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Wierzę w mądrość Milanowian
„..Widzę normalny kraj-

- po cichu krytykują szkoły publiczne,

Brzozy, cerkiew, rzeka.

- nie mogą załatwić prostych spraw w urzędzie
naszego miasta,

Nad rzeką olchowy gaj-

- oczekują w długich kolejkach do lekarzy i rehabilitacji,

Dar Boga dla człowieka.
Wiatrem wędruje dzwon

- nie zgadzają się z polityką finansową gminy i zadłużaniem miasta,

Zrodzony w gliny grudzie.

- są rozgoryczeni nierealizowanymi obietnicami,

I oto ze wszystkich stron

- czekali wściekli z dziećmi na różnych uroczystościach, aż raczy przybyć wódz, aby uścisnąć rękę
i wygłosić parę sztampowych zdań,

Idą normalni ludzie…”
Jacek Kaczmarski
Tak mało i tak wiele jednocześnie. Powtarzam ten
wiersz jak mantrę przed listopadowymi wyborami. Marzy mi się, że „normalni ludzie” tzn. roztropni
i odpowiedzialni pójdą świadomie wybrać swoich reprezentantów, którzy w ich imieniu będą sprawować
władzę lokalną. Marzy mi się także „normalny kraj”,
czyli moje rodzinne miasteczko bez fajerwerków,
odpustowego lansu, tanich chwytliwych sloganów,
bez wszechogarniającej nas tandety, obietnic bez
pokrycia, bez przekłamań i zwykłego szacunku dla
obywatela (czytaj człowieka). Marzy mi się miasteczko
z pomysłem na przyszłość, a nie na trwanie z dnia
na dzień w szarej beznadziei. Ale nawet najjaśniejsze
słońce w końcu musi zgasnąć i dlatego uważam, że
czas już zdecydowanie zakończyć kadencję obecnego burmistrza. Panu już dziękujemy. Przez 16 lat
można było zrobić wiele dobrego. Było dużo czasu.
A poza tym długotrwała władza demoralizuje, wy-

- mają dość stylu pracy-dyplom, puchar, wspólna
fotka, panowie do baru a panie do środka i trwa bal
na Titanicu.

krzywia obraz rzeczywistości. Dlatego apeluję do tych
wszystkich, którzy:
- zostali wykluczeni z życia publicznego, bo najważniejsza była lojalność a nie wiedza i praca na rzecz
miasta,

Idźcie zagłosować. Głosować także na swojego radnego. Musimy go dobrze poznać. Wykonajmy ten
minimalny wysiłek („w gliny grudzie”) i znajdźmy czas
na spotkania. Sesje Rady Miasta nie mogą być farsą.
Radni często nawet nie czytają ważnych materiałów
przed sesją, bo i tak wiedzą, kiedy podnieść ręce.
Więc trzeba wybierać osoby, do których mamy zaufanie, aby powierzyć im w pewnym sensie także swój
los. Nie czekajmy na piękne banery, plakaty i nośne
populistyczne hasła. Nie dajmy się ogłupiać. Potrafimy samodzielnie myśleć bez wyborczej kiełbasy
i „pyfka”. Chociaż jestem już trochę stara i powinnam
być pesymistką, to wierzę w mądrość Milanowian.
Ewa Noińska

RZĄDY PRZEWLEKŁE
Oto subiektywne zestawienie osób, które sprawowały swój urząd w sposób przewlekły:
1. Tutanchamon, funkcja: faraon Egiptu - w latach 1333-1323 p.n.e. faraon XVIII dynastii. Czyli marne 10 lat sprawowania funkcji.
2. Neron, cesarz Rzymu – cesarz rzymski w latach 54-68. Nieco lepiej, bo 14 lat.
3. Katarzyna II Wielka po dokonaniu zamachu stanu samodzielna cesarzowa Rosji w latach 1762-1796. Dużo lepszy wynik - aż 34 lata na stołku.
4. Bismarck, znany jako żelazny kanclerz II Rzeszy, właściwie Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen. Okres panowania od 1871do 1890, czyli lat 19.
5. Józef Stalin (właściwie Iosif Wissarionowicz Dżugaszwili) okres urzędowania od 1922 do 1953, a więc całe 31 lat;
6. Mao Zedong, Chińska Republika Ludowa. Okres urzędowania od 1943 do 1976, aż 33 lata służby.
7. Gen. Pinochet, wł. Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, dyktator Chile, sprawował funkcję od 1973 do 1990 r. 17 lat urzędowania.
8. Mu' ammar al-Kaddafi w latach 1969-2011 sprawował w Libii władzę autorytarną jako Przywódca Rewolucji 1 września, co daje mu wynik rekordowy w tym gronie: 42 lata.
Podsumowując, rekordzistą okazał się Mu’ammar al Kaddafi, choć - trawestując
klasyka -nie skończył najlepiej. Średnia kadencja w powyższym gronie to 25 lat
pełnienia misji publicznej. W zestawieniu dominują mężczyźni, choć znalazło się
w tym gronie także miejsce dla jednej kobiety, która osiągnęła wynik wybitny - 34
lata sprawowania władzy.
Na tym tle 16 lat sprawowania władzy prezentuje się jednak bardzo skromnie i zdecydowanie poniżej średniej. Taki dorobek pozwala na wyprzedzenie w powyższym
rankingu jedynie Tutanchamona i Nerona, a pamiętajmy, że w tamtych czasach żyło

