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Komisja Rewizyjna zgodnie z literą 
prawa, jak co roku, do 15 czerw-
ca zobowiązana była do złożenia  
w RIO opinii w sprawie sprawoz-
dania finansowego miasta wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania  
budżetu miasta za miniony rok. 
Składając powyższą opinię, Ko-
misja Rewizyjna przedstawiła  
wniosek o nieudzielenie absoluto-
rium burmistrzowi za 2012 rok. 

Za takim wnioskiem głosowały  
4 osoby: przewodnicząca, Katarzy-
na Słowik, Ewa Galińska, Aleksandra 
Krystek i Maria Swolkień – Osiecka.  

Radna Hanna Młynarska głosowała 
przeciw.

W uzasadnieniu wniosku o nie-
udzielenie absolutorium bur-
mistrzowi, członkowie Komisji  
zaznaczyli, że pomimo pozytyw-
nego zaopiniowania sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu miasta  
za 2012 rok, to same działania bur-
mistrza  rozpatrywane pod kątem  
legalności, celowości, rzetelności 
i gospodarności zostały ocenione 
negatywnie. 

Argumentując swoją decyzję,  
Komisja Rewizyjna wskazała kilka 
kwestii budzących w jej opinii wiele 
zastrzeżeń:

1. Duże wydatki z budżetu na pro-

mocję miasta – 340 236 zł, Straż 
Miejską – 1 301 228 zł i Urząd Miasta 
6 157 497 zł.

2. Bardzo wysokie wydatki z budżetu 
na umowy zlecenia i umowy o dzieło  
– 246 186 zł.

3. Ogromne nakłady inwestycyjne  
w wysokości 505 000 zł na remont 
kuchni i stołówki w SP nr 2

4. Brak nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją bardzo kosztow-
nej modernizacji (ponad 8,0 mln 
zł – zakup i modernizacja bu-
dynku oraz ulic wokół siedziby 
Urzędu Miasta przy ul. Spacero-
wej 4, czego konsekwencją było  
wydatkowanie w 2012 roku kwoty  
270 000 zł na opłacenie kosztów 
ugody sądowej z wykonawcą robót.

5. Zaciąganie kolejnych kredytów 
bankowych zwiększających zadłu-
żenie miasta.

6. Wykonanie robót drogowych  
na ulicach, które nie wymaga-
ły zmiany nawierzchni (ul. Leśna, 
Krótka) na kwotę 218 400 zł, pod-
czas gdy w mieście jest dużo in-
nych dróg, które od wielu lat pilnie 
wymagają naprawy, budowy czy 
utwardzenia.

7. Brak efektywnych działań w za- 
kresie odnowienia kanaliza-
cji burzowej oraz remontowania  
rowów melioracyjnych i przepustów 
ulicznych, czego wynikiem są co-
raz częstsze podtopienia posesji 
mieszkańców.

8. Wysokie kwoty wydatkowane z bu-

Na ostatniej sesji przedmiotem dyskusji dla radnych 
trzymających władzę stała się nie negatywna opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej ani dymisja kierow-
nika Referatu Geodezji, a zawinięty w papier bukiet, 
który Komisja Rewizyjna otrzymała od mieszkańców.

Po raz pierwszy w historii rady miasta przychylna 
zwykle i liberalna Regionalna Izba Obrachunkowa za-
kwestionowała finanse naszej gminy. To rzecz ważna 
i niepokojąca, pilny temat do rozważań dla radnych, 
zwłaszcza, że dotyczy źle wydawanych naszych 
wspólnych pieniędzy. Tylko, że radni w ważnych kwe-
stiach milczą. O czym mają dyskutować? Nie są od 
dyskutowania, ale od karnego podnoszenia ręki. Radni 
przychylni władzy, którzy przypisali się do innej, mało 
ciekawej roli ucinania pytań, zajmują się gaszeniem 

mieszkańców oraz czterech opozycyjnych radnych.

Mieszkańcy przysyłając Komisji Rewizyjnej kwiaty dali 
wyraz wdzięczności za ciężka pracę, stanie na straży 
porządku i sprawiedliwości w Milanówku, za mozolne 
wertowanie dokumentów zakończone ujawnieniem 
poważnych nieprawidłowości. Bukiet kwiatów od 
mieszkańców stał się obiektem spekulacji i podejrzeń 
czy to przypadkiem nie bomba, która została w ten 
sposób wniesiona na salę obrad. Zanim bukiet trafił 
do adresatek przenoszono go z miejsca na miejsce 
i wyniesiono na zaplecze. Proponuję zajęcie się po-
ważniejszymi rzeczami i zejście na ziemie, bo pod 
cyrk nie podkłada się bomb.

Tamara Gujska-Szczepańska

Pod cyrk  
nie podkłada się bomb

Lista grzechów głównych
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka o nieudzielenie absolutorium burmi-
strzowi Milanówka z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
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dzetu miasta na opłacenie rozmów  
ze służbowych telefonów komórko-
wych. W 2012 roku to kwota 15 319 zł  
(to opłata za użytkowanie 6 służbo-
wych telefonów).

9. Zwrot kosztów pracownikom 
urzędu i jednostek administra-
cyjnych za miesięczne bilety PKP  
na dojazdy do pracy. W 2012 roku 
była to kwota 8 895, 20 zł. (pracow-
nicy mogli faktyczne koszty biletów 
PKP odliczyć wykazując w kosztach 
uzyskania dochodów w PiT)

10. Opłacenie z budżetu mia-
sta grzywny i kosztów sądowych  
w wysokości 7099, 04 zł zasądzo-
nych burmistrzowi  Miasta prawo-
mocnymi wyrokami Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego  
w Warszawie.

11. Narastające w wysokim tempie  
zadłużenie najemców w lokalach  
komunalnych jak i socjalnych. 

Całkowite zadłużenie wynosiło 
546 007, 75 zł  
z tego:  
czynsze 429 683,04 zł,  
ustawowe odsetki 69 338,90 zł  

i media 46 958,83 zł.  
Przy takim stanie rzeczy od 1 mar-
ca 2012 roku burmistrz jeszcze 
podwyższył czynsz w tych lokalach. 

Windykacja ZGKiM jest mało 
skuteczna. 

12. Zadłużenie całkowite (łącznie  
z odsetkami) najemców w lokalach 
TBS na koniec 2012 roku wynosiło  
419 698,95 zł

13. Wysokie koszty utrzymania 
basenu miejskiego w 2012 roku 
wyniosły 174 038 zł, a dochody ze 
sprzedaży biletów wstępu to kwota 
19 402 zł.

14. Wzrastająca ilość skarg na 
działalność burmistrza. W 2012 
roku do Komisji Rewizyjnej wpłynęło 
51 skarg i 18 wniosków.

15. Zastrzeżenia Komisji Re-
wizyjnej budzą wyniki kon-
troli przeprowadzonej w Re-
feracie Geodezji i Gospodarki  
Przestrzennej UM.

W dniu 26.06.2013 roku o godz. 
9:19 Urząd Miasta otrzymał fak-

sem Uchwałę Nr Wa.235. 2013 
składu Orzekającego RIO z dnia 
24.06.2013  w sprawie opinii  
o wniosku Komisji Rewizyjnej  
o nieudzielenie absolutorium 
burmistrzowi Milanówka za 2012 
rok. Według składu orzekającego 
wniosek Komisji Rewizyjnej o nie-
udzielenie absolutorium burmi-
strzowi z tytułu wykonania budżetu  
za 2012 rok jest zatem uzasadnio-
ny w świetle sformułowanych przez 
KR zastrzeżeń, w związku z czym 
skład orzekający RIO postanowił jak 
w sentencji uchwały, czyli zaopi-
niował pozytywnie wraz z uwagami 
wniosek Komisji Rewizyjnej.

Muszę dodać, iż o powyższej 
uchwale RIO, Komisja Rewizyjna 
dowiedziała się dopiero w dniu  
27 czerwca po godz. 19:00 na Sesji. 
Tego dnia rano członkinie Komisji 
Rewizyjnej były w biurze rady i py-
tały o uchwałę RIO, ale otrzymały 
odpowiedź, że pismo z RIO jeszcze 
nie wpłynęło. 

Na ostatniej Sesji RMM, 27 czerwca,  
została podjęta błędna uchwała   
w sprawie udzielenia Burmi-

strzowi Miasta Milanówek ab-
solutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2012. Zgodnie  
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej jej 
tytuł powinien brzmieć: Uchwała  
w sprawie  nieudzielenia  burmi-
strzowi Miasta Milanówka absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu  
za rok 2012.

Równocześnie pragnę poinformo-
wać Czytelników, iż mimo nega-
tywnej opinii RIO niżej wymienieni 
Radni głosowali za udzieleniem 
absolutorium burmistrzowi za 2012 
rok:

Kubek Ewa, 
Młynarska Hanna, 
Osiadacz Bożena, 
Rytwińska Witold, 
sobczak Maria, 
starościak Włodzimierz, 
trębińska Małgorzata, 
Utrata Bożena, 
Wlazło Wojciech, 
Wójcik Karol.

 
Radna Ewa Galińska          

Lista grzechów głównych

Opinia RIO wydawałaby się sprawą ważną, można by rzec, wręcz prioryteto-
wą, bo mogącą mieć kluczowe znaczenie w głosowaniu nad udzieleniem 
absolutorium.

Komisja Rewizyjna upominała się o nie przed sesją, ale pisma nie otrzy-
mała.

Na prośbę o wyjaśnienie tej sytuacji otrzymała poniższą odpowiedź.

