus.
Podziêkowaniom i ¿yczeniom dla Jubilata nie by³o koñca

w murach wi¹tyni, ale szerokim frontem
wychodzi ze sprawami wiary do lokalnej spo³ecznoci, zw³aszcza do m³odzie¿y. S³u¿y³y
temu zainicjowane przez Jubilata festyny parafialne o¿ywiaj¹ce ¿ycie w parafii. W pamiêci wiernych pozostan¹ obchody Roku Jubileuszowego z piêknymi koncertami pieni
i poezji religijnej. Podobnie nie sposób zapomnieæ sprawnie zorganizowanego w 2000 r.
spotkania po³¹czonego z przyjêciem w Milanówku blisko 200 uczestników Europejskiego Spotkania M³odych ze wspólnoty Taizé.
Gdy chodzi o dzia³ materialny w minionych latach dokonano tu bardzo wiele.
Wspomnê tu najwa¿niejsze: kilkakrotna rozbudowa cmentarza grzebalnego zwi¹zana
z wykupieniem dodatkowych terenów (odnotujmy godne uznania wsparcie ze strony
w³adz samorz¹dowych), 22.04.1992 zakupiono dzia³kê o powierzchni 600 m/2 przylegaj¹c¹ do placu kocielnego od strony plebanii przy ul. Kociuszki z myl¹ o postawie-

witra¿y o ró¿nej tematyce, umieszczenie
w kociele tablicy upamiêtniaj¹cej 25-lecie
Pontyfikatu Jana Paw³a II i 75-lecia parafii,
renowacja o³tarza w kaplicy Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, który kiedy by³ o³tarzem
g³ównym naszego kocio³a, odnowienie obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, który
otrzyma³ przepiêkn¹ sukienkê z poz³acanymi koronami, figura patronki parafii w. Jadwigi otrzyma³a marmurowy postument
z miejscem na relikwie wiêtej. Do dorobku
Jubilata zaliczyæ nale¿y modernizacjê pomieszczeñ biblioteki parafialnej, której Prymas J. Glemp  doceniaj¹c jej rolê w krzewieniu kultury chrzecijañskiej  nada³ w 1998 r.
imiê za³o¿yciela Biskupa Jerzego Modzelewskiego.
Jako dziekan ks. Zb. Szysz towarzyszy³
ksiêdzu biskupowi przy wizytacjach kanonicznych wszystkich parafii, raz do roku sam
wizytowa³ parafie swojego dekanatu dziel¹c
siê z proboszczami uwagami i radami, trosz-

czy³ siê o wiele spraw w podleg³ych Mu parafiach, dba³ o zapewnienie pomocy duchowej i materialnej chorym kap³anom, o zastêpstwa na mszach w. w czasie ich chorób.
Z urzêdu  jako dziekan  uczestniczy³ w synodzie diecezjalnym, który ostatnio mia³
miejsce od 19 marca 1988 do 19 marca 2003
r., w spotkaniach z Ks. Prymasem i licznych
konferencjach problemowych dziekanów
i proboszczów diecezji. Godne podkrelenia
jest te¿ i to, ¿e przy tym nawale obowi¹zków
Jubilat zawsze znajdowa³ czas, aby wzi¹æ
udzia³ w uroczystociach patriotycznych
i szkolnych oraz w niektórych posiedzeniach
Rady Miasta Milanówka, imprezach kulturalnych w Miejskim Orodku Kultury i spotkaniach Zw. Emerytów. Nic dziwnego, ¿e po
przejciu na emeryturê na probê Zarz¹du tej
organizacji przyj¹³ obowi¹zki kapelana
Zwi¹zku Emerytów.
W protokole wizytacji kanonicznej, przeprowadzonej w 1996 r. Jego Eminencja ks.
Prymas Józef Kardyna³ Glemp napisa³:
"Z du¿¹ satysfakcj¹ i radoci¹ pastersk¹
wspominam wizytacjê kanoniczn¹ we wspólnocie parafii w. Jadwigi. By³a ona okazj¹ do
poznania ¿ywego Kocio³a i wzajemnego
umocnienia siê w wierze. Systematycznie
prowadzone duszpasterstwo nadaje pewien
styl i kszta³t parafii. W ten sposób tworzy siê
pewna tradycja ¿ycia parafialnego i Koció³
wrasta w ¿ycie lokalnej spo³ecznoci. Ta integralnoæ ¿ycia Kocio³a i spo³ecznoci lokalnej daje dobre podstawy do budowania
wspólnoty. Jest to bardzo wa¿ne we wspó³czesnym wiecie, a tym bardziej, ¿e takie
miejscowoci jak Milanówek mog¹ dzi przy
prawie samorz¹dnoci odgrywaæ du¿¹ rolê.
Cieszy wiêc fakt du¿ej wra¿liwoci i otwartoci w³adz cywilnych miasta na sprawy spo³eczne, duchowe i kocielne."
W czasie kolejnych wizyt, Ksi¹dz Prymas
móg³ siê przekonaæ, ¿e Jego s³owa nic nie
straci³y ze swej aktualnoci w nastêpnych
latach. Wspó³praca z w³adzami samorz¹dowymi dobrze zaznaczy³a siê ju¿ w czasie, gdy
burmistrzem Milanówka a nastêpnie Starost¹ Grodziskim by³ Krzysztof Markowski.
Wspominaj¹c tamte lata K. Markowski mówi,
¿e wspó³praca ta nacechowana by³a ¿yczliwoci¹ i wol¹ szukania rozwi¹zañ.  i podkrela: Zawsze mile wspominam ten okres.
Obecny burmistrz Jerzy Wysocki zapytany
przeze mnie, jak postrzega lata wspó³pracy
pomiêdzy Gmin¹ i Parafi¹ mówi: Wspominam Ksiêdza Proboszcza Zbigniewa Szysza
jako bardzo dobrego organizatora, który
przywi¹zywa³ wagê do odpowiedniego przygotowania wa¿nych dla Parafii i Miasta wydarzeñ, m.in. wi¹t, jubileuszy, czy wizyt
znamienitych goci. Wspó³praca miêdzy
nami w tym zakresie uk³ada³a siê zawsze
dobrze. Oprawa jaka towarzyszy³a wspólnie
organizowanym wydarzeniom, wiadczy
o du¿ym wyczuciu ksiêdza Szysza, znajomoci historii i tradycji naszego miasta, jego
specyfiki i nie bojê siê powiedzieæ wyj¹tko-

woci. Wszystko mia³o swoje miejsce i czas,
przez co nie dochodzi³o do powa¿nych kolizji i nieporozumieñ w naszych wzajemnych
kontaktach. Owocem naszej wspó³pracy jest
równie¿ wspólny zakup terenu pod cmentarz
przez Parafiê i Gminê. Podczas tocz¹cych siê
negocjacji z w³acicielem gruntu ksi¹dz proboszcz Szysz wykaza³ siê determinacj¹, która
pomog³a nam zakoñczyæ sprawê. Ka¿dy ma
swoje wady i zalety. Bez kurtuazji mogê
stwierdziæ, ¿e Ksi¹dz Zbigniew Szysz tych
drugich ma zdecydowanie wiêcej.
Ks. pra³at Zb. Szysz w wywiadzie radiowym przed kilkoma laty powiedzia³: Dumny jestem z tego, ¿e od wielu lat jestem
mieszkañcem Milanówka, tego uroczego
miasteczka, tego "Ma³ego Londynu", czy
"Stolicy Polski" w ostatniej fazie drugiej wojny wiatowej  jak to powiedzia³ Ks. Biskup
Zbigniew Kraszewski, g³osz¹c kazanie
z okazji nadania imienia gen. Fieldorfa Integracyjnej Szkole Podstawowej. Pragnê dla
niego wszechstronnego rozwoju. Jako spo³ecznoæ parafialna mo¿emy do tego rozwoju przyczyniæ siê. W³adzom Milanówka ¿yczê, by spe³nia³y jak najwiêcej oczekiwañ
mieszkañców, w tym wiele obietnic przedwyborczych, a wówczas Milanówek bêdzie miastem piêknym, zasobnym, bezpiecznym.
Kiedy w 2006 r. ks. Zbigniew Szysz koñczy³ swoj¹ proboszczowsk¹ pos³ugê w parafii w. Jadwigi i ku radoci parafian pozosta³
jako rezydent, w³adze samorz¹dowe Milanówka wyrazi³y uznanie za Jego wieloletni¹
pracê wrêczaj¹c Mu statuetkê Milanowskiego Licia Dêbu  przyznawan¹ najwybitniejszym mieszkañcom za szczególne zas³ugi
dla miasta. Za zas³ugi dla parafii w. Jadwigi
i za 50 lat kap³añstwa cz³onkowie wspólnoty parafialnej podziêkowali Czcigodnemu Jubilatowi 21 wrzenia w czasie okolicznociowej mszy w. w kociele p.w. w. Jadwigi,
któr¹ celebrowa³ biskup Tadeusz Pikus wraz
z kilkoma innymi duchownymi, wród których by³ równie¿ kolega ks. Szysza z seminarium duchownego ks. Marian Paw³owski,
rezydent parafii w. Anny w Grodzisku Maz.
Mszê uwietni³ wystêp solowy Dariusza Biernackiego, piewa³y równie¿ kwartet Collegium Milanoviensis i chór parafialny Cantabile. O szacunku, jakim cieszy siê w Milanówku ks. pra³at Z. Szysz wiadczy m.in.
fakt, i¿ przekazywanie po mszy w. podziêkowañ za wieloletni¹ pos³ugê kap³añska,
kwiatów i upominków jubileuszowych przez
przedstawicieli organizacji spo³ecznych i pojedynczych mieszkañców trawi³o blisko godzinê! Nie zabrak³o podziêkowañ Starosty
Grodziskiego Marka Wie¿bickiego, które
przekaza³ wicestarosta Andrzej Sk³adanek.
Po uroczystoci w kociele zaproszeni gocie
udali siê do Teatru Letniego, gdzie Jubilat
przyj¹³ wszystkich uroczystym obiadem.
W Tygodniku Jadwi¿añskim Jubilat podziêkowa³ wszystkim, którzy zaanga¿owali
siê w pomoc przy organizacji uroczystoci
i zakoñczy³ s³owami Bóg zap³aæ uczestnicz¹-

cym we Mszy w. Jubileuszowej za przyjête
Komunie w., za modlitwy w mojej intencji
oraz przekazane pe³ne serdecznoci ¿yczenia.
Koñcz¹c jubileuszowe rozwa¿ania nie
sposób oprzeæ siê pewnym refleksjom. Spogl¹daj¹c na postaæ ks. Jubilata, na jego ¿ycie
i kap³añsk¹ pos³ugê, nasuwa siê myl, ¿e
powo³anie to nie dzieñ zg³oszenia siê do seminarium, ale ca³e ¿ycie. Trzeba z wielk¹
pokor¹ iæ przez to ¿ycie w zgodzie z Bogiem i ludmi, aby doczekaæ siê tak piêknego jubileuszu.
¯yczymy Jubilatowi, aby ten Jego milanowski etap ¿ycia up³yn¹³ w zdrowiu i aby
obdarzany B³ogos³awieñstwem i £ask¹ Boga
jeszcze przez wiele lat s³u¿y³ parafianom
swoimi naukami. Ad multos annos!
Andrzej Pettyn

Miejska
Biblioteka
zaprasza

Poniedzia³ki: 12.00-19.00, Wtorki:
12.00-18.00, rody: 11.00-16.00,
Czwartki: 11.00-16.00, Pi¹tki: 12.0018.00.
Uwaga: od 1 padziernika biblioteka jest otwarta równie¿ w rody.
Biblioteka po przeprowadzce mieci siê
przy ulicy Spacerowej 4 (budynek dawnej Cobry). Telefon: 022 755 81 13.
Dyrektor MBP
Zofia Pawlak-Szymañska

