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Coś się skończyło
Za nami wiosenne wybory do Parlamentu Europejskiego, przed nami jesienne do samorządu. Zmęczeni dość
niemrawą i nie najbardziej udaną kampanią „europejską” oraz lawiną aferalnych wydarzeń ogólnokrajowych, nie
zauważyliśmy, że tak właściwie kampania do wyborów samorządowych już wystartowała – trwa festiwal różnych
wydarzeń kulturalnych, oczywiście zawsze przede wszystkim z udziałem „najważniejszych osób w mieście”; rozpoczął się także ciąg inwestycji „wyborczych” – delikatnie mówiąc kontrowersyjnych i nie zawsze trafionych, jak na
przykład wymiana chodników przy ulicach Podgórnej i Sienkiewicza. Przed nami zapewne zaplanowane wcześniej
wyborcze „hity” inwestycyjne – udoskonalanie przyrody w Lasku Lasockiego, Łęgach czy budowa amfiteatru.

1 Sierpnia
"Łączniczka"
Hej dziewczyno
a dokąd
niedaleko stąd szkopy
nie kuś losu tą białą sukienką
gdy wśród drzew się przemykasz
świecisz kiecką z daleka
dziurka mała krwi trochę po krzyku
tu na działkach przy Oplu
okopali się chłopcy
i czuwają z palcem przy cynglu
nie rozpoznasz gdzie swoi
a gdzie szwab się przyczaił
zginął wczoraj ktoś na szlaku łączników
więc nie marudź
i zmykaj
ustrzelą cię jak królika
dziewczyno w białej sukience
ta sukienka jak z igły
nie nosiłam jej nigdy
czy da spokój chłopczysko nareszcie
sama wiem to dokładnie
że o wiele bym ładniej
wyglądała w łaciatej panterce.
Autorka tego wiersza Stanisława Saloni (1928- 2014)
była jedną z setek łączniczek w Powstaniu Warszawskim. 1 sierpnia 1944 r. miała 16 lat i zwykłe
dziewczyńskie marzenia. Idąc na zbiórkę harcerską
założyła najlepszą sukienkę; białą i niepraktyczną,
ale powstanie miało trwać kilka dni. Biegała w niej
z meldunkami wśród dymu i gruzów jak biały motyl,
wzbudzając zdziwienie, zachwyt, podziw i wnosząc
trochę poezji, w ulotną i groźną codzienność.
Ewa Noińska

Bibuła Milanowska chce oczywiście – jako bezstronny i obiektywny obserwator - uczestniczyć w tej kampanii,
mając kolejny raz nadzieję, że jest szansa NA ZMIANĘ. Dlatego też postanawiamy udostępnić nasze łamy dla
wszystkich, którym dobro Milanówka jest bliskie – zapraszamy wszystkich – niezależne organizacje i mieszkańców do wyrażania swoich opinii, które będziemy, w miarę naszych możliwości, publikować.
Redakcja Bibuły Milanowskiej
Aby nasza dyskusja miała swoje odniesienie
do poprzednich wyborów i składanych podczas nich
zobowiązań przypominamy najważniejsze fragmenty programu wyborczego Burmistrza Milanówka (pełen program jest dostępny na stronach internetowych), mając nadzieję na Państwa komentarze
i uwagi.
BEZPIECZEŃSTWO
l Podejmiemy działania przeciw narkomanii,
używaniu dopalaczy, przemocy i innym
zagrożeniom dzieci i młodzieży
l Zapewnimy dodatkowe patrole Policji i Straży

Miejskiej
KANALIZACJA I LEPSZE DROGI
l Dokończymy rozpoczętą już budowę 30 km
kanalizacji
(…)
l Nadal będziemy modernizować drogi gminne
i powiatowe. W kolejnej kadencji chcemy przede
wszystkim modernizować stopniowo drogi
zniszczone w wyniku budowy kanalizacji
str. 2

projekt pomnika autorstwa Maryli Owczarczyk

2

www.bibulamilanowska.pl
PRZYSZŁOŚĆ NASZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

l Wybudujemy przy ZSG nr 1 tor wrotkarsko-lodowy
i boisko wielofunkcyjne
l Wybudujemy nowoczesny plac zabaw dla dzieci,
sąsiadujący z kąpieliskiem i zespołem boisk
„Orlik 2012”
l Rozbudujemy Szkołę Podstawową nr 2
l Ufundujemy coroczne stypendia i nagrody
dla uzdolnionej i aktywnej młodzieży
l Utworzymy Bank Pomysłów przy MCK, wspierając
finansowo i organizacyjnie działania młodzieży
ESTETYZACJA MIASTA, OCHRONA ŚRODOWISKA
l Wyremontujemy i zagospodarujemy obie
poczekalnie PKP
l Zmodernizujemy targowisko miejskie z myślą
o kupujących i sprzedających

Trzy kolory
Mieszkańcom Wojska Polskiego dedykuję
W Milanówku są trzy kolory ulic. Są ulice zielone,
te świadczą o charakterze miasta. Stanowią najchętniej uczęszczane szlaki spacerowe i trasy sportowe,
ratując, chociaż po trosze honor miasta - ogrodu.
Dzięki nim na zdjęciach satelitarnych Milanówek
wygląda jak miejsce położone wśród bujnej zieleni,
zachęcające do zamieszkania wśród niej. Ci, którzy
to doceniają, dbają, aby jak największa część ich
ogrodów pozostała biologicznie czynna, starają się
zachować leśny charakter posesji, cenią spokój,
czyste powietrze i ptasi raj.
Są ulice czerwone, jak pijackie nosy. Działają niczym
płachta na byka na coraz większą ilość mieszkańców,
widzących w tym upodabnianie się do wiejskich gmin.
Niezrozumiały trend wymiany szarych chodników
na znaczone czerwoną kostką Bauma - marze-

nie każdego sołtysa, stanowi o złym guście i trąci
tandetą. W wypadku ulic czerwonych, mieszkańcy
zastanawiają się, czy czerwona kostka sprzedawana
jest nam za symboliczną złotówkę, czy też produkowana w Milanówku, bez pomysłu, co zrobić z jej nadmiarem.
Są również ulice białe. Te mają, od traw, poprzez żywopłoty, aż po liście przydrożnych drzew. Wszystko jest
na nich pokryte grubą warstwą pyłu, którego tumany
wzbijają się po przejechaniu każdego samochodu,
a kurz drażni nozdrza i oczy, powoduje kaszel.
Przez ulice białe nie można przejechać z normalną szybkością, bo kamienie pryskają spod kół,
a rekordowa ilość dziur i dołów niszczy zawieszenia. Tym, którzy jadą tamtędy na rowerach kamienie
wysypane na ulice wyrywają kierownicę z rąk.
Ulice białe powstały stosunkowo niedawno. Są wynikiem rozbabranych prac kanalizacyjnych, szczytem niechlujstwa i nie liczenia się z mieszkańcami.
Co mają wspólnego z „Trzema kolorami” Kieślowskiego? To też dramat.
Tamara Gujska Szczepańska

l Znajdziemy inwestora dla obiektów na „Turczynku”
l Zaadaptujemy willę „Waleria” na centrum kultury,
a jej otoczenie na park
l Będziemy kontynuować selektywną zbiórkę
odpadów

