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Żeby trwały stare drzewa, wystarczy jedno: żeby przez 
sto lub dwieście lat nikt drzewa nie wyciął. Drzewo za-
wsze ma wartość użytkową: można je pociąć na bale, 
deski, parkiet, można nim palić w piecu. Żeby rosło 
stu- lub dwustuletnie drzewo, musiało przez te sto 
lub dwieście lat, w każdym pokoleniu, nie być niko-
go – podkreślam: nikogo! – kto uznałby, że użytkowa, 
materialna i sprzedażna wartość drzewa jest większa 
niż wartość tego drzewa jako takiego: żywego i trwa-
jącego. Muszą przeżyć ludzie z kolejnych czterech lub 
ośmiu pokoleń, dla których drzewo żywe jest ważniej-
sze i cenniejsze od drzewa ściętego i od kasy, za jaką 
można je sprzedać.

Do czego zmierzam: to, że stoją stu- lub dwustu-
letnie drzewa, jest zarazem świadectwem, że tutaj 
mieszkają ludzie-gospodarze, którzy przez kilka po-
koleń dbają o te drzewa. A skoro dbają o drzewa, które 
odziedziczyli po  przodkach, to można wnioskować, że 
odziedziczyli po nich także coś więcej: troskę o swój 
kawał ziemi, o swoje domy, swoje otoczenie, swoje 
miasto, swoje rodziny – i że podobnie jak o przetrwałe 
stare drzewa troszczą się o swoich jeszcze nieuro-
dzonych wnuków i prawnuków.

Tego nie trzeba wnioskować: to się czuje. To się czuje i 
odbiera poprzez obecność starych drzew.

Przywołam przykład dalekiego kraju, Japonii. Jaki 
sens miało tam uprawianie bonsajów, miniaturowych 
drzewek w doniczkach? Taki, że drzewko bonsai na-
prawdę nabierało wartości dopiero po kilkudziesięciu 
latach. A stare i cenione bonsaje miały po dwieście lat 
i więcej. Jeśli w pewnej rodzinie było takie drzewko, to 
świadczyło ono, że przez te sto lub dwieście lat stale, 

każdego dnia, był ktoś, kto to drzewko podlewał, co 
parę miesięcy nawoził, co parę lat przycinał, formo-
wał i przesadzał. Żeby tak się działo, musiała istnieć 
ciągłość przekazu obyczaju i wartości w tej rodzinie, 
przez te sto lub dwieście lat. Drzewko skupiało w sobie 
SIŁĘ tej rodziny i było widocznym znakiem jej siły.

Do drzew nie wolno przykładać miary czasu odpo-
wiedniej dla człowieka. Pięćdziesięcioletnie dąb, lipa, 
sosna czy topola to ledwie młodzieńcy. Dąb dwustu-
letni to „człowiek” w sile wieku.

Dostaliśmy – my, mieszkańcy Milanówka – stare 
drzewa jakby darmo, w darze od puszczy, która tu 
była sto lat temu. Powinniśmy wykorzystać tę niezwy-

kłą okazję, że oto możemy hodować te drzewa i świa-
domie podtrzymać to zawiązane u nas przymierze 
ludzi i drzew. Ale żeby tak robić, musimy wyleczyć się 
z pewnych skrzywień umysłu. Jedno skrzywienie jest 
takie, że „co się nażyło, musi zostać uśmiercone”. Jest 
to stara, gospodarska, chłopska zasada. Zboże nażyło 
się od wiosny do sierpnia i musi zostać skoszone, bo 
inaczej nie najemy się jego ziarnem. Świnia-tucznik 
nażyła się przez rok i starczy, musi iść pod nóż i na 
szynki. Topola rosła trzydzieści lat, sosna pięćdzie-
siąt, mają pień dość gruby na deski, pora je ściąć  
i spożytkować. Zdrowa gospodarska zasada. W jej imię 
kiedyś zdarzało się, że starych rodziców wyganiano 
„na żebry” – żeby żebrząc pod kościołem zapracowali 
na swoją zupę.

Prawda, potrafiliśmy odrzucić tamten stary obyczaj? 
– To potrafmy (mówię to milanowskim urzędnikom od 
ochrony środowiska!) przestać traktować nasze stare 
i potężnie wyrośnięte drzewa, jakby były surowcem na 
trociny, który po trzydziestu lub pięćdziesięciu latach 
„nażył się” i idzie pod piłę.

Wojciech Jóźwiak

Drzewa dla prawnuków
Kiedy wracam z wyjazdów do Milanówka, czuję, że tu u nas jest jakoś inaczej. Na czym polega to "inaczej"? 
Między innymi na tym, że tu się odpoczywa. Regeneruje. Nawet jadąc przez ulice samochodem. U nas panuje 
jakaś inna "aura". Co jest nośnikiem tej "innej" i relaksowej aury? Do końca nie wiem, ale na pewno bardzo 
ważnym jej źródłem są DRZEWA. Nie byle jakie drzewa ‑ tylko drzewa STARE. Rosnące tutaj, trwające od stu, 
stu pięćdziesięciu, dwustu lat. Milanówek ma niewiele ponad sto lat, przedtem była tu puszcza, był natural‑
ny las, który tworzyły dęby w górnej warstwie, graby w niższej, z dodatkiem lip i sosen na zarastających 
polanach. Nasze dęby wyrosły jeszcze w tamtej puszczy i jej ożywcze "promieniowanie" trwa w tych starych 
drzewach.
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Na początku kwietnia Związek Podkowian zorgani-
zował debatę, która objęła patronatem burmistrz 
Podkowy Leśnej, zatytułowaną: „Zieleń w mieście 
ogrodzie Podkowie Leśnej”. Zaproszenie umieszczone  
na stronie internetowej Podkowy, informowało,  
że debata odbędzie się z udziałem przedstawicieli 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Nadleśnictwa 
Chojnów oraz Urzędu Miasta. Mimo przepięknej pogody 
zachęcającej raczej do spacerów lub wiosennych prac 
ogrodowych, sala w Pałacyku Kasyno była wypełniona  
po brzegi. Podkowiański samorząd reprezentowała 
min. pani burmistrz Małgorzata Stępień-Przygoda  
siedząca skromnie na widowni wśród mieszkańców. 
Być może chciała w ten sposób podkreślić podwój-
ną rolę, w jakiej występowała, z jednej strony przed-
stawicielka samorządu, ale przede wszystkim jako 
mieszkanka Podkowy zainteresowana problemami 
dotyczącymi najważniejszego waloru tego miasta – 
przyrody. 

Debata była niezwykle interesująca, a jej temat jak się 
w trakcie okazało, bardzo złożony. Na każdy poruszany 
problem istniało kilka punktów widzenia; okazało się, 
że inaczej ochronę przyrody a w szczególności wie-
kowego drzewostanu postrzega konserwator przyrody, 
inaczej leśnik a jeszcze inaczej mieszkaniec, na któ-
rego działce ten drzewostan się znajduje. 

Mimo, czasem skrajnie różnych poglądów, deba-
ta przebiegała bez żadnych zakłóceń ani klakierów.  
Mieszkańcy śmiało zabierali głos, czasem bardzo 
krytyczne wobec działalności urzędu, uwagi spoty-
kały się ze spokojną, merytoryczną odpowiedzią pani 
burmistrz czy konserwatora przyrody. Na sali obecny 
był także burmistrz Podkowy poprzedniej kadencji  
i z pełnym spokojem i dużą aktywnością uczestni-
czył w dyskusji. Pomyślałam, że podkowiańska de-
bata jest przykładem dojrzałej demokracji. Dlaczego  
takie debaty nie odbywają się w Milanówku? Dlaczego 
na spotkaniach dotyczących tak ważnych spraw jak 
plany zagospodarowania Parku przy ulicy Fiderkiewi-
cza, Lasu Lasockiego, czy ostatnio wykładanego PZP 
„Śródmieście” przyszło niewielu mieszkańców, ale 
przede wszystkim zabrakło jedynej, decyzyjnej osoby, 
czyli burmistrza Milanówka? Dlaczego mieszkańcy są 
tak lekceważeni? 

Z tego wieloletniego, lekceważącego podejścia władz 
miasta do mieszkańców wynika ich obecna bierność. 
Mieszkańcy mający poczucie braku wpływu na decy-
zje podejmowane w mieście, widzący lekceważący 
stosunek do organizacji społecznych, indywidual-
nych specjalistów i autorytetów wypowiadających się  
w spornych kwestiach, stracili zaufanie do milanow-
skiego samorządu.

Przestali uczestniczyć w podobnych spotkaniach,  
będących jedynie farsą prawdziwej społecznej debaty 
i partycypacji. 

Maria Matuszewska

Porażką jest tzw. lokalna demokracja. Nie jest do-
brze, gdy radny nie zadaje pytań, nie rozważa plusów 
i minusów, gdy podnosi rękę, bo i tak mu wszystko 
jedno lub woli nie wychylać się poza swój klub, który 
funkcjonuje z reguły w wymagającym posłuszeństwa 
iście partyjniackim stylu lub poza polityczne, bizne-
sowe a nawet towarzyskie układy. Nie odnosi skutku 
ani wypowiedź eksperta w danym temacie, ani protest 
mieszkańców, inne zdanie kogoś, kto udowadnia, że 
można inaczej. W wielu ważkich sprawach nie ma 
dyskusji, a jeśli jest to nie merytoryczna. 

A jak konkretnie jest w Milanówku? 

Dlaczego wiele cennych głosów społecznych „odpły-
nęło” z forum milanowskiej demokracji. Dlaczego nie 
chcą przychodzić na miejskie posiedzenia, nie chcą 
w ogóle uczestniczyć w życiu lokalnym? Zasłyszana 
odpowiedź brzmi: po co mam tracić swój cenny czas, 
muru nie przebiję. Są też momenty, kiedy godność 
osobista nie pozwala ludziom uczestniczyć w spek-
taklach poniżej pewnego poziomu. 

Dlaczego tak właśnie się dzieje, dlaczego nie ma 
współpracy, współtworzenia, starania, by wszystko 
było tylko dla dobra miasta? No chyba, że to dobro 
każdy inaczej postrzega… Osobiście tego nie pojmu-
ję. O czyje interesy chodzi albo o czyją wersję dobra 
miasta?, Niepokój ogarnia mnie zawsze, gdy słyszę 
informację, że ostateczna decyzja w tym czy w tam-
tym i tak należy nie do znawcy tematu, czy też do 
uczestników jakiegoś twórczego forum, np. komisji 
konkursowej, lecz do burmistrza, który, no bardzo 
przepraszam, ale nie ma przecież monopolu na 
wiedzę w każdej dziedzinie. Podczas, na przykład, 
publicznej dyskusji nad jednym z planów zagospo-
darowani przestrzennego, kiedy autor planu, czyli 
projektant został przez uczestników, głównie mila-
nowskich architektów, w tym wykładających na uczel-
niach wyższych, „przyparty do muru” w odniesieniu do 
kilku budzących sprzeciw pomysłów przyznał, że nie 

on jest autorem wprowadzonych rozwiązań, tylko zle-
ceniodawca, czyli burmistrz. A więc jak to jest? Miasto 
wydaje ciężkie pieniądze na stworzenie planu, który 
powinien tworzyć fachowiec z uwzględnieniem uwag  
i wniosków, lecz nie na zasadzie koncertu życzeń tyl-
ko kierunków rozwoju miasta, potrzeb ochrony środo-
wiska, obowiązujących wytycznych dotyczących cha-
rakteru Milanówka, spuścizny dla przyszłych pokoleń 
a okazuje się, że głównym autorem rozwiązań pla-
nistycznych staje się władza wykonawcza. Podobnie 
rzecz się ma z innymi dziedzinami życia miasta. Sa-
modzielne myślenie a tym bardziej działanie nie jest 
promowane. Ostatnio byłam świadkiem czegoś, co 
najpierw mnie rozgniewało, potem rozśmieszyło, a na 
koniec przeraziło. Chciałam uzyskać prostą informa-
cję w Urzędzie Miasta na prosty, tak mi się wydawało, 
temat. Nie dane mi to było, bo pani zza kontuaru, jak 
katarynka odpowiadała tylko: proszę złożyć pisemny 
wniosek o informację w ramach dostępu do informacji 
publicznej, wniosek zostanie rozpatrzony. Żadne moje 
próby wyjaśnienia, że informacja nie musi czekać 
dwa tygodnie na swoje ujawnienie, bo tak to działa, 
gdy użyje się magicznej formuły pt. pisemny wniosek 
o dostęp do informacji publicznej, że ta pani wie na 
pewno i może tu i teraz mi odpowiedzieć, bo zawsze 
tak robiła, tzn. jeszcze kilka miesięcy temu. Nie było 
to możliwe. Pani powtórzyła tę mantrę kilkanaście 
razy umiejętnie unikając jakiejkolwiek wymiany zdań. 
Wychodząc z Urzędu nie mogłam się opędzić od nie-
pokojących skojarzeń i refleksji. Wyobraziłam sobie 
siebie w jakimś Orwellowskim świecie, gdzie odgórny 
nakaz dominuje rozsądek, gdzie jednostka staje się 
cyborgiem a wszystko obserwuje wielki brat.  Przera-
ziłam się własną wyobraźnią. A tak á propos, czemu  
i komu służy dyskretnie zainstalowany monitoring  
wizyjny w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta? Chyba 
nie pilnowaniu porządku, bo na dyskusję na temat 
planu zagospodarowania przestrzennego nie przy-
chodzą rozrabiaki tylko zainteresowani mieszkańcy.