Nauka

z harcerzami!
Nasi Harcerze s¹ aktywni i pe³ni nowych pomys³ów! Jednym z nich jest rozpoczynaj¹cy siê w³anie program pomocy w nauce i odrabianiu lekcji! Wszystkich chêtnych uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych zapraszamy do
wziêcia udzia³u w programie.
Wystarczy zalogowaæ siê na forum internetowym akcji i samemu dobraæ miejsce oraz czas spotkania naukowego. Pomocy udzielaj¹ starsi harcerze i instruktorzy  czyni¹ to w ramach wolontariatu.
Adres forum: forum.harcerze.pl
Komendant Hufca ZHP im. J. Kusociñskiego
phm Dariusz Kopeæ
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100 lat Milanowskiego
Towarzystwa Letniczego (2)
Milanowskie Towarzystwo Letnicze w latach 1922-1939
Dzia³alnoæ MTL  po okresie przerwy
spowodowanej wybuchem wojny  wznowiono 15 sierpnia 1922 r. Postanowiono po
wprowadzeniu modyfikacji zalegalizowaæ
statut zgodnie z przepisami prawa. Zadecydowano znieæ ograniczenia w przyjmowaniu nowych cz³onków zwyczajnych, wprowadzono kategoriê cz³onków do¿ywotnich
i przyjêto w szeregi MTL powsta³e wczeniej
Ko³o Sportowe w Milanówku z jego najsilniejsz¹ sekcj¹ tenisa ziemnego. Rozszerzono zakres dzia³ania MTL tworz¹c bibliotekê,
do priorytetów zaliczono organizacjê turniejów sportowych w tenisie ziemnym i sto³owym oraz w szachach.
W uznaniu wielkiego wk³adu w dzia³alnoæ Towarzystwa podjêto uchwa³ê o nadaniu tytu³u cz³onka honorowego takim dzia³aczom, jak Rafa³ Hagmajer, Piotr Krasnodêbski, Micha³ Lasocki, Janina Marcus, Emanuel Marcus, Rufin Morozowicz, Edmund
Oko³o-Ku³ak, Artur Hoser, Franiszek Ignatowski i Oskar Saenger.
Zarz¹d zaczêli wspieraæ swoj¹ wiedz¹
i dowiadczeniem nowo osiedleni w Milanówku kapitan ¿eglugi Tadeusz Stecki; wybitni architekt i budowniczy ze Lwowa in¿.
Józef Sosnowski; miêdzynarodowej s³awy
pianistka prof. Zofia Rabcewiczowa, za³o¿yciel Stacji Jedwabniczej Henryk Witaczek;
admira³ Zygmunt Brynk; ceniony rzebiarz
prof. Jan Szczepkowski, prof. Stefan Zientarski i dr Alfred Fiderkiewicz. Temu ostatniemu, jako ¿e cieszy³ siê powszechnym zaufaniem w Milanówku, powierzono kierowanie
S¹dem Kole¿eñskim Towarzystwa.
Znaczne o¿ywienie w pracy organizacji
wprowadzi³o powo³anie ró¿nego rodzaju
sekcji, jak Ko³o Mi³oników Ogrodnictwa,
które zajmowa³o siê popularyzacj¹ wiedzy
o ogrodnictwie, organizowa³o pokazy i wystawy ogrodnicze), Sekcja Upiêkszania Miasta, Sekcja Towarzyska  organizuj¹ca imprezy o¿ywiaj¹ce ¿ycie towarzyskie. W nie
istniej¹cej ju¿ willi Ptaszyna przy ul. Krzywej 4 powsta³ Klub Towarzyski, w którym
w okresie miêdzywojennym wiod¹c¹ rolê odgrywa³ jego wieloletni prezes kapitan ¿eglugi wielkiej Tadeusz Stecki. Klub organizowa³
m.in. zajêcia taneczne dla dzieci, a dla doros³ych rozgrywki bryd¿owe.
W Sekcji Upiêkszania Miasta pierwszoplanow¹ rolê odgrywa³a in¿. ogrodnik Janina Swuliñska-Dzikiewiczowa. Sekcja d¹¿y³a, zg³aszaj¹c odpowiednie wnioski do Rady
Gminy, do uporz¹dkowania stanu ulic i chodników, ochrony drzewostanu (apelowano,
aby w³aciciele posesji unikali bezplanowego wycinania drzew, a wolne za miejsca za-
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drzewiali). Jak siê dowiadujemy z zachowanych dokumentów, Komisja kolejowa zaakceptowa³a wniosek Sekcji w sprawie utworzenia pasów zieleni wzd³u¿ torów kolejowych po obu stronach torowiska. Ponadto
Sekcja wyst¹pi³a z inicjatyw¹ do wójta gminy o urz¹dzanie w centrum Letniska klombów i kwietników oraz postawienie ³awek dla
letników. W parku (obecny tzw. do³ek przy
ul. Fiderkiewicza) zamierzano postawiæ kryt¹ werandê, gdzie grywa³aby w niedziele

nia³a siê przez wszystkie przypadki.
Express Poranny (6.08.1927) w artykule
Czo³owi tenisici polscy na turnieju w Milanówku pisz¹c o zawodach podkreli³, i¿
Milanówek jest znany w ko³ach sportowych
z dobrej organizacji i udzia³u najwybitniejszych tenisistów. Gazeta Warszawska Poranna (30.07.1927) informuj¹c o milanowskich turniejach pisa³a m.in. W zesz³ym
roku sensacjê wzbudzi³ przyjazd mistrza
Polski Czetwertyñskiego wprost z Pary¿a po
licznych zwyciêstwach zagranic¹ i syna
p. Prezydenta Rzeczypospolitej p. in¿. Franciszka Mocickiego. Kurier Warszawski
(28.07.1927) pisa³, ¿e organizacja turnieju
za przyk³ad innym klubom s³u¿yæ mo¿e.
Czasopismo sportowe Stadion (nr 32/
1927) chwal¹c organizacjê i poziom sporto-

Jan Lothe w meczu z Jerzym Szczerbiñskim podczas Turnieju Lawn-Tennisowym
na kortach w Milanówku, 1926 r.

i wiêta orkiestra miejscowej stra¿y po¿arnej. Znajduj¹cy siê w parku du¿ych rozmiarów dó³ uporz¹dkowaæ, z czego by³by nawet
zimow¹ por¹ dochód, gdy¿ schodz¹ siê tu dla
saneczkowania dzieci z ca³ego Milanówka
 czytamy w planach Sekcji.
Tenis i promocja Letniska Milanówek
W miarê rozwoju kortów na terenie Osiedla Rozrywka coraz wiêksz¹ rolê odgrywa³a sekcja tenisa, która sta³a siê cz³onkiem
Polskiego Zwi¹zku Lawn-Tenisowego (tenisa na trawie) i zaczê³a organizowaæ turnieje
przyci¹gaj¹ce do Milanówka nie tylko znakomitych tenisistów z mistrzem Polski Stanis³awem Czetwertyñskim i wiceministrzyni¹ Wimbledonu z 1937 r. Jadwig¹ Jedrzejowsk¹ na czele, ale i znane osobistoci ¿ycia publicznego interesuj¹ce siê tenisem.
Poczynaj¹c od 1925 r. w prasie warszawskiej zaroi³o siê od szczegó³owych relacji
z rozgrywek tenisowych w naszej miejscowoci, w których nazwa Milanówek odmie-

wy turnieju w Milanówku podkrela³o równie¿: Na uwagê zas³uguje dobrze zorganizowany i tani (!) bufet  staraniem mi³ych
pañ miejscowego Ko³a Sportowego.
Przegl¹daj¹c zachowane wycinki prasowe z lat miêdzywojennych trzeba przyznaæ,
¿e tytu³y doniesieñ prasowych o turniejach
tenisowych w naszej miejscowoci dobrze
s³u¿y³y promocji Milanówka. Express Poranny (9.08.1928): Konopacka gra w Milanówku w dorocznym turnieju sportowym;
G³os Prawdy(26.08.1927): Turniej tenisowy w Milanówku zgromadzi³ na starcie
elitê polskich tenisistów, Express Poranny (6.08.1927) Czo³owi tenisici polscy na
turnieju w Milanówku, Rzeczpospolita
(22.08.1926): Mistrzowskie rakiety Polski
 tak wygl¹da³ fina³ singla w Milanówku.
Relacje z kolejnych turniejów wype³nione by³y pochwa³ami pod adresem organizatorów. Kurier Poranny (28.07.1927) m.in.
pisa³, ¿e Place tenisowe s¹ doskona³e, tereny za klubu maj¹ wygl¹d europejski.

Prawdziw¹ sensacj¹ dla dziennikarzy i fotoreporterów sta³ siê przyjazd do Milanówka i udzia³ w turnieju tenisowym wie¿o
upieczonej mistrzyni olimpijskiej w rzucie
dyskiem Haliny Konopackiej, która reporterowi czasopisma Stadion powiedzia³a:
( .) Wróci³am do kraju, aby odpocz¹æ po
zawodach amsterdamskich. Dlatego wybra³am skromny Milanówek, przed Londynem.
Poza relacjami z turniejów tenisowych niejako na marginesie tych sportowych wydarzeñ
ukazywa³y siê artyku³y na temat walorów Letniska. Kurier Warszawski (27.08.1926) pisa³ m.in. Do najdogodniejszych i najlepiej pod
wzglêdem urz¹dzeñ kulturalnych rozwijaj¹cych siê letnisk podmiejskich nale¿y bezspornie Milanówek. Warunki klimatyczne zdawna ju¿ zwróci³y uwagê na tê miejscowoæ, dziêki czemu powsta³y tam liczne wille, a wród
nich wiele ³adnych i du¿ej wartoci architektonicznej. W obecnych czasach, gdy sta³o
siê powszechne znaczenie donios³oci wypoczynku w zdrowej miejscowoci w porze letniej,
Milanówek wysuwa siê na czo³o osiedli podmiejskich. Znaczne jeszcze wolne przestrzenie
lene zalecaj¹ tê miejscowoæ zw³aszcza dla
wiêkszych budowli w rodzaju pensjonatów dla
ró¿nego rodzaju organizacji zawodowych.

Poza turniejami o charakterze ponadregionalnym organizowano w okresie miêdzywojennym turnieje tenisowe o nagrodê przechodni¹ im. Micha³a Lasockiego, prezesa Milanowskiego Towarzystwa Letniczego oraz
o nagrodê przechodni¹ Stanis³awa Leszczyñskiego, cz³onka zarz¹du MTL, wieloletniego
gospodarza kortów i organizatora turniejów
tenisowych.
W tym miejscu warto dodaæ, ¿e dzia³alnoæ Sekcji Tenisowej bardzo rygorystycznie
okrela³ regulamin. M.in. czytamy w nim:
czas zajmowania kortów przez graj¹cych
nie jest ograniczony. Jednak¿e w wypadkach
wzmo¿onej frekwencji poszczególne grupy
graj¹cych powinny ustêpowaæ sobie kortów
po rozegraniu jednego seta lub po up³ywie
20 minut gry treningowej. Zapis ten w regulaminie wskazuje, ¿e w okresie szczytu
sezonu letniego cztery korty w Milanówku
oblegane by³y zarówno przez miejscowych
mieszkañców, jak i przyjezdnych.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym
Po I wojnie powstaje i to te¿ z inicjatywy
niektórych dzia³aczy MTL Stowarzyszenie
W³acicieli Nieruchomoci, w którego szeregach znaleli siê tak zacni obywatele, jak
Henryk Witaczek, prof. Stefan Zientarski,
Gabrjel Frasunkiewicz, W³adys³aw Opa³³o,
architekt Józef Wilson, czy Stefan Trompeteler. Stowarzyszenie stawia³o sobie jako cel
ochronê i reprezentowanie interesów ca³ej
grupy w³acicieli na terenie Gminy Milanówek zw³aszcza wobec administracji gminy,
integracjê rodowiskow¹ i wspó³pracê
z MTLetniczym. Cz³onkowie Stowarzyszenia
W³acicieli Nieruchomoci uprawnieni byli
do korzystania z ulg w Milanowskim To-

warzystwie Letniczym, np. przy wynajmowaniu lokalu klubowego na swoje posiedzenia. W 1937 r. stosunki miêdzy obu organizacjami uleg³y oziêbieniu, kiedy w³aciciele
nieruchomoci podjêli nastêpuj¹c¹ uchwa³ê:
Ze wzglêdu na to, ¿e dzia³alnoæ Stowarzyszenia W³acicieli Nieruchomoci i Towarzystwa Letniczego pokrywaj¹ siê wzajemnie i istnienie na terenie Milanówka dwóch
Towarzystw o tych samych celach i d¹¿eniach
jest niecelowe, zebrani jednog³onie uchwalaj¹, aby Zarz¹d Stowarzyszenia W³acicieli
Nieruchomoci wyst¹pi³ do Zarz¹du Towarzystwa Letniczego z propozycj¹ po³¹czenia
obu Towarzystw w jedno pod nazw¹ Stowarzyszenie W³acicieli Nieruchomoci w Milanówku. Niektórzy cz³onkowie MTL uznali
to za jawn¹ próbê przejêcia maj¹tku Towarzystwa i do fuzji nie dosz³o.
Nie sposób szczegó³owo zaprezentowaæ
dzia³alnoæ MTL w okresie przed wybuchem
II wojny wiatowej, poniewa¿ niewiele dokumentów zachowa³o siê do naszych czasów, ale opowiedzmy o kilku najciekawszych
inicjatywach.
Mno¿¹ce siê w³amania do domków letniskowych i kradzie¿e mienia sk³oni³y MTL do
utworzenia Sekcji Bezpieczeñstwa, a ta
w 1937 r. powo³a³a do ¿ycia Stra¿ Nocn¹
w Milanówku. Stra¿ Nocna sta³a siê w pewnym sensie prekursorem powo³anej w 1991 r.
Stra¿y Miejskiej w Milanówku  najstarszej
tego typu formacji w kraju, powsta³ej po
transformacji ustrojowej w 1989 r.
W notatce z 1937 r. na ten temat czytamy:
Milanowskie Towarzystwo Letnicze po porozumieniu siê z mieszkañcami ma zamiar
wprowadziæ od 1 padziernika r. b. stra¿ nocn¹. Obecnie odbywa siê zapis kandydatów
do stra¿y za sta³¹ miesiêczn¹ pensjê. Pierwszeñstwa bêd¹ mieli emerytowani policjanci
i b. wojskowi.
Czy i jak rozwinê³a siê ta ciekawa inicjatywa, nie jestemy w stanie ustaliæ, gdy¿ nie
uda³o nam siê znaleæ dalszych informacji na
ten temat.
W 1933 r. cz³onkiem MTL zosta³ Jan W³adys³aw Berger, w³aciciel willi Muszka,
który wyst¹pi³ z ciekaw¹ inicjatyw¹. D¹¿¹c
do zdynamizowania rozwoju gminy zaproponowa³ powo³anie Komisji Rozwojowej Letniska Milanówek, która po wielu dyskusjach
przyjê³a nazwê Towarzystwo Rozwoju Milanówka. Zadania, jakie stawiali sobie inicjatorzy obejmowa³y ca³okszta³t ¿ycia w Letnisku. Na pierwszym miejscu znalaz³a siê
szeroka promocja Milanówka wszelkimi
dostêpnymi rodkami w prasie, w specjalnych wydawnictwach, plakatach, pocztówkach, w kinoreklamie itp.
Komitet za³o¿ycielski rekrutuj¹cy siê sporód cz³onków MTL zak³ada³ wspó³dzia³anie z w³adzami gminnymi, policyjnymi i stowarzyszeniami spo³ecznymi w sprawach
czystoci letniska, sanitarnych itp.