ZDROWIE I POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH
l Utrzymamy karetkę pogotowia w Milanówku
l Dofinansujemy szczepienia, badania
profilaktyczne oraz działalność Miejskiej Poradni
Rehabilitacyjnej

POPRAWIMY KOMFORT ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
l Wybudujemy kolejnych 100 mieszkań
w ramach TBS

l Będziemy zabiegać o wariant obwodnicy
najkorzystniejszy dla Milanówka oraz bezpłatny
przejazd autostradą A2 do Warszawy
POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
(…)
l Przygotowujemy do złożenia kolejne wnioski
o dofinansowanie, m.in, remont i adaptację „Willi
Waleria” na siedzibę Milanowskiego Centrum Kultury,
budowę toru wrotkarsko-lodowego i wielofunkcyjne
boiska przy Zespole Szkół Gminnych nr 1 oraz
na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2

23.05.2014 roku w „WPR24” opublikowany został
artykuł, w którym władze Milanówka chwalą się, że wybudują w Milanówku tor łyżwiarski, bo dyrektor jednej
ze szkół pojechał do ministerstwa i tam mu już obiecali. Cytując wypowiedź z artykułu: - „Musimy tylko
złożyć stosowne dokumenty”. Na fali entuzjazmu
spowodowanego chyba tym, że w ministerstwie obiecali, UMM już wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia.
Niestety kompletnie nie podzielamy tego entuzjazmu, może dlatego, że nasze pierwsze skojarzenie
to niedoszłe igrzyska olimpijskie, które miały odbyć się
w Krakowie. Dla przypomnienia, tam władze miasta
też dały się ponieść hmm... fali entuzjazmu, uzgodniły organizację igrzysk z ministerstwem, uzgodniły
organizację igrzysk z Zakopanem, uzgodniły organizację igrzysk ze Słowacją i zapomniały tylko uzgodnić
organizację igrzysk z mieszkańcami Krakowa, którzy
jak się okazało wcale na organizację igrzysk nie mieli
ochoty. W efekcie, po serii afer związanych z pracami
komitetu odpowiedzialnego za organizację igrzysk,
władze miasta zmuszone były zwołać referendum
w którym mieszkańcy powiedzieli igrzyskom w Krakowie stanowcze NIE.

Po drugie, te fragmenty informacji, które docierają
do nas odnośnie tego, jak milanowska władza zabiera
się za budowę toru łyżwiarskiego, wyglądają na nie

l Zapewnimy pielęgniarkę w każdej szkole

l Poszerzymy strefę bezpłatnego dostępu
do Internetu

CO MAMY DO TORU ŁYŻWIARSKIEGO...

Mamy jakieś dziwne wrażenie, ze gdyby podobne
referendum zrobić w Milanówku odnośnie toru łyżwiarskiego, to mieszkańcy też powiedzieliby stanowcze NIE widząc dużo lepszych sposobów na wydanie
tych 2,8 mln zł bo zapewniamy szanowną milanowską władzę, że topiąc się w błocie z samochodem
o urwanym zawieszeniu na nieoświetlonej ulicy
mieszkaniec ma zupełnie inne priorytety niż to,
że gdzieś obok ćwiczy potencjalna następczyni Luizy
Złotkowskiej.

l W ramach akcji „Zielony Milanówek” wdrożymy
program „Słoneczna energia” przy wykorzystaniu
dotacji unijnych

l Będziemy dążyć do przedłużenia linii SKM oraz
wprowadzenia wspólnego biletu dla PKP, WKD
i ZTM
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W sprawie ekranów
W numerze 86 Bibuły zadaliśmy Panu Burmistrzowi
kilka pytań dotyczących budowy ekranów przy torach
kolejowych wyrażając jednocześnie oczekiwanie,
że na te pytania – w myśl przepisów prawa prasowego, uzyskamy odpowiedzi. Istotnie w marcu taka
odpowiedź, przygotowana przez Kierownika Referatu
Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego nadeszła; pełną treść pisma publikujemy
na stronie Bibuły.

budzącej oczywisty niepokój. Ostatni fragment tego
pisma budzi jednak nadzieję, ponieważ: (…) ostateczna akceptacja formy (rozwiązania materiałowego
i estetycznego) ekranów i ogrodzeń (…) nastąpi w formie odrębnej decyzji na etapie wykonawczym prac (…)
Gmina Milanówek wyraziła chęć współpracy zarówno
z inwestorem, jaki i Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w kwestii formy i wyglądu ekranów na etapie opracowania projektu wykonawczego.

Jak można zauważyć po lekturze tego dokumentu, Urząd Miasta w zasadzie nie udzielił konkretnych
odpowiedzi zasłaniając się dokumentami związanymi z debatą i prowadzonym projektem oraz odsyłając pytających do wymienionych stron internetowych, gdzie można zapoznać się z dokumentami
postanowień i raportów środowiskowych, a pismo
to jest kolejną odsłoną takiej swoistej dyplomacji
ping-pongowej
pomiędzy
Urzędem
Miasta
a mieszkańcami oczekującymi dialogu w sprawie