Anna Krawczyk

Weźmy 

przykład  

z Podkowy

Imperium Milanówek

Jaki interes ma miasto w reklamowa‑
niu prywatnej własności i działalno‑
ści, którą jest wielkopowierzchniowy 
blaszak zwany szumnie handlowym 
centrum? 

Wyburzono kolejny kawałek Mifamu  
i mimo licznych protestów mieszkań-
ców postawiono tam wielko gabarytowy 
blaszany obiekt. Jak zwykle nie pomy-
ślano o rozwiązaniach komunikacyj-
nych. Będzie, więc ten sam problem, 
co przy Tesco tylko do kwadratu. Miasto 
reklamuje obiekt z mieszczącymi się 
tam sklepami jakby była to miejska 

hala sportowa albo basen. Dosta-
łam w tej sprawie nawet „informację 
prasową”. Uśmiałam się. Być może  
w takim działaniu jest trochę desperacji, 
bo zbliżają się wybory a poza rozkopa-
ną kanalizacją nie ma, co pokazać na 
ulotkach, na których władze chcą się 
pochwalić przecięciem jakiejś wstęgi. 
Nie ma, czym się tu chwalić, bo całe 
przedsięwzięcie jest zbyt kontrowersyj-
ne. Rozumiem, że głosy mieszkańców, 
iż przestrzeń po Mifamie powinna być 
zagospodarowana z głową, całościowo, 
mieć swoją architekturę i przystawać do 
charakteru miasta-ogrodu, decydenci 

mają w tyle. Centrum ma być dla wy-
borczych mas, którym można wręczyć 
podczas otwarcia talon na balon i za-
prosić do spędzania w nim cennego 
czasu, zapewne codziennie i do póź-
nych godzin. Dla mnie bardziej niepo-
kojące jest to, że otwarcie kolejnego 
centrum zagraża miejscowym kupcom 
i na pewno nie leży w interesie tych, 
którzy prowadzą małe sklepiki m.in. 
na pobliskim targowisku. Jest przeciw-
ko tym, którym małe rodzinne interesy 

pozwalają utrzymać się, płacić do na-
szej gminy podatki, dawać zatrudnienie  
i żyć. I wygląda na to, że miasto prowa-
dzi jakąś dziwna politykę w stosunku 
do małych lokalnych biznesów, które 
pozwoliły Polsce wyjść z gospodarczego 
kryzysu obronna ręką. 

A nachalna reklama, samochód z me-
gafonem, który zachęcając mnie do 
kupna jakiegoś telewizora kilkadziesiąt 
razy przejechał wzbijając pod brama 
kurz, daje odwrotny skutek i powoduje, 
że żadnych zakupów nie zrobię tam na 
pewno.

Tamara Gujska-Szczepańska

Jaki interes ma miasto?

Otrzymaliśmy ostatnio od UMM informację na temat 
przychodów z podnajmu powierzchni na dworcu PKP 
(który z kolei UMM dzierżawi od PKP). 

Tak więc jeśli chodzi o rzeczywiste wpływy do UMM  
z tytułu podnajmu to:

- 2008 rok - kwota netto 198,80 zł.

- 2009 rok - kwota netto 3 407,10 zł.

- 2010 rok - kwota netto 2 176,87 zł.

- 2011 rok - kwota netto 1 658,80 zł.

- 2012 rok - kwota netto 7 233,59 zł.

- 2013 rok - kwota netto 17 633,04 zł.

Ponieważ coroczne opłaty z tytułu dzierżawy, któ-
re UMM płaci PKP 400 zł netto miesięcznie (4800 zł 
rocznie) to więc jakby nie patrzeć do 2012 roku UMM 
dokładał do dworca. Czyżby pojawienie się serwisów 
obywatelskich i tu zaowocowało nagłym przypływem 
gospodarności w Urzędzie Miasta Milanówka? 

Niestety nie była to jednak „gospodarność” do końca 
udana. Zacznijmy od tego, że zapytaliśmy UMM o to kto 

ponosi różne wydatki związane z eksploatacją pod-
najmowanych lokali na co dostaliśmy odpowiedź (jak 
się zdaje przeklejoną „na żywca” z jednej z umów, że:  
„Gmina nie ponosi wydatków związanych z utrzymy-
waniem dzierżawionych lokali, ponieważ na podsta-
wie zawieranych przez Gminę umów dzierżawy, to na 
dzierżawcach spoczywa obowiązek ponoszenia opłat 
eksploatacyjnych takich jak:

- zużycie wody – na podstawie odrębnej umowy  
z dostawcą wody 

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – na podsta-
wie odrębnej umowy z odbiorcą

- ogrzewanie pomieszczeń – we własnym zakresie

- zużycie energii elektrycznej – na podstawie odręb-
nej umowy z dostawcą energii elektrycznej”

Niestety UMM udzielając nam odpowiedzi zapomniał 
o pozycji nr 41 w sprawozdaniu rocznym z wykona-
nia budżetu Miasta Milanówka za rok 2013, sekcja 
„sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych  
za 2013 rok” czyli wykonaniu przyłącza kanalizacyj-
nego do lokalu na terenie poczekalni PKP - 7491,95 zł 
(nie wiemy czy przez „poczekalnię” UMM miał na myśli 
budynek dworca czy poczekalnię na peronie).

Dodajmy do tego jeszcze pozycję 40. ze sprawozda-
nia rocznego z wykonania budżetu Miasta Milanówka  
za rok 2013, sekcja „sprawozdanie z wykonania  
wydatków majątkowych za 2013 rok” czyli adapta-
cja pomieszczeń na peronie PKP na poczekalnię  
- 97 906, 69 zł (ponieważ do remontu podobno nie 
dojdzie więc pieniądze możemy zaklasyfikować jako 
wyrzucone w błoto) i jakby nie patrzeć jesteśmy (jako 
mieszkańcy) w plecy na rok 2013 na tych kolejowych 
interesach o jakieś 90 tys zł 

W tym świetle bardzo niepokojąca jest kwota  
206 000 zł rocznych dochodów z wynajmu i opodat-
kowania lokali na dworcu, którą burmistrz podobno 
ma zamiar uzyskać z dworca po jego „modernizacji” 
Bo niby w jaki sposób ta aktualna kwota 17 633, 04 zł 
ma skoczyć po modernizacji dworca do tych 206 000 
zł (czyli ponad 10 RAZY!!!) [kwota 206 000 zł podana 
została przez Burmistrza Milanówka w wywiadzie dla 
Biuletynu Miasta Milanówka, grudzień 2013]? Czy to 
zapowiedź tego, że modernizacja oznacza budowę 
np. jakiejś galerii handlowej? 

sprawozdanie finansowe z wykonania budzetu Miasta 
Milanówka za rok 2013 dostępne jest tutaj: http://bip.
milanowek.pl/viewfile/8423/załacznik.pdf

Kapituła Wielkiego Kalesona

JAK URZĄD TRACIŁ NA OBIEKTACH 
DZIERŻAWIONYCH OD PKP

Sprostowanie
W Bibule Milanowskiej nr 85 wydanie z grudnia 2013 roku, na stronie 5, ukazał się mój artykuł „ Pod choinkę 
od burmistrza i radnych.” W tymże artykule wśród radnych, którzy głosowali za drastyczną podwyżką opłat za 
wywóz śmieci wymieniłam radnego Karola Wójcika, a on jako pracownik firmy „Byś”, tj. podmiotu startującego w 
przetargu w sprawie  wywozu śmieci z Milanówka, wyłączył się z tego głosowania. Natomiast radna Swolkień - 
Osiecka wstrzymała się od głosowania (a nie jak podałam wówczas, że głosowała przeciw podwyżce).

radna Ewa Galińska.
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Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na 
temat losów tego projektu, czyli od po-
mysłu poprzez założenia merytoryczne, 
analizę finansową, a także dlaczego nie 
przeszedł i środków na realizację nie 
uzyskał, wybrałam się na zaplanowaną 
w dniu 18 marca komisję Kultury, której 
punkt trzeci porządku obrad brzmiał: 
”Szczegółowa informacja na temat 
inwestycji pod nazwą willa „Waleria” – 
wykaz kosztów od momentu zakupu 
do chwili obecnej, projekty 2012/2013”. 
Komisja Kultury, jako źródło interesu-
jących mnie informacji wydała mi się 
tym bardziej właściwa ponieważ w tejże 
komisji  zasiada troje radnych będących 
jednocześnie w zespole pracującym 
nad projektem rewitalizacji willi; Małgo-
rzata Trębińska, Włodzimierz Starościak 
i Witold Rytwiński.

Podczas obrad komisji w bardzo napię-
tej i nerwowej atmosferze dowiedziałam 
się następujących rzeczy: 

1) Pomimo kilku wcześniejszych, pi-
semnych próśb oraz interpelacji prze-
wodniczącej Komisji pani Marii Swol-

kień-Osieckiej skierowanych do urzędu 
miasta o dostarczenie wykazu kosztów, 
które miasto poniosło do tej pory (włą-
czając koszty zakupu) na willę „Wale-
ria,” wraz z załączonymi dokumentami 
i umowami, nie otrzymała ich. Obecny 
na posiedzeniu komisji  vice burmistrz 
pan Michał Stępień odczytał jedynie 
oświadczenie, że niniejsze dokumenty 
pani przewodnicząca otrzyma dopiero 
na nadchodzącej sesji rady miasta.

2) Na pisemną prośbę pani przewodni-
czącej dotyczącą przekazania Jej doku-
mentacji projektu Akademia Sztuki Na-
rodowej, koniecznej do ubiegania się o 
ww. dofinansowanie, otrzymała pisem-
ną odpowiedź, że urząd miasta takową 
dokumentacją nie dysponuje.

3) Na projekt, który ubiegał się o dofi-
nansowanie na rewitalizację willi „Wa-
leria” z pieniędzy publicznych wydano 
kwotę ponad 100 tys. zł.

4) Według zapewnień pani Trębińskiej 
gdzieś istnieje opasły segregator zawie-
rający dokumentację projektu oraz wer-

sja elektroniczna niniejszego projektu 
na płycie CD, przekazany przez nią do 
urzędu miasta.

5) „Zespół roboczy”, czyli troje wspo-
mnianych wyżej radnych nie mógł pod-
czas tejże komisji zaprezentować pro-
jektu, ponieważ nie został uprzedzony 
i nie był przygotowany - pani Trębińska 
zadeklarowała, że uczyni to na kolejnej 
komisji Kultury.

6) Złożony projekt ubiegający się o środ-
ki unijne nie jest tożsamy z projektem 
Akademii Sztuki Narodowej. Zmianę za-
sugerował koordynator oraz firmy profe-
sjonalistów zatrudnionych przez miasto 
do napisania tego projektu.  Chodziło, 
bowiem o zawężenie aspektu projektu z 
ogólnopolskiego (narodowego) na lokal-
ny, a wszelka działalność odbywająca 
się w willi „Waleria” miała podlegać pod 
działalność Milanowskiego Centrum 
Kultury. Jaki w ostateczności projekt 
został złożony – niestety nie dowiedzie-
liśmy się.

7) Nazwa „Akademia Sztuki Narodowej” 
została zastrzeżona w urzędzie paten-
towym – a miasto zapłaci za to około 
1800 zł.

8) Złożony projekt nie uzyskał dofinan-
sowania, gmina złożyła odwołanie i ma 
nadzieję, że fundusze na rewitalizację 
„Walerii” zostaną przyznane.