Wspó³czesnego czytelnika dokumentów
z tamtych lat zaskakuje trafne formu³owanie potrzeb i zadañ oraz perspektywiczne
mylenie wybiegaj¹ce z ciekawymi propozycjami daleko w przysz³oæ.
Bo, czy¿ nie s¹ równie¿ i dzi aktualne
takie zadania, jak
 specjalny nadzór i opieka nad drzewostanem oraz zadrzewianiem parków publicznych, ulic, placów, plantów itp. a tak¿e mo¿liwy wp³yw na zadrzewianie parceli prywatnych,
 poradnia budowlana oraz obywatelski
nadzór nad budow¹ nowych budowli, by
takowe by³y wykonywane wed³ug zatwierdzonych planów, by nie by³o nielegalnego budownictwa (bez pozwolenia
w³adz) oraz by zatwierdzone projekty
by³y zgodne z Ustawami.
Co jeszcze znalaz³o siê w planie Bergera?
 jak go niektórzy nazywali.
Otó¿ przewidywa³ on:
 uporz¹dkowanie sprawy wynajmu lokali
(planowano urz¹dzenie specjalnej witryny na stacji lub kiosku informacyjnego);
 planowano utworzenie w Warszawie biura informacyjnego na temat walorów Milanówka i wolnych lokali;
 planowano tworzenie klubów sportowych,
 utworzenie Kasyna w którym koncentrowa³o by siê ¿ycie towarzyskie;
Spo³ecznoæ milanowska musia³a zapewne borykaæ siê te¿ z problemami, skoro wród
planowanych zadañ znalaz³ siê i taki:
wspó³dzia³anie w celu potanienia niektórych produktów ¿ywnociowych oraz potanienia komunikacji z Warszaw¹.
W jednym z dokumentów znalaz³ siê
m.in. taki zapis Niezw³ocznie zwalczaæ:
 nielegalny ubój pok¹tny,
 zadymienie niektórych dzielnic,
 zamiecanie dróg, trotuarów, placów, parków,
 ³amanie i uszkadzanie drzew na drogach
i w parkach.
Swoimi mia³ymi pomys³ami Berger wyprzedzi³ epokê w której przysz³o mu ¿yæ. Teraz patrz¹c z perspektywy minionych ponad
70 lat na jego projekt zaktywizowania lokalnej spo³ecznoci przez za³o¿enie Towarzystwa Rozwoju Milanówka mo¿na tylko ¿a³owaæ, ¿e nie zosta³ w pe³ni podjêty i zrealizowany.
Po wielu dyskusjach, po przeprowadzeniu 10 zebrañ i wymianie pogl¹dów uznano, ¿e lepiej bêdzie po³¹czyæ si³y i oto
13 sierpnia 1933 r. Komitet Organizacyjny
Tow. Rozwoju Milanówka i Zarz¹d MTL dokona³y fuzji. Cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego TRM zostali przyjêci w poczet
cz³onków MTL. Postanowiono, ¿e prace Komitetu bêd¹ odbywa³y siê na podstawie statutu MTL. We wspólnym owiadczeniu
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czytamy, ¿e po³¹czenie obu Towarzystw
wzmocni nasz¹ dzia³alnoæ, zgrupowan¹
g³ównie w nastêpuj¹cych sekcjach:
a) Sekcja propagandy Milanówka,
b) Sekcja bezpieczeñstwa (zorganizowanie
stró¿ów nocnych),
c) Sekcja upiêkszania Letniska i dba³oæ
o jego czystoæ i kulturê,
d) Sekcja o¿ywienia ¿ycia towarzyskiego
wród inteligencji miejscowej,
e) Sekcja Inspektorów rejonowych.

1938, odby³o siê 15 lipca 1939 r. Przewodniczy³ Rafa³ Hagmajer.
Wybuch wojny automatycznie spowodowa³ zawieszenie dzia³alnoci MTL. Cz³onkowie, ka¿dy ju¿ na w³asn¹ rêkê, zaanga¿owali
siê w walkê z hitlerowskim okupantem. Mo¿na ich by³o spotkaæ w szeregach obroñców
Warszawy we wrzeniu 1939 r., w szeregach
ZWZ-AK, w Szarych Szeregach, wród
uczestników Powstania Warszawskiego i organizatorów tajnego nauczania. Nie zabrak³o ich wród tych mieszkañców, którzy

Zachowany
w dokumentach
sk³ad zarz¹du
Milanowskiego
Towarzystwa
Letniczego
z 1936 r.

Do wykonania powy¿szych zamierzeñ
i prac potrzebna jest nam pomoc ¿yczliwych
obywateli Milanówka, rozumiej¹cych, ¿e
wszelkie ulepszenia bêd¹ mia³y dodatni
wp³yw na interesy nie tylko ogó³u mieszkaj¹cych, ale i ka¿dego poszczególnego obywatela.
Czy i jak rozwinê³a siê ta ciekawa inicjatywa, nie jestemy w stanie ustaliæ, gdy¿ nie
uda³o nam siê znaleæ wiêcej informacji na
ten temat.
Inicjator wielu zmian w dzia³alnoci MTL
W³adys³aw Berger przez wiele lat by³ sekretarzem MTL, ale prawdopodobnie rozczarowany z braku mo¿liwoci realizowania swoich pomys³ów na posiedzeniu 26.06.1938 r.
zrezygnowa³ z tej funkcji i wyst¹pi³ z Towarzystwa. Na jego miejsce na cz³onka zarz¹du wybrano dr. A. Fiderkiewicza.
Z niekompletnie zachowanych dokumentów wynika, ¿e prezesami Towarzystwa do
1939 roku byli Emanuel Marcus, Apoloniusz
Csaky, Micha³ Jastrzêbski, Micha³ Lasocki
(ten ostatni a¿ do mierci w 1938 r.).
Na rok przed wybuchem wojny (26.06.1938)
powsta³ wstêpny projekt rozbudowy budynku biura MTL. Mia³a to byæ po czêci replika
ju¿ istniej¹cego budynku, ale projektu nie
uda³o siê ju¿ zrealizowaæ.
Ostatnie przed wybuchem wojny zebranie MTL, w czasie którego Komisja Rewizyjna udzieli³a Zarz¹dowi absolutorium za rok
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z wielkim powiêceniem przyjêli do swoich
domów, udzielaj¹c niezbêdnej pomocy, kilkadziesi¹t tysiêcy uciekinierów z Warszawy
i z obozu przejciowego w Pruszkowie,
wspieraj¹c ewakuowane w iloci dziesiêciu
warszawskie szpitale i ponad 400-osobowy
dom sierot im. ks. Boduena, wreszcie pomagaj¹c w organizacji posiedzeñ w³adz Polskiego Pañstwa Podziemnego.
*
Likwidacja MTL (1945-1950)
W pimie z dnia 5 lutego 1945 r. do Zarz¹du MTL Gminna Rada Narodowa w Milanówku, a wiêc zaledwie w kilkanacie dni po
przejêciu w³adzy wezwa³a Zarz¹d Towarzystwa Letniczego do z³o¿enia w przeci¹gu
3 dni statutu i opisu inwentarza ruchomego
i nieruchomego maj¹tku Towarzystwa na
rêce ob. Wilskiego Feliksa, zam. w Milanówku ul. Sienkiewicza 6, który jest do tej czynnoci upowa¿niony przez G. R. N. (pieczêæ
urzêdowa, Przewodnicz¹cy G. R. N.  podpis
nieczytelny)
W zachowanych dokumentach nie znalelimy ¿adnej informacji, czy ¿¹danie spe³niono, ale kolejnym pismem urzêdowym
z dnia 21 marca 1945 r. wezwano do Urzêdu
Gminy sekretarza MTL Artura Hosera (adnotacja: nie odebrano). Kolejne pismo do
sekretarza MTL: wezwanie powtórne:
Gminna Rada Narodowa wzywa obywatela
do osobistego stawienia siê dzi w lokalu
Gminy on godz. 12.00.

Trudno ustaliæ, czy pan Hoser stawi³ siê
na wezwanie i jak siê dalej potoczy³y rozmowy z nowymi w³adzami Milanówka. Mo¿na
jedynie przypuszczaæ, ¿e Zarz¹d Gminy Milanówek chcia³ mo¿liwie szybko po³o¿yæ rêkê
na atrakcyjnym terenie Osiedla Rozrywka
wraz z budynkami i kortami i przej¹æ jego
ca³y maj¹tek ruchomy i nieruchomy na w³asnoæ gminy. Zarz¹d MTL  s¹dz¹c po treci
pisma wojewody warszawskiego z 21 kwietnia 1950 r.  odwo³ywa³ siê od kolejnych decyzji, wykazuj¹c w poczynaniach w³adz
m.in. uchybienia formalne. Nie mog³o to jednak w ówczesnej rzeczywistoci trwaæ wiecznie. Kuriozalne sta³o siê pismo wojewody
warszawskiego L. Dury, a cilej zawarte
w nim sformu³owanie dot. likwidacji MTL,
w którym czytamy  rozwi¹zujê stowarzyszenie pod nazw¹ Milanowskie Towarzystwo
Letnicze w Milanówku i zarz¹dzam jego likwidacjê, z powodu, i¿ dalsze jego istnienie
i dzia³alnoæ sta³y siê bezprzedmiotowe.
Dalej dowiadujemy siê, ¿e kuratorem do
prowadzenia spraw zwi¹zanych z maj¹tkiem
zosta³ wyznaczony Jerzy Pawlak z PPS, przez
pewien czas pe³ni¹cy obowi¹zki przewodnicz¹cego Gminnej Rady Narodowej.
Wojewoda pisze dalej, ¿e od decyzji niniejszej s³u¿y prawo odwo³ania do Ministerstwa Administracji Publicznej, w ci¹gu dni
14 licz¹c od dnia jej dorêczenia. Odwo³anie
nale¿y wnieæ za moim porednictwem. Nie
wiemy, czy i w jakiej formie cz³onkowie MTL
odwo³ywali siê od decyzji wojewody. Jedno
jest pewne  stowarzyszenie skupiaj¹ce
w swoich szeregach w³acicieli luksusowych
willi i tzw. obszarników  nie mia³o prawa
istnienia w nowej PRL-owskiej rzeczywistoci.
Po 5 latach walki maj¹tek MTL przej¹³
Zarz¹d Gminy Milanówek. W 1950 roku MTL
przesta³o istnieæ. To ju¿ zamkniêty rozdzia³
w historii Milanówka, ale pamiêæ o dzia³alnoci Towarzystwa, jego dorobku i wielkiej
roli jak¹ odegra³o w rozwoju Milanówka pozosta³a. ¯ywimy nadziejê, ¿e film dokumentalny, który zaprezentowano w Teatrze Letnim (budynku, który wybudowa³o i przez
wiele lat by³o jego w³acicielem MTL) 
utrwali dla przysz³ych pokoleñ pamiêæ o Milanowskim Towarzystwie Letniczym i jego
ludziach, natomiast przywrócone do wietnoci korty nadal s³u¿yæ bêd¹ nie tylko tej
piêknej dyscyplinie sportu, ale i promocji
naszej miejscowoci.
Andrzej Pettyn

OD REDAKCJI: Pierwsz¹ czêæ artyku³u na
temat przypadaj¹cego w br. 100-lecia Milanowskiego Towarzystwa Letniczego zamiecilimy w poprzednim nr. biuletynu.

Co ciekawego w Zwi¹zku Emerytów
po wyborach oraz w miesi¹cach wakacyjnych?