Wszyscy widzimy, obserwując inwestycję kolejową,
że nieuchronnie zbliżamy się do jej końca. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że najważniejszy jest
oczywiście efekt końcowy – zatem mając nadzieję,
że będzie on zgodny ze społecznymi, wielokrotnie
artykułowanymi oczekiwaniami, będziemy jednocześnie wdzięczni za poinformowanie mieszkańców
o wynikach konsultacji i współpracy w kwestii formy
i wyglądu ekranów.
Włodzimierz Pomierny

poważne podejście do poważnego przedsięwzięcia,
ale kolejny odcinek Latającego Cyrku Monthy Pythona. Oczywiście może być to mylne wrażenie, niemniej
jednak czujemy się w obowiązku wyliczyć milanowskiej władzy kilka podstawowych rzeczy, które należy
zrobić zanim weźmie się za budowę toru łyżwiarskiego czy innego obiektu, za kilka milionów złotych.
Tak więc należy:
1. Sprawdzić czy na taki obiekt jest w ogóle zapotrzebowanie. Sprawdzenia dokonujemy wykonując
konsultacje społeczne z mieszkańcami, którym
zadajemy pytanie jaką formą sportu i rekreacji są
zainteresowani (w efekcie może się okazać, że scieżkami rowerowymi, które wyjdą znacznie taniej i są
znacznie bardziej potrzebne nie tylko młodym wyczynowcom, ale też starszym osobom, mijanym przez
samochody na wiadukcie).
2. Sprawdzić czy nas stać na budowę. Sprawdzenia
dokonujemy kalkulując skąd weźmiemy 2,8 mln zł
przy założeniu, że budżet nie jest z gumy i żeby wydać
2,8 mln zł na tor łyżwiarski trzeba będzie nie wydać
ich na inne potrzeby.
3. Sprawdzić czy stać nas na utrzymanie obiektu.
Sprawdzenia dokonujemy na podstawie realnych
założeń, a nie tego, że połowa mieszkańców Milanówka zacznie nagle jeździć na łyżwach, a nad Grudowem pojawi się anomalia klimatyczna powodująca,
że lód sam się będzie trzymał do sierpnia.
4. Ministerstwu nie należy wierzyć na słowo, że da
pieniądze. Ministerstwa dają pieniądze dopiero wtedy kiedy ma się papier w którym ministerstwo pisze,
że da pieniądze. Do czasu otrzymania takiego papieru do wszelkich wydatków związanych z inwestycja
należy podchodzić ostrożnie.

która ma umocowanie do działania w imieniu Gminy
Milanówek. Osobą taką nie jest nauczyciel z milanowskiej szkoły (nawet jeśli aktualnie jest jej dyrektorem).
Obietnice dane przez ministerstwo takiemu nauczycielowi nie są wiążące.
6. Referat Technicznej Obsługi Miasta nie jest odpowiednią jednostką o wnioskowanie o decyzję o warunkach środowiskowych, bo nie ma do tego żadnego
umocowania. Wnioskować może Burmistrz Miasta
Milanówka na podstawie uchwały Rady Miasta Milanówka wyrażającej zgodę na budowę toru łyżwiarskiego (której jeszcze nie ma). Rozumiemy, że wobec istnienia 11 radnych podnoszących łapki tak jak
trzeba uchwała Rady Miasta Milanówka jest raczej pro
forma, ale mimo to wolelibyśmy, żeby przynajmniej
udawać, że mamy tu demokratyczne państwo prawa,
a nie prywatny folwark.
Ponadto życzliwie rekomendujemy milanowskiej
władzy zakup bestsellerowej książki „Management
for dummies” oraz zapoznanie się z jej treścią.
W naszym rozumieniu daje to szansę, że podniesie
się o kilka poziomów jakość zarządzania miastem.

5. Do ministerstwa po pieniądze wysyłamy osobę,

MILANOWIANKI
Książkę „Milanowianki” zostawiam sobie
do czytania na sierpień, ale oczywiście
dwa rozdziały musiałam już „połknąć”,
dotyczące rodziny SzczepkowskichMorozowiczów. Chcę podzielić się swoimi uwagami na gorąco. „Róża, Waleria
i Maria” to ciekawe opowieści o wspaniałych kobietach- mieszkankach willi
Waleria. Na stronie 61 można przeczytać fragment: „..Maria (Morozowicz) opowiadała następującą anegdotę : Otóż
za każdym razem, kiedy jej rodzice
gościli Wieniawę-Długoszewskiego, ten
prosił dziewczynkę, aby zająła się jego …
żoną. Wyjmował szablę i Maria zanosiła
ją z powagą do swojego łóżeczka i przykrywała pierzynką…”
Maria Morozowicz urodziła się w 1885
r. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości miała 34 lata, nie mogła, więc
okrywać szabli pierzynką, jako mała

dziewczynka. Nastąpiło przesunięcie w czasie o jedno pokolenie. To Jan
Szczepkowski przyjaźnił się z Bolesławem Długoszewskim herbu Wieniawa,
zaś tą małą dziewczynką była jego
córka Hanka. Pani Haneczka opowiadała mi, że od najmłodszych lat miała
temperament chłopczycy. Łaziła po
drzewach, hodowała gołębie i króliki,
całe lato biegała na bosaka, a ojciec
(zamiłowany myśliwy) przysposabiał ją
do dubeltówki i uczył strzelać do celu.
Dobrze pamiętała wizyty adiutanta
J. Piłsudskiego, bo w ich domu panował
kult Marszałka. Jej ulubiony gość już
w przedpokoju odpinał szablę od paradnego munduru i żartując powierzał
jej „swoją ukochaną”. Oczywiście mała
Hanka niosła ja uroczyście do swojego pokoju i kładła na łóżku. Mówiła,
że z wrażenia wstrzymywała oddech,
po prostu zapominała oddychać, bo

za każdym razem było to wielkie przeżycie. Niby drobiazg, mała anegdotka,
jedno pokolenie to tylko ok. 20 lat, więc
po cóż się czepiać? Ale jeżeli przeczyta się „List do Hanny” popełniony przez
Małgorzatę Trembińską, to lekko cierpnie
skóra. Szczególnie ostatnie fragmenty,
które są oparte na relacjach rodziny.
Proponowałabym zatytułowanie tego
rozdziału: „Ple, ple, ple, czyli zaistnieć
za wszelką cenę”. A może lepiej było
by obdarować panią Hankę kwiatami
w dniu jej imienin? Książka bardzo starannie wydana, wiele fotografii, czytelny
druk, cenna inicjatywa. Mnie osobiście
drażni tylko lans niektórych autorek,
szczególnie w zestawieniu z bohaterkami skromnymi, dzielnymi, szlachetnymi.
Ciąg dalszy nastąpi.
Ewa Noińska

Kapituła Wielkiego Kalesona

Kochani
Czytelnicy
Oddajemy w Wazsze
ręce 90. numer „Bibuły”.
Coraz więcej gazet
rozsyłamy drogą mailową. Prosimy wszystkich
z Państwa, którzy chcą
otrzymywać kolorowe
wydanie elektronicznie,
o wejście na naszą
pocztę:
bibula35@wp.pl
i podanie swego adresu
mailowego.
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teraźniejszy