Najlepiej byłoby, aby Otwarte Ogrody opisał ktoś, kto 
uczestniczył we wszystkich, a my odwiedziliśmy tyl-
ko kilka, ale chcielibyśmy złożyć serdeczne podzię-
kowania mieszkańcom, bo to dzięki nim odbyły się 
Otwarte Ogrody. Gdyby nie ich dobre chęci, pomysły, 
poświęcony czas i społeczną pracą nie byłoby tego 
wydarzenia. Odbyłyby się zapewne jakieś imprezy 
miejskie pod tym hasłem w ramach kontynuacji 
tradycji, ale to już nie to samo, co otwarcie intym-
nej przestrzeni własnego ogrodu, czasem domu. 
Pokazanie swoich zainteresowań, pasji, znajomo-
ści, podzielenie się pomysłami, umiejętnościami  
i emocjami. Nie byłoby takiej integracji mieszkańców,  
bo chętniej odwiedza się ogród sąsiadów niż maso-
wą imprezę miejską, której bywalcami, oprócz mila-
nowian są również amatorzy piwa i innych wrażeń  
z okolicznych gmin. 

W willi Dina Mai Petry Kapituła Wielkiego Kalesona - 
kopalnia wiedzy o Milanówku zaprezentowała wysta-

wę poświęconą Milanówkowi lat dwudziestych i trzy-
dziestych, wydobywając na światło dzienne smaczki 
i nieznane historie nadające pikanterii dziejom  
„Starego Letniska”. W czasie prezentacji wystawy 
miał miejsce konkurs, w którym nagrody stanowiły 
książki wydane przez Kapitułę a wieczorem w tym 
samym miejscu odbyło się ogromne garden party,  
z dobrą muzyką i didżejem. Dużym powodzeniem, jak 
co roku cieszył się spacer architektoniczny organizo-
wany przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Tym 
razem prawie 100 osób zebrało się, żeby z przewodni-
kami uczestniczyć w spacerze ulicami: Krasińskiego,  
Piasta, Zaciszną. Wśród spacerujących byli miesz-
kańcy Warszawy, Józefowa, Konstancina, którzy 
przyjechali, żeby oglądać zabytkowe wille, warto, więc 
pamiętać, w czym leży potencjał naszego miasta.  
Dobrze, że Stowarzyszenie Razem Dla Milanówka 
stworzyło możliwość wyboru imprezy zakończe-
nia. Ci, którzy nie chcieli imprezy kończącej ogrody  
z autopromocją władz w pakiecie, mogli uczestniczyć 

w degustacji japońskiej kuchni, zapalać lampiony i 
wieszać je z dobra intencją w wybranych miejscach 
ogrodu, który po zapłonięciu ponad 70 lampionów 
wyglądał magicznie. Były drobne wpadki w postaci 
na opak wydrukowanego programu, który czytający 
próbowali przekręcać na wszystkie sposoby, aby do-
patrzeć się chronologii wydarzeń a dzieci marzące o 
locie balonem odchodziły z kwitkiem, nie mogąc nie 
tylko unieść się nad ziemię, ale nawet obejrzeć balon.  
W sobotę warunki były akurat dobre, pogoda stabilna, 
powietrze bardzo spokojne… Ładnie wygląda balon 
na niebie, a jeszcze ładniej w programie imprezy, 
tylko, że najgorzej jest zawieźć dzieci. Lepiej, więc 
umieszczać dla nich w programie punkty, które  
na 100% wypalą. 

Myślę, że ogrody organizowane prze miasto re-
prezentowały w tym roku trochę wyższy poziom,  
a cała impreza udała się i nie przeszkodziła jej nawet 
niedzielna ulewa, dodając posmak letniej przygody.  
W czasie Otwartych Ogrodów nieznajomi ludzie mi-
jając się na ulicy mówili sobie „dzień dobry”, jedni  
zakładali kapelusze, inni przebierali się żeby wtopić 
się w klimat któregoś z ogrodów, czym wzbudzali miłe 
odruchy mijanych przechodniów. Podczas Otwartych 
Ogrodów jesteśmy wyluzowani, milsi i gościnni.  
To w czasie Otwartych Ogrodów przyjeżdża do Mila-
nówka największa liczba gości. Jedni biorą w nich 
udział, inni zapraszani są przez znajomych, którzy  
w tych dniach maja okazje pochwalić się trochę 
swoim Milanówkiem, jeszcze inni odwiedzają miasto 
przyciągnięci informacją o ciekawym wydarzeniu. 
Wszyscy wyjeżdżali stąd pozytywnie zaskocze-
ni. Otwarte Ogrody to najlepsza promocja miasta.  
To faktyczne dni Milanówka, warto więc nie zepsuć 
tej tradycji, umiejętnie pielęgnować ją a być może 
w organizację Otwartych Ogrodów będą włączali się 
nowi mieszkańcy z dobrymi pomysłami.

Tamara Gujska Szczepańska

promocja miasta
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Rozmawialiśmy z powiatem o oświetlonej wysepce na 
środku asfaltu, bo jest na nim miejsce na poszerze-
nie drogi w okolicy wylotu ulicy Piaski. Powiat w tym 
roku nie ma pieniędzy, więc namalował zebry. Chyba 
musiała być wcześniej jakaś wizja lokalna: urzędnicy 
drogowi, powiatowi i nasi gminni przyjechali, obejrzeli, 
wspólnie coś uzgodnili i zadecydowali…

Mam nadzieję, że nie wodzili palcem po mapie w ga-
binetach. I cóż uradzili? Przy ul. Podleśnej prawie się 
udało, ale przy Gospodarskiej - Z G R O Z A ! ! !  Może 
brzmi to zbyt dramatycznie, ale tam, gdzie w grę 
wchodzi bezpieczeństwo lub życie ludzi małych i du-
żych, opuszcza mnie poczucie humoru. 

zrobiono tak:

a to bardziej logiczna propozycja:

Poza tym to przykład na beztroskie wyrzucanie pie-
niędzy w biednym powiecie i zadłużonej po uszy gmi-
nie. Ciekawa jestem, CO DALEJ? Co zaproponują wła-
dze powiatu czy Milanówka? Czekamy do pierwszych 
ofiar czy poprawiamy błąd w wakacje? We wrześniu 
jak wiadomo dzieci znowu pójdą do szkoły, a zimą 
wszystkie poprzeczne, dojazdowe ulice do Kościuszki 
są lodowiskiem i żaden człowiek nie powinien się tam 
znaleźć na jezdni między tańczącymi samochodami.

Wiadomo, że malowanie pasów nie rozwiązuje pro-
blemu. Już teraz widzimy, że samochody przed pa-
sami nie zwalniają. To jest takie rozwiązanie na pół 
gwizdka, a właściwie na ćwierć. Chcę wierzyć, że zebry 
są tymczasowe, ale prowizorki często trwają wiecznie. 
SOS Panie Starosto! SOS Panie Burmistrzu! 

Ewa Noińska

P.S.
W ostatnim Biuletynie p. Jerzy Wysocki chwalił się, że 
zaoszczędził 0,3 mln zł czyli 300.000zł z „bieżącego 
utrzymania dróg”. Nie rozumiem takiego myślenia. 
Zimą było bardzo ślisko, w jezdniach pełno dziur, a 
okazuje się, że była kasa. Stawiam Panu pałę za taką 
oszczędność!

Milanoza pospolita jest przypadłością atakującą 
mieszkańców Milanówka, którym z jakichś przyczyn 
zachciało się właśnie zrobić coś dla siebie albo oto-
czenia. Zaczyna się zwykle niewinnie. Pozytywnie 
nastawiony mieszkaniec Milanówka, przekonany, że 
wszystko w Milanówku działa tak jak w Warszawie 
zaczyna robić coś np. protestować przeciwko jakiejś 
inwestycji albo zakładać firmę, albo próbować dociec, 
dlaczego na jego ulicy nie ma jeszcze wodociągu, 
chociaż w szczerym polu kawałek dalej jest. Jednym 
słowem mieszkaniec Milanówka usiłuje albo wyegze-
kwować jakąś oczywistą rzecz, albo uzyskać odpo-
wiedź na jakieś oczywiste pytanie.

Tak mija mu zwykle kilka miesięcy, w czasie których 

mieszkaniec Milanówka usiłuje łagodnie wytłuma-
czyć różnym urzędnikom, że pewnych rzeczy nie wol-
no im robić, albo że pewne muszą zrobić i w pewnym 
momencie dochodzi do wniosku „Kurczę, tutaj nic nie 
działa!”. Czy ktos widział u siebie takie objawy? Tak 
właśnie wygląda pierwszy atak milanozy pospolitej.

Kiedy po pierwszym ataku milanozy pospolitej or-
ganizm dochodzi dosiebie, mieszkaniec Milanówka 
(ciągle jeszcze nie wierząc w to, co widzi) zaczyna 
rozgladać się po mieście w poszukiwaniu pomocy w 
zwalczeniu zarazy i natrafia na całe spektrum róż-
nych organizacji walczących z urzędnikami, z których 
każda robi mnóstwo, ale jakoś nie widać żeby coś  
z tego wynikało. Mieszkaniec Milanówka nabiera więc 

jak najgorszych podejrzeń  co do istniejących organi-
zacji (bo przecież niemożliwe, żeby przy tylu organi-
zacjach walczących z urzędnikami nic nie działało, tu 
musi być jakaś zmowa, to chyba same krety, które po 
cichu kolaborują z urzednikami). Poznajemy objawy? 
Jeśli tak to zaliczyliśmy właśnie milanozy pospolitej 
atak drugi.

Mniej odporne jednostki podobno na tym etapie od-
padają. Inni postanawiają, że oni wszystkim jeszcze 
pokażą i zaczynają angażować się w różne akcje,albo 
wręcz sami je inicjować zaliczając raz na jakiś czas 
w kolejne ataki milanozy pospolitej, z których warto 
wyróżnić: „frustrację po odmowie prokuratury zajęcia 
się sprawą”, „kac po butelce wina wypitej kiedy woje-
woda odrzucił skargę”, „czkawkę po obejrzeniu sesji 
rady miasta” itp.  Tak wygląda milanozy pospolitej 
etap trzeci.   

Do następnego etapu dochodzą sami twardziele. Tych 
nie rusza już naprawdę nic. Ani opinia „oszołomów/
mafii/złośliwych gnomów polujących na stołek bur-
mistrza”, ani nienawistne spojrzenia przy wejściu do 
milanowskiego urzędu. Milanoza pospolita na tym 
etapie przybiera już postać pozwalającą na koopera-
cję z innymi w celu dokopania tym, co sprawiają, że 
„nic tutaj nie działa”, dzięki czemu zaczyna się wresz-
cie odnosić jakieś sukcesy. Ktoś rozpoznaje objawy? 
To witamy w  milanozy pospolitej etapie czwartym.  

 Tak więc, mieszkańcu Milanówka, jeśli właśnie jesteś 
na wczesnym etapie milanozy pospolitej, to nie zała-
muj się, ani nie zastanawiaj się czy z tobą jest wszyst-
ko w porządku, albo czy z innymi tutaj jest wszystko 
w porządku. Tutaj naprawdę nic nie działa, ale na 
szczeście ty jesteś w lawinowo rosnącym gronie ludzi, 
którzy naprawdę chcą z tym coś zrobić.  

Kapituła Wielkiego Kalesona

Milanoza pospolita

czekamy do pierwszych ofiar?

Takie padło hasło wyborcze w wyborach 
uzupełniających do Rady Miasta w okrę-
gu, w którym znajduje się ul. Okólna 
– ulica z wielu względów szczególna. 
Kandydat – obecnie radny – właśnie 
tam obiecał wylać asfalt na trylinkę. 
Hasło to poraziło niczym prąd. W którą 
stronę pędzi nasze miasteczko?! Wedle 
jakiej wiedzy, mądrości czy wyobraźni 
mają być podejmowane decyzje?! Jak 
można uznawać wyższość asfaltu nad 
trylinką w mieście – ogrodzie, zwłasz-
cza na starej ulicy Okólnej?

Owszem, trylinka to trudny temat, 
zwłaszcza, gdy tłuką się po niej tiry, a nie 
powinny, gdy zaniedbana latami podle-
ga erozji. Wszystko się przecież zużywa 
i niszczy. Asfalt się u nas „reperuje” a 
trylinkę zostawia do 100% zużycia ma-

teriału. A przecież trylinka to dobra este-
tyka i klimat miejsca, budulec przyjazny 
krajobrazowo i środowiskowo, w ładnej 
stonowanej kolorystyce, o jednolitym 
wzorze przypominającym stare ulice i 
jest PRZEPUSZCZALNA dla wody, nawet 
bardziej niż oszukańcza kostka bru-
kowa, która ma tzw. pióro-wpust, czyli 
zakleszczenia po bokach utrudniające 
wsiąkanie między elementami. Trylinka 
kojarzy się z uzdrowiskiem, letniskiem, 
dzielnicami parkowymi, z dawnym 
Sopotem, Ciechocinkiem, miejscami, 
gdzie się chodzi i spaceruje, a nie tylko 
pędzi tirem czy volvo. 

Asfalt jest srogi, czarny, wodoszczel-
ny, (dlatego między innymi zalewany 
jest Milanówek wodą, która zamiast 
miejscowo wsiąkać spływa potokami z 

ulic) i zachęca do rozpędzania się „po 
gładkim”. W słońcu bardzo się nagrze-
wa. Jest za to łatwy w obsłudze, bo wy-
starczy lać masę z węża a nie układać, 
tak jak trylinkę, ręcznie. W Milanówku 
asfalt jest najpopularniejszym budul-
cem, także do łatania dziur w trylince. 
Taka kombinacja wygląda po prostu 
paskudnie, ale nikomu nie zależy, żeby 
przynajmniej strefa konserwatorska 
była efektowna i reprezentacyjna. I po-
jawia się hasło: kochani zlikwiduję wam 
wszystkie dziury na Okólnej, bo na try-
linkę wyleję asfalt! Będzie równo, czarno 
i tłoczno, bo samochody zaczną maso-
wo tędy jeździć. Okólna ze spokojnej na 
wpół spacerowej uliczki zamieni się w 
centralną przelotówkę. 

Dlaczego asfaltu na Okólnej nikt nigdy 

nie proponował? Dlaczego zawsze kła-
dziono trylinkę? Bo to jedna z najstar-
szych ulic miasta, wyjątkowa w swoim 
półkolistym kształcie, charakterystycz-
nym dla planów miast – ogrodów, bo 
to stary Milanówek, ulica gminna, nie 
powiatowa czy wojewódzka, lecz zabyt-
kowa!  No, ale nowe wygania stare, po-
łyskując jak świeżo lany asfalt. Coś mi 
to trochę przypomina. Może piękną sto-
larkę Turczynka zamalowaną białą szpi-
talną farbą olejną, może spalone stare 
wille, w miejsce których powstają no-
wobogackie styropianowo – plastikowe 
apartamentowce, może lokalne galerie 
handlowe i domy weselne budowane na 
tętniących życiem mokradłach, może 
zamianę pałaców na PGR-y.

Anna Krawczyk

Z n o w u  d r o g o wa  g ł u p o t a

asfaltem w trylinkę

Organizacje pozarządowe domagają się, od co najmniej kilku lat skutecznego spowolnienia ruchu na ul. Ko-
ściuszki (podgórna- Kwiatowa). Wszyscy wiedzą, że późnymi wieczorami odbywają się tu popisy motocyklo-
we (np. jazda na jednym kole) i nocne wyścigi samochodów. W ciągu dnia kierowcy śpieszący do autostrady 
nie respektują znaków ograniczających szybkość, a kontrole policyjne są zbyt rzadkie. Mieszkańcy są zde-
terminowani

cyt.: S. Mrożek

W Y B O R Y
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Ogrodzenia w Milanówku

przepisy ogólne.
Jeśli chcesz zbudować nowe ogrodzenie lub  
naprawić stare, to na granicy z sąsiadem robisz to bez 
żadnych zezwoleń. Możesz tylko w ramach dobrego 
sąsiedztwa uzgodnić to z sąsiadem.

 Natomiast w przypadku  nowego ogrodzenia od drogi 
publicznej obowiązuje „Zgłoszenie robót nie wymaga-
jących pozwolenia na budowę”  do Wydz. Arch. Sta-
rostwa Powiatowego w Grodzisku Maz.  w przypadku 
Milanówka. Do wypełnionego druku zgłoszenia należy 
załączyć kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną linią 
ogrodzenia, szkic przykładowego przęsła z wymiara-
mi oraz oświadczenie o dysponowaniu nieruchomo-
ścią.

Projekt ogrodzenia musi być zgodny z zapisami pla-
nu, a dla terenów, gdzie nie ma planu, obowiązuje 
Prawo budowlane, czyli max wys. 2,20 m. Powyżej tej 
wysokości wymagane jest pozwolenie na budowę.

Jeśli planowane ogrodzenie znajduje się w Strefie 
Konserwatorskiej,  to projekt ogrodzenia lub własny 
szkic z opisem należy uzgodnić z Woj. Konserwato-
rem Zabytków, a potem zgłosić to w Starostwie .

Najlepiej przygotować się wcześniej i  na początku 
planowania takiej inwestycji zasięgnąć wiedzy na ten 
temat w Urzędzie Miasta Milanówka.

przepisy dla Milanówka.
Opracowano dla Milanówka zasady realizacji ogro-
dzeń, które mają uwzględniać walory przyrodnicze i 
umożliwiać migrację drobnych przedstawicieli fauny, 
w szczególności płazów, gadów i małych ssaków. Za-
sady te umieszczane są jako zapis w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz w 
wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy na 
terenie miasta Milanówka.

Oto one :                    

1) ogrodzenia mogą być realizowane tylko w linii roz-
graniczającej terenu lub w granicy działki budowlanej 
z wyjątkiem miejsc gdzie przesunięcie linii ogrodze-
nia wynika z ochrony pomników przyrody;

2) zakazuje się stosowania prefabrykatów betonowych 
do realizacji ogrodzeń;

3) maksymalna wysokość ogrodzenia - 170 cm od 
poziomu terenu, przy czym dopuszcza się większą, 
jeżeli jest związana z obiektem sportowym;

4) ogrodzenia muszą być ażurowe, wykonane w spo-
sób zapewniający następujące proporcje powierzchni 
pustej do powierzchni całego ogrodzenia:

a) minimum 40% przy ogrodzeniach drewnianych,

b) minimum 60% przy ogrodzeniach metalowych;

5) w ogrodzeniach z siatki otwory w siatce nie mogą 
być mniejsze niż 6 x 6 cm, w ogrodzeniach z profili 
metalowych musi być zachowany odstęp pomiędzy 
poszczególnymi elementami nie mniejszy niż 8 
cm lub należy zachować prześwit o szerokości nie 
mniejszej niż 10 cm między cokołem a elementami 
ogrodzenia;

6) cokoły wyższe niż 10 cm należy zaopatrzyć w 
otwory o średnicy min. 12 cm w rozstawie, co 1,5 m, 
umieszczone na wysokości poziomu terenu;

7) zakazuje się stosowania cokołów pełnych, niewy-
posażonych w otwory o wysokości większej niż 10 cm 
od poziomu terenu;

8) dopuszcza się stosowanie ogrodzeń naturalnych w 
formie żywopłotów oraz obsadzeń ogrodzeń zielenią.