Podsumowując; z urzędowych, ale nie-
oficjalnych informacji, które uzyskała 
przed posiedzeniem komisji kultury 
pani Maria Swolkień-Osiecka wynika, 
że do tej pory z budżetu miasta na 
willę ”Waleria” wydano około 2.900.000, 
z czego na projekt i związane z nim 
uzgodnienia i inne pomysły (np. pro-
jekt budowlany) wydano 116.000 zł. Po-
szczególne informacje, które otrzymała 
i przytaczała pani Swolkień-Osiecka 
różniły się od siebie. Nie chciano podać 
dokładnych kwot. Vice burmistrz zobo-
wiązał się, że wnioskowane przez prze-
wodniczącą informacje, wraz z potwier-
dzającymi je dokumentami podane 
zostaną na następnej sesji rady miasta.

Ale pytań, ponad te wnioskowane przez 
przewodniczącą komisji, jest znacznie 
więcej. Przede wszystkim, dlaczego cały 
projekt od samego początku był ukry-
wany przed mieszkańcami? Dlaczego 
nie odbyły się konsultacje społeczne 
przed przystąpieniem do wydawania 
publicznych pieniędzy, czyli przed za-
mówieniem np. kosztownego projektu 
budowlanego? Dlaczego pominięto 
mieszkańców, którzy zmuszeni byli 
zgłaszać swoje protesty bezpośrednio 

podczas komisji Kultury, na której oma-
wiano już ZATWIERDZONY projekt budow-
lany? I wreszcie, kto poniesie odpowie-
dzialność za ten „nietrafiony” pomysł  
i związaną z nim inwestycję? Wygląda 
na to, że znowu my – mieszkańcy, cho-
ciaż do tej pory niewiele o niej wiemy.

Maria Matuszewska

P.S.

Podczas ostatniej sesji, dostarczono 
przewodniczącej komisji kultury wykaz 
kosztów, które poniosło miasto na inwe-
stycje związane z willą „Waleria”. Całość 
kosztów podana w ostatnim piśmie  
z dn. 24.03.2014r. (odpowiedź na inter-
pelację przekazaną na poprzedniej se-
sji) wynosi 2.907.470,32 zł. 

W tym piśmie pojawiły się dwie pozycje, 
które nie wystąpiły w poprzednich pi-
smach dot. kosztów a mianowicie:

„Merytoryczne konsultacje i koordynacja  
zadań w zakresie architektoniczno-kon-
serwatorskim Willi Waleria na Centrum 
Kultury w Milanówku i zagospodaro-
wanie zabytkowego zespołu Turczynek 
- umowa Z/342/53/GGP/08 Maria Woj-
tysiak - 31.667 zł.” 

„Merytoryczna konsultacja w zakresie 
architektoniczno-konserwatorskim przy 
opracowaniu projektu koncepcyjnego 
zagospodarowania Willi Waleria w celu 
pełnienia funkcji kulturalnej - Umowa 
Z/342/01/GGP/09, Maria Wojtysiak - 
11.625 zł.”

Wcześniej tych pozycji nie podano bo 
„Sprawy były prowadzone przez różne 
referaty Urzędu M. M. w różnym czasie” 
Ponadto koszt opłaty patentowej za na-
zwę Akademia Sztuki Narodowej wyniósł 
w sumie 1.285 zł. 

Nadal nie dostarczono przewodniczą‑
cej wnioskowanych dokumentów czyli 
umów i zleceń oraz faktur, wystawio‑
nych przez zleceniobiorców, dotyczą‑
cych kosztów inwestycji pod nazwą 
„willa Waleria”,  ponieważ: „nie stanowią 
przedmiotu interpelacji, zgodnie z pa-
ragrafem 28 ust. 2 Regulaminu Miasta 
Milanówka stanowiącego załącznik nr 3 
do Statutu Miasta Milanówka uchwalo-
nego Uchwałą Nr 411/XXXV/10 Rady Mia-
sta Milanówka z dnia 27 kwietnia 2010 
r., w związku z czym nie jest możliwe 
udostępnienie ich w tym trybie.”                     

Pani przewodnicząca Maria Swolkień‑
‑Osiecka zapowiedziała odwołanie się  
w tej sprawie do Wojewody.

"Waleria" sprawozdanie 
dla zapracowanych mieszkańców

W sobotnie wiosenne popołudnie postanowiono wy-
łączyć z ruchu samochodowego śródmiejską część 
ulicy Warszawskiej (dawny Rynek) wraz z ul. Przeskok.

Organizacja ruchu, podana niżej, zapewnia objazd  
i parkowanie w pobliżu, natomiast uwalnia fragment 
ulicy w centrum miasta koło stacji kolejowej dla  
ruchu pieszego, osób z wózkami, na rolkach, z rowe-
rami, z dziećmi i psami.

Aby mieszkańcy chcieli spędzić sobotnie popołudnie 
na ulicy i skwerkach Milanówka a nie tylko w swo-
ich ogródkach i mieszkaniach to inni mieszkańcy  
a głównie gospodarze tej ulicy mogą wyjść ze swo-
ją ofertą ze swoich lokali handlowych i usługowych  
na chodnik, jezdnię i miejsca parkingowe uwolnione 
od samochodów.

Pozostaje również dość miejsca na wydarzenia 
non profit przygotowane przez każdego, kto ma coś  
ciekawego do powiedzenia lub pokazania innym 
mieszkańcom oraz miejsce na przygotowanie zabaw 
dla dzieci i dorosłych.

Fragment ulicy Warszawskiej na odcinku łuku zwany 

był również Rynkiem, bo taką nazwę umieszczono  
na planach Letniska Milanówek z początku lat 20. 
XX wieku i taką funkcję pełnił z powodu braku rynku 
w naszym mieście.  Przywróćmy mu taki charakter,  
a więc w pełni handlowy. 

Do tej pory nowo zakładane w Milanówku małe punk-
ty gastronomiczne, handlowe i usługowe mają mało 
klientów i nie są opłacalne. Może dlatego, że są roz-
proszone, jest ich mało, nie mogą się uzupełniać, 
więc mają małe szanse gromadzenia wokół siebie 

licznych klientów.

„Święto ulicy” w centrum miasta w sobotnie popo-
łudnie ma na celu zgromadzenie ludzi i wydarzeń  
w jednym miejscu, bo każdy chętniej zatrzymuje się 
tam, gdzie są już inni i coś się dzieje, a powodem 
powinien być nie tylko handel, ale również zabawa  
i spotkania towarzyskie. 

Wychodzenie w tym celu z domu stało się ostatnio  
u nas rzadkością. W sobotnie popołudnie i w niedzielę 
ulice miasta są wymarłe.

Propozycja sobotniego „Święta ulicy” jest próbą   
ożywienia miasteczka-sypialni, szansą dla małych 
lokali gastronomicznych i handlowych i sprawdze-
niem czy chcemy i jak organizować następne podob-
ne imprezy?

 W zachodniej części Europy ok. 30-40 lat temu roz-
poczynano przywracanie centrów miast i miasteczek 
pieszym realizując wieloletnie programy humani-
zowania przestrzeni publicznych. Wtedy właściciele  
lokali przy ulicach pozbawianych ruchu samo-
chodowego protestowali przeciwko tym zmianom  
obawiając się utraty klientów. Początki były trudne.  
Ale z czasem większa ilość pieszych zamiast samo-
chodów na ulicy zaczęła zapełniać małe kawiarnie  
i restauracje i przy okazji kupować w małych skle-
pach. Obroty w lokalach handlowych i usługowych 

zlokalizowanych przy ulicy wzrosły.

Oprócz tego stworzono miejsca do zabaw dla dzieci 
i wygodne siedzenia dla dorosłych i osób starszych, 
w przyjemnym otoczeniu i z ładnym widokiem, które 
zaczęły zatrzymywać całe rodziny na dłużej.

W tym czasie w Milanówku jeszcze jeździły  ulicami 
furmanki, dzieci chodziły częściej pieszo do szkoły,  
a na ulicy można było spotkać o wiele więcej   
znajomych.

A teraz?...
Ponieważ coraz mniej mamy okazji do ruchu i 
zwykłego chodzenia oraz spotkań bezpośrednich 
z innymi, to stało się to luksusem. Mamy szczę-
ście mieszkać w miejscowości, która daje jesz-
cze wiele możliwości korzystania z tego w różnych 
miejscach, w różny sposób.Mieszkańcy Milanówka 
mają duży potencjał, aby zadbać o wspólną atrak-
cyjną przestrzeń miasta i korzystać z jej luksusów.
Ponieważ perspektywa prowadzenia takich zmian  
to kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, więc próbujmy  
już dziś.

Krystyna Słowik 
mieszkanka Milanówka

"ŚWIĘTO ULICY" w centrum Milanówka,
aby przywrócić miasto mieszkańcom i odzyskać miejsce zawłaszczane przez samochody, reklamy, banki

Pod koniec lutego, podczas wernisażu wystawy "Art Deco" zorganizowanej  
z okazji 50 rocznicy śmierci Jana Szczepkowskiego, burmistrz Milanówka  
oficjalnie ogłosił, że projekt rewitalizacji willi "Waleria" poprzez utworzenie  
w niej Akademii Sztuki Narodowej, oraz aplikowanie o środki z programu "Kon‑
serwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finan‑
sowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009‑2014 i Norweskiego Mecha‑
nizmu Finansowego 2009‑2014, poniosła fiasko. Projekt nie przeszedł. 
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‑ Śmietnik to rzecz paskudna, a śmietnik rekla‑
mowy? W Milanówku mamy pod tym względem 
śmietnik jak się patrzy, taki, że moglibyśmy stanąć 
w szranki z niejedną zaśmieconą gminą. Jak się  
w takim otoczeniu czujesz?

Wychodzę z ul. Moniuszki, idę w stronę Słowackiego, 
a tam na rogu od 15 lat wielka przyklejona płach-
ta: „szwedzka blacha dachowa”! Nie wiadomo o co  
z tą blachą chodzi, gdzie ją można kupić, czy  
w ogóle można kupić, czy też ktoś zapomniał, że 
taką płachtę tam kiedyś powiesił, ale wiadomo, że 
psuje przestrzeń. Zwraca to uwagę, z całą pewnością 
przeszkadza tym, którzy tamtędy przechodzą albo 
przejeżdżają samochodem. Nie sadzę, aby ktokolwiek 
korzystał teraz z tej oferty na podstawie tej reklamy. 
Myslę, że większość tych płacht, napisów, bilbordów 
i ogłoszeń nie daje żadnej konkretnej korzyści tym, 
którzy je powiesili, niewielką tym, którzy tę przestrzeń 
wynajmują czy udostępniają i żadnej korzyści miastu. 
Szkód przyczynia niezwykle wiele. Kiedy się wjeżdża 
na naszą część miasta i zjeżdża z wiaduktu w stronę 
kościoła, to od razu uderza nas kilkanaście informacji 
we wszystkich możliwych kolorach i kształtach, które 
zasłaniają drogę, nie pozwalają się cieszyć tym, co 
jeszcze w Milanówku ładne zostało. Tzw „informacje 
handlowe” przy wjeździe do Milanówka sprawiły, że już 
nie jeździmy do niego główną ulicą. Skręcamy za sta-
cją Orlenu, bo tam na razie jest jeszcze trochę mniej 
tych płacht.

‑ Rekordzista zawiesił kilkadziesiąt banerów i 
nigdy bym nie skorzystała z jego usług, bo taka 
informacja reklamowa dla mnie przeradza się w 
reklamowy bełkot. Jak reklama działa, albo raczej 
nie działa przy takim natłoku i atakowaniu prze‑
strzeni? Czy w takiej sytuacji reklama jest jeszcze 
w ogóle skuteczna? 