W listach jakie nadchodzą do redakcji zwracacie Państwo uwagę, że Milanówek żyje
przeszłością. Że odwołuje się uparcie do Małego Londynu, truskawek z Milanówka,
czy jedwabiu. Podczas wystawy „Wspomnienia pisane jedwabiem” przygotowanej
świetnie przez Kuźnię Milanowską, spotkałam mieszkańców, którzy byli przekonani,
że w Milanówku hoduje się jedwabniki i produkuje jedwab. Takie myślenie trochę sentymentalne, trochę życzeniowe wynikać może z tego, że miasto stoi w miejscu i nie
rozwija się ani zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, ani zgodnie z posiadanym
potencjałem. Tymczasem jedwab od dawna sprowadzany jest z Chin a truskawki
zarosła kalarepa. Świadomość tego osłodzić możemy sobie krówką, której „podrób-

ki” produkuje dziś wiele zakładów. W Milanówku dzieje się jednak też coś dobrego.
Są rzeczy, które wyróżniają nas spośród innych gmin, np. takich, jak Program Ochrony Jeżyka (nie wszyscy wiedzą, że Milanówek był pierwszą gminą w Polsce, która
przyjęła uchwałą RM program jego ochrony). Są rzeczy, którymi możemy się pochwalić, to np. milanowskie schronisko dla bezdomnych zwierząt, które ma największą
adoptowalność zwierząt w Polsce. Spróbujmy wspólnie poszukać więcej takich rzeczy. Czekamy na Państwa listy w tej sprawie. Na razie zobaczmy, co nowego wydarzyło się w naszym schronisku.
T.G.S
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Eksperymentalne oświetlenie ulic
Czy Ledy są zdrowe? Jakie mają zalety, a jakie wady?
Takie pytania i wątpliwości pojawiły się w mieście przy
okazji zastosowania żarówek ledowych w lampach
ulicznych na ul. Mickiewicza, w ramach próby sprawdzenia efektywności takiego rodzaju oświetlenia
w Milanówku. Efekt wizualny można zobaczyć samemu.

- zastosowany kolor światła jest bielszy od poprzedniego bardziej żółtego, które lepiej odbierane jest
przez ludzi, jako światło nocne, bo nie próbuje udawać
dziennego, a białe jako nowe nie pasuje do starych
domów wśród starych ogrodów,

- świecenie tylko do dołu a nie na boki i do góry przy
zastosowaniu odpowiednich modeli lamp, które dają
szeroki kąt świecenia.

- kontrast światła ledowego przy zbyt dużej jego mocy
daje agresywne cienie, zwłaszcza liści drzew na jezdni i optycznie jest niekorzystne,

- oświetlanie tylko powierzchni jezdni i chodnika bez
niepotrzebnego oświetlania fasad domów mieszkalnych i świecenia w okna, (wyjątkiem jest dekoracyjne
oświetlanie budynków, jeśli nie przeszkadza to ludziom),

- wysoka cena lamp ledowych, zwłaszcza przy zakupie niewielkiej ilości.

- możliwość doboru różnej barwy światła,

Reksio na straży schroniska
Czego potrafią dokonać silnie zmotywowani wolontariusze, pracowite dzieciaki
z podstawówki oraz grupa artystów z wyobraźnią, gdy połączy ich wspólny cel
i złapią za pędzle, farby oraz spraye? By się o tym przekonać, trzeba odwiedzić
schronisko dla bezdomnych zwierząt w Milanówku. Jego mur przestał już straszyć ‑ dziś zachwyca feerią barw.
Ciągnący się przez kilkaset kilometrów
wysoki szary betonowy mur schroniska
dla bezdomnych zwierząt w Milanówku
nie robił dobrego wrażenia. Przywodził
na myśl opuszczoną fabrykę, więzienie
lub inne miejsce pełne pustki i samotności. Nie zachęcał do sprawdzenia,
co kryje się po drugiej stronie. Zdecydowanie dopełniał wizerunku schroniska jako miejsca pełnego smutku,
cierpienia i beznadziei. A przecież
to nie do końca prawda. Najlepiej wiemy
o tym my, wolontariusze. Postrzegamy
schronisko jako swoisty przystanek
naszych zwierzaków na drodze do nowego, lepszego domu. Jako miejsce,
w którym wiele z nich odzyskuje zdrowie, siły i zaufanie do ludzi. Schronisko
nigdy nie będzie prawdziwym domem,
ale czy to oznacza, że musi być straszne? Nie! Robimy wszystko, aby ocieplić tę
przestrzeń dla naszych podopiecznych,
a także nieco zmienić jej postrzeganie
przez innych. Pragniemy, by zobaczyli
to miejsce naszymi oczami.
Przyszedł zatem czas, by nasz mur,
zamiast straszyć, stał się wizytówką
schroniska. Zaczęliśmy od przygotowania ogrodzenia, czyli: umycia go,

wykoszenia rosnącej przy nim trawy
i pokrycia go podkładem. Potem zaczęliśmy zbierać artystów. Jedna z wolontariuszek jest nauczycielką w Szkole
Podstawowej nr 2 w Piastowie i zaraziła
pomysłem swoich uczniów. Inna wolontariuszka stworzyła fantazyjne szablony
jako pomoc dla dzieci przy malowaniu.
I tak pełne zapału dzieciaki przyjechały
w sobotnie popołudnie do schroniska
i ochoczo wzięły się do pracy. Patrzyliśmy, jak z minuty na minutę mur
pokrywają kolejne kolorowe malunki.
Żółto-różowy uśmiechnięty koteczek
i inny, fioletowy puchaty mruczek, uroczy czerwony buldog, wyżeł o niezwykle przenikliwym spojrzeniu oryginalny piesosmok oraz psiak w różowych
okularach to tylko niektóre elementy
stworzonego przez dzieciaki muralu.
Nie mogło oczywiście zabraknąć hasła przewodniego dla schroniska: „Nie
kupuj. Adoptuj”. W tworzeniu DZIEŁA nie
przeszkodziło nawet oberwanie chmury.
Młodzi artyści nie przestraszyli się deszczu i ani na chwilę nie przerwali pracy.
Efekt jest naprawdę powalający!
Nie był to jednak koniec malowania.
Następnego dnia schronisko odwiedzi-

ła grupa artystów ze studia wizualnego
S87 oraz Juicy Color Brand. Z torbami
pełnymi sprayów we wszystkich kolorach przystąpili do pracy. Początkowo
białymi sprayami tworzyli zarysy, szablony. Z kolejnych kresek nagle zaczęły wyłaniać się napisy oraz rysunki, aż
wreszcie nastąpiła prawdziwa eksplozja
barw! Powstały olśniewające kolorowe
tagi, przy bramie znalazło się także nasze logo. Również dzięki artystom z S87
oraz Juicy Color Brand odwiedzających
schronisko wita teraz Reksio!
Z całego serca dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli przy zmienianiu naszego muru z szarego straszaka w szalenie kolorowe i pozytywne malowidło,