Komentarz do tych przepisów.

cokół.              
Na temat podmurówki, czyli cokołu w ogrodzeniu 
utarło się  przekonanie, że musi być wysoki, aby pies 
nie przeszedł. Okazuje się to nie uzasadnione, bo 
chodzi tu o prześwit między cokołem a elementami 

ogrodzenia i nie ważne dla psa, czy ten prześwit jest 
wyżej , czy niżej, natomiast jest to bardzo ważne dla 
małych istot takich jak jeże czy żaby. Dlatego obli-
czono, że cokół nie powinien być wyższy niż 10 cm, 
a jeśli część ogrodzenia musi być pełna to pomocne 
dla małych zwierząt są niewielkie otwory w murze 
tuż nad ziemią, które umożliwiają im swobodne 
wędrówki pomiędzy granicami działek.
 Wysoki cokół jest uzasadniony,  jeśli po obu stronach 
jest różny poziom terenu lub jeśli za ogrodzeniem jest 
bardzo ruchliwa droga, wtedy lepiej odgrodzić zwie-
rzęta od niej.

ażur.              
A co zrobić, jeśli chcemy lub musimy odgrodzić się 
widokowo od otoczenia.

Wymagany ażur w ogrodzeniu łatwo wypełnić pną-
cymi roślinami, dla których ogrodzenie może być 
doskonałym stelażem. Wtedy najlepsza jest siatka 
nierdzewna, która umożliwia stworzenie najbardziej 
atrakcyjnego naturalnego ogrodzenia, które może 
zmieniać swój wizerunek w zależności od pory roku i 
lokalizacji względem stron świata. Mamy spory wybór  
roślin pnących, zimozielonych o barwnych liściach 
jesienią, kwitnących latem. Alternatywą są żywopłoty 
przerastające przez siatkę (nie tylko z tui), ale wyma-
gają więcej pracy przy obcinaniu.

Ponieważ na ogrodzenia roślinne trzeba długo cze-
kać, więc jego budowa wraz z posadzeniem roślin  
powinny być pierwszym etapem w harmonogramie 
budowy domu.

Natomiast w przypadku remontu i zmiany istniejące-
go ogrodzenia część istniejących roślin ulega znisz-
czeniu, więc na początku można użyć tymczasowej 
prowizorki w postaci mat z naturalnych włókien, które 
przesłonią widok. Oby prowizorka nie pozostała na 
zawsze!

Hałas.      
Co zrobić, aby odgrodzić się od uciążliwego hałasu 
zza płotu, np. od hałasu samochodów, pociągów, 
szkoły, sąsiadów itp.

I to jest najtrudniejsze, ponieważ sama zieleń nie sta-
nowi izolacji akustycznej.

Aby zauważyć zdecydowaną różnicę w poziomie hała-
su, należałoby mieć pas gęstego lasu szer. ok. 150 m.

Najbardziej skuteczną izolację akustyczną zapewnia  
mur, najlepiej gruby i wysoki, inny budynek np. garaż, 
magazyn itp. lub wał ziemny .

Mur jest nieprzyjemny, odpowiedniego budynku może 
nam brakować, a wał ziemny zajmuje dużo miejsca.

Można wtedy połączyć mur z zielenią, ale najlepiej 
jest  zbudować mur ziemny i obsadzić go roślinami 
wtedy uzyskamy naturalny „zielony mur”.      

Taki zielony mur akustyczny wymaga do jego zbudo-
wania własnej inwencji lub zapożyczeń z istniejących 

już systemów takich ogrodzeń z importu, ale jest naj-
bardziej atrakcyjnym i skutecznym akustycznie ogro-
dzeniem, odpowiednim do Miasta Ogrodu.

Ogrody wertykalne na ścianach ogrodzeń.
Do budowania pełnych ogrodzeń zielonych można 
użyć również systemów tworzenia ogrodów wertykal-
nych, coraz bardziej dostępnych w ofercie handlowej. 
W łatwiejszej wersji można je tworzyć z modułów 
spiętrzanych doniczek na rośliny. Warto w  nich sa-
dzić nie tylko rośliny ozdobne ale również użytkowe, 
np. sałatę, zioła, poziomki, itp.

Beton w ogrodzeniach.
Jest niedoceniany, ale z użyciem grubego kruszywa 
ma piękną fakturę i porośnięty mchem dowodzi, że 
jest materiałem naturalnym.

Ogrodzenia zabytkowe - konserwacja,  
rekonstrukcja.
Ogrodzenia powstające w okresie Letniska Milanówek 
to były zazwyczaj drewniane płoty, czasem malowane 
na biało, z betonowymi słupkami i niskim cokołem 
wg. powtarzającego się charakterystycznego wzoru. 

I ten wzór ogrodzenia został odtworzony m.in. przez 
mieszkańców ul. Literackiej na ich posesjach.  Na 
podstawie starego słupka, w zachowanych jeszcze 
fragmentach starego ogrodzenia,  została wykonana 
forma wg. której wylano z betonu elementy nowego 
ogrodzenia, dodano nowe sztachety na wzór starych 
i powstała niemalże replika ogrodzenia charaktery-
stycznego dla Milanówka.

Są również przykłady nowoprojektowanych ogrodzeń 
stosownych dla bardziej okazałych willi, które trafiły w 
dobre ręce  i miały szczęście być uratowane i otrzy-
mać odpowiednie ogrodzenie.

Krystyna Słowik

Ogrodzenia
Przewodnik architektoniczny
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LOP w Milanówku kontynuuje dobre tradycje 
dbania o przyrodę. Warto więc przypomnieć, 
co to znaczy. Zgodnie z definicją encyklopedii 
PWN ochrona przyrody oznacza zachowanie, 
restytuowanie i właściwe użytkowanie zasobów 
i tworów przyrody. Cóż, więc chronimy? Rośliny, 
zwierzęta, skały, jaskinie, wody, całe zbiorowiska 
(typu lasy i torfowiska), krajobrazy, wreszcie też 
obszary zwane rezerwatami lub parkami naro-
dowymi.

Rośliny chronione są nie tylko w postaci lasów, 
zadrzewień śródpolnych, żywopłotów, pasów 
wiatrochronnych, zbiorowisk łąkowych i torfo-
wiskowych, ale także w postaci określonych 
gatunków lub poszczególnych okazów. Ochro-
ną gatunkową objęte są rośliny rzadkie lub zagrożone w swoim bycie. LOP chroni 
też zwierzęta, których od początku naszej ery zniknęło z powierzchni ziemi ponad 
100 gatunków i podgatunków! Proces znikania poszczególnych gatunków postępuje 
coraz szybciej. Do tysiąc osiemsetnego roku wyginęły 33 formy ssaków, a w latach 
1800-1944 aż 98 form. Ponadto wzmożonej ochrony wymaga około 600 form ssaków 
jeszcze żyjących, ale poważnie zagrożonych w swojej egzystencji oraz liczne gatunki 
zwierząt należące do innych gromad np. ptaków, gadów, płazów, ryb, owadów. Mila-
nówek to w wielu aspektach oaza przyrody chronionej. Dzika przyroda jest u nas na 
wyciągnięcie dłoni. Czy trzeba ją chronić? Tak, i to szybko! Mamy stare drzewa pomniki 
przyrody, mamy użytek ekologiczny Łęgi Na Skraju – z którego niestety chciano zdjąć 
ochronę,Zespół przyrodniczo krajobarazowy Turczynek. To dużo i mało. Potrzebuje-
my najbardziej OGÓLNEJ świadomości ekologicznej. LOP w Milanówku ma ogromne 
tradycje i spore dokonania. Organizacja ta miała swój Oddział w naszym mieście 
prawie od zawsze. Walczyła nie tylko o drzewa, dziką przyrodę, ale i o wodę, by jej  np. 
nie eksploatował ze szkodą dla miasta przemysł. Milanówek tak jak Podkowa Leśna 
mają bardzo długą LOP-owską historię.

Justyna Mietelska 
Prezes LOP w Milanówku

Zapraszam do siebie, do swojej ,,lasu”, który w bardzo małym wymiarze,  
ale jednak ostał się i tu możecie, moi mili, żyć ,,swobodnie”, chociaż z powodu  
wieloletnich ataków głównie dębów, ale i innych liściastych, sosen, które  
kiedyś dominowały w naszym mieście, coraz mniej. W moim ,,lesie” liści  
nie grabi się, a te z alejek (jednak trochę miejsca do spacerów muszę mieć)  
rozrzucam w części leśnej, panu burmistrzowi nie oddam. Zapraszam wszystkie  
zwierzęta, które będą musiały emigrować z parku Lasockiego i łęgów,  
bo tam pan burmistrz i większość (niestety) radnych chce Was wyeli-
minować, budując dla siebie mówią, że dla dobra milanowskiej spo-
łeczności – a gdzie dobro zwierząt i roślin?) Utwardzone alejki, latar-
nie, ławeczki, jednym słowem pseudocywilizacja pełną gębą. Gdy tereny  
te zostaną ,,zagospodarowane” na życzenie niektórych, pomiędzy gorzałą  
a zakąską na pewno czuć się będziecie podle, więc przybywajcie – u mnie bę-
dzie Wam dobrze. Niektórzy czytający ten tekst zdziwią się, że zapraszam  
również węże, w tym żmije i zaskrońce. Niemożliwe? Otóż rzeczywiście, teraz  
to już chyba niemożliwe, ale wierzcie mi – kiedyś były, pamiętam, zapytajcie  
bacie czy dziadków. Te dwie, jeszcze trochę dzikie enklawy w upadającym  
,,mieście ogrodzie”, ,,zielonym Milanówku”, w którym dzieli się zalesio-
ne działki na coraz mniejsze niezgodnie z lokalnym prawem, a przede 
wszystkim wbrew zdrowemu rozsądkowi, też zostaną ,,ucywilizowane’’,  
a my, mieszkańcy, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i popatrzeć  
na dziką przyrodę, będziemy jeździć do innych miast, gdzie władza  
wybrana przez lokalną społeczność pracuje na rzecz tej społeczności  
i przyrody, a nie odwrotnie. W pewnej piosence o Milanówku, Wojciech  
Młynarski napisał o ,,kalarepie z Wołomina”. Tak, panoszy się ,,kalarepa” i tak  
naprawdę obawiam się, że nie ma na to żadnego antidotum – tego jest  
coraz więcej! A wiedzieć trzeba, że kalarepa to odmiana kapusty. 

Wspomniałem o bezprawnym dzieleniu nieruchomości w strefie konserwa-
torskiej. Sprawa ta została poruszona między innymi przeze mnie w Radzie  
Miasta i w tej chwili ma ją ,,na tapecie” Komisja Rewizyjna. Mam nadzieję,  
że proceder ten zostanie zahamowany i nasze kochane, milanowskie zwierza-
ki będą mogły spać spokojnie, a prawdziwi milanowianie (to nie tylko ci, którzy  
urodzili się w naszym wspaniałym, byłym letnisku, ale przede wszystkim  
ci, którzy potrafią docenić zalety swego otoczenia i z kalarepą walczyć będą! 

Amen.

Maciej Z.Piotrowski

zaproszenieLiga Ochrony  
Przyrody  
obchodzi 85 lat

Zadzwoniła do mnie dalsza sąsiadka, pani Jasia, że 
koniecznie musi przyjść, bo ma list do Bibuły i żeby 
poczekać z drukowaniem, bo to bardzo ważne. Nie 
widziałam jej może miesiąc. Lubię z nią rozmawiać, 
bo ma w sobie tyle radości i optymizmu mimo wielu 
chorób. Przyszła wolno, wspierając się na lasce. Bar-
dzo schudła. W oczach smutek i hamowane łzy.

Czytam list: „Błagam was, nie łatajcie dróg! Im gorsza 
nawierzchnia, tym będą jeździć wolniej. Może zdążą 
zahamować. Jak nic nie pomaga, ani znaki drogowe, 
ani policja i mandaty, to może jak będzie dziura na 
dziurze, to zwolnią”. Obserwowała mnie podczas czy-
tania i rzekła: „Pani Olu, nie ma już Filona”. Znałam te 
opowieść. Mieszkamy daleko w północnej części mia-
sta przy ul. Kościuszki. Teraz jest tu wzmożony ruch 
do autostrady i jeszcze nie ma wiaduktu w Grodzi-
sku Mazowieckim. Wszyscy się śpieszą, jeżdżą coraz 
szybciej. Jeże, koty, wiewiórki nie maja szans. Do pani 
Jasi przybłąkała się 2 lata temu piękna, mądra, cię-

żarna kotka, która niebawem porodziła małe gdzieś 
w budynku gospodarczym. Było słychać wysoko pod 
sufitem kilka piskliwych głosów. 

Po trzech dniach wyszła z czarnym maleństwem w 
zębach i przyniosła do domu. Niewiadomo, do jakiej 
tragedii doszło w komórce, ale reszta głosów zamilkła. 
Kociak był maleńki i ślepy, matka umościła mu lego-
wisko w kuchennej szafce. Filon zanim otworzył oczy 
słuchał muzyki i ludzkich zaprzyjaźnionych głosów. 
Rósł szybko i mimo, że był urwisem i psocił, wszyscy 
go bardzo lubili. Szybko poznał swoje imię, słowo „nie”, 
kuwetę. Spał w łóżku, lubił szpinak i ziemniaki z mię-
snym sosem oprócz kocich przysmaków. Pani Jasia 
opowiadała o nim jak o dziecku, obserwowała z czu-
łością i była wyjątkowo wyrozumiała. Kastrację przeżył 
lekko, był duży, dorodny i niebywale sprawny. Miał 13 
miesięcy, kiedy na Kościuszki tuz obok furtki zabił go 
samochód. Kocia matka już się pogodziła, jest spo-
kojniejsza, nie szuka go, nie woła. Ludzka matka widzi 

go wszędzie, znajduje jeszcze jego zabawki…

„Pani Olu, gdyby ten morderca jechał wolniej, Filon 
zdążyłby uskoczyć do ogrodu. Co ja się czasem mu-
siałam naużerać z nim, bo był uparty, nie mogłam 
doczekać się, kiedy stanie się dostojnym i statecz-
nym kocurem. Bardzo mi trudno…nie wezmę już 
żadnego zwierzaka, bo mieszkam przy prawdziwej 
alei śmierci. Żal płynie łzami, bardziej doskwiera sa-
motność. Rozmawia na szczęście z matką Filona, 
która na szczęście panicznie boi się samochodów i 
nie zbliża do drogi. Asfaltowa droga w „Alei śmierci” 
jest wąska, ledwo mieszczą się dwa samochody. Dla 
rowerzystów miejsca już nie ma. Teraz jeszcze poja-
wili się motocykliści. Po obu stronach asfaltu rosną 
żywopłoty i ulica jakby dzieli ogrody, w których miesz-
kają różne zwierzęta. Czasem mogą przemieszczać 
się z jednego ogrodu do drugiego naprzeciwko i to 
niestety jest ich ostatnia podróż. Człowiek chyba po-
winien być mądrzejszy, mieć więcej wyobraźni. Pani 
Jasia wysterylizowała oba koty, aby bardziej trzymały 
się domu, przygarnęła je do serca i jakby odzyskała 
rodzinę, pokonała swoja codzienna samotność. Nie-
stety na krótko.

Aleksandra Bankiewicz

Nie łatajcie dróg!

Mieszkamy w mieście z historią i tradycją, 
słynącym z pięknej, przedwojennej archi-
tektury. Zabytkowe wille otoczone są gdzie 
niegdzie wciąż jeszcze dużymi ogrodami, 
porośniętymi starodrzewiem. Stare domy 
i pomniki przyrody to nie jedyne zabytki w 
Milanówku.  Przy niektórych założeniach 
zachowało się jeszcze czasem we frag-
mencie oryginalne, zabytkowe ogrodzenie. 
Bywa, że jest to tylko fragment ogrodzenia 
– furtka, stare słupki lub podmurówka. 
Jest też kilka przykładów ogrodzeń, nie-
zwykle cennych, w których zachowały się 
przedwojenne drewniane sztachety. Nie 
wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę 
jak niezwykłe są to zabytki. To te ogrodze-
nia, niemi świadkowie wielu wydarzeń 
historycznych, są pierwszym elementem, 
na którym spoczywa wzrok spacerujące-
go przechodnia. Są namacalnym dowo-
dem uświadamiającym nam, że żyjemy 
i spacerujemy  w  zabytkowym miastecz-
ku, ponadto często nadają charakter całej 
ulicy  przywołując klimat przedwojennego 
letniska. To rzadki przypadek, kiedy może-
my w tak bezpośredni, niemalże niczym 
nieograniczony sposób, obcować z blisko 
stuletnimi zabytkami. Nie znajdują się w 
oddalonym muzeum, dostęp do nich nie 
jest obwarowany barierkami i zakazami, 
możemy je obejrzeć z bliska, sfotogra-
fować, dotknąć. Zdajmy sobie sprawę z 
wyjątkowości tego faktu! 

Niegdyś w Milanówku przeważały niewy-
sokie ogrodzenia z drewnianych sztachet, 
często malowanych na biało. Płoty tego 
typu stosowane były nie tylko przy niewiel-
kich domkach letniskowych, ale także w 
dużych założeniach parkowo -  willowych. 
Świadczą o tym przedwojenne fotografie 
przedstawiające willę Walerię, Sulimę, 
Ewarystówkę czy Matulinek. Zachowało się 
jedno takie ogrodzenie przy niewielkim, 
zabytkowym domu na ulicy Zachodniej. 
Czasem przęsła z drewnianych sztachet 
oddzielone były betonowymi, również w 
charakterystyczny dla Milanówka sposób, 
zdobionymi słupkami. Przykłady takich 
ogrodzeń zachowały się na ulicy Podgór-
nej i Literackiej.

Te, przedwojenne ogrodzenia, są objęte 
ochroną zabytków zgodnie z ustawą z 
dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. Ustawa 
ta definiuje pojęcie zabytku chronionego: 
Art.3. 1) zabytek – nieruchomość lub rzecz 
ruchoma, ich część lub zespoły, będące 
dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo 
minionej epoki bądź zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość histo-
ryczną, artystyczną lub naukową.”

Zgodnie z ustawą, przedwojenne ogro-
dzenia znajdujące się na terenie Mila-

nówka są prawem chronione, bowiem są 
dziełem człowieka, dziełem architektury 
i budownictwa, świadectwem minionej 
epoki, niejednokrotnie stanowią wartość 
artystyczną, a zachowanie ich leży w in-
teresie nie tylko mieszkańców Milanówka. 
Ogrodzenia wraz z całym przedwojennym 
założeniem urbanistycznym Milanówka 
są zabytkiem wpisanym do rejestru za-
bytków - Nr.rej. 1319-A - jako zespół urba-
nistyczno – krajobrazowy.

Zabytki w Milanówku (w tym także ogro-
dzenia) chronione są nie tylko na podsta-
wie wpisu do rejestru zabytków (Art.7. p.1), 
ale także na podstawie ustalenia ochrony 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego (Art.7.p.4). W Milanówku 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
w strefie objętej ochroną Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
został zatwierdzony Uchwałą Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 16 czerwca 1998r. 
uchwała nr. 201/LVIII/98. W dokumencie 
tym znajduje się zapis chroniący nie tyl-
ko budynki wpisane do rejestru zabytków. 
Przytoczę paragraf 14 punktu 2, rozdziału 
2 ww. uchwały:

„Plan przyjmuje następujące ustalenia 
dla strefy ochrony konserwatorskiej w Mi-
lanówku, wpisanej do rejestru zabytków, 
jako zespół urbanistyczno – krajobrazowy 
/Nr rej. 1319-A/;

• Utrzymanie leśno – parkowego charak-
teru miasta,

• Ochronę zabytkowego założenia urba-
nistycznego, obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków oraz OBJĘTYCH OCHRONĄ 
KONSERWATORSKĄ,

• Zakaz podziału działek, na których znaj-
dują się parki lub obiekty wpisane do reje-
stru zabytków.”

Niestety, wśród milanowian nie ma świa-
domości wartości historycznej zabyt-
kowych elementów małej architektury 
w tym także ogrodzeń. Mieszkańcy nie 
znają ustawy ani prawa lokalnego, któ-
re jest dostępne w Urzędzie Miasta i na 
stronie internetowej Urzędu.  Właściciele 
posesji, często bez zasięgnięcia opinii 
konserwatora czy zgłoszenia do Urzędu 
Miasta, niszczą, często już bardzo zanie-
dbane ogrodzenia i wymieniają na nowe. 
A przecież, jeśli chcemy przeprowadzić 
jakąkolwiek inwestycję czy remont w 
strefie objętej opieką Mazowieckiego Wo-
jewódzkiego Konserwa Zabytków, zgodnie 
z prawem, musimy zasięgnąć jego opinii. 
Dotyczy to także zabytkowych ogrodzeń. 
Ale przepis ten upoważnia także właści-
cieli do ubiegania się w Gminie i u MWKZ 
o dotację na utrzymanie i konserwację 
zabytkowego ogrodzenia. Spacerując po 

Milanówku rozmawiam z mieszkańcami 
– właścicielami zabytkowych ogrodzeń. 
Niektórzy mają świadomość ich wyjąt-
kowości i wartości historycznej, tak jak 
Pan mieszkający na ul. Literackiej, który 
zagadnięty przeze mnie powiedział, że 
maluje zabytkowy drewniany płot, bez 
względu na ubytki w drewnie, ponieważ 
ma świadomość jego wartości.  Jego płot 
jest autentyczny i o wiele bardziej mu się 
podoba, mimo widocznych oznak upływu 
czasu, niż współcześnie stawiane płoty 
z powtarzalnych przęseł, kupionych w 
supermarkecie budowlanym. Ten Miesz-
kaniec zasłużył na medal! Kruszące się 
betonowe słupki, drewno z ubytkami, 
zardzewiałe elementy kute są piękne, bo 
autentyczne i co najważniejsze NIEPO-
WTARZALNE. Można je uratować stosując 
odpowiednie preparaty i impregnaty. Nie 
muszą, a nawet nie powinny wyglądać 
jak nowe. Niedoskonałości spowodowane 
upływem czasu to swoista patyna nada-
jąca im charakter i świadcząca o auten-
tyczności. Zostawmy ją. Stare ogrodzenia 
są ponadto wspaniałym wzorem do na-
śladowania. Zwróćmy uwagę na misterną 
robotę kowalską czy ślusarską w przypad-
ku ogrodzeń metalowych. Niektóre furtki 
są prawdziwym majstersztykiem sztuki 
kowalskiej, z pewnością trudnym do po-
wtórzenia, chociażby z powodu braku lu-
dzi uprawiających to ginące rzemiosło. Ale 
przyjrzyjmy się choćby proporcjom tych 
ogrodzeń, ich wysokości, stosunkowi pod-
murówki do wysokości przęseł z siatki czy 
kutych prętów, proporcjom drewnianych 
sztachet, ich rozstawowi, sposobowi łą-
czenia różnych surowców betonu, metalu 
i drewna. Uwzględniajmy stare wzorce w 
nowobudowanych ogrodzeniach.

Dbajmy o te zabytki. Oby jak najdłużej 
zdobiły Milanówek, nadawały unikatowy 
charakter jego ulicom, a przechodniom 
uświadamiały lub przypominały, że spa-
cerują po mieście z długą i wspaniałą 
historią.

Maria Matuszewska

Księga Ginących zabytków

zapraszam serdecznie żaby, ropuchy, węże (w tym żmije, zaskrońce), jaszczurki, 
oraz inne płazy i gady; jeże, wiewiórki, kuny, oraz inne ssaki; ptactwo, jednym 
słowem kochane milanowskie zwierzęta wszelkiego rodzaju, których jest coraz 
mniej.
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Ludzie listy piszą

Droga Redakcjo!

Pamiętam doskonale okres, gdy pani Ania Krawczyk 
zbierała podpisy w obronie terenu zwanego Łęgi  
na Skraju, miałam bowiem przyjemność jako pierw-
sza wpisać się na tą listę. Gdy zielone łęgi zostały 
ocalone, gdy postawiono informującą tablicę z orzeł-
kiem, wiele osób z osiedla Jedwabnik było usatysfak-
cjonowanych.

Teraz przybyła z TBS pani ogrodnik, której te łęgi naj-
wyraźniej przeszkadzają, a młoda olcha i brzoza nie 
pasują do koncepcji zagospodarowania terenu wokół 
bloku. Chciałabym zapytać, w jaki sposób uzyskała ta 
pani stanowisko ogrodnika i jakie ma wykształcenie? 
Żyję wiele lat, ale nigdy nie spotkałam się z tym, że 
ogrodnik chce likwidować zieleń.

„Łęgi na Skraju” są chronione i planując zamach na 
ten skrawek zieleni niech pani ogrodnik swoje plany 
przemyśli. Zniszczyć jest bardzo łatwo, ale czy o to 
pani ogrodnik chodzi? To może z całego Milanówka 
wyrwać zieleń, zabetonować teren? To może będzie 
pasowało do koncepcji zagospodarowania? Jestem 
oburzona postawa pani ogrodnik i mam do tego 
prawo, bo w Milanówku mieszkam 43 lata, a Łęgi na 
Skraju są niepowtarzalne. Kto zbierał w tej sprawie 
podpisy? Do kogo te osoby chodziły? Bo u mnie nie 
były! Proszę Ciebie Kochana Bibuło miej rękę na pulsie 
w sprawie łęgów.

Z poważaniem Izabela Wróblewska (adres do wiado-
mości Redakcji)

Droga Bibuło, ratuj!

Chyba już czas pogodzić się z własną, starczą nad-
wrażliwością w temacie- małe dzieci. Przytoczę 
rozmowę z moim czteroletnim wnukiem, który jest  
wyjatkowo „żywy”, dociekliwy i ciekawy świata.

Ja: Opowiesz mi w końcu o tym przedstawieniu  
w dużym przedszkolu z okazji Dnia Dziecka?

Wnuk: Było super, szkoda, że nie byłaś!

Ja: Ale opowiadaj po kolei.

Wnuk: Jechaliśmy prawdziwym autokarem, ale bez 
pasów. Rozumiesz?! Rozglądałem się, czy nie stoi 
gdzieś policja, ale nas nie złapali. Udało się!

Ja: A samo przedstawienie? Podobało ci się?

Wnuk: No, szkoda, że nie widziałaś. Jednej pani paliły 
się ręce, ale ja, to nie bolało i w skrzyni też się paliła, 
ale była cała, udało się!

Rzeczywiście żałuję, że tego nie widziałam. Teraz trze-
ba wzmóc uwagę i lepiej chować zapałki i zapalniczki, 
cały czas czuwać. Ogień zawsze ciekawi, a ekspery-
menty z nim….. Rodzice mieli problem z tłumacze-
niem jazdy bez pasów jak i sztuk magicznych. Myślę 
sobie, że w przedszkolach pracują ludzie kształceni, 
wrażliwi i z wyobraźnią, aby sprostać w rozumieniu 
świata dziecka i czuwać nad jego rozwojem zgodnie  
z wiekiem. Chyba cos tu nie zagrało. A może napraw-
dę jestem już stara i się czepiam.

Babka

Chciałabym głosować za, a nie przeciw, za realnym, 
uczciwym programem, za kandydatem niezależnym 
od lokalnych władz. 

Chciałabym jednomandatowych okręgów i pełnej  
odpowiedzialności przy rozliczeniach na zakończenie 
kadencji.

Chciałabym wizji i zrozumienia dla istotnych i warto-
ściowych idei a nie małego, krótkowzrocznego, party-
kularnego interesiku.

Chciałabym, żeby w naszym kraju było lepiej, porząd-
niej, uczciwiej.

Chciałabym... 

Mieszkanka osiedla Jedwabnik

szanowna Bibuło,

Mieszkam w tzw. Rumunii Milanowskiej, o czym do-
wiedziałam się z listu w Waszej gazecie. To prawda, 
ale może mój problem dotyczy także innych rejonów 
miasta. Ulewy zdarzały się zawsze, może teraz czę-
ściej, ale ziemia wodę przyjmowała. Teraz w każdym 
zagłębieniu tworzą się kałuże, nawet duże bajora, któ-
re stoją przez wiele dni. Woda wchodzi nam do piwnic 
a na polu gniją warzywa a w ogrodach przydomowych 
krzewy owocowe i byliny. Ręce opadają!

Na początku lat osiemdziesiątych była zrobiona mo-
dernizacja, a właściwie odwodnienie. Przez ćwierć 
wieku sączki w ziemi przestały spełniać swoja rolę i 
nie odprowadzają nadmiaru wody do rowów. Często 
zostały uszkodzone przez różne inwestycje, budowy 
domów, autostrady itp. Podobno jest jakaś spółka 
wodna, podobno jest jakiś prezes. Zapraszam go po 
silniejszym deszczu w okolice ulicy Kwiatowej, bo pół-
noc Milanówka jak zwykle jest traktowana po maco-
szemu. Może tu rzeczywiście wrony zawracają…

Z poważaniem. J. Kostrzewa

Droga Redakcjo

To nie dobrze, że zamiast zadbać o interesy miesz-
kańców TBS i pomóc im rozwiązać codzienne proble-
my wymyśla się tematy zastępcze, takie jak zniszcze-
nie łęgów. Łęgi są przecież naszą naturalną osłoną 
od hałasu i ruchliwej ulicy 3 Maja, są jedyną naturalną 
oazą spokoju w okolicy a także domem dla ptaków i 
zwierząt. Nikt nie pomyślał, co się z nimi stanie, jak 
zniszczymy łęgi?

Dlaczego uszczęśliwia się nas na siłę? Dlaczego nie 
pytano nas o zdanie? Dlaczego nikt nie zajmie się 
faktycznymi problemami na TBS? W naszych piwni-
cach stoi woda, która zbiera się po każdym większym 
deszczu. Co na to nadzór budowlany? Cały mur i fun-
damenty są przecież nasiąknięte wodą. W piwnicach 
nie ma żadnej wentylacji, bo okna są tylko w suszar-
ni i w pozostałych pomieszczeniach brakuje okiem. 
Mam małe mieszkanie i nie mam gdzie trzymać ani 
przetworów ani innych rzeczy a w piwnicach jest wil-
goć, zaduch i pozostawione tam rzeczy pleśnieją.

Przy TBS brakuje miejsca zabaw dla dzieci, jest tam 
tylko deska na sznurku udająca huśtawkę. Śmietniki 
są odkryte i każdy może w nie wrzucać, co chce i skąd 
chce. Lepiej zostawić teren łęgów w spokoju i zająć się 
prawdziwymi problemami na naszym osiedlu.

(nazwisko do wiadomości redakcji

Przepraszamy Pana Mariusza Chry, że nie opubliko-
waliśmy jego listu, który nie zmieścił się z uwagi na 
objętość. Postaramy się umieścić go na naszej stro-
nie www.bibulamilanowska.eu 

Nagrodę książkę wydawnictwa ISKRY pt „Za żelazną 
kurtyną. Podróż do Polski w 1967roku” autorstwa Car-
men Laforet przekażemy pani Izabeli Wróblewskiej. 
Prosimy o kontakt z redakcja w sprawie przekazania 
nagrody.

Fromage frais przetłumaczyć można 
jako „świeży ser”. Alternatywną nazwą 
jest fromage blanc, co z kolei tłumaczy 
się jako „biały ser”. Fromage frais jest 
jedną z rodzin, w które sklasyfikowano 
klikaset odmian sera produkowanego 
we Francji. Inne mają równie wdzięcz-
ne nazwy Fromages à Pate Pressée 
(dosłownie ser wyciskany, rodzaj żół-
tego dojrzewającego sera), Fromages 
de Chèvre (ser kozi), Fromages à Pate 
Persillées (ser pleśniowy) czy Les Fro-
mages à Pâte Molle et à Croûte Fleurie 
(miękki ser z naturalną plesniową skór-
ką). Aż trudno uwierzyć, że to wszystko 
to tylko wszechobecny ser.....

Za najbardziej wykwintne uchodzą 
oczywiscie francuskie sery. We Francji 
ser pojawił się za czasów starożytnego 
Rzymu za sprawą rzymskich osadników. 
Technologia produkcji sera była następ-
nie przez stulecia doskonalona we fran-
cuskich klasztorach razem z produkcją 
wina. Być może dlatego do dziś dnia 
uważa się, że najlepsze wino dobrane 
do danego sera to wino pochodzące z 
tego samego regionu. 

Aktualnie według różnych statystyk we 
Francji produkuje się 400-600 różnych 
gatunków sera. Francuskie sery mają 
też własny system regionalnej apelacji 
(podobnie jak francuskie wina), który 
gwarantuje za ich jakość.  

Ser znany jest jednak  już od kilku tysię-
cy lat. Co ciekawe najstarszy ser pocho-
dzący sprzed 7500 tys lat znaleziono 
na Kujawach (podobno był rodzajem 
mozarelli). Nie wiedzieć czemu mimo 
tych obiecujących początków na tere-
nie Polski technologia produkcji sera 
jakoś się specjalnie nie rozwinęła,cho-
ciaż rzucając okiem na listę produktów 
tradycyjnych na stronach Ministerstwa 
Rolnictwa można znaleźć kilka inte-
resujących gatunków sera. Niestety, 
województwo mazowieckie jest w tema-
cie produkcji tradycyjnych serów słabo 
obecne (reprezentuje je tylko  kozi ser 
twarogowy z Cegłowa).

Na zachętę do własnych eksperymen-
tów z serem podajemy dwie inspiracje 
związane z serem.        

Labna z bliskiego wschodu
Do własnoręcznego przyrządzenia tego 
pochodzącego z bliskiego wschodu 
serka potrzebna jest oliwa, przyprawy, 
gęsty jogurt oraz cytryna. Zaczynamy 
od wymieszania dwóch litrów gęstego 
jogurtu z 75 ml oliwy z oliwek, sokiem 
wyciśniętym z cytryny oraz szczyptą 
soli. W trakcie mieszania dosypujemy 
według uznania różnych ziół, z których 
preferowany jest suszony tymianek. 

Kiedy wszystko jest już wymieszane 
bierzemy worek uszyty z gazy i paku-
jemy do niego to co wymieszaliśmy. 
Worek wieszamy następnie nad miską 
i zostawiamy go w spokoju czekając 
aż sobie pościeka. Czekamy tak jakieś 
dwa dni, po czym zdejmujemy worek 
i wyciągamy jego zawartość, z której 
formujemy kulki i wrzucamy do słoika. 
Kiedy słoik jest już napełniony kulkami, 
zalewamy je oliwą z oliwek, wrzucamy 
dla dekoracji jakąś gałązkę ziół albo 
ostrą papryczkę i zakręcamy. Jedzenie 
gotowe. 

szwajcarskie foundue
Klasyczne serowe fondue przyrządza 
się wrzucajac do kociołka kilka gatun-
ków żółtego sera i topimy je podgrzewa-
jac, aż osiągną płynną konsystencję. We 
francuskiej wersji fondue może to być 
Beaufort, Comté i Emmental. Do tego 

(zwłaszcza w zimne dni) warto dolać 
trochę wódki.

Następnie kroimy chleb na kawałki  
i nadziewamy na długi widelec, który 
zanurzamy w roztopionym serze. Fon-
due jest towarzyskim daniem, absolut-
nie nie należy spożywać go w samot-
ności, zwłaszcza że tradycje związane 
z fondue są właśnie dość towarzyskie. 
Podobno jedną z nich jest, że mężczy-
zna, który upusci swój kawałek chleba 
do naczynia z serem, musi postawić 
wszystkim obecnym kolejkę, natomiast 
kobieta dać wszytskim obecnym cału-
sa. 

Żmudzki ser z kminkiem  
(Domowa kuchnia, Alina Gniewkowska, 
wydanie Kijów 1917)
Wziąć śmietany samej, niezbyt prze-
kwaśniałej, dwie kwarty, postawić  
w garnuszku w letni piec, aby się  
odtopiła, potem postawić na lodzie, aby 
zastygła. Zlać do cienkiego i gęstego 
woreczka, niech ścieknie serwatka, 
ale wykonywać wszystko to w miejscu 
zimnem; jak zupełnie ścieknie, wte-
dy wyrzucić na salaterkę, wymieszać  
ze sporą ilością utłuczonego kminu, 
posolić do smaku i ułożywszy okrągło 
na talerzu, trzymać w lochu lub lodowni.

Kapituła Wielkiego Kalesona

W poszukiwaniu stylu 
starego letniska
Milanowskie stare wille na dużych zalesionych działkach mają w sobie coś z atmosfery dawnego ziemiańskiego dworu. Mieszkając w otoczeniu takich willi odruchowo 
nasiąka się ich staroświeckim klimatem i zaczyna szukać elementów pasującego stylu życia. stara odmiana jabłoni posadzona w ogrodzie?  Domowa nalewka własnej 
produkcji? Herbata z kupionego na starociach samowara? W ramach tej rubryki chcielibyśmy zabrać czytelników w podróż w poszukiwaniu milanowskiego stylu życia, 
na który składa się zarówno styl przedwojennych dam w kapeluszach i rękawiczkach, które pamiętają jeszcze starsi mieszkańcy Milanówka, jak i nowoczesny styl 
zgodnego z naturą, wyluzowanego życia, na który niektórzy mówią czasem slow Life.  

 jak fromage frais czyli  
po francusku brzmi lepiej :-)
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KIEDy BęDzIEMy DEMONtOWać EKRaNy?

Lepszy większy hałas niż plaga ekranów - stwierdził 
minister środowiska Marcin Korolec. W Warszawie 
ekrany akustyczne stają się jednym z głównych 
problemów. Jak podała Gazeta Wyborcza, według 
resortu budownictwa wiele kilometrów kosztownych 
ekranów akustycznych o najwyższych parametrach 
technicznych często nie zapewnia, że normy hałasu 
będą dotrzymane. „Żądam znalezienia innych  
rozwiązań – zapowiedział wojewoda mazowiecki 
Jacek Kozłowski.-Ta inwestycja przekracza granice 
absurdu. Nie można chronić ludzi przed hałasem, 
wyrządzając im jeszcze większą krzywdę poprzez 
niszczenie krajobrazu”. Zanim w Milanówku ktoś 
przytnie kasę na ekranach, warto się zastanowić,  
czy nie trzeba będzie ich potem demontować. 
Wczoraj w pociągu podmiejskim młoda dziewczyna 
skarżyła się, że na całym osiedlu ktoś pozdzierał 
informację o zebraniu z mieszkańcami w sprawie 
ekranów. Na osiedlu dzieją się dziwne rzeczy,  
bo podpisy w ważnych dla mieszkańców sprawach 
zbiera nie wiedzieć, czemu ktoś spoza osiedla,  
a teraz niewidziana ręka pozdzierała informacje  
o zebraniu, aby nie mogli w nim uczestniczyć 
mieszkańcy, a decyzje zapadły poza nimi. Gołym 
okiem widać, że liczy się interes producenta ekranów 
(zresztą paskudnych) a nie mieszkańców,  
a partycypacja społeczna w Milanówku jest nadal 
fikcją.

FEstIWaL J.W

Chylę czoła przed dyrektorem Mrówczyńskim.  
W pałacu w Radziejowicach odbyła się kolejna edycja 
festiwalu Jerzego Waldorfa. Jak wiadomo festiwalowe 
koncerty dzieją się w różnych miejscach pałacowego 
kompleksu i te, które mają miejsce w zamkniętej 
przestrzeni pękają w szwach. Mimo późnych godzin 
rozpoczęcia koncertów mnóstwo osób pokonuje 
kilkudziesięciokilometrową odległość przyjeżdżając 
tu aż z Warszawy. Impreza jest na najwyższym 
poziomie zarówno pod względem repertuarowym  
jak i wykonawczym. Dyrektor dba o dotacje, dzięki 
którym wstęp na wszystkie imprezy jest wolny, 
ściąga pierwszy garnitur wykonawców, organizacja 
całego przedsięwzięcia nie pozostawia niczego  
do życzenia, a dobre pomysły gospodarza pałacu 
gwarantują dużą różnorodność kolejnych festiwalo-
wych edycji. Ilekroć jestem w Radziejowicach,  
z żalem myślę o tym, co mogłoby dziać się  
w Turczynku, a czego nigdy nie będzie. Mamy swój 
„festiwal” J.W. za to z fajerwerkami. Każdy ma taki 
festiwal, na jaki sobie zasłużył.

WyBóR

Zastanawiam się, czy otwierając podkowiańską 
galerię wyciągnięto jakieś wnioski z zaopatrzenia 
tutejszego rynku i brano pod uwagę oczekiwania 
okolicznych mieszkańców? W galerii nie ma prawie 
wcale usług i najwyraźniej nastawiona jest głównie 
na handel w wielko powierzchniowych,  

nieprzytulnych sklepach. Ma słaby sklep spożywczy, 
brakuje oferty gastronomicznej, za to powielone są 
te same sklepy, co w galerii oddalonej o kilkaset 
metrów, a klienci narzekają na kłopotliwy wyjazd 
z parkingu. Zdaje się, że w tym porównaniu galeria 
brwinowska wychodzi obronna ręką. Ma dobry sklep 
spożywczy, w którym ceny są na poziomie naszego 
Społem, ale wybór produktów i komfort robienia 
zakupów znacznie większy. Można przysiąść i wypić 
kawę w jednym z kilku miejsc. Można zjeść obiad,  
bo do galerii przeniosło się „Kulinarium”  
z ul. Piłsudskiego w Milanówku a sporo milanowian 
korzysta z wysokiej jakości klubu sportowego SOHO, 
w którym stworzono ciekawą ofertę zarówno dla  
najmłodszych jak i seniorów. Spojrzawszy  
przychylniej na brwinowska galerię, zrobiłam zakupy 
spożywcze z rabatem, zjadłam pyszną ogórkową  
i placki kartoflane za 15 zł i zapisałam się do SOHO. 
W końcu w zdrowym ciele zdrowy duch.

UstaWa śMIEcIOWa

Sporo osób zwraca się do nas z pytaniami  
dotyczącymi ustawy śmieciowej. Niektórzy skarżą się, 
że nie zostali zawiadomieni o terminie podpisania 
deklaracji, a nie czytają Biuletynu miejskiego,  
w którym były one wydrukowane. Mieszkańcy 
sugerują, że o tak ważnych rzeczach powinni być 
zawiadamiani w równie ważny sposób np. przy 
okazji roznoszenia informacji o podatkach. Nie jest 
to pozbawione racji, ponieważ część osób wyrzuca 
Biuletyn nie wyjmując go z folii. Teraz będą się mogli 
tłumaczyć w ten sposób ci, którzy nie złożyli  
deklaracji i nadal obwieszają uliczne kosze. Może tak 
być, że mieszkańcy chętniej czytają Bibułę niż infor-
macyjny Biuletyn. W takiej sytuacji jesteśmy gotowi 
pomóc i z przyjemnością zamieścimy  
na łamach naszej gazety wszystkie ważne w tej 
sprawie dla mieszkańców informacje.

pOsItIvE NEWs 
pOzytyWNE sKUtKI REORGaNIzacJI 
RUcHU

Postulowany przez organizacje pozarządowe zakaz 
skrętu w lewo z wiaduktu, przed którym miasto 
broniło się jak diabeł przed święconą wodą, zostało 
w związku z reorganizacją ruchu wprowadzone 
obligatoryjnie. Okazało się, że to rozwiązanie  
funkcjonuje bardzo dobrze. Samochody nie skręcają 
w lewo i widać, że świat się z tego powodu  
nie zawalił. Na środku jezdni powstała estetyczna 
wysepka, jest znacznie bezpieczniej, ciężarówki 
prawie zostały wyeliminowane, a batalia o wycinanie 
drzew stała się nieaktualna. Za takim rozwiązaniem, 
prostym, bezpiecznym dla mieszkańców, a przy 
okazji najmniej kosztownym od początku głosowały 
cztery opozycyjne radne: Ewa Galińska, Maria  

Swolkień - Osiecka, Aleksandra Krystek, Katarzyna 
Słowik a także Waldemar Parol. Pozostała większość  
z niezrozumiałych powodów była przeciw.

WzMOŻONa czUJNOść

Podczas robienia zakupów na sobotnim targu 
trafiłam na patrol straży miejskiej legitymujący 
właścicieli samochodu, w którym w czasie upału  
pozostawiono psa. Jak się później okazało, pies  
został w aucie na krótko, a właściciele sprawili 
wrażenie dbających o jego los, ale czujność patrolu 
straży ucieszyła nas i zasłużyła na aplauz. Dobrze, 
że straż zna i realizuje przepisy nowej ustawy  
o ochronie zwierząt. Już od kilku lat podczas  
rozmaitych spotkań organizowanych przez Zarząd 
Główny TOZ i inne organizacje pro zwierzęce  
Milanówek wypada dobrze na tle innych  
ogólnopolskich jednostek.

NIE zaMIENIać sIEKIERKI Na KIJEK

Krasińskiego od Parkowej do Wojska Polskiego  
wyrównana i gładka jak pupka niemowlęcia.  
Wysypano na nią jakiś żwirek, da się teraz żyć. 
Gruntowe drogi sprawdziły się podczas milanowskiej 
powodzi. Gdy zalane były: Kościuszki, Spacerowa, 
Mickiewicza i na środku ulic stały rozkraczone  
samochody, wpadłam w panikę śpiesząc się  
do Warszawy i nie mogąc wyjechać z miasta.  
Wydostałam się tylko ziemnymi drogami niczym  
z labiryntu, bo gruntowe drogi przyjęły ogromne 
opady i po chwili były przejezdne. Jeśli miałabym 
wybierać między paskudnym i nie ekologicznym 
asfaltem, a spokojem, ciszą, wdzięcznością przyrody 
za cenę kilkudniowego w roku błota, to zanim  
zaczniemy robić ekologiczne nawierzchnie,  
wybrałabym wariant drugi.

JaK zła WIaDOMOść zMIENIa sIę  
W  DOBRą.

Wyłączona z ruchu ul. Kościuszki spowodowała  
przekierowanie pojazdów ulicą Mickiewicza  
w Spacerową i Parkową – przyjazną drogę gruntową 
o bardzo małym natężeniu ruchu i dużej ilości 
zieleni. Ten obszar to jedna z najpopularniejszych, 
najchętniej uczęszczanych tras spacerowych  
i biegowych. Tymczasem wzmożony nagle ruch 
samochodowy zakłócił niedzielny spokój,  
i spacerowiczów i okolicznych mieszkańców.  
Samochody wzbijały tumany kurzu,  
a te przejeżdżające szybko powodowały zasłonę 
dymną, w której trudno było oddychać. O korzystaniu 
z ogrodu nie było mowy i najlepszym wyjściem 
okazało się zamknięcie okien. Można było złościć 
się i narzekać, bo powód był konkretny, tymczasem 
wystarczył jeden telefon mieszkańców i wkrótce 
przyjechała straż pożarna, żeby polać ulicę wodą. Ży-
cie stało się od razu piękniejsze. Czasem wystarczy 
zacząć działać, wykonać gest, prosty ruch  
i nie trzeba będzie narzekać.

Tamara Gujska-Szczepańska

miasto monitorowane
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