Niestety bywa przeciwskuteczna. Człowiek atakowa-
ny przez reklamę raczej czuje wobec niej niecheć. 
Po pierwsze dziś informacja nie dociera z reklam 
wiszących na ulicach. Dociera głównie z Internetu  
a w ostatniej kolejności z ulicznych bilborów. Tu moż-
naby teoretycznie działać czynnikiem estetycznym. 
Mogłoby nam się coś np. bardzo podobać, ale nie 
znalazłem w Milanówku żadnej reklamy, która nie 
tylko by mi się podobała, ale nie wywoływała u mnie 
uczuć estetycznego dyskomfortu, bo żadne nie dbają 
o stronę estetyczną (graficznego bądź kolorystyczne-
go układu). Jeśli chodzi o tekst, to z całą pewnością 
nie dowiem się z reklamy niczego, co by mnie zacie-
kawiło albo rozbawiło. Reklama telewizyjna czasem 
przynajmniej potrafi bawić. Czy to przez muzykę, czy 
przez artykulację aktora wywołac pewne wrażenia 
pozytywne. Chociaż nie jest to częste, ale jednak się 
zdarza. Natomiast reklama bilbordowa działa este-
tycznie negatywnie i zraża, więc szwedzkiej blachy 
dachowej gdybym nawet potrzebował, to nigdy tu jej 
nie kupię, podobnie jak innych reklamowanych w ten 
sposób artykułów. Wszyscy jesteśmy atakowani tele-
fonami z uroczymi propozycjami. Gdybym się dowie-
dział od przyjaciół, znajomych, czy sasiada, że będzie 
jakieś tam badanie czegoś, albo spotkanie to może 

bym nawet skorzystał. Ale kiedy odbieram telefon  
i słyszę jak ktoś mówi: moje nazwisko takie to a takie 
i używając niewłaściwych form grzecznościowych, 
przekręcając słowa, w natrętny sposób informuje, że 
coś się gdzieś odbędzie, to nawet gdybym miał jakąś 
ochotę, to z całą pewnością z tego nie skorzystam. 
Jest taka czy to maniera, czy zasada, że należy ata-
kować, reklama powinna być agresywna, informacja 
powinna być agresywna, trzeba dzwonić i natrętnie 
działać. No być może jest trochę ludzi, którym się 
bardzo nudzi, którym taka rozmowa dostarczy jakiejś 
rozrywki, którzy dowiedziawszy się, że coś można 
gdzieś zobaczyć, kupić, albo zbadać za darmo sko-
rzystają z tego. Ale sądzę, że w większości przypadków 
działa to odwrotnie. Podobnie jest z personelem w du-
żych sklepach, który dowiedział się, że trzeba życzyć 
miłego dnia i pytać w czym można pomóc. A ja po 
takim, pytaniu jako człowiek starszy od razu czuję 
się obrażony, że wygladam tak, iż trzeba mi poma-
gać i podawać pomocną dłoń i najchętniej wychodzę, 
zamiast samodzielnie pokręcić się po sklepie i być 
może coś kupić. To jest część całego nowego zwy-
czaju komunikacyjnego. Telefonów i nachalnej uprzej-
mości, tej niby uprzejmości sklepowej, agresywnych 
reklam, wszelkiej promocji publicznej i tworzenia 
wizerunku. To się zaczyna od spin doktorów, ważnych 
polityków, bo wiadomo, tak trzeba działać, tak się robi 
w Ameryce. Tylko, że my mamy inną tradycję i inaczej 
się komunikujemy.

‑ Reklamy w Milanówku pokrywaja ogrodzenia, po‑
wiewają nad głowami, oblepiają budynki (również 
użyteczności publicznej), zaczyna być nią zalepiane 
całe miasto. W jaką rzeczywistość nas to przenosi? 

Jaki świat kreuje?

Chcielibyśmy żeby był to jakiś przyjemny, dobry świat 
a jest to przede wszystkim świat skomercjalizowany.
Świat, w którym nie ma miejsca na przeżycia arty-
styczne, w którym nie odsłania się tego co może być 
ładne. Przyroda jest ładna, stary dom może być ładny, 
ładne jest stare drzewo w starym ogrodzie. Ale nie 
widzimy starego drzewa, nawet starego ogrodu nie 
widzimy, bo całe parkany pokrywają banery rekla-
mowe. Nawet gdybym mógł dostrzec stare drzewo w 
starym parku to wzrok ucieka do tego miejsca, które 
jest wyróżnione poprzez atakowanie kolorem, agre-
sywnością. Taka reklama mnie nie zjedna, za to zrazi, 
zepsuje humor i uniemożliwi oglądanie tego, co obej-
rzeć chciałbym. Kiedy sprowadzałem się do Milanów-
ka byłem pewien, że będę chodził tu na spacery. Teraz 
właściwie nie chodzę tu na spacery w ogóle. Kiedyś 
zjezdżając z wiaduktu  widzieliśmy  bałtycko-wiślany 
gotyk wiili Borówka położonej w okazałym ogrodzie i 
między innymi ten widok sprawił, że się tu sprowa-
dziłem. Teraz zjeżdża się prosto na rząd paskudnych 
reklam. Przykre, że tak dzieje się w Milanówku, w mie-
ście, które miało kiedyś aspiracje (bo już zdaje się nie 
ma) inteligenckie. To już chyba przeszłość. Myślę, że 
Milanówek zasługuje na więcej. Zresztą  gdy obserwu-
ję, jak wyglada teraz Grodzisk, jak się rozwija, jak za-
biega o swój wizerunek i dba o swoich mieszkańców, 
to myślę, że wybór dotyczący miejsca osiedlenia się, 
którego dokonałem 18 lat temu nie był może najlep-
szy. Pewnie lepiej było wybrać na miejsce zamiesz-
kania Grodzisk.

‑ Do problemu szpetoty dochodzi jeszcze aspekt 
bezpieczeństwa. Doszliśmy do takiego stanu, że 
reklamy zasłaniają widoczność, odwracają uwagę 
kierowców, w niektórych miejscach stanowią za‑
grożenie w ruchu drogowym. Tymczasem to co i 
gdzie wolno sobie powiesić (np. w strefie ochrony 
konserwatorskiej) regulują przepisy, które nie są z 
jakiegoś powodu przestrzegane.

Rzadko prowadzę samochód, ale ci, którzy prowadzą 
rzeczywiście się na to skarżą. Jestem pewnien, że to 
kierowcom nie pomaga, ani w reakcji na znaki dro-
gowe, ani w wyborze właściwej drogi. Przy drogach 
stoją jeszcze ogromne bilbordy z napisami: „tu jest 
miejsce na twoja reklamę”i mimo, że nie ma żadnej 
reklamy, to głupota każe umieszczać informację, że 
mogłoby w tym miejscu coś przeszkadzać, a na razie 
będzie przeszkadzać sama informacja, że  mogłoby 
coś przeszkadzać. Jeśli są takie przepisy dot. strefy 
ochrony konserwatorskiej, to myślę, że do naszego 
obywatelskiego obowiązku powinno należeć zgłosze-
nie wykroczenia. Wcale nie jestem pewien, czy wła-
dze tolerując taki stan rzeczy, nie przekraczają w ten 
sposób prawa.

Co byś poradził jako człowiek, który zna wszystkie 

polskie miasta, jako mieszkaniec Milanówka i jako 
językoznawca?Co byś zrobił, gdyby to od ciebie za‑
leżało?

Zaproponowałbym usunięcie wszystkich reklam. 
Gdybym należał do władz Milanówka, starałbym się 
przeforsować uchwałę, na mocy której wszelkie bil-
bordy byłyby z miasta usunięte. Przysporzyłoby to na 
pewno popularności u większości mieszkańców, któ-
rzy z tych reklam nie korzystają, bo jeśli ktokolwiek 
dziś chce cokolwiek kupić lub załatwić, to nie biegnie 
na ulice i nie czyta reklam. Ja tych reklam nienawi-
dzę i już myślałem, aby zakraść się kiedyś w nocy  
i je poucinać. Zniknięcie reklam byłoby korzystne dla 
PR na zewnątrz, znacznie poprawiło wizerunek miasta  
i jeszcze dało możliwość pozyskania środków finan-
sowych na tego rodzaju posunięcie. Gdybyśmy opra-

cowali program likwidacji zagrożenia estetycznego 
wynikającego z nadobecności reklam, to myślę, że 
na taki program można byłoby pozyskac środki. Są 
miasta i miasteczka, w których reklam po prostu nie 
ma i których władze potrafiły sobie z tym problemem 
poradzić. Nie ma reklam np.w Kazimierzu nad Wisłą, 
nie ma w wielu miastach zachodu. Te miasta, które 
chcą swój obraz trochę poprawić, podnieść swój wize-
runek, to zaczynają od tego, co niezwykle szpeci czyli 
reklam, nachalnych bilbordów, które często obrażają 
gust estetyczny i język.Gdybym chciał być wybrany,  
to bym zaproponował wysprzątanie Milanówka z re-
klam. Nie powinno być dla nich miejsca w mieście 
ogrodzie.

Dziękuję za rozmowę 
Tamara Gujska- Szczepańska

Co powie Profesor Bralczyk?
Reklamy w Milanówku pączkują jak drożdze. Zatraciliśmy zdrowy rozsądek w tym, co można powiesić, a co 
jest przekroczeniem wszelkich granic. Pojawiły się osoby, które podrabiajac herb miasta, wieszają banery 
namawiające ludzi do użyczanie swoich płotów na reklamę w celach zarobkowych. Miasto na to nie reagu‑
je. Reklamami obwieszane są szkoły i budynki publiczne. Z prośbą o opinię w tej sprawie zwróciłam się do 
najbardziej kompetentnej osoby ‑ prof. Jerzego Bralczyka, wybitnego językoznawcy, specjalisty w zakresie 
języka mediów, reklamy i komunikacji.

Podobno jestem agresywna i bez lito‑
ści dla szkół publicznych. Może taka 
opinia bierze się stąd, że znając temat 
piszę skrótowo, ale nie dla wszystkich 
jest to zrozumiałe. 

Ostatnio oberwałam za końcowe zda-
nie: „zastanawiam się, jak wczorajsi 
nauczyciele mogą w dzisiejszej szkole 
przygotować młodego człowieka do 
życia w przyszłości, nawet tej najbliż-
szej, czyli już jutro”. Usłyszałam, że 
się czepiam, bo wyniki nauczania na 
podstawie trafnego rozwiązywania te-
stów są rewelacyjne na skalę światową. 
Niestety okazało się, że II tura badań 
przeprowadzonych przez organizację 
PISA, oceniającą kompetencje gimna-
zjalistów wypadła dla polskiej szkoły 
fatalnie. Nasza młodzież nie radzi sobie 
z codziennymi problemami. Przeciętnie 
polski uczeń zdobył 481 punktów (śred-
nia wyniosła 500 punktów). Lepiej radzą 
sobie młodzi Rosjanie (489), Amerykanie 
(508), Niemcy i Czesi (po 509), Finowie i 
Australijczycy (po 523), Japończycy (552) 
najlepiej wypadł Singapur, zdobywając 
562 pkt. Prof. Stanisław Dylak lider pro-
gramu „E-szkoła -moja Wielkopolska” 
dowodzi, że nadal jesteśmy zorientowa-
ni na efekt zapamiętywania wzoru, a nie 
na drogę, która dochodzi się do wyniku. 
Na lekcji brakuje czasu na samodzielne 
zdobywanie wiedzy a nauczyciel tyl-
ko wykłada i dyktuje.  Autorzy raportu 
zwracają uwagę, że szkoła ma kształcić 
ludzi zdolnych do życia i pracy w no-
woczesnym społeczeństwie. Jeśli dziś 
młodzi nie naucza się samodzielnego 
rozwiązywania problemów, nie będą 
radzić sobie na studiach, a potem w 
pracy. Przytoczę kilka faktów za Gazetą 
Wyborczą:

Dla oddechu wchodząc na moją ulu-
bioną stronę „Odyseja Umysłu” czytam: 
„Świat zmienia się coraz szybciej. Nowej 
wiedzy przybywa bez przerwy. Nie da się 
już wszystkiego nauczyć na pamięć. 
Postęp naukowo - techniczny ma nie-

spotykane dotąd tempo, a społeczeń-
stwo jutra będzie inne niż współczesne. 
Dlatego nie da się do końca przewidzieć 
problemów, jakie niebawem będą mu-
sieli rozwiązywać ci, którzy obecnie 
chodzą do szkoły. Wiele zależy od tego, 
jak teraz wygląda ich edukacja. Jeśli 
młodzi ludzie przekonają się, że osobi-
sty sukces fajniej i prościej osiągnąć w 
grupie- będą chcieli i umieli współdzia-
łać z innymi. Jeśli zrozumieją, że jedno 
zadanie można rozwiązać na różne 
sposoby- uświadomią sobie, że każdy 
problem to wyzwanie, a nie przeszkoda, 
jeśli nauczą się robić praktyczny użytek 
z własnej wyobraźni- będzie im łatwiej 
pracować w zawodach, które jeszcze nie 
istnieją i korzystać z technologii, które 
dopiero zostaną wynalezione.” 