To dopiero początek przemiany naszego
muru. Zostało jeszcze mnóstwo metrów
kwadratowych do zagospodarowania.
Sprawdzajcie zatem, co jeszcze się
zmieniło. Odwiedźcie nasze schronisko.
Kto wie, być może przy okazji odnajdziecie tu nowego przyjaciela.
Anna Młynowska

- nadmierne oświetlanie koron drzew, siedlisk ptaków
i owadów, tj. ingerencja w środowisko naturalne również ogrodów przyległych do ulic,

Opinie na ten temat są różne, nawet skrajne, które
rozbudzają wyobraźnię zarówno zwolenników jak
i przeciwników eksperymentalnego oświetlenia. Zwolennicy przedstawiają następujące zalety zastosowania lamp ulicznych z żarówkami ledowymi:

- przy świeceniu do dołu ochrona przed niewskazanym oświetlaniem koron drzew i gniazd ptaków,

a także tym, którzy kibicowali nam przy
tej akcji. Dzięki Wam mur stał się wizytówką schroniska. Mamy nadzieję, że feeria barw na ogrodzeniu nieco przyczyni
się do ocieplenia wizerunku schronisk
w Polsce, a także pokaże, że pomagać
można na wiele sposobów (również
z farbą i sprayem w dłoni). Znacznie więcej możemy zrobić, gdy będziemy działać RAZEM. Teraz obok muru nie sposób
przejść obojętnie, więc być może jeszcze więcej osób zechce odwiedzić nasz
„schron”. W końcu zaprasza sam Reksio.

Przeciwnicy przedstawiają następujące wady
zastosowania lamp ulicznych z żarówkami ledowymi
na przykładzie oświetlenia fragmentu ulicy Mickiewicza w Milanówku:

- oszczędności w poborze energii oraz serwisie lamp
(wymiana żarówek) a więc w stałych kosztach energii.

Jeśli ktoś potrafi wyjaśnić skąd ta różnica zdań, czy
z powodu niewłaściwego zastosowania oświetlenia ledowego (czyli nowych żarówek w istniejących
lampach bez zmiany ich rodzaju i lokalizacji)? Być
może dotychczasowe przepisy dotyczące typowego
oświetlania ulic określające wysokość lamp i odległość między nimi nie przystają do nowej generacji
oświetlania ulic, zwłaszcza wśród drzew oraz małych
uliczek wewnętrznych? Potrzebujemy fachowych
wyjaśnień.

Uwaga! Ślisko!
Złośliwi uważali, że gwoździem do
trumny obecnych władz miasta może
okazać się willa Waleria, ale gminna
rzeczywistość może podsunąć całkiem
inny scenariusz.
Znalazłam w skrzynce list zatytułowany; „Co się dzieje z rozbudową sieci
wod-kan?” List przeczytałam, ponieważ jego autor podpisał się z imienia
i nazwiska, w przeciwieństwie do wielu
listów i anonimów, jakie nadchodzą
od sympatyków ugrupowania posiadającego większość w radzie miasta.
Autor listu próbuje wytłumaczyć, zawiłości związane z finansowaniem kanalizacji, błędy i uchybienia w podejmowanych decyzjach dotyczących jej budowy,
ukazuje grożące nam konsekwencje,
które mogą skutkować koniecznością
zwrotu części środków zewnętrznych,
jakie miasto otrzymało na tę ważną
inwestycję. Obserwuję nieudolną naukę robienia kanalizacji na ul. Wojska
Polskiego. Kulawe eksperymenty trwają
tam dwa lata. Aż dziw bierze, że jeszcze
nie poskutkowały zbiorowym pozwem
o odszkodowania. A co w tej priorytetowej dla miasta sprawie robią radni?
Ojców sukcesu jest zwykle wielu, ale
w razie niepowodzenia trudno jest zna-

leźć matkę porażki i nie wiadomo, kto
wymyślił, aby w minionej kadencji skłamać w sprawie 30 milionów (wówczas
nieotrzymanych, a dopiero obiecanych)
bo dziś nikt nie chce się do tego przy-

Z www.ekologia.pl
Jak wynika z badań zaprezentowanych podczas
konferencji American Geophysical Union w San Francisco, blask rzucany w nocne niebo przez sztuczne
oświetlenie zakłóca reakcje chemiczne, dzięki którym
powietrze samo się oczyszcza. W nocy tlenek azotu
i ozon wchodzą w reakcje, dzięki którym rozkładane
są szkodliwe związki chemiczne z fabryk i spaliny
emitowane przez silniki samochodów.
Jak jednak wykazały pomiary wykonane z samolotu
latającego nad Los Angeles, światło emitowane przez
to miasto rozkłada ozon i tlenek azotu, co utrudnia
eliminację zanieczyszczeń.
Oczywiście miasta potrzebują świateł ze względu
na bezpieczeństwo, ale według Haralda Starka z US
National Oceanic and Atmospheric Administration
wszystkie one powinny oświetlać ziemię. Teoretycznie
dobrym rozwiązaniem byłoby czerwone światło, które ze względu na małą energię jego fal nie zakłóca
oczyszczających reakcji chemicznych, jednak Stark
wątpi, by mieszkańcy miast chcieli instalować wszędzie czerwone latarnie.

znać podobnie jak nikt nie chce sobie
przypisać autorstwa pomysłu podziemnej, 300 osobowej sali pod willą Walerią.
Zarówno w jednym jak i drugim wypadku był to półgłówek.
O ile w sprawie Walerii skończyło się
jedynie na chorym pomyśle, to w wypadku kanalizacji sprawa nie jest już
tak lajtowa i ktoś nasadził burmistrza

Źródło:
PAP - Nauka w Polsce,
www.naukawpolsce.pap.pl
Przygotowała Krystyna Słowik

na niezłego konia. Mało, że sprawa
położyła cień na całej kampanii wyborczej i ciągnie się jak smród za wojskiem,
to może mieć jeszcze przykry finał,
a władze miasta mogą się poślizgnąć
na kanalizacji. A my mieszkańcy będziemy musieli za to zapłacić.
Tamara Gujska Szczepańska
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Ludzie listy piszą

Życiowa
decyzja

równocześnie i wszystkie można by przeczytać.
Co Państwo na to?

Są sytuacje, które nami wstrząsają. Ta jest właśnie
taka.