Po wyborach nowy Zarz¹d przyst¹pi³ ochoczo do pracy staraj¹c siê zapoznaæ z dotychczasow¹ dzia³alnoci¹
naszego Oddzia³u. Nowy Zarz¹d postanowi³ kontynuowaæ program organizacji wycieczek krajowych
i zagranicznych, gdy¿ ta forma rozrywki i turystyki zosta³a zaakceptowana przez naszych cz³onków i wzbudza
du¿e zainteresowanie.
Wycieczka do Pary¿a pozostawi³a
u uczestników wiele piêknych wspomnieñ,
prze¿ytych wra¿eñ i zachêci³a do dalszych
wypraw.
Krótki, szeciodniowy pobyt nad Ba³tykiem w £ebie w piêknym s³oñcu, przy szumie fal i d³ugich spacerach brzegiem morza,
a tak¿e p³ywanie statkiem pozwoli³o na spokojny wypoczynek przy minimalnych kosztach. We wrzeniu grupa naszych cz³onków
wyjecha³a do W³och nad morze. By³ to drugi
nasz wyjazd na camping w okolice Rimini,
który powtórzylimy po dwóch latach, zwiedzaj¹c San Marino, Padwê i na zakoñczenie
w drodze powrotnej Wenecjê z ca³ym urokiem
jej wspania³ych zabytków.
Wycieczki krajowe organizujemy zgodnie
z ¿yczeniami naszych cz³onków i to dla nich
zorganizowalimy kilka wyjazdów do naszych piêknych miast polskich oraz miejsc
wiêtych, takich jak Licheñ oraz tradycyjnie
corocznie Czêstochowa (2 autokary). Bywa
czasami, ¿e jestemy zmuszeni odwo³aæ
wycieczkê z powodu ma³ej iloci uczestników
i aby nie podwy¿szaæ kosztów pozosta³ym
osobom. S¹ to rzadkie przypadki i za to jestemy winni przeprosiny, mimo, i¿ to nie jest
nasza wina.
W tym roku postanowilimy DZIEÑ SENIORA zorganizowaæ trochê inaczej ni¿ to
by³o do tej pory, a mianowicie postanowilimy, ¿e spotkania z tej okazji odbywaæ siê

Uczestnicy wycieczki w ogrodach Wersalu

bêd¹ w lokalu naszej wietlicy dnia 20 listopada od godz. 11.00 do godz.18. Takie postanowienie podjêlimy po konsultacjach
z czêci¹ naszych cz³onków, którzy uwa¿aj¹, ¿e taka forma spotkañ pozwoli na wiêksz¹ integracjê nas wszystkich. W ci¹gu tych
kilku godzin bêdzie mo¿na spotkaæ wiele
osób, z którymi nie mamy mo¿liwoci kontaktów na co dzieñ.
W roku 2009 zaplanowalimy dwie wycieczki zagraniczne: do Chorwacji i Bu³garii.
Wycieczki te wzbudzaj¹ du¿e zainteresowanie. Nasze plany na d³ugie zimowe dni po-

Rodacy ze Lwowa dziêkuj¹

Przeprowadzona ostatnio w Milanówku akcja zbierania darów w postaci
ksi¹¿ek, p³yt CD i DVD z polskimi filmami z przeznaczeniem dla m³odzie¿y
polskiej we Lwowie spotka³a siê z wyrazami uznania. Du¿¹ iloæ darów
ju¿ przekazano, ale zbiórka potrwa do koñca br. roku kalendarzowego
i w zwi¹zku z tym ksi¹¿ki i p³yty nadal mo¿na przekazywaæ do biura
Zwi¹zku Emerytów (ul. Warszawska 37) we wtorki i pi¹tki (w godz. 10-13).
Z Milanówka dary trafiaj¹ do Muzeum Lwowa w Kuklówce i dalej do
Lwowa.
We wrzeniu do prezesa Zw. Emerytów
Ireny Zieliñskiej, nadszed³ list od dyrektora
Szko³y Ogólnokszta³c¹cej nr 10 we Lwowie,
mgr Marty Markuniny. Dziêkuj¹c za przesy³kê podkrela ona, ¿e ksi¹¿ki i p³yty bêd¹ dobrze wykorzystane przez m³odzie¿ szko³y.
Warto wiedzieæ, ¿e szko³a nr 10 to placówka
o bogatych tradycjach i nale¿y do najstarszych na Kresach, poniewa¿ zosta³a za³o¿ona w 1816 roku i za kilka lat obchodziæ bêdzie swoje 200-lecie. Pocz¹tkowo nosi³a nazwê Lwowska szko³a u w. Marii Magdaleny". Zdjêcia obrazuj¹ce wieloletni¹ dzia³alnoæ szko³y mo¿na znaleæ na stronach in-

ternetowych: http://polskieszkoly.nakresach.pl/lwow/index.html.
Szko³ami polskimi we Lwowie opiekuje
siê dyrektor Muzeum Lwowa w Kulkówce
Radziejowickiej, mgr Anna Biniszewska,
która nades³a³a do Zw. Emerytów niezwykle
serdeczny list. Dziêkuj¹c w nim za dary podkrela:. To piêkny gest mieszkañców Milanówka, który bardzo sobie cenimy, poniewa¿
te dary dobrze s³u¿yæ bêd¹ utrwalaniu polskoci na piêknej Ziemi Lwowskiej. Pani
Biniszewska pisze w dalszej czêci listu:
Cieszy nas równie¿ i to, ¿e przy okazji zbiór-

staramy siê podaæ do wiadomoci na tablicy
og³oszeñ, na której znajduje siê teraz informacja o wyjedzie do teatru w dniu 25 listopada br.
Zwracamy siê do wszystkich cz³onków
o pilne ledzenie tablicy og³oszeñ, poniewa¿
to jest nasz kontakt z Pañstwem. Prosimy te¿
dzwoniæ na nr telefonu 022 724-70-97. Chêtnie udzielamy informacji w dniach pe³nienia
dy¿urów: wtorki i pi¹tki w godz. 10.00-14.00.
Prezes ZERiI
Irena Zieliñska

ki darów pojawi³o siê zainteresowanie Kresami, które w pe³ni zas³uguj¹ na to, jak i na
sta³e wsparcie ze strony Macierzy, poniewa¿
nie jest ³atwo utrzymaæ polskoæ, polsk¹ kulturê i nasz¹ wiarê w rodowisku, które nie
zawsze przychylnie patrzy na to.
Wiemy, ¿e zorganizowalicie Pañstwo ju¿
kilka razy wycieczki do Lwowa i wielu innych miejscowoci zwi¹zanych z nasz¹ histori¹, ¿e planujecie nastêpne i w zwi¹zku
z tym mam nadziejê, ¿e kiedy w czasie jednej z wycieczek dojdzie do spotkania z nauczycielami i m³odzie¿¹ tej polskiej szko³y
we Lwowie. Wycieczki organizowane przez
Zw. Emerytów w Milanówku, jak nam wiadomo, ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem,
s¹ sprawnie prowadzone i uwzglêdniaj¹ bogaty program poznawczy. Tym bardziej cieszy nas to, ¿e wród wybranych przez Was
kierunków wycieczek s¹ te¿ i Kresy.
Te mi³e s³owa z pewnoci¹ zachêc¹ wielu
milanowian do przekazania dalszych darów
i zainteresowania siê Kresami, a mo¿e i do
odwiedzenia Muzeum Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich, które znajduje siê
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Rodacy ze Lwowa dziêkuj¹
ci¹g dalszy ze str. 9

w pobliskiej Kulkówce Radziejowickiej  w odleg³oci 15 min. jazdy
samochodem z Milanówka. Wstêp do Muzeum jest bezp³atny, ale termin wizyty nale¿y ka¿dorazowo wczeniej uzgodniæ telefonicznie:
tel. 0-602-603-588. Czytelnikom Biuletynu gor¹co polecamy wizytê w Muzeum, które zorganizowano w wybudowanej kopii starego
dworu szlacheckiego spod Stanis³awowa i zgromadzono tam setki
piêknych przedmiotów ukazuj¹cych ¿ycie codzienne na Kresach. Dodajmy, ¿e z inicjatywy Tow. Mi³oników Milanówka, które przygotowuje informacje o wk³adzie mieszkañców pochodz¹cych z Kresów
w rozwój Milanówka, miejscowe ksiêgarnie sprowadzi³y ostatnio wiele
interesuj¹cych publikacji, m.in. autorstwa Antoniego Ossendowskiego
(reprinty), który swoje bogate ¿ycie zakoñczy³ w naszym miecie, a jego
grób znajduje siê na milanowskim cmentarzu.
Andrzej Pettyn

P.S. Ofiarodawcom ksi¹¿ek i p³yt serdecznie dziêkujemy, a s¹ to:
Marzena Poderewska, Zenon Zawadzki, Teresa Kasztelanic, Hanna
Pettyn, Irena Zieliñska, Monika Jurgo-Puszcz i David Puszcz, Andrzej
Zagórski, Stanis³aw Staszczak.

Blaue Sterne
 Transit Masovien

ci¹g dalszy ze str. 2

bitterfeld e.v. Dessau. Na deskach pojawi³o siê dwoje Finów, a spektakl wyre¿yserowa³a tak¿e Finka, Maya Tångeberg-Grischin.
Wielonarodowy zespó³, osoby o ró¿nym dowiadczeniu i wykszta³ceniu artystycznym, w ró¿nym wieku  spotka³y siê w spektaklu za spraw¹ projektu Transit Masovien, w ramach wspó³pracy Saksonii-Anhalt z województwem mazowieckim. Wystêp w Milanówku
by³ jednym z wielu punktów na drodze realizacji tego przedsiêwziêcia, wspieranego przez Fundacjê Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej
i Urz¹d Miasta.
Nad milanowskimi Europejskimi Dniami Dziedzictwa patronowa³
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego. Spektakl by³
doskona³ym dope³nieniem tego niezwykle cennego projektu.
Iwona Dornarowicz

Wystawa milanowskich artystów w Welzheim

Miasto Milanówek podpisa³o umowê o wspó³pracy partnerskiej z niemieckim miastem Welzheim le¿¹cym
w rejonie Schwabisch, kilkanacie kilometrów od Stuttgartu. Dwa wielkie narody, le¿¹ce w sercu Europy,
niemiecki i polski, nie patrz¹c za siebie, kiedy historia nie zawsze by³a dla nich ³askawa, buduj¹ now¹ jakoæ
s¹siedzkich stosunków, opart¹ na bazie zrozumienia, ¿yczliwoci i partnerskiej wspó³pracy.
Polska i Niemcy s¹ cz³onkami Unii Europejskiej, której hymnem jest preludium Ody
do radoci z IX Symfonii Ludwika van Bethovena. Robert Schumann powiedzia³
Wspólna Europa nie powstanie od razu i nie
powstanie jako jednolita budowla; bêdzie powstawaæ przez konkretne fakty, które stworz¹ dopiero rzeczywist¹ solidarnoæ. Nie
bêdziemy biernymi obserwatorami tych humanitarnych, g³êboko ludzkich procesów,
które wyzwalaj¹ w nas radoæ, optymizm
i wreszcie pozwalaj¹ nam z ufnoci¹ patrzeæ
w przysz³oæ. Milanówek i Welzheim podejmuj¹ wspóln¹ drogê przyjaznych kontaktów
na wielu p³aszczyznach i przybieraj¹cych
ró¿norakie formy. Z inicjatywy burmistrza
Jerzego Wysockiego, zorganizowana zosta³a wystawa milanowskich artystów plastyków w Welzheim w dniach 12-15 wrzenia
2008 r. podczas wizyty delegacji Milanówka. Trzeba odnotowaæ, ¿e by³a to pierwsza
zbiorowa wystawa malarstwa i rzeby artystów milanowskich w Niemczech.
Sprawy organizacyjne powierzono kierownikowi Referatu Owiaty Urzêdu Miejskiego  Jerzemu Motale, znaj¹cemu dobrze
realia niemieckie, oraz kierownikowi Biura
Promocji CKiP Magdalenie Sitko. Funkcjê komisarza wystawy powierzono ni¿ej podpisanemu. Uczestnictwo w wystawie zaproponowano kilkunastu artystom, niektórym z nich
napiêty harmonogram wystaw, plenerów,
wyjazdów itp. uniemo¿liwi³ wziêcie udzia³u
w wystawie. Ostatecznie w wystawie uczestniczyli: Danuta Ro¿nowska-Borys, Tadeusz
Puszcz, Janusz Dworak, Ryszard Krawczyk
i W³odzimierz Starociak.
Jerzy Mota³a i nasza niezast¹piona i doskona³a t³umaczka Ewa Ma³ek byli w sta³ym
kontakcie z Welzheim, a mimo to mielimy
obawy, g³ównie natury technicznej dotycz¹cej powierzchni wystawowej i sposobu eks-



Przedstawiciele delegacji Milanówka podczas otwarcia wystawy w sali obrad
Rady Miasta Welzheim

ponowania dzie³. Obawy te zosta³y rozwiane, kiedy po niezwykle serdecznym powitaniu, jeszcze tego samego dnia tj. 12 wrzenia wieczorem w sali obrad rady miasta
Welzheim udostêpniono nam plansze, stela¿e wystawiennicze do zawieszenia obrazów
i sto³y do wyeksponowania rzeb. Doskonale zlokalizowana wystawa w budynku Urzêdu Miasta Welzheim wietnie wtopi³a siê
w otoczenie, nie zak³ócaj¹c ¿adnych z jego
funkcji. Otwarciu wystawy towarzyszy³y
przemówienia burmistrza Welzheim Hermanna Holznera, burmistrza Milanówka Jerzego Wysockiego i komisarza wystawy, który
przybli¿y³ sylwetki artystów i ich twórczoæ.
Danuta Ro¿nowska-Borys w swoich
piêknie malowanych obrazach prowadzi nas
w wiat bani, tajemniczych zak¹tków miast,
domów i przestrzeni, w której unosz¹ce siê
anio³y czuwaj¹ nad naszym losem. Wra¿liwoæ artystki i swobodne operowanie tech-

nik¹ prowadzi nas w wiat têsknoty za subtelnym piêknem, wyzwalaj¹cym w nas pok³ady dobra, optymizmu ¿yciowego, ludzkiej
¿yczliwoci, i tego co tkwi w ka¿dym z nas
i czego nie zawsze umiemy wyraziæ s³owami.
Tadeusz Puszcz zaprezentowa³ obrazy
surrealizmu o niezwykle sugestywnym oddzia³ywaniu. Wyraziste inscenizacje nierealnego wiata zmuszaj¹ widza do refleksji na
temat natury, s¹ efektem wewnêtrznych
prze¿yæ, projekcj¹ interpretacji otaczaj¹cego
nas wiata. Aby móc w tak ogromnym zakresie operowaæ rodkami wyrazu, trzeba
w stopniu doskona³ym opanowaæ technikê,
artysta ca³kowicie podporz¹dkowa³ technikê
dla potrzeb swojego twórczego misterium.
Janusz Dworak reprezentuje twórczoæ
nawi¹zuj¹c¹ do wielkiej sztuki realistycznej
XX-wieku, wzbogaconej przez w³asne,
ci¹g dalszy na str. 19

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Dzieñ Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela, to jedno z nielicznych bran¿owych wi¹t
w polskim kalendarzu, które jest tak jeszcze powszechnie obchodzone.
Ma ono bogate tradycje, powo³ane zosta³o do ¿ycia w rocznicê powstania Komisji
Edukacji Narodowej (pe³na nazwa: Komisja
nad M³odzi Szlacheckiej Dozór Maj¹ca). A ta,
przypomnijmy, zosta³a utworzona z inicjatywy króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego w 1773 roku, w³anie 14 padziernika. By³a pierwszym ministerstwem owiaty
publicznej w Polsce i pierwsz¹ tego typu instytucj¹ w Europie. W owym czasie by³ to
du¿y sukces Polski w Europie. Reformatorskie dzia³ania Komisji trwaj¹ce a¿ do obrad
Sejmu Czteroletniego i konfederacji targowickiej (wtedy to odebrano Komisji w³adzê nad
szkolnictwem) stworzy³y podstawy do budowania nowoczesnego szkolnictwa, szukania
nowoczesnych rozwi¹zañ, które leg³y u podstaw póniejszych systemów owiaty. Warto przypomnieæ choæ niektóre z rozwi¹zañ
wprowadzonych przez KEN, z którymi spotykamy siê po dzieñ dzisiejszy. I tak: otwarto szko³y dla dziewcz¹t, które mog³y pobieraæ nauki na takich samych prawach jak
ch³opcy (na owe czasy to bardzo odwa¿ne
posuniêcie), wprowadzono do szkó³ lekcje
przyrody, historii i wychowania fizycznego,
zastosowano zasadê nauczania przedmiotów wy³¹cznie w jêzyku polskim i zatrudniania nauczycieli kszta³conych
w specjalnych nauczycielskich
seminariach. Spucizn¹ KEN jest
te¿ nowa formu³a podrêczników.
Ma³o z nas Polaków dzi wie, ¿e
na podrêcznikach stworzonych
przez Towarzystwo do Ksi¹g Elementarnych kszta³cili siê wszyscy
ludzie pióra w XIX wieku  od
Adama Mickiewicza po Henryka
Sienkiewicza. Dzi peerelowski
Dzieñ Nauczyciela ma status
wiêta wszystkich pracowników

Jerzy Kryszak w monologu kabaretowym
z okazji Dnia Nauczyciela w Milanówku

owiaty poczynaj¹c od nauczycieli poprzez
pracowników administracyjnych szkó³ po
personel obs³ugowy. Tak¹ te¿ formu³ê mia³y
obchody Dnia Edukacji Narodowej w Milanówku. W poniedzia³ek 13 padziernika,
w wigiliê wiêta, wieczorem odby³a siê donios³a uroczystoæ w gocinnych progach Zespo³u Szkó³ Gminnych nr 3 w Miejskiej Hali
Sportowej nr 1 przy ulicy ¯abie Oczko 1.
W atmosferê spotkania wprowadzili uczniowie gimnazjum Zespo³u Szkó³ Gminnych nr
3, którzy zaprezentowali bardzo dowcipne
i barwne oraz dobrze muzycznie wzbogacone przedstawienie o szkole. Wszystkich zachwyci³ kunszt, umiejêtnoci i talent m³odych
artystów, a tak¿e wietna re¿yseria i charakteryzacja. Wspania³y wystêp na miarê serdecznych gratulacji dla zaanga¿owanych do
niego uczniów, nauczycieli, dyrekcji Szko³y
i wreszcie rodziców by³ swoistym wi¹tecznym prezentem od uczniów. Jak¿e mi³ym
i wdziêcznym prezentem! Czêci¹ dominuj¹c¹ tego uroczystego wieczoru by³o spotkanie w³adz Miasta  Burmistrza Jerzego Wysockiego i radnych miasta  z pracownikami
owiaty. By³y piêkne ¿yczenia, ciep³e donios³e s³owa, nagrody i kwiaty. Jak co roku nagrody by³y, rzec mo¿na dwojakiego rodzaju:

nagrody burmistrza i nagrody dyrektora. Na
uwagê zas³uguje fakt, ¿e w tym roku Burmistrz Miasta Milanówka przyzna³ i wrêczy³
a¿ 19 nagród (12 dla nauczycieli i 7 dla personelu administracyjno  obs³ugowego
szkó³). Taka hojnoæ wiadczy nie tylko
o zauwa¿aniu i docenianiu codziennych wysi³ków ludzi pracuj¹cych dla gminnej owiaty, ale te¿ o przychylnoci, zrozumieniu
w³adz Miasta dla problemów rodowiska,
jego roli i zadañ. To niezmiernie wa¿ny i cenny dla nauczycieli i personelu niepedagogicznego przekaz mówi¹cy o tym, ¿e jestemy
razem i wspólnie uczestniczymy w jak¿e
wa¿kim dziele kszta³towania i edukowania
m³odego pokolenia. W podziêkowaniach dla
Pana Burmistrza za nagrody podkrelono
wysi³ki i starania Pana Burmistrza o dobr¹
kondycjê naszej miejskiej owiaty publicznej.
Mi³¹ niespodziank¹ by³o uhonorowanie
nagrod¹ Burmistrza Miasta Milanówka pracowników Referatu Owiaty Urzêdu Miejskiego w Milanówku: Kierownika Referatu
Jerzego Mota³ê i Inspektor Katarzynê W¹siñsk¹  Jano. W dalszej czêci spotkania dyrektorzy publicznych placówek owiatowych
wrêczyli nagrody przyznane swoim pracownikom  tych nagród by³o w sumie ok. 40. To
nie tylko rodzaj podziêkowania za sumienn¹ pracê i wzorowe wykonywanie powierzonych obowi¹zków, ale te¿ ho³d z³o¿ony przez
dyrektora swoim podw³adnym, szacunek oddany ich zaanga¿owaniu w ¿ycie placówki.
Radoæ i sympatyczn¹ atmosferê wieczoru
dope³ni³ wystêp artysty kabaretowego Jerzego Kryszaka. To z kolei prezent w³adz Miasta dla nauczycieli i pracowników przedszkola i szkó³, podobnie jak wspania³y poczêstunek, którym ugoszczono wszystkich przyby³ych na obchody.

W imieniu uczestnicz¹cych w spotkaniu
sk³adam serdeczne podziêkowania W³adzom
Miasta, a szczególnie Panu Burmistrzowi Jerzemu Wysockiemu, pracownikom Referatu
Owiaty Urzêdu Miasta, dyrekcji i nauczycielom oraz pracownikom Zespo³u Szkó³
Gminnych nr 3 w Milanówku, a tak¿e praWyrazy podziêkowania
cownikom Miejskiej Hali Sportowej nr 1
od burmistrza Miasta
w Milanówku za przygotowanie i zorganiJerzego Wysockiego
zowanie obchodów Dnia Edukacji Narododla Nauczycieli
wej, za stworzenie wspania³ej atmosfery i zadbanie o komfort oraz dobre samopoczucie goci. Warto wspomnieæ, ¿e Dzieñ
Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajêæ dydaktycznych. W milanowskich szko³ach zorganizowano spotkania uczniów i rodziców z pracownikami
placówek, podczas których w sposób symboliczny przyjêto do spo³ecznoci
szkolnej uczniów klas pierwszych  odby³o siê wpisane do ceremonia³u szkolnego lubowanie i tzw. pasowanie pierwszaków. Uczniowie przygotowali dla
swych nauczycieli ¿yczenia, kwiaty i laurki, programy artystyczne. Umiechom, ¿yczeniom i podziêkowaniom nie by³o koñca. Dzi powrót do bardziej
szarej rzeczywistoci. Pozostaje jednak nadzieja, ¿e ¿yczenia siê spe³niaj¹ i ¿e
tak mi³ych i radosnych dni w szkolnym kalendarzu bêdzie wiêcej.
Dyrektor SP nr 2
Marianna Frej



Dodajemy ¿ycia do lat

Inauguracja roku akademickiego MU3W
10 padziernika, pónym popo³udniem, rozbrzmiewa³y w naszym miecie s³owa studenckiej pieni
Gaudeamus igitur.
Studenci w Milanówku?
Tak, to Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczyna³ czwarty rok swojej
dzia³alnoci  rok akademicki 2008/2009.
Ca³e ¿ycie jest szko³¹ (J.A.Komeñski) to
dewiza naszego Uniwersytetu otwieraj¹cego swoje drzwi dla pokolenia, które wesz³o
w okres pe³nej dojrza³oci, pokolenia nie
spoczywaj¹cego na laurach, lecz chc¹cego
poszerzaæ swoje horyzonty.
Na inauguracji byli obecni, oprócz s³uchaczy i sympatyków Uniwersytetu, zaproszeni
gocie  miêdzy innymi: burmistrz Jerzy Wysocki, przewodnicz¹cy Rady Miasta Jerzy Olczak, przedstawiciele Rady Programowej.
Uroczystoæ prowadzi³a sekretarz zarz¹du Stanis³awa Bu³at.
Prezes Uniwersytetu Dominika Inkielman
przedstawi³a i przypomnia³a cele dzia³alnoci MUTW. Podziêkowa³a w³adzom miasta za
pomoc i prosi³a o dalsz¹ pomoc w naszych
przedsiêwziêciach.
Burmistrz Jerzy Wysocki, zabieraj¹c g³os,
wysoko oceni³ dzia³alnoæ MUTW, obieca³

nam akceptuj¹c¹ pomoc, a szczególnie oddanie do u¿ytku Uniwersytetu pomieszczenia w remontowanym budynku przy ul. Spacerowej.
Obecnie Uniwersytet tu³a siê po Milanówku.
Zyskalimy 29 nowych cz³onków i nastêpnym punktem programu by³a uroczysta
immatrykulacja. Po tej podnios³ej chwili odpiewano Gaudeamus  tym samym rok akademicki zosta³ otwarty.
Wyk³ad inauguracyjny Polska i jej s¹siedzi  rozwa¿ania o wizerunku Polaka za granic¹ wyg³osi³ prof.Eugeniusz Cezary Król 
historyk i politolog specjalizuj¹cy siê w historii Niemiec i stosunków polsko-niemieckich w XX w.,
historii kultury
w szczególnoci
kultury filmowej.
Poza ciekawym
tematem, profesor zaimponowa³
wietn¹ polszczyzn¹ i wspa-

nia³ym kontaktem ze s³uchaczami. Ponadto
mielimy krótk¹ powtórkê z historii.
Po wyk³adzie przysz³a kolej na czêæ artystyczn¹.
Czas uprzyjemnia³ wystêp chóru Capella
Milanoviensis pod dyrekcj¹ Dariusza Biernackiego. Repertuar by³ bardzo bogaty. S³uchalimy Bacha, Mozarta, Brahmsa i Moniuszkê.
Po mi³ej uczcie duchowej odby³o siê spotkanie towarzyskie.
Wszystkich jeszcze niezdecydowanych
zapraszamy do wstêpowania w nasze szeregi, gdzie mo¿emy realizowaæ swoje zainteresowania, a tak¿e uczyæ siê nowych rzeczy,
takich jak obs³uga komputera, czy realizowaæ swoje zainteresowania teatralne.

Czas uprzyjemnia³ wystêp chóru Capella Milanoviensis
pod dyrekcj¹ Dariusza Biernackiego

Wyk³ad
inauguracyjny
wyg³osi³
prof. Eugeniusz
Cezary Król

Informacje i zapisy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-12.00, w siedzibie Uniwersytetu  Galerii przy Centrum Kultury
i Promocji, ul. Kocielna 3.

Program zajêæ I semestru 2008/2009 MU3W
Wyk³ady, seminaria, spotkania w Saloniku Literackim



Ewa Utecht-Grzana
Jadwiga Nowakowska

UWAGA!
Wszystkie informacje przekazywane s¹:
l po ka¿dym wyk³adzie
l na stronie www.mu3w.pl
l w Galerii Letnisko przy ul. Kocielnej 3 (wtorek i czwartek
w godz. 10-12)

Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo dokonywania zmian w programie.
Wyk³ady s¹ dostêpne, w miarê wolnych miejsc, tak¿e dla osób niebêd¹cych s³uchaczami MU3W. Op³ata za wstêp  10 z³.
Prezes MU3W
Dominika Inkielman

!

Kalendarz imprez artystycznych i sportowych

listopad / grudzieñ 2008
LISTOPAD
8 listopada (sobota)
godz. 16.00
XI Konkurs Poezji i Pieni PatriotycznoReligijnej
(Miejsce  CKiP)
10 listopada (poniedzia³ek)
Uroczyste obchody wiêta Niepodleg³oci
godz. 17.45
Zbiórka Pocztów Sztandarowych przed
kocio³em w. Jadwigi l¹skiej;
godz. 18.00
Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych
do kocio³a i uroczysta Msza w.
W trakcie i po Mszy wiêtej Koncert Tobie piewamy Polsko w wykonaniu Mêskiego Zespo³u Wokalnego Musica wywodz¹cego siê ze Stowarzyszenia Musica Sacra
i Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej;
godz. 19.30
Uroczystoæ patriotyczna i z³o¿enie kwiatów
pod Pomnikiem Bohaterów na Placu im. Stefana Starzyñskiego z udzia³em W³adz Miasta, Spo³eczeñstwa i Goci.
14 listopada (pi¹tek)
godz.10.00 i 12.00
Olimp Herberta  metoda Kartezjusza
i innych program edukacyjny dla klas I i II
gimnazjum
(Miejsce  CKiP)
14 listopada (pi¹tek)
godz. 16.00
Fina³ Mistrzostw Milanówka w strzelaniu z broni pneumatycznej pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka
(Miejsce  Strzelnica Miejska ul. Piasta 14)

15 listopada (sobota)
godz. 9.30
Powiatowy Turniej Halowej Pi³ki No¿nej
Samorz¹dowców pod patronatem Starosty
Powiatu Grodziskiego i Burmistrza Miasta
Milanówka
(Miejsce  Miejska Hala Sportowa nr 1
przy ZSG nr 3, ul. ¯abie Oczko 1)
15 listopada (sobota)
godz. 12.00
Promocja albumu Milanówek w dokumencie i fotografii.
(Miejsce  CKiP)
16 listopada (niedziela)
godz. 10.00
Poranek Teatralny pt. Wars i Sawa dla
dzieci od 3 do 11 lat. Bilety wstêpu po 5 PLN
od osoby do nabycia przed spektaklem.
(Miejsce  CKiP)
22 listopada (sobota)
godz. 12.00
Zaduszki Milanowskie.
(Miejsce  Teatr Letni, ul. Kociuszki 3)
29 listopada (sobota)
godz. 9.00
Turniej Halowej Pi³ki No¿nej dru¿yn piêcioosobowych w ramach Mistrzostw szkó³
podstawowych i gimnazjalnych pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka
(Miejsce  Miejska Hala Sportowa nr 2 przy
ZSG nr 1, ul. Królewska 69)
GRUDZIEÑ
6 grudnia (sobota)
godz. 16.00
Twórczy Milanówek.
Miejsce  ZS nr 2 im. J. Bema, ul. Wójtowska 3

Zaduszki Milanowskie
22 listopada br. (sobota), godz. 12.00
miejsce: Teatr Letni, ul. Kocielna 3
Z inicjatywy cz³onka TMM Dariusza Biernackiego i przy wspó³pracy innych cz³onków
Towarzystwa Mi³oników Milanówka i zaproszonych goci po raz pierwszy odbêd¹ siê
w naszym miecie Zaduszki Milanowskie.
Bêdzie to czas wspomnieñ o mieszkañcach
Milanówka, którzy w ró¿nych okresach czasu odeszli ju¿ z tego wiata, których brak
wci¹¿ odczuwamy i o których pamiêæ jest
wci¹¿ ¿ywa.
Zaduszki poprowadz¹ Dariusz Biernacki i Andrzej Pettyn, udzia³ wezm¹ cz³onkowie rodzin zmar³ych, m.in. Ewa Mickiewicz wspominaæ bêdzie swoich rodziców

"

i dziadków (w tym znan¹ pisarkê Mariê Morozowicz-Sczepkowsk¹, której 40-lecie
mierci przypada w listopadzie br.), Feliks
Dzier¿anowski opowie o swoim ojcu  twórcy i kierowniku Kapeli Ludowej Polskiego
Radia, Z. Hofmokl-Ostrowski  o swoim
dziadku, s³awnym adwokacie i pisarzu
(us³yszmy jego wiersze o Chopinie). Bêd¹
wspomnienia o kapitanie ¿eglugi wielkiej
Tadeuszu Steckim (oczekujemy przybycia
jego wnuczki  Barbary Mitschein), którego
opowieci o dalekich morzach i oceanach
porównuje siê z Conradem (us³yszymy fragment jednego ze wspomnieñ). Poznamy losy

Pracownia
lalek
teatralnych
zaprasza
Pracownia lalek teatralnych CKiP zaprasza dzieci na zajêcia warsztatowe
plastyczno-teatralne.
Zajêcia odbywaj¹ siê w CKiP przy
ul. Kocielnej 3:
l wtorek godz. 16:00 teatr
l roda godz. 16:00 lalkarstwo

Celem zajêæ jest rozwijanie plastycznych i aktorskich umiejêtnoci dzieci,
pod kierunkiem zawodowców: plastyczki Magdaleny Hollender i aktorki Katarzyny Kulik

Ruszy³y

warsztaty
malowania
na jedwabiu
Centrum Kultury i Promocji zaprasza
dzieci, m³odzie¿ i doros³ych w poniedzia³ki o godz. 17:00 do 18:30.
Zajêcia prowadzi Barbara Matuszewska-Berg.

ma³o znanych, ale zas³uguj¹cych na pamiêæ
by³ych mieszkañców, jak Bronis³aw Korewa
 wspó³za³o¿yciel PCK w Polsce (oczekujemy jego kuzynki z Krakowa), in¿. Józef Sosnowski (twórca wielu budowli we Lwowie,
a w Milanówku willi Sosnowica i Polanka), rotmistrz Jerzy Sosnowski  polski
szpieg, który rozpracowa³ III Rzeszê, ujawniaj¹c plany inwazji na Polskê w 1939 r.
(us³yszymy fragmenty bezpodstawnego
aktu oskar¿enia skierowanego przeciwko
niemu).
Liczymy, ¿e Zaduszki Milanowskie spotkaj¹ siê z zainteresowaniem mieszkañców,
którzy przyjd¹ pos³uchaæ o zmar³ych i byæ
mo¿e podziel¹ siê swoimi w³asnymi wspomnieniami o nich. piewaj¹ Dariusz Biernacki i Collegium Milanoviensis.
Towarzystwo Mi³oników Milanówka

Opowieæ o bia³ym dzbanku
30 wrzenia w Centrum Kultury i Promocji odby³ siê wernisa¿ wystawy
malarstwa Barbary Matuszewskiej-Berg. Artystka zaprezentowa³a
fragment swojego bogatego dorobku artystycznego. Przedstawi³a
obrazy olejne przedstawiaj¹ce martwa naturê oraz malarstwo na
jedwabiu.

Malarstwo na jedwabiu zosta³o
zaprezentowane poprzez wyj¹tkowy
pokaz mody

Wernisa¿ wystawy Barbary Matuszewskiej-Berg w Teatrze Letnim przy CKiP

Zebrane prace s¹ dowodem na to, jak bardzo autorkê fascynuje kolor. W sposób wyj¹tkowy
stworzy³a rozwietlone obrazy, a ich delikatnoæ oraz intensywne barwy s¹ jak teatr koloru.
Jak sama artystka powiedzia³a, wystawione obrazy s¹ opowieci¹ o bia³ym dzbanku. Mo¿e
to przypadek i szczêliwy zbieg okolicznoci, ale wspomniany bia³y dzbanek pojawiaj¹cy siê
w obrazach stworzy³ szczególn¹ historiê, wokó³ której pani Barbara ukszta³towa³a wspania³e
kompozycje. Artystka poprzez kolor wyra¿a swoje uczucia i nastroje. Jej prace potrafi¹ przemawiaæ do wszystkich ludzi wra¿liwych na piêkno.
Malarstwo na jedwabiu zosta³o zaprezentowane poprzez wyj¹tkowy pokaz mody. Modelki
owiniête w jedwabie, ruchem cia³a i swoj¹ gracj¹ doskonale ukaza³y piêkno tych delikatnych
prac malarskich. Dzie³a te o¿y³y i ich wymowa nabra³a innego wymiaru. Dziewczêta nale¿¹ce
do grupy tañca nowoczesnego CKiP prowadzonego przez Joann¹ Kazikowsk¹, doskonale da³y
sobie radê w trudnej roli modelek, za co im serdecznie dziêkujemy.

Ca³oæ wernisa¿u dope³ni³ muzycznie
koncert Dariusza Biernackiego.
Spotkanie dostarczy³o zebranym wielu
wra¿eñ artystycznych. Licznie przybyli gocie z zainteresowaniem ogl¹dali prace autorki. Gratulujemy i czekamy na kolejne wystawy.
Barbara Matuszewska-Berg  artystka
malarka. Nale¿y do Zwi¹zku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Jest wspó³za³o¿ycielk¹ Stowarzyszenia Artystów Fabryka
Sztuki. Jej jedwabne tkaniny, malowane
w zespole projektanckim prof. Stanis³awa
Trzeszczkowskiego znalaz³y siê w Muzeum
Narodowym w Warszawie. Artystka otrzyma³a wiele nagród i wyró¿nieñ na wystawach
i konkursach w kraju i zagranic¹.
Kierownik Biura koordynacji
Prac Artystycznych CKiP
Edyta Budziewska

Europejskie Dni Dziedzictwa w Milanówku
ci¹g dalszy ze str. 1

Mieszkañcy Milanówka i przybyli gocie zapoznali siê z wiejskimi narzêdziami i sprzêtami w gospodarstwie domowym. Spróbowali swych si³ przy pozyskiwaniu m¹ki, ubijaniu mas³a, wyciskania
sera, obróbce w³ókna lnianego czy wyrabianiu sznurka. Mieli okazjê uczestniczyæ w dawnym praniu i prasowaniu. Warsztaty te wzbudzi³y ogromne zainteresowanie zarówno ma³ych, jak i du¿ych,
a zapach pieczonego chleba cudownie unosi³ siê nad okolic¹. Najm³odsze pokolenie z niecierpliwoci¹ czeka³o na przedstawienie Teatru Promyk z Poznania, który wyst¹pi³ w sobotê ze sztuk¹ teatraln¹ Legenda Wielkopolska za w niedzielê Wêdrówka ma³ej
Chmurki. Do tego jeszcze klowni, zabawy, konkursy z nagrodami
i s³odkim upominkiem dla ka¿dego. Ucztê duchow¹ przypieczêtowa³ wystêp Milanowskiej m³odzie¿y, która mog³a siê zaprezentowaæ, wystawiaj¹c spektakl pt. Prometeusz. Tañce przy muzyce kapeli Bli¿ej serca z Bli¿yna zakoñczy³y tegoroczne Europejskie Dni
Dziedzictwa. Milanówek tym sposobem znakomicie ukaza³ kulturê
dawnej wsi i ³¹cz¹c j¹ z teraniejszoci¹ miasta doskonale wpisa³ siê
w has³o tegorocznych EDD Korzenie tradycji. Od Ojcowizny do Ojczyzny.
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Milanówku
Miros³aw Rzoñca

Gocie z Muzeum Wsi Radomskiej zabawiali publicznoæ
regionalnymi przypiewkami

#

Kie³baska dla buraska, a ³akotki dla kotki

Pod takim has³em w Przedszkolu Nr 1 przy ul. Fiderkiewicza i ul. Warszawskiej w Milanówku w ramach
wiatowych Dni Dobroci dla Zwierz¹t przez ca³y tydzieñ od 02.10. do 08.10.2008 trwa³a akcja charytatywna
na rzecz Schroniska dla Zwierz¹t w naszym miecie. Koordynatorkami ca³ej akcji by³y nauczycielki Monika
Mróz i Ma³gorzata Makuch.
Zwierzêta niestety nie potrafi¹ poskar¿yæ
siê na swój los i czêsto do¿ywaj¹ swoich
ostatnich dni w schronisku. Chc¹c zachêciæ
dzieci do pomocy, nauczycielki przeprowadzi³y zajêcia we wszystkich grupach wiekowych. Aby uwra¿liwiæ przedszkolaków na
los bezdomnych zwierz¹t, zastosowano ró¿ne
formy pracy z dzieæmi: zabawy tematyczne,
ocenê postêpowania bohaterów przedstawionych opowiadañ, kolorowanie obrazków
przedstawiaj¹cych pieska z pust¹ miseczk¹.
Apel o udzia³ w akcji skierowany do naszych
przedszkolaków nie pozosta³ bez echa. Ju¿
w pierwszym dniu pojemniki pe³ne by³y puszek,
suchej karmy, znalaz³o siê te¿ kilka koców,
misek, a nawet zabawek. Jestemy wdziêczne dzieciom i ich rodzicom za to, ¿e umo¿liwili swoim pociechom poczuæ, ¿e choæ s¹
jeszcze ma³e, to ju¿ mog¹ zadecydowaæ o polepszeniu losu innych  w tym przypadku
zwierz¹t. Którego dnia przechodz¹c obok
schroniska byæ mo¿e us³ysz¹ radosne g³osy
tych, którym pomog³y: hau, hau, miau, miau!!!
Dzieci przekaza³y na rzecz schroniska liczne paczki z ¿ywnoci¹ i innymi artyku³ami
dla zwierz¹t

Dyrektor Przedszkola Nr 1
Dorota Malarska

ZDROWIE

Poradnia
MILANMED
informuje
Szanowni Pañstwo!
Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e od
1 lipca 2008 r. nasza Poradnia przyjmuje pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Pacjenci przyjmowani s¹ na podstawie skierowania od lekarza pierwszego
kontaktu oraz dokumentu potwierdzaj¹cego ubezpieczenie zdrowotne.
Poradnia czynna jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00-18.00
Pacjenci maj¹ mo¿liwoæ skorzystania z porady lekarza specjalisty w zakresie: ortopedii, neurologii, fizjoterapii.
Wizyty lekarskie odbywaj¹ siê:
 wtorek w godz. 8.00-12.00
 czwartek w godz. 14.00-18.00
Wizyty lekarskie, tylko po wczeniejszym zapisie.
Rados³aw Grzywacz

$

Spotkania w³adz samorz¹dowych
z Mieszkañcami  jesieñ 2008
Radni i Burmistrz Miasta Milanówka serdecznie zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u
w jesiennych spotkaniach w³adz samorz¹dowych z Mieszkañcami, które odbêd¹ siê:
l Dla Mieszkañców z okrêgu wyborczego nr 1, 2, 3
(obszar na pó³noc od torów PKP)
spotkanie odbêdzie siê w dniu 3 listopada br.(poniedzia³ek) o godz. 18.00 w Zespole
Szkó³ Gminnych nr 3 przy ul. ¯abie Oczko 1
l Dla Mieszkañców z okrêgu wyborczego nr 4, 5
(obszar na po³udnie od torów PKP do ul. Królewskiej)
spotkanie odbêdzie siê w dniu 4 listopada br. (wtorek) o godz. 18.00 w siedzibie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej przy ul. Warszawskiej 18
l Dla Mieszkañców z okrêgu wyborczego nr 6,7
(obszar na po³udnie od ul. Królewskiej)
spotkanie odbêdzie siê w dniu 5 listopada br. (roda) o godz. 18.00 w Zespole Szkó³
Gminnych nr 1 przy ul. Królewskiej 69
l Dla Mieszkañców osiedla GSM
spotkanie rodowiskowe odbêdzie siê w dniu 6 listopada br. (czwartek) o godz. 18.00
w wietlicy osiedlowej przy ul. Brzozowej.
Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Jesienny odbiór worków z liæmi
Kwarta³ I
12.11.2008 r. do 14.11.2008 r.
od godziny 8.00
Asnyka, Barwna, Bratnia, Brzuzka A.,
Chopina, Chrzanowska, Ciasna, Daleka,
Dowcip, Dzier¿anowskiego, Gombrowicza
W., Górnolena, Grodeckiego, Grodziska,
Kalinowa, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Kolorowa, Kocielna, Kociuszki, Krakowska
(KociuszkiWielki K¹t), Krasiñskiego (KociuszkiWojska Polskiego), Kraszewskiego,
Królowej Jadwigi, Krucza, Kwiatowa Lasockiego, U. Ledóchowskiej, Ludna, Macierzanki, Ma³a, Mickiewicza, Moniuszki, C.K. Norwida, Nowa, Obwodu AK Ba¿ant, Okopy Górne, Parkowa, Partyzantów, Pasieczna, Pewna, Piaski, Piaskowa, Plantowa, Podgórna
(KociuszkiGrodeckiego), Pó³nocna, Prusa,
Pusta, Reymonta, Rolna, Rzeczna, Skromna,
S³owackiego, Smoleñskiego (tory PKPKocielna), Sobieskiego, Spacerowa, Spó³dzielcza, Starodêby, Stawy, Szarych Szeregów,
J. Szczepkowskiego, wierkowa, L. Teligi,
Tuwima, W¹ska, Wielki K¹t, Wigury, Wojska
Polskiego, Wronia, Zachodnia, Zamenhofa,
Zarzeczna, ¯abie Oczko, ¯ukowska, ¯wirki.

Kwarta³ II
15.11.2008 r. do 18.11.2008 r.
od godziny 8.00
Czubiñska, Dworcowa, Falêcka, Gospodarska, Jemio³uszek, Kaprys, Klonowa, Koñcowa, Krakowska (KociuszkiCzubiñska),
Krasiñskiego (KociuszkiPiasta), Leny
lad, Leszczynowa, Letnicza, Lipowa, Literacka, 3-go Maja, 9-go Maja, Modrzewiowa,
Naddawki, Nieca³a, Niska, Ogrodowa, Olszowa, Orzeszkowej, Owocowa, Parkingowa,
Piasta, Podgórna (KociuszkiWspólna),
Podlena, Po³udniowa, Przerwana, Przysz³oci, Ruczaj, Sadowa, Sienkiewicza, S³owików, So³ecka, Spokojna, Topolowa, Trêbacka, Wiejska, Wiosenna, Wjazdowa, Wlot,
Wójtowska, Wschodnia, Wspólna, Wylot,
Zaciszna, Zak¹tek, Za³amana, Zielona, ¯ytnia, ródlana.

Kwarta³ III
19.11.2008 r. do 21.11.2008 r. od
godziny 8.00

Bagnista, Bliska, Brzozowa, Dêbowa,
Dembowskiej, Dzia³kowa, Gen. A.E. Fieldorfa, Grabowa,Por. St. Hellera, Jedwabna,
Jesionowa, Kasztanowa, Kazimierzowska,
Królewska (Pi³sudskiego  w kierunku Grodziska Maz.), Ksi¹¿enicka, £¹czna, £¹kowa,
Na Skraju, Marzanny, Morwowa, Nowowiejska, Okólna, Okrzei, Pi³sudskiego, Poziomkowa, Ptasia, Radosna, ks. Skargi, Smoleñskiego (tory PKP  ks. Skargi), Sportowa, Staszica, rednia, Warszawska (Pi³sudskiego 
w kierunku Grodziska Maz.), Wysoka, Wysockiego, Zielna.

Odp³atny punkt odbioru bio-odpadu przeznaczony jest wy³¹cznie dla mieszkañców
miasta Milanówka. Punkt jest dofinansowywany przez Urz¹d Miejski w Milanówku.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher

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

Kwarta³ IV
22.11.2008 r.
do 25.11.2008 r.
od godziny 8.00
Akacjowa, Bartosza, Bociania, Brwinowska, Charci Skok, Cicha, D³uga, Dolna,
Fiderkiewicza, G³owackiego, Graniczna,
Grudowska ,In¿ynierska, Iwaszkiewicza, Jab³onowa, Jasna, Jaminowa, Jod³owa, Konopnickiej, Konwaliowa, Królewska (Pi³sudskiego  w kierunku Pruszkowa), Krótka,
Krzywa, Lena, Magnolii, Makowa, Marsza³kowska, Mi³a, Nadarzyñska, Owczarska,
Per³owa, Piêkna, Podkowiañska, Podwiejska, Poleska, Polna, Projektowana, Promyka, Prosta, Pró¿na, Przechodnia, Przejazd,
Przeskok, Rososzañska, Ró¿ana, Skona,
S³oneczna, Sosnowa, Szkolna, lepa, rodkowa, Sympatyczna, Turczynek, Warszawska (Pi³sudskiego  w kierunku Pruszkowa),
Weso³a, Wiatraczna, Wierzbowa, Winiowa, Zaw¹ska.
Worki nale¿y wystawiæ na ulice w pasach
chodnikowych, w dniach wywozu do godziny 8.00. Worki powinny byæ zawi¹zane lub
zaklejone tam¹ klej¹c¹. Worki ustawione na
terenie posesji, jak równie¿ wystawione po
terminie, nie bêd¹ odebrane!
UWAGA!
Jednostka wywozowa za zabrane worki
nie pozostawia pustych worków. W worki
ka¿dorazowo nale¿y zaopatrywaæ siê w placówkach handlowych. Rozmiar i kolor worków dowolny.
LICIE w workach mo¿na tak¿e odp³atnie dostarczyæ do punktu odbioru bio-odpadów przy ul. Konopnickiej, róg Wiatracznej.

Bio-odpady

Szanowni Mieszkañcy!
Uprzejmie informujê, ¿e od dnia 1 listopada 2008 roku ulegaj¹ zmianie godziny pracy tymczasowego odp³atnego punktu odbioru bio-odpadu (trawy, lici) na terenie przy
ul. Konopnickiej róg Wiatracznej.
Tymczasowy punkt odbioru bio-odpadu
otwarty bêdzie od wtorku do soboty w godz.
15.00-19.00 do 13.12.2008 r. w³¹cznie.
Odp³atny punkt odbioru bio-odpadu przeznaczony jest wy³¹cznie dla mieszkañców
miasta Milanówka 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
Na tym terenie dzia³a równie¿ punkt odbioru sprzêtu RTV i AGD, gdzie mo¿ecie Pañstwo oddaæ zu¿yty sprzêt. Punkt ten otwarty
bêdzie od listopada we wtorki i czwartki
w godzinach 15.00-19.00.
Kierownik Referatu Ochrony rodowiska
Beata Szumacher
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Z notatnika
Miejskiego Stra¿nika
wrzesieñ 2008

01.09.  Dwóch stra¿ników miejskich na
obrze¿ach miasta przy ul. Rososzañskiej
ujawni³o porzucony, czêciowo zdekompletowany m.in. bez kó³ i tablic rejestracyjnych
samochód VW Golf. Po konsultacjach z dy¿urnymi Stra¿y i Policji okaza³o siê, ¿e pojazd ten zosta³ skradziony poprzedniego dnia
z terenu Brwinowa. W oczekiwaniu na przyjazd ekipy policyjnej stra¿nicy zdo³ali ustaliæ
sprawców kradzie¿y tego samochodu 
2 mieszkañców Milanówka, a tak¿e miejsce
przechowywania przez nich wymontowanych z auta czêci. Wszystkie poczynione
przez stra¿ników ustalenia potwierdzi³y siê
w toku policyjnego postêpowania.
02.09.  Patrol stra¿y ujawni³ na parkingu przy ul. Warszawskiej przed dworcem PKP
niezamkniêty samochód Fiat 126p. Roztargnionego w³aciciela poinformowano
o koniecznoci zabezpieczenia pojazdu zanim
zagocili w nim amatorzy cudzej w³asnoci.
03.09.  Po przyjêciu zg³oszenia o wyciêciu drzew na ty³ach bazy transportowej przy
ul. Podwiejskiej stra¿nicy potwierdzili ten
fakt. Ocen¹ takiego postêpowania zaj¹³ siê
Ogrodnik Miejski powiadomiony o zdarzeniu.
Oko³o godz. 20.00  dy¿urny otrzyma³
zg³oszenie, ¿e w rejonie ul. Krakowskiej za
k³adk¹ grupa m³odzie¿y zabawia siê wybiegaj¹c na torowisko przed nadje¿d¿aj¹ce poci¹gi. We wskazane miejsce niezw³ocznie
uda³ siê patrol, ale uczestnicy tej zabawy
na widok radiowozu uciekli z tego miejsca
i ju¿ zaprzestali tej formy rozrywki.
05.09. godz. 16.15  na ul. Grudowskiej
przy Warszawskiej ujawniono zaparkowany
Fiat Uno, z którego na jezdniê wycieka paliwo. Wspólnie ze Stra¿¹ Po¿arn¹ zabezpieczono miejsce wycieku, rozlane paliwo zosta³o zneutralizowane, a nastêpnie ustalono
w³aciciela i powiadomiono go o koniecznoci zabezpieczenia pojazdu
07.09. godz. 10.30  Zlokalizowano mê¿czyznê spo¿ywaj¹cego alkohol na ty³ach sklepu
Biedronka i zak³ócaj¹cego spokój. Z uwagi
na jego zachowanie karê wymierzy mu S¹d.
Godz. 16.00  Podczas patrolu dworca
PKP zauwa¿ono le¿¹cego na ³awce m³odego
mê¿czyznê znajduj¹cego siê pod silnym
dzia³aniem rodków odurzaj¹cych. Konieczne by³o wezwanie pogotowia ratunkowego,
a ¿e nawet wobec personelu medycznego
zachowywa³ siê on agresywnie, niezbêdne
by³o konwojowanie przez stra¿nika podczas
przewo¿enia go do Szpitala Zachodniego.
Godz. 23.45  Wspólny patrol uda³ siê na
interwencjê domow¹ przy ul. Brwinowskiej.
Na miejscu ustalono, ¿e aktywn¹ uczestniczk¹ libacji alkoholowej jest matka ma³ego
dziecka, z którym przysz³a tu w gocinê.
Dziecko przekazane zosta³o jego ojcu,
a o takim postêpowaniu troskliwej matki
powiadomione zosta³y w³aciwe instytucje.
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12.09. godz. 11.30  na ul. Kociuszki
stra¿nik wystawi³ wezwanie kierowcy samochodu Daewoo Matiz, który sta³ w miejscu
obowi¹zywania zakazu zatrzymywania. Po
kilku minutach do auta podesz³o dwóch m³odych mê¿czyzn, jeden z nich po przeczytaniu wezwania wyrzuci³ je na ulicê, a nastêpnie wsiad³ do samochodu i odjecha³ wraz
z koleg¹. Ale widzia³ to operator monitoringu wizyjnego i pojazd ten zatrzymano na ulicy Nowowiejskiej. W trakcie kontroli okaza³o siê, ¿e kierowca Matiza nie posiada prawa
jazdy. Za parkowanie w miejscu niedozwolonym
oraz zamiecenie ulicy zosta³ on przez stra¿nika ukarany mandatem w wysokoci 150 z³,
natomiast za kierowanie pojazdem bez
uprawnieñ policjant wystawi³ 500 z³ mandat.
17.09. godz. 16.10 W trakcie patrolu przy
budynku ul. Krakowska 11 od strony Skweru im. Wdowiaka zauwa¿ono le¿¹cego mê¿czyznê, jak siê okaza³o w stanie upojenia alkoholowego. Po sprawdzeniu jego stanu
zdrowia przez ratownika medycznego zosta³
on przewieziony do miejsca zamieszkania.
Po wytrzewieniu pana wezwano do Stra¿y
Miejskiej, gdzie zosta³ ukarany mandatem
karnym 100 z³ za nieobyczajne zachowanie.
20.09. godz. 6.20  Stra¿nik wraz z bezdomnym przebywaj¹cym ostatnio na jednej
z ³awek skweru im. Starzyñskiego przy
ul. Kociuszki uda³ siê radiowozem SM do
schroniska dla bezdomnych w S³omczynie.
Wczeniejsze, dwukrotne próby umieszczenia tego bezdomnego w schroniskach warszawskich ze wzglêdów proceduralnych nie

powiod³y siê. Sam zainteresowany nie wyra¿a³ uprzednio zgody na umieszczenie go
w schronisku i dopiero gwa³towne och³odzenie sk³oni³o go do zmiany swego stanowiska. Kierownik schroniska w S³omczynie
odmówi³ jednak przyjêcia bezdomnego, motywuj¹c z³ym stanem jego zdrowia i koniecznoci¹ podjêcia przez niego leczenia. W tej
sytuacji bezdomny zosta³ przewieziony do
Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.
Szkoda tylko, ¿e bezdomny tak póno zdecydowa³ siê na umo¿liwienie udzielenia mu
pomocy.
24.09. godz. 19.55 Po zg³oszeniu od
mieszkañca ul. Marsza³kowskiej wylegitymowano trzech mê¿czyzn, którzy wrzucili na
posesjê wystawiony wczeniej worek AMINEX-u ze szk³em. Jednego z mê¿czyzn ukarano mandatem w wysokoci 100 z³, pozosta³ych dwóch pouczono o stosownym zachowaniu. Godzinê póniej tych samych
mê¿czyzn zauwa¿ono jak za sklepem Biedronka spo¿ywaj¹ alkohol. Wszyscy zostali
ukarani mandatami.
26.09. godz. 15.39 Na ul. Królewskiej
funkcjonariusz SM zauwa¿y³ poszukiwanego przez policjê mieszkañca Milanówka.
Mê¿czyzna zosta³ ujêty i przekazany policji.
30.09. godz. 11.05 Po anonimowym
zg³oszeniu patrol SM zlokalizowa³ na ulicy
Przeskok nietrzewego mê¿czyznê, przy
którym biega³ bez ¿adnego zabezpieczenia
pies. W³aciciela czworonoga wylegitymowano i poinformowano o skierowaniu przeciwko niemu Wniosku o ukaranie za brak nale¿ytego nadzoru nad zwierzêciem.
Opracowa³
Komendant Stra¿y Miejskiej
Andrzej Wac³awek

Problem bezdomnoci

Ju¿ pierwsze wrzeniowe nadejcie och³odzenia spowodowa³o potrzebê
interwencji wobec bezdomnego mieszkañca naszego miasta
spêdzaj¹cego dnie i noce na jednej z ³aweczek skweru im. Bienia przy
ul. Kociuszki.
W trakcie za³atwiania formalnoci zwi¹zanych z zapewnieniem bezdomnemu dachu nad g³ow¹ uwidoczni³y siê prawne i proceduralne uwarunkowania, które musz¹ byæ
spe³nione, aby po wyra¿eniu przez zainteresowanego zgody mo¿na by³o umieciæ go
w noclegowni czy schronisku. Dla usprawnienia dzia³ania w tym wzglêdzie Orodek
Pomocy Spo³ecznej oraz Stra¿ Miejska wymieni³y siê dotychczasowymi dowiadczeniami w tym wzglêdzie oraz uaktualni³y wykazy schronisk, noclegowni i jad³odajni dla
bezdomnych na terenie województwa mazowieckiego. Ustalono tak¿e procedury postêpowania w przypadku ewentualnego
umieszczania bezdomnego w której z takich
placówek.
Mimo, ¿e w Milanówku problem bezdomnoci nie jest zjawiskiem powszednim, ka¿-

dy, choæby pojedynczy przypadek dotycz¹cy
osoby bezdomnej winien byæ za³atwiany
z nale¿yt¹ starannoci¹ i z poszanowaniem
dla godnoci ludzkiej. Wszelkie sygna³y i informacje o bezdomnych lub osobach oczekuj¹cych pomocy mo¿na przekazywaæ bezporednio do Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41  tel.
(022) 724 97 92 oraz ca³odobowo do Stra¿y
Miejskiej w Milanówku  tel. (022) 724 80
45 lub z terenu Milanówka na alarmowy telefon bezp³atny Stra¿y Miejskiej 986, a instytucje zajmuj¹ce siê t¹ problematyk¹ niezw³ocznie podejm¹ stosowne dzia³ania.
Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej
Barbara Kucharska
Komendant Stra¿y Miejskiej
Andrzej Wac³awek

Wystawa milanowskich artystów w Welzheim

ci¹g dalszy ze str. 10

wspó³czesne widzenie wiata, gdzie kolor i wiat³o s¹ g³ównym tematem wystawianych prac. Artysta operuje w³asn¹ gam¹ kolorów,
opart¹ na sepiach, br¹zach i ugrach. Bezb³êdnie i z ogromnym wyczuciem buduje kolor, tworz¹c dzie³a o specyficznej atmosferze nostalgii, poetyckoci i metafory.
Ryszard Krawczyk pokaza³ doskona³e rysunki i rzeby ceramiczne, barwione. Rysunki o charakterze realistycznym rysowane s¹
w perspektywie linearnej o zdecydowanie jasno okrelonej kresce.
Rzeby ceramiczne czêsto o animalistycznej tematyce, wiadcz¹
o w³asnej interpretacji otaczaj¹cego nas wiata, przez co uzyskuj¹
nowoczesn¹ formê.
W³odzimierz Starociak maluje w konwencji realistycznej g³ównie pejza¿e Mazowsza, a zw³aszcza krajobraz i architekturê swego
rodzinnego miasta Milanówka. Dobry rysunek, wyczucie koloru
i wiat³a oraz umi³owanie przyrody to podstawy, na których opar³ swój
wiat malarski. Na obrazach widzimy ³¹ki, pola, lasy, rzeki, jeziora,
s¹ to wdziêczne tematy dla malarza, który wyranie opowiada siê za
wspó³czesnym realizmem nawi¹zuj¹cym do impresjonizmu i koloryzmu. Wa¿nym aspektem tej twórczoci jest wiadomoæ w³asnych tra-

Prace Danuty Ro¿nowskiej-Borys zaprezentowane w Welzheim

Tadeusz
Puszcz
zaprezentowa³
obrazy
surrealistyczne,
o silnym,
sugestywnym
oddzia³ywaniu

Rzeby ceramiczne,
barwione
Ryszarda Krawczyka

dycji i traktowanie ich jako zaplecza kulturowego dla w³asnej malarskiej
interpretacji wiata. (Halina Politowska, Teresa Lesiñska-Sztuka)
W wystawie bra³o udzia³ piêciu artystów, ogó³em wystawiono
14 obrazów i 8 rzeb. Wystawa spotka³a siê z wielkim zainteresowaniem zwiedzaj¹cych, wród których znaleli siê równie¿ nabywcy
kilku wystawianych prac. Stworzy³a ona podstawê dla dalszej wymiany kulturalnej i artystycznej miêdzy Welzheim i Milanówkiem.
Wystawê zwiedzi³a konsul generalny RP El¿bieta Sobótka, która
specjalnie przyby³a do Welzheim z okazji podpisania partnerskiej
umowy. Obecnoæ Pani Konsul podnios³a rangê wydarzenia, zw³aszcza, ¿e jest ona gor¹c¹ orêdowniczk¹ normalizacji kontaktów miêdzy naszymi krajami.
W planach na nastêpne lata jest prezentacja twórczoci m³odych
artystów plastyków z Milanówka.
Pragnê podkreliæ przy okazji tej informacji, ¿e powodzenie
wszelkich dzia³añ ma u podstawy wielkie zaanga¿owanie dzia³aj¹cego w sprawie zespo³u. I tak, przy aktywnej pomocy naszych przyjació³ z Welzheim, jak i naszych kolegów radnych, techniczne prace
nieodzowne w aran¿acji wystawy, zosta³y sprawnie wykonane, za
co wszystkim jako komisarz wystawy serdecznie dziêkujê.
W³odzimierz Starociak

Milanowska Grz¹dka Teatralna
ci¹g dalszy ze str. 2

Dzieci nagrodzone w konkursie plastycznym:
Kategoria wiekowa: 10 lat i powy¿ej
1 miejsce: Karolina £apiñska 11 lat
2 miejsce: Robert Olczak 10 lat i Beata
Starzyñska 10 lat
3 miejsce: Dominik Puniak 10 lat
Kategoria wiekowa: 8-9 lat
1 miejsce: Patryk B¹czkowski 8 lat
2 miejsce: Wiktoria Draniak 8 lat
3 miejsce: Faustyna Dru¿ycka 8 lat
wyró¿nienie: Julia Królikowska 8 lat
Kategoria wiekowa: 6-7 lat
1 miejsce: Paulina Sielska 7 lat
2 miejsce: Ola Kopacz 7 lat
3 miejsce: £ukasz £apiñski 6 lat

Kategoria wiekowa 0-5
1 miejsce: Wojtek Wojcieski 4,5 lat
i Ola Florczak 5 lat
2 miejsce: Julia Szlaga 5 lat
3 miejsce: Zuzia Bukowska 3,5 roku
i Ania Florczak 3 lata
Ogromne zainteresowanie Milanowsk¹
Grz¹dk¹ Teatraln¹ i radoæ na twarzach dzieci przekonuje o s³usznoci realizowania tego
typu projektów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami¹tkowe prezenty, a jedna z rodzin
na podstawie losowania pojedzie na niezapomnian¹ wycieczkê.
Milanowska Grz¹dka z pewnoci¹ kojarzyæ siê bêdzie z dzieciêcymi emocjami, kolorami i rodzinn¹ atmosfer¹.
Biuro Koordynacji Prac Artystycznych
CKiP

Przedstawienie Wêdrówka ma³ej chmurki
wzbudzi³o zachwyt nie tylko wród dzieci

'
'

Milanowianka Mistrzyni¹ Polski
w uje¿d¿aniu kuca

W dniach 19-21 wrzenia w Poznaniu odby³y siê rozgrywki Mistrzostw
Polski i Pucharu Polski Kuców w uje¿d¿eniu. Puchar Polski grupy A
wygra³a Anna Bortnik na kucu Aztek.
11-letnia milanowianka od roku trenuje
i startuje w barwach warszawskiego SKJ
TRAWERS. By³y to pierwsze zawody rangi
Mistrzostw Polski m³odziutkiej zawodniczki, a ju¿ okaza³a siê najlepsz¹ w Polsce
w swojej kategorii wiekowej.
Medal z wizerunkiem wiêtego Jerzego
otrzymany w Poznaniu by³ ju¿ trzecim z³otym kr¹¿kiem zdobytym przez m³odziutk¹
zawodniczkê w ci¹gu minionego miesi¹ca.
Trzy tygodnie wczeniej zajê³a:
l pierwsze miejsce w XXXI Mistrzostwach
Warszawy i Mazowsza w Uje¿d¿eniu;
l pierwsze miejsce w V Warszawskiej Olimpiadzie M³odzie¿y  równie¿ w konkurencji uje¿d¿enia.
Sukces m³odej amazonki zosta³ przez ni¹
ciê¿ko zapracowany: regularne treningi
6 razy w tygodniu przez ca³y rok, bez wzglêdu

na pogodê, pod okiem najlepszych polskich
trenerów, brak czasu na w³asne przyjemnoci,
koniecznoæ bardzo sprawnego organizowania swojego dnia pracy sta³y siê codziennoci¹ tej zwyczajnej, z pozoru, nastolatki.
Radoæ, duma i wzruszenie towarzysz¹ce wys³uchaniu zagranego specjalnie dla niej,
tradycyjnie jako zwyciê¿czyni Pucharu Polski, Mazurka D¹browskiego wynagrodzi³y
Ance wszystkie wyrzeczenia zwi¹zane z codziennymi treningami i zmobilizowa³y do
zdobywania nastêpnych trofeów. Dwa tygodnie póniej, w Ksi¹¿enicach, nasza zawodniczka wystartowa³a w Pucharze Mazowsza
w Uje¿d¿eniu oraz Miêdzywojewódzkich
Mistrzostwach M³odzików w konkursie
kombinowanym (uje¿d¿enie i skoki). Stamt¹d równie¿ przywioz³a dwa z³ote medale
i dwa piêkne puchary. ¯yczymy Ance i jej rumakowi udanych startów.
Biuro Promocji Miasta

Anna Bortnik na swoim kucu
po wygranych Mistrzostwach w Poznaniu

Terenowe wycigi
kolarskie

W sobotê, 20 wrzenia o godzinie 11:00, z Parku Lenego
przy ul. Starodêby, 67 uczestników ruszy³o ulicami miasta
na Stadion Miejski, gdzie rywalizowali w wycigach
rowerowych o Puchar Burmistrza Miasta. Sêdzi¹ g³ównym
zawodów by³ Jerzy Majewski.
WYNIKI ZAWODÓW
Klasy 1-4 SP
Dziewczynki
1 m-ce Aleksandra Szymczak
2 m-ce Katarzyna Domañska
3 m-ce Patrycja Szymañczak
Ch³opcy
1 m-ce Micha³ Ostrowski
2 m-ce B³a¿ej Gembal
3 m-ce Franek De Latour
Klasy 5-6 SP
1 m-ce Gabrysia Sobczak
2 m-ce Agnieszka Szymañczak
3 m-ce Edyta Komendarek
Ch³opcy
1 m-ce Krzysztof Kurowski
2 m-ce Julek £uczyc-Wyhowski
3 m-ce Wawrzyniec Gembal

Przygotowania do startu

Najlepsi w kategorii gimnazjum stanêli na podium

Biuletyn Miasta Milanówka

Klasy Gimnazjalne
Dziewczynki
1 m-ce Sylwia Zajkowska
2 m-ce Karolina Szatanik
3 m-ce Agnieszka Wasek
Ch³opcy
1 m-ce Sylwester Trêbiñski
2 m-ce Wojtek £uczyñski
3 m-ce Tomek Boczek
W kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa nr 2. Natomiast
w kategorii gimnazjów  Zespó³ Szkó³ Gminnych nr 3. Nagrody wrêcza³ Burmistrz Jerzy
Wysocki.
Koordynator ds. sportu
W³odzimierz Filipiak
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