się jednak zdecydowanie krócej. Jest jednak iskierka nadziei. Dla stosunkowo młodego działacza, przed którym jeszcze wiele, wiele lat życia jest realna szansa, że nie
tylko przeskoczy Pinoczeta (już za rok) i Bismarka (stanie się to w roku 2017), ale co
najmniej zbliży się do osiągnięcia Katarzyny II Wielkiej (w roku 2032 prawa wyborcze
osiągną obecne noworodki), a zrównanie się z wynikiem Stalina nastąpi w trzeciej
dekadzie XXI wieku, konkretnie w roku 2029. Mimo najszczerszych chęci Kaddafi (42
lata rządów) wydaje się jednak poza konkurencją. Chociaż, kto wie...
DZIĘCIOŁ
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Rdzenni Milanowianie
Rok 2011. Szukamy z rodziną naszej ziemi obiecanej. Trafiamy do Milanówka. Naturalną koleją rzeczy
moim pierwszym przewodnikiem po Milanówku jest
pośredniczka nieruchomości. Pani Kasia. Od razu na
pierwszym spotkaniu, w okolicach ulicy Wylot zaczęła
przedstawiać topografię miasta. Mamy tu północ i południe – mówiła – południe atrakcyjniejsze cenowo,
ale trochę podmokłe i zagrożone obwodnicą (tego,
że obwodnica to coś, co zagraża miastu, długo nie
mogłem zrozumieć, teraz nadal mam z tym trudności) oraz część miasta północną, pełną starych willi
i hodowli jedwabnika. A osią podziału linia kolejowa
– tłumaczyła pani Kasia i pokiwała w zadumie głową.
Jak w Ameryce pomyślałem, dziki zachód normalnie,
bo jest i kolej i mamy podział północ kontra południe, no jeszcze tylko niewolnictwa w tych dworkach
brak, ale - kto wie. I tak rozmyślając, oglądałem sobie ładnie usytuowaną działkę, z kanalizacją i nawet
chodnik był. Niestety okazało się, że w domku jest
ktoś uporczywie wmeldowany i wymeldować się nie
zamierza. Chwilowo więc moje zwiedzanie Milanówka
zostało przerwane. Na szczęście nie na długo, ponieważ pani Kasia miała dla mnie kolejne świetne oferty
działek, które koniecznie powinienem był obejrzeć.
Podczas następnych wizyt, poza możliwością oglądania wspaniałych lokalizacji, podziwiania mediów
przyłączonych, bądź możliwych do przyłączenia,
wydziwiania na sąsiadów potencjalnych - czyli poza
poszukiwaniem miejsca do życia - poznawałem Milanówek, moją małą Amerykę. I tu pojawiła się druga
istotna dla mojej mapy mentalnej kategoria - „rodzimi Milanowianie”. Otóż, wierzcie w to, albo nie, ale
pani Kasia była pewna, że określenie „Milanowianin”
przynależy do bardzo specyficznej grupy mieszkańców. Po raz pierwszy określenia tego użyła w stosunku

do człowieka, który nie chciał opuścić wspomnianego
wcześniej domku, ale wtedy jeszcze nie zrozumiałem. Dopiero później, gdy przejeżdżając koło sklepu
Tęcza, pani Kasia skinęła znacząco głową w stronę
gromