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02.12.2013 - BO W MILANÓWKU JEST DUŻO 
ZAWIŚCI...
Na ostatniej sesji Rady Miasta Milanówka radna Bo-
żena Osiadacz zaczęła żalić się, że gazety piszą nie-
dobre rzeczy na temat „władzy” w Milanówku co w jej 
opinii wynika z tego, że „w Milanówku jest dużo zawi-
ści”. Doceniamy teatralny dramatyzm występu radnej 
Bożeny Osiadacz, jednak mimo to uważamy, że cały 
występ był niestosowny, a kilka rzeczy które powie-
działa radna Osiadacz wymaga naszego odniesienia.

Przede wszystkim pani Bożeno absolutnie nie zga-
dzamy się, że problemem jest to, że gazety piszą  
o milanowskiej władzy niedobre rzeczy. Rolą nie-
zależnej prasy jest patrzenie władzy na ręce. To, że  
w Milanówku standardem jest nie patrzenie na ręce,  
a ściskanie rąk,  nazywa się patologią.

Po drugie, gdyby milanowska władza nie robiła niedo-
brych rzeczy, to niezależna prasa nie miałaby powodu 
o nich pisać. Żeby nie szukać daleko. na tej samej se-
sji, na której miał miejsce pani dramatyczny występ, 
większość milanowskich radnych (w tym Pani) m.in.

- odrzuciła wszystkie skargi mieszkańców na Burmi-
strza (mimo iż Komisja Rewizyjna uznała je w zdecy-
dowanej większości za zasadne)

- uchwaliła statut, który m.in. daje możliwość szczu-
cia mieszkańców Strażą Miejską/Policją jeżeli Prze-
wodniczący Rady Miasta Milanówka uzna iż się „źle 
zachowują”

- uchwaliła znaczną podwyżkę opłat za wywóz śmieci

- uchwaliła kontrowersyjne przekazanie nieruchomo-
ści o znacznej wartości (należących do Miasta Mila-
nówka) do MPWiK

Po trzecie nie rozumiemy o co Pani chodzi z tą zawi-
ścią. Zawiść o co? O „władzę”? Może się to Pani wyda 
dziwne, ale NIE jesteśmy zainteresowani władzą. Je-
steśmy natomiast zainteresowani życiem w mieście, 
gdzie nie wydaje się publicznych pieniędzy na czyjąś 
„kiełbasę wyborczą”, gdzie nie stawia się za czyimś 
płotem obiektów niezgodnych z planem zagospoda-
rowania, gdzie można w przewidywalny sposób pro-
wadzić działalność gospodarczą (nawet jeśli nie ma 
się kolegi radnego), gdzie radni czują się w obowiązku 
reprezentować interesy WSZYSTKICH mieszkańców.

Jednym słowem pani Bożeno chcemy NORMALNOŚCI 
w Milanówku, a jeśli potrzeba NORMALNOŚCI jest dla 
pani równoznaczna z „zawiścią” to chyba coś pani źle 
rozumie. Podobnie jak Pani 10 kolegów i koleżanek 
radnych, którzy zmienili ORGAN KONTROLI BURMISTRZA 
(jakim jest Rada Miasta) w coś na kształt bezkrytycz-
nego FanClubu Burmistrza.

I jeszcze raz:  NIE CHCEMY WŁADZY. Chcemy natomiast 
udrożnienia mechanizmów, które sprawią, że „wła-
dza” (ktokolwiek będzie ją stanowić) będzie musiała 
„trzymać się prosto” i przestanie kojarzyć się z kłębo-
wiskiem patologii.

18.01.2014 - JAK BURMISTRZ SIĘ CHWALIŁ
Na FB Burmistrza znaleźliśmy tekst dotyczący osią-
gnięć Burmistrza w roku 2013, który postanowiliśmy 
skomentować.

W pierwszej kolejności gratulujemy Burmistrzowi 
chwalenia się,, że 2013 był kolejnym rokiem, w którym 
NIE UDOSTĘPNIŁ MIESZKAŃCOM poczekalni na peronie. 
Hmm... dodalibyśmy, że sukces ten udało się osią-
gnąć już po raz PIĄTY, bo pierwsza szansa była w roku 
2008. Dodatkowego smaczku dodaje jednak fakt, że 
był to zaledwie DRUGI raz kiedy poczekalni nie udało 
się udostępnić mimo posiadania kompletu pozwoleń 
(w tym, jak twierdzi, pozwoleń od PKP).

Niewątpliwie sukcesem jest też remontowanie z pie-
niędzy mieszkańców Milanówka, dróg powiatowych 
(Warszawska, Piłsudskiego). Proponujemy aby w 2014 
roku podwyższyć poprzeczkę i z pieniędzy mieszkań-
ców Milanówka wyremontować także drogi wojewódz-
kie (Królewska) oraz autostradę A2.

Patrząc na utwardzone drogi lokalne mamy z ko-
lei wrażenie, że szansę na utwardzenie drogi może 
zwiększyć, jeśli droga ta znajduje się w rzadko za-
budowanej okolicy, dobrze rokującej jako obszar 
do objęcia postępowaniem prokuratorskim. Mamy 
nadzieję, że w 2014 roku ten trend nie przerodzi się  
w - utwardzamy tam, gdzie postępowanie skończyło 
się wyrokiem skazującym.

Idźmy dalej. „Zamontowaliśmy 10 progów spowalnia-
jących, w tym 6 w ulicy Ludnej”. Cieszymy się panie 
burmistrzu, iż na ulicy, na której pan mieszka pojawiło 
się 6 z 10 zamontowanych w 2013 roku progów spo-
walniających. Mamy nadzieję, że znacznie poprawiło 
to panu komfort życia.

Cieszymy się także, że plany inwestycyjne na 2014 
nieco przyhamowały. Nie ma już mowy o przerabianiu  
Amfiteatru na ekspozycję kiczu „Plastic is fantastic” 
(okręg wyborczy radnej Sobczak), Lasku Lasockiego 
na lunapark w stylu „Gorączki sobotniej nocy” (okręg 
wyborczy radnego Wójcika), oraz willi Waleria na 
centrum norweskiej sztuki erotycznej (ponieważ to 
nie jest okręg wyborczy radnej Trębińskiej, więc przy-
puszczamy, że tu akurat chodzi o zainteresowania). 
Sądząc z deklaracji burmistrza to z dziwacznych 
inwestycji pozostała tylko danina dla PKP w postaci 
przebudowy budynku dworca na koszt mieszkańców 
Milanówka i nawet to wydarzy się „jeśli nie zanotujemy 
znacznego spadku dochodów z PIT”.

Cóż, w takim wypadku nie pozostaje nam jednak nic 
innego, jak jeszcze raz powtórzyć: „Prezentom dla PKP 
za nasze pieniądze mówimy stanowcze NIE”. Oczywi-
ście nie mamy nic przeciwko temu żeby burmistrz 
obsypywał PKP prezentami, wolelibyśmy jednak, żeby 
robił to za swoje prywatne pieniądze. Wtedy napraw-
dę nie będziemy mieli żadnego problemu z tym co 
zafunduje. Może być to nawet swój pozłacany pomnik 
postawiony pomiędzy piątym a szóstym progiem 
zwalniającym na ul. Ludnej. 

Kapituła Wielkiego Kalesona

The best of 2010 -14
Koniec kadencji nastraja do różnego rodzaju podsumowań. Postanowiliśmy więc sięgnąć do naszych archi-
wów i zaprezentować kilka notatek na temat pracy milanowskiego samorządu, które dość dobrze podsumo-
wują klimat i osiągnięcia ostatniej kadencji.
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Z okazji 95 - lecia gminy Milanówek odbyła się wielka 
feta w Teatrze Letnim. Przyznano także tytuły Hono-
rowego Obywatela Miasta, doceniając dr Barbarę Ka-
szycką, Ryszarda Witkowskiego i Luizę Złotkowską. Pa-
nią Doktor Basię-pediatrę wszyscy znamy i kochamy. 
Ryszard Witkowski jest jednym z ostatnich bohaterów 
wojennych. Znakomity pilot, odznaczony wraz z matką 
i siostrą medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świa-
ta, współzałożyciel Szarych Szeregów w Milanówku.  
I tu muszę się zatrzymać, bo czegoś nie rozumiem. 
Wielka gala-kwiaty, przemówienia, ukłony, ale tylko 
wśród błysków fleszy. Kiedy gasną światła rampy, 
wraca byle jaka codzienność.

Jest w Milanówku maleńka uliczka im. Szarych Szere-
gów prostopadła do ul. Kościuszki, tuż za ul. Północną. 
Druh Zygmunt Mieszczak ps. „Tadek” ufundował po-
mnik-kamień dedykowany harcerzom z fragmentem 
hymnu: „Iść będziemy w Polskę Szarymi Szeregami  
i będzie Bóg nad nami i będzie naród z nami”. Było to 
11 listopada 2007r. Pamiętam uroczyste odsłonięcie  
i poświęcenie pomnika. Zamknięta ul. Kościuszki, 

straż miejska, policja, kombatanci dowiezieni auto-
karami, burmistrz, ksiądz, harcerze, kwiaty… Od 7 lat 
nikt tu nie przybył z władz miejskich z kwiatami czy 
zniczami, ani 1 ani 15 sierpnia, ani 11 listopada. Nigdy 
nie widziałam tu harcerzy czy uczniów milanowskich 
szkół w ramach lekcji historii. Przeczytałam w wyda-
wanym przez miasto biuletynie nr 3, w rubryce - Ka-
lendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych: „1 sierp-
nia (piątek) - uroczyste obchody 70 rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego”. Zamarzyło mi się małe 
ognisko harcerskie i to, że harcerze ożywią ten kamień 
powstańczymi piosenkami. A tu cisza. Ktoś prywatnie 
zapalił znicz, zapachniały różowe floksy w wazonie.  
O godzinie 17 jak zwykle pędziły samochody. Warsza-
wa na chwilę stanęła i nie tylko ona, bo coraz więcej 
miast i miasteczek zatrzymuje się w symbolicznej 
zadumie. A jest, o czym dumać słuchając aktualno-
ści. A może zwariowałam?       

 Ewa Noińska

P.S.
Norman Davis (historyk) dowodzi uparcie, że bez Po-
wstania Warszawskiego Polska stałaby się 16 republi-
ką Związku Radzieckiego. Stalin przecież mówił: „kto 
okupuje terytorium, narzuca także własny ustrój, tak 
daleko, jak może dotrzeć jego armia. Nie może być 
inaczej”. Pani Hanka Mickiewicz (sanitariuszka) uwa-
żała, że tę ideową powstańczą pałeczkę w sztafecie 
pokoleń przejęła potem „Solidarność”. Najnowsza hi-
storia dotyka nas bezpośrednio i nie da się przed nią 
uciec i zwyczajnie chyba nie można…

Panie Burmistrzu, nie wypada!

Czegoś nie rozumiem

"Punktualność jest grzecznością królów"

Ludwik XVIII

W połowie lipca br. jako przedstawiciel stowarzyszenia 
działającego na terenie Milanówka otrzymałem zapro-
szenie na „Uroczyste obchody 70. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego”, zaproszenie zostało pod-
pisane przez Przewodniczącą Rady Miasta Milanówka 
Marię Sobczak oraz Burmistrza Miasta Milanówka Je-
rzego Wysockiego. 

Ucieszyłem się , że pierwszym punktem zaplanowa-
nych uroczystości było złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy na mogile zbiorowej powstańców warszawskich 
na milanowskim cmentarzu, a nie - jak to zwykle ma 
miejsce - przy pomniku w centrum miasta.

1 sierpnia wraz z rodziną pojawiliśmy się przy bramie 
cmentarza, skąd o 16.10 wyruszyły poczty sztandaro-
we, przybyłe delegacje oraz mieszkańcy Milanówka. 
Na miejscu byli także radni Osiadacz i Starościak. 
Pracownicy Urzędu Miasta wszystkim zebranym na-
kleili okolicznościowe plakietki 70. rocznicy Powstania 
Warszawskiego. 

O 16.15 zgodnie z planem przy mogile zbiorowej po-
wstańców warszawskich rozpoczęła się uroczystość, 
którą prowadzili harcerze milanowskiego hufca ZHP. 
Komendant hufca dh Dariusz Kopeć wezwał do złoże-
nia wieńców. W czasie gdy delegacje składały wieńce 
jeden ze strażników miejskich dziwnie się rozglądał, 
a wieniec trzymany przez niego nie został złożony.  
W tym samym czasie ścieżką od bramy głównej przy-

szła przewodnicząca Rady Maria Sobczak (współgo-
spodarz uroczystości!), a za nią radne Utrata i Trębiń-
ska. Po chwili, „tylko” z ok. 10 minutowym spóźnieniem 
pojawił się również Burmistrz. Ponownie zapadła ko-
menda złożenia „pozostałych wieńców” i wtedy oka-
zało się, że jedyny niezłożony wcześniej wieniec był od 
Pani Przewodniczącej i Pana Burmistrza. 

Poczułem wtedy ogromny niesmak. Jak to możliwe, 
że sędziwi goście pomimo upału przychodzą na czas,  
a gospodarz uroczystości(!) spóźnia się i wydaje się nie 
widzieć w tym problemu czy niestosowności?! Z ust 
Burmistrza nie padło ani jedno słowo „przepraszam”, 
czy choćby próba wyjaśnienia. Moje zażenowanie się 
podwoiło gdy wychodząc z cmentarza usłyszałem 
pytanie Burmistrza do dh. Kopcia „co się stało”? Od-
powiedź była również kuriozalna „falstart Panie Bur-
mistrzu”.

Jest mi po prostu wstyd za takie zachowanie władz 
Miasta. Jako wieloletni mieszkaniec Milanówka mówię 
NIE takiemu traktowaniu przez Burmistrza Wysockiego 
uroczystości miejskich. Gospodarz uroczystości powi-
nien być pierwszy i witać przybyłych gości, a nie spóź-
niać się i mieć pretensje, że na niego nie zaczekano. 

Od lat miejskie i szkolne uroczystości, podczas któ-
rych burmistrz np. wręcza nagrody zwykle rozpoczy-
nają się z opóźnieniem. Oczekujący słysząc „musimy 
poczekać jeszcze kilka minut na Pana Burmistrza” 
oburzają się, że tak nie można, że to zły przykład, 
zachowanie niewychowawcze w stosunku do dzieci  
i młodzieży. Może brak wystarczająco głośnych prote-
stów utwierdza Burmistrza Wysockiego, że tak należy 

postępować? Otóż NIE NALEŻY!!! NIE WYPADA!!! 

Panie Burmistrzu, podczas uroczystości odbywających 
się na terenie miasta reprezentuje Pan mieszkańców 
Milanówka, a nie jest ich główną atrakcją!!!

Dariusz Kozak

Jest mi przykro z powodu wstydu, 
wstydzę się przed moimi gośćmi za 
włodarzy naszego miasta. Nie chcę  już 
dłużej i koniec! Moi goście naczytali 
się, nasłuchali o stylowym Milanówku 
a tu, sami wiecie, porażka na każdym 
kroku. Dworzec tzw. linii wiedeńskiej 
wita zapyziałym peronem, przejściem 
podziemnym o zagrzybionych, wysma-
rowanych ścianach, girlandy zwisajacej 
farby „upiększają” zagubione fotografie 
wyrzutu sumienia czyli Turczynka. Brak 
informacji o kierunku północ-południe, 
nazwy ulicy na którą się wychodzi. Nie 
ma informacji, bo już powoli nie ma 
co zwiedzać. Dworzec WKD wita nas toi 
toiem, ja rozumiem, stacja końcowa  
i jest to rzecz ważna ale można byłoby 
sławojkę okrasić winobluszczem, mikro 
altanką, w końcu mamy miasto ogród.

Wjazd od strony Warszawy czy też Ży-
rardowa wygląda tak samo, wiszą ceraty 
informujące o sprzedaży wszystkiego 
co nam jeszcze zostało i zaproszenie 
do parku Vendo. Jakże myląca nazwa, 
rozległy parking i handlowe blaszaki - 
cudny park. Park, no właśnie jaki park 
te 6 dębów na krzyż przy linii kolejowej  
a parkingiem, czy prywatne parcele tzw. 
pijacki skwerek Piłsudskiego Smoleń-
skiego  a może przy ulicy  Starodęby? 
No to może ogrody, ogrodów nie widać, 
są za ceratami, pochowane wstydliwie 
między blokami lub za coraz to wyższy-
mi parkanami Jeden z delikatniejszych 
gości powiedział mi, że chyba źle skręcił 
,bo nie widział uroczych milanowskich 
ogrodów. Wszechobecną bylejakość  
i tandetę najdobitniej pokreśla nowo 
wyremontowany wiadukt. Pylony za-

smarowane cementem i przedziw-
nie odświeżone farbą ale tylko gdzie 
niegdzie. Połączenie kostki bauma, 
oczywiście czerwonej, granitu z zejść 
i wylewki betonowej zasmarowanej 
krwistoczerwoną farbą jest wyjątkowo 
ohydne. Nadal nie ma zjazdu dla ro-
werów czy wóżków. Chodniczek z nikąd 
do nikąd przy dębie pomniku przyrody 
to już wisienka na torcie. Kto to odbierał, 
kto by sobie pozwolił na taką realizaję 
na własnej parceli?

Jakoś łatwo idzie za cudze pieniądze, 
za nasze.

 A są takie miejsca gdzieś w Polsce jak 
np. wieś Gwizdały.Jest tam muzeum, 
jest przygotowana oferta dla turystów. 
Powstało z zamiłowania do rodzinnej 
wioski i potrzeby przedstawienia jej 
innym. Muzeum prezentuje unikal-
ną kolekcję gwizdków. Ktoś powie, ale 
śmieszne, ba głupie. Wcale nie, bo gdzie 
pokazać kolekcję gwizdków jak nie  
w Gwizdałach? Szansa na promocję 
wioski wykorzystana w 100%!

Wieś z tartakiem, jakich tysiące w Polsce, 
ale ta jest w księdze Guinnessa. Dlacze-
go? – ponieważ pokazuje publicznie 
najdłuższą deskę na świecie. Pomysłów 
na pokazanie regionu, ściągnięcie tu-
rystów, miłośników, kolekcjonerów jest 
wiele. Dlaczego Milanówek z taką bazą 
nie potrafi nic osiągnąć? Dlaczego na-
sze wysiłki, pomysły, propozycje zostają 
bez echa? Dlaczego za promocję mia-
sta odpowiadają niekompetentni czy 
też niezainteresowani tą sprawą ludzie?  

O co chodz? Kto przywróci godność  
i klase miastu? Kto zastąpi radnych, 
którzy przespali, zdeklasowali się lub 
nigdy nie należeli do elit Milanówka.. Czy 
nowi radni nawiążą do pięknej tradycji 
i działań Sekcji upiekszania Milanówka 
Ciągle aktualne postulaty można prze-
czytać w książce o naszym letnisku. 
Doborowa ekipa fachowców, miłośników, 
nie pazerni  pseudo działacze. Dobrych 
ludzi jest sporo w naszym mieście, 
chętnych do pracy też się kilkoro znaj-
dzie, ważne by mieli z kim pracować. 
Z burmistrzem, któremu leży na sercu 
dobro  miasta i jego wizerunek. Z radą, 
która jest świadoma, że jest powołana 
przez i dla mieszkańców, a nie dla ko-
rzyści osobistych.

Chciałabym być tak dumna z mojego 
Milanówka jak mieszkańcy Łowicza, 
Wiecie, że mają niepowtarzalne samo-
chodowe tablice rejestracyjne z łowic-
kim pasiakiem?

Sama pomysłów dla Milanówka mam 
wiele, chętnie podzielę się nie tylko  
z sąsiadami, ale i ze znajomymi sto-
warzyszeniami, z innymi ludźmi dobrej 
woli. Nie chcę tylko, aby kolejny raz para 
poszła w tak zwany gwizdek, bo Milanó-
wek to nie Gwizdały.

Ula Święcicka

SEKCJA UPIĘKSZANIA

Z pisma dowiadujemy się, że miasto 
przeprowadziło analizę przepisów, 
która wykazała, że problem reklam  
w Milanówku wynika z braku wyraźnej 
podstawy prawnej regulującej umiesz-
czanie reklam i gmina Milanówek nie 
posiada odpowiednich narzędzi do kon-
troli reklam w przestrzeni publicznej. 
Najwyraźniej, więc Milanówek czeka, aż 
spodnie z nieba ustawa krajobrazowa 
procedowana właśnie w Sejmie i roz-
wiąże problem za milanowskich urzęd-
ników. Otóż ustawa niczego nie załatwi 
i lepiej wziąć się od razu do roboty.  
W Milanówku mamy wystarczające pod-
stawy prawne do opracowania takich 
projektów przez specjalnie powołaną do 
tego celu grupę zadaniową. Mamy dwa 
narzędzia prawne do wprowadzania 
podobnych projektów: - Strefę Konser-
watorską obejmującą znaczną część 
miasta i – zapis w prawie budowlanym 

na ten temat. Jesteśmy, więc w dużo 
dogodniejszej sytuacji niż inne miasta. 

Dla tych, którym Internet kojarzy się 
bardziej z pasjansem albo Pudelkiem 
niż ze źródłem bezcennych informacji 
przypomnę, że kolejne miasta w Polsce 
realizują skutecznie własne programy 
dotyczące reklam. Znalazły do tego 
narzędzia w obecnie obowiązującym 
prawodawstwie i nie przeszkadza im 
w tym brak nieuchwalonej jeszcze na 
ten temat ustawy Prezydenta. Kraków, 
jako pierwszy od 2011 r. zajął się sprawą 
reklam wprowadzając w tym celu zapis 
parku kulturowego dla zabytkowej strefy 
miasta i torując drogę innym. W Krośnie 
od 2013 r. regulacje reklam prowadzi 
Miejski Konserwator Zabytków. W Pozna-
niu w 2013 r. zaczęto od wystaw zdjęć 
miasta bez reklam, lub ładnych szyldów 
reklamowych, co poskutkowało projek-

tem ogólno-miejskim i jego realizacją. 
Łódź ponad rok temu zaczęła od stre-
fy zabytkowej rejonu ul. Piotrkowskiej, 
gdzie organizowano konkursy na ładny 
szyld i pokazy symulacji komputero-
wych zmiany wyglądu ulicy a równocze-
śnie w U.M pracowała specjalnie powo-
łana grupa do rozwiązywania problemu 
reklam. W Kazimierzu Dolnym reklama-
mi zajął się sam burmistrz.

Polska porządkowała reklamy już przed 
wojną. Jako pierwszy zasady rozmiesz-
czania reklam na terenie kraju opraco-
wał w 1916 r. warszawski architekt Fran-
ciszek Lilpop. Polegały na zmniejszeniu 
szyldów, uproszczeniu ich form, odda-
niu decyzji o ich lokalizacji urzędnikom 
miejskim, którzy mieli prawo nakazać 
zdjęcie szpecącej reklamy. Gospodarze 
miast mogli sięgnąć do specjalistycz-
nego pisma „Reklama” ukazującego się 
od 1929 r.,  który miał charakter eduka-
cyjny i zapobiegał powstawaniu tandet-
nych reklam. 

Na pytanie, co jest najbardziej drażnią-
ce i szpecące w mieście, wiele osób 
odpowiada, że wprowadzające niepokój 
reklamy. Uchwalenie i wprowadzenie  
w życie nowej ustawy prezydenckiej nie 
da automatycznie możliwości rozwią-
zania tego problemu, a może jedynie 
ułatwić przygotowanie rozwiązań przez 
władze lokalne. Nie ma, co czekać aż 
przysypie nas sterta śmieci mniejszych 
lub większych banerów, dykt, cerat  
i szmat a spod reklamowego śmietnika 
nie będzie widać milanowskiej archi-
tektury ani przyrody. Warto się zabrać 
za rozwiązanie narastającego pro-
blemu od zaraz, bo może się zdarzyć 
tak, że pojawi się nowy burmistrz i po 
chirurgicznym odcięciu przyrośniętego 
tronu zacznie się ocenianie urzędni-
ków pod względem kreatywności, bo 
sama lojalność przestanie być miarą 
ich przydatności. Wprowadzenie ładu  
w kwestii reklam leży w interesie 
miasta. Wizerunkowym, finansowym  
i prawnym. Tymczasem wygląda tak, 
jakby rozwiązanie tej kwestii nie leżało 
w interesie władz miasta. Chyba, że jest 
jakaś sprzeczność interesów?

 
Tamara Gujska Szczczepańska

Szpetota budząca niepokój

Bibuła Milanowska 
blisko ludzi

Czekają nas wybory samorządowe. 
Czytelnicy pytają, na kogo głosować, 
proszą o rzetelne informacje doty-
czące wyborów. To prawda, że na ła-
mach innej prasy w sprawach istot-
nych dla mieszkańców nie znajdują 
się właściwie żadne obiektywne in-
formacje. Biuletyn miejski jak zwykle 
będzie zajmował się promocją grupy 
trzymającej władzę (podobnie jak 
druga gazetka tego samego ugru-
powania), którą na szczęście część 
mieszkańców wyrzuca od razu do 
kosza. Bibuła będzie popierać nie-
zależnych, dobrych i sprawdzonych 
kandydatów. Możemy sobie na to 
pozwolić, będąc źródłem informa-
cji niezależnym od władzy, radnych, 
pieniędzy. Wolność i niezależność 
w przekazywaniu rzetelnych infor-
macji i głoszeniu poglądów staramy 
się przeciwstawić tendencyjności  
i stronniczości, uzależnieniu od wła-
dzy i podejrzanych układów.

Na nasze pismo skierowane do gminy w sprawie opanowania reklamowego  
śmietnika dostaliśmy spóźnioną, grzeczną odpowiedź z gatunku spychologii  
stosowanej. 
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Początek 
Dom o charakterze bliźniaka. Dwie od-
rębne własności. W jednej części rodo-
wici właściciele - starsza pani z córką, 
w drugiej części najemcy sprowadzeni 
przez nowego właściciela drugiej części 
budynku. Naokoło drzewa, krzewy i po 
kilkadziesiąt metrów z każdej strony do 
innych domów. Codziennie na podwór-
ku najemców stoi kilka samochodów, 
z jednego od rana do nocy wylewa się 
bardzo głośna muzyka przez otwarte 
drzwi. Rodowity właściciel prosi o przy-
ciszenie.

„Co przeszkadza?”. „Tak”. „Ale mnie nie 
przeszkadza”, odpowiada najemca, po 
czym podchodzi do samochodu i na-
stawia głośność na maksimum. Tak 
jest dzień w dzień, od rana do nocy.  
W weekend dodatkowo od rana hałasu-
je kosiarka, która kosi bez względu czy 
jest, co kosić oraz odkurzacz i karcher 
samochodowy czyszczące wszystkie po 
kolei samochody. Rozmowy najemców 
są bardzo głośne, nikt nie ma żadnych 
zahamowań, co drugie słowo to k…, h…, 
p…, j…. . Taki standard. Właściwie to naj-
więcej znaczeń nabiera słowo na „p”, 
które jako czasownik okazuje się być  
w stanie zastąpić, co najmniej 20 innych 
czasowników. Starsza pani, która co-
dziennie siedzi na tarasie, oddalonego 
od centrum życia najemców o 1 metr, 
chowa twarz w dłoniach nie wierząc, że 
tak może być. Wieczorami do najemców 
przyjeżdżają goście trąbiąc już od bra-
my klaksonem. Wrzask, głośny śmiech 
i wulgarne dowcipy. Trudno tego nie sły-
szeć, trudno w tym nie uczestniczyć. Nie 
ma gdzie się schować. Hałas przenika 
ściany. Starsza pani jest wystraszona, 
bo boi się hałasu nocą. 

 Pod koniec lata rusza krajzega, która od 
6 rano rżnie i tnie. Drewno jest przywo-
żone i wywożone vanem lub ciężarów-
ką. W ogrodzie domu jednorodzinnego 
ma miejsce produkcja. Równo pocięte 
i wyheblowane deski są składane na 
stosy. Wyładunek jest bardzo głośny, 
ponieważ deski są rzucane z hukiem 
na kostkę brukową. Kilkakrotnie bezsku-
tecznie interweniuje straż miejska i po-
licja. Straż robi notatkę, że interwencja 

bezpodstawna, bo drewno, jak stwierdził 
je tnący, jest cięte do kominka… . Nie 
widzi lub nie chce widzieć gotowych 
układanych obok w stosy desek. Gdy 
interweniujący odjeżdżają wszystko się 
odradza okraszone komentarzem: „Co 
się przejmujesz tymi idiotkami, Policja 
powiedziała, że można hałasować do 
22.00, zrób głośniej”. Tak całe lato. Pod 
koniec tygodnia imprezy suto zakrapia-
ne alkoholem. Wrzask, głośna muzyka 
puszczona na maksimum z jednego 
z samochodów, wulgaryzmy. Od czasu 
pouczenia przez policję, muzyka gaśnie 
punkt 22.00. Wrzaski, śmiechy i głośne 
rozmowy nie. Kłótnie i bijatyki też nie 
mają czasowego limitu. 

Kulminacje
Wolny od pracy dzień. Na tarasie obok 
podwórka najemców obiad z zaproszo-
nym gościem. Dudniące głośniki samo-
chodu zza płotu bardzo przeszkadzają, 
bo trudno nawet rozmawiać. Córka wła-
ścicielki siada na balustradzie tarasu  
z talerzem w ręce z nadzieją, że ściszą, 
gdy zobaczą.  „Co to k… jest…, co ta k… 
sobie myśli…”.  Osobnik wrzeszczący 
ściąga spodnie i wypina goły tyłek. Obok 
niego są wszyscy inni najemcy, w tym 
także dziewczynka. Po chwili wciąga 
portki z powrotem i drze się w niebo-
głosy o rzekomo niezaspokojonych po-
trzebach seksualnych córki właścicielki, 
po czym ściąga spodnie i macha przy-
rodzeniem w jej stronę, wrzeszcząc : 
„Popatrz sobie k…, popatrz…!”.  Nikt z jego 
grona nie reaguje. 

Kolejny dzień. Późny wieczór, straszne 
krzyki. Najemcy biją się, a właściwie chy-
ba najemca od spuszczanych spodni 
bije żonę. Ktoś przychodzi, wychodzi 
wbiega, wybiega, straszny hałas, wrzaski 
i przekleństwa w domu i na podwórku. 
Częściowo też na ulicy, co jak się oka-
zuje zarejestrowali nareszcie także inni 
sąsiedzi, oddzieleni od miejsca zdarze-
nia kilkudziesięcioma  metrami gęstej 
zieleni. Bijatyki i awantury się powtarza-
ją. Po jednej z awantur okazuje się, że 
został zniszczony płot na tyłach posesji 
właścicieli, bo nastolatek właśnie tam 
uciekł przed rozjuszonym i chcącym 
bić wszystko i wszystkich osobnikiem 

od spuszczanych spodni. W Wigilię jest 
najgorzej, bijatyka i wrzaski trwają do 
drugiej w nocy. Chyba polała się krew. 

Strach
Nastolatek jest wciąż poniżany przez 
osobnika od spuszczanych spodni. 
Często ucieka bojąc się pobicia. Raz 
wrócił zbyt wcześnie, zanim rozjuszenie 
osobnika minęło. Przerażony rzuca się 
na kolana przed osobnikiem, składa 
ręce jak do modlitwy i głośno płacząc 
błaga… . 

Latem po dziewiątej wieczorem starsza 
pani idzie spać. Gasną światła. Tym ra-
zem nie towarzyszy jej córka (jest tego 
wieczora nieobecna), lecz opiekunka, 
też starsza pani. Ma chore serce. Nagle 
domem wstrząsa niewyobrażalny huk, 
jakby ktoś rzucił bombę. Potem okazuje 
się, że najemcy rzucili pod okna petar-
dę. Pięściami i kijami walą we wszystkie 
okna wyzywając starszą panią od k… itp. 
Osobnik od spodni krzyczy, że zaszlach-
tuje córkę starszej pani, tę k…, dz… , sz….. 
Krzyczy też: „To dzwoń sobie ty k… teraz 
na Policję, dzwoń!”. Opiekunka ze starszą 
panią uciekają na podwórko. Opiekunka 
dzwoni do córki starszej pani i krzyczy:  
„Zaraz nas zamordują, przyjedź szybko, 
nie wiem co się dzieje, zadzwoniłam na 
Policję, ale nikt nie przyjeżdża…, o Boże 
moje serce…”. Połączenie się przerywa.

Wszyscy zjawiają się jednocześnie. 
Córka, straż miejska, policja – dopiero 
po interwencji córki. Opiekunka prawie 
mdleje trzymając się za serce. Córka 
biegnie do domu po leki dla niej na 
uspokojenie. Policjant jest bardzo nie-
grzeczny i lekceważy wszystko. Rzeko-
mo wezwał pogotowie, potem rzekomo 
je odwołał…. Pomaga tylko strażnik. 

Rok później dzień po kolejnej interwencji 
straży miejskiej osobnik od spuszcza-
nych spodni szczuje psa na przecho-
dząca obok płotu córkę właścicielki, 
krzycząc: „Bierz ją, bierz ją.”. Wyzywa ją 
od sz…, k…,  dz…, krzyczy, że zrobi jej 
krzywdę.  Wykrzykuje obrzydliwe teksty 
erotyczne. 

Bezradność.
Każda interwencja służb jest bezsku-
teczna i kończy się zemstą najemców. 

Po incydencie z petardą policja, mimo 
informacji i kilku wizyt na posterunku, 
nie podejmuje działań. Odsyła skarżą-
cych z kwitkiem. Pierwszej obszernej 
notatki ze zdarzenia brak. Miało być 
wszystko spisane przez przyjmującego 
zgłoszenie. Nie zostało. Skarga na poli-
cjanta bez odpowiedzi. 

Wnioski
W Milanówku chroniony jest oprawca. 
Służbom albo się nie chce albo mają 
powody, by nie być skutecznym. Hałas 
w interpretacji większości strażników 
miejskich i policjantów to TYLKO hałas 
po 22.00. Służby mundurowe nie znają 
przepisów lub ich interpretacji albo też 
dla świętego spokoju przyjmują wersję, 
która pozwała im nic nie robić.  Dla po-
licji musi być trup, żeby coś się stało. 
Służby dbają o bezpieczeństwo imprez 
burmistrza, pokazowych przejazdów 
grup rowerowych przez miasto, ewentu-
alnie procesji i świąt narodowych. Dwie 
starsze panie nie zasługują na obronę. 
Tamtego dnia od Policji usłyszały osłu-
piałe: o co chodzi, przecież tu nic się nie 
stało!  

Imiona i nazwiska autorów  
do wiadomości redakcji

SĄSIEDZI

Dobiega końca 4 kadencja Jerzego Wysockiego na stanowisku burmistrza Milanówka. Przez cały ten długi (16 lat) czas, wraz z grupą wiernych i lojalnych mu radnych 
rządził miastem w sposób niepodzielny i autorytarny. Dlatego też, dla wiecznego upamiętnienia tych rządów oraz oszałamiających inwestycji, które w tym okresie 
miały miejsce, proponujemy zmianę nazw niektórych ulic w mieście.

DroDzy CzytelNICy

Na początku jestem winna sprostowanie, bo wkradł 
się błąd w nazwisko Bolesława Długoszowskiego 
herbu Wieniawa. Przepraszam, ale piszę trochę nie-
wyraźnie. Przy okazji przybliżę króciutko tę barwną 
postać. Bolesław Ignacy Florian Długoszowski urodził 
się w Maksymówce na Ukrainie 22 lipca 1881r. Le-
karz, patriota, w latach 1914-18 w Legionach, potem 
w Polskiej Organizacji Wojskowej. Adiutant marszałka 
Piłsudskiego. Po I Wojnie Światowej dowódca 2 dywizji 
kawalerii z przysłowiową ułańską fantazją. Kochany 
przez kobiety. Generał. Popularny w kręgach twórców 
związanych z „Wiadomościami Literackimi” i „Ska-
mandrem”. Poeta, tłumacz C. Baudelaire,a. Przyjaciel 
artystów m. in Jana Szczepkowskiego. W latach 1938-
40 ambasador w Rzymie, 1940-42 poseł rządu emi-
gracyjnego na Kubie. Popełnił samobójstwo w Nowym 
Jorku w 1942r. Piękna i tragiczna postać, która często 
gościła w milanowskiej Walerii w okresie międzywo-
jennym. 

A teraz dalej o „Milanowiankach”. Z dużym zaintere-
sowaniem przeczytałam rozdział poświęcony Róży 
Jezierskiej-Sokołowskiej. Słabo znałam p. Różę, 
trochę słyszałam o jej niebywałych kolejach losu, 
niezwykłym bohaterstwie w czasie Powstania War-
szawskiego. Lubiłam ją za uśmiech, taki od wewnątrz, 
który rozjaśniał twarz, czyniąc ją piękniejszą. Człowiek 
dzięki obcowaniu z nią stawał się lepszy. To cecha lu-
dzi, którzy kilkakrotnie padali uwikłani w historię i pod-
nosili się zwycięsko. Szkoda, że nie doczekała wolnej 
Polski. Jestem wdzięczna najstarszej córce p. Teresie 
Firlej za opisanie wielu ciekawych zdarzeń z życia 
swojej rodziny, dokładnie umiejscowionych w czasie 
i przestrzeni. A także za to, że nie starała się wynosić 
swojej niezwykłej mamy na piedestał, nie lukrowała 
faktów, nie koloryzowała zapamiętanych obrazów. Pa-

miętam p. Różę jadącą na rowerze obwieszonym to-
bołami po milanowskich ulicach. Zawsze ktoś czekał 
na nią i na jej pomoc. Zabrakło mi tylko wspomnień  
p. Barbary Kaszyckiej, długoletniej sąsiadki, która 
pięknie i plastycznie opowiada. Zawsze inaczej widzi 
daną osobę najbliższa rodzina, inaczej sąsiedzi, przy-
jaciele, podopieczni. Cała sztuka polega na doborze 
rozmówców. Rozdział, który szczerze mnie wzruszył 
napisała Maria Ołpińska o Barbarze z Sobańskich 
Moes. Bardzo ciepłe i osobiste wspomnienia Marysi, 
która dobrze znając swoją bohaterkę pogłębiła wiedzę 
o wywiady z jej dziećmi i bibliografię. Nawet nie uru-
chamiając wyobraźni możemy oddychać atmosferą 
domu dzieciństwa p. Barbary w Sumówce na Podolu 
a potem po ślubie z Aleksandrem Moesem w Sprowie. 
Przeżywamy tragiczne losy przed II wojną, w jej czasie 
i po. Starczyłoby na kilka życiorysów. Do Milanówka 
dotarła w 1949 r na czas kolejnego porodu i tu została. 

Była matką dziesięciorga dzieci, a cała rodzina mimo 
bardzo skromnych warunków i ogromnych trudności 
trzymała się razem. Pamiętam panią Barbarę Moes. 
Mieszkała w głębi Lasku Lasockiego. Skromna, szla-
chetna, serdeczna o dobrych, wyrozumiałych oczach. 
Dostałam kiedyś od niej mały kieszonkowy różaniec  
z własnoręcznie nawlekanych koralików…

Tak sobie myślę, że w wypadku obu bohaterek wiel-
ka historia zawitała do Milanówka. Rodziny tracące 
wszystko- najbliższych i cały majątek, udręczone, 
poniżane, ośmieszane za czasów PRL, dzięki kobie-
tom-matkom wychodziły z opresji zwycięsko. I przez 
całe życie niosły pomoc innym. To zdumiewające  
i budujące. Dzięki m.in. tym relacjom nie żałuję czasu 
spędzonego nad książką. 

Ewa Noińska

„Milanowianki” dalszy ciąg

„(...) Władze (Rada Miasta i UMM) pre-
zentują wysoki poziom świadomości, 
zarówno co do wartości, jakimi dla 
Milanówka są jego zasoby zabytkowe,  
a także potrzeby intensyfikowania dzia-
łań związanych z ochroną dziedzictwa 
kulturowego Miasta.

Wspominane już wcześniej działa-
nia promocyjne, wydawnicze, czynna 
współpraca z TMM i innymi stowarzy-
szeniami, chroniącymi zabytki, aktywna 
współpraca z WUOZ, stały wzrost pro-
mocji zabytków w działaniach lokalnych, 
krajowych i zagranicznych, zlecanie 
szeregu analiz, wytycznych i zaleceń, 
ekspertyz i projektów dotyczących za-
bytków wszelkiego rodzaju są na to 
najlepszym dowodem (p. bibliografia  
i wykaz dokumentacji).

Zwieńczeniem tych działań w ostatnim 
okresie jest zakup przez Miasto dwóch 
znaczących dla historii jego rozwoju, 

wpisanych do rejestru zabytków obiek-
tów (zespołów) zabytkowych. Są to:

1. Willa Waleria przy ul. Spacerowej 20 
(zakup w roku 2007 r.)

2. Zespół Turczynek - Milanówek (zakup 
w roku 2008r.)

Fakt ten ocalił najprawdopodobniej 
zarówno willę Waleria, słynną przede 
wszystkim z tego, iż zamieszkiwał w niej 
i tworzył Jan Szczepkowski, rzeźbiarz, 
twórca wielu znanych nie tylko w Polsce 
dzieł (p. „Jan Szczepkowski, życie i twór-
czość’, K. Chrudzimska –Uhera, Milanó-
wek 2008 r.) jak też zabytkowy zespół 
Turczynka, składający się z dwóch willi, 
zbudowanych w latach 1910 – 1914 wg 
projektu D. Landego i otaczającej ziele-
ni, stanowiącej cenny kompleks parko-
wo–leśny wraz z różnorodnymi zabudo-
waniami folwarcznymi. Sprzedaż w ręce 
prywatne obiektów, znajdujących się 

w nienajlepszej kondycji technicznej, 
mógłby spowodować ich degradację 
bądź znaczące przekształcenia. Kieru-
nek działań obrany przez Władze Mila-
nówka wskazuje na pełne zrozumienie 
wagi, jaką należy przywiązywać do 
ochrony oryginaliów w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego Miasta (...)”

KOMENTARZ MILANLEAKS.PL

Hmm... no to po kolei, po co celniejszych 
fragmentach;-)

"Władze (Rada Miasta i UMM) prezen-
tują wysoki poziom świadomości, 
zarówno co do wartości, jakimi dla 
Milanówka są jego zasoby zabytkowe, 
a także potrzeby intensyfikowania 
działań związanych z ochroną dzie-
dzictwa kulturowego Miasta." Oczy-
wiście, 100% racji. Szczególnie wysoki 
poziom świadomości i potrzeby inten-
syfikowania działań reprezentują radna 
Trębińska, radny Starościak oraz radny 
Rytwiński (czyli jedna matka oraz dwóch 
ojców ostatniej koncepcji przerobienia 
willi Waleria na bliżej nieokreśloną Aka-
demię Sztuki Narodowej, której doku-
mentacji nawet Komisja Kultury jeszcze 
nie widziała, a z fragmentów informacji, 
jakie dochodzą do mieszkańców wyni-
ka, że może chodzić o coś związanego 
z norweską sztuką erotyczną.

"Fakt ten (zakup przez Gminę Mila-
nówek) ocalił najprawdopodobniej 
zarówno willę Waleria (...) jak też za-
bytkowy zespół Turczynka." Jakoś nie 
widzimy w jaki sposób zakup tych obiek-
tów przez Gminę Milanówek ocalił wille 
Waleria czy zespół willowy Turczynek.  
No ale może ktoś inny się dopatrzy...

"Sprzedaż w ręce prywatne obiek-
tów, znajdujących się w nie najlepszej 
kondycji technicznej, mógłby spowo-
dować ich degradację bądź znaczące 
przekształcenia." Z pewnością zwłasz-
cza po uchwaleniu planu zagospodaro-
wania, który wyklucza w Turczynku jego 
pierwotna funkcję rezydencjalną i do-
puszcza postawienie przy willach archi-
tektonicznego monstrum. Z pewnością 
przyciągnie to inwestorów zaintereso-
wanych ochroną zabytkowych willi z za-
bytkowymi założeniami parkowymi oraz 
odstraszy takich którzy zainteresowani 
są co najwyżej tanim kawałkiem gruntu 
pod tandetną developerkę.

Jednym słowem to miło, że po sze-
ściu latach zanim wyrzuci się Gminny 
Program Opieki nad Zabytkami do ko-
sza, można się z niego jeszcze trochę  
pośmiać. ..

Kapituła Wielkiego Kalesona

Słowa bez pokrycia
W kontekście sypiącej się willi Waleria i jeszcze bardziej sypiącego się oraz 
aktualnie sprzedawanego Turczynka pragnęlibyśmy przypomnieć fragment 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zatwierdzonego przez Radę Miasta 
Milanówka w roku 2008. Z perspektywy roku 2014 ten tekst to prawdziwa perełka 
czarnego humoru

Ulicę Wojska Polskiego na: Wielki Kanał, Grodeckiego na: Eksperymentalną, Przed-
szkole przy Fiderkiewicza na: Akwarium, Podgórną na: Czerwone Bulwary, Królowej 
Jadwigi na: Betonową, najbrzydsze centrum handlowe w woj. mazowieckim - Vendo 
Park i Tesco na: Inwestycja Szesnastolecia, Budynek UM na Spacerowej na: Cen-
trum Utopionych Pieniędzy.

Zostało jeszcze kilka pomnikowych inwestycji w naszym mieście, chociażby budynek 
przedszkola przy ulicy Fiderkiewicza, do nazwania których zapraszamy wszystkich 
czytelników. Prosimy o nadsyłanie swoich propozycji, które Redakcja będzie starała się  
zamieszczać na łamach gazety, stronie www i FB.

Maria Matuszewska
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Ludzie listy piszą

Przeczytałem Bibułę i (.). 

Puszczykowo pod Poznaniem - piękne miasto ogród 
- zmaga się z też z przymusem narzuconym przez 
linie kolejowe, zbudowania ekranów wzdłuż  pasa ko-
lei. Tam ludzie i burmistrz miasta nie chcą tego. Koleje 
realizują ten chybiony pomysł z przyznanych pienię-
dzy unijnych i za nic nie chcą odstąpić od budowy, bo 
stracą pieniądze (absurd). Przedstawiciel kolei obiecy-
wał w TVP Warszawa ,że wytną jak najmniej drzew przy 
budowie ekranów, bo rozumieją, że to zielone miasto. 
Piszę o tym, bo Milanówek może być następnym „Mia-
stem Ofiarą” i nie będzie już  Miastem Ogrodem.

Może by tu przywieźć panią minister Bieńkowską i 
pokazać jak ludzie żyją od lat w zgodzie z linią kole-

jową biegnącą przez środek miasta i nikt nie narzeka.  
W końcu nie jest chyba ona taka niedostępna, mimo 
że arogancją namaszczona przez pana premiera, to 
wciąż urzędniczka opłacana przez podatnika. No ale 
ona ze „Ślunska”  to może nie wie co to zieleń.  We-
dług mnie, to gdyby zrobić w Milanówku referendum, 
czy po prostu ankietę- tylko pośród mieszkańców 
Milanówka zamieszkujących wzdłuż linii kolejowej, co 
chyba było by najmądrzejsze, to wątpię czy ktoś poza 
Bajkowym Przedszkolem byłby za budową tych ekra-
nów. Na konserwatora przyrody w ogóle bym nie liczył, 
bo nie istnieje chyba bardziej zależny, impotentny, 
powolny i nie rozumiejący swojego powołania urząd. 
Zresztą, jest bo jest, ale nikt go nie traktuje poważ-
nie, wiadomo, że co trzeba, musi tam odleżeć i dalej 
pójdzie według założonego planu – na opiniach się 
zaczyna i kończy. Ot po prostu bardzo dobre miejsce 
pracy dla różnych ociężałych znajomych, którym też 
trzeba dać pracę.  Jedyne pocieszenie jakie widzę dla 
mizerii  Milanówka to tylko to z przysłowia „ nie było 
nas był las, nie będzie nas, będzie las”.  Centralne pla-
nowanie nie było jak widać  wyłącznie atrybutem go-

spodarki socjalistycznej, z której nowe władze drwią  
w poczuciu swojej wyższości.  

Paweł

Droga Redakcjo

Nie zgadzam się z Panią, która napisała tyle pozyty-
wów w artykule o nowo powstałych ławkach na terenie 
miasta Milanówka. Jedna z nowo dostawionych ławek 
z koszem (róg ul.Piasta i Krasińskiego) to wielkie nie-
porozumienie, nikt z niej nie korzysta poza wieczor-
no-nocnymi degustatorami wysokoprocentowych 
trunków.

Napisała Pani, że wszystkie ławki są „zasiedziane’’, ja 

Milanówek - mieszkamy na beczce 
miodu, a zachowujemy się jak na becz-
ce prochu

Od razu do rzeczy! Brakuje w Milanów-
ku ludzi, którzy ze sobą rozmawiają  
i wspólnymi projektami budują po-
most zaufania pomiędzy samorządem,  
a mieszkańcami. Zamiast tego mamy 
dziś zbudowany gigantyczny mur od-
gradzający nadąsaną i odwróconą od 
nas plecami władzę. Uczciwie przyznaj-
my, że z drugiej strony grupa aktywnych 
społeczników, którzy mogliby wiele dać 
społeczności, a także zachęcić do dzia-
łania na rzecz poprawy naszego mia-
steczka innych, została przez samorząd 
odrzucona i koncentruje się na totalnej 
krytyce poczynań władz gminy. Poziom 
zaufania, a właściwie jego absolutny 
brak, sięgnął takiego dna, że budowa 
wspólnoty współpracy ponad - bzdur-
nymi na poziomie gminy - podziałami  
politycznymi, wydaje się być niemożli-
wa. Bo o jakich podziałach można mó-
wić w kontekście konkretnych zadań, 
które ma gmina? Samorząd ma zajmo-
wać się oświatą, kluczowymi dla miesz-
kańców inwestycjami lokalnymi, dbać  
o czystość, pomagać słabszym, prowa-
dzić zrównoważoną politykę na rzecz 
rozwoju miasta, by stopniowo popra-
wiać jakość usług, niby banalnych, ale 
decydujących o jakości naszego życia: 
śmieci, kanalizacja, chodniki, edukacja 
na podstawowym poziomie. W przypad-
ku Milanówka szczególne miejsce ma 
też zieleń ogrodowo-leśnego miasta. 
Na koniec warto powiedzieć o wsparciu 
dla lokalnej przedsiębiorczości. Niby nic 

wielkiego, ale są to podstawowe sprawy, 
które decydują o tym, jak odpowiadamy 
na pytanie o zadowolenie z naszego 
życia. Milanówek, jako miasto-ogród, 
ma olbrzymi potencjał do tego, byśmy 
mogli być dumni z faktu mieszkania 
w jednej z najpiękniejszych gmin. Być 
może łatwość ludzi do kreowania po-
działów jest nam kulturowo bliższa niż 
umiejętność konstruktywnej współpra-
cy, jednak umiejętne otwarcie się gminy 
na dialog z mieszkańcami mogłoby dać 
fundament do zmiany tego smutnego 
stanu rzeczy.  Zakończę konstruktywnie 
i zaproponuję głos w ramach dialogu  
z władzą. Chciałbym zaproponować kil-
ka pomysłów w odpowiedzi na konkurs 
gminy w ramach tzw. budżetu partycy-
pacyjnego.

1. Domki dla owadów ustawione na 
przykład na skwerze przy Starodębach, 
lub w parku Lasockiego; 

2. Budowa śluz dla małych zwierząt  
w ogrodzeniach, za zgodą zaintereso-
wanych mieszkańców; 

3. Wypracowanie koncepcji małej archi-
tektury Milanówka w ramach miejskiego 
zespołu architektów (gmina powinna 
zaprosić kilku fachowców, by starły się 
pomysły, gdyż dotychczasowy pierniko-
wo-bezowy gust burmistrza jest po pro-
stu mdły, by nie powiedzieć kiczowaty) 
i stopniowe zastępowanie brzydkich 
koszy na śmieci, ławek; słupków od-
gradzających, itp. (obecne są na miarę 
Milanówka miasta z wyprzedaży rupieci 
marketu budowlanego) pięknymi - na 
miarę Milanówka miasta-ogrodu.
Tylko tyle…

DZIĘCIOŁ

tę ławkę widzę z okna NIKT Z NIEJ NIE KORZYSTA po 
za wcześniej wspomnianymi „turystami’’, a już total-
nym nieporozumieniem jest chwalenie dostawionych 
w pewnych miejscach kolejnych koszy, które służą 
wyłącznie do pozostawiania reklamówek z odpad-
kami domowymi i nie tylko. Uważam, że powinniśmy 
ograniczać ilość koszy by zmobilizować do płacenia 
za własne śmieci  a nie umożliwiać  podrzucanie 
ich  komuś pod okna domu. Tak jest w miejscu, które 
opisuję. Wróciłem z Sopotu i na tamtejszym deptaku 
nie ma takiego zagęszczenia koszy jak w pewnych 
miejscach w naszym mieście. Ławki są potrzebne, ale  
i jest potrzeba zdrowego rozsądku stawiania ich. Czy 
ławka, gdzie za plecami jest zdewastowana posesja 

- ogród z wiecznie ujadającymi psami a z przodu 
budowa trwająca od trzech lat to odpowiednie miej-
sce na podziwianie piękna Milanówka i odpoczynek?? 
Pytanie - dlaczego, nikt nie pomyśli o ŁAWCE CZY KO-
SZU tam gdzie to ma sens np. na ul. Wspólnej gdzie 
jest przedszkole, często rodzice stoją przed bramą 
rozmawiając czasami dość długo i pewnie chętni by 
usiedli  a może to miejsce jest komuś nie na rękę le-
piej taką ławkę z koszem  wsadzić w krzakach i niech  
będzie kolejny śmietnik. Chętnie bym się spotkał  
z osobami, które monitowały bo dostawić kolejny kosz 
i ławkę w wyżej wymienionym miejscu, czemu z niej 
nie korzystają ?

Drodzy Mieszkańcy

[…]Mówi się: „mądry Polak po szkodzie”, a czy Milano-
wianie wykażą się również mądrością w wyborze tego, 
kto będzie nimi rządził? Coś mi się wydaję, że znów 
pójdą „jak barany” za „kacykiem”. Ale może jednak 
się mylę, może jednak będzie Wam zależeć żeby-
ście wreszcie byli samodzielni (własną mądrością),  
a nie ulegali z góry narzucanym (często bezmyśl-
nym) decyzjom, od których nie ma odwołania? Propo-
nuję zmobilizować się choć na krótko i napisać, jakie 
błędy dotyczące Was bezpośrednio popełniła do-
tychczasowa władza. To nie będzie wielki wysiłek, ale 
będzie (miejmy nadzieję) skuteczny. Ile bezmyślnego, 
niegospodarnego marnotrawstwa i dewastacji trwałej 
popełniono przez te lata, całkowicie bezkarnie? Czy to 
ma trwać dalej? Przecież to jest działanie na Waszą 
szkodę. Czy już tak jesteście zdominowani i bezsilni, 
że pozwalacie na to? Zbuntujcie się wreszcie!

Mgr. I. Klijanowicz

Szanowna Redakcjo

Chciałabym zwrócić uwagę Redakcji Bibuły Milanow-
skiej oraz czytelników na właśnie zakończoną mo-
dernizację ulicy Królowej Jadwigi. Jest to ulica asfal-

towa, a po obu Jej stronach zostały ułożone szerokie, 
betonowe chodniki. Z  żadnej  strony nie pozostawiono 
skrawka zieleni, wybetonowano tę ulicę od płotu do 
płotu. Ciekawa jestem gdzie teraz będzie odpływać 
woda deszczowa? Przecież kiedyś pani architekt 
Krystyna Słowik na łamach Bibuły pisała o tym, jak 
ważną rolę w przypadku braku kanalizacji burzowej, 
spełnia pas zieleni przy drodze. Nie mówiąc już o tym, 
że w mieście – ogrodzie nie pozostawiono miejsca na 
drzewa. Na odcinku od willi Borówka do ulicy Starodę-
by rośnie tylko jedno drzewo – rachityczna jarzębina, 
którą „zabetonowano” kompletnie, nie pozostawia-
jąc praktycznie miejsca dla korzeni. Widać zieleń 
miejska w mieście –ogrodzie urzędnikom nie jest 
potrzebna, znalazło się za to miejsce na twórczość 
ekipy układającej kostkę. Wokół studzienek ułożono 
betonowe szlaczki.

A. Jarocińska.

Nareszcie!

Muszę pochwalić urząd. Nareszcie jest urzędnik, który 
wyczuwa specyfikę naszego miasta. Nareszcie rezy-
gnuje się z wysokich i niebezpiecznych krawężników 
i tam, gdzie powstają nowe nawierzchnie już ich nie 
ma, np. przy ul. Zachodniej czy Letniczej. Po ulewnych 
deszczach nie będą płynąc rzeki pomiędzy wysokimi 
krawężnikami, tylko woda opadowa będzie nawadniać 
trawniki, krzewy, drzewa, które często umierają stojąc. 
Brawo. Chcę jeszcze podpowiedzieć coś. Uważam, że 
chodniki powinny być po jednej stronie ulicy, a po dru-
giej tzw. drogi ekologiczne czy zdrowotne. Tak się robi 
na świecie i ciągi te służą do biegania, dla rowerzy-
stów, do jazdy konnej, a zimą dla narciarzy, rodziców, 
ciągnących sanki z dziećmi itp. Dlatego między inny-
mi nie mieszkam w dużym mieście, tylko w Milanów-
ku, bo chcę żyć zdrowo, poznawać przyrodę, wdychać 
świeże powietrze, uprawiać rekreacyjnie sport. Nie 
ściągajmy pomysłów z innych miast, bo Milanówek 
ma swoją specyfikę, trzeba ją wydobyć i chronić jak 
największy skarb.

Ewa Stefaniuk

Droga Redakcjo!

Koniec wakacji, lekko senny poranek w Milanówku, 
robię zakupy.

Mięsny. Proszę o..., płacę. 

- Nie, nie mam wydać niech pani  idzie i to rozmie-
ni- wydaje mi polecenie obrażonym głosem sprze-
dawczyni.

Cukiernia ....nie nie ma drobnych  i jeszcze inne dwa 
małę sklepiki. 

Za ladą nie stął tym razem żaden z właścicieli. Wła-
ściclel pilnuje, aby w kasie były drobne z poprzed-
niego dnia., albo przynajmniej jest miły. Królewny za 
ladą niestety nie. Jak mam wspierać lokalny handel, 
gdy personel nie jest zaiteresowany sprzedażą? Wy-
grajablaszaki, tam nie ma takich problemów i nawet 
bardzo późno wieczorem jest uprzejma formułka Za-
praszam ponownie.

Elżbieta Kropiowska

Droga Redakcjo!

Przesyłam Państwu zdjęcie znalezionej budki i mam 

jednocześnie pytanie. Czy istnieje  w mieście albo  
w Lidze Ochrony Przyrody jakaś ewidencja budek lę-
gowych dla ptaków na terenie naszej gminy? Ostatnio 
na spracerze znalazłam  jedną na ziemi obok par-
kingu przed MOK. Wiadomo, że ulegają zniszczeniu 
po kilku latach, wiadomo, że czasem same spadną, 
ale ta wyglądała na strąconą. Może komuś przeszka-
dzała? Ja chętnie przyjmę budkę na wiosenne lęgi do 
mojego ogrodu.

Z. Karpińska

W dobrych gazetach panuje zwyczaj nagradzania 
czytelników za najciekawsze listy. Nagrodę - książkę  
Andrzeja Makowieckiego „Warszawskie kawiarnie lite-
rackie”, ufundowaną przez wydawnictwo ISKRY przeka-
zujemy na ręce pani Ewy Stefaniuk.

Bibuła Milanowska 
zaprasza na wieczór autorski
ANNY FRYCZKOWSKIEJ

i promocję książki "Z grubsza Wenus"” 
do L'amour Maison 19 września o godz. 19:00

Inteligentna, 
ironiczna 

i przewrotna powieść 
o tym, że czasami 

bardziej niż 
ciało trzeba 

leczyć duszę…

bardziej niż bardziej niż 
ciało trzeba ciało trzeba 

leczyć duszę…leczyć duszę…

w w w . p r o s z y n s k i . p l

Patronat medialny

z grubsza wenus170na150_A.indd   1 2014-03-27   16:03:50
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SKANDAL W OSTATNIEJ CHWILI

Otrzymaliśmy od władz miasta propozycję nie do 
odrzucenia. Władze miasta, które nie wymawiały 
przez lata głośno nazwy "Bibuła Milanowska"  
zaproponowały nam objęcie patronatem  
medialnym "Dni Milanówka". Rozumiemy, że jest to 
dowód wielkiego uznania dla naszej dziewięciolet-
niej, społecznej pracy na rzecz miasta ale niestety, 
musieliśmy grzecznie odmówić. Intuicja nas nie za-
wiodła. Władze gminy organizują bowiem podczas 
"Dni Milanówka" pokazy fajerweków  
w bezpośrednim sąsiedztwie schroniska dla 
zwierząt, przeciwko czemu protestuje większość 
milanowskich organizacji pozarządowych.  
W programie tegorocznych "Dni Milanówka" nie 
ujawniono punktu dotyczącego odpalania fajerwe-
ków ze względu na ich kontrowersyjność i protesty 
części mieszkańców.  
W brew oczekiwaniom pomysłodawcy nie dla 
wszystkich była to miła niespodzianka. Igrzyska 
się odbyły ale w tej kadencji wyrażnie zabrakło 
chleba.

CZY GROŻĄ NAM OGRODOWE KRASNALE?

Mieszkańcy ul. Spacerowej donieśli, że przed  
budynkiem mieszczącego się tam urzędu ktoś 

„napstrzył” na trawnik. Rzeczywiście prawie się  
zgadza: trawa powyrywana do łysej ziemi,  
a w miejscu trawnika ktoś wsadził kilka  
doniczkowych kwiatków. Pomysł trochę dziwny, 
tym bardziej, że w budynku mieści się jak wiadomo 
Referat Ochrony Środowiska. Referat wprowadza  
od jakiegoś czasu bardzo dziwne pomysły dotyczące 
zieleni miejskiej, więc i tak dobrze, że nie posadzono 
tam np. kwiatów w oponach. Po zlikwidowaniu etatu 
ogrodnika miejskiego nie zdziwi nawet fakt  
pojawienia się ogrodowych krasnali.

NIE WIEM, KOMU PODZIĘKOWAć

Z płotu na wysokości Tesco wzdłuż ul. Królewskiej 
zniknęły brudne banery, wszelkie poprzyczepiane 
tam kartki i tekturki. Nie wiemy czy ogrodzenie  
zostało oczyszczone przez właściciela, czy na  
prośbę miasta, czy zrobił to ktoś inny. Stojąc teraz  
na światłach można zawiesić wzrok na pustej  
przestrzeni i drzewach, za co chciałabym  
podziękować.

ZAMKNIĘTO W MILANÓWKU

Piszecie Państwo, aby utworzyć w gazecie dział: 
„Zamknięto w Milanówku”, w którym zamieszczano 
by pustostany, zaniedbane miejsca, puste czeluście 
po lokalach, które były zmuszone zlikwidować 
swoją działalność. Jedne zostały wykończone 
przez kosmiczne czynsze, inne prze miasto, które 
postanowiło otwierać w gminie wielkopowierzchniowe 
obiekty handlowe. Ceny wynajmu milanowskich 
lokali potrafią być większe niż w Warszawie a polityka 
ich właścicieli jest taka, że wolą aby lokal stał pusty 
zamiast wynająć go za mniejsze pieniądze.  
Z polityką miasta jest znacznie gorzej. Wychodzi na 
to, że deweloper to przyjaciel, a mieszkaniec Mila-
nówka, który prowadzi działalność, zatrudnia rodzinę 
i płaci podatki to wróg. 

GDZIE MIESZKA ZŁODZIEJ?

Autorowi listu o ławkach chciałam powiedzieć, że jest 
szczęściarzem. Moją ławkę (przy zbiegu Spacerowej  
i Krasińskiego) ukradziono nocą i przewieziono  
na prywatna działkę. Codziennie z ławki korzystały 

matki z wózkami, starsze osoby, wieczorami  
siadywała na nich młodzież. Z wygody cieszyli się 
tylko kilka tygodni, dopóki złodziej nie ukradł ich 
wspólnej własności. Został samotny kosz, może go 
wezmą do kompletu. Za wskazanie miejsca pobytu 
ławki oczywiście nagroda od Bibuły (bibula35@wp.pl).

WIADOMOŚć BARDZO POZYTYWNA

W Europie demontowane są ekrany  
dzwiękochłonne.Mądra Szwecja nie montowała ich 
w ogóle, ale gdzie nam do Szwecji z którą dzieli nas 
ekologiczna przepaść. Najważniejsze, że zapadła 
decyzja o demontażu 1000 km ekranów w Polsce. 
Okazało sie w praktyce, że nie tłumią hałasu ani nie 
zdają egzaminu. W tej sprawie ważna jest również 
opinia NIK, który stwierdził, że inwestorzy nie brali 
pod uwagę innych rozwiązań jak budowanie wałów 
i zakładanie pasów zieleni. Bibuła pisała o tym aż 
do znudzenia. Ekrany przyniosą więcej szkody niż 
pożytku a straty w wypadku miasta-ogrodu będą 
nieodwracalne. Powtarzaliśmy, że to nakręcanie 
koniunktury, bo ktoś ekrany wyprodukował i musi  
je sprzedać. Władze Milanówka nie słuchały żadnych 
argumentów a taka postawa to krótkowzroczność  
i działanie na szkodę miasta. Co nam przyjdzie  
z satysfakcji, że ekrany i tak zostaną kiedyś zdemon-
towane, skoro wycięty zostanie starodrzew wzdłuż 
torów? Dlaczego Milanówek musi być najgłupszy? 
Dlaczego zawsze musimy być na szarym końcu? 
Najbardziej cieszy się jakiś „szwagier” - zarobił na 

montażu ekranów a teraz zarobi drugi raz na ich 
rozbiórce. Ciekawe kto zarobi na składowaniu  
zdemontowanych paneli. Znając mądrość naszej 
władzy trzeba uważać, żeby nie wylądowały  
w Milanówku.

CZY MILANÓWEK WYPIĘKNIEJE?

Około 300 sopockich willi wypiękniało.  
Ich mieszkańcy skorzystali z pokaźnych dotacji  
na remonty elewacji i odrestaurowanie zabytkowych 
werand. Ten program to bez wątpienia jeden  
z największych sukcesów Sopotu na przestrzeni 
ostatnich lat. Działania miasta wspomagające 

wspólnoty w remontach pokazywane są jako wzorce 
w Polsce i Europie. Powstał nawet sopocki podręcznik 
rewitalizacji, z którego czerpią wzorce urzędnicy  
w całej Europie. Sopocki magistrat jest zasypywany 
wnioskami o dofinansowania remontów kamienic,  
a w głosowaniu nad budżetem obywatelskim  
kontynuacja miejskiego program dotacji na w/w 
remonty zajęła czołowe miejsce. Kiedy wypięknieje 
Milanówek? Chętnie zasponsorujemy radnym  
sopocki podręcznik.

Tamara Gujska- Szczepańska

MONITORING WAKACYJNY

Wydawca: Stowarzyszenie „Bibuła Milanowska”, ul. Krasińskiego 28a, 05-822 Milanówek.  
Zespół redakcyjny:  redaktor naczelna - Maria Matuszewska,  
redaktor wydania - Tamara Gujska - Szczepańska,  
Urszula Święcicka, Włodzimierz Pomierny; projekt, skład i łamanie - Grzegorz Święcicki 
Kontakt z redakcją: email: bibula35@wp.pl, strona internetowa: www.bibulamilanowska.pl

Otrzymaliśmy bardzo dużo maili  
z prośbą o prenumeratę internetową 
Bibuły. Okazało się, że wielu czytelni-
ków woli czytać elektroniczne kolo-
rowe wydanie naszej gazety. Ma ono 
jeszcze taką zaletę, że dochodzi na-
tychmiast, podczas gdy z dystrybu-
cja bywa różnie, bo gazetę musimy 
roznieść własnoręcznie. Chcieliby-
śmy podobnie jak inne dobre gazety 
nagrodzić prenumeratorów, ale nie 
mamy aż tylu książek! Pomyślimy, 
więc o innej niespodziance. Cieszy-
my się, że poszerza się grono na-
szych czytelników. Wszystkich, którzy 
chcą otrzymywać gazetę drogą elek-
troniczną prosimy o wysłanie maila 
na nasz adres: bibula35@wp.pl.