Pocztówka z wakacji

Okres wakacyjno - urlopowy w pełni. Dobrze wyjechać
na kilka dni, odpocząć od pracy, kłopotów, koszenia trawników, czyszczenia rynien i wszelkiej rutyny dnia codziennego. Dwa tygodnie urlopu to dużo
i mało. Mało, by dotrzeć, zobaczyć i zwiedzić wszystkie
te miejsca, o których się czytało, słyszało, które
polecali znajomi. Posmakować różnych kuchni,
poznać lepiej kulturę i zwyczaje panujące w odwiedzanych miejscach, nacieszyć oczy cudnymi
widokami egzotycznych pejzaży. Wystarczająco dużo
by naładować akumulatory, postarać się o piękną
opaleniznę oraz stęsknić się za domem, za ogródkiem
i zamieszkującymi go zwierzakami. „Obładowani”
wakacyjnymi przeżyciami, doświadczeniami, kilogramami muszelek oraz tysiącami cyfrowych zdjęć,
wracamy do domu, pełni sił i nowych pomysłów.
Przekraczamy granicę Milanówka, w duchu powtarzamy: „Home, sweet Home..” albo bardziej swojsko:
”wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”, i otwieramy
coraz szerzej oczy ze zdziwienia. Chodniki brudne,
pełne śmieci i suchych liści przeganianych przez
wiatr. Tereny zielone, trawniki wzdłuż ulic zaśmiecone, zarośnięte po pas, sądząc po blisko metrowej wysokości kwitnących chwastach, nie koszone
od wiosny. Sąsiadujące z nimi ulice gruntowe,
wysypane niewiadomo czym, gdzieniegdzie tłuczniem różnego koloru i grubości, gdzie indziej
zaś szutrem, gruzem, odpadami z zakładu kamieniarskiego, płoty upstrzone obrzydliwymi banerami
i reklamami. Wszystko razem sprawia wrażenie
wielkiego śmietnika. Obrazu dopełnia stojąca tu
i ówdzie ruina starej, przedwojennej willi.
Robi się nam bardzo smutno, bo przecież znamy
historię naszego miasta, wiemy, że kiedyś Milanówek był letniskiem i to właśnie tu przyjeżdżali turyści
i letnicy aby wypoczywać, czerpać z potencjału
przyrodniczo-krajobrazowego
naszego
miasta.
Tragiczny paradoks.
Dlaczego obecny Milanówek jest tak bardzo zanie-

dbany? Kiedy idę do urzędu i pytam o przyczynę,
zawsze słyszę jedną odpowiedź – brak środków.
Nie ma pieniędzy na nowe kosze na śmieci, utrzymanie w porządku i czystości zieleni miejskiej (zieleń
miejska jest nie tylko w centrum), rzetelną naprawę
dróg gruntowych czy remonty starych willi.
Skoro finanse gminy są w tak złej kondycji, że brakuje na bieżące potrzeby, konserwacje i utrzymanie
porządku, po co zastępujemy stare chodniki nowymi,
zamiast te stare po prostu naprawić, pozamiatać
i zadbać o sąsiadującą z nimi zieleń? Skoro nie ma
pieniędzy na kosze na śmieci, konieczne nasadzenia uzupełniające, ławki na ulicach, wiaty przystankowe, wreszcie na koszenie i naprawienie trawników,
chodników i ulic po budowie kanalizacji, dlaczego
burmistrz przy poparciu zawsze tych samych, „swoich” radnych, przeznacza pieniądze na inwestycje
takie jak przerabianie lasu Lasockiego na park, lub
przebudowanie istniejącego parku przy Fiderkiewicza
na nowy, trochę inny park? Jeżeli brakuje pieniędzy
na konieczne zabezpieczenie przed zniszczeniem
oraz bieżące utrzymanie budynków będących własnością miasta – Walerii i Turczynka, stać nas na
kosztowne (ponad 100 tys. zł) koncepcje i projekty
(Akademia Sztuki Narodowej), wymagające przecież
finansowego wkładu własnego gminy, albo na przebudowę budynku dworca, który jest własnością PKP?
Wniosek nasuwa się taki, że w działaniach obecnego samorządu brak logiki oraz podstawowych
zasad gospodarności. Ponadto nie istnieje w zasadzie
partycypacja społeczna, nikt z nami mieszkańcami planowanych inwestycji miejskich nie konsultuje
i nie uzgadnia, ponieważ i tak ostatecznie o wszystkim zdecyduje burmistrz.
Na szczęście niedługo my mieszkańcy będziemy
mogli zabrać głos i zdecydujemy kto tym burmistrzem zostanie
Maria Matuszewska

Spotkałyśmy się na peronie, żeby omówić szczegóły. Zaskoczyło mnie, że ta drobna czterdziestoletnia osóbka wyglądająca, jak uczennica, ma dwoje
dorosłych dzieci, jest po rozwodzie i ma cały bagaż
smutnych doświadczeń życiowych za sobą. Widywałyśmy się dość często i nawet się zaprzyjaźniłyśmy.
Doceniałam jej empatię dla osób starszych i uczciwość. Gdy na Ukrainie zaczęły się zamieszki, długo
rozmawiałyśmy o konieczności jej powrotu w celach
wizowych. Ktoś pomógł z jednym ważnym formularzem, ja z kserowaniem i tekstem umowy. Jakoś
wszystko się ułożyło. Bała się wracać, ale było to najrozsądniejsze wyjście, by móc tu pracować legalnie.
Bardzo chciała żyć normalnie, cieszyć się majowym
słońcem, zakupami, które tu były możliwe a tam dla
niej nieosiągalne. Wyjechała, więc na krótko. Kontaktowałyśmy się przez telefon. Dostała wkrótce upragnioną roczną wizę.
Ania!!! jestem już na granicy…. Jestem już w Polsze!!!- radość biła ze słuchawki.
Wszystko się układało. Ukraińska wojna była daleko.
Wydawało się, że obie możemy realizować swoje
plany – ja dzięki jej pomocy, ona dzięki mojej. Minęły 3 tygodnie i nagle wiadomość jak grom z jasnego
nieba:
Ania, ja muszu wracać! Mój były mąż miał wypadek!
Jest cały połamany, nogi, kręgosłup, ręce…, mój syn
dzwonił.
Były mąż, oszalałaś!!! A tamta?
Żadne argumenty nie okazały się sensowne. Nowe
życie, nowe szanse, wszystko przekreśla, wraca
do kraju z niepewną sytuacją, bierze na siebie ogromny ciężar, w imię czego? Byłam wściekła na jej głupotę, na jej naiwność, na to, że robi mi to w tak trudnym momencie. W pierwszej chwili. Tylko w pierwszej
chwili.

Kochana Bibuło
Czuję się potraktowana jak intruz przez elektrownię.
Płacę regularnie, staram się oszczędzać prąd, ale
gotuję na płycie elektrycznej, bo boję się gazu (uraz
z dzieciństwa). Gdy rano 22 lipca było ponad 30 stopni C w cieniu, powietrze stało, w domu zaciągnięte
zasłony i włączona klimatyzacja, raptem zapanowała cisza. Okazało się, że nie ma prądu. U sąsiadów
to samo. Nikt nie widział ogłoszenia na słupach.
Wszyscy cierpliwie czekają. Około południa nerwowy
sąsiad dodzwonił się do elektrowni. Dowiedział się,
że zawiadomienie jest tylko w Internecie, a prądu
nie będzie aż do 20 ej. Tymczasem wody już nie ma
w łazience, nie można napić się porannej kawy, niczego ugotować, nie możliwy jest orzeźwiający prysznic, mimo, że wszystko się lepi, drażni. Schodzimy
sobie z drogi, ale jest wybuchowo, podjadamy owoce
z lodówki, która już nie działa. Jak ugotować obiad dla
młodych, wracających z pracy po 17-ej ? Jako harcerka zorganizowałam oczywiście grilla, żeby nie zepsuło się mięso w rozmrażającej się lodówce. Biegałam
z kubełkiem do oddalonego hydrantu, żeby zachować
minimum higieny, przytaszczyłam kilka butelek
wody mineralnej, żeby się nie odwodnić. Trochę dalej
mieszka rodzina z niemowlakiem; oni to mają horror! A pan Józef, który jest przykuty do łóżka? Mimo,
że mam komputer, z którego czasem korzystam,
poczułam się wykluczona jak śmieć. Mam podpisana umowę z elektrownią i wywiązuję się z uzgodnionych prawnie obowiązków, ale dlaczego nie działa
to w druga stronę?! Dlaczego nas klientów elektrownia
traktuje jak głupków, z których ściąga się tylko kasę?
Podobno Urząd Miasta miał się domówić z PGE, aby
uprzedzać o wszelkich wyłączeniach dostaw prądu.
W takich wypadkach w imieniu mieszkańców powinno
występować miasto.

W dniu wyjazdu na wszelki wypadek, wiedząc, z czego ona rezygnuje, spytałam: Jesteś pewna na 100%,
możesz jeszcze zmienić zdanie.
Odpowiedziała, mimo, że broda jej się trzęsła
i w oczach miała łzy: Na 200%!
Anna Krawczyk

Oprócz tego apel do władz miasta, aby zwiększyć
ilość słupów ogłoszeniowych, również na obrzeżach
miasta. Może wtedy nie trzeba by wieszać okropnych
banerów ogłoszeniowych na ogrodzeniach?
Krystyna Słowik, mieszkanka Milanówka.

Na wybory się kupi trochę kostki z betonu.
Żeby dobrze ją widzieć, maluj ją na czerwono.
Z tego błota drożyzny, marketowej siermięgi,
Dyndających banerów, dziur w ulicach mitręgi
Już wychyla się piękna, uśmiechnięta i czysta
Piąta chyba kadencja. Bo to rzecz oczywista.
DZIĘCIOŁ

Droga Redakcjo, co robić?
To było jedno z parnych, gorących, lipcowych popołudni. Gdzieś tam wypiętrzały się chmury, ale
wiatr przedmuchiwał je z dużą szybkością. Gdzieś
tam, w oddali ślizgały się pioruny pomiędzy chmurami. Nie było wyładowań pionowych i raptem bez
żadnego ostrzeżenia oślepił błysk i straszny huk
w jednym momencie. Piorun walnął w jedna z anten
telefonii komórkowych, stojących przy ujęciu wodnym
na ul. Kościuszki. Protestowaliśmy przeciwko budowaniu drugiej anteny, obawiając się nakładania fal.
Urząd miasta nas nie poparł. Teraz te anteny ściągają
pioruny, a ten jeden, całkiem nieprzewidywalny popalił komputery, lodówki, telewizory, telefony stacjonarne, piece grzewcze. Te uszkodzenia zdarzyły się
nawet na ul. Kraszewskiego, nie mówiąc o najbliższej
okolicy. Do kogo mamy się zwrócić o odszkodowanie,
bo straty są ogromne. Do właścicieli masztu,
czy Urzędu Miasta Milanówka za niefrasobliwe pozwolenia?
Ania w imieniu mieszkańcow ul. Kościuszki, Kwiatowej,
Kraszewskiego.

Podziękowania
\Serdecznie dziękujemy za pośrednictwem Bibuły trenerom szkółki tenisowej „Drajw” za wspaniałe prowadzenie zajęć wakacyjnych na milanowskich kortach.
Wdzięczni rodzice Mateusza, Mikołaja, Mony, Kasi i wielu innych dzieci.

Droga Redakcjo
Czy „Bibuła” mogłaby zwrócić uwagę, panom pracującym, w oczyszczającej miasto spółce „Hetman”, że
worki do selektywnej zbiórki śmieci to nie szaszlyki i
nie można ich nadziewać na ogrodzenie. Upały upałami ale głupoty temperaturą tłumaczyć nie można.
Mira Święcicka

Justyna Mietelska
Milanówek, miasto ogród dość ma tego samorządu

Tamta zostawiła go, nikt mu nie pomoże, ja muszu…
Był środek nocy, cudowna pustka absolutnie pustego domu, wielkie okno a za nim jedyne światełka
to te na niebie… . Cisza, która pozwala słyszeć inaczej,
widzieć inaczej. I wtedy jakoś tak nagle przypomniałam sobie najprostszą rzecz na świecie. Prawdziwa
miłość jest silniejsza niż potrzeba wygody, poczucia bezpieczeństwa, rozsądek, wojna, pokój, granice. Prawdziwa miłość nie chce niczego w zamian.
Po prostu jest i biegnie, by pomóc, gdy trzeba. Miłość
skrzywdzona to dalej miłość.
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I powstają blaszane, wielkie, zimne markety.
Niech tam piwo kupują, i mielone kotlety.
Apel do mieszkańców w sprawie naklejania ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych.
Każdy, kto chce wywiesić w mieście jakieś ogłoszenie
ma do dyspozycji specjalne miejsca przeznaczone
do tego celu, tj. słupy ogłoszeniowe. Problem w tym,
że takie ogłoszenie będzie widoczne bardzo krótko,
bo zaraz ktoś je zaklei innym swoim ogłoszeniem.
Z jakiej przyczyny? Bo nie wiadomo, dlaczego każdy
obkleja słup dookoła kilkoma identycznymi ogłoszeniami zakrywając natychmiast inne, również aktualne. Efekt jest taki - wszyscy zaklejają wszystkich
a ogłoszenia nie spełniają swojej roli. Co zrobić? Odkręcić ten obyczaj. Gdyby każdy wieszał na słupie
tylko jedno ogłoszenie, zaklejając ewentualnie już
nieaktualne, a nie pokaźny kawałek ogłoszeniowego słupa, to starczyłoby miejsca dla wielu ogłoszeń

Błoto, błoto, błoto, już po kostki w błocie.
Błota nam nie zabraknie, bo partacze w robocie.
I w tym błocie pomniki, by poparła ich trumna.
Usta pełne frazesów, że to wojna, komuna.
I opłaty w tym błocie za grunt, wodę, za śmieci
Się stopniowo podnosi, może ludzi obleci.
I Waleria, Turczynek straszą ludzi po nocach.
Długów było nam mało - jeśli ktoś nie wie, po co.

W dobrych gazetach panuje zwyczaj nagradzania
czytelników za najciekawsze listy. Nagrodę - książkę
wydawnictwa ISKRY Ludwik Stomma „O mojej rodzinie
i o mnie” przekazujemy na ręce pani Ani, autorce listu
napisanego w imieniu mieszkańców ulic Kościuszki,
Kwiatowej, Kraszewskiego.
.
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MONITORING WAKACYJNY
Dziwny zwyczaj

Smutne pustostany

Miły gest burmistrza Grodziska

Niedawno w Referacie Ochrony Środowiska
zapanował dziwny zwyczaj. Polega on na zdjęciu
nadzoru z wykonywanych przez miasto prac, które
dotyczą przyrody, a ściślej miejskiej zieleni. Sytuacji,
które powinny pozostać po lupą miasta, a odbyły się
bez kontroli ROŚ, było ostatnio kilka: niczym
nieuzasadnione ścięcie drzew na skwerze przy
piekarni, wycinka ośmiu drzew na terenie kąpieliska
miejskiego w czasie okresu lęgowego ptaków, (co jest
o tej porze roku niedozwolone), poprowadzenie
instalacji gazowej do obiektu miejskiego w alei
zabytkowej klonów i zrobienie wykopu bezpośrednio
przy pomnikowym drzewie, niszcząc jego korzenie.
Efektem ostatniej z wymienionych „inwestycjodewastacji” jest skrzynka zamontowana w ciągu
pieszym przy ul. Krasińskiego. Po skontaktowaniu się
z gazownią ustaliłam, że takie ustawienie
skrzynki jest niezgodne z przepisami, bo powinna
być umieszczona w linii ogrodzenia, z wyciętym
w parkanie dostępem do liczników.

W centrum miasta widać coraz więcej zamkniętych
lokali usługowych. Pod tym względem miasto
pustoszeje niestety. Traci wizerunek Milanówka,
tracą mieszkańcy, nie mówiąc o ludziach, którzy
tracą pracę, lub zmuszeni są zwinąć swoje rodzinne
interesy. To smutny widok, gdy w mieście zamiast
rozkwitu, wsparcia widać zapaść i regres. Gdzie leżą
przyczyny takiego stanu rzeczy? Mieszkańcy upatrują
je w wysokich milanowskich czynszach,
nieproporcjonalnych do standardów wynajmowanych
lokali, ale przede wszystkim w tworzeniu
w kameralnym Milanówku wielkogabarytowych
powierzchni handlowych. Chodząc do miejscowych
kawiarni i restauracji, robiąc zakupy na milanowskim
targowisku i korzystając z jak największej ilości
miejscowych usług, wspieram pracujących tu ludzi,
chcących, aby w Milanówku żyło się lepiej, milej,
wygodniej. Wielkim centrom handlowym mówię: nie,
nie zostawiając tam ani jednej złotówki.

Grodzisk postanowił zrekompensować nam
dyskomfort wynikający z remontu grodziskiego
wiaduktu, podczas którego ruch odbywał się między
innymi przez Milanówek. Spowodowało to większe
natężenie ruchu na naszym wiadukcie i ewentualne
zniszczenia. Grodzisk zadecydował o sfinansowaniu
w znacznym stopniu remontu naszego wiaduktu.
Poza tym, że podczas remontu słabo funkcjonowało
przepuszczanie samochodów na tzw. mijankę,
odbywało się sikanie po krzakach i rzucanie mięsem
(modne ostatnio w niektórych kręgach) wszystko
poszło raczej sprawnie, (bo to, że okazały dąb został
ciasno obłożony płytami, jest wynikiem złego
nadzoru ROŚ). Po wyremontowanym wiadukcie jeździ
się dobrze i tylko rowerzyści mają nierozwiązany
problem, przemykając się chodnikiem między
pieszymi.

Dziękujemy

Girlandy w środku lata
Dostaliśmy zdjęcie z podpisem „jemioła
milanowska”. Uważniej przyglądając się miejskim
drzewom widać takich więcej.To „bożonarodzeniowe
drzewa latem”, bo świątecznych dekoracji ne chciało
się zdjąć, mimo, że za pasem mamy już
wakacje. Powiewają zbierając kurz i dając
świadectwo niechlujstwa.

Plaża w Milanówku
W Milanówku mamy plażę. Na Terenie Borówki
wysypano parę ton piachu, i posadzono kokosowe
palmy. Dzieci bawią się w piasku, mamy opalają
na leżakach, a ojcowie mają do dyspozycji specjalny
letni bar. Przy okazji jest rewia kostiumów plażowych,
dziecinne menu i parę innych atrakcji. Niechcący
mamy przyspieszony kurs, tego, co mogłoby zrobić
miasto dla swoich mieszkańców.
Ale czy kreatywności można się wyuczyć?
Pomysłodawcom życzę długiego lata i gratuluję
inwencji.

Pisaliśmy wielokrotnie o potrzebie ustawienia
w mieście większej ilości ławek, prosząc, aby
znalazły się one przy przystankach miejskiego busa
i na ulicach poza ścisłym centrum. Miło, że nasze
prośby zostały wzięte pod uwagę i w mieście pojawiło
się sporo ławek. Już w kilka godzin po ich
zamontowaniu ławki zostały „zasiedziane”, więc
widać jak bardzo były potrzebne. Objechałam
Milanówek i z przyjemnością zauważyłam, że prawie
na każdej z nich ktoś siedzi. Ławkę na mojej ulicy
od razu zaanektowała młodzież. Jeszcze bardziej
cieszę się z ustawionego przy niej kosza, ponieważ
codziennie zbierałam z ulicy śmieci, które mam
nadzieję, wylądują teraz w przeznaczonym
do tego śmietniku. Ustawione ławki małymi krokami
zagospodarowują publiczną przestrzeń i osobiście
za to dziękuję.

Co nowego w zespole?
W Bibule nie ma już nikogo z radnych. Zarówno
w redakcji gazety jak i w Stowarzyszeniu Bibuła
Milanowska.
Tamara Gujska Szczepańska
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