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Jesteśmy z Państwem już 8 lat. Składając życzenia dziękujemy Czytelnikom za zaufanie, wszystkie listy, monity, dobre słowa  
i dowody wdzięczności. Podsumowując miniony rok patrzymy w przyszłość pozytywnie. Dla nas był to trudny rok. Pożegnaliśmy 
Macieja, który odszedł niespodziewanie na zawsze i którego bardzo nam brakuje. W zespole redakcyjnym nastąpiły istotne 
zmiany personalne. Do Stowarzyszenia Bibuła Milanowska wstąpiły młodsze osoby, patrzące na Milanówek świeżym spojrze-
niem, żywo zainteresowane zmianami w naszym mieście na lepsze. Włożyliśmy w Bibułę jeszcze więcej pracy. To wszystko 
przełożyło się na zmianę jakości gazety. Ruszyła nasz strona internetowa, którą wziął w swoje ręce profesjonalny grafik. Fa-
cebook umożliwił Czytelnikom dodatkowy, szybki kontakt z naszą gazetą. Sporo rzeczy istotnych dla mieszkańców udało się  
załatwić dzięki Bibule. Do najważniejszych zaliczylibyśmy zrobienie podjazdu na peron dworca i usprawnienie ruchu bez  
poszerzania lewoskrętu z wiaduktu. W tym miejscu należą się podziękowania burmistrzowi, bo siła składanych monitów skło-
niła go do podjęcia właściwej decyzji. Rozglądając się dookoła dostrzegamy pozytywne rzeczy, które dzieją się w mieście.  
To działający prężnie Uniwersytet Trzeciego Wieku, dający starszym ludziom możliwości rozwijania się, realizowania zaintere-
sowań i pasji. To wzrastająca liczba organizacji pozarządowych, niezależnych i prężnie działających. To aktywizacja młodych, 
którzy chcą robić coś w Milanówku i dla Milanówka. To opieka nad zwierzętami, wyróżniająca Milanówek spośród innych gmin, 
której poświęcamy w bieżącym wydaniu gazety więcej miejsca. Wszystkim Czytelnikom składamy serdeczne życzenia spokoj-
nych, pogodnych, dostatnich Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w nowym roku.
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6:30 Dzwoni budzik. Jest sobota. Upragniony weekend. 
Za oknem śnieg, na termometrze -10 °C. Wyglądam 
przez okno – nie jest źle: nie pada i świeci słońce. 
Dobrze, słońce choć trochę ogrzeje psie kostki.

Czas wstawać! w schronisku psy już dawno nie śpią... 

7:00 Szybki spacer z moimi psami. Brrr... mróz 
szczypie... moje psiaki, mimo, że w psich ubrankach, 
ekspresowo załatwiają co muszą i pędem wracają  
do domu...

8:00 Szybkie śniadanko, pakowanie ciepłego jedzon-
ka dla schroniskowych psów i gorącej herbaty w ter-
mos dla wolontariusza (żeby było czym się rozgrzać)

8:30 Ubieram się „na cebulę” - 3 warstwy ubrań, gru-
be skarpety, czapka, rękawice; znowu wyglądam jak 
Eskimos, ale dla psów nie ma to znaczenia, zawsze 
witają mnie z takim samym entuzjazmem.

9:00 Przyjazd do schroniska. Najgorzej wysiąść z na-
grzanego auta. Brr.... mróz nie do wytrzymania... trze-
ba szybko zacząć się ruszać, bo można zamarznąć!  
Lecimy na spacery!

Schronisko żyje już od rana. Kierowniczka biega jak  
w ukropie, pracownicy gotują jedzenie dla psów, a psy 
– szczekają jak szalone.

Zanim pójdę na swoje podwórko muszę nalać gorą-
cej wody do beczki i taczką zawieźć ją na miejsce. 
Dobrze, w kuchni zawsze jest ciepło i zanim napełni 
się beczka mogę ogrzać się przynajmniej 10 minut!

9:15 Jedziemy z parującą beczką na podwórko, szyb-
ko, szybko, mróz szczypie! Po drodze znowu okaza-
ło się, że furtka nie otwiera się do końca; zamarzła, 
trzeba odśnieżyć... gdzie jest szpadel? O, tu przy psim 
boksie! 5 minut odśnieżania i jedziemy dalej!

9:20 Nareszcie jesteśmy na podwórku: my wolonta-
riusze, beczka z gorącą wodą i psiaki, które czekały 
na nas cały tydzień! Na nas i na ten jeden upragniony 
spacer w tygodniu.

Wszystkie szczekają, każdy z nich chce być pierwszy; 
bo pierwszy po psiemu oznacza najważniejszy! 

Pierwszy i tak pójdzie Złomek. W końcu to nasz schro-
niskowy weteran. Przeżył już kilka zim w schronisku, 
należy mu się pierwszeństwo! Idę wypuścić Złom-
ka na podwórko: otwieram furtkę (uff...zamek nie  
zamarzł) i Złomek wybiega. Jak co tydzień – wita nas 
eksplozją radości, honorową rundką po podwórku  

i buziakiem z wyskoku. Kochany wariat! Mimo,  
że wygląda jak tasmański diabeł ma w sobie tyle 
ciepła i miłości. Mimo, że życie go nie rozpiesz-
czało. Mieszkał w upały na złomowisku, przypięty  
do metrowego łańcucha. Nie raz dostał przez grzbiet 
od pracownika złomowiska... Trafił do schroniska  
i tu wreszcie ma stabilizację i spokój. I spacery!... Wła-
śnie, na spacer idzie z wolontariuszem Grześkiem,  
w końcu jest jego pupilkiem.

Niech idą na spacer, ja w tym czasie wygrabię z boksu 
zamarznięte kupy i rozmrożę garnek z wodą. Prze-
cież od wczoraj woda dawno zamarzła i Złomek nie 
ma czego się napić. 5 minut i zrobione. Zanim wrócą  
muszę jeszcze dołożyć słomy do budy i będzie kom-
plet. Zdążyłam przed ich powrotem.

9:45 Wreszcie ja pójdę na spacer. Biorę Sprita.  
Wychodzimy. To będzie 15-20 minut, bo dziś jest 
zimno! Bieg do lasu i w drogę. Znowu tyle krwawych 
śladów na śniegu. Znowu psom z mrozu popękały 
poduszki łap aż do krwi...

Na spacerze mijamy wolontariuszy z innych podwó-
rek, z innymi psami. Mimo pogody wszyscy się uśmie-
chają i pozdrawiają się już z daleka. Skąd w nas tyle 
radości? Przecież jesteśmy w różnym wieku, pocho-
dzimy z różnych światów i środowisk?...

To kontakt ze zwierzętami daje nam tyle energii  
i radości! Paradoks: przyjeżdżamy pomagać zwierzę-
tom, a sami właśnie od nich czerpiemy tyle siły!

12:00 Spacer za spacerem. Pies za psem. Znów las 
i krew na śniegu. Znów kolejny boks do sprzątnięcia, 
garnek do rozmrożenia, słoma do dorzucenia...

...i tak do momentu, aż wszystkie psy wyjdą na spa-
cer....

14:00 Nie jest źle, kończymy o przyzwoitej porze.  
W końcu dziś było całkiem sporo wolontariuszy.  
Pakujemy pustą beczkę z powrotem na taczkę  
i wychodzimy z podwórka.

CISZA...  CISZA... przerażająca cisza... 

Dlaczego tak cicho?...

Rano, jak przyjeżdżaliśmy było tyle hałasu, szczekania 
co niemiara?! 

Odwracam się i widzę... każdy pies stoi w swoim bok-
sie, przy swojej furtce, sam i patrzy... 

Patrzy na mnie, na nas… jak odchodzimy... jest pusto... 
cicho, zimno i pusto... 

Tylko śnieg i pary wlepionych w nas oczu śledzą jak 
odchodzimy... 

Dla nich skończył się ten dzień, na który czekają cały 
tydzień... Została tylko pustka i czas, znowu długi 
czas... cały tydzień… 7 długich dni w samotności i cze-
kaniu na mrozie, na kolejną sobotę... aż przyjedzie-
my... i znowu będzie głośno... i znowu będzie spacer, 
przytulanie i trochę szaleństwa... a potem dzień się 
skończy i znów zostanie pustka i czekanie... aż do 
końca...

15:00 Jestem w domu. Ciepło. W domu przecież jest 
ciepło! Niby to oczywiste, ale po TAKIEJ sobocie nabie-
ra zupełnie innego wymiaru...

Wolontariuszką w schronisku jestem od kilku lat.  
Widziałam już kilka mroźnych zim i wiem, jak wyglą-
dają. Razem z innymi wolontariuszami staramy się 
zrobić jak najwięcej, żeby umożliwić psom przeżycie 
w tym trudnym czasie. Dlatego co roku przed zimą 
reperujemy budy lub w miarę możliwości najgorsze z 
nich wymieniamy na nowe, jak najcieplejsze. 

W tym roku również planujemy przeprowadzenie akcji 
sprzedaży kalendarzy na 2014 rok. Będzie nam nie-
zmiernie miło, jeśli po raz kolejny będziecie mogli nas 
wesprzeć.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję.

Ela, wolontariuszka schroniska w Milanówku

Na co dzień wydaje się ciche i spokojne, 
natomiast zdaje się tętnić życiem i wie-
le się w nim dzieje w soboty, kiedy przy-
jeżdżamy do niego my - wolontariusze. 
Każdy wolontariusz ma swoją odrębną 
historię, jedni przyjeżdżają tu od paru 
miesięcy, inni od paru lat, niektórzy  
z nas są już w wieku emerytalnym, inni 
niedawno zaczęli chodzić do liceum, 
jednym droga do schroniska zajmuje 
20 minut rowerem, innym 2 godziny 
komunikacją miejską. Choć jesteśmy 
tak różni, łączy nas wielkie zamiłowa-
nie do zwierząt, a także nieskończona 
chęć niesienia im pomocy, szczególnie 
tym bezdomnym w schronisku. Naszym 
głównym celem jest znajdowanie im 
nowych, dobrych domów, w których 
będą kochane i niczego im nie zabrak-
nie. Mamy więc wspólny cel i bardzo 
często dla tego wspólnego celu - dobra 
zwierząt - wzajemnie sobie pomagamy. 
Jedni mogą liczyć na drugich, słabsi 
na silniejszych, mniej wprawieni na 
bardziej doświadczonych, a niezmoto-
ryzowani na podwózkę samochodem. 
Nasz wolontariat siłą rzeczy wiąże się 
z wzajemną współpracą, organizacją, 
wzajemnym szacunkiem i zaufaniem.  
Co sobota wstajemy rano i spędzamy 
swój wolny czas w schronisku, czasem 
nawet do późnych godzin popołudnio-
wych, tydzień w tydzień, we wszystkie 
pory roku. Ktoś by pomyślał - „no chyba 

im się nudzi, skoro nie mają nic lepsze-
go do roboty”. Ale gdyby tylko ten ktoś 
był w stanie zrozumieć np. sytuację psa, 
który siedzi w schroniskowym boksie 
dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, 
wiosna, jesień, zima czy lato, jeden rok, 
drugi, trzeci, mordka siwieje, psia na-
dzieja na kochającego człowieka niknie, 
a jedyną większą formą kontaktu z czło-
wiekiem jest cotygodniowy, wyczekany 
przez psa z utęsknieniem spacer, być 
może ten ktoś uświadomiłby sobie sens 
naszej pracy.

Oczywiście wychodzenie na spacery 
nie jest jedynym zajęciem, którego się 
w schronisku podejmujemy. Wolonta-
riat ma bardzo wiele postaci i każda  
z nich jest ważna, bo praktycznie każ-
da w jakiś sposób przyczynia się do 
naszego wspólnego celu - pomocy 
psom i znajdowaniu im nowych domów.  
W schronisku swoją obecnością stara-
my się zapewnić psom i kotom cho-
ciaż namiastkę tego, co każde zwierzę 
powinno otrzymywać od swego tro-
skliwego opiekuna w domu. Spędzając 
czas z psami, czy to na spacerach, czy 
to w boksach, staramy się jak najlepiej 
poznać ich indywidualne charaktery  
i zachowania, co jest bardzo ważne przy 
szukaniu im odpowiedzialnych domów. 
Gdy jedni wolontariusze wyprowadza-
ją psy na spacer, inni myją psie miski, 

porządkują boksy, dokładają słomy  
do bud, wyczesują psy, obserwują stan 
ich zdrowia i w razie potrzeby zgłasza-
ją niepokojące oznaki kierowniczce 
schroniska. Pomagają przybyłym do 
schroniska i zainteresowanym adopcją  
w wyborze najwłaściwszego dla nich 
psa. Każdy stara się robić to, co wy-
chodzi mu najlepiej oraz zajmuje się 
tym, gdzie jest najbardziej potrzebny: 
młodsze osoby wyprowadzają mniej-
sze i spokojniejsze psy, a wolontariusze  
„z krzepą” te najsilniejsze i najbardziej 
energiczne; wolontariusze-kociarze  
w ciepłym budynku kociarni doglądają 
swoje podopieczne mruczki, a wolon-
tariusze ze zmysłem majsterklepki 
reperują i ocieplają budy. Jest wśród 
nas Ania, która profesjonalnie strzyże 
zakudłacone kupki psiego nieszczęścia 
i przemienia je w puszyste psie pięk-
ności, którym dzięki nowym fryzurom 
łatwiej znaleźć dom. Jest Marysia, która 
nauczyła nas nowej techniki pozytyw-
nego pracowania z psami na spacerach 
za pomocą smakołyków, lonży i szelek, 
jest też Marta, która prowadzi stronę 
schroniska oraz Paweł, który stronę  
założył, Duśka, która robi psom prze-
piękne zdjęcia, Rafał, który kręci filmiki 
do ogłoszeń, Maciek, który wymyślił 
piękne i bardzo funkcjonalne ulotki  
o psach do adopcji, jest pani Halinka, 
która we wspaniały sposób oswaja małe 
psie gryzące zadziory, jest Judyta, która 
zapoczatkowała w schronisku wolonta-
riat i adopcje psów, oraz wielu innych 
wolontariuszy, których można by jesz-
cze długo wymieniać.

Dodatkowo oprócz pracy i czasu spę-
dzanego bezpośrednio w schronisku 
działamy też poza jego terenem, sze-
rząc wśród ludzi wiedzę o pomocy 
schronisku, możliwości adopcji, steryli-
zacji oraz przeciwdziałaniu bezdomno-
ści. W tym celu promujemy schronisko 
na różnego rodzaju piknikach i festy-
nach, a także jeździmy na pogadanki 
do szkół i przedszkoli, gdyż uważamy,  
że bardzo ważne jest utrwalanie tej 
wiedzy już u bardzo młodych ludzi. 
Ponadto, co roku w grudniu i styczniu 
prowadzimy sprzedaż charytatywnego 
kalendarza „Wybierz Miśka”, dzięki cze-
mu m.in. kupujemy psom nowe, ciepłe 
budy. Dodatkowo prowadzimy też szko-
lenia dla osób, które chciałyby zacząć 
pomagać w schronisku w Milanówku  
i zostać wolontariuszami, ale nie wie-
dzą, jak można to zrobić.(więcej o 
tym jak zostać wolontariuszem, po-
móc schronisku i jak kupić kalendarz,  
na stronie 
http://www.schroniskomilanowek.pl)  

Jednak, naszym najważniejszym celem 
jest znajdowanie psom i kotom nowych, 
odpowiednich domów. Zawsze staramy 
się jak najdokładniej wybadać, jakiego 
psa szuka osoba zainteresowana adop-
cją, jakie jest jej doświadczenie z psami, 
jakie warunki bytowe jest w stanie mu 
zapewnić, aby móc zaproponować psa 
najbardziej odpowiadającego tym wa-
runkom. Chcemy, aby po adopcji zarów-
no pies, jak i jego właściciel byli razem 
szczęśliwi. Zawsze przeprowadzamy 
wizytę przedadopcyjną w miejscu,  

w którym ma zamieszkać pies. Zdarza 
się, że prosimy, aby poprawić jakieś 
usterki, np. dziury w płocie. Ludziom 
może wydawać się, że samo zabranie 
psa ze schroniska jest dobrodziej-
stwem, ale kierujemy się m.in. zasa-
dą, że zwierzak trafiający do nowego 
domu musi mieć zapewnione warunki, 
które są lepsze od tych panujących  
w schronisku.  Oczywiście zdarzają się 
adopcje nieudane, bo mimo naszych 
najlepszych starań nie zawsze da się 
wszystko przewidzieć. Najczęściej przy-
czyną nieudanej adopcji jest nieodpo-
wiedzialność właściciela. Zawsze stara-

my się utrzymywać kontakt z osobami, 
które adoptowały zwierzę i jeśli np. pies 
sprawia jakieś problemy, to w miarę 
możliwości pomagamy je rozwiązywać. 
Zawsze jest możliwość zwrócenia adop-
towanego psa z powrotem do schroni-
ska, ponieważ wychodzimy z założenia, 
że lepiej jest uczciwie przyznać, że z ja-
kichś powodów nie można się nim dalej 
zajmować, niż wypuszczać go na ulicę 
czy przywiązywać w lesie do drzewa. 
Przeprowadzamy wizyty poadopcyjne  
i w razie stwierdzenia, że właściciel ła-
mie warunki umowy adopcyjnej, pies 
wraca do schroniska.

Wolontariat to naprawdę odpowiedzial-
ne zajęcie. Nie przychodzimy do schro-
niska, żeby psem się pobawić, pogła-
skać, rozpuścić, ale aby systematycznie 
z nim popracować, oswoić, odzwyczaić 
od złych nawyków oraz czegoś na-
uczyć. Psy trafiają tu z bardzo różnymi 
zaniedbaniami, po różnych przejściach, 
niektóre z nich oswajają się powoli  
i w takich przypadkach często pracę 
nad psem trzeba rozkładać w czasie, 
cierpliwie stosując metodę małych kro-
ków. Zależy nam, aby wszystkie zwierza-
ki znalazły jak najlepsze domy, a adop-
tujący wiernych przyjaciół, a nie kłopot. 

To systematyczna i odpowiedzialna 
praca, dająca wiele satysfakcji, szcze-
gólnie wtedy, gdy dom znajduje pies, 
który miał niewielkie szanse na adopcję 
i opuścił schronisko po wielu latach, bo 
pojawił się człowiek, który miał odwagę 
adoptować starego czy schorowanego 
psa. Działając w wolontariacie, robimy 
wszystko, co możemy, aby poprawić 
warunki życia schroniskowych zwie-
rzaków, ale cały czas mamy nadzieję,  
że ich pobyt tutaj jest tylko stanem tym-
czasowym.

Wolontariusze  
ze schroniska w Milanówku

"...i aby żyć, 
siebie samego trzeba dać"

Jest w Milanówku miejsce, o którym nie wszyscy mieszkańcy pamiętają, a nawet 
nie wszyscy wiedzą. Położone na obrzeżach miasta, gdzie rzadko ktoś przecho-
dzi, od ulicy oddzielone długim ogrodzeniem, za którym tymczasowe schronienie 
znalazło przeszło 130 psów. To schronisko w Milanówku. 

Zimowy dzień
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Jestem 1953/13. Siedzę schowany, bo się boję.  Naokoło ciągły hałas. Bardzo pieką 
mnie łapy, chyba je odparzyłem na podłodze z desek, na które ktoś wciąż wylewa 
płyn do dezynfekcji. Piecze mocno, więc kuleję. Miałem też rozwolnienie, chyba ze 
stresu i cały się umorusałem. Teraz już wszystko zaschło. 

O, ktoś znów przechodzi alejką. Dlaczego ona się zatrzymuje? Stoi i stoi, gapi się, 
czyta te kartki przylepione do siatki, jakby na kogoś czekała. Chyba nie na Fridę, bo 
ta siedzi spokojnie w kącie. Ta Frida to oaza cierpliwości. A może ona czeka na tego 

wiecznego smutasa - Lolka, co go zabrali przedwczoraj na operację. O, już odchodzi, 
no i dobrze. No nie, znów wraca i znów gapi się na te kartki. Ile można tak sterczeć 
bez  celu? Odchodzi. Żegnam! 

Psia kostka, ale uparta. Znów wróciła. Dała coś smacznego Fridzie przez siatkę.  
I znów odchodzi. A może…, a może trzeba było…, e nie, po co? Ale może jednak trzeba 
było,  tak na chwileczkę…, wyjść i się pokazać. Dobra, jeśli wróci, to wyjdę, cichutko 
boczkiem i przycupnę sobie przy siatce pod tym karteczkami. Wróci, nie wróci, wróci 
nie wróci… . 

JEST!!! Wróciła! Odwraca się. Nie! Poczekaj, nie odwracaj się! Zobacz jestem tutaj!!! 
No nareszcie…

-Piesku, a co ty tu robisz!? Skąd się tu wziąłeś?  Przecież cię tu nie było? –

Mówi DO MNIE! Dotknęła mojego różowego nosa. Mój ogon sam zaczął merdać,  
ja dalej nieruchomy. Patrzę jej w oczy i mówię w myślach, że mam na imię 1953/13, 
jestem grzeczny, pieką mnie łapy, chciałbym… . 

Odeszła.  

Serce mi łomocze. Psi hałas jest ogromny. Trochę się boję całej tej sytuacji. Czy to 
dobry moment na taką decyzję, przy milionie kłopotów i obowiązków?

W trakcie obrad Rady Miasta przewodnicząca zarzą-
dziła przerwę, na posiedzenie Komisji Budżetu i In-
westycji, na której w ekspresowym tempie burmistrz 
przedstawił swoje propozycje, nowych o 50% wyż-
szych opłat za wywóz śmieci, które mają obowiązy-
wać od stycznia 2014 r.

Opłaty za wywóz śmieci to ważki temat tymczasem 
Burmistrz z „marszu” przedstawił w kilku zdaniach 
swoją propozycję. Sprawa dotycząca podwyżki opłat 
winna być szczegółowo omówiona na komisjach, rad-
ni powinni otrzymać analizę, z której wynikałyby nowe 
stawki, które mają być tak wysokie. Mieszkańcy też 
powinni być poinformowani o takich zamierzeniach 
burmistrza. Obecnie po tej podwyżce opłaty kształtują 
się następująco:

ZABUDOWA WIELORODZINNA:

odpady zmieszane  –26,00 zł/osobę

odpady segregowane  –13,00 zł/osobę

ZABUDOWA JEDNORODZINNA:

odpady zmieszane  –30,00 zł/osobę

powyżej czwartej osoby –15,00 zł/osobę

odpady segregowane  –15,00 zł/osobę

powyżej czwartej osoby –8,00 zł/osobę

Radni, którzy głosowali za tak wysokimi podwyżka-
mi tych opłat to: 

Ewa KUBEK, Hanna MŁYNARSKA, Bożena OSIADACZ, 
Waldemar PAROL, Witold RYTWIŃSKI, Włodzimierz 
STAROŚCIAK, Maria SOBCZAK, Małgorzata TRĘBIŃSKA, 
Bożena UTRATA, Wojciech WLAZŁO i Karol WÓJCIK.

Cztery radne: Ewa Galińska, Aleksandra Krystek, Kata-
rzyna Słowik i Maria Swolkień-Osiecka były oczywiście 
przeciwne tym podwyżkom.

Ponadto na tejże sesji głosami tych samych jede-
nastu radnych przegłosowano jeszcze podwyżki 
podatku od nieruchomości a także podatku od 
środków transportu w 2014 roku. Oba te podatki 
wcale nie muszą być co roku podwyższane, tak jak 
to proponuje burmistrz. Podatki te można by nawet 
obniżyć, jeśli taka byłaby wola radnych i burmistrza.

Myślę, że należy wspomnieć o podwyżkach, które są 
już odczuwalne od października br. a dotyczą opłat 
za wodę, której cena za m³ wrosła o 7,7%, m³ wody 
ogrodowej wzrósł o 75%  a  m³ odprowadzanych  ście-
ków  o 23%.

Wrócę jeszcze do sesji, na której głosami w/w jedena-
stu radnych uchwalony został nowy Statut Rady Mia-
sta Milanówka wraz z pięcioma załącznikami. Jest to 
podstawowy akt prawa miejscowego a w przygotowa-
nej i przegłosowanej formie jest dziwnie restrykcyjny.

Ogranicza prawa zarówno mieszkańców jak i rad-
nych, szczególnie w sprawach kontroli a więc człon-
ków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.

Zawarto w Statucie kuriozalny zapis a mianowicie 
możliwość użycia siły straży miejskiej lub policji 

w stosunku do osób zbyt dociekliwych lub niewy-
godnych, uczestniczących w posiedzeniach rady lub 
komisji. Mieszkańcy przebywający na sali obrad, 
którzy będą zachowywali się nieodpowiednio wg. 
opinii przewodniczących Rady Miasta będą wypra-
szani z sali przy użyciu w/w formacji.

Jesienią 2014 roku będą wybory do samorządu my-
ślę, że warto obserwować jak wybrani przez Państwa 
radni głosują w sprawach dotyczących Mieszkańców 
i naszego Miasta, aby przy urnie wyborczej dokonać 
mądrego i przemyślanego wyboru. 

Radna Ewa Galińska.

Na początku chcielibyśmy zacytować 
fragment Ustawy o samorządzie gmin-
nym. Napisane jest tam „(...) organem 
stanowiącym i KONTROLNYM w gminie 
jest rada gminy.” [art 15, pkt. 1]

Jak jednoznacznie wynika z tego zapi-
su, jednym z głównych zadań rady gmi-
ny jest działanie jako organ KONTROLNY 
wobec działań podejmowanych przez 
organ wykonawczy gminy, czyli burmi-
strza. Niestety w Milanówku funkcjono-
wanie rady  gminy jako organu KON-
TROLNEGO można spokojnie nazwać 
fikcją. Skargi mieszkańców uznawane 
są zawsze za bezzasadne (nawet jeśli 
Komisja Rewizyjna rekomenduje uzna-
nie którejś za zasadną), projekty uchwał 
są zawsze opiniowane pozytywnie (na-
wet jeśli ich zapisy budzą kontrowersje), 
absolutorium z wykonania budżetu  
zostało udzielone mimo iż nawet Regio-
nalna Izba Obrachunkowa nie wyraziła 
się pozytywnie.

W naszej opinii najbardziej szokującym 
elementem nie jest jednak sama dys-
funkcjonalność Rady Miasta Milanówka, 
ale brak świadomości niektórych rad-
nych, że to co robią jest dysfunkcjonal-
ne. Mamy wrażenie, że w Radzie Miasta 
Milanówka wytworzyło się coś w rodzaju 
mentalności klubu wzajemnej adoracji 
obejmującego 11 radnych oraz burmi-
strza, którego członkowie absolutnie 
odmawiają przyjęcia do wiadomości, 
że robią cokolwiek źle, a wszelkie ataki 
odbierają jako „personalne rozgrywki”, 
„walkę o władzę” oraz „robienie nieprzy-
jemnej atmosfery”. Mentalność klubu 
wzajemnej adoracji podkręcają też nie-
które lokalne media, które zamiast pa-
trzeć lokalnej władzy na ręce, zajmują 

się ściskaniem jej rąk i niektóre orga-
nizacje pozarządowe, których interakcje 
z lokalną władzą ograniczają się do 
odbierania dotacji i wysyłania lokalnej 
władzy kartek z życzeniami na święta.       

Taka sytuacja całkowitego zaniku nie 
tylko funkcji kontrolnych rady miasta, 
ale i świadomości że rada miasta te 
funkcje kontrolne powinna pełnić jest 
bez wątpienia patologiczna i nie ulega 
wątpliwości, że powinna zostać jakoś 
zaadresowana. Chcielibyśmy więc napi-
sać kilka naszych uwag na temat  tego 
jak rada gminy powinna funkcjonować  
i jakie zachowania są naszym zdaniem 
wymagane od radnych.

Po pierwsze chcielibyśmy powtórzyć 
jeszcze raz to co napisaliśmy na po-
czątku. Rada gminy jest organem KON-
TROLNYM burmistrza, a nie organem 
robienia przyjemności burmistrzowi. 
Wszelkie projekty przedstawiane przez 
burmistrza oraz wszelkie sprawozda-
nia przedstawiane przez burmistrza 

powinny być poddawane drobiazgowej 
kontroli, a to, że nie jest to dla burmi-
strza przyjemne... Cóż, jak się bierze co 
miesiąc tę wielokrotność średniej kra-
jowej, to trzeba dostarczyć wyniki. Czy 
w jakimkolwiek liczącym się przedsię-
biorstwie prezes, który nie dostarczałby 
oczekiwanych wyników, mógłby liczyć 
na wyrozumiałość Rady Nadzorczej? 
Zdecydowanie NIE. Dlaczego więc pre-
zes przedsiębiorstwa Milanówek mający 
pod sobą budżet w wysokości 60 mln zł 
miałby liczyć na wyrozumiałość nadzo-
rującego go organu kontrolnego? Uwa-
żamy, że radni powinni myśleć o sobie 
właśnie jako o członkach korporacyjnej 
Rady Nadzorczej, a nie członkach pro-
wincjonalnego klubu wzajemnej ado-
racji. Jak na razie standardy członków 
Rady Nadzorczej spełniają tylko cztery 
niezależne i opozycyjne radne.

Po drugie naprawdę dosłownie należy 
rozumieć to, że rada gminy jest orga-
nem KONTROLNYM. Powinnością radne-
go jest „wtykanie nosa” w każdy aspekt 

funkcjonowania urzędu miasta, który 
budzi jego zaniepokojenie, niezależnie 
czy jest to odpadająca farba z barierki 
przy schodach prowadzących do szkoły, 
czy sposób rozliczenia kilkumilionowej 
inwestycji. Uważamy też, że wszyst-
kie wątpliwości radnych powinny być  
wyjaśniane publicznie na drodze zgła-
szanych interpelacji i zapytań (a NIE, 
jak pojawia się w niektórych sugestiach 
zakulisowych, uzgodnień z urzędem 
miasta).

Po trzecie chcielibyśmy zwrócić uwagę, 
iż Rada Miasta Milanówka podjęła 8 lat 
temu uchwałę ustanawiającą Kodeks 
Etyki Radnych Miasta Milanówka (uchwa-
ła 304/XXVI/05), który bardzo dobrze 
definiuje, jak powinien zachowywać się 
radny. Absolutnie nie trzeba więc wymy-
ślać nic nowego. Wystarczy, żeby radni 
przeczytali ten dokument ze zrozumie-
niem i zaczęli się do niego stosować.

Podsumowując uważamy, że wystarczy 
przestrzeganie naprawdę kilku bar-
dzo prostych reguł, żeby zlikwidować 
mentalność dysfunkcjonalnego klubu 
wzajemnej adoracji w Radzie Miasta 
Milanówka i uczynienie z niej spraw-
nie funkcjonującego organu KONTROLI 
niezależnie od tego, kto będzie w niej 
zasiadał. Mamy także nadzieję, że przy-
najmniej część z 11 radnych z klubu 
wzajemnej adoracji przemyśli sobie, 
czy nie warto jednak zacząć stosować 
przynajmniej część z tych reguł, bez 
potrzeby wspomagania swojego pro-
cesu myślowego skargami na działa-
nie Rady Miasta Milanówka składanymi  
do innych instytucji. 

Kapituła Wielkiego Kalesona

Pod choinkę od burmistrza i radnych
Na posiedzeniu Rady Miasta Milanówka 28 listopada burmistrz Jerzy Wysocki wniósł projekt uchwały  
dotyczący drastycznej podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych, czyli śmieci. 

JAK POWINNA 
DZIAŁAĆ  

RADA 
MIASTA

Na samym początku mijam boks, w którym mała czarna sunią z siwą bródką  
pędzi, co sił w moją stronę i szczeka prosząco. Gdy ją mijam jej głos zamienia się 
skomlący płacz. Coraz bardziej skurczona, na nogach jak z waty, brnę chodnikami 
pomiędzy długimi szpalerami boksów, w których siedzą po dwa trzy pieski. Szcze-
kanie, skowyt, skomlenie nie ustaje. Mam wrażenie, jakbym szła przez psi obóz kon-
centracyjny. Boks obok boksu. Setki psów różnej maści, rasy i wielkości. Staram się 
nie patrzeć na boki. Idę ze spuszczoną głową, gapię się na chodnik i powtarzam:  
nie patrz na boki, bo nie dojdziesz do celu, już zdecydowałaś, musisz dojść  
do sektora D. Tam jest Lolek.  Sektor D jest na samym końcu. W połowie drogi robi 
mi się słabo. Przez sekundę myślę, żeby zawrócić, bo czuje, że zaraz zwymiotuję  
od zapachu fekaliów i środków odkażających. Ej, przecież bywało gorzej, gadam 
sama do siebie. Jak teraz wyjdziesz, to już tu nie wrócisz.

Na skrzyżowaniu tych alejek mijam klatkę, w której mały szary rasowy piesek cały 
czas jak piłeczka podskakuje do góry i uderza łapkami w siatkę, jakby miał nadzie-
ję, że ją otworzy. Zaciskam oczy i pieści. Mijam pięknego beżowego psa, który jest 
sam w boksie i siedzi na dachu budy. Patrzy na mnie i czeka. Znów jak ten tchórz 
schylam głowę i skręcam.  Nareszcie jestem na miejscu. W boksie są trzy budy, ale 
tylko jeden piesek. Czytam opisy pod dwoma zdjęciami.  To Frida, ale Lolka nie ma.  
Odchodzę, żeby kogoś zapytać. Nie ma kogo. Wracam. Czuję na sobie skupiony wzrok 
wszystkich piesków naokoło. Szczekanie ustaje, zapada straszna cisza oczekiwania, 
w której czuję się jak złoczyńca. Chcę podać Fridzie smakołyk, gdy podnoszę rękę 
podkula pod siebie ogon i ucieka na dach innej budy. Podaję jej smakołyk na otwar-

tej dłoni przez oczko w siatce. Odchodzę, bo nie wiem, co robić. Może Lolek nie wrócił 
jeszcze ze szpitala. Miał mieć sterylizację. Musze odnaleźć opiekunkę tego sektora, 
rozmawiałyśmy przez telefon. Coś jednak każe mi wrócić raz jeszcze. 

O mój Boże, a to co za piesek? Jakby spadł z nieba, przecież zerkałam zza siatki  
do bud i nic nie widziałam. -Piesku, a co ty tu robisz!? Skąd się tu wziąłeś?  Przecież 
cię tu nie było? –

Siedzi taki grzeczniutki przy siatce i wpycha swój wielki nos w moją stronę.  
Dotykam go. Liznął mnie przyjacielsko i zamerdał ogonem. Patrzy tak intensyw-
nie, jakby hipnotyzował. Muszę znów odejść, żeby się wreszcie czegoś dowiedzieć,  
bo zaczyna zmierzchać. Po odejściu uświadamiam sobie, że nie pamiętam, jak ten 
drugi piesek wyglądał, nic poza tym jego nosem, różowym, w jakieś cętki czy coś. 
Potem z opiekunką odnajduję Lolka, robimy próbę kontaktu z kotami. Nie wyszło zbyt 
pomyślnie, ale nie tracę nadziei. Lolek wraca do szpitala, bo jest tuż po kastracji. 
Pytam o tego jego kolegę z boksu, który nawet nie ma zdjęcia na siatce. Podobno  
to nowy, jeszcze nie ma nadanego imienia. Opiekunka przyprowadza go. Na widok 
kota zamerdał ogonkiem. Idziemy razem na spacer, żeby trochę pogadać. Głaszczę 
jego futerko z zaschniętymi odchodami na grzbiecie. Czuję się coraz gorzej. Stres 
wizyty w schronisku w przenośni i dosłownie zwalił mnie z nóg. Odchodząc, widzę 
smutek i żal w oczach opiekunki. Wiem, co myśli. Wiem, że mi nie wierzy, gdy mówię, 
że na pewno wrócę. 

Trzy dni później wróciłam. Wędrując do sektora D nie czułam poprzedniego lęku, 
wszystko wyglądało inaczej, łagodniej. Zauważałam ważne szczegóły, takie jak peł-
ne miski z wodą i jedzeniem, wolontariuszy wyprowadzających psy na spacer, opie-
kunów psów, pana, który na taczce wywoził psie odchody. Psy smutne i wesołe, ale 
wszystkie wpatrzone w alejkę, czekające z nadzieją na zmianę losu…. . 

Dokonałam adopcji. 1953/13 wrócił ze mną do domu.

Anna Krawczyk

Świąteczna
Z warszawskiego Palucha

podróż 
do Milanówka 
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„Pójdziesz na komisariat - powiedział Alcest. - Tam 
ci powiedzą, że jesteś nieposzlakowanie uczciwy - 
nieposzlakowanie to znaczy strasznie. Ale musisz 
się śpieszyć, bo inaczej zaczną cię szukać i wsadzą  
do więzienia”. 

Rene Gościnny & Jean-Jacgues Sempe „Nowe Przygo-
dy Mikołajka”

Radny powinien być wzorem praworządności i uczci-
wości. Kodeks Etyczny Radnego Miasta Milanówka 
propaguje zasadę bezstronności i niezawisłości rad-
nych, wskazuje, że radny nie powinien uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji, naradach i opiniowaniu lub 
głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub 
pośredni interes osobisty. Radny nie powinien dopuścić 
do powstania konfliktu interesów między interesem 
publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania kon-
fliktu interesów zobligowany jest zadbać, aby został  
on  rozstrzygnięty zgodnie z prawem. Dlatego radni  
zobowiązani są poddać się każdej procedurze wyja-
śniającej, właściwej dla ich urzędu. A rozstrzygnięcia  
w tych sprawach powinny być jawne, na ile to tylko 
możliwe i każdorazowo uzasadnione. W dniu 8 listo-
pada 2013 roku, w gazecie Kurier Południowy  zadano 
pytanie: „Czy Radni stracą mandaty?” Pytanie to doty-
czyło Radnych Milanówka: Bożeny Osiadacz i Witolda 
Rytwińskiego. Z gazety dowiadujemy się że, Janusz 
Ostrowski (milanowek-1901.blog.pl) w związku z wątpli-
wościami mieszkańców Milanówka, zwrócił się do Wo-
jewody Mazowieckiego o wyjaśnienie, czy w Milanówku 
doszło do złamania zakazu łączenia funkcji radnego 
z prowadzeniem działalności na mieniu komunalnym,  
za przyzwoleniem rady miasta. Mianowicie radna  
Bożena Osiadacz pełni funkcję skarbnika w Komen-
dzie Hufca ZHP Milanówek, który korzysta z mienia 
komunalnego gminy Milanówek. Radna na podstawie 
pełnomocnictw z Chorągwi Stołecznej od lat zawiera 
z milanowskim Urzędem Miasta umowy o dotacje dla 
tej jednostki. Z kolei radny Witold Rytwiński (w Radzie 
Milanówka od maja 2013) zajmuje jednocześnie (od 

listopada 2011) stanowisko przewodniczącego Zarządu 
Spółki Wodnej w Milanówku, której siedzibą jest budy-
nek urzędu miasta Milanówka, przy ulicy Spacerowej 4. 
Spółka korzysta z dotacji z budżetu miasta. Wojewoda 
zobowiązał Radę Miasta Milanówka do zajęcia stano-
wiska w sprawie wygaszenia mandatów dla wyżej wy-
mienionych Radnych z Porozumienia Samorządowego 
MDiJ, którego liderem jest burmistrz Jerzy Wysocki  
i niezwłocznego poinformowanie o tym organu nad-
zoru.

Podczas sesji Rady Miasta w dniu 3 września br. rad-
ny Rytwiński poinformował Radę Miasta i wszystkich 
obecnych na sali, że w raz z zakończeniem roku bu-
dżetowego i inwestycji na ten rok złoży rezygnację  
z funkcji przewodniczącego spółki wodnej w Milanów-
ku. Zastrzegł jednak, że zgodnie z opinią prawną łącze-
nie tych dwóch funkcji nie rodzi konfliktu interesu. Jako 
motyw rezygnacji, radny wskazał przejrzystość spra-
wy. W trakcje sesji Miasta w dniu 24 października br.,  
dopytywany przez radną Ewę Galińską o datę złożenia 
rezygnacji z funkcji przewodniczącego spółki wodnej  
w Milanówku, radny Rytwiński zapewnił, iż stanie się to  
z końcem roku budżetowego, a rok budżetowy zakoń-
czy się wtedy, kiedy będzie Walne Zgromadzenie. Wal-
ne Zgromadzenie natomiast odbędzie się wówczas, 
kiedy zakończy się rok budżetowy, oznajmił z uśmie-
chem na ustach radny. Witold Rytwiński zadowolony 
ze swojego dowcipu, bo chyba można tak nazwać 
wypowiedź radnego, która zwieńczona została wybu-
chem śmiechu i oklaskami, uznając to za dobra passę, 
zaryzykował kolejnym, dziękując za troskę niektórym 
radnym i mieszkańcom Milanówka, zapewniając jed-
nocześnie, że taki młody, energiczny człowiek jak on, 
da radę łączyć obydwie funkcje! Bez wątpienia, radny 
Rytwiński powinien przeprosić mieszkańców Milanów-
ka za swoje zachowania podczas sesji Rady Miasta  
w dniu 24 października, gdyż Sesja to nie scena debiu-
tu dla lokalnych kabaretów, lecz miejsce do godnego  
i rzetelnego reprezentowania interesów mieszkańców 
Milanówka. Zgodnie z art. 2 pkt. 5 Kodeksu Etycznego 

Radnych Milanówka, radny powinien pamiętać o słu-
żebnym charakterze swojej pracy, wykonywać ją rze-
telnie i sumiennie z poszanowaniem godności innych 
i poczuciem godności własnej. Radny zobowiązany 
jest do działania na rzecz mieszkańców Milanówka,  
ma obowiązek jasnego, precyzyjnego informowania 
nas i rozstrzygania w sprawach budzących wątpliwo-
ści. Zatem data rezygnacji z funkcji przewodniczącego 
spółki wodnej w Milanówku i opinia radcy prawnego  
w zakresie łączenia tych dwóch funkcji, na którą powo-
ływał się radny, nie powinny funkcjonować w milanow-
skiej rzeczywistości jako zmienne x lub y.

W wyniku dyskusji dotyczącej łączenia mandatu rad-
nego z innymi funkcjami, która przybrała bardzo dy-
namiczną formę na niektórych forach internetowych 
związanych z Milanówkiem, pewna społeczność zada-
ła na swoim profilu facebook pytanie, czy sprawowanie 
funkcji radnego i jednocześnie dyrektora własnego 
- prywatnego przedszkola, które otrzymuje dotacje  
z budżetu miasta, nie nosi znamion konfliktu intere-
sów? W wyniku obywatelskich działań, wojewoda wy-
stąpił do Rady Miasta Milanówka o podjęcie czynności 
wyjaśniających również względem radnej Małgorzaty 
Trębińskiej  z Porozumienia Samorządowego MDiJ 
- właścicielki przedszkola w Milanówku. Przewodni-
cząca Rady Miasta - Maria Sobczak w  odpowiedzi 
przygotowanej w dniu 28 listopada br. do Wojewody 
Mazowieckiego przedstawiła stanowisko, wskazujące 
na brak przesłanek do wygaszenia mandatów rad-
nych: Bożeny Osiadacz, Małgorzaty Trębińskiej i Witolda  
Rytwińskiego z Samorządowego Porozumienia Milanó-
wek Dziś i Jutro. Podczas drugiej części sesji Rady Mia-
sta Milanówka w dniu 29 listopada radni głosowali nad 
przyjęciem przygotowanego stanowiska. Większością 
głosów stanowisko zostało przyjęte. Przeciwko takiemu 
stanowisku głosowały radne: Katarzyna Słowik i Ewa 
Galińska, radne: Aleksandra Krystek i Maria Swolkień-
-Osiecka wstrzymały się od głosu. Po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem Rady Miasta, wojewoda mazowiecki 
podejmie czynności  związane z realizacją kompeten-
cji nadzorczych. 

„I dumny jestem, bo w domu  wszyscy jesteśmy niepo-
szlakowanie uczciwi”. 
Rene Gościnny & Jean-Jacgues Sempe „Nowe Przygo-
dy Mikołajka”

Emilia Rospadek-Horszczaruk

Tegoroczna zbiórka była organizowa-
na dla dwóch rodzin. Pani Katarzyna 
to matka, która samotnie wychowuje  
syna w wieku szkolnym. Razem z nim 
mieszka w małym, schludnym miesz-
kaniu. Jednak opłaty za nie pochłaniają 

większość jej pensji. Każdy z nas wie, jak 
trudno jest w okresie zimowym, a tym 
bardziej świątecznym utrzymać rodzi-
nę, kupić ubrania i jedzenie na Święta. 
Jednak to nie jedyna rodzina, której 
sytuacja jest trudna. Kolejna rodzina 

to małżeństwo z dwójką dzieci, dzie-
więciomiesięczną dziewczynką i pię-
cioletnim chłopcem. Jak wiemy, każdy 
dom, w którym znajduje się dziecko, 
ma zwiększone potrzeby. Dlatego nasza 
szkoła gromadziła wszystko to, co może 
przydać się rodzinom, m.in. żywność, 
środki czystości, odzież, obuwie, pomo-
ce szkolne, piecyk elektryczny, ciepłe 
kołdry, ręczniki. 

Mimo krótkiego okresu zbiórki wszelkie-
go rodzaju środków do życia, w naszej 
szkole uczniowie bardzo licznie przyno-
sili żywność, gry czy ubrania dla rodzin.  
Poza zbiórką została zorganizowana 
przez Samorząd Uczniowski kawiaren-
ka szkolna, w której można było zaku-
pić ciasta. Dochód ze sprzedaży został 
przekazany na zakup piecyka elektrycz-
nego. Podczas dnia otwartego w naszej 
szkole rodzice także chętnie przyłączali 
się do Szlachetnej Paczki ofiarowu-
jąc datki na pomoc dla rodzin. Wiemy, 
że nie kosztuje to nas wiele wysiłku,  
a świadomość pomagania innym  
to dla nas przyjemność. W tym roku 
udało nam się zebrać  kilkanaście  
dużych paczek wypełnionych po brzegi 
darami. Było to możliwe dzięki pomocy 
ludziom, którzy otworzyli swoje serca 
na potrzeby innych. Dziękujemy bardzo 
serdecznie za wsparcie naszej paczki:

• Gedeon Richter Marketing  

 Polska Sp z o.o.
• Andrzejowi Olizarowiczowi 
 - właścicielowi firmy Firma Andrea  
 z Milanówka
• Państwu Halinie i Stanisławowi Wawer
 z Milanówka
• Jackowi i Krystynie Sikorskim, 
 właścicielom sklepu „Buty” 
 w Milanówku

Paczki trafiły do magazynu przy ul. Kró-
lewskiej 69 w Milanówku, z którego przez 
wolontariuszy zostały przekazane rodzi-
nom. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku nasza szkoła równie ambitnie za-
angażuje się w pomoc w organizowaniu 
Szlachetnej Paczki. 

Angelika Pietrzak

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Są-
siedztwo” w Podkowie Leśnej zorganizowało warsztaty 
dotyczące Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów. 
Tym razem porozumienie pod nazwą Podwarszawskie 
Trójmiasto Ogrodów ( PTO) podpisane dn. 11 czerwca 
2010 r. przez burmistrzów trzech gmin tj. Podkowy 
Leśnej, Milanówka i Brwinowa zaczyna być konkretną 
szansą dla trójmiasta i Milanówka. Powód, to zmiana 
zasad dofinansowywania ze środków zewnętrznych. 
Milanówek będzie mógł dołączyć do wspólnych pro-
jektów Trójmiasta oraz korzystać z nowych zasad 
Programu Europejskiego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
( w tym małych miast) na lata 2014-2020, mając  
narzędzie pt. Leader i nie tylko. To finansowanie ukie-
runkowane jest na region, czyli zespół gmin, które 
tworzą wspólny obszar finansowy, w tym przypadku 
PTO. Dlaczego? Bo razem z sąsiadami może być  
łatwiej, taniej, efektywniej.

Liderami w tym zespole są trzej burmistrzowie, prze-
wodzi im kobieta, burmistrz Podkowy Leśnej. Ale pro-
gram przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców: 
niezrzeszonych i zrzeszonych oraz ich przedstawicieli, 
czyli radnych, urzędników oraz przedsiębiorców lokal-
nych. Dotychczasowe realizacje Trójmiasta to jego  
popularyzacja w formie zewnętrznych wystaw foto-
graficznych, publikacji w The Warsaw Voice, poczto-

wych kopert na listy, porozumienie Uniwersytetów  
Trzeciego Wieku, mapy szlaków rowerowych Brwino-
wa i Podkowy oraz wydanie wspólnej mapy Brwinowa,  
Milanówka i Podkowy.

Natomiast realizacją rozpoczynającą wspólną dzia-
łalność tych trzech gmin było opracowanie, oprócz 
regulaminu, znaczka firmowego Trójmiasta, który 
jest widoczny na tablicach przy drogach wjazdowych  
do wszystkich trzech gmin, jako rozpoczęcie budowa-
nia marki PTO.

Miejmy nadzieję, że reaktywacja tego dawno „zawią-
zanego” porozumienia pod nazwą PTO będzie teraz 
wypełnianiem treścią wcześniej przygotowywanego 
opakowania ze znakiem firmowym. Rozpoczął to już 
aktualny burmistrz Brwinowa przygotowując projekt, 
który pozwoli wykorzystać związek trzech gmin. Pro-
jekt dotyczy wspólnych cieków wodnych oraz wspól-
nych rozwiązań komunikacyjnych, m. in. nowych 
szlaków i ścieżek rowerowych łączących Brwinów, 
Parzniew, Pruszków, Milanówek, Grodzisk. 

Warsztaty na temat PTO, które odbyły się pod koniec 
listopada w Podkowie Leśnej zgromadziły mieszkań-
ców, radnych i urzędników trzech gmin. 

Zastanawiano się, do czego potrzebne jest PTO, jakie 
mogą wynikać z tego konkretne korzyści i jak dzia-
łać, aby mieć efekty? Ważny był również udział trzech 
burmistrzów, którzy na początku warsztatów przeka-
zali swój pogląd na ten temat a na końcowym spo-
tkaniu otrzymali od uczestników warsztatów wnioski  
do realizacji.

Dyskusje uczestników spotkań były efektywne,  
bo różnica poglądów oraz krytyka nie psuły, lecz bu-
dowały. Wpisali się w to również, i to z powodzeniem, 
uczestnicy warsztatów z Milanówka, przedstawiciele 
różnych stowarzyszeń i organizacji, kilkoro radnych, 
oraz urzędnicy z ref. Komunikacji Społecznej. 

Po takich spotkaniach można było mieć poczucie 
wspólnoty, a nie walki opozycyjnej. Życzę wypraco-
wania takich warunków współpracy wszystkim w Mi-
lanówku, zarówno urzędnikom, radnym jak i działają-
cym mieszkańcom.

Szczegóły na www.zielonesasiedztwo.org.pl lub  
na stronach internetowych gmin należących do PTO .

 
Uczestniczka warsztatów, mieszkanka Milanówka, 

Krystyna Słowik.

Obecny Milanówek jest swoistym  
kolażem architektury przedwojennej, 
peerelowskiej i współczesnej. Od in-
nych polskich miasteczek, wyróżniają 
go przede wszystkim: rozmieszczone 
na dużej przestrzeni, liczne zabytko-
we wille oraz  dominująca przyroda, 
niespotykana w tak imponującej ilości  
w innych polskich miastach. To są głów-
ne dwa czynniki tworzące niepowtarzal-
ny „klimat” naszego miasta. 

Niestety zarówno dla zabytków jak i dla 
przyrody nastał kolejny raz w historii 
miasta bardzo trudny czas. Niektóre 
zabytkowe wille udało się odzyskać pra-
wowitym właścicielom i zostały podda-
ne kapitalnemu remontowi. Większość 
jednak pozostaje w bardzo złym stanie. 
Powodem jest brak środków właści-
cieli na remont lub wciąż nieuregu-
lowany status prawny nieruchomości. 

Aby przeprowadzić remont zabytkowej 
nieruchomości, konieczne jest zgło-
szenie i uzyskanie zgody Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. Remont 
należy przeprowadzić w taki sposób, 
aby możliwie jak najwierniej odtworzyć 
pierwotną formę zabytku, a to jest zwy-
kle bardzo kosztowne. Ale zabytki w Mi-
lanówku to nie tylko przedwojenne wille. 
To także elementy małej architektury, 
ogrodzenia, chodniki, słupki z nazwa-
mi ulic (jeszcze kilka się zachowało) 
oraz przyroda, będące nieodłącznymi 
elementami zespołu urbanistyczno-
-architektonicznego. Ich zmiana lub 
modernizacja również wymagają zgody 
konserwatora. Cały zespół teoretycznie 
chroni ustawa o ochronie zabytków. 
Teoretycznie, ponieważ Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, wszelką wiedzę  
na temat planowanych oraz prowa-
dzonych inwestycji lub modernizacji 

w strefie konserwatorskiej, posiada  
na podstawie pisemnych zgłoszeń 
kierowanych do jego urzędu. Nie ma  
na miejscu, w Milanówku, swojego 
przedstawiciela, pracownika, kom-
petentnej osoby odpowiedzialnej  
za ochronę zabytków. O przestrzeganie 
tej ustawy, zgodnie z prawem musi 
zadbać samorząd, który jest zobligo-
wany do uchwalenia planu zagospo-
darowania  przestrzennego dla strefy 
chronionej. W Milanówku został taki 
plan uchwalony. Jednak nie jest on re-
spektowany zarówno przez niektórych 
mieszkańców, urzędników miasta oraz 
niestety przez samego konserwatora. 
Kilka dużych posesji (w tym także działki 
leśne) zostało, niezgodnie z uchwalo-
nym planem podzielonych na mniejsze  
działki budowlane. Kilka inwestycji pro-
wadzonych tylko w bieżącym roku przez 
urząd miasta w strefie ochrony konser-
watorskiej, takich jak wymiana chodnika 
na ulicy Mickiewicza, budowa chodnika 
na ulicy Starodęby, budowa chodnika  
na ulicy Wspólnej, budowa parkingów 
na Spacerowej i Zachodniej, w ogóle 

nie zostało zgłoszonych i nie uzyskało 
zgody od Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. W Milanówku w kwestii 
ochrony zabytków zapanował chaos  
i samowolka. Prowadzone są niezgod-
nie z prawem inwestycje w obrębie 
strefy konserwatorskiej – podział dzia-
łek, modernizacja budynków, wymia-
na ogrodzeń, nie dba się o proporcje 
zabudowy w stosunku do powierzchni 
biologicznie czynnej, wycina się drze-
wa,  wymienia chodniki, wiesza obrzy-
dliwe banery na płotach (to również 
jest niezgodne z ustawą o ochronie 
zabytków), przy absolutnym braku  
reakcji samorządu i urzędu konserwa-
tora. Organem wykonawczym kontrolu-
jącym przestrzeganie prawa jest policja 
i straż miejska. Z jakichś powodów nie 
reagują. Nasuwa się pytanie: czy komuś 
jeszcze zależy aby zachować wyjątkowy 
charakter Milanówka? Czy to miasto  
doczeka się jeszcze czasów świetności, 
praworządności  i kochających je, dum-
nych mieszkańców?

Maria Matuszewska

Nieposzlakowana 
uczciwość

Komu jeszcze zależy?

"Kiedy człowiek może innemu pomóc,
to trud najpiękniejszy"         Sofokles “Król Edyp”

W tym roku Zespół Szkół Nr. 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku po raz drugi 
przyłączył się do organizowania Szlachetnej Paczki i czwarty rok z rzędu pomaga 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Różnica poglądów nie psuje, lecz buduje
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Dobrze, że mamy obok siebie bardzo 
różne w charakterze małe miastecz-
ka i gminy – Grodzisk, Podkowa Leśna, 
Brwinów, Milanówek, bo mieszkając  
w jednym z nich możemy korzystać 
również z pozostałych, zapewniając 
sobie różnorodność oferty i stylu. Na-
tomiast łączy je jedno - skala małego 
miasta zwana skalą ludzką, która jest 
wartością coraz cenniejszą i coraz 
trudniejszą do zachowania. Powody  
to nienadążanie ze świadomym pla-
nowaniem urbanistycznym, za spon-
tanicznym procesem inwestycyjnym 
po przemianach 89 roku, kiedy wolność 
zaczęła oznaczać dowolność.

Sytuację planistyczną w kraju diagno-
zuje i ocenia arch. Grzegorz Buczek- 
wiceprezes Towarzystwa Urbanistów 
Polskich w wywiadzie zamieszczonym 
w e-magazynie „Krytyka Architektury”. 
Według niego - „po 89 r. myśleliśmy, 
że wolny rynek wszystko wyreguluje 
sam, a okazało się, że nie. Planowanie 
przestrzenne jest zawsze potrzebne  
i nie wchodzi ono w zakres działania 
mechanizmów wolnego rynku. Plano-
wanie regulowane prawem zmniej-
sza ryzyko inwestycyjne oraz podnosi  
poziom życia i atrakcyjność inwesty-
cyjną oraz wymusza działania zgodne 

z interesem społecznym ogółu a nie 
tylko ( jednostek) niektórych obywateli. 
Wykonawcą tego prawa jest samorząd 
i to jest słaby punkt urbanistyki”.

Efekt tej słabości jest następujący. 
Urzędy wymagają od projektantów 
planów „pod zamówienia przyszłych 
inwestorów”, a urbaniści wykonują  
je zgodnie z zamówieniem. Projektanci 
stając biernie po stronie władzy roz-
wiązują zadanie „jak” budować a nie 
zastanawiają się, „dlaczego” budować. 
Wiele miast europejskich przerobiło 
podobne tematy do naszych już dawno. 
Możemy korzystać z tych doświadczeń, 
jako Europejczycy adoptując je do na-
szych odmiennych warunków. Obecne 
„trendy” w rozwoju miast i miasteczek 
to w skrócie: miasta zwarte, kompak-
towe, wielofunkcyjne, bo taka struktura 
zużywa mniej energii i łatwiej w niej 
nawiązywać relacje międzyludzkie. 
Główne kierunki rozwoju to reurbaniza-
cja, rewitalizacja, pomysły na smart city, 
rozwiązania z mieszaną komunikacją  
w centrum miasta (pieszy+rower+sa-
mochód), rozwiązania które nie obcią-
żają środowiska, ogrodnictwo miejskie, 
tworzenie współczesnych miast-ogro-
dów itp. Nasza polska odmienność 
wymaga jednak indywidualnych,  

lokalnych rozwiązań, na które my sami 
mamy wpływ. Dlatego zachęcam tych 
mieszkańców, którzy chcieliby w swoim 
otoczeniu coś zmienić lub zachować, 
aby dołączali do coraz lepiej działa-
jących lokalnie stowarzyszeń, ruchów, 
organizacji, projektów i przygotowywali 
kandydatów do nonowych wyborów, 
jako swoich właściwych przedstawicieli.  
Celem zawsze jest, jakość życia w mie-
ście, w którym chcemy mieszkać. O tym 
właśnie traktuje kolejne wydanie książki 
duńskiego architekta prof. Jana Ghela 
„ Życie między budynkami” i zgodnie 
z tytułem dotyczy bardzo dziś aktu-
alnego tematu przestrzeni publicznej 
w miastach, również takich jak nasze. 
Milanówek najbardziej jej potrzebuje! 
Po tej lekturze uświadamiam sobie jak 
duży potencjał tkwi w naszych okolicz-
nych miasteczkach. Milanówek ma go 
wiele, ale jest zbyt różnorodny, bo jest tu 
trochę Grodziska, trochę Podkowy i rów-
nież Brwinowa, dlatego tak trudno nim 
dobrze zarządzać zwłaszcza bez kom-
pleksowego planu zagospodarowania 
dla całego miasta. Najpilniejsze tematy 
do opracowania to komunikacja pieszo 
–rowerowo -samochodowa w mieście, 
miejsca spotkań mieszkańców - parki, 
kluby, place zabaw…, zachowanie a na-
wet rozwój lokalnego drobnego handlu  

i usług… Z powodu podobieństw tema-
tów w sąsiednich gminach dla wspól-
nego rozwiązywania wielu problemów 
stworzono kilka lat temu Trójmiasto 
Ogrodów – Brwinów, Milanówek, Podko-
wa Leśna. Związek tych miast wchodzi 
aktualnie w nową fazę wspólnych pro-
jektów do wspólnego finansowania rów-
nież zewnętrznego. Mamy już wspólną 
mapę, szlaki rowerowe, początki współ-
pracy i tworzenie marki. Zapowiadają się 
projekty dotyczące wspólnej gospodarki 
wodnej, rozwiązań komunikacyjnych, 
rozwoju turystyki lokalnej itp.

Wszystko ma służyć współpracy miesz-
kańców gmin, bo razem łatwiej, taniej  
i lepiej. Współpracy urzędów, samo-
rządu, przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowych i wszystkich mieszkań-
ców służy również realizowany projekt  
„3 filary”, dzięki któremu można uczyć 
się np. demokracji uczestniczącej  
i partycypacji. Warto zainteresować się 
tym, co dzieje się za naszym płotem 
lub drzwiami, to się opłaca! Wszystkie 
potrzebne kontakty są w przestrzeni 
internetowej i w realu wśród bliższych  
i dalszych sąsiadów. Serdecznie do tego 
namawiam.

Krystyna Słowik, 
architekt i mieszkanka Milanówka

Dwa długie, piękne jak na tę porę roku, sprzyjające 
spacerom weekendy. Odwiedziny rodziny, znajomych; 
miło było chodzić ulicami naszego kochanego Mila-
nówka. Rozmawiać, wspominać, oglądać.

Atmosferę zadumy, refleksji mąciły mi jedynie pyta-
nia przyjezdnych . Pytania o „grobki” - tak, o „grobki”. 
Dlaczego wy w Milanówku na każdym trawniku macie 
„grobek”? Czy coś tutaj się wydarzyło? Pobili kogoś?

Chodzi oczywiście o dość niefortunną formę upamięt-
niania znanych, zasłużonych i dzielnych osób. Skąd 
pomysł nagrobków? No właśnie? Skąd? Nie wiem. Ani 
kto zaczął, ani po co i dlaczego to kontynuuje. Jest to 
zwyczajne nieporozumienie i niezrozumienie samej 
formy nagrobka jako takiego. Czy jest to bezmyślne 
kopiowanie, czy celowe działanie? Nie wiem. Pytanie 
kolejne: Czy pan rotmistrz Pilecki był w Milanówku?  
A pan pułkownik Kukliński lubił nasze miasto? Cze-
piam się albo raczej moi goście, czepiają się mnie. 
Człowiek zadaje sobie różne pytania, jest dociekliwy. 
Cóż, można uhonorować wszędzie bohaterską postać, 
w zasadzie, można nawet fikcyjną. Jest taka tablica 
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie to jest ta-
blica pamiątkowa bez pamiątki jako takiej: „tu miesz-
kał i pracował subiekt Rzecki, bohater...” powieści  
Bolesława Prusa. No tak, znaczy można, ale  
w powieści była opisana ta kamienica.  Jest stoi, była 
świadkiem czasów opisanych. Jest realna i mógł tam 
mieszkać jakiś Rzecki.

A nasi bohaterowie, parafrazując  kolejny cytat  
z literatury: „wielkim patriotą był...”