„Odyseusze” uczą się marzyć- odważ-
nie i w oparciu o cele, myśleć- samo-
dzielnie i nieszablonowo, tworzyć – 
rozwiązania oryginalne i efektywne za 
razem. Zachęcamy ich, by działali w du-
chu innowacji, łamiąc schematy i przy-
zwyczajenia i w duchu kooperacji - z 
otwartością na pomysły i opinie innych. 
Stawiamy przed nimi wyzwania, które 
wymagają łączenia w praktyce wiedzy i 
wyobraźni, nauki i sztuki, rąk i umysłu. 
Jesteśmy przekonani, że w dzisiejszych 
czasach warto kształcić inicjatorów, nie 
imitatorów; ryzykantów, nie replikantów;  
pomysłodawców, nie podwykonawców.”

W tym roku wygrała w Polsce Szkoła 
Podstawowa nr 14 w Bydgoszczy. To 
szkoła publiczna. Słyszałam w radiu 
wywiad z jej dyrektorką, była szczęśliwa. 
Opowiadała, że to wspaniałe, twórcze, 
niezwykłe i kreatywne dzieciaki. Niedłu-
go wyjada do USA walczyć dalej, a może 
właśnie nie walczyć tylko pochwalić się 
realizacją swoich własnych pomysłów, 
jako zgranej drużyny. Ciekawa jestem, 
czy w Milanówku jest, chociaż jeden wy-
kształcony tzw. trener tego programu? 

Aleksandra Bankiewicz

Odyseusze
Aura wyjątkowo sprzyja kleszczom. 
Brak zimy i wczesna wiosna sprawiły, 
że kleszcze już zbierają swoje żniwa. 
Atakują psy z ukrycia i po cichu przed 
niczego nieświadomym właścicielem. 
Często kleszcz przyssany do zwierzęcia 
wprowadza do jego krwiobiegu chorobo-
twórcze pierwotniaki babeszjozy, które 
atakują krwinki czerwone i gwałtownie 
namnaża się. W efekcie dochodzi do 
rozerwania krwinek i tym samym do 
anemii oraz znacznego uszkodzenia 
narządów wewnętrznych, w szczególno-
ści nerek i wątroby.  Ryzyko zarażenia,  
w dużej mierze zależy od tego na jak 
długo kleszcz się przyssał do zwierzę-
cia - jeśli się go wyjmie w ciągu doby 
ryzyko jest  dużo mniejsze.

Co nas powinno poważnie zaniepokoić?

Babeszjoza wcześnie rozpoznana daje 
się leczyć. Poważnymi sygnałami alar-
mowymi są: apatia  (zwierzę jest oso-
wiałe, nie cieszy się ze spacerów i in-
nych rzeczy, które dotychczas sprawiały 
mu radość), brak apetytu (nie chce jeść, 
ani pić, choć jeśli występuje tempera-
tura zwierzę będzie pić dużo płynów), 

wysoka gorączka, wymioty, biegunka 
(często z domieszką krwi), problemy 
z oddawaniem moczu lub oddawanie 
moczu o brązowym zabarwieniu (krwio-
mocz), niewydolność oddechowa i krą-
żeniowa, zaburzenia ze strony układu 
nerwowego. W przypadku podejrzenia 
choroby psa, trzeba jak najszybciej zgło-
sić się z nim do weterynarza!

Gabinety weterynaryjne aktualnie odno-
towują dużą liczbę zgłoszeń. Leczenie 
jest skomplikowane i kosztowne. Czę-
sto za późno zauważamy objawy i kro-
plówki nie są już w stanie pomóc. Pies 
umiera powoli a my jesteśmy bezradni. 
Patrząc na jego cierpienia umieramy 
razem z psem. Wszystkie psy powinny 
być zabezpieczone przeciw kleszczom. 
Zapobieganie jest proste. Wystarczy an-
tykleszczowa obroża, która zabezpiecza 
na cały sezon lub wciśnięcie specjal-
nego preparatu w skórę między łopatki. 
Lepiej zapobiegać niż leczyć i wydać 
kilkadziesiąt zł na profilaktykę niż kil-
kaset na leczenie, które niestety często 
kończy się śmiercią.

Agnieszka Czapczyńska TOZ 

Umierać  
razem z psem

W okolicach ulicy Krakowskiej między 
stacją kolejową a kładką w kierunku 
Brwinowa stała się rzecz nieprzy-
jemna, która spowodowała liczne 
monity mieszkańców zarówno 
do redakcji Bibuły jak i Towa-
rzystwa Opieki nad Zwierzęta-
mi. PKP znane z podejmowania najbar-
dziej bezmyślnych decyzji, prowadząc 
prace wzdłuż torów zerwało skarpę 
będącą siedliskiem jeży, które w ilości 
kilkudziesięciu sztuk zostały wyrzucone 
na jezdnię, tory kolejowe. Alarm, który 
wszczęli mieszkańcy dotyczył nie tylko 

tego, że kilkadziesiąt jeży rozłazi się 
po okolicznych jezdniach, ale tego, 

że trwa właśnie ich okres lęgowy,  
w którym ciężarne zwierzątka  

zostały pozbawione legowisk,  
a te, które się już urodziły zosta-
ły zniszczone razem z miej-

scami swojego bytowania. Wszystkich, 
którzy nie wiedzą jak pomóc jeżom,  
odsyłamy do strony internetowej Fun‑
dacji igliwiak ‑ Pogotowie jeżowe

 
TOZ

Uwaga jeże! 
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Wiosna za pasem i wkrótce milanowskie ogrody to-
nąć będą w kwiatach. Jednymi z najbardziej dekora-
cyjnych kwiatów są lilie.

Największym problemem w uprawie tych kwiatów jest 
odstraszenie amatorów cebulek lilii. Amatorzy ich 
cebulek mają zwykle miękkie futerko, ogonek, ząbki  
i uciekają tak szybko, że trudno trafić w nich butem, 
konewką lub jakimkolwiek innym ciężkim przed-
miotem. Amatorów cebulek lilii odstraszyć może 
posadzenie obok lilii cesarskiej korony, której ama-
torzy cebulek lilii nie znoszą, uważając, że potwornie 
śmierdzi. Alternatywnie można umieścić cebulki lilii  
w plastikowym koszyku zakopanym następnie w zie-
mi, ale to niespecjalnie działa bo amatorzy cebulek 
lilii są raczej cwani. Koszyczek ułatwia natomiast  
lokalizowanie tego co zostało z cebulek lilii po tym jak 

już skonsumują je ich amatorzy. 

Poza tym, o liliach warto wiedzieć, że lubią glebę 
kwaśną, co oznacza, że tam gdzie się dobrze udają 
dobrze udawać będzie się też borówka amerykańska. 
O ile lilie są ładne, ale bezużyteczne o tyle borówka 
amerykańska wprost przeciwnie. Zwłaszcza ze śmie-
taną i cukrem.        

Najprostsze w uprawie są lilie azjatyckie, którym  
generalnie mało co przeszkadza i nie mają więk-
szych wymagań. Wystarczy zakopać cebulki wczesną 
jesienią, albo  wczesną wiosną i poczekać co z nich 
wyrośnie. Z reguły coś wyrasta bez większego proble-
mu chyba, że wcześniej do lilii dobiorą się amatorzy 
cebulek lilii. Jak nietrudno zgadnąć wtedy nic wyrasta.

Poradniki ogrodnicze radzą ponadto, żeby nie kupo-
wać cebulek lilii zasuszonych albo uszkodzonych. 
Cóż, wszystko jest kwestią ceny. Jeśli na wyprzedaży 
w sklepie ogrodniczym trafią się akurat nieoznakowa-

ne podsuszone cebulki za ułamek oryginalnej ceny  
to dlaczego nie? Oczywiście nie mogą być zupeł-
nie zasuszone tylko jeszcze mniej więcej rokować.  
To wtedy trochę jak kupowanie jajka z niespodzianką,  
z którego nie wiadomo co (i czy w ogóle) wyrośnie.

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 lilie

MILANÓWEK, nasze miasteczko, sama 
nazwa ma taki MIŁY wydźwięk, niesie  
w sobie sympatię i miłe uczucia do-
tyczące samego miejsca. Miła nowa 
– osada, pewnie ktoś tak sobie pomy-
ślał zakładając letnisko. Teraz mówi się  
o naszym mieście MILIARDÓWEK - tak 
na bogato, że mieszka tu dużo dzianych 
gości. Elita. Nie będziemy, przez grzecz-
ność dyskredytować tej miłej informa-
cji, chociaż szkoda, że nie osiągamy 
takiego statusu majątkowego jak np. 
Konstancin. 

HOLIŁUDEK – tak zaczęto mówić o na-
szym miasteczku, gdy zamieszkało tu 
kilka aktorskich rodzin.

Dzieci młodsze nazywają Milanówek: 
MIASTO KRÓWEK, słodko, smakowicie  
i z domieszką tradycji. Młodzież: MELAN-
ŻÓWEK, od częstych imprez domówek, 
bo miejsc do imprezowania to u nas 
jak na lekarstwo, zwyczajnie nie ma. Te 
wszystkie miłe, skądinąd nazwy świad-

czą o nas, że kochamy nasze miasto, że 
lubimy w nim być, żyć, dojeżdzać cho-
ciaż KM podnoszą poprzeczkę każdego 
dnia dodając kolejny pakiet szykan  wo-
bec nas pasażerów. 

Dajemy radę, bo kochamy nasz Milano-
wek. Dlatego nie rozumiem, dlaczego 
pani w wełnianym, drogim płaszczu, 
elegancka mieszkanka naszego Mi-
lanówka, wyrzuca wysmarkawszy so-
bie nos, chusteczkę jednorazową na 
chodnik, chociaż śmietnik akurat ma  
w zasięgu wzroku. A na zwróconą uwa-
gę, że coś zgubiła wdaje się w grubian-
ską pyskówkę, że co mnie to obchodzi 
co ona zrobiła ze swoją chustką a wo-
góle to dba o zatrudnienie bezrobotnych  
przy sprzątaniu miasta. Łups, inwestor 
jakiś? Wolontariuszka? Niezła tupeciara. 

Pan w wypasionej bryce przyśpiesza 
przed przejściem dla pieszych, jakby 
chciał pokazać, że ma taką super bry-
kę, że taki biznesmem jak on to, nie ma 

czasu na głupoty związane z przepi-
sami o ruchu drogowym, jest przecież 
ponad prawem w naszym mieście. Dla-
czego korporacyjna, młoda elegantka  
w obcisłym kostiumie ciska plastiko-
wym opakowaniem po odchudzającym 
jogurcie w żywopłot miejski, bez zaże-
nowania, „skończyłam i już”, tu i teraz. 
Przecież teraz to opakowanie jest lżej-
sze, przecież teraz można je donieść  
do śmietnika, miejskiego czy też domo-
wego, przecież mamy system śmiecio-
wy najdroższy w okolicy. 

Palacze rzucający kiepy i opakowania 
po fajkach, gdzie popadnie, pijaczki  
ciskający małpeczki i puszki do cu-
dzych ogrodów. Głupole rozbijający 
szklane flaszki dla rozrywki. Co się  
z nami stało?

Gdzie się podziali gentelmeni, rasowi 
faceci? Kulturalne, eleganckie panie?

Dlaczego jesteśmy tacy chamscy i gru-

biańscy, wyszczekani jak wiejskie burki?

Dlaczego zapomnieliśmy, że najpierw 
się wychodzi ze sklepu, przychodni  
a nie wpycha do środka pomieszcze-
nia? Dlaczego używamy wulgaryzmów 
w powszedniej, codziennej rozmowie? 
Dlaczego nie przestrzegamy ciszy noc-
nej i wydzieramy się pod oknami na-
szych sąsiadów. Dlaczego palimy śmie-
ci w naszych piecach trując i smrodząc 
całą okolicę? Dlaczego parkujemy na 
trawnikach, zastawiamy cudze bramy, 
albo zajmujemy bezmyślnie 2 miejsca 
parkingowe?

Dlaczego ochlapujemy przechodniów 
i ignorujemy ich, gdy stoją przy przej-
ściach manifestując chęć wejścia na 
pasy? Co się z nami stało? Gdzie zgu-
biliśmy kindersztubę, dobre maniery, 
życzliwość wobec bliźniego swego,  
sąsiada?

Dlaczego nie myślimy w kategoriach 
wspólnego interesu, dlaczego nie stara-
my się, żeby było nam lepiej, wygodniej, 
czyściej? Nam wszystkim, w naszym 
miłym, kochanym Milanówku.

Ula Święcicka

MIŁY MILANÓWEK

Ludzie chętnie siadają na ulicy , jeśli mają atrakcyjny 
powód ku temu.

Siedzeniu na ulicy sprzyjają takie atrakcje jak: jedze-
nie, picie, ciekawy lub ładny widok, oglądanie innych 
ludzi lub wydarzeń, spotkanie ze znajomymi, czytanie 
gazety a nawet książki.

Ważne są lokalne warunki klimatyczne, np. osłonię-
cie od wiatru, albo ochładzający przewiew, słońce lub 
cień, widno lub półmrok itp.

Ale najważniejsza wydaje się lokalizacja siedzenia 
w otoczeniu. Preferowane są miejsca do siedzenia 

wzdłuż fasad i granic przestrzeni z oparciem prze-
strzennym za plecami ponad miejsca „pływające”  
w środku przestrzeni publicznej. Ważne jest, aby były  
z widokiem przed siedzącym lub na boki.

Najlepiej , jeśli siedzenie usytuowane jest w niewielkiej 
przestrzeni wewnątrz większej, np. nisza, narożnik, 
jako miejsce oferujące intymność oraz bezpieczeń-
stwo a także dobry mikroklimat. 

Czyli najważniejsze są ORIENTACJA I WIDOK.

RODZAJE SIEDZEŃ.

Siedzenia główne jak ławki, krzesła, leżaki, fotele za-
pewniają wygodę, ale ich ilość musi być ograniczona.

Siedzenia uzupełniające jak schody, stopnie,, niskie 
ścianki, pudła, podesty zapewniają nieograniczoną 
ilość miejsca.

Mix obu rodzajów siedzeń umożliwia zmiany w zależ-
ności od potrzeb.

Architektura miejska powinna mieć wiele detali, które 
nadają się do siedzenia, np. murki, występy.

Najlepszy WIDOK można uzyskać siedząc ze słońcem 
a nie pod słońce.

Siedząc,  uważniej odbieramy ODGŁOSY miasta, które 
tworzą tło dal widoku.

Gdy ulica z ruchem samochodowym przekształca się 
w ulicę pieszą, pojawiają się odgłosy kroków, rozmów, 
zabaw dzieci, muzyki, szelest liści na drzewach, jeśli 
są i ptaków, plusk wody, itp.

BEZPIECZEŃSTWO wzrasta wraz z intensywnością ru-

chu pieszego i to jest naturalne „pilnowanie ulic” ludzi 
przez ludzi nawzajem. Istnieje związek pomiędzy po-
ziomem aktywności a stopniem bezpieczeństwa na 
ulicy. Istnieje wtedy znaczna wzajemna ochrona ludzi 
i zbędne są kamery podglądające nas.

Oto kilka uwag jak ustawić  ławki w mieście.

Przygotowała Krystyna Słowik 
- architekt, na podstawie książki  

„Życie między budynkami” Jana Gehla.

JAK USTAWIĆ ŁAWKI W MIEŚCIE?

Sąsiadka przyniosła mi nowy milanow-
ski tytuł prasowy pt. „Społeczna, czyli 
jaka?” Temat drugiego (marcowo-kwiet-
niowego) numeru brzmi: „Edukacja i 
talent”. Dwumiesięcznik przybliża mila-
nowianom społeczne placówki oświato-
we (Społeczne LO nr 5 STO, Gimnazjum 
Społeczne Milanowskiego Towarzystwa 
Edukacyjnego, Integracyjna Społecz-
ną Szkołę Podstawową nr 18 im. gen. 
A.E. Fieldorfa, Przedszkole Społeczne i 
Pracownie Edukacyjno-Terapeutyczna 
„Promyk”). Publikacja współfinansowana 
jest ze środków przeznaczonych przez 
miasto w ramach Otwartego Konkursu 
Ofert. Autorami artykułów są nauczycie-
le i uczniowie. Dziecko już w wieku od 
dwóch i pół lat aż do złożenia matury 
może zostać wpisane w kameralny, 
życzliwy i dobrze kształcący system 
edukacyjny. Małe klasy, nauczyciele z 
pasją, wiele ciekawych zajęć pozalek-
cyjnych. Tak powinna wyglądać każda 
szkoła, nie tylko społeczna. Za pobiera-
nie takiej nauki rodzice płacą niemałe 
pieniądze w formie czesnego. Znam 
wielodzietną rodzinę, średniozamożną, 
która świadomie kształci dzieci w szko-
łach publicznych, ponieważ jest prze-
ciwna wychowywaniu w cieplarnianych 
warunkach. Rodzice uważają, że dzieci 
winny wzrastać w różnorodnym, lokal-
nym środowisku i zderzać się z proble-
mami codzienności bez ochronnego 

parasola. Dobrze, że jest wybór. Liceum 
powstało z inicjatywy nauczycieli pp 
Szadkowskich a przedszkole z inicjaty-
wy rodziców. Bardzo dobrze, że istnieją, 
że są społeczne tzn dzieci, nauczycieli 
i rodziców. Przeczytałam tę gazetę bar-
dzo uważnie i gdybym miała znaleźć 
wspólny mianownik dla wszystkich 
placówek, to byłaby to podmiotowość 
ucznia, uwaga i troska o wszechstronny 
jego rozwój. Zachęcam do lektury. Chcę 
przytoczyć końcowy fragment artykułu 
Agnieszki Jarząbek z LO: „..przy każdej 
sposobności wspieramy największy ta-
lent, talent słuchania i rozmowy. Uczy-
my i siebie i uczniów, że najistotniejsza 
jest kultura dialogu, umiejętności słu-
chania czyichś racji bez negatywnych 
emocji i niecierpliwości. Staramy się 
tworzyć sposobność do nieskrępowa-
nego, ale zgodnego z zasadami kultu-
ry i dobrego obyczaju, wypowiedzenia 
własnych poglądów i pokazujemy, jak 
ich bronić. Chronimy talent wzajemne-
go szacunku, niestety coraz rzadszy w 
relacjach międzyludzkich”… Trochę mi 
wstyd, za dorosłych skaczących sobie 
do oczu wśród niewybrednych epi-
tetów, krzyczących i zagłuszających 
siebie nawzajem, agresywnych, wręcz 
chamskich. Może powinniśmy wrócić do 
szkoły?

Ewa Noińska

Trwa zbieranie materiału przez ptaki do 
budowy gniazd. Jak się okazuje przydać 
się mogą nie tylko źdźbła trawy, ale na-
wet długie włosy psa, który właśnie był 
czesany czy kłaczki z wietrzonego na 
dworze koca. Smutnym widokiem są 
fragmenty folii wplecione w gniazdka, 
sznurek lub nici. Niestety te ostatnie 
mogą okazać się śmiertelnym zagro-
żeniem. Ptaki zaplątują się nogami i 
nie mogą potem wylecieć z gniazda 
lub wylatują, ale trwale okaleczone. 
Dlatego tak ważne jest, aby zabierać ze 
sobą napotkane na ziemi czy chodniku 
fragmenty sznurków, nici, wstążek. Ptaki 
padają też ofiarą naszych czworono-
gów, bo na przykład koty nie mają ob-
różek lub po prostu koczują od świtu do 
nocy w ogrodach, kiedy to ptasi rodzice 
szukają pokarmu dla młodych. Często 
są też głodne, bo właściciel wyznaje 

zasadę, że sobie coś zwierzę upoluje… . 
Niestety coraz częściej psy penetrują za 
naszym przyzwoleniem dzikie miejsca 
bez nadzoru, bo niech się dobrze wybie-
ga…, najlepiej w lesie czy na dzikiej łące. 
A tam przecież żyją inne zwierzęta! Szy-
kują sobie gniazda na ziemi, w trawach, 
w krzewach. Pies jest poza zasięgiem 
wzroku, nie wiemy, zatem jakie tragedie 
się mogą wydarzyć w przeciągu kilku 
minut. Pamiętajmy jednak, że śmierć 
czy kalectwo jednego dorosłego ptaka 
wiosną oznacza śmierć kilku czy kilku-
nastu młodych w gnieździe.

Pomóżmy dzikim zwierzętom prostymi 
metodami. Bądźmy uważni wobec za-
chowań swoich czworonogów, kochajmy 
je mądrą miłością. Żyjące obok dzikie 
zwierzęta są bezbronne a ich przestrzeń 
do życia kurczy się w zastraszającym 
tempie. I to się dzieje też NIESTETY za 
naszą przyczyną.  

Anna Krawczyk

Wiosna

talent dialogu
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Ludzie listy piszą
Droga Redakcjo

Coraz bardziej mnożą się protesty na totalnie bez-
myślne gospodarowanie burmistrza Milanówka./…/ 
Znów problem śmieci. Bezmyślnym, władczym rzą-
dzeniem narobił długów, teraz chce ratować skó-
rę, chwytając się wszelkich sposobów, żeby te długi 
zmniejszyć. I znów dzieje się to kosztem społeczeń-
stwa. 

Zachodzi zasadnicze pytanie, co ma zrobić np. oso-
ba samotna, starsza, która żyje bardzo skromnie i 
oszczędnie, która żeby worki ze śmieciami napełnić 
(do pełna) musi śmiecie gromadzić przez 3-4 mie-
siące? Przecież wystawianie ich z kilkoma śmieciami 
byłoby nie ekologiczne i przysparzało tylko pracy fir-
mom sprzątającym worki, podrażało ich koszty i ceny 
worków. 

Podobno badania wykazały, że samotne osoby wy-
twarzają więcej śmieci niż rodzina. Tylko, że nie są to 
osoby starsze, ale osoby samotne młode! Zasadnicze 
pytanie, którego nie zadali sobie ani urzędnicy w Mila-
nówku ani decydujący o stawkach za śmieci, to skąd 
taka samotna starsza osoba ma brać te śmieci? Od-
padki organiczne- idą na kompost, nieliczne gazety – 
na rozpałkę, puszek starsi ludzie nie kupują, bo drogie 
i niezdrowe, a makulaturę mają z ulotek wrzucanych 
do skrzynek pocztowych. Starsi ludzie nie uchylają się 
od ponoszenia opłat, tylko nie chcą płacić za niewy-
korzystane usługi. 

Starsi ludzie pytają, co mają robić, ale nie dostają z 
urzędu odpowiedzi. Ja jestem w podobnej sytuacji. Co 
mam robić? Wystawiać puste worki, czy zrezygnować 
z tej usługi? 

W związku z niezamieszczeniem pełnej treści listu 
dane autora pozostawiamy do wiadomości redakcji.

Szanowna Redakcjo,

Bieżące sprawy w mieście - wg. Burmistrza

Dostęp do informacji publicznej.
Burmistrz wyjaśnia, że ostatnio Urząd Miasta otrzy-
muje lawinę wniosków o udostępnienie różnych in-
formacji publicznych zawierających kilkanaście lub 
kilkadziesiąt pytań składanych często przez tych sa-
mych kilku nadawców.

Nie sposób odpowiadać na nie na bieżąco. Burmistrz 
podaje przykład większego miasta Wrocławia, który 
liczy 600 tys. i w 2011 r. otrzymał 364 wnioski, czyli 
tyle samo, co Milanówek, liczący 15 tys. mieszkań-
ców. Dlaczego w Milanówku pojawia się taka reakcja 
mieszkańców? Jaki jest powód patologii w relacjach 
urząd- mieszkańcy? Dlaczego np. we Wrocławiu ra-

dzą sobie z tym lepiej? 

Przecież to dzieje się w tym samym kraju, czasie  
i warunkach.

Może lepiej przeznaczyć te same pieniądze, czas, 
oraz intelekt na zapobieganie takim zjawiskom, po 
rozpoznaniu przyczyny ich powstawania?

To nazywa się niegospodarność, którą można zarzu-
cić urzędnikom, również w takim przypadku.

Wycinka drzew z powodu modernizacja linii  
kolejowej.
Burmistrz informuje, że do wycinki zostały zakwalifi-
kowane przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków 
i Urząd Miasta jedynie drzewa i krzewy, które kolidują 
z planowanymi ekranami akustycznymi. 

Została zdecydowanie pomylona kolejność i priorytet 
zwłaszcza w Mieście – ogrodzie, w którym chcemy 
mieszkać.

To nie drzewa i krzewy mają podporządkować się bu-
dowaniu ekranów, ale odwrotnie! To w projekcie ekra-
nów a potem ich realizacji dostosowuje się linię ich 
poprowadzenia, wygląd, formę i jakość, do istniejące-
go otoczenia, głównie do istniejących drzew i krzewów. 
Współczesne możliwości techniczne to umożliwiają, 
trzeba tylko umieć i chcieć z nich skorzystać. Wtedy 
nie trzeba wycinać żadnego drzewa po za wyjątko-
wymi przypadkami. To jest możliwe a wręcz obliga-
toryjne!

Podczas wycinki drzew „pod ekrany” należy spodzie-
wać się kolejnej reakcji mieszkańców w postaci pro-
testów, które mogą wstrzymywać budowę.

To będzie kolejny przykład niegospodarności urzęd-
ników.

Nowe ławki i kosze w mieście.
Mamy nadzieję, że ławki w mieście będą odpowiednie 
i postawione w odpowiednich miejscach i nie będzie 
trzeba niektórych likwidować jak poprzednio. Mamy 
nadzieję na lepszą gospodarność urzędników, bo 
okazuje się, że nawet temat ŁAWKI wymaga dodat-
kowej wiedzy.

Zmiana nazwy Referatu Geodezji i Gospodarki  
Przestrzennej na Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.
To tylko nazwa, ale symbolizuje w kolejności słów 
priorytety w działalności referatu, tzn. najpierw go-
spodarka nieruchomościami a potem planowanie 
przestrzenne. I to jest znowu odwrócenie kolejności, 
jako objaw negatywnych zjawisk, gdy planowanie 
przestrzenne podporządkowuje się rynkowi nierucho-
mości.

Pracownicy tego referatu mają możliwość i szansę 
użycia wszystkich swoich narzędzi i kompetencji, 
aby miasto przed tym bronić. Proponuję zamie-
nić kolejność słów w nazwie na Referat Planowania 
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, jako 
symbol zamiany niegospodarności w gospodarność.

Nowi mieszkańcy Milanówka.

Droga Redakcjo

Wszyscy mieszkańcy ul. Wigury podpisali się pod 
listem w sprawie naszej ulicy. Pierwszym proble-
mem była konieczność wysypania drogi tłuczniem, 
co aktualnie ma miejsce i teraz stan drogi zapewne 
poprawi się. Drugi, to samochody podwożące dzieci 
do przedszkola i niszczące ulicę. Auta parkowane są 
bezmyślnie na trawnikach, bramach, byle nie przejść 
paru metrów na piechotę.  Ciągle niszczona jest zie-
leń, rozjeżdżane są trawniki pod posesjami. Niektórzy 
mieszkańcy zaczęli z bezsilności osłaniać drzewa 
oponami samochodowymi. Od ulicy Podgórnej zro-
biona jest zatoka dla samochodów podjeżdżających 
do przedszkola, ale część kierowców parkuje gdzie 
popadnie, nie szanując ani czyjeś własności, ani pra-
cy. Może jedynym wyjściem z sytuacji okaże się zakaz 
zatrzymywania?

Tomasz Piskorski

Witam Państwa

Jestem wieloletnią mieszkanką Milanówka i jak nie-
jeden milanowianin jestem oburzona ścięciem starej 
topoli na ul. Dworcowej na skwerze przy piekarni, jak 
również pięknej lipy przy poczcie na ul. Piłsudskie-
go. Referat Ochrony Środowiska powinien chronić 
milanowski drzewostan, a miasto uwzględniać głos 
mieszkańców w sprawie ścinania drzew w naszym 
mieście.

Katarzyna Kazimierczak

Szanowna Redakcjo

Byłam na tym wiecu zorganizowanym w związku z 
cenami (bardzo wysokimi) za śmiecie i byłam zde-
gustowana. Burmistrz otoczył się murem swoich 
popleczników, którzy zaczęli gadać infantylne bzdury. 
Np. pan z czerwoną twarzą i nosem wyskoczył przed 
kamerę (widać nie wyzbył się resztek wstydu) twier-
dząc, że Milanówek był spokojny, dopóki radne opo-
zycyjne nie zaczęły mącić. Pewnie – w dotychczas 
ospałej, wygodnickiej radzie miasta znalazły się na 
szczęście najbardziej czynne radne, które wreszcie 
chcą zrobić cos dobrego dla miasta. Ale na przeszko-
dzie zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie podoba 
i to właśnie on mąci udaremniając wysiłki i nie przyj-
dzie mu do głowy, że te działania- tych odważnych 
radnych są i w jego interesie. Ładne to podziękowania 
dla tych, którzy poświęcają swój czas, zdrowie, nerwy 

dla dobra nas wszystkich. Ciekawe czy ci krzykacze, 
co „wszystko na nie”, byle był spokój doczekają się 
podziękowania i zapłaty od tego, w imieniu, którego 
przed kamerami się awanturowali. Założę się, że nie. 
Ciekawe również, że ani burmistrz ani nikt z jego świ-
ty nie umiał odpowiedzieć na kilkakrotnie zadawane 
pytanie, (które widniało również na transparentach) 
na co burmistrz wydaje nasze społeczne pieniądze? 
Zapewne do końca nikt nie doczeka się konkretnej 
odpowiedzi na to pytanie, więc to stracone pieniądze.

Izabella Klijanowicz

Dlaczego?

Moje małe dzieci mieszkają w Milanówku ze względów 
zdrowotnych. Przenieśliśmy się tu 3 lata temu i był 
to świadomy wybór. Uczymy dzieci przyrody, tajemnic 
natury. Obserwujemy ptaki, które gniazdują w naszym 
ogrodzie w dziuplach i specjalnych domkach zawie-
szonych na drzewach. Od dwóch lat osiedliła się i pra-
wie oswoiła z naszymi zwierzętami para ptaków (chy-
ba synogarlic). Wychowywały młode w gnieździe na 
wysokim świerku. Zawsze na wiosnę czekaliśmy na tę 
gruchającą miłośnie wierną parę. Tej wiosny też przy-
leciały i zaczęły remontować gniazdo po zimie. Pew-
nego dnia dzieci zauważyły, że jeden ptak jest bardzo 
niespokojny, fruwa w kółko i wydaje dziwne dźwięki. 
Ląduje na trawie i znowu rozpacza w locie. Na trawie 
leżał drugi ptak, już nie oddychał. Ranny, jeszcze zdo-
łał powrócić do swojego ogrodu i padł martwy. Miał 
dużą krwawą plamę i przestrzeloną pierś. Pochowali-
śmy go pod świerkiem a na gałęzi wiernie czekała sa-
motna synogarlica. Co można powiedzieć dzieciom? 
My dorośli z trudem hamowaliśmy łzy. Kto strzela do 
ptaków w rejonie ulic Parkowej, Krasińskiego, Chrza-
nowskiej? Rozpytujemy sąsiadów, dlaczego? Czasem 
słyszą jakieś strzały, ale wydawały się niegroźne. Plot-
ki krążą o jakimś niezrównoważonym człowieku, który 
nie lubi ptaków i podobno jest bezkarny…Dzieci bez 
zwykłej radości czekały na świątecznego zajączka- to 
ich pierwsze dramatyczne doświadczenie ze złym, 
dorosłym człowiekiem. Tak pięknie jest wokół, zielono, 
radośnie. Wiosna ma w sobie tyle nadziei, optymizmu 
i witalności a w nasze serca wkradł się niepokój i żal.

Nazwisko do wiadomości redakcji

Szanowna Redakcjo

W okolicach cmentarza, na Wojska Polskiego i Pod-
górnej od półtora roku trwa pokaz niegospodarności, 
nieudolności i niechlujstwa. Zryty asfalt zastąpiony 

jakimś tłuczniem i dziury w jezdni, brak dojazdu do 
cmentarza, wykroty w jezdni i chodnikach, sterczące 
z ziemi kawałki rur, druty i przewody, błoto i walają-
ce się resztki materiałów budowlanych – tak wyglą-
da miasto-ogród w swojej reprezentacyjnej części, 
bo przecież ta okolica jest często odwiedzana przez 
mieszkańców i gości. Zabytkowy, urokliwy, kameralny 
cmentarz jest przecież Milanówka wizytówką. 

Narzekają mieszkańcy, bo nie wiedzą, która ulica 
będzie nieprzejezdna. Znaki o tym nie informują. Je-
dziesz dopóki możesz, potem, jak widzisz wielki lej w 
ziemi i rozchwianą barierkę, to musisz się wycofać i 
szukać objazdu na własną rękę. Broń Boże nie wolno 
ci słuchać znaków, bo wrąbiesz się w błoto po zderza-
ki na Małej i jeśli nawet uda ci się szczęśliwie stamtąd 
wyjechać, wylądujesz w Chrzanowie. Kilka dni temu 
udało mi się wyjechać Wojska Polskiego do centrum, 
ale już nie mogłam tamtędy wrócić. W ciągu godziny 
jezdnia została odgrodzona barierkami, co nie zosta-
ło poprzedzone żadnym ostrzeżeniem i informacją o 
objeździe. Bardzo spieszyłam się do domu, mój czas 
był ściśle wyliczony, więc wysiadłam z auta, przesta-
wiłam tę barierkę i jakoś przejechałam – uff, udało 
się ominąć pokaźną dziurę. Jak sobie radzą osoby 
prowadzące firmy i warsztaty w tej okolicy? Jak do-
jeżdżają do nich klienci? Zapewne tak jak do mnie: 
dzwonią, że nagle znaleźli się na placu budowy pro-
szą o wskazówki, co dalej? Ja często prowadzę ich do 
siebie przez telefon. Ale np. właściciel sklepiku przy 
Małej nie doprowadzi w ten sposób do siebie klientów. 
Większą cześć z nich po prostu już stracił, bo mało 
kto będzie brnął jakimiś kilometrowymi objazdami, 
żeby kupić mleko akurat tam. Kupi gdzie indziej, np. 
w Biedronce, Tesco i Lidlu. No i bardzo dobrze! Po co 
mają nasi zarabiać, jak może koncern? 

Osobna historia to pracownicy tych ekip remonto-
wych, których, owszem, czasem widać na budowie. 
Mową ciała i mimiką komunikują jedno „Nienerwowo. 
Gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy”. 
Drzemią, więc w przytulnych kabinach dźwigowych, 
kontemplują wnętrza dziur i rowów, oparci o łopaty 
przyglądają się przechodniom. Jeśli ktoś z państwa 
zapomniał, jak to się kiedyś pracowało, zapraszamy! 

Kiedy to wszystko się skończy? Nie wiadomo. A bo 
to się da przewidzieć? Tegoroczna zima była lekka, 
ale kto wie, jaka będzie następna, czy nie zastopuje 
prac na dobre. Bo wbrew logice i zdrowemu rozsąd-
kowi budowa nabiera tempa późną jesienią, to wtedy 
powstaje jeszcze więcej wykopków i dziur. Zapewne 
jakaś logika i czyjeś interesy za tym stoją, ale jakie, 
pozostaje tajemnicą władz miasta, które zgotowały 
nam ten skandaliczny bałagan. 

Elżbieta Bazgier

Szanowna Redakcjo.

W związku z prowokacyjnym listem obywatela Szu-
warka w płynnej sprawie, chciałbym Was namówić 
abyście opublikowali katalog spraw które są uzależ-
nione od demokratycznej decyzji naszych radnych. 
(cena za śmieci, maksymalne podatki, cena wody 
itd.) Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości  podobnej 
sytuacji jak w liście obywatela Szuwarka. I tak obywa-
tel Wodnik Szuwarek zamiast zawracać (powiedzmy) 
głowę kasjerce w Biedronce, udałby się do radnej i 
połączyłby przyjemne z pożytecznym.

Podobny problem wody poruszał Gruza w serialu 
Czterdziestolatek. Było to dosyć dawno i obywatel 
Szuwarek może tych tematów nie pamiętać.

Serdecznie Pozdrawiam Popek

P.S 
Duże Ci

Nie da CI Brzydka 
Nie da CI Ładna 
Tego co może 
Obiecać CI Radna.

Szanowni Czytelnicy nadsyłający listy

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby w listach nie 
zamieszczać słów i porównań, które utrudniłyby ich 
publikacje i stawiałyby nas w trudnej sytuacji. Emocje 
są coraz większe, cierpliwości coraz mniej. Rozumiem 
to. Jednak gazeta stara się reprezentować określony 
poziom. Jesteśmy ostrożny i umiarkowani, nie odpo-
wiadamy na zaczepki, nie ulegamy prowokacjom, a 
anonimy wyrzucamy do kosza. Staramy się nie pisać 
rzeczy z powodu, których musielibyśmy chodzić po 
sądach. Tym różnimy się od innych lokalnych mediów.

T.G.S.

Książkę nagrodę -  „Pica-Tika” Darii Selka-Bona  
przekazujemy autorce listu "Dlaczego?" i jej dzieciom.

Można chyba śmiało powiedzieć, że 
czegoś takiego Milanówek już dawno 
nie widział. Kilkaset osób zebranych 
na placu przy ul.Warszawskiej, kilkuna-
stu mówców wsród których byli radni, 
przedstawiciele stowarzyszeń i zwykli 
mieszkańcy, gorące oklaski towarzy-
szące każdemu mówcy.

Spotkanie, które odbyło się w Milanów-
ku w sobotę niewątpliwie było bardzo 
potrzebne. Niewiele jest w końcu okazji 
przy których mieszkańcy mogą publicz-
nie wypowiedzieć się o tym co ich boli 
w ich mieście i zostać wysłuchanym, a 
takich tematów nazbierało się niewąt-
pliwie dużo: wysokie opłaty za śmieci, 

problemy z przyjęciem dziecka do pu-
blicznego przedszkola, wydatki mila-
nowskiej „władzy” z których nie chce się 
wytłumaczyć.

To, że na tym spotkaniu zjawiło się 
znacznie więcej mieszkańców niż na 
którymkolwiek spotkań burmistrza z 

mieszkańcami dowodzi chyba tego, że 
jego organizatorzy trafili w samo sedno 
tego co w Milanówku jest potrzebne. 
Możliwość otwartej debaty o proble-
mach miasta, jawność funkcjonowania 
magistratu, racjonalne wydawanie pie-
niędzy i szacunek dla mieszkańców.

PROTEST NIEZWYKLE UDANY
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ZDJĘCIE MIESIĄCA

Nie chodzi tu o zdjęcie-usunięcie, ale o zdjęcie, czyli 
fotografię, która obiegła wszelkie portale, trafiła  
do okolicznych gazet i oglądana przez cały powiat  
wywołała burzliwe dyskusje. Zdjęcie-usunięcie  
nastąpiło natomiast pod osłoną nocy, w czasie, 
której napisy umieszczone na drzewie jednej  
z prywatnych posesji zostały zerwane i zniszczo-
ne. Na logikę, to jeśli treści umieszczone na tych 
plakatach godziły w czyjeś dobre imię lub zawierały 
nieprawdę to właściwsze wydaje się wystąpienie 
na drogę prawną. Miejmy nadzieję, że miasto ustali 
sprawcę, bo zajście miało miejsce na terenie moni-
torowanym, a milanowski monitoring jest przecież 
niezawodny. Cieszyć może fakt, że przy tej okazji 
ujawniło się kilku obrońców przyrody, bojących się 
czy ciężar napisów nie jest za duży dla gałęzi.  
W mieście, gdzie kilkudziesięcioletnie drzewa padają 
jak muchy pod miejskimi piłami, takie osoby są 
bardzo cenne dla środowiska. W metodzie usunięcia 
napisów można za to dostrzec zaczyn usuwania  
reklamowego śmietnika z miasta. Może miasto  
zechce w ten sposób pozbyć się banerów oblepiają-
cych Milanówek? 

PRZEBUDZENIE 

Do skrzynek na listy trafiły pierwsze spoty wyborcze. 
Tym razem w postaci obrzydliwych anonimów. Widać, 
że samorządowa kampania wyborcza ruszyła. Fajnie 
będzie w tym roku, widzę, że mamy szansę sięgnąć 
dna. Kampania ocknęła się z nic nie robienia 
radnych, z marazmu i budyniu. Czteroletniego 
drzemania, które przerywało głównie pobieranie diet. 
Przebudzenie przeradza się powoli w zajadły i na 
niziutkim poziomie atak na opozycję. A opozycja? 
Opozycja nie produkuje paszkwili, nie kolportuje 
anonimów pod osłoną nocy, tylko otrzepuje się  
z błota i pracuje dalej jawnie i wytrwale. I myślę,  
że to jest jednak pozytywna wiadomość.

DOKĄD ZMIERZAMY? 

Przysłano mi link, na którym obejrzałam program  
o nastrojach mieszkańców Milanówka nakręcony 
przed urzędem miasta przez TVP. To, co zobaczyłam, 
było przygnębiające, wstydliwe i smutne. Program 
podał jak na tacy nieprawidłowości, które ujawniła 
komisja rewizyjna. Obnażył styl zawiadywania  
miastem i radnych sprawujących władzę. Ci zamiast 
się wytłumaczyć przed mieszkańcami i obronić, 
jeszcze bardziej się pogrążali. Do tego patrzyła na 
to cała Polska. Nie w takim mieście chcemy żyć. 
Odpowiedzialność za taką sytuację ponoszą radni 
sprawujący władzę. To oni są ciałem ustawodawczym 
i podejmują decyzje na posiedzeniach  
rady. Burmistrz te decyzje potem wykonuje. 

KANALIZACYJNA AGITKA

Na wstępie oświadczam, że lubię swoje szambo  
i nie zamierzam podłączyć się do kanalizacji.  
Co jakiś czas pojawia się u mnie pan i na zasadzie 
„kup pan cegłę” namawia, aby podłączyć się do 
kanalizacji. Właściwie to mi tego pana szkoda, ale 

przecież nie będę podłączać się z litości. Jeśli ktoś 
chce, to to zrobi, jeśli nie, to nie. Antyreklamą stała 
się afera z podwójnymi cenami wody i karanie tych, 
co nie chcą płacić za spuszczanie do kanalizacji 
wody, która do niej spuszczana nie jest. Poświęcili-
śmy temu tematowi w poprzednim 87 wydaniu  
Bibuły sporo miejsca, bo uchwała przyjęta w tej spra-
wie przez radnych nadaje się do zaskarżenia  
i jest ustawowym bublem. Ludzie czekali na kana-
lizacje całe lata i w międzyczasie zbudowali sobie 
ekologiczne szamba albo własne mini oczyszczalnie 
i w takich wypadkach maja miejską kanalizację  
w pakiecie z rozkopanym ogrodem w nosie. Mogą 
sobie podlewać ogród, umyć rower albo nawet zbu-
dować ogrodowy prysznic i nikt nie będzie im kazał 
za zużytą wodę płacić podwójnie. To, że należy wodę 
oszczędzać jest zupełnie odrębna kwestią i miasto 
powinno do tego mieszkańców zachęcać prowadząc 
działania edukacyjne.

POSITIvE NEWS

WYRAźNY POWóD DO DUMY

W połowie kwietnia w szkole przy Żabim oczku 
odbyła się uroczystość poświęcona najbardziej 
znanej absolwentce szkoły. Jest nią Luiza Złotkowska 
mistrzyni Polski w łyżwiarstwie szybkim, która na 
zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi zdobyła 
srebrny medal. Spotkanie było okazją do rozstrzy-
gnięcia literacko - plastycznego konkursu „Nasi 
olimpijczycy w Soczi 2014” oraz świetną okazją do 
spotkania młodzieży z Luizą, która może być dla nich 
wzorem i autorytetem. Warto wspomnieć, że nasza 
sportsmenka pierwsze swoje kroki na panczenach 
stawiała pod okiem Krzysztofa Filipiaka. Luiza wkrót-
ce ma urodziny - fani mogą złożyć jej życzenia.

ZACZNIJMY OD SIEBIE

Cudowna aura pozwoliła na wcześniejsze prace 
ogrodowe. Zaczęłam od grabienia liści a mając 
dodatkowe moce przerobowe pierwszy raz odkąd 
mieszkam w Milanówku zagrabiłam cały ogród, co 
dało aż sto kilkadziesiąt worków. Nie patrząc na 
termin wywozu liści wystawiłam je na ulicę z zado-
woleniem, że wykonałam kawał solidnej roboty. Na 
następny dzień przyjechała straż miejska, pouczając 
o zasadach odbioru liści, do którego pozostało ponad 
3 tygodnie. Wywiązała się rozmowa, w której wyta-
czałam argumenty, że nie ma u mnie chodnika, więc 
worki nikomu nie przeszkadzają, że firma sprząta-
jąca działa nieterminowo i worki ze śmieciami nie 
raz stały przed posesją przez 2 tygodnie czekając 
tęsknie na kolejny termin. Ale strażnik o ładnym 
nazwisku powiedział jedno zdanie, które wytrąciło 
mi wszystkie argumenty z ręki: „zacznijmy od siebie”. 
Koniec, miał rację. Zamiast dyskutować, zabrałam się 
za wciąganie worków na posesję.

CZEGO BRAKOWAŁO W MILANóWKU?

W Milanówku przybywało zakładów fryzjerskich  
i aptek (wkrótce ma przybyć siódma), ale wyraźnie 
brakowało restauracji. Niektórzy mogli mieć ochotę 
pójść rano po gazetę i zjeść śniadanie w knajpie 

czytając poranna prasę i popijając kawę, ale  
w Milanówku nie było to możliwe. O lunchach i do-
brym tanim jedzeniu w ładnym wnętrzu i otoczeniu 
można było tylko pomarzyć. Wszyscy dziwili się, że 
potencjał pięknie położonej Borówki nigdy nie był 
w pełni wykorzystany. Pierwszy właściciel przestra-
szył drogimi lunchami, a cukiernia, która miała się 
mieścić od ul. Królowej Jadwigi nigdy nie została 
otwarta. Borówkę właśnie przejął nowy właściciel, 
pełen optymizmu i rozmaitych pomysłów.  Są śnia-
dania, jest smaczne i tanie jedzenie, a jak w ogrodzie 
staną stoliki, Borówka ma szansę stać się miejscem 
sezonu.

ŚWIATEŁKO W TUNELU

Zdaje się, że nowy kierownik Referatu Ochrony Środo-
wiska stara się zrozumieć charakter miasta –ogrodu. 
Wynika to z odpowiedzi udzielanych mieszkańcom 
na stronach miasta. Można tam zauważyć, że 
wychodzi naprzeciw mieszkańcom, którzy widząc, 
że miasto nie przeznacza odpowiedniej kwoty na 
nowe nasadzenia, chcą pomóc i robią nasadzenia 
we własnym zakresie, obsadzając przydrożne pasy 
zieleni. Kierownik zachęca do konsultacji z ROŚ, słu-
żąc pomocą i radą w kwestii nasadzeń. Cieszy może 
także postawa niektórych pracowników ROŚ podczas 
wizji lokalnej dotyczącej wycinki drzew prowadzonej 
przez PKP.

GRAND HOTEL

W Milanówku powstają rzeczy miłe i radosne, takie, 
których nie ma w innych gminach,a u nas są. W Mila-
nówku jest Pani Bysia-tak nazywa się niedawno po-
wstały,kameralny, profesjonalny i prowadzony przez 
fachowców pensjonat dla psów. To przyjazne miejsce 
rozwiązuje problem krótkich wyjazdów i nagłych 
losowych przypadków, w których mamy problem,co 
zrobić z kochanym czworonogiem. Miejsce jest tak 
pozytywne,że sama spędziłabym tam chętnie dwa 
dni gdyby nie małe łózka. Właścicielom dziękujemy, 
że nie oblepili miasta ceratami, reklamującymi 
pensjonat.

JEDNAK ODBYŁO SIĘ ŚWIĘTO

Pierwszego dnia zapowiedzianego, jako „święto ulicy 
w centrum Milanówka” zaczął padać deszcz, który 
trochę pokrzyżował plany. Zła aura jednym uniemoż-
liwiła włączenie się do imprezy, niektóre zaplanowa-
ne rzeczy nie mogły się odbyć w ogóle, a jeszcze inni 
postanowili wcale nie przejmować się deszczem. Po-
jawiło się pytanie, na ile w takiej sytuacji przeszkodą 
jest pogoda? Co maja zrobić współorganizatorzy 
z punktów gastronomicznych, którzy przygotowali 
do grillowanie? Przed samą imprezą ktoś z miasta 
ją odwołał. Wprowadziło to lekki zamęt, ponieważ 
informacja ta nie dotarła do mieszkańców. Zamiast 
odwoływać należy wziąć zawsze pod uwagę wariant 
awaryjny, (zadaszenie lub przesunięcie terminu). 
Część mieszkańców postanowiła skorzystać z punk-
tów gastronomicznych. „Tak powinno być, co dzień 
albo, chociaż w każdy weekend”- mówiła starsza 
pani chwaląc smażoną rybę. 

Tamara Gujska-Szczepańska

miasto monitorowane
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