
Przy podejmowaniu uchwały o przystąpieniu do 
opracowywania nowego Miejscowego Planu Zago-
spodarowania przestrzennego dla rejonu „Ptasia” 
UMM chwalił się, że pozwoli to wreszcie zlikwidować 
„betoniarnię”, na którą od lat skarżą się mieszkańcy. 
Początkowo twierdzono, że stanie się to możliwe dzię-
ki jakimś „uzgodnieniom”. Potem okazało się, że jeżeli 
są jakiekolwiek uzgodnienia, to mają one charakter 
mocno nieformalny.... Czy jest to w ogóle prawda?  
A może UMM mógł już dawno zlikwidować betoniarnię 
i wcale nie jest do tego potrzebny żaden nowy plan 
zagospodarowania. Jak by na to nie patrzeć, likwida-
cja betoniarni jest już uwzględniona w obecnie obo-
wiązującym Planie. Zajrzyjmy może pod powierzchnię 
.

Według tego co twierdził UMM problemem uniemożli-
wiającym likwidację betoniarni było to, że pozwolenie 
na jej budowę było tak sformułowane, że „betoniar-
nia” może istnieć dopóki nie zostanie zbudowana  
obwodnica. Wychodząc z założenia, że zawsze należy 
sprawdzać to co mówi UMM mieszkańcy Milanówka 
zwrócili się z prośbą o udzielenie na ten temat infor-
macji publicznej.

Wnoszę o udzielenie informacji publicznej  
w postaci: 
(...) 2. kopii pozwolenia na budowę dla „betoniarni”, 
o której mówiła p.o. kierownika Referatu Geodezji  
w trakcie sesji Rady Miasta Milanówka w dniu 
24.10.2013.

W odpowiedzi przesłano informację, „że po przeszu-
kaniu dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu 
Miasta Milanówka nie odnaleziono wskazanego przez 
Panią we wniosku dokumentu.”

Taka odpowiedź bardzo mieszkańców zdziwiła,  
bowiem jeżeli UMM nie ma w dokumentacji pozwo-
lenia na budowę betoniarni, to skąd się wzięło prze-
konanie, że jest to legalnie postawiony zakład, a nie 
jakieś „dzikie przedsięwzięcie”, które nie tylko można, 
ale nawet należy zlikwidować wydając odpowiednią 
decyzję i zasilając budżet gminy (lub Skarbu Pań-
stwa) poprzez naliczenie stosownych kar. Mieszkańcy 
postanowili drążyć sprawę dalej tym razem zadając 
pytanie p.o. kierownika wydziału geodezji

Szanowna Pani p.o. Kierownika Referatu Geodezji, 
skoro Urząd Miasta Milanówka nie posiada tego 
dokumentu, to na jakiej podstawie wygłaszała Pani 
swoje twierdzenia o:
1. czasowym pozwoleniu na 10 lat

2. braku możliwości likwidacji betoniarni, gdyż likwi-
dacja uzależniona została w pozwoleniu czasowym  
od budowy obwodnicy (...)

Mieszkańcy otrzymali następującą odpowiedź:
(...) Informacje o czasowym pozwoleniu na budowę 
wytwórni elementów budowlanych oraz o uzależ-
nieniu jej likwidacji od realizacji obwodnicy zawiera 
pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w War-
szawie z dnia 29.06.2001 znak AZR.P.7111/85/2001.  

W załączeniu przesyłam ww. dokument, z którego  
m. in. czerpałam wiedzę na temat sprawy (...)

Po przeczytaniu otrzymanego dokumentu (publi-
kujemy go poniżej) mieszkańcy trochę się zdziwili.  
Z jego treści wynikało bowiem, że w latach 1983/1984 
Naczelnik Miasta Milanówka dał czasowe zezwolenie 
na budowę wytwórni elementów budowlanych. 10 lat 
już dawno minęło, co zauważył Wojewoda w swoim 
piśmie:

„Decyzje o pozwoleniu Naczelnika Miasta Milanówka 
zezwalały na budowę wytwórni elementów betono-
wych (..) na okres czasowy do 1995r. Inwestor był świa-
domy otrzymanej decyzji na czas określony i konse-
kwentnie winien przystąpić do likwidacji po upływie 
terminu określonego w decyzji.”

Dalej w piśmie możemy przeczytać:
„W związku z interwencjami mieszkańców Milanówka 
w sprawie uciążliwości Zakładu (...) i domagającymi 
się stwierdzenia nieważności decyzji wydanych dla 
pana (...) - Wojewoda Mazowiecki nie może stwier-
dzić nieważności decyzji, których termin minął. (...)  
Ponieważ Inwestor nie przystąpił do likwidacji Zakładu,  
organ administracji I instancji winien podjąć działania 
zmierzające do wyegzekwowania warunków określo-
nych w decyzji”.

No cóż, wynika z tego, że od prawie 20 lat, pomimo 
protestów mieszkańców działa w Milanówku zakład, 
którego pozwolenie na prowadzenie działalności 
minęło prawie 20 lat temu. Burmistrz nie zrobił nic 
aby sytuację uporządkować czyli wyegzekwować  
zamknięcie uciążliwego dla mieszkańców zakładu.

Nie rozumiemy też dlaczego obecnie likwidację  
Zakładu uzależnia się od zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, „uzgodnień bur-
mistrza” i innych warunków korzystnych dla właści-
ciela rzeczonego zakładu.

Dlaczego więc twierdzi się, że betoniarnia może ist-
nieć, skoro z pisma Wojewody wynika coś innego? 
Jeżeli Pan Burmistrz ma wątpliwości, to dlaczego nie 
sięgnie do źródłowego dokumentu czyli pozwolenia 
z lat 1983/1984? Panie Burmistrzu, czy oby pan nie 
przesadza?

Kapituła Wielkiego Kalesona

Jako konserwatystka chciałam objąć dzięcioła ochroną. Czytelnicy przyzwyczaili się do wizerunku Bibuły, do tego, 
że nie zajmujemy się śpiewem szczebiotliwym jak inne gazety a miarowym bębnieniem o sprawach ważnych 
i trudnych. Nasz dzięcioł nie jest płochliwy, choć zachowuje ostrożność. Oznajmił innym samcom o zajętym 
terytorium i gotowości do jego obrony. Przez 8 lat zmniejszył populację szkodników, które mogły wyrządzić straty 
na terenie Milanówka. Jestem tradycjonalistką i lubię dzięcioła. Bibułowa frakcja młodszych uważała, że czas na 
zmiany, że dzięcioł przypomina bardziej dudka a czcionka po trosze nekrolog, po trosze Biuletyn Miejski. Nasz 
grafik –innowator odmówił robienia w nowym roku gazety w starej formule. Idąc więc z duchem czasu, oddajemy 
w Państwa ręce Bibułę w nowej szacie. Teraz nasz dzięcioł będzie brał udział w naprawie rzeczywistości lecząc 
milanowskie drzewa.
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T E M A T  R O K U 
ekrany kolejowe czyli więcej i wyżej nie znaczy lepiej.

M A R Z E N I E  R O K U 
aby SKM dojeżdżała do Grodziska i zatrzymywała się w Milanówku.

O T U C H A  R O K U  
przywrócenie przez Komisję Rewizyjną właściwego znaczenia  
słowu kontrola, dzięki czemu nastąpiło usunięcie nieusuwalnych  
i zmiany, które do tej pory nie były możliwe.

W Y D A R Z E N I E  R O K U 
zamontowanie podjazdów na peron milanowskiej stacji.

N I E S P O D Z I A N K A  R O K U 
odrzucenie przez wojewodę niezgodnych z prawem uchwał i idiotyzmów 
w poszczególnych gminach i przywrócenie nadziei na ład na Mazowszu.

M I E J S C E  R O K U 
Cafe - barek Podmiejska.

P O M Y Ł K A  R O K U  
gorące krzesła w urzędzie miasta. Personalna karuzela, czyli obsadzanie  
stanowisk niewłaściwymi osobami.

B U B E L  R O K U  
statut miasta Milanówka,  
którego ważność zakwestionował wojewoda.

S K A N D A L  R O K U  
Przerabianie przy ulicy Kościuszki lasu na park, zamiast 
zadbanie o bezpieczeństwo ruchu pieszych na tej ulicy.

U P A D E K  R O K U 
wystawienie na sprzedaż Turczynka. 

O B C I A C H  R O K U 
zamknięta poczekalnia na milanowskim peronie,  
od której klucz od pięciu lat mają władze miasta.

Z A S K O C Z E N I E  R O K U 
Trzej Królowie z trzema podwyżkami: wody, nieruchomości i śmieci.

O sprzeciwie obywatelskim i siedmiu 
latach walki
W styczniu roku pańskiego 2007 w ma- 
łej świetlicy na wsi Kady pod Grodzi-
skiem zebrali się ludzie. Pamiętam 
ten zimny dzień jak dziś -  głowa przy 
głowie, ciepłe kurtki, wszystkie miejsca 
zajęte, ludzie tłoczyli się w korytarzu  
i na zewnątrz budynku. Donośnym gło-
sem burmistrz Grodziska informował 
o swoim zamiarze wybudowania pięk-
nej obwodnicy Grodziska przez Kady  
i Milanówek. Podpisał właśnie umowę  
z marszałkiem Mazowsza. O to chodziło. 

Reakcja publiczności była dwojaka: od 
oburzenia po zachwyt. Cieszyli się nie-
którzy kierowcy, bo już wyobrazili sobie 
jak będą mknąć po szybkiej estakadzie. 
Zmarkotnieli jednak ci, którzy zrozumie-
li, że nastąpi wykup ich gruntów, a na-
wet będą eksmisje. Tylko gdzie? Jak ta 
trasa ma dokładnie przebiegać? Gdzie 
mapa? Mapy nie było. Ale Pan obiecał 
wesoło, że da nowe piękne działeczki 
pod budowy nowych domów. I że ich 
ziemia po wywłaszczeniu będzie tak 
droga, że zarobią jeszcze na tym inte-
resie. Jednym obiecywał tunel, innym 
w tym samym miejscu wiadukt. Ludzie 
zamilkli, rozważając obietnicę. Główny 
argument za obwodnicą był taki, że pro-
jekt jest tak stary, że musi być przepro-
wadzony. No bo Grodzisk stoi w korkach! 
Wszyscy stoimy! 

Nagle głos zabrała wysoka brunetka  
w pomarańczowej kurtce, stojąca przy 
drzwiach. Zapytała, jakim prawem zde-
cydowano o tak ważnej inwestycji bez 
konsultacji ze społeczeństwem. Przy-
sunęłam się bliżej. Miejscowi zapytali, 
skąd jest. 

- Z Milanówka – odpowiedziała. 

Oszołomy i pieniacze
Tak poznałam Kasię Czajkowską-Stra-
wińską, późniejszą przewodniczącą 
stowarzyszenia „Przyjazna Komuni-
kacja”. Zaszemrano, że tu są Kady i tu 
przyszli ludzie z Kad na swoje zebranie, 
więc „Milanówek” niech się zabiera. Za-
braliśmy się więc, choć mieliśmy prawo 
być na takim forum, mieliśmy prawo 
do informacji niezależnie od miejsca 
skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy… 
Wymieniliśmy się telefonami i tak po-
wstała później Przyjazna Komunika-
cja. Żeby było jasne – nasi członkowie 
mieszkają w wielu gminach, nie jednej. 
Minął jakiś czas od tego momentu, 
gdy nas wyproszono. I cóż się okaza-
ło? Mieszkańcy Kad w swojej uchwale, 
na zebraniu wiejskim (które jest jedną  
z najstarszych form demokracji w 
Polsce), wyrazili swój sprzeciw wobec 
obwodnicy i ściśle z nami współ-

pracowali. Ileż walki było o protokół  
z tego zebrania! Ale propaganda urzędu  
w Grodzisku głosiła, że to jedynie „grup-
ka milanowian” i „oszołomów” protestuje 
przeciwko cywilizacyjnemu postępowi. 
Czyżby nie wiedzieli, że protest podpisali 
nie tylko ludzie miejscowi, ale inne oso-
by spoza terenu (np. warszawiacy, pod-
kowianie)? Liczba podpisów dokładnie  
co do jednego wyniosła  – 924. Zebrane 
w kaplicy na Grudowie. 

Porażka: nie mieszkańcy będą 
decydować, tylko my, władza
Tak więc, obywatele złożyli podpisy, rada 
miasta Milanówka i burmistrz wyrazili 
swoje negatywne stanowisko wobec 
niechcianej drogi, zapraszano specjali-
stów, specjaliści sami się zgłaszali (jak 
nasz doradca pan Zenon Michajłowski 
ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska 
Watchdog Polska albo pani Halina Siem-
ko-Tomaszewska z Polskiej Akademii 
Nauk) i dyskusja trwała. Wyglądało na 
to, że stosunki pomiędzy Grodziskiem 
a Milanówkiem nie mogą być gorsze, 
doszło do konfliktu samorządowego!  
W Milanówku jednakże obywateli zapro-
szono do dialogu, w Grodzisku – dialogu  
odmówiono, był tylko monolog. Bur-
mistrz milanowski powołał zespół do 
spraw obwodnicy a organizacje poza-
rządowe po dwóch latach wzajemnych 
rozmów podpisały porozumienie mó-
wiące jednym głosem o sprzeciwie wo-
bec drogi przez południowy Milanówek, 
w radzie miasta podjęto uchwałę propo-
nując utworzenie gremium wszystkich 
zainteresowanych stron wg następują-
cej piramidy: od marszałka Wojewódz-
twa, po jego agendę Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich (tzw. inwestor), po-
przez burmistrzów gmin, urbanistów, 
architektów krajobrazu i przyrodni-
ków, kolejarzy itd. – po przedstawicieli 
mieszkańców, którzy razem podjęliby 
debatę nad kompleksowym zaprojek-
towaniem komunikacji i dojściem do 
kompromisu. Najpierw proponowaliśmy 
wykonanie badań inwentaryzacyjnych 
przez niezależnych przyrodników, aby 
ocenić przyszłe straty lub zyski. Bada-
nie probabilistyczne zdrowia ludności 
– jakie skutki przyniosłaby ta szosa? 
Mamy przecież transport szynowy (dwie 
linie PKP i WKD) – mówiliśmy - który 
można doinwestować, nie zakłócając 
ładu przestrzennego, aby te korki móc 
zmniejszyć. Ma być przecież autostrada, 
pod bokiem. Samochód nie może prze-
słaniać rozumu. Każdy pomysł na takiej 
konferencji miał być brany pod uwagę 
wg idei brainstorm, przy czym decyzja 
finalna miała zapaść w efekcie namy-
słu, i porozumienia wzajemnego – a nie 
jak dotychczas decyzji jedno- lub dwu-
osobowej, tak jak nam to fundowano. 

No i owszem, udało się. Powstały takie 
warsztaty pod przewodem naukowca  
z PAN, ale rychło zostały zawieszone 
pod pretekstem zamówienia Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowisko-
wego (STEŚ), które miało dać podobny 
efekt. Nie dało.  Na zlecenie MZDW to 
Studium wykonały osoby niezaintere-
sowane, z zewnątrz, na zamówienie. 
Żadnych prac społecznych – zabronio-
ne! Bez dyskusji! Bez konsultacji! Robota 
nad tym STEŚ kosztowała około 700 000 
złotych. Niektóre grunty wykupiono pod 
drogę wcześniej, więc koszt całości nie 
inwestycji, ale PROJEKTU! nigdy dobrze 
nie oszacowany – urósł w grube miliony 
złotych. Nikt do tej pory, do grudnia 2013 
- nie odpowiedział za taką niegospodar-
ność! Czyli wniosek jest jeden – urzęd-
nicy wysokich szczebli dalej nie odpo-
wiadają ani prawnie, ani materialnie, za 
swoje błędy. Kto wywalił tę kasę w błoto? 
Naturalnie my, podatnicy. Nie wiedząc  
o tym, śpiąc. 

Dlaczego nonsens?
Już teraz po latach, wiadomo, jak absur-
dalny był to pomysł. Polegał na tym, że 
aby wyprowadzić ruch ciężkiego trans-
portu ze śródmieścia Grodziska, należy 
skierować ruch drogowy poza obrzeża 
Grodziska (i jak dodawano – Milanów-
ka) budując nową drogę nie tylko przez 
cenne środowiskowo tereny Milanówka 
(lasy, łąki, pola uprawne, torfowiska), 
lecz co równie niemądre - przez teren 
gęsto zaludniony Odranowoli, Kałęczy-
na, Kad, Brzózek, Kazimierówki (dawna 
Nowa Wieś), Polesia i Turczynka. Nikt nie 
oszacował kosztów ekonomicznych (tj.: 
wywłaszczenia, budowy dróg dojazdo-
wych i odbudowy tych zniszczonych 
podczas budowy obwodnicy itp.) takiego 
przedsięwzięcia, a w STEŚ nie było o tym 
ani słowa! Technicznie też nie opraco-
wano tej inwestycji. Co z ruchem WKD 
na dwóch liniach od Podkowy Leśnej? 
Zastępcza komunikacja autobusowa, na 
ile lat? A gdzie schodziłyby składy kolej-
ki, bo dostęp do zajezdni byłby przecież 
niemożliwy (budowa tuneli pod torami)? 
Wishfulthinking.  

Terminologia
Wymyślono coś zupełnie innego, ale 
tylko pozornie innego. Już nie używa-
no nazwy obwodnica południowa, która 
miałaby się połączyć z zachodnią, ale 
zaczęto używać terminu „nowy przebieg 
drogi wojewódzkiej 719”, czyli historycz-
na Droga Królewska miała zmienić bieg: 
skręcić przy Turczynku przez  Polesie 
na Kady. Przebieg ten to nic innego 
jak stara trasa obwodnicy południowej, 
w wariantach nam dobrze znanych, 
czyli różniących się między sobą mi-
nimalnie. Trasę wyrysowano na starych 
mapach z PRL, ze szpitalem, który od 
dawna nie istnieje na Turczynku i bez 
gęstej obecnie zabudowy na Polesiu. 
W dodatku zafundowano w projekcie 
czteropasmówkę! To dopiero! Wiadomo 
było, że władze Milanówka nie mogą się 
zgodzić na poszatkowanie terytorium. 
Bariera byłaby nie do przebycia. Mimo 
to województwo, z uporem maniackim, 
uruchomiło postępowanie administra-
cyjne wg schematu postępowania przy 
budowie dróg wojewódzkich, a burmistrz 
Grodziska – główny propagator – miał 
podjąć decyzję środowiskową.  

Jak to się skończyło?
Skończyło się dobrze. Absurdalne za-
garnięcie żywej (zaludnionej i łąko-
wo-leśnej) przestrzeni południowego 
Milanówka pod szeroką szosę nie doj-
dzie do skutku. Zamach się nie udał.  
Po pierwsze Regionalna Dyrekcja Ochro-
ny Środowiska wyraziła swoją opinię,  
wg. której należy wziąć pod uwagę tak-
że wariant północny obwodnicy, o czym 
nie chciał słyszeć marszałek. Był to 
pierwszy klops. Drugi – to źle przygoto-
wany przez MZDW raport środowiskowy, 
nieuwzględniający wytycznych RDOŚ  
i burmistrza Grodziska, który w efekcie 
odmówił wydania decyzji środowiskowej 
i cała procedura musiałaby się zacząć 
od początku. Trzeci klops to szalone 
koszty przedsięwzięcia, na które nie 
może sobie pozwolić województwo w fa-
talnej sytuacji finansowej. Czwarty klops 
to wielki sprzeciw społeczny (może to 
woalka-uzasadnienie, a może klops 

Samochód nie może 
przesłaniać rozumu
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Trudno nie zauważyć tych psów. Jeden w sposób 
wręcz fanatyczny stróżuje posesję. Ma tak wielkie  
poczucie obowiązku, że szczeka nawet wtedy, gdy nie 
powinien, czyli na znane sobie osoby tylko dlatego, 
że są za płotem. Na sylwestra psy dostały od wła-
ścicieli prezent.  Prezent etapowy. Tkwiły zamknięte 
w kojcu, gdy kilka metrów od nich zaczęły wybuchać 
petardy. Poleciało chyba z siedem wybuchów, które 
przypominały rozrywane granaty – jak w filmie, tyl-
ko, że od wybuchu nie dzielił nikogo szklany ekran.  
To działo się na żywo. Takie milanowskie „reality show”. 
To było jeszcze za dnia. Psy uciekły do bud skom-
ląc. Hałas był przeogromny. Gdyby obok stała osoba  
z chorym sercem, zawał gotowy. Wieczorem  
31 grudnia było w miarę spokojnie, ale dwadzieścia 
minut przed północą właściciele psów rozpoczęli 
rzucanie petard pod płot. Płonące fragmenty lecia-
ły za ogrodzenie. W zabawie uczestniczyli dorośli  
i dzieci. Wszystko działo się może znów z pięć me-
trów od kojca z psami. Śmiech, bo to przecież przed-

nia zabawa! Nie tylko huk i błysk, ale i satysfakcja  
z zostawiania choćby chwilowego piętna w przestrze-
ni. Dokuczliwego piętna. Towarzyszące mi akurat  
w tym czasie i miejscu psy wpadły w panikę. Dygotały. 
Nowy przyjaciel, który dopiero od niedawna zaczął na-
bierać zaufania, że można być szczęśliwym, popadł w 
stan nienaturalnej apatii. Skulił się cały, schował gło-
wę miedzy łapy i patrzył wzrokiem psa, który umiera, 
jakby pytał, za co, za co mnie karzesz? To nie ja go 
karałam.

Tuż przed północą nastał spokój, bo wszyscy się ewa-
kuowali po drodze waląc petardami. Dopiero wtedy 
dało się słyszeć żałosne skomlenie dochodzące  
z psich bud. Nadeszła północ. Niebo rozbłysło ty-
siącami kolorowych świateł. Świat oszalał, wszystko 
dudniło i huczało. Rozejrzałam się dookoła. Poza roz-
błyskami pochodzącymi z dalszej odległości nie było 
widać żadnych wybuchów w najbliższych ogrodach. 
Taki protest ulic. Dzięki temu powstała mała enkla-

wa względnego spokoju w morzu piekielnego hałasu. 
Potem wszystko ucichło, ale trudno się było uspokoić 
aż do rana, zwłaszcza, że wszystkie zwierzęta chciały 
być jak najbliżej. Myślałam o tym jak przetrwała mło-
da wiewiórka, która po leczeniu została wypuszczona 
właśnie tam  i się zadomowiła… .

Następnego dnia, kiedy wszyscy wydawali się nor-
malnieć, poza wiernym psem stróżem, który wciąż 
nie wychodził z budy, mimo iż już nikt nie strzelał, 
stała się rzecz straszna. Zaczął zapadać zmrok  
To był ułamek sekundy. Ciszę rozerwał przepotężny 
huk. Kilka metrów ode mnie i psów wybuchła petarda. 
Rzucona chyba celowo, z zaskoczenia. Rozległ się bo-
lesny skowyt psa w budzie. Moje wyrwały się i zniknęły  
w szarościach zmierzchu. Błagałam w duszy, żeby nie 
poleciały w stronę ruchliwej szosy. Rzucający petar-
dę czmychnęli. Czy to wszystko nie jest świadomym 
znęcaniem się nad zwierzętami? Według mnie jest. 
Czy naprawdę zatem mieszkamy w miasteczku tak 
wielkiego przyzwolenia i pobłażliwości, że dominują-
cym uczuciem staje się bezsilność? 

 
Anna Krawczyk

W sierpniu minionego właśnie roku miało miejsce 
w Milanówku równanie dróg gruntowych. Podczas 
tego cyklicznego „zabiegu kosmetycznego” jakiemu 
poddawane są w naszym mieście ulice gruntowe,  
uszkodzono drzewo na skrzyżowaniu ulic Grodec-
kiego i Chrzanowskiej. Korzenie tego drzewa zostały 
odsłonięte, połamane przez spychacz, a następnie 
odrzucone na pobocze. 

Powiadomiona o tym fakcie pracownica referatu 
ochrony środowiska przyjechała na miejsce, sporzą-
dziła notatkę, zrobiła dokumentację fotograficzną. 
Zapewniła mnie, że podejmie kroki w celu wyjaśnie-
nia i pouczenia wykonawcy robót drogowych oraz, 
że uszkodzona bryła korzeniowa drzewa zostanie 
zabezpieczona. 

Mijam to skrzyżowanie codziennie i jak do tej pory 
drzewo nie zostało zabezpieczone. Połamane ko-
rzenie sterczą w skraju drogi, a oderwane przez spy-
chacz fragmenty (jeden ma około 3 metrów długo-
ści!) leżą nadal na poboczu. Bardzo smutny to widok. 
Na tej podstawie podejrzewam, że konsekwencje  
w stosunku do firmy zajmującej się równaniem dróg 
nie zostały wyciągnięte, gdyż to ona powinna ponieść 
koszty związane z naprawieniem szkody i zabez-
pieczeniem uszkodzonego drzewa. Jak do tej pory 

mieliśmy dość suchą, bezśnieżną zimę, naruszone 
korzenie drzewa wyschły, a po tych, które zostały 
odsłonięte, ale znajdują się tuż na powierzchni dro-
gi, jeżdżą ciężkie samochody budujące w tej części 
miasta kanalizację, śmieciarki, samochody osobowe. 
Boję się o to drzewo. Czy „obudzi” się na wiosnę? 

Zresztą narażone są wszystkie drzewa rosnące 
przy gruntowych ulicach w Milanówku. Sposób po-
prawiania stanu dróg poprzez „zeskrobywanie” z jej 
powierzchni nierówności, bez dosypywania tłucznia, 
sprawia, że drogi zamieniają się w wąwozy, a rosną-
ce przy nich drzewa mają podkopywane korzenie co 
ogólnie osłabia ich kondycję oraz sprawia, że mogą 
się przewrócić przy silnym wietrze - taki przypadek 
miał miejsce kilka lat temu na ulicy Krasińskiego. 

Dochodzi także problem wód opadowych, które za-
miast spływać z drogi na porośnięte zielenią pobo-
cza, wręcz odwrotnie spływają do „wąwozu” i pozo-
stają na nienasiąkliwej powierzchni drogi, powodując 
w połączeniu z ruchem samochodowym jej erozję  
i degradację. Przyjeżdża więc spychacz, „zeskrobuje” 
nierówności i koło się zamyka. Ciekawe, jak długo tak 
się da?

Maria Matuszewska

najważniejszy?!), czyli droga została 
wykreślona z Planu Wojewódzkiego.  
Obwodnicy południowej nie będzie. 

Stało się tak, bo ktoś gdzieś wysoko 
przyznał rację Przyjaznej Komunikacji… 

Nie marzenie, ale logika zwyciężyła, 
pragmatyczność i miłość do przyrody  
i krajobrazu. To, że nigdy nie poddaliśmy 
się, smarując tony pism, ulotek i wy-
wieszając plakaty; tłumacząc nonsens 
radnym obu gmin, bywając na wielu 
debatach i sesjach gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich. 

Pisaliśmy uwagi do planów i strate-
gii, artykuły do prasy i mając ścisły 
kontakt z mieszkańcami, którzy nam  
zaufali. Dziękujemy Wam za to zaufanie.  
Zadanie zostało wykonane. Dzięki 
współpracy z organizacjami jak Wspól-
nota Kazimierówka, Liga Ochrony Przy-
rody oddział w Milanówku i Podkowie 
Leśnej, Stowarzyszenie na rzecz Miast 
Ogrodów, Nasze Miasto, Towarzystwo na 
rzecz Opieki nad Zwierzętami i wielu  
innych spoza Milanówka, np. z Błonia, 
Ład Na Mazowszu, Koalicja Lanckoroń-
ska na rzecz Zrównoważonego Trans-
portu, Zielone Mazowsze, Fundacja Ba-
torego i pewien piękny chłopak, Andrzej 

Czudek ze Śląska. I watchdog Zen, który 
był pierwszy. Wiele się od nich nauczy-
liśmy. Im także dziękujemy. Ale słowa 
największego uznania należą się oby-
watelom obu gmin. 

Czy nie będzie niczego, tak jak głosił 
wieszcz z Białegostoku? Ależ nie, będzie 
coś normalnego, a mianowicie: 

Narciarze i biegacze będą nadal biegać 
po ścieżkach leśnych i po dróżkach 
gruntowych. Kijkowcy od nordic wal-
king będą mieli gdzie iść w świeżym 
powietrzu. Cykliści będą mknąć na 
swoich szybkich i ekologicznych pojaz-

dach (pozdrawiamy). Sarny dalej będą 
się grzać w trawie i przechodzić sobie 
znanymi ścieżkami. Wiewiórki nie zginą 
pod kołami TIR-ów. Nietoperze jak zwy-
kle będą przemieszczać się wieczorami 
bezszelestnym lotem. Kolejka będzie 
jeździć coraz częściej, a parkingi typu 
Park&Ride powstaną na wzór parkingu 
na Okrężnej (dziś było 40 samochodów, 
chwała!). Milanówek – miasto Slow City 
wciąż ma szansę zostawić piękny krajo-
braz dla potomnych, o ile nie zabuduje 
swojego południa do reszty.  

Iwona Rychter  
Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja

Sylwestrowy sadyzm

O drzewie, spychaczu i drogach

Nasza Straż Miejska ma się bardzo dobrze, takie mam 
odczucie po uroczystości jaka została zorganizowana 
z okazji  okrągłej 23 rocznicy utworzenia tej  formacji. 
Po co nam 20 strażników miejskich. Są to ogrom-
ne wydatki z budżetu miasta. W 2014 roku na ich 
utrzymanie  burmistrz przeznaczył 1 376 500 złotych  
z publicznych, naszych pieniędzy. Dodam jeszcze, że 
średnia pensja w straży miejskiej w 2014 roku będzie 
kształtowała się w wysokości ponad 5 500 złotych.  

Wracając do uroczystości to powiem kolokwialnie, że 
była powalająca. Oficjalna część trwała ponad dwie 
godziny. Wiele przemówień i zachwytów  nad  ist-
nieniem naszej straży, ogromne dokonania,  i same 
sukcesy jak i większość  skutecznych  działań. Na 
uroczystości było obecnych 17 strażników. Burmistrz 
wielu z nich  awansował na wyższe stanowiska  
(a więc i  nowe,wyższe wynagrodzenie), a inni  zostali 
wyróżnieni nagrodami pieniężnymi, ( niektórzy otrzy-
mali i jedno i drugie).

A wracając do sukcesów to trzeba  je konkretnie wy-
mienić i tak: jedni strażnicy złapali złodzieja rowerów, 
drudzy dealera narkotyków, następny strażnik ujął 
złodzieja tablic rejestracyjnych samochodów a inny  
ujął złodzieja paliwa. I fajnie, tak powinno być, jeśli  
w mieście jest formacja, której zadaniem jest dbanie 
o  porządek i bezpieczeństwo w mieście to niech to 
robi, bo za te wszystkie „sukcesy”  w  godzinach  pracy  
otrzymuje bardzo wysokie wynagrodzenie.  

Dziwi jedynie fakt, że Komendant Straży Miejskiej 
nie został odznaczony i nie otrzymał żadnej nagro-
dy (przynajmniej na tej imprezie). Ja wiem dlaczego 
i podzielę się tą wiedzą  ale w następnym numerze 
gazety.

Na sali było  niewielu gości, tylko 11 radnych  na-
tomiast  większość stanowili  pracownicy Urzędu. 
Niechcący podsłuchałam taki komentarz ze strony 
urzędników, że nie lubią chodzić na takie „spędy”, ale 
od rana przypominano w Urzędzie o wydanym przez 
burmistrza poleceniu. 

Zastanawiam się w jakim celu była zorganizowana ta 
uroczystość? Czemu miała służyć? Skąd pieniądze 
na taką imprezę?  Myślę, że kampania wyborcza  już 
ruszyła całą parą, i tyle. Co Szanowni Mieszkańcy na 
to?

P.S. Jeszcze muszę przedstawić przykład jak pracują 
nasi strażnicy miejscy. W Sylwestra wystąpiła awa-
ria sieci wodociągowej w ulicy Żabie Oczko. Jeden 
z mieszkańców zauważył  i zaraz zaczął dzwonić 
do Straży Miejskiej, przez 10 minut nikt nie odbierał, 
więc wsiadł w samochód i podjechał do siedziby. 
Przy okienku nikogo nie zastał po długim dobijaniu,  
wołaniu i oczekiwaniu zjawił się dyżurny strażnik, któ-
ry przyjął zgłoszenie o awarii. Tutaj  widać jak sprawnie  
i szybko działają nasi strażnicy miejscy.

Radna Ewa Galińska

"Niesamowity jubileusz"

Dawniej, kiedy jeszcze chodziłam na se-
sje Rady Miasta i siadałam na krzesłach 
przeznaczonych dla mieszkańców, 
czułam się jak świadomy obywatel. Ob-
serwowałam poszczególnych radnych 
w trakcie „odfajkowywania” kolejnych 
punktów programu. Wiele można wy-
czytać z mimiki twarzy czy mowy ciała. 
Czasem dochodziło do śmiesznych lub 
wręcz groteskowych sytuacji, czasem 
oburzających lub nonszalancko – pro-
tekcjonalnych. Kiedy ktoś z sali roze-
śmiał się albo coś głośno skomentował, 
można było usłyszeć władcze: „Cisza! 
Publiczność nie ma głosu!” Wiem, że 
tak jest do dziś - nieliczna na ogół tzw. 
publiczność i „mądre głowy” za stołem 
obrad, które lepiej lub gorzej odgrywają 
swoje role. Słowo „publiczność” zawsze 
dotykało mnie do żywego. Nie jestem 
publicznością i nie mam biletu na ten  
spektakl, ale mam mandat, mandat 
wyborczy. Może ktoś prowadzący sesję 
nie udzielić mi głosu nawet w „spra-
wach różnych”, ale nie może mi go ode-
brać całkowicie. I to jest optymistyczne! 
Dlatego też z optymizmem i nadzieją 
rozpoczynam 2014 rok, czego także 
wszystkim życzę.

Ewa Noińska

Pod koniec września odbyła się debata 
na temat planów budowy ekranów aku-
stycznych w ramach modernizacji linii 
kolejowej PKP. Mieszkańcy w znakomitej 
większości byli przeciwko niepotrzebnej 
ingerencji w krajobraz miasta, pamię-
tając przy tym o konieczności ochrony 
przed nadmiernym hałasem i drgania-
mi. Nie wiemy, czy zgłaszane podczas 
debaty postulaty i wnioski oraz składa-
ne formalnie w ramach postępowaniu 
w sprawie przeprowadzenia ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko zo-
staną uwzględnione podczas realizacji 
tej inwestycji.  Mamy prawo oczekiwać, 
że władze naszego miasta, w szcze-
gólności burmistrz, rada i odpowiednie 
komisje jednak zadbają o to, aby tak 
dobitnie wyrażony interes mieszkańców 
został uwzględniony. 

Mając jednak w pamięci „pewną trud-
ność” w informowaniu przez urząd 
miasta o tej inwestycji w ostatnich mie-
siącach roku 2012 oraz w roku 2013, 
prosimy pana burmistrza o odpowiedź 
na następujące pytania:

- Jakie postulaty zostały zgłoszone 
przez burmistrza w podczas procedu-
ry ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko sprawie budowy ekranów  
w granicach gminy Milanówek?

- W jaki sposób władze miasta będą 
współpracowały z inwestorem i wyko-
nawcą przy realizacji inwestycji?

- Czy znane są miejsca, wymiary oraz 
konstrukcja ekranów i czy te informacje 
mogą być przekazane opinii publicznej?

- Czy władze miasta będą współpra-
cowały  z Inwestorem i konserwatorem 
Zabytków w kwestii formy i wyglądu 
ekranów na etapie opracowania projek-
tu wykonawczego? Czy ta współpraca 
będzie obejmowała także organizacje 
pozarządowe? 

- Czy w projekcie zapewniono odpo-
wiednią ochronę przed wibracjami  
generowanymi przez pociągi?

- Czy będzie zrealizowany  wniosek  
postulujący urozmaicenie formy ekra-
nów poprzez zróżnicowanie wyglądu 
paneli, wykorzystanie elementów cera-
micznych oraz ziemnych, a także nasa-
dzenia roślinne (winobluszcze, krzewy), 
wpisane jako integralny element pro-
jektu budowlanego?

- Czy będzie przygotowany branżowy 
projekt zieleni jako integralnej i ważnej 
części projektu budowlanego ekranów  
i czy jego realizacja będzie sprawdzana 
przy odbiorach kolejnych etapów budo-
wy? 

- Czy będą określone miejsca i rodzaje 
nasadzeń roślin?

- Czy prace ziemne będą prowadzo-
ne metodą ręczną w bezpośrednim  
sąsiedztwie drzew?

- Czy znane są organy lub instytu-
cje odpowiedzialne za utrzymanie  
w czystości oraz konserwację ekranów, 
a także odpowiedzialne za egzekwowa-
nie zobowiązań i ustaleń dotyczących 
utrzymania  w czystości i konserwacji 
ekranów oraz nasadzonych w ramach 
tej inwestycji roślin?

Nie mając wątpliwości, że burmistrz  
Milanówka respektuje przepisy prawa 
prasowego, oczekujemy na wyczer-
pujące odpowiedzi, które zostaną nie-
zwłocznie opublikowane na łamach 
Bibuły Milanowskiej.

Stowarzyszenie BIBUŁA MILANOWSKA

EKRANY - KILKA PYTAŃ 
DO BURMISTRZA

Bez 
biletu
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Pod tym tytułem ukazało się wznowienie książki Jana 
Gehla, duńskiego profesora architektury i urbanistyki, 
projektanta, badacza i wykładowcy różnych uczelni na 
świecie.

Wiedza zawarta w książce jest ponadczasowa i przy-
datna wszystkim, bo wszyscy korzystają ze wspól-
nych przestrzeni po wyjściu ze swojego mieszkania,  
a szczególnie tym, którzy mają wpływ na tę prze-
strzeń, a więc pracownikom instytucji miejskich,  
samorządom i wszelkim działaczom oraz projektan-
tom - urbanistom i architektom.

Jak poprawić poziom życia w mieście?
My w Milanówku mamy również wiele dylematów jak 
sobie poradzić z różnymi fragmentami przestrzeni 
publicznej, jak: place zabaw dla dzieci, skwery, park 
lub lasek miejski, targowisko, dworzec kolejowy, ka-
wiarnie, bary, itp. Kłopot w tym, że Milanówek powsta-
wał w wyniku kilku parcelacji terenu, jako letnisko bez 
określonej koncepcji urbanistycznej-miejskiej i brak 
mu zdecydowanego centrum miejskiego a miejsca 
publiczne są rozproszone.

Tym bardziej ważne jest świadome lokalizowanie 
obok siebie różnych obiektów i miejsc publicznych, 
aby uzupełniały się i miały szansę z powodzeniem 
się utrzymać.

Dobrym przykładem jest centrum Podkowy Leśnej, 
którego przestrzeń publiczna, wynikająca częściowo 
z planu miasta ogrodu, żyje stale i wymiennie: w ty-
godniu sklepy, Urząd Miasta, szkoły, dworzec kolejki 
WKD, a w niedzielę kościół, kawiarnie z ogródkiem  
i placem zabaw dla dzieci. W tej strefie parkingi służą 
mieszkańcom również wymiennie, chociaż nigdy nie 
jest ich dość.

Postanowiłam skorzystać z lektury wspomnianej 
książki i spróbować zaadaptować wyłowioną z niej 
wiedzę do warunków Milanówka.

Okazuje się, że w Milanówku jedyna i największa  
aktywność pozadomowa ludzi ma miejsce tylko raz 
w tygodniu i tylko w jednym miejscu miasta – tym 
miejscem jest cosobotni targ.

To jest jedyne w mieście miejsce absolutnej integracji 
różnych mieszkańców niezależnie od wieku, statusu 
społecznego oraz pogody i pory roku.

Poza tym sobotnim wydarzeniem na ulicach Mila-
nówka, co roku widać coraz mniej pieszych za to co-
raz więcej samochodów. Dlaczego coraz mniej ludzi 
chodzi i coraz trudniej spotkać znajomego na ulicy? 

Według Gehla takie miejsce kontaktu ze światem 
zewnętrznym - kupowanie i spotkanie ze znajomy-
mi- jest miejscem pożądanym i konkurencyjnym do 
przebywania w zamkniętej przestrzeni centrów han-
dlowych, sklepów internetowych i portali społeczno-
ściowych, bo są to kontakty pasywne. Ludzie jednak 
ciągle potrzebują spotkania rzeczywistego, zarówno 
na ulicy ja i nagromadzeniach publicznych.

Przykładem takim w Milanówku była np. debata pu-
bliczna na temat ekranów akustycznych wzdłuż kolei, 
która u nas zgromadziła nawet więcej mieszkańców 
niż w miejscowościach sąsiednich.

Rodzaje kontaktów
Nie wszyscy mieszkańcy lubią „udzielać się, ale wszy-
scy przebywając między budynkami, jak pisze Gehl, 

mają kontakt z innymi, nawet luźny i niewymagający, 
np. idąc ulicą. Wychodząc z domu, wszyscy uczestni-
czymy w wydarzeniach z innymi, biernie z konieczno-
ści lub czynnie z wyboru. 

W drugim przypadku jednych ludzi przyciągają inni 
ludzie. Ludzie przychodzą tam gdzie są już ludzie. 
Okazuje się, że lokalizowanie podobnych usług lub 
sklepów obok siebie również paradoksalnie przyciąga 
więcej klientów. Podobno najmniej zatrzymujących 
się osób zanotowano przed bankami, biurami, salo-
nami i nudnymi wystawami. Natomiast największą 
liczbę przystających zanotowano przed sklepami  
i wystawami mającymi bezpośredni związek z inny-
mi ludźmi i otaczającym je środowiskiem społecz-
nym, takimi jak kioski z gazetami, zieleniaki, sklepiki 
spożywcze, kawiarnie i bary, ciekawe witryny sklepów 
odzieżowych itp..  Jednak najwięcej ludzi zatrzymu-
je się , by popatrzeć na innych ludzi i wydarzenia  
w których uczestniczą, np. procesja, kiermasz uliczny, 
zawody, parada itp.

Podobnie jest z muzyką. Muzyka dudniąca z głośni-
ków sklepu muzycznego nie wywołuje takiej reakcji 
jak muzycy zaczynający grać lub śpiewać na żywo. 
Mieliśmy takie przykłady w Milanówku podczas Otwar-
tych Ogrodów również w centrum miasta. 

Taka ludzka ciekawość i aktywność była również  
widoczna u nas w czasie budowania autostrady. Wiele 
osób wybierało się na wycieczki rowerowe i piesze, aby 
obserwować tam prace budowlane.  

Inne inwestycje w mieście wzbudzają największe  
zainteresowanie i kontrowersje dopiero od chwili po-
jawienia się tam koparki i robotników. Wtedy wyzwala 
się również aktywność przeciwników budowy, jako 
działanie na działanie.  Badania pokazują, że ludzie 
i ludzka aktywność są największym obiektem uwagi  
i zainteresowania innych ludzi.

Wykonywanie konkretnych planów urbanistycznych 
dla miasta, szczególnie dla jego śródmieścia, ma 
największy wpływ na aktywność pozadomową miesz-
kańców. Od tego zależy czy miasto będzie tętniące 
życiem czy martwe, jako sypialnia Warszawy. 

W naszym mieście został ponownie wyłożony pu-
blicznie (po zmianach) projekt Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego ( MPZP) terenu 
„Śródmieście” dla Milanówka. Termin wyłożenia, deba-
ty i składania uwag należy śledzić na stronie miasta. 
Warto zainteresować się tym, aby mieć wpływ na war-
tość życia w swoim mieście.

Hierarchia przestrzeni publicznych.
Jan Gehl w swojej książce analizuje relacje między 
przestrzeniami od najbardziej prywatnej do publicz-
nej. Na jednym końcu znajduje się prywatne miesz-
kanie z ogrodem lub balkonem, dalej najbliższe 
otoczenie domu czasem ze wspólnym podwórkiem 
i uliczką wewnętrzną, jako strefa pół-publiczna oraz 
dalej ulica miejska, plac, skwer, jako strefa publiczna. 

Odpowiednie zaprojektowanie a potem odpowiednie 
budowanie tej struktury zabudowy umożliwia ludziom 
poruszanie się od przestrzeni małych do większych i 
od mniej do bardziej publicznych, dając tym samym 
większe poczucie bezpieczeństwa i silniejsze po-
czucie przynależności do terenów poza prywatnym 
mieszkaniem. 

Np. rodzice mogą pozwalać małym dzieciom bawić 

się na wspólnym terenie na zewnątrz, gdzie jest bez-
piecznie, w zasięgu komunikacji pieszej lub rowerowej 
są małe sklepiki i usługi, dzieci mogą same chodzić 
do szkoły i nie muszą być wożone, jest mniej samo-
chodów i parkingów a więcej pieszych i rowerzystów. 

Zapewniają to małe uliczki osiedlowe, placyki oraz 
podwórka i podręczne usługi i sklepy obok. 

Małe miejsca publiczne, gdzie wszyscy się znają 
i czują się w nich współgospodarzami są bardziej 
chronione przed wandalizmem, prawie tak jak same 
mieszkania i nie trzeba ich ogradzać i zamykać.

Jest to ważne dla inwestorów nowych domów jedno- 
lub kilkurodzinnych powstających w mieście gdyż ta-
kie budowanie podnosi ich wartość, również rynkową.  
A wiemy, że o wartości mieszkania lub domu decydu-
je w pierwszym rzędzie lokalizacja i otoczenie, więc 
wartość tego, co poza budynkiem.

Integracja różnych rodzajów ruchu.
Samochody i parkingi to wszędzie największy pro-
blem. Miasto o największej na świecie liczbie tury-
stów - Wenecja nie ma ich w ogóle, ale za to ma inne 
sposoby poruszania się po mieście.  Ale dlaczego 
tak wielu ludzi tak chętnie tam przybywa? Ponieważ 
poruszanie się po nim zapewnia niezwykle bogate 
wrażenia zmysłowe dzięki m.in. odpowiedniej dla 
człowieka ich gradacji, skali oraz intensywności, jakiej 
nie ma żadne inne żyjące miasto. 

W wielu miastach na lądzie już od dawna sprawdza 
się integracja różnych rodzajów ruchu, z preferencją 
dla pieszych, zwłaszcza w śródmieściu tam gdzie jest 
ciasno.

W tej integracji na pierwszym miejscu w planach 
urbanistycznych oraz ich realizacji jest ruch pieszy, 
potem rowerowy, a na końcu samochodowy, przy 
czym transport miejski, czyli publiczny, jest priory-
tetem. 

Takie zintegrowane rozwiązania są różne i muszą być 
projektowane indywidualnie na podstawie prowa-
dzonych specjalistycznych badań ruchu lokalnego. 
Niektóre z nich to: spowolnienie ruchu samochodów 
poprzez mieszane go z pieszym i rowerowym lokal-
nym (mniej wypadków), możliwość podjechania sa-
mochodem pod drzwi każdego budynku, ale parko-
wanie z dala na parkingach w systemie gniazdowym, 
przy parkowaniu z dala od domu lub sklepu system 
składanych wózków do transportu zakupów, parkingi 
przy dworcach, „busiki” miejskie.

Więcej ruchu pieszego niezależnie od pory roku i po-
gody to możliwość aktywności zdrowotnej na wolnym 
powietrzu.

W miasteczkach Europy podobnych do Milanówka 
zaobserwowano po 30-50 latach, że koncepcja inte-
gracji ruchu opłaca się bardziej niż segregacja ruchu.
Kiedy na ulicach tych miasteczek w śródmieściu zli-
kwidowano parkingi wzdłuż chodników, sklepikarze 
organizowali protesty w obawie utraty klientów. Szybko 
zauważyli, że piesi chętniej teraz wchodzą do sklepów 
i kawiarni wprost z ulicy pozbawionej bariery parku-
jących samochodów, a na chodnikach na miejscu 
poprzednich parkingów powstały ogródki kawiarniane 
i sprzedaż uliczna. Obroty stopniowo wzrosły i nakrę-
ciły koniunkturę. Odrodziły się zlikwidowane wcześniej 
barki, zapomniane drobne usługi, typu szewc, prze-
róbki krawieckie, dorabianie kluczy, naprawy AGD, RTV  

i zwiększyła się ilość małych sklepików.

Rodzaj zabudowy między budynkami.
Poruszając się między budynkami chcemy chronić 
się przed nadmiarem złej pogody, hałasem oraz 
wszelkim niebezpieczeństwem, natomiast potrze-
bujemy korzystać ze świeżego powietrza, zmieniają-
cych się otwartych widoków i ładnej pogody. Należy 
o tym pamiętać już na etapie planowania urbani-
stycznego. W naszym klimacie trzeba zabezpieczać 
się przed nadmiernymi wiatrami (przeciągi między 
budynkami), zmniejszać niedobór światła słonecz-
nego chroniąc się równocześnie przed nadmiarem 
krótkiego uciążliwego nasłonecznienia, panować nad 
wodami opadowymi itp. Jan Gehl pisze, że chodze-
nie po mieście pieszo bez ochrony dachem galerii 
handlowej lub karoserią samochodu daje okazję 
doświadczania dobrej i złej pogody, zmian pór roku 

i niespodzianek klimatycznych, co zbliża nas do na-
tury, pomimo poruszania się w aglomeracji miejskiej, 
czego nie zastąpi uliczka w centrum handlowym. Jan 
Gehl radzi dla małych miast, głównie w śródmieściu, 
zabudowę niewysoką, ale intensywną „dywanową”  
z powodu efektywnego wykorzystania infrastruktury 
(rozwiązanie ekologiczne). Ważny jest tu układ prze-
strzenny w przypadku zabudowy mieszkalnej, któ-
ra jako jedno - lub wielorodzinna nie musi tworzyć 
taśmy „segmentów” lub „bloku mieszkalnego”, ale 
połączone ze sobą budynki z małymi podwórkami, 
tarasami, wzdłuż wąskich krętych uliczek, co chroni 
przed wiatrem i łapie słońce. Taka zabudowa uzupeł-
niona wspólnymi placykami do zabaw, ogródkami do 
wspólnych upraw, budynkami do wspólnych imprez 
zapewnia mieszkańcom wymierne korzyści i licz-
ne przyjemności również dla mieszkańcom domów  
z dużymi ogrodami, którzy chcą się spotkać z innymi 

poza swoim ogrodem. Dlatego żadna wspólna prze-
strzeń nie może być zamknięta! Jest jeszcze jeden 
element niedoceniany w zespołach domów wzdłuż 
pierzei ulicy, o którym pisze Jan Gehl- to są miejsca 
przed wejściem do domu. Otóż powraca się do ich 
otwarcia i do ławki przed domem obok drzwi wejścio-
wych, która ma zdystansować frontową lokalizację 
garażu. Okazuje się, że ławka osłonięta od deszczu 
i wiatru, z dobrym widokiem na ulicę prowokuje kon-
takty sąsiedzkie dorosłych i młodzieży i podtrzymuje 
życie między budynkami. Natomiast dzieci chętniej 
bawią się na wspólnej ulicy i przed domami niż  
w prywatnych ogrodach za domem. Trzeba im to tylko 
umożliwić, jako zajęcie bardziej atrakcyjne i bezpiecz-
ne niż to w sieci przy komputerze.

Krystyna Słowik,  
architekt, mieszkanka Milanówka.

„ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI”

Jestem daleka od krytykowania uho-
norowania ważnych postaci naszego 
miasta. Jestem przeciwko FORMIE uho-
norowanie tychże.

Forma nagrobka w naszej kulturze jest 
zastrzeżona dla nekropoli, cmentarzy, 
ziemi poświęconej. Nie jest właściwa  
na okrawku miejskiego trawniczka. 

Niestety przez takie usytuowanie pod-
waża się i dyskredytuje samą rangę 
uhonorowania. Jest to zwyczajnie nie-
stosowne.

Postać można uczcić np: usypujac jej 
kopiec, budując łuk triumfalny, panteon, 
katakumby,  aleje pamiątkowe, epitafia, 
pomniki, tablice...

Nagrobek ma miejsce tylko i wyłącznie 
na cmentarzu. Mogiła żołnierska to co 
innego i bardzo proszę tego nie mylić. 

Rodziny, którym proponuje się uhonoro-
wanie są postawione w niezręcznej sy-
tuacji.  Poprostu „darowanemu koniowi 
nie zagląda się w zęby” a wzruszenie, 
że ktoś  wreszcie coś przedsięwziął, 
dosłownie  i w przenośni ściska krtań 
ze wzruszenia i odbiera mowę (milczy 
się, więc byleby tylko nie zmienili zda-
nia). Błędne założenie powoduje fatal-
ne realizacje. Toż to rozdwojenie jaźni,  
schizofrenia. 

To nie jest podważanie pamięci ani atak 
na samą inicjatywę. Powtarzam raz 
jeszcze; TWORZENIE GROBKÓW JEST ZŁĄ 
FORMĄ, warto to zmienić.

P.S.
Dziękujemy za przeniesienie tabliczki  
z napisem „SZANUJ ZIELEŃ”, co odzdzie-
liło miejsce upamiętnienia od trawnika.

Urszula Święcicka

O nieszczęsnych 
grobkach  
raz jeszcze.

Lucynka Kozłowska
Nigdy nie myślałam, że w ten sposób będę żegnać malarki z Zakładów Jedwa-
biu Naturalnego. Znowu odeszła jedna z niewielu, które oddały swoją młodość, 
talent, siłę, zdrowie po prostu kawał życia - pracy w malarni tzn., malowaniu 

kilometrów jedwabiu. Ludka była silną indywidualnością, która wyróżniała 
się nie tylko oryginalnym stylem ubierania się, ale także swoistym poczu-

ciem humoru, witalnością. Była ogólnie lubiana za swój optymizm i wieczną 
młodość. Gdybym jednak miała wspomnieć jej ulubione wzory czy kolorystykę 

to w pamięci znajduję plamę. Na usprawiedliwienie mam tylko to, że Ludka sto-
sunkowo wcześnie odeszła z malarni na rentę (cierpiała na niebywale rzadko 
występującą odmianę gośćca). W Milanówku mieszkała od zawsze: z rodziną 
po powrocie do Polski, potem długo samotnie przy ulicy Zachodniej w małym 
domku z dzikim ogrodem. Całe życie wadziła się dzielnie z losem, bohatersko 
wygrywając nie tylko drobne potyczki. Ostatnia zakończyła się klęską na ziemi. 
Wierzę, że już tupie drewniakami w chmurach, opowiada anegdoty o „puder-
nicach” rozśmieszając anioły. Pani Lucynko, kiedyś wszystkie znowu razem 

będziemy malować szyfonowe mgły…

Ewa Noińska 

Każdej zimy, chociaż za zimą nie prze-
padam, czekam, nie, lepiej powiedzieć 
wyczekuję, na świąteczne dekoracje 
ulic, witryn sklepowych. Lubię nasz  
Milanówek udekorowany światełkami. 
Miło patrzy się na bezinteresowny wysiłek  
w ozdabianiu domowych ogródków, 
balkonów, okien. Mam swoje ulubione 
adresy i  z niecierpliwością sprawdzam 
czym mnie zaskoczą tym razem mila-
nowianie.

Czy będzie kolorowo, a może tylko  
w jednej tonacji? Lubię ten stan ocze-
kiwania.

Jak co roku nie zawiedli mnie moi  
faworyci. Maleńka, delikatna jak 
mgiełka, kompozycja świąteczna 
pani Małgosi w sklepie elektrycznym  
na ul. Warszawskiej. Jak zawsze  
wysmakowana, w tym sezonie z le-
ciutkim odcieniem zieleni. Wystawa 
sklepu mięsnego, tuż obok, zachwyca 

szczególnie najmłodszych, oczywiście  
ze względu na sarenki. Sklep „gospo-
darstwa domowego” to już klasyka, 
zawsze dobrane, zawsze dopasowane, 
przemyślane stylizacje kolorystyczne, 
dostarczające przechodniom wielu 
pomysłów i inspiracji. Nowa witryna  
w mieście - „Lamour maison” - chłod-
na, wyszukana elegancja. Brawo! Szko-
da tylko, że ściany świeżo odnowionego 
budynku padły już ofiarą bezmyślnych 
bazgrołów.

Cieszę się za to, że wreszcie ubrano 
żywe, rosnące na skwerkach iglaki. Jak 
zawsze wywołują mój uśmiech, zarzu-
cone z fantazją światełka  na ogoło-
conych, bezlistnych drzewach wzdłuż   
ul. Warszawskiej, Kościuszki... Wszyst-
kie światełka, ozdóbki, tworzą tak miły, 
świąteczny klimat, że nawet, gdy trochę 
zimno, spacerek po Milanówku staje się 
magiczny.

Urszula Święcicka

Z i m o w e 
n a s t r o j e
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Henryk Kończykowski pseudonim "Halicz", uho-
norowany Krzyżem Walecznych, skończył 90 lat. 
Wspaniały jubileusz świętowaliśmy w Muzeum 
Powstania Warszawskiego 13 stycznia br. Wyda-
rzeniu temu towarzyszyła premiera książki pt. 
"Zośkowiec", autorstwa Jarosława Wróblewskiego.  

„Henryk Kończykowski jest symbolem swojego poko-
lenia. Gdyby zapytano mnie, jaką książkę napisałem, 
odpowiedziałbym: książkę o miłości, o gorącej, kon-
sekwentnej miłości do Polski. Taka książka powinna 
powstać o każdym powstańcu”, powiedział autor „Zoś-
kowca” Jarosław Wróblewski.

Spotkanie w Muzeum Powstania Warszawskiego 
było pełne wspomnień, wzruszeń, szczerych życzeń  
i prezentów. Przybyły całe pokolenia, od najstarszych 
znających i pamiętających żołnierzy batalionu Zoś-
ka, do kilkuletnich dzieci, które historię pana Henry-
ka Kończykowskiego znają ze spisanych opowieści   
bohatera, w pierwszej książce dla dzieci o Powstaniu 
Warszawskim pt. „Halicz”. Czerwoną różę wręczyła 
„Haliczowi” Zofia Pilecka-Optułowicz, córka rotmistrza 
Witolda Pileckiego. Sala pod Liberatorem wypełniona 
została po brzegi. Na pytanie, czy tak sobie wyobrażał 
swoje urodziny, Henryk Kończykowski odpowiedział: 
„Jestem tak wzruszony, że nie mogę mówić. Napraw-
dę dziękuję wszystkim za przybycie”.

Henryk  Kończykowski - „Zośkowiec”, członek plutonu 

„Felek” jest jednym z ostatnich czterdziestu czte-
rech żyjących żołnierzy tego batalionu AK. Bohater tej 
wspaniałej uroczystości wspominał dramatyczne wy-
darzenia, których był uczestnikiem. To były wspomnie-
nia żołnierza, męża i ojca. Podczas projekcji filmu 
pan Henryk Kończykowski  przywołał czasy swojego 
dzieciństwa, młodości, okupacji, udziału w konspira-
cji i akcjach małego sabotażu.  Opowiadał o  obronie 
stolicy w 1939 roku i walce w Powstaniu Warszawskim, 
o czasach stalinizmu. Wspomnienia te są świadec-
twem wielkiego bohaterstwa, oddania i poświęcenia, 
jednocześnie uświadamiają krzywdę i niesprawiedli-
wość, jaka spotkała żołnierzy AK.

Zachęcam do przeczytania książki o „Haliczu”- „Zoś-
kowcu”, a teraz kilka faktów z  życia pana Henryka 
Kończykowskiego na podstawie książki pana Jaro-
sława Wróblewskiego. Po wkroczeniu  Armii Radziec-
kiej „Halicz” został aresztowany przez NKWD, uciekł  
i podjął działalność w „drugiej konspiracji”. W 1950 
roku aresztowany przez UB na terenie Politechni-
ki Łódzkiej, na skutek donosu kolegi ze studiów. 
Aresztowana została również Halina Kończykowska, 
żona pana Henryka, oskarżona o to, że wiedziała 
o rzekomej  działalności męża i nie doniosła wła-
dzom, skazana na 8 lat więzienia. Dzieci państwa 
Kończykowskich pozbawione zostały opieki rodzi-
ców. Proces pana Henryka Kończykowskiego trwał 
trzy dni, a wyrok brzmiał: 15 lat więzienia, utrata 
praw publicznych, honorowych i obywatelskich na 
okres 5 lat oraz całkowita utrata mienia. „Naprzeciw 

po drugiej stronie dziedzińca znajdował się oddział 
kobiecy. Tak się szczęśliwie złożyło, że naprzeciw  
w celi była Halina. Codziennie, nawet przez kilka  
godzin, rozmawialiśmy ze sobą alfabetem Morse’a. 
Odbywało się to tak: stawałem na kiblu po przeciwnej 
ścianie okna koło drzwi(...) Jedna ręka podniesiona 
do góry oznaczała kropkę, dwie ręce - kreskę. Po kil-
ku tygodniach doszło do takiej wprawy, że szybkość 
odbioru i nadawania nie różniła się wiele od bezpo-
średniej rozmowy” (fragment z książki pt. „ Zośkowiec” 
Jarosława Wróblewskiego).

Po śmierci Stalina zmniejszono wyrok panu Henryko-
wi Kończykowskiemu najpierw na 10, potem na 8 lat, 
wprowadzono nowe zasady: za trzy dni pracy, odlicza-
no 1 dzień wyroku. Po trzech latach i dziesięciu mie-
siącach Henryk Kończykowski wyszedł na wolność, 
opisał swoje więzienne lata w broszurce wydanej dla 
bliskich pt. „Stracone lata”.

Pan Henryk Kończykowski ukończył studia na Poli-
technice Warszawskiej w 1961 roku. Pracował począt-
kowo na uczelni jako adiunkt, a potem przyjął propo-
zycję pracy w Biurze Badawczym ds. Jakości. Został 
odznaczony srebrną i złotą odznaką SEP przez Sto-
warzyszenie Elektryków Polskich. W 1982 przeszedł 
na emeryturę. W 1988 roku zmarła jego żona, Halina 
Kończykowska. Pan Henryk Kończykowski pseudonim 
„Halicz” jest mieszkańcem Milanówka. 

Emilia Rospądek-Horszczaruk

Mamy w Milanówku aż pięć aptek!  W ciągu ostat-
nich dwóch miesięcy przybyły dwie. Rynek leków  
i paraleków rozkwita w najlepsze, a istnieje coś,  
co – jak głosi dziś wielu lekarzy –zastąpi wiele ta-
bletek.  To ruch! Nieprzypadkowy! Niechaotyczny!  
Nie przy okazji!  Ale celowy, przemyślany, ukierun-
kowany i funkcjonalny.

Na szczęście w naszym mieście króluje kultura rowe-
rów.  Między marcem a listopadem, a często  przez 
okrągły rok można spotkać zahartowanych rowerzy-
stów, dla których jazda na rowerze nie jest rekreacją, 
ale koniecznością . To już coś, jednak chciałoby się 
widzieć więcej wycieczek, wyścigów, przejażdżek  
rodzinnych,  ścieżek rowerowych;  ot tylko tak, aby  
poszaleć na dwóch kołach.  Niestety, większość z nas, 
aby wpaść na targ, do kościoła czy nawet pobliskiego 
sklepu wyprowadza samochody. Jak cię widzą, tak cię 

opowiedzą… a rower to taki bidulek… Najtrudniej jest 
zmienić mentalność, ale warto spróbować, bo kropla 
drąży skałę. 

Co optymistyczne i dobre to rosnąca liczba chodzą-
cych z kijkami. Czasem nieporadnie, po asfalcie i bez 
butków (ochraniaczy na kije), ale jednak. I świetnie,  
bo ta forma ruchu jest - de facto -  dla każdego,  
i dla seniora, i dla dziecka. Najwięcej chodzi kobiet i to 
cieszy szczególnie, bo umęczone całym tygodniem 
mogłyby sobie w weekend „odpuścić”, a  jednak  dziel-
nie maszerują. Ważne, aby robiły to prawidłowo, zdro-
wo dla kręgosłupa i stawów. Potrzebny jest, zatem 
instruktor ale jak mówią zainteresowane, jest w MCK 
świetna pani od kijków. Niech żyje nordic walking!

Dla tych, którzy wolą kameralnie i niekoniecznie  
na powietrzu - jest pilates. Jedyny taki w Milanówku 

i bezkonkurencyjny. Prosta, bezpieczna i skuteczna 
gimnastyka wymyślona przed wiekiem przez nie-
mieckiego terapeutę Josepha Hubertusa Pilatesa  
ma w naszym mieście  coraz więcej zwolenników. 
Polecają ją ortopedzi i neurolodzy pacjentom po ura-
zach i kontuzjach. Jest świetna dla kobiet w ciąży i po 
urodzeniu dziecka, bo bezpiecznie pozwala powrócić  
do formy sprzed ciąży, a często nawet do lepszej. 
Koryguje wady postawy, dlatego jest nieoceniona dla 
dzieci i młodzieży, jest wreszcie czasem jedyną formą 
aktywności ruchowej dla seniorów. Kiedy już myślisz, 
że nic nie możesz, niczego ci nie wolno, wszystko 
cię boli i tracisz nadzieję – idź na pilates! Zostaniesz  
z tym treningiem na zawsze! 

Przyszedł czas na noworoczne postanowienia i to do-
bry moment na zmiany. Zimę  mamy w tym roku lek-
ką, więc wymówek brak. A gdyby nawet nadeszła, sro-
ga i długa to na najbliższe lodowisko jest niedaleko, 
a górka dla saneczek też się znajdzie.  Nie kupujmy 
lekarstw, bo pomogą tylko rozluźnić nasze portfele, 
a problemy ze stawami nie znikną. Ruszmy się! Już!

 
Ewa Anna Drapińska

W październikowym biuletynie Mila-
nówka Komendant Straży Miejskiej 
grozi mandatami 500 zł osobom, które 
nie sprzątnęły odchodów swojego psa  
w przestrzeni publicznej. Dalej są cenne 
informacje, gdzie można pobrać spe-
cjalne pakiety sanitarne do usuwania 
rzeczonych, czyli torebki z szufelką. 
Faktycznie, torebki są bardzo udanym 
produktem: ładnie zaprojektowane, 
poręczne, łatwe w użyciu i biodegra-
dowalne. Zachęcają do utrzymywania 
czystości w mieście! Gdyby ktoś nie 
wiedział, co potem zrobić z taką toreb-
ką, jest instrukcja: należy ją wyrzucić 
do specjalnego kosza na odchody lub 
w przypadku jego braku – do zwykłego 
kosza na śmieci.

Tymczasem spacerując ze swoimi psa-
mi ulicą Grodeckiego, a potem Parko-
wą, nie napotkałam ani jednego kosza  
na śmieci, o specjalnych koszach na 
zwierzęce odchody nie mówiąc. To są 
długie, szerokie, malownicze, nieutwar-
dzone ulice, o niewielkim ruchu koło-
wym, wprost wymarzone na spacery  
z czworonogami. Bardzo podoba mi się 
idea sprzątania po psach, ale co z tego, 
kiedy jesienny spacer (około 1,5 km) od-
bywałam z pakunkiem psich odchodów 
w ręku. Równolegle z sankcjami powin-
no się chyba zwiększyć liczbę koszy, bo 
maszerowanie z takim pakunkiem nie 
należy do przyjemności i nie zachęca 
właścicieli psów do zmiany nawyków. 

Dalej pisze pan Komendant, że w prze-
strzeni publicznej psy wolno wypro-
wadzać tylko na smyczy. I tu pojawia 
się wyraźna sprzeczność interesów:  
rowerzysta czy biegający chcą spokoj-
nie uprawiać sport, mamy chcą, by ich  
pociechy czuły się bezpiecznie i kom-
fortowo na spacerach, ale pies chce  

(i musi!) się wybiegać swobodnie, bo 
taka jest jego natura. Bieganie psu jest 
tak samo potrzebne, jak nam jogging 
czy w ogóle ruch na powietrzu. Gdzie 
wobec tego pies może sobie swobod-
nie pobiegać, powęszyć? Na ulicach 
nie – bo ludzie. Na okolicznych polach 
też nie bardzo – bo sarny i zające.  
W lasach nie – bo tam już czekają le-
śnicy z bloczkami mandatów... Biega-
nie zaś po własnym ogrodzie nie jest 
dla psa żadną atrakcją, bo zapachy 
na swoim terenie pies zna na pamięć, 
i większość właścicieli psów na pewno 
to potwierdzi. Prawie każdy w Milanówku 
ma psa, ale nasze psy nie mają dość 
dobrych warunków, by żyć zgodnie ze 
swoją naturą. (Tu mała dygresja: moja 
znajoma hodowczyni spanieli odda-
jąc szczeniaki przyszłym opiekunom 
zwykła zastrzegać: „Tylko nie do domu  
z ogrodem! Bo przez całe życie pies 
poza ten ogród nie wyjdzie”.)

Nie podlega dyskusji fakt, że za psa od-
powiedzialny jest jego opiekun i on po-
winien mieć pełną kontrolę nad swoim 
pupilem. Wiele osób wkłada wysiłek, by 
nauczyć swoje psy natychmiastowego  
wracania na zawołanie. Moim zdaniem 
to jest właściwy kierunek: umożliwić 
swobodne bieganie po ulicach nie-
utwardzonych, parkach, skwerkach tym 
psom, które po usłyszeniu komendy np. 
„Kora, do mnie” robią w tył-zwrot i wra-
cają do swojego opiekuna. Każdego psa 
można tego nauczyć.  Oczywiście kiedy 
pupil biega swobodnie, my nie może-
my chodzić z głową w chmurach, tylko 
musimy obserwować otoczenie, aby go 
odwołać, gdy zobaczymy na horyzoncie 
obiekt, dla którego nasz pies może być 
zagrożeniem. Tu należy wykazać się 
wyobraźnią: my wiemy, że nasz pupil 
lubi dzieci i żadnego nie skrzywdzi, ale 

dziecko o tym nie wie. Dla niego nadbie-
gający wielki pies którego kudłaty pysk 
nierzadko znajduje się nad jego głową, 
to prawdziwa bestia, której może się 
bardzo przestraszyć. 

Poza tym brakuje w Milanówku miejsca, 
w którym spotykaliby się psiarze, a ich 
pieski mogłyby bawić się ze sobą i za-
wierać psie przyjaźnie. Niewiele trzeba: 
ogrodzony teren, 2-3 ławeczki, no i kosz 
na śmieci na te torebki z zawartością. 
Z czasem mogłyby pojawić się elemen-
ty toru do agility i innych psich zabaw. 
Psy w mieście mają podwórka, parki,  
w których mogą zaznać swobody i do-
kazywać ze sobą. Każdy wie, jak urocze 
są psie gonitwy, jakie potem psy są 
zmęczone i szczęśliwe. Milanówek – 
miasto ogród – nie ma takiego miejsca. 
Psy są zamknięte na swoich posesjach  
i wędrując ulicami nie można prowa-
dzić swobodnej rozmowy, bo ich uja-
danie przy płotach wszystko zagłusza. 
No, ale coś muszą te psy robić, a że nie 
mają innych zajęć, to stróżują. 

Kiedy 22 lata przeprowadziłam się do 
Milanówka z Warszawy i miałam malut-
kie dziecko, dotkliwie odczuwałam brak 

miejsca, w którym taki 2-3 latek mógłby 
się bawić z innymi dziećmi, a mamy 
mogłyby obserwować swoje pociechy 
i pogadać między sobą. Moje dziecko 
było jeszcze za małe do przedszkola,  
a nie było żadnych klubików dziecię-
cych ani placyków zabaw, jak teraz. 
Wielką atrakcją dla mojego dziecka 
była wyprawa do IKEA w Jankach – tam 
był tzw. chiński basen z piłeczkami,  
no i rówieśnicy. Cieszy mnie, że teraz 
młode mamy i ich dzieci mają kilka 
takich swoich miejsc. Może i psy do-
czekają się swojej przestrzeni, gdzie nie 
byłyby intruzami? Na taką perspektywę 
moje suki już merdają ogonami!

Ciekawi jesteśmy, jakie jest państwa 
zdanie na ten temat. Czy czujecie  
potrzebę, by stworzyć teren na bez-
pieczne zabawy i swobodne kontakty 
waszych czworonożnych przyjaciół? 
Jak często odwiedzalibyście taki 
psi park? Chętnie zapoznamy się 
z waszymi opiniami pod adresem:  
ela.bazgier@gmail.com Być może nie 
trzeba kolejnego pokolenia, aby coś się 
w tej kwestii zmieniło. 

Elżbieta Bazgier, 
 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

"Halicz" w Milanówku Ruch jak lek

SPACER Z KUPĄ 
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Ludzie listy piszą
Szanowna Redakcjo,

Z przerażeniem przeczytałem list czytelniczki w po-
przedniej Bibule o poczynaniach spółki wodnej. Mam 
grunty ziemskie na północy Milanówka z rowami me-
lioracyjnymi. Pamiętam, że jakiś czas odprowadzało 
się jakąś niewielką kwotę przy okazji podatku rolnego 
za ich czyszczenie. Nikt ich nie czyścił a drzewa rosły 
z samosiejek. Teraz spółka wodna wycina sobie, co 
chce. To chyba jakieś nieporozumienie! Tak nie może 
być! To jakaś samowola i łobuzerka! Czy Wasza gaze-
ta może wydrukować statut tej spółki? Nie wiadomo 
jak działa? Czy zgodnie z prawem? Sąsiedzi też chcą 
wiedzieć.

Proszę o pozostawienie nazwiska do wiadomości  
redakcji

Szanowna Redakcjo,

Nie rozumiem jak to jest możliwe, aby na trasie do 
pięciu placówek oświatowych nie było żadnego za-
bezpieczenia, żadnego spowolnienia, żadnej szykany. 
Prędkość, z jaka poruszają się kierowcy na ul. War-
szawskiej i Brzozowej slalomem wymijając przecho-
dzące po pasach nad torami na kładkę dzieci jest 
niebywała. Mało, który kierowca przestrzega na tym 
odcinku przepisy. Nie widziałam tam nigdy patrolu 
policji w godzinach rannych. Kilka dni temu jakiś od-
ważny ojciec przechodzący po pasach z dziećmi po 
prostu przykopał w rozpędzone auto a winny kierowca 
przestraszył się konfrontacji i uciekł. Tyle szykan na 
ulicy Ludnej a tu żadnej! Czy cztery szkoły i przed-
szkole to za mało żeby zabezpieczyć przejścia? Dzi-
wi mnie postawa pani radnej z ul. Warszawskiej, nie 
widzi tego? Przecież chodzi o bezpieczeństwo dzieci, 
także jej klientów. Dzieci są najważniejsze, bezbronne, 
kruche w konfrontacji z masa samochodu i giną na 
miejscu. Opamiętajcie się kierowcy, bo niestety do-
tyczy to także samych rodziców dowożących dzieci. 
Najczęściej wymuszają pierwszeństwo korzystający 
z prywatnej szkoły podstawowej. Pośpiech jest złym 
doradcą, swoje dzieci dowieziecie inne potrącicie. 
Oprzytomnijcie-teraz jest ślisko!

Zofia Rygalska

Droga Redakcjo,

Czy stawki za wywóz śmieci w Milanówku naprawdę 
muszą być aż tak wysokie? Spójrzmy na sąsiednie 
miasto. Przesyłamy pismo, które otrzymali miesz-

kańcy Grodziska Mazowieckiego informujące o OB-
NIŻENIU stawki dla mieszkańców, które aktualnie 
wynoszą 9,80 od osoby (przy segregowaniu odpadów) 
i 17 zł od osoby bez segregowania odpadów. Można? 
Można. Co więc w Milanówku jest takiego, co sprawia, 
że wywóz śmieci jest aż tak drogi? 

Wrzesińscy

P.S. Mimo tak „drastycznie niskich” stawek w Grodzisku 
starczyło jeszcze na przysłanie mieszkańcom drob-
nych prezentów noworocznych w postaci magnesów 
na lodówkę przypominających o zasadach segregacji.

Droga Redakcjo,

Słuchałam przed chwilą wywiadu na temat polityki 
senioralnej rządu. Najważniejsze u osób 50 plus i da-
lej - to nie zastać się, tzn. trzeba cały czas ćwiczyć 
umysł i ciało, aby jeszcze na coś się zdało. Rząd ja-
koby uruchamia ambitny projekt, a my to w Milanówku 
już mamy i działa. W dawnym Domu Wysłużonego 
Kolejarza na końcu ulicy Kościuszki seniorzy okolicz-
nych gmin od kilku tygodni spotykają się codziennie. 
Mają godzinną gimnastykę, naukę języka angielskie-
go w dwóch grupach, podstawy komputera. Mogą ko-
rzystać z biblioteki i czytelni. Jest ciepło, przytulnie, 
kawa, herbata, ciasto. Będzie też bal karnawałowy. 
Seniorzy są zadowoleni. Napiszcie o tym. 

Zofia Kumorek

Droga Redakcjo,

Jestem Waszą długoletnią czytelniczką i nie ukry-
wam, że z racji kiedys wykonywanego zawodu z 
zaciekawieniem czytam artykuły p. Aleksandry Ban-
kiewicz. Rzecz dotyczy naszej oświaty i milanowskich 
szkół. Moje wnuczki uczą się w podstawówce, której 
zdecydowanie nie lubię. Syn potrafi tylko narzekać na 
program, stosunki panujące w szkole itp. itd. Rodzina 
mojego syna nie należy do klasy średniej, muszą li-
czyć każdy grosz, bo synowa nie pracuje zawodowo. 
Po tzw. wywiadówkach słyszę same narzekania, że 
rodzice z kasą narzucają swoje zdanie, że często na-
uczyciele są bezradni i poddają się tej presji. Na pyta-
nie: dlaczego wy jako biedniejsi się nie zorganizujecie, 
słyszę: „chyba się wstydzimy”. Grzegorz Sroczyński 
wicedyrektor Biura Edukacji warszawskiego Ratusza 
powiedział: „...Składki na komitet rodzicielski są do-
browolne./…/ Były przypadki straszenia niezamoż-
nych rodziców, że jak nie opłacą składek, to dziecko 
nie dostanie świadectwa szkolnego. Odpowiedziałem 
w Sejmie na interpelacje w tej sprawie, wskazując, że 
to niepoprawne i niemoralne./…/ Aspiracje ludzi za-
możnych są wysokie i ta grupa ma największe prze-
bicie, chce dodatkowych zajęć, wycieczek, rozmaitych 
atrakcji dla swoich dzieci. Stać ją też na korepetycje. 

Stąd czasem składki są zbyt wysokie. Strasznie trud-
no o tym rozsądnie dyskutować./…/ 

Jeśli prężna grupa rodziców angażuje się w pracę 
szkoły, organizuje wycieczki i pilnuje dyrekcji, żeby 
angielski był na wysokim poziomie, to powinniśmy 
przecież zacierać ręce. Zwłaszcza w Polsce, gdzie 
tak mało mamy działań obywatelskich. Wokół szkół 
mogą się tworzyć fantastyczne wspólnoty, ale pod 
warunkiem, że ludzie nie będą o sobie nawzajem 
zapominać. Trzeba pamiętać, że szkolna wyciecz-
ka powinna być dostępna dla wszystkich! Nie wiem, 
skąd bierze się lęk, obawa, że w razie „kontroli” przez 
rodziców grona nauczycielskiego czy dyrekcji, nasze 
dzieci spotka sroga zemsta. Może to kwestia odwagi, 
moralności…

Babcia (syn zabronił mi się podpisać)

Do mieszkańców za pośrednictwem Redakcji

Galeria handlowa w serce Milanówka? W opubli-
kowanej w grudniu 2013 r. przez gminę Milanówek 
wypowiedzi burmistrza Milanówka p. Jerzego Wysoc-
kiego (Biuletyn Milanówka grudzień 2013) znalazłem 
informację na temat trwających obecnie konsultacji 
gminy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków dotyczących przebudowy poczekalni na 
stacji PKP przy ul. Warszawskiej w Milanówku.  Szcze-
gółowe plany tej inwestycji nie zostały zaprezento-
wane mieszkańcom, jednak Burmistrz informuje 
że szacowane dochody z wynajmu i opodatkowania 
znajdujących się tam po przebudowie lokali wyniosą 
ok. 206 000 złotych rocznie. Uzyskanie tak wysokich 
wpływów jest możliwe jedynie przy założeniu, że bę-
dzie to bardzo duży obiekt – w istocie galeria han-
dlowa. Uważam, że zbudowanie w centrum Milanówka 
galerii handlowej nie tylko może negatywnie wpłynąć 
na drobny handel i usługi, ale też może zaburzyć ład 
przestrzenny w centrum miasta-ogrodu. 

Zaniepokojony tymi planami zwróciłem się do gminy 
z prośbą o udostępnienie bliższych informacji, kieru-
jąc pytanie do burmistrza. Niestety lakoniczne odpo-
wiedzi sprowadziły się do komunikatu, że gmina nie 
planuje uzgadniać z mieszkańcami swoich planów 
inwestycyjnych w odniesieniu do poczekalni, a dalsze 
informacje zostaną przekazane dopiero po ostatecz-
nym rozstrzygnięciu sprawy. Mieszkańcy zostaną je-
dynie poinformowani o rozstrzygnięciach, ale nikt nie 
zamierza pytać nas o zdanie. 

Dlatego też skierowałem do Konserwatora Zabytków 
prośbę o udostępnienie wniosku miasta Milanówka o 
opinię Konserwatora w tej sprawie oraz o udostępnie-
nie samej opinii Konserwatora. Obecnie czekam na 
odpowiedź.

Odnośnie samych planów inwestycyjnych w pocze-
kalni dworcowej to warto zadać sobie następujące 
pytanie – jeżeli mamy brudne ściany w domu, to czy 
od razu musimy je burzyć i budować od nowa? Nie 
wystarczy odmalować! Jak piękny budynek kryje się 

 
Wyznania wyznawcy karboksymetylocelulozy 

Na początek zagadka. Co to może być za produkt? 
Uwaga podajemy składniki:  gliceryna, karboksymety-
loceluloza, guma guar, difosforany, mono - i diglicery-
dy kwasów tłuszczowych, proponian wapna, sorbinian 
potasu. Pozostałe ok. 50% mąka pszenna. 

Odpowiedź:  pieczywo nabyte w pobliskim sklepie 
(wszystkie nazwy składników pochodzą z opakowania 
:-). Przez długi czas głęboko wierzyliśmy, że wszyst-
kie wymienione składniki są absolutnie niezbędne 
do pieczenia i bez karboksymetylocelulozy żadnego 
chleba nie będzie. Już starożytni Egipcjanie zajadali 
się karboksymetylocelulozą z niewielkim dodatkiem 
mąki, średniowieczni rycerze przed wyruszeniem  
na turniej spożywali solidną porcję karboksymetyloce-
lulozy z czymkolwiek, a rytuał pieczenia karboksyme-
tylocelulozy stanowi znany zwyczaj ludowy, szeroko 
opisywany przez kulturoznawców. 

Przekonani o niezbędności karboksymetylocelulo-
zy przeżyliśmy więc prawdziwy szok, kiedy wpadła  
w nasze ręce książka o domowym pieczeniu chleba  
i nie było tam ani słowa o karboksymetylocelulozie.  
Na początku myśleliśmy, że to jakaś pomyłka.  
Poszukiwaliśmy podstępnie wykreślonych słów albo 
powyrywanych kartek. Chcieliśmy nawet napisać  
do wydawcy mail z reklamacją.

Po tym pierwszym porywie emocji obejrzeliśmy jed-

nak książkę dokładniej i zaczęliśmy podejrzewać,  
że pominięcie karboksymetylocelulozy było elemen-
tem świadomym. Sprytny autor zamiast karboksyme-
tylocelulozy zaproponował natomiast różne substy-
tuty: zioła, orzechy włoskie, czosnek, pestki dyni, mak, 
paprykę. 

Możliwość istnienia chleba bez karboksymetylocelu-
lozy była odkrywcza. Tak samo jak to, że chleb można 
zrobić samemu. Zastanowiło nas tylko to, że w tym 
celu należy posiadać specjalny elektryczny automat 
piekarski. Wiadomo już starożytni Egipcjanie do pie-
czenia chleba używali automatów piekarskich zasila-
nych przez elektrownie na Nilu, średniowieczni rycerze 

elektryczność wytwarzali wsadzając konia na dynamo 
i tak dalej, i tak dalej...

P.S. 
Wcale nie śmiejemy się z automatów piekarskich. Jest 
to tylko chwilowa frustracja po utraconej karboksyme-
tylocelulozie. Czytając etykietki na różnych produktach 
spożywczych można znaleźć w ogóle różne cieka-
wostki np. nadzienie porzeczkowe które składa się  
z przecieru jabłkowego, cukru, regulatora kwasowości 
(E330, E331), aromatu identycznego z naturalnym, 
substancji konserwującej (E211). W Milanówku można 
kupić zarowno pieczywo z mrożonek, pełne chemicz-
nych ulepszaczy, jak i prosto z piekarni wypiekane  
na miejscu, na drożdżach lub zakwasie.

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".  

Czip to niewielka kapsułka, którą wszczepia się  
w okolicy karku, co umożliwia identyfikację czworo-
noga za pomocą specjalnego czytnika. W  naszej 
gminie czytnik taki posiada Straż Miejska oraz kilka 
gabinetów weterynaryjnych. Czip wprowadza się spe-
cjalną, igłą, w praktyce wygląda to tak, że pies dostaje 
po prostu niemal bezbolesny zastrzyk. W kapsuł-
ce jest mikroprocesor. Za pomocą czytnika można  
odczytać zapisany na czipie numer i odnaleźć  
go potem w bazie danych. 

Wiele krajów Europy już dawno uznało tę procedu-
rę rejestrowania  zwierząt za logiczną i pożyteczną,  
a znakowanie już od kilku lat jest tam obowiązkowe. 
Polska, posługując się metaforyka zwierzęcą, nie-
stety w ogonie Europy w tej kwestii. Zmiana jest już  
na szczęście tylko sprawą czasu.  Nowy projekt usta-
wy o ochronie zwierząt , przygotowywany przez Par-

lamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt zakłada mi. in.  
powszechny obowiązek czipowania psów. W ostat-
nich latach gminy zaczęły zachęcać mieszkańców 
do czipowania, ale jak dotąd jest to tylko dobra wola 
właścicieli. Efekty tej dobrej woli znamy wszyscy...  
Polska jest europejskim rekordzistą w liczbie i wielko-
ści schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

Czipowanie zwiększa  kilkukrotnie szanse na odna-
lezienie zagubionego zwierzaka. Jest rozwiązaniem 
systemowym, który pomógłby rozwiązać kilka rzeczy 
na raz – zmniejszyłby  gigantyczną bezdomność 
setek tysięcy psów,  umożliwiłby ściganie dręczycieli 
zwierząt, wymusiło większą odpowiedzialność  opie-
kunów.  Dzięki obowiązkowemu znakowaniu bardziej 
oczywiste  stałoby się, że posiadanie zwierzęcia  
to poza przyjemnością po prostu obowiązek, być 
może  decyzje o wzięciu czworonoga stałyby się  

bardziej przemyślane.

W naszej  gminie zaczipowano w latach 2011-2013 
z funduszy Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  
oddziału w Milanówku  oraz budżetu  Referatu Ochro-
ny Środowiska grubo ponad 700 psów. Udało się 
odnaleźć ok. 30 zagubionych zwierząt, które dzięki 
temu nie trafiły do schroniska. To już pozytywny kon-
kret, choć  nadal niestety zdarza się, że odławiane 
bezdomne psy nie posiadają żadnego oznakowania. 
Dla wielu z nich to po prostu wyrok – nigdy nie będą 
odnalezione i nie wrócą do swojego domu. Czipowa-
nie psów jest  aktualnie bezpłatne dla mieszkańców 
Milanówka. Z naszych informacji wynika, że gabinety 
weterynaryjne dysponują w tej chwili ok. 90 czipami 
(lek. wet. P. Albin - 10 czipów, lek. wet. Z. Krzywicki 80). 
Potrzebny tylko chętny człowiek i jego pies! Warto 
skorzystać z tej możliwości. W ciągu najbliższych lat  
to i tak będzie obowiązek właścicieli, teraz można  
to zrobić w ramach dofinansowania samorządowego. 

Agnieszka Czapczyńska 
Towarzystwo Opieki  

nad Zwierzętami  

jak karboksymetyloceluloza

Czipuj nie czekaj!
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DROGO NIe ZNACZy DOBRZe

Straż ma dodatkowe zajęcie. Jest nim jeżdżenie  
od posesji do posesji i proszenie mieszkańców  
o schowanie worków z odpadami pomyłkowo  
wystawionymi na ulice. Od czasu wprowadzenia 
ustawy zwanej w niektórych gminach śmieciową 
rewolucją, w Milanówku w ciągu krótkiego czasu 
zmieniono po raz kolejny terminy odbioru worków. 
Nie do wszystkich dotarła kartka z informacja  
o nowym harmonogramie wywozu worków,  
nie wszyscy zrejestrowali kolejne zmiany. W efekcie 
tego całe ulice i całe kwartały powystawiały worki nie 
tak jak trzeba, a straż dzwoniła do każdej  
nieruchomości korygując nieprawidłowo wystawione 
worki (kolorowe zamiast czarnych ze zwykłymi  
odpadami). Żeby było ciekawiej, te czarne worki 
na mojej ulicy nie zostały przez firmę sprzątającą 
pozabierane i pełniły wartę przed furtkami  
i na chodnikach przez cały weekend włącznie  
ze Świętem Trzech Króli. Jeśli informacja jest zła, 
to przeradza się w dezinformację, więc jeśli miasto 
już tak bardzo chce sprawdzać cierpliwość swoich 
mieszkańców zmieniając kolejne terminy odbioru 
śmieci, to może wrzucając nowy harmonogram 
powieli go na kolorowym xero zaznaczając kolory 
worków. Stać nas chyba na to? Logiczne jest to, aby 
miasto zanim zacznie sprawdzać czy na ulicach nie 
stoją niepotrzebnie wystawione worki, przypilnowało 
firmę sprzątającą czy terminowo pozabierała  
śmiecie. Gdy składaliśmy bieżący numer gazety 
worki ze szkłem pokutowały, przed moją posesją, 
tydzień po terminie odbioru. Najwyraźniej firmie 
sprzątającej flaszki z białych worków zlaly się  
ze śniegiem. 

DROGOWe ZABAWy Z MIeSZKAńCAMI

Roboty kanalizacyjne w ulicy Wojska Polskiego 
wyglądają tak, jakby powierzono je dzieciakom a one 
by sobie coś tam niegroźnie paprały. Od początku 
trwania robót mieszkańcy sygnalizowali  
nieprawidłowości; pułapki w postaci źle zabezpieczo-
nych głębokich wykopów, dzień i noc lejącą się wodę, 
brak możliwości dojazdu do własnych posesji.  
Inwestor wydawał się być na te skargi głuchy i ślepy. 
Ulica jest rozkopana do tej pory, a prace na niej  
trwają ruski rok. Wakacje przespano,  
ale przypomniano sobie o kanalizacji w środku zimy  

i teraz mieszkańcy mają uciążliwe przerwy  
w dostawie wody. Jakby tego było mało, ostatnio 
zalecono objazd Wojska Polskiego i dojazd  
do autostrady ulicą Małą, czyli drogą, która jest 
właściwie nieprzejezdna. W dalszych odcinkach ulica 
jest pełna bagna rozjechanego ciężarówkami, dołów 
i kałuż wypełnionych błotem a głębokie koleiny 
szarpią autem utrudniając przejazd samochodom 
osobowym. Najwyraźniej gmina sprawdza  
wytrzymałość mieszkańców tej części miasta. 

NO I MAMy PROBLeM

Modę na fajerwerki udało się w Milanówku  
wprowadzić lepiej niż selektywną zbiórkę odpadów. 
Uporczywe lansowanie ogni sztucznych zrobiło 
swoje i teraz festiwal petard trwa aż dwa tygodnie, 
zakłócając spokój mieszkańcom od Wigilii  do Trzech 
Króli. Z roku na rok jest gorzej a petardy odpalane są 
na ulicach, pod domami sąsiadów, gdzie popadnie  
i bez względu na porę dnia i nocy. Przepisy są,  
ale z jakichś powodów są problemy z ich  
egzekwowaniem.

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub  
innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek  
publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje  
zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter 
chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc 
pod wpływem alkoholu, podlega karze aresztu, 
ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne. 

ZASTOSOWANIE. W zakresie używania materiałów 
pirotechnicznych, powszechnym rozwiązaniem  
stosowanym w wielu miastach Polski, jest przepis art. 
51 KW, w którym opisano czyn polegający  
na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. 
Ustawodawca chroni spokój i porządek publiczny 
przed jego zakłócaniem, które może przybierać 
różne formy. Przepis nie zawiera ograniczeń  
czasowych obowiązuje on nieprzerwanie cały... 
rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym 
samym podjęcia interwencji przez strażnika lub 
policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której 

przeszkadza hałas. W przypadku gdy funkcjonariusz 
nie jest świadkiem zdarzenia, zgłaszający musi 
świadczyć przez sądem. A oto sankcje prawne  
dla osób powyżej 17 roku życia: mandat karny  
wg. taryfikatora w wys. 100 - 500 zł, wniosek  
o ukaranie do sądu - grzywna do 5 tys. zł. Sankcje 
prawne wobec osób poniżej 17 roku życia  
używających materiałów pirotechnicznych  
sprowadzają się do przekazania takich spraw Policji 
z możliwości skierowania do rozpatrzenia przez 
sąd rodzinny. O takich przypadkach należy również 
informować rodziców i dyrektora szkoły. 

POSITIve NeWS
BIAły ROWeR

Milanówek tonie w reklamowych szmatach i ceratach 
za przyzwoleniem miasta, bo radni w tej sprawie 
nie kiwnęli nawet palcem w bucie, żeby choć trochę 
ograniczyć zaśmiecanie i zaszpecanie wspólnej 
miejskiej przestrzeni. Na tym tle rzuca się w oczy 
pomysłowa i dowcipna reklama „L’amour Maison” 
salonu aranżacji wnętrz od niedawna działającego  
w Milanówku przy ulicy Warszawskiej. Jest to biały 
rower zmieniający co jakiś czas miejsce swojego 
parkowania na terenie miasta. Reklama musi 
cieszyć oko, prowokować a przede wszystkim 
przyciągać uwagę i rozumieją to dobrze właściciele 
sklepu „L’amour Maison”.  Może podpowiedzą miastu, 
co zrobić, żeby zacząć likwidować reklamowy  
śmietnik, który w wielu punktach miasta zaczyna 
zagrażać bezpieczeństwu.

WIADUKT

Mieszkańcy otrzymali w noworocznym prezencie 
uroczyste otwarcie grodziskiego wiaduktu. Przyję-
liśmy ten fakt z radością, bo od razu w Milanówku 
zrobiło się luźniej w godzinach szczytu. Otwarcie 
wiaduktu nastąpiło kilka miesięcy przed planowa-
nym terminem. Takie miłe niespodzianki zdarzają 
się, choć pewnie bardzo rzadko. Uwagę naszych  
czytelników zwrócił fakt, że informacja zapowia-
dająca otwarcie wiaduktu pokazywana przy okazji 
projekcji filmów w grodziskim kinie miała charakter 
merytoryczny i informacyjny bez odmieniania przez 
wszystkie przypadki słowa „burmistrz”. 
 Tamara Gujska - Szczepańska

miasto monitorowane
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za warstwą brudu widać w malutkim fragmen-
cie wyremontowanym na potrzeby kawiarenki 
dworcowej. Prawdziwa perełka. Nie niszczmy 

tego co mamy dobre, lecz starajmy się o to dbać.

Z wyrazami szacunku Jarosław Jankowski

Książkę nagrodę - album „Po-
wstanie styczniowe” otrzymuje 
Babcia. Pozostali autorzy listów 
otrzymują kalendarz „Bibuły 
Milanowskiej”

Powodów do radości tym razem raczej brak. Woje-
woda stwierdził nieważność Uchwały nr 390/ XXXII/13  
z dnia 28 listopada 2013 roku dotyczącej Statutu 
Miasta Milanówka (w skład którego wchodzi regulamin 
Rady Miasta Milanówka (zał nr 4) i regulamin Komisji 
Rewizyjnej (zał nr 5)). Przysłał w tej sprawie siedmio-
stronicowe uzasadnienie. Nad tym „bublem prawnym” 
pracował przez pół roku zespół w składzie: radni Karol 
Wójcik, Małgorzata Trębińska, Wojciech Wlazło, se-
kretarz miasta Anna Zajączkowska, kierownik biura 
rady Małgorzata Kurdek i Maciej Jastrzębski audytor  

i opiekun prawny. Statut i regulamin miały być batem 
na Komisję Rewizyjną i niegrzecznych mieszkańców 
przychodzących na sesje a wyszedł z tego wielki  
blamaż.

Katarzyna Słowik

Ps. Warto byłoby poczekać na decyzję wojewody  
zanim wprowadziło się w błąd mieszakańców  
na łamach grudniowego Biuletynu Miasta Milanówka. 
Przy okazji dziękuję organizacjom i stowarzyszeniom 
za wspólną pracę i pomoc. 

Trochę wstyd