Tak, byli to wielcy ludzie. Tak, warto upamiętniać ich 
postawy życiowe, propagować idee i odwagę, wspo-
minać. Jakoś łatwiej utożsamić mi postać z domem, 
w którym ktoś  mieszkał, pracował, tworzył czy też się 
ukrywał. Tablica pamiątkowa  wmurowanana  w ogro-
dzenie na ulicy np.  Słowackiego, przemawia do mnie 
bardziej, niż zarośnięty grobek na  tzw. skwerku (lepiej 
okrawku)  poświecony panu Ossendowskiemu, (przy-
najmniej pan Ossendowski miał związki może nie  
z samym Milanówkiem, a z pobliskimi okolicami). 

Rozumiem nazwę ronda w sąsiednim Brwinowie - 
Władysława Kowalskiego. Przesympatycznego aktora, 
który właśnie tam w Brwinowie jeździł tzw. składa-
kiem - rowerem, polskiej produkcji, z koszyczkiem  
po zakupy. Ta dedykacja ronda jest miła sama  
w sobie, dla mnie osobiście trafiona idealnie jako for-
ma upamiętnienia postaci. Zupełnie nie rozumiem 
wyboru skraweczka trawniczka między parkingiem  
a dębem jako miejsce upamiętnienia postaci Bł. Jana 
Pawła II. Ba, jeszcze jak pamiętam, był na to rozpisany 
konkurs. Myślę, że nazwanie okazałego dębu rosną-
cego tuż obok byłoby lepszym pomysłem, bliższym 
samemu papieżowi jak i idei miast ogrodów.

Tak jak to zainicjowano przy hali sportowej na ulicy 
Żabie Oczko. Rosną tam  tzw. katyńskie dęby pamię-
ci.   Przy szkole na ul. Brzozowej także umieszczono  
- na siłę niestety, zupełnie bez pojęcia ów dąb  
katyński. Wciśnięto drzewko między ogrodzenie a bra-
mę wjazdową. Nie wiem, czy wszystkie te dęby prze-
żyły, czy któryś nie usechł... Czy wszystkie tabliczki 
przetrwały. Czy ktoś w ogóle o nich pamięta, czy ktoś 
zapalił świeczkę? Wykorzystał edukacyjnie? Obawiam 
się, że niestety nie.

A czy ktoś dba o te inne „grobki”, ustawione bez sensu, 
obsikiwane przez psy? Obserwują starszą panią, która 
sama przynosi biało-czerwone pelargonie i żwirek, 
aby chociaż troszkę oporządzić miejsce, bądź co bądź 

pamięci. Służby miejskie problemu nie widzą. Władza 
idzie za ciosem, znów  przybył kolejny grobek. Pytam, 
jeśli nie na ogrodzeniu domu rodzinnego, to może  
na murze cmentarnym, terenie przykościelnym?  
Jest trochę miejsc godniejszych, o większym pre-
stiżu, bardziej sprzyjających upamiętnieniu wielkich  
Polaków niż skwerek, okrawek miejskiego trawniczka.

Chichot historii. Parcela należąca do rodziny prowa-
dzącej w czasie okupacji restaurację nur für Deutsche  
jest teraz  nazwana imieniem Bohaterów jest tam też 
„grobek” rotmistrza Pileckiego. Ktoś powie, że to nie 
chichot a triumf, myślę, że jednak nie. Wolałabym  
i wiem, że rodzina pana rotmistrza także by chcia-
ła, aby miał wreszcie swój godny, uczciwy pochówek  
i prawdziwy grób. A pan pułkownik Kukliński (gdziekol-
wiek teraz jest) dostał ciekawszą misję, niż przesłanie 
od naszych miejskich gospodarzy. Panie pułkowniku, 
masz pan szanować zieleń! Zresztą przyjrzyjcie się 
państwo sami.

Może warto zmienić praktykę, drodzy włodarze. Chętnie 
pomogę, po zawodowej linii, profesjonalnie. Wszelkich 
działań pro memoria nie można tak trywializować. 
Upamiętniać byle jak i byle gdzie. Zwłaszcza w świetle 
popołudniowych wydarzeń z 11 XI z Warszawy.

Pauperyzacja naszego milanowskiego społeczeń-
stwa idzie w złym kierunku i w bardzo szybkim  
tempie, dlatego warto zadbać ze wszystkich sił o god-
ne upamiętnianie ważnych i drogich nam bohaterów. 

 
Urszula Święcicka

Na ostatniej Sesji Rady Miasta został 
przyjęty nowy Regulamin oraz Statut 
Rady Miasta.

Punkt, który najbardziej zbulwersował 
organizacje pozarządowe mieszkańców 
to: „możliwość nakazania opuszczenia 
sesji Każdej osobie spośród publiczno-
ści, również przy „pomocy uprawnionych  
formacji powołanych... do utrzymywania 
i ochrony porządku publicznego” (Regu-
lamin Rady Miasta &9 p 7 i 8). Powiało 
przeszłością.

Następny punkt trochę rozbawił orga-
nizacje i mieszkańców oraz niektórych 
radnych. Brzmi on: „Z inicjatywą uchwa-
łodawczą może wystąpić: grupa co naj-
mniej 300 osób” (Regulamin Rady Mia-
sta &13 p 6). Takie same zasady dotyczą 
powiatu. Najciekawsze jest to, że nikt  
z mieszkańców nie zgłosił jeszcze  
takiej inicjatywy, a szkoda. Propozycja 

organizacji była 100 podpisów lub 10% od 
ilości mieszkańców, czyli 160 podpisów. 
Poważnie się zrobiło, kiedy była mowa  
o wyłączeniu jawności sesji Rady Miasta. 
Tą kwestię reguluje ustawa i po co za-
mieszczać, że „o wyłączeniu jawności 
decyduje Przewodniczący Rady Miasta”? 
(RRM rozdział 2 &6).

Niezrozumiały (dla mnie) jest punkt 
dotyczący powoływania i odwoływania 
członków komisji i komisji przez Radę. 
Większością głosów można odwołać lub 
powołać członka komisji, przewodniczą-
cego czy komisję bez podania przyczy-
ny (RMM rozdział 4 & 20). Gorące krze-
sła :) Kontrowersyjny jest także punkt,  
w którym Przewodnicząca Rady uzyska-
ła „wolną rękę” w składaniu podpisów  
w imieniu rady pod wszelkimi doku-
mentami, gdyż nie wyszczególniono 
o jakiego typu dokumenty chodzi (RRM 
rozdział 3 &19). Jaka jest więc rola rady? 

Gdzie jej zgoda?

Regulamin Komisji Rewizyjnej to do-
piero zapis! Zgodnie z nim, kierownik 
jednostki może odmówić udostępnienia 
dokumentów członkom komisji rewi-
zyjnej. Taka procedura dotyczy jedynie 
dokumentów zawierających tajemnicę 
państwową. 

W poprzedniej kadencji była utworzona 
komisja statutowa, w skład której wcho-
dzili radni. Obecna komisja składała się  
z radnych i urzędników. Może właśnie  
z tego powodu burmistrz wpisał sobie 
(bo  tym razem mógł) aż 14 dni na  
doręczenie swojego stanowiska w spra-
wie skarg mieszkańców kierowanych 
do Komisji Rewizyjnej. Rada Miasta  
ma miesiąc na rozpatrzenie skargi 
wraz z wydaniem opinii przez Komisję 
Rewizyjną. Czas ten się więc kurczy  
na niekorzyść rady. No i przy okazji 

został obcięty o połowę czas na wypo-
wiedzi radnych w trakcie sesji: 5 minut 
na prezentację problemu, 2 min na za-
danie pytania, 1 minuta na zgłoszenie 
problemu. Niczym w grze telewizyjnej  
1 z 10, w tym przypadku 1 z 16. 

Rozdział 4 &18 p 3 Statutu Miasta doty-
czy pobierania opłat za wydawanie do-
kumentów: „powyżej 20 stron formatu 
A4”. Dlaczego nie ma zapisu dotyczące-
go możliwości bezpłatnego używania w 
tym celu nośników elektronicznych: CD 
lub pendrive? 

Nowy Statut uchwalono 11 głosami 
przeciwko 4 głosom (rozkład głosowa-
nia taki sam co zawsze). 

Martw się sam, mieszkańcu.

 
Katarzyna Słowik

Jak zachować uroki małego miasteczka? Pomniku szanuj zieleń

Po raz pierwszy w historii samorządu milanowskiego  
z inicjatywy grupy niezależnych radnych: Ewy Ga-
lińskiej, Aleksandry Krystek, Katarzyny Słowik i Marii 
Swolkień-Osieckiej, została zwołana Nadzwyczajna 
Sesja Rady Miasta.

Porządek obrad obejmował jeden projekt uchwały  
autorstwa niezależnych radnych, dotyczący bardzo 
ważkiego tematu, a mianowicie powołania niezależ-
nego biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozda-
nia finansowego miasta Milanówka za 2013 rok. 

Od ponad dwóch lat (po kilka razy w roku) wystę-
powałyśmy w tej sprawie z wnioskami ustnymi  
i pisemnymi do Rady Miasta ale za każdym razem  
byłyśmy zbywane, że za wcześnie na taki wniosek albo  
za późno no i za wysokie koszty takiego badania. Każ-
dy argument zawsze był dobry, aby sprawę zamieść 
pod dywan. 

Obecnie w najbardziej odpowiednim momencie,  
bo przed zatwierdzeniem budżetu miasta na 2014 
rok, złożyłyśmy projekt uchwały wraz z uzasadnie-
niem.

Na obrady licznie przybyli zainteresowani miesz-
kańcy, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w sesji 
zadając pytania i zgłaszając postulaty, jednak radna 
Bożena Utrata przewodnicząca Komisji Budżetu i In-
westycji prowadząca obrady, odbierała głos pytają-
cym mieszkańcom i wszystkich  ponaglała w czasie  
wypowiedzi. Jestem bardzo zbulwersowana takim 
zachowaniem, trybem i sposobem prowadzenia  
obrad. W kwestii głosowania, w sprawie naszego pro-

jektu uchwały, nie było specjalnego zaskoczenia, gdyż 
radni, którzy zawsze popierają wszystkie pomysły  
i propozycje burmistrza i tym razem zagłosowali 
przeciw naszej uchwale, a byli to: H. Młynarska, B. Osia-
dacz, W. Parol, W. Rytwiński, W. Starościak, M. Sobczak,   
M. Trębińska, B. Utrata, W. Wlazło i K. Wójcik. 

Radna E. Kubek tym razem wyłamała się z przyjętego 
zwyczaju i oddała głos wstrzymujący.

Dodam jeszcze istotną rzecz, otóż radna M. Sobczak, 
przewodnicząca Rady Miasta Milanówka, publicznie 
nie poinformowała o zwołaniu sesji i jej trybie. Nie  
zostały wywieszone zawiadomienia o sesji na żadnej 
z 6 tablic przeznaczonych do tego na terenie miasta.

Niezrozumiałe dla mnie jest, że burmistrz i skarbnik 
negatywnie ustosunkowali się do naszego pomysłu, 
aby powołać niezależnego biegłego rewidenta, który 
zbadałby kondycję finansów naszego miasta. Ocena 
finansów Milanówka, celowości, zasadności, racjonal-
ności i gospodarności wydatków publicznych, decyzji 
inwestycyjnych, zadłużenia miasta wyrażane w opi-
niach wielu mieszkańców świadczy m.in.  o rosnącym 
braku zaufania wobec organów jednostki samorządu 
terytorialnego. Dlatego też jedynie ocena zewnętrzna, 
obiektywna i profesjonalna może to odbudować.

Niezrozumiały jest również fakt, iż burmistrz  
do obsługi prawnej ww. obrad wynajął kancelarię 
prawną (dwóch panów prawników) specjalizującą się 
w prawie rodzinnym. 

Radna Ewa Galińska

Nadzwyczajna Sesja RM

G d z i e  s ą  p r awa  m i e s z k a ń c ó w ?

Zwierzęta, które żyją blisko nas, 
boją się huku petard i wystrza-
łów ogni sztucznych. W noc 
sylwestrową nasze psy i koty 
przeżywają ogromny stres. Bar-
dzo cierpią też dzikie zwierzęta, 
zwłaszcza ptaki. Nie mają gdzie 
się schronić przed wszechogar-
niającym hałasem. Pamiętaj-
my o ich lęku, o tym, że stres 
i lęk może zabić dzikie zwie-
rzę. Hałas nie zna granic, a my 
nie mamy prawa przysparzać 
bezmyślnie cierpienia innym  
istotom. 

Szanowny  
Mieszkańcu,  

Sąsiedzie miej serce – 

NIE STRZELAJ  
W SYLWESTRA! 
Stowarzyszenie Na Rzecz Miast - Ogrodów



10 11www.bibulamilanowska.pl www.bibulamilanowska.pl

Trwa ogólnopolska dyskusja na temat kondycji pol-
skiej szkoły, którą skutecznie podgrzewa awantura  
o referendum w sprawie uczniów- sześciotatków. 
Przy tej okazji nareszcie zaczęto się zastanawiać nad 
sednem sprawy, czyli modelem człowieka, który opu-
ści szkołę po kilkunastoletniej edukacji. Jaki ma być  
w XXI w. człowiek? Jakie powinien zdobyć umiejętno-
ści i według jakich wartości? Czy nauczy się radzić 
sobie ze stresem, z sytuacjami wyjątkowymi, często 
niebezpiecznymi? Czy będzie umiał współpracować 
w grupie? Nauczy się merytorycznie dyskutować, 
szanować oponenta? Czy nie zatraci wrażliwości na 
drugiego człowieka, zwierzę, drzewo? To tylko garść 
pytań- wątpliwości. 

Robiąc porządki w starych kartonowych pudłach zna-
lazłam kilka egzemplarzy miesięcznika „Moje Mia-
steczko” redagowanego przez Krzysztofa Bieleckiego 
i Annę Sztraus Pawłowską. Znalazłam też artykuł  
o milanowskiej integracyjnej szkole społecznej z li-
stopada 1993r, równo 20 lat temu. Rozmawiają: Ewa 
Noińska - współzałożycielka szkoły i Elżbieta Freyberg 
- ówczesna jej dyrektorka. 

„KRYZYS TKWI W LUDZIACH”

„...Zacznę może od początku, czyli rozpoczęcia roku 
szkolnego w nowym budynku przy Spacerowej 3.  
Powiedziałaś wtedy dzieciom z I klasy i wszystkim, 
którzy przyszli do nas pierwszy raz, że będą chodzić 
do szkoły integracyjnej, co znaczy - że starsi poma-
gają młodszym, silniejsi słabszym, wszyscy nawza-
jem się zauważamy i jesteśmy sobie potrzebni. Czy 
możesz to rozwinąć?

„Integracja” to ostatnio bardzo modne słowo. Wszę-
dzie je słyszymy i dobrze, że weszło już do potocz-
nego języka. Dążenie do życia we wspólnocie towa-
rzyszyło naszym pra-pra-pra z dawien dawna. Życie  
w grupie daje poczucie bezpieczeństwa także i dziś, bo 
wygłusza samotność i wszystkie związane z nią nie-
pokoje. Każdy chce nawet podświadomie być akcep-

towany przez najbliższe otoczenie. Potrzebę przyjaźni 
i miłości przekazujemy sobie w genach. Współżycie  
w grupie jest sztuką a szkoła musi tej sztuki nauczyć. 
Bez niej jesteśmy później nieszczęśliwi, nie potrafimy 
znaleźć sobie miejsca w życiu, często krzywdzimy in-
nych. Szkoła integracyjna oznacza najpierw zintegro-
wanie się nauczycieli, potem nauczycieli z rodzicami 
i wtedy „zagra” klasa, jako grupa kolegów i przyjaciół, 
a potem cała szkoła. Oczywiście nie wszyscy muszą 
się lubić, ale muszą się wzajemnie szanować, akcep-
tować. Muszą znaleźć w sobie jakieś wspólne cechy 
(bez względu na antypatie), aby porozumieć się na 
w konkretnym celu na określonej płaszczyźnie. To 
bardzo ważne, bo w naszej szkole jest klasa życia,  
w której uczą się dzieci z zespołem Down’a. Uczą 
się nie tylko czytać i pisać, ale także (a może przede 
wszystkim) współżyć z innymi i przystosować się do 
życia w społeczeństwie./…/

Kryzys edukacji nie tkwi w tym, że ławki w szkole stoją 
jedna za drugą, że brakuje dobrego sprzętu lub, że 
podręczniki są gorsze niż być powinny. Kryzys tkwi  
w ludziach.

Znam opinie na ten temat, że ci, którzy nie dostali 
się na wybrane kierunki, szli na różne studia nauczy-
cielskie, że zasiedzieli się w szkołach i tkwią, jako ten 
drugi sort inteligencji i Przenoszą swoje rozgoryczenie 
na dzieci. To masz na myśli? Albo, że po skończonych 
różnych studiach, jako przeciętniaki trafili do szkoły, 
bo nie mogli znaleźć lepszej pracy. Tak mogą mówić 
tylko ludzie, którzy naprawdę nie znają szkoły. Szko-

łę tworzy się codziennie, każdego dnia, i do końca jej 
istnienia nie powinna mieć kształtu ostatecznego. 
Tempo przemian we wszystkich dziedzinach życia 
jest ogromne, a nauczyciel musi cały czas nadążać 
za wiedzą, aby uczeń nie przerósł mistrza. Nauczyciel 
nie może ustać w pracy nad sobą i wpaść w samoza-
dowolenie, bo to byłby początek końca szkoły. Praca  
w szkole jest trudna, zbyt trudna, aby wykonywać ją 
bez zamiłowania. Ci, którzy się nie sprawdzili, po pro-
stu odchodzą.

Może kiedyś odchodzili, bo teraz każdy walczy o miej-
sce pracy, nawet w szkole...

Pozwól skończyć. Dla mnie pracę nauczyciela można 
porównać do twórczej pracy artysty. Jest nią kształ-
towanie człowieka, a dziecko jest najbardziej czułym  
i wrażliwym tworzywem. Artysta tworzy z pasją, często 
pod wpływem emocji, my tworzymy z miłością, cier-
pliwie, konsekwentnie, odpowiedzialnie. Tego nie da 
się robić bez talentu pedagogicznego, bez iskry bożej. 

Prof. R. Schultz, jeden z krytyków polskiej edukacji 
twierdzi, że szkoła nie dostarcza takiego produktu 
edukacyjnego, tj. modelu osobowości jakiego społe-
czeństwo potrzebuje.

Nie ma gotowych recept, ale są sprawdzone propo-
zycje, które należy realizować. Każda epoka niesie 
za sobą wzorce osobowe. Wchodzimy w nowa erę. 
Zostaniemy podsumowani przez następne pokolenia, 
przez naszych uczniów. Na początku trzeba być czło-
wiekiem, a dopiero potem lekarzem, zdunem, ogrod-
nikiem czy nauczycielem…”

Pełen tekst rozmowy publikujemy na stronie interne-
towej naszej gazety www.bibulamilanowska.pl

Ciekawa jestem Państwa refleksji, co się zmieniło 
przez te 20 lat, czy jest lepiej, czy, gorzej? Jaka jest 
dziś milanowska oświata?

Aleksandra Bankiewicz

W okresie przedświątecznym przypo-
mina mi się często dyskusja z dziećmi 
w wieku 6 – 10 lat w pracowni plastycz-
nej MOK. Malowaliśmy kartki świąteczne 
dla chorych, pozostających w łóżkach 
szpitala w Turczynku w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia. Powstawały prze-
ważnie kolorowe choinki, grubi Mikołaje 
z workami, fruwały aniołki i śnieżynki, 
ale jedna praca zupełnie odbiegała  
od pozostałych.  Mały Dominik zawsze 
miał dużo do powiedzenia, uważał,  
że jest wspaniały i mądry, bo rozpoczął 
naukę w szkole o rok wcześniej a jako 
jedynak w dobrze sytuowanej rodzinie 
był przemądrzały i samolubny. Sta-
rałam się go polubić, choć sprawiało  
to pewną trudność. Dominik malował 
jakby patrząc z góry na talerz, obok 
którego leżał widelec jak duże widły  
i kilka dziwnych łyżek. Talerz był pusty, 
ale ozdobiony szlaczkami. Podczas 
malowania rozmawialiśmy o ulubio-
nych gościach, prezentach, śmiesznych 
sytuacjach i odwiedzinach św. Mikoła-
ja. Dominik milczał, ale kiedy oddawał  
mi skończoną pracę, powiedział: 

„U nas w domu zawsze jest taki pusty  
talerz dla kogoś, ale jeszcze nikt nie 
przyszedł. Poza tym nie miałby gdzie 
usiąść, bo to jest miejsce tuż przy 
choince, tam by się nie zmieściło  
nawet krzesło”. 

Ktoś spytał, po co był ten talerz? 

– „No, bo jak się jadło, to można było 
zrzucać resztki jedzenia. To było potem 
dla psa przy budzie.” 

I się zaczęło! Dzieci opowiadały jedno 
przez drugie. 

– „Do nas też nigdy nikt nie przyszedł  
i stoi taki mały talerzyk, bo nie ma miej-
sca na stole”. 

– „A do nas nie ma jak przyjść, bo jest 
furtka i brama zamknięta. Co powie  
do domofonu?” 

– „A przecież obcym się nie otwiera!”

– „A tacy ludzie to są brudni a u nas  

w domu jest bardzo posprzątane.” 

– „Nie można rozmawiać z obcymi,  
nawet na ulicy”. 

– „A ja widziałem, jak jeden taki brzydki 
leżał na ulicy, ale nikt nie podchodził…. 
może umarł?” 

– „A mama mówi, że takimi ludźmi  
powinny się zająć anioły i trzeba ich tyl-
ko poprosić.” 

– „Ale anioł mu nie da jeść!” 

– „A może da, skąd wiesz?” 

Uwielbiam rozmowy z dziećmi, to taki 
kontrapunkt do rzeczywistości. U mnie 
nakrycia zawsze stoją na kredensie  
i można w każdej chwili przenieść  
je na stół, bo nigdy nie wiem, kto przy-
będzie na Wigilię, ilu gości przyjdzie  
z rodziną, ilu samodzielnie… Opłatek już 
czeka.

Ewa Noińska

Puste miejsce20 lat 
później

POŻEGNANIE
Odchodzi Człowiek – to boli. Wraz z NIM od-
chodzi wiedza, niepowtarzalność, wyjątkowość 
– boli jeszcze bardziej, bo nagle uświadamia-
my sobie, że nikt nie jest w stanie Go zastąpić. 
Część doświadczeń i wiedzy zostaje w dziełach 
Człowieka. Reszta przetrwa w pamięci bliskich, 
przyjaciół, znajomych, w ich wspomnieniach  
i w tym, co zyskali dzięki Niemu.

Odszedł Szymon Wdowiak – człowiek, który 
widział i odczuwał więcej niż inni. Znał nie tylko 
szczyty i krainy dalekie, ale i najbliższe łąki, pola, 
laski, stawiki. Te miejsca, które mamy na wycią-
gniecie dłoni, pozornie zwykłe, w jego oczach  
i opowieściach zamieniały się w na nowo od-
krywane światy z całą złożonością ich istnienia 
i niewypowiedzianym pięknem. Wiedział, gdzie 
w trzcinach gniazduje ptak zwany bączkiem, 
gdzie jest miejsce gromadnych nocowań szpa-
ków, gdzie można zbierać czarny bez i płatki 
róż na domowe przetwory. Wiedział,  gdzie są 
miejsca postoju migrujących bocianów, kaczek, 
gęsi. Przemierzał na swoim rowerku składaku 
najbliższą okolice pełną cudów i niezwykłości 
gotów dzielić się swoją przeogromną wiedzą 
krajoznawczo-przyrodniczą z kompanami po-
dróży.  Znał każdy kamień, każdy przydrożny 
krzyż, znał skróty i ścieżki ukryte dla innych.  
To był Jego świat. Jego przestrzeń, jego cuda. 
Bez odkrywania świata ciężko mu było żyć. 

Pamięć o nim pozostanie nie tylko w encyklo-
pediach, ale i w naszych sercach. 

Żegnaj Panie Szymonie!

   towarzysze małych wielkich wypraw 

Dziś o brzydocie. Niestety wdziera się bezkompro-
misowo i przygniata nas na każdym kroku. A my 
biernie ją wspieramy. Już się przyzwyczailiśmy 
olewać, nie zwracać uwagi, przechodzić mimo, tole-
rować, ba, nawet korzystać bez opamiętania.

Rozumiem, w czasie kryzysu 50 zł piechotą nie chodzi. 
Czynnik ekonomiczny jest tu jakimś kryterium. Uspra-
wiedliwiamy się, że przecież pomagamy w promowa-
niu nowego interesu naszych znajomych.

Ale czy 3 razy powtórzony napis wulkanizacja - zwięk-
sza trzykrotnie liczbę klientów?

Z badań nad reklamą wynika, że nie.

Sami sobie zohydzamy przestrzeń, sami sobie ogra-
niczamy dostęp do piękna natury wieszając na par-
kanach kolejne banery.

Znosimy bez mrugnięcia powieki czy wykonania  
telefonu do straży miejskiej skandaliczne bazgroły  
na naszych murach. Nie łajamy i nie piętnujemy  
wandali.

Te smarowidła to nie jest graffiti ani murales, ani  
żadna sztuka. To nie jest nic innego jak bazgroły 
żywcem zmałpowane z kiepskiej dzielnicy, z getta.  
To nie jest niska szkodliwość społeczna, to dewasta-
cja mienia prywatnego bądź publicznego. To naraża-
nie kogoś na niepotrzebne koszty i pracę. To brzydkie 
i złe działanie, bo dokonane świadomie. Trzeba kupić 
farbę w spreju i wysmarować w nocy bazgroły - to jest 
premedytacja!

Jeszcze kilka słów o zalewie sztucznych kwia-
tów, wieńców, wiązanek nagrobnych, uplecionych  
misternie z chińskich produktów. Kwiatów o wyglądzie 
identycznym z naturalnym. Wiem, że sponsorujemy 
miskę ryżu dla biednych dzieci, ciężko pracujących 
gdzieś daleko. Wiem, że nie mamy czasu, by latać  
na grób rodzinny i zmieniać wodę kwiatom ciętym, 
podlewać żywe. Ale czy aby nie da się zastąpić wień-
ców z plastiku naszą polską suchołuską, kocanką, 
wianuszkiem z nieśmiertelników czy szyszek?

Łądne, zdrowe, polskie, ekologiczne. Zgniją sobie 
w czasie sezonu albo spalą się na wysypisku.  
Nie będą 300 lat trwać, a przy ewentualnym spalaniu 
nie będą rozsiewać rakotwórczych toksyn, słodkawego 
smrodu palonego plastiku.

Ozdabiając groby, kapliczki pomyślmy... Pomyślmy  
o żyjących. 

 
Ula Święcicka 

Estetyka dzika czyli o naszym 
przyzwoleniu na brzydotę.

Od początku 2012 roku obowiązuje w Polsce znowelizowana „Ustawa o ochronie 
zwierząt, która nakłada na gminy obowiązek zaradzenia ich bezdomności. Chodzi 
tu przede wszystkim o psy i koty, czyli zwierzęta domowe, towarzyszące człowieko-
wi. Porównując działanie Milanówka w tym zakresie z innymi gminami, możemy z 
satysfakcją stwierdzić, że wypadamy całkiem nieźle. Nasza gmina współpracuje ze 
schroniskiem dla zwierząt w Milanówku na ulicy Brwinowskiej, gdzie trafiają bezdom-
ne psy. Jest to naprawdę dobre schronisko, mogące się poszczycić prawie stupro-
centową „adoptowalnością” – prawie tyle samo psów, ile doń trafia, oddawane jest do 
adopcji. Kiedy straż miejska lub referat ochrony środowiska dostaje zawiadomienie 
o błąkającym się psie, do akcji wkracza odławiacz zwierząt i jeśli pies nie ma czipu, 
adresu na obroży ani niczego, co pozwoliłoby go zidentyfikować, zawozi go do schro-
niska. Odławiacz, który współpracuje z naszą gminą, czasem sam przetrzymuje u 
siebie bezdomne zwierzęta do czasu, aż zgłosi się dotychczasowy lub nowy opiekun, 
co pozwala psu uniknąć traumy, jaką jest pobyt w schronisku.  Dzięki staraniom TOZ 
i pieniądzom z budżetu miasta, przed targowiskiem miejskim stanęła tablica do 
naszego i wszystkich Państwa użytku. Jeśli komuś z Państwa zginie pies lub kot, po-
winien właśnie tam umieścić jego zdjęcie i informacje, które pomogą w odnalezieniu 
zwierzęcia. Każdy z Państwa może to zrobić. Tablica jest zamykana na klucz, który 
znajduje się w sklepiku z artykułami dla zwierząt Ampularia na terenie targowiska. 
Pod opieką pani Anny Nowickiej (Pani Aniu, dziękujemy za pomoc i zaangażowanie:). 
Mamy nadzieję, że specjalna tablica odciąży szyby sklepu pani Ani, które do tej pory 
służyły, jako słup ogłoszeniowy o szukających domu zwierzętach. Na tablicy znajdą 
się także psiaki, które trafiły do schroniska i które poszukują nowych opiekunów.

Chciałabym jeszcze raz podkreślić, że dla psa pobyt w schronisku jest szokiem, który 
nie pozostaje bez wpływu na jego psychikę. Dla miasta zaś to niemały koszt. Umiesz-
czenie bezdomnego psa w schronisku kosztuje gminę 1500 zł. Dlatego wolimy, aby 
psy nie ginęły, a jeśli już się tak nieszczęśliwe złoży, to żeby szybko odnajdywały swo-
ich opiekunów, z pominięciem tego etapu, jakim jest schronisko. Być bezdomnym 
kotem w Milanówku jest gorzej niż bezdomnym psem. Zarówno sytuacja kotów wolno 
żyjących, jak i tych domowych – zagubionych lub wyrzuconych przez opiekunów – nie 

jest za wesoła. Koty wolno żyjące (skupione przede wszystkim wokół bloków i działek) 
pełnią ważną rolę – zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzoni. Tymi kotami zajmują 
się panie-karmicielki. Są to głównie osoby starsze, które po prostu kochają zwierzę-
ta, znają koty żyjące na swoim terenie i dokarmiają je w miarę swoich skromnych 
możliwości z renty lub emerytury. Za sterylizację kotów płaci budżet gminy, ale z 
karmieniem jest już gorzej. Na to miasto ma pieniądze albo ich nie ma. Wtedy cały 
ciężar karmienia spada na karmicielki. Bywa, że same nie dojedzą, ale swoim (a tak 
naprawdę naszym wspólnym!) kotom kupią karmę. Apelujemy do Państwa: nie zo-
stawiajcie tych pań samych z problemem. Niech nie będą ofiarą własnej wrażliwości! 
Najtańszy worek karmy nie kosztuje dużo, a dla kotów to kilka dni posiłków, dla kar-
micielek zaś – finansowy oddech. Apelujemy także do władz gminy, aby w budżecie 
zawsze była żelazna rezerwa na karmę dla kotów – zwłaszcza zimą. 

W najgorszej sytuacji jest w Milanówku kot domowy, który nagle znalazł się bez 
domu, na ulicy. Taki kot różni się od wolno żyjącego tym, że przeważnie nie jest 
lękliwy, nie ucieka, nie ukrywa się, często sam inicjuje kontakt, podchodzi do czło-
wieka. Lub (jak to koty często mają w zwyczaju) – spokojnie i zgodnością czeka, aż 
człowiek go zauważy i wreszcie się nim zajmie. Niestety, uważamy, że na taką wcale 
nierzadką okoliczność nasze miasto nie jest przygotowane, ten problem pozostaje 
nierozwiązany. Taki kot zdany jest na siebie. Jego szanse poradzenia sobie w terenie 
są mniejsze niż kotów wolno żyjących: nie jest zaprawiony w łowach, obcy, więc prze-
pędzany przez inne koty z ich terenów, nieobeznany jak chronić się przed zimnem 
i że jezdnia jest niebezpiecznym miejscem. A jeśli ktoś znajdzie takiego kota i nie 
przejdzie obojętnie, zdany jest na własną inicjatywę, pomoc TOZ, rodziny i przyjaciół. 
Może np. wziąć kotka do domu, rozlepić ogłoszenia (polecamy naszą tablicę na rogu 
Piłsudskiego i Krzywej), namawiać znajomych i rodzinę, żeby przygarnęli kota, dać 
ogłoszenie na portalach internetowych, na których jednak panuje przepełnienie: ko-
tów szukających domu jest o wiele więcej niż ludzi gotowych ich przyjąć pod swój 
dach. Docierają do nas głosy o osobach, które znalazły kotki chore, w złym stanie, 
zaniedbane, wygłodzone a oswojone i garnące się do człowieka, i które w naszej gmi-
nie usłyszały, że miasto nie zajmuje się bezdomnymi kotami. Tak, więc ten problem 
wciąż czeka na rozwiązanie. 

Elżbieta Bazgier, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

KOTY MAJĄ NAJGORZEJ
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Tytułem wprowadzenia jemioła jest rośliną półpaso-
żytniczą, wiecznie zieloną oraz powszechnie wystę-
pującą na drzewach, którym wielkiej szkody podobno 
nie czyni (tak przynajmniej twierdzi wikipedia). Jemio-
ła przez większą część roku jest interesująca głów-
nie dla krów, owiec i kóz, które zjadają jej liście, za to  
w okolicach Bożego Narodzenia staje się interesująca 
dla ludzi, którzy wieszają jemiołę nad drzwiami albo 
pod sufitem,  gdyż ktoś kiedyś wymyślił że stojącego/
stojącą  pod jemiołą można bezkarnie całować.    

Z okazji świąt postanowiliśmy przeprowadzić małe 
historyczne śledztwo w celu ustalenia kto też odpo-
wiedzialny jest za zwyczaj całowania się pod jemiołą. 
Podejrzanych o wymyślenie tego całusnego zwyczaju 
jest trzech. 

Podejrzany nr 1: nordycki bóg Baldur

Bóg Baldur (syn innego boga Odyna) był najpiękniej-
szym z nordyckich bogów. Przesladowała go jednak 
obsesja własnej smierci, więc aby temu zaradzić jego 
matka (bogini Frigg) wymogła na wszystkich kamie-
niach, zwierzętach i roślinach przysięgę, że go nie 
skrzywdzą. Zapomniała jednak o jemiole, która scho-
wała się na jakimś drzewie.    

Na to, że zapomniała o jemiole, wpadł inny nordycki 
bóg Loki, który z gałązki jemioły zrobił strzałkę, a na-
stępnie przekonał brata Baldura Hoda, żeby rzucił nią 
w Baldura. Hod (mimo iż był ślepy) trafił, powodując,  
że Baldur zakończył swoje boskie życie.

Niestety w całej historii nie ma ani słowa o całowaniu, 

tylko o różnych krwawych porachunkach pomiędzy 
różnymi nordyckimi bogami. Do tego jej główny boha-
ter wygląda na niezłego narcyza. Chyba odpada więc 
wersja, że zwyczaj całowania wziął się z nordyckich 
mitów.    

Podejrzany nr 2: starożytni druidzi

Dla druidów jemioła była czymś w rodzaju świętej  
i magicznej rośliny (o czym zresztą samemu można 
się przekonać oglądając przygody Asterixa, gdzie dru-
id Getafix obficie doprawiał jemiołą magiczny napój, 
którym raczył się następnie główny bohater). Według 
Pliniusza Starszego druidzi wspinali się na drzewa, 
gdzie ścinali jemiołę złotym sierpem, a nastepnie 
używali jej do przyrządzania różnych magicznych 
mikstur.

Niestety, chociaz wersja z druidami brzmi zdecydo-
wanie lepiej niż ta z Baldurem, to jednak znów ani 
słowa w niej o całowaniu się pod jemiołą. Ani Pliniusz 
Starszy, ani Pliniusz Młodszy, ani jakikolwiek inny 

kronikarz nie zanotował, aby druidzi mieli cokolwiek 
wspólnego z tym świątecznym zwyczajem.     

Podejrzany nr 3: niejaki Eneasz z Troi

Eneasz był jednym z nielicznych Trojan, któremu uda-
ło się ocaleć z zagłady Troi po tym, jak załatwił ją koń 
trojański. Eneasz po ucieczce z Troi (a raczej tego, co 
z niej zostało) długo błąkał się po całym starożytnym 
świecie (o czym opowiada Eneida) aż wreszcie trafił 
na półwysep Apeniński gdzie założył państwo, które 
następnie stało się Cesarstwem Rzymskim.

Skąd w tej opowieści jemioła? Otóż pomysł założenia 
Cesarstwa Rzymskiego podpowiedział Eneaszowi jego 
zmarły tatuś, z którym Eneasz skontaktował się uży-
wając złotego konaru (którym podobno była jemioła). 
Miejsce, w którym znalazł złoty konar, podpowiedziały 
mu z kolei gołębie wysłane przez mamusię, którą 
była boginii Wenus.

Tu znów jesteśmy sceptyczni. Z jednej strony ta bogini 
Wenus może stanowić pewien ślad, ale z drugiej stro-
ny opowieści o tym, że dzięki jemiole ktoś skontakto-
wał się ze zmarłym tatusiem, który powiedział mu, że 
ma założyć Cesarstwo Rzymskie, budzi w nas wątpli-
wości, co Eneasz z tą jemiołą robił i czy przypadkiem 
nie ma ona jakichś właściwości powszechnie przypi-
sywanych innym roślinom (np. konopiom indyjskim).        

Podsumowując. Wyglada na to, że nie udało nam 
sie odkryć, kto wymyslił zwyczaj całowania się pod 
jemiołą. W naszej opinii jednak w niczym to nie prze-
szkadza. Bo w końcu w tym obyczaju nie chodzi o 
to, żeby snuć historyczne dywagacje, tylko powiesić 
jemiołę na jakimś gwoździu nad drzwiami, stanąć 
sobie pod nią, rzucić zachęcające spojrzenie i tak 
dalej :-)

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 jemioła

Drzewko, przeważnie świerk z pobliskie-
go lasu, musiało sięgać sufitu. Na czub-
ku umieszczona była gwiazda, od której 
wiły się w dół łańcuchy i anielski włos.  
Choinkę zdobiły kupne szklane bombki, 
papierowe ozdoby domowego wyrobu,  
cukierki w błyszczących papierkach, 
pozłacane orzechy i ciężkie, czerwone 
jabłka, które poza zdobieniem, obcią-
żały gałęzie umożliwiając ich wyprosto-
wanie.

W jadalni stał stół, obowiązkowo nakry-
ty białym obrusem, pod którym ukryte 
było trochę sianka. Po kolacji sięgano po 
źdźbła tego siana, wróżąc z nich jaki bę-
dzie następny rok. Proste źdźbło ozna-

czało pomyślność, pokręcone, że droga 
życia w następnym roku będzie kręta.

Na stole stał barszcz, albo zupa grzybo-
wa, do tego ryby w różnych postaciach, 
kutia, legumina, słodkie ciasto. Nie za-
wsze przestrzegano zasady, że potraw 
ma być dwanaście, ale zawsze na stół 
z okazji wilii trafiały eleganckie srebra  
i porcelana.

Pierwsza gwiazdka była sygnałem, że 
można zasiadać do stołu. Tradycyj-
nie najpierw dzielono się opłatkiem, 
składając sobie życzenia pomyślności 
w kolejnym roku i przystępowano do 
jedzenia leżących na stole pyszności. 

Czasem ktoś przy tym zadławił się 
ością, na szczęście zamieszanie i po-
kasływanie trwało tylko przez chwilę  
i znów panowała niczym niezmącona 
atmosfera uroczystej kolacji.     

Kiedy wszyscy już się najedli otwierały 
się drzwi do salonu gdzie stała choinka, 
a pod nią prezenty. To był (przynajmniej 
dla dzieci) najważniejszy moment dnia. 
Ktoś zasiadał do fortepianu i zaczynał 
wygrywać kolędy. Śpiewano „Cicha noc”, 
„W żłobie leży”, „Przybieżeli do Betlejem 
pasterze”.

Przed pójściem na pasterkę trzeba było 
jeszcze pójść przełamać się opłatkiem 

z pracownikami dworu, a potem można 
już było zakładać kożuchy i wybierać 
się na pasterkę, pieszo jeśli kościół był 
blisko. Taka nocna droga, kiedy brnęło 
się w głębokim śniegu w całkowitych 
ciemnościach, przyświecając sobie tyl-
ko trzymanymi w ręku latarniami miała  
w sobie coś z niesamowitej przygody. 
Do kościoła wszyscy docierali zmęcze-
ni,ale roześmiani i zajmując miejsca  
w „dworskiej” ławce przyłączali się  
do chóru śpiewających kolędy głosów.

Wesołych Świąt  
i szczęśliwego Nowego Roku  

życzy Kapituła Wielkiego Kalesona.

Wigilia w ziemiańskim dworze

W Polsce jest ponad 120 parków krajobrazowych, 
ponad 400 obszarów krajobrazu chronionego  
i sporo ponad 300 zespołów przyrodniczo krajobra-
zowych. Dysponują one znacznym potencjałem 
przyrodniczym, krajobrazowym, kulturowym i histo-
rycznym. 

Potencjał ten jest dobrem ogólnonarodowym,  
tak jak „Łęgi na Skraju”, lasek Lasockiego czy Turczy-
nek są dobrem ogólno milanowskim, dlatego powin-
ny być przedmiotem szczególnej troski władz miasta. 

System zarządzania ochroną przyrody w Milanów-
ku jest bardzo słabiutki. Miasto z własnej inicjatywy  
nie stworzyło żadnej uchwały o ochronie dzikiej 
przyrody na terenie Milanówka. Wszelkie projekty 
dotyczące jej ochrony składane przez organizacje 
pozarządowe przechodzą drogę krzyżową przez nasz 
urząd. Miasto jest rozdeptane, rozjechane, syste-
matycznie wycinane i niszczone są drzewa, często  
na oczach władz, a więc jak można się domyślać, za jej 
przyzwoleniem (ostatnim przykładem dewastacji jest  
ul. Warszawska, na której podczas robót niszczono każ-
de napotkane na drodze drzewo). Lobby inwestorskie  
będące wrogiem przyrody, ma się w Milanówku bardzo 
dobrze, a organy władz są skłonne do kompromisów  
i konformizmu bez granic. 

Mieszkańców niepokoi krótkowzroczność milanow-
skich władz, które pod płaszczykiem dynamicznego 
rozwoju cywilizacyjnego przyzwalają na dokony-
wanie nieodwracalnych zniszczeń. Rolą władz jest 
wsparcie i mecenat, tymczasem na terenie naszego 
miasta obrońcami dzikiej przyrody są organizacje 
społeczne, a nie organy władzy. Przykładem braku 
zrozumienia istoty miasta- ogrodu i populizmu jest 
projekt zagospodarowania tzw „dołka” przy Fiderkie-
wicza i lasku Lasockiego – jedynego fragmentu lasu, 
jaki pozostał w tej części miasta. Komuś przyszło do 
głowy, aby zamienić właśnie ten las w teren „parko-

wo-rekreacyjny”. Tymczasem ekspansywne odmiany 
turystyki i rekreacji przynoszą istotne szkody w lasach  
i obszarach chronionych i powodują ich szybką degra-
dację. Zadziwia krótkowzroczność radnych. Myślenie  
- „po nas choćby potop”. Tym bardziej, że mieszkań-
cy obu tym projektom (w wersji przyjętej przez rad-
nych) powiedzieli NIE. Ale idą wybory i trzeba zrobić 
coś, czym można się pochwalić na ulotce. Kolorowe 
krzaki, pajęczyna alejek będą się dobrze prezentowały  
na zdjęciach, podobnie jak 50 latarni, które radni trzy-
mający władzę zamierzają wstawić do lasu Lasockie-
go. Choć większość mieszkańców puka się w czoło,  
to radni liczą na to, że znajdzie się jakaś część miesz-
kańców, która da się na taką ulotkę nabrać. Traktowa-
nie przez miasto milanowskiej przyrody przypomina 
przepijanie własnego posagu.

Na zdjęciach są przykłady, jak traktuje się fragmen-
ty dzikiej przyrody występującej w strefie zabudowy  

w Clearwater w stanie Floryda. Las platanowy, położo-
ny między dwiema ulicami, do którego często i chęt-
nie przychodzą ludzie, chociaż nikt w nim niczego nie 
„przerabia”, ani nie oświetla. Obok naturalne siedlisko 
fauny i flory mieszczące się między zabudowania-
mi (trochę odpowiednik naszych Łęgów na Skraju).  
Mieszkańcy żyją tu w symbiozie z przyrodą, może-
my śmiało brać z tego przykład. (To w USA narodziła 
się i pierwszy raz w świecie zmaterializowała idea  
parku narodowego, a w 1895 roku powstał pierw-
szy na świecie system selektywnej zbiórki odpadów  
komunalnych). Odbudowę świadomości krajobra-
zowej i przyrodniczej należałoby zacząć od władz 
miasta, od Referatu Ochrony Środowiska, na które-
go kompetencje mieszkańcy narzekają coraz bar-
dziej. Większość radnych pominęłabym nie licząc  
na poszerzenie ich horyzontów. Z pustego i Salomon 
nie naleje.

„Dzika przyroda jest naszym miejscem, drogą do źró-
deł, miejscem, w którym człowiek obcuje z tajemni-
ca, natchnieniem i arcydziełem, które nie ma ceny.”  
Historia Ochrony Przyrody- W.Borejko

Tamara Gujska Szczepańska

Przepijanie posagu
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Ludzie listy piszą
Szanowna Redakcjo,

Rozumiem, że wdrażanie ustawy śmieciowej niesie 
za sobą pewien dyskomfort, ale dlaczego utrudnienia 
z tym związane spadać mają na mieszkańców? Ani 
worki ze śmieciami, ani liśćmi nie zostały odebrane 
terminowo. Małe uliczki  jak Moniuszki i inne prze-
cznice od Wojska Polskiego są w najgorszej sytuacji, 
bo zalegające worki blokują przejazd i mieszkańcom 
tych ulic i coraz częściej korzystającym z nich tranzy-
towym samochodom jadącym w kierunku autostrady. 
Samochody przejeżdżając potrącają worki, a zwierzę-
ta-psy, kuny, ptaki- rozgrzebują je, zaśmiecając pełne 
błota nierówne uliczki.

LAK (nazwisko do wiadomości redakcji)

Droga Redakcjo

Chciałabym się dowiedzieć, o co chodzi. Biuletyn po-
informował nas o zakończeniu inwestycji w „Raporcie  
z realizacji i planowanych inwestycji”.  Już w pierw-
szym punkcie czytamy, że: „..Budowa kanalizacji  
sanitarnej na ul. Brzozowej i P. Skargi została wykona-
na /lipiec-wrzesień b.r/”. Ale ja będąc mieszkańcem 
tejże ulicy nie mam kanalizacji, sąsiedzi również.  
Na czym więc polega zakończenie inwestycji? Na tym, 
że rura idzie w ulicy? Nie ma słowa o przyłączeniu 
użytkowników. Czy chodzi tylko o to, aby zgadzało się 
na papierze, a życie to życie?

Elżbieta Kropiowska

Szanowna Redakcjo

Nie zauważyłam w Biuletynie UM sensownych infor-
macji („poza laurkowymi”) na temat działania spół-
ki wodnej, która jakoby opiekuje się między innymi  
rowami melioracyjnymi. To ważne, bo ludzie budowali 
się na działkach, gdzie w ziemi była ułożona misterna 
pajęczyna z rurek odwadniających gdyż w północnej 
części Milanówka jest dosyć mokro. Rowy zarosły 
drzewami a aura nas nie rozpieszcza, i zdarzają się 
rzęsiste ulewy i podtopienia. W gospodarstwie rolnym 
moich braci też była zrobiona melioracja a właściwie 
odwodnienie w połowie lat 80-tych. Rów melioracyj-
ny biegnie wzdłuż północnej granicy naszej posesji, 
jest znacznie oddalony od domu i jeszcze zasłonięty  
laskiem olchowym na bagnie. Jesienią często sły-
chać w okolicy pracujące piły spalinowe, bo ludzie 
pozyskują drewno na opał. Nikt z nas nie zauważył, 
że za olszyną wycinane są drzewa na naszej łące 

wzdłuż rowu. To była szybka akcja. Nikt nas o tym nie 
zawiadomił, nie uzgodnił ani terminu ani warunków 
wycięcia. Przygotowaliśmy się już do uprzątnięcia 
tego drewna i zwiezienia go na podwórze, bo niszczy-
ła się trawa, ale okazało się, że ścięte drzewa zniknęły 
i zostały tylko rozrzucone w nieładzie gałęzie. Wartość 
drewna lekko licząc wahała się w granicach 700 – 
800 zł. Wywóz również odbył się sprawnie, w dużym  
pośpiechu i bez żadnej informacji. Zaskoczenie  
nasze było spore, gdy jeden z braci otrzymał fakturę 
na 100zł!? Gdy rozżalony brat rozmawiał z pracowni-
kiem Spółki Wodnej – panem Brzezińskim obiecano 
spotkanie w terenie tzw. wizję lokalną, wzięto numer 
telefonu żeby się umówić i cisza…. Coś tu chyba nie 
gra. Podobno prezesem Spółki Wodnej jest pan Ry-
twiński obecny radny, który chyba powinien dbać  
o przestrzeganie prawa z racji pełnionej przez siebie 
funkcji.

Ewa Noińska

Szanowna Redakcjo

Proszę o zamieszczenie mojego listu, który można 
nazwać listem osoby bezradnej. Jak wielu miesz-
kańców Milanówka dojeżdżam do Warszawy do pracy. 
Codziennie ma miejsce ten sam koszmar dojazdowy 
- albo nie ma pociągu, albo jest mocno opóźniony, 
albo tak zapchany, że nie można do niego wsiąść.  
Ta sytuacja uwłacza godności ludzkiej. Na peronie nikt 
nie raczy podać żadnych informacji przez megafon. 
Panie w kasach są oburzone, gdy do nich kieruje się 
skargi. Jak to wszystko działa poza tym, że nie działa? 
Była debata w sprawie ekranów. Nie rozumiem, jak 
to jest, że tak droga inwestycja z kontrowersyjnymi 
konsekwencjami w postaci ekranów jest ważniejsza 
niż inne, których brakuje, chociażby to, żeby poprawić 
stan peronów (brak informacji podawanych przez 
megafon lub tablicy świetlnej), stan pociągów (piętro-
we puste pociągi kursują w godzinach i dniach poza 
szczytem, a w czasie dojazdu do pracy i mimo bardzo 
drogich biletów tłoczymy się w dusznych przedziałach 
jak sardynki). Podobno ma być ulepszony ruch na tra-
sie Łódź – Warszawa. Czy w pierwszej kolejności nie 
powinno być lepiej na trasach podwarszawskich, któ-
rymi tysiące ludzi dojeżdża do pracy i szkół? Nikt nie 
występuje w sprawie dojazdów i standardu usług PKP 
dla mieszkańców Milanówka. Czy władze Milanówka 
nie powinny się tym zająć? Czy stacja PKP znajduje 
się poza obszarem Milanówka? Jestem przeciwna 
ekranom, bo to nasz polski wymysł. Na świecie nie 
stosuje się ekranów. Miliony będą wtłoczone w biznes 
ekranowy. Jeśli ktoś mieszka przy kolei to ponosi 
konsekwencje swojego wyboru. No, ale u nas przy 
kolei buduje się całe osiedla. A potem serwuje się 
nam ekrany, bo mieszkańcy tychże osiedli denerwu-
ją się, że jest hałas. Osoby, które budują osiedla przy 
torach w strefie tzw. uciążliwości hałasowej powinny 
z własnej kieszeni płacić za ochronę akustyczną.  
A osoby, które decydują o kierowaniu milionów złotych  
na ekrany, podczas gdy sypią się perony a ludzie  
duszą się w pociągach bez wentylacji powinny  
w umowie o pracę mieć wpisany obowiązkowy  

warunek: dojazd do pracy TYLKO środkami komunika-
cji miejskiej i przymusowe wycieczki na trasie Skier-
niewice – Warszawa w godzinach szczytu dwa razy 
w tygodniu.

Maria Karolak

Droga Redakcjo

Chciałbym dowiedzieć się jak wygląda formalnie 
forma faktur, opłat za wywóz śmieci. Miały być do-
starczane wraz z podatkiem gruntowym o ile mnie 
pamięć nie myli. Jakież było moje zdziwienie gdy 
otrzymałem upmnienie za niepłacenie. Ja zapłacę 
ale proszę o fakturę (rachunek). Na telefoniczne pró-
by dodzwonienia się do działu finansowego Refera-
tu Ochrony Środowiska nie będę już narzekał. Pani  
z centrali przepraszała mnie wielokrotnie, tylko cóż  
z tego? Nadal nie mam faktury za wywóz śmieci.

Z. Stankiewicz

Otrzymaliśmy list od pana Marka Młyńca, architekta, 
wieloletniego mieszkańca willi Waleria, wyrażający 
protest przeciwko braku otwartego konkursu na pro-
jekt zagospodarowania Walerii i szastaniu miejskimi 
pieniędzmi bez racjonalnego spojrzenia na możliwo-
ści tego obiektu. List publikujemy w całości na face-
booku Bibuły.

Drodzy Czytelnicy z okazji zbliżających się Świąt  
nagrody książki otrzymują tym razem autorzy wszyst-
kich nadesłanych do naszej redakcji listów. Sponso-
rami nagród są zespół KOMBI, wydawnictwo ISKRY, 
Kapituła Wielkiego Kalesona.

Koniec roku to czas podsumowań. 
Nadeszła para na rozstrzygnięcie naszego 
konkursu. Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów 
i Bibuła Milanowska rozdają nagrody za upiększenie 
naszego miasta. 

Gratulujemy zwycięzcom i prosimy 
o kontynuowanie dobrych idei w przyszłym roku. 

Dworcowy barek „Podmiejska” i „Tortilla Bar” 
przy ul. Piasta otrzymują płyty zespołu KOMBI, 
pan Paweł Kowalik, autor zdjęcia ogródka 
przy blokach otrzymuje książkę „Ordynat Zaleffski”.
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CHAMA WYCHOWAŁA MAMA

10 listopada o godz. dziewiątej profesor Jerzy 
Bralczyk czekał na peronie milanowskiego dworca 
na pociąg. Jak wiadomo, broda jest elementem 
rozpoznawczym profesora jest, ale tym razem  
na głowę założył czarny kapelusz, a zamiast kurtki 
czarny płaszcz. Nagle z grupy młodzieży zebranej 
wokół ławki na tzw. „dębach” rozległ się okrzyk:  
„Żydzie, dawaj zęby!”. Profesor uniósł kapelusz  
w geście powitania i odwrócenia obelgi w żart niskich 
lotów ( w końcu nauką nawiązywania dialogu  
zajmuje się, na co dzień), ale z grupy młodzieży 
posypały się dalsze okrzyki, donośniejsze i bardziej 
zajadłe: „Żydzie, dawaj zęby! Żydzie do gazu!...”

Wygląda na to, że monitoring miejski jest fikcją,  
że w radzie miasta funkcjonuje komisja  
bezpieczeństwa, która powinna szybko zmienić 
nazwę, bo to, co się dzieje w kwestii bezpieczeństwa 
w mieście dawno ją przerosło. Wygląda na to,  
że profesor Bralczyk rozpoznawalny w Europie nie 
został rozpoznany w swoim mieście, przez grupę 
wulgarnej młodzieży, upośledzonej brakiem  
tolerancji. Gdzie leżą przyczyny braku kultury  
i arogancji? W szkole? Środowisku? Raczej w domu. 
Chama wychowała mama.

TAŃCZY, ŚPIeWA, ReCYTUJe……..

Nadesłano nam informację prasową o tym, że odbył 
się uroczysty finał XIV Konkursu Ekologicznego pod 
hasłem: „Chroniąc przyrodę dbasz o jej urodę”.  
Do jury nie zaproszono żadnych autorytetów  
z dziedziny ekologii (a mieszka ich wielu w okolicy), 
ani żadnych organizacji społecznych, które działają 
na rzecz przyrody, ani dyplomowanych artystów 
plastyków, których jest w Milanówku bardzo wielu. 
Po co zawracać artystom i fachowcom głowę, jeśli 
wszechwładna i wszechwiedząca rada zna się 
najlepiej na wszystkim? Nadesłany przez miasto 
komunikat brzmi: „Laureaci zostali wyłonieni przez 
komisję w składzie: przewodniczący K. Wójcik- wice 
przewodniczący Rady Miasta Milanówka, członek  
H. Młynarska, członek W. Starościak - Wice  
przewodniczący Rady Miasta Milanówka. Nagrody  
i dyplomy wręczył burmistrz Milanówka; J. Wysocki. 
Na zakończenie laureaci oraz organizatorzy konkursu 
stanęli do wspólnej pamiątkowej fotografii”...

MAgICZNe SŁOWO

Bardzo dużo skarg mieszkańców dotyczy śmieci  
i liści. Nie zamieszczamy ich, bo jest  
niebezpieczeństwo, że zajęłyby większość kolumny 
„Ludzie listy Piszą” a wszystkie poruszają ten sam 
problem.  Miasto nie pozabierało w porę worków  
z liśćmi i nie wypełniło zobowiązania zawartego  
w harmonogramie podanym do publicznej  
wiadomości. W niektórych miejscach worki stoją 
do dziś.  Wiadomo, że trzeba się jakoś tłumaczyć, 
ale nie wiadomo, dlaczego zamiast użyć jednego 
magicznego słowa „przepraszam”, tłumaczy się,  
że w tym roku spadło więcej liści. Mieszkańcy radzą, 

aby w przyszłym roku pomalować worki  
na biało- czerwono, wówczas barykady worków 
tarasujące w listopadzie całe chodniki będą się jakoś 
bronić.

 POD CZUJNYM OKIeM

Rodzice odwożący dzieci do szkół ulicą Warszawską 
zwracają nam uwagę na masową dewastację drzew 
w tej ulicy, która miała miejsce podczas  
prowadzonych tam prac remontowych. Ponieważ 
dewastacja miała miejsce przed domem radnej 
z tego okręgu, proponujemy skierować monity 
bezpośrednio do radnej, która pewnie będzie mogła 
sprawę wyjaśnić.

POSITIve NeWS
WReSZCIe Są!

Aleje pomnikowe doczekały się uzupełnień.  
Mieszkańcy zaczęli się już zwracać do LOP  
z prośbami o pomoc w wyegzekwowaniu  
uzupełnienia nasadzeń w szpalerach starych drzew. 
Sprawa dojrzewała strasznie długo i nic się w niej nie 
działo, a zamiast większych drzew sadzono krzaki  
i kwiaty. Mieszkańcy nadsyłali do LOP w tej sprawie 
pisma, organizacje ekologiczne monitowały, Liga 
walczyła aż wreszcie zabezpieczono na ten cel  
środki w gminnym budżecie. Któregoś poranka 
przecierając oczy zobaczyłam trzech facetów 
sadzących klony w alei pomnikowej przed Walerią. 
Jak z cudownego snu.  Z radością zrobiłabym dla 
sadzących wszystko, więc pobiegłam do nich z kawą. 
Ubytki drzew w alei pomnikowej straszyły jak  
powybijane zęby, a teraz stoi ich równy, dumny  
szpaler i wygląda imponująco. Ponieważ  
ul. Krasińskiego na tym odcinku ma naturalną 
nawierzchnię, jest w niewielkim stopniu zabudowana 
to panuje na niej znacznie mniejszy ruch. Ulica stała 
się ulubionym miejscem mieszkańców  
do weekendowych spacerów, uprawiania joggingu, 
chodzenia z kijkami a nawet jeżdżenia konno.  
Przyjezdni zwracają uwagę na czerwoną tabliczkę 
z informacja o pomniku przyrody i podziwiają aleję, 
która o każdej porze dnia i roku wygląda pięknie  
na inny sposób. Drzewa zasadzono w ostatniej 
sekundzie, bo dzień później przyszedł już mróz.  
Próbowałam się dowiedzieć w ROŚ (osobiście) czy 
klony podlewać a jeśli to jak często, ale mimo  
obietnicy nikt się do mnie nie odezwał.  
Cóż, mieszkańcy twierdzą, że referat środowiska 
należałoby rozgonić na 4 wiatry i zbudować  
go od nowa, ale skupmy się na rzeczach  
przyjemnych, a taką są nasadzenia drzew, za które  
w imieniu wszystkich zainteresowanych dziękuję.

TABLICA

Jest również tablica ogłoszeniowa Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami. Od razu informuję,  
że powstała dzięki pieniądzom z budżetu miasta. 

Nasze były tylko pisma, monity i nękania. Tablica stoi 
przed targowiskiem miejskim obok kiosku ruchu. 
Jest bardzo ważna, bo będzie służyła przede  
wszystkim do zamieszczania informacji  
o zwierzętach zaginionych, czekających na adopcję. 
Liczymy na to, że znacznie usprawni przepływ 
informacji w sprawach dotyczących milanowskich 
braci mniejszych.

SYLWeSTeR BeZ fAJeRWeRKÓW

Jednym z miejsc, którego goście  
są zainteresowani dobrą zabawą a nie wybuchami 
petard jest Sylwester organizowany przez Dorotę 
Szeląg, na co dzień prowadzącą Tortilla Bar przy ulicy 
Piasta. Takie miejsca wspieramy i dziękujemy  
za dawanie dobrego przykładu. Organizatorom  
tej imprezy i jej gościom życzymy udanej zabawy  
i szczęśliwego Nowego Roku.

WIĘCeJ TLeNU

W poprzednim wydaniu Bibuły w relacji z Pikniku 
Ekologicznego organizowanego przez LOP  
wydrukowano błędnie nazwę sponsora. Sadzonki 
rozdawała oczywiście fundacja FABRYKA TLENU, której 
jeszcze raz dziękujemy za to, że w Milanówku będzie 
więcej drzew.

…MAMY NIePODLegŁą! …

11 listopada w dniu Narodowego Święta  
Niepodległości miała miejsce ciekawa i pomysłowa 
akcja polegająca na bezpłatnym wysyłaniu  
okolicznościowych życzeń w postaci kartek 
pocztowych a także drogą internetową do bliskich 
i znajomych z okazji Święta Niepodległości. Akcję 
objęła patronatem honorowym Marszałek Sejmu 
Ewa Kopacz, która zainaugurowała akcję wysyłając 
pierwszą kartkę. Kartki zaprojektowali znani Polscy 
plastycy: Józef Wilkoń, Andrzej Pągowski i Piotr 
Młodożeniec.  W jej promowanie włączyli się między 
innymi Daniel Olbrychski, Emilian Kamiński, Grażyna 
Wolszczak, Anna Cieślak, Mateusz Damięcki, Artur 
Andrus, Paweł Fajdek, Piotr Małachowski. Akcję  
zorganizowało Muzeum Marszałka Józefa  
Piłsudskiego. Pomysłodawcą był Artur Matys,  
koordynatorem Anna Osiadacz - mieszkanka  
Milanówka. W akcji wzięło udział 312 miast  
i wszystkie hufce harcerskie w całej Polsce. Szkoda, 
że akcja ta nie została nagłośniona w Milanówku.

Tamara Gujska Szcepańska

Coraz częściej dostajemy propozycje  
reklamowe i zapytania dotyczące ogłoszeń. 
Przepraszamy wszystkie osoby zwracające 
się do nas w sprawach reklamowych,  
ale założenia, jakie przyjęliśmy w naszej  
gazecie nie pozwalają na zamieszczanie  
w niej reklam. Poza tym gazeta jest  
do Państwa dyspozycji.

miasto monitorowane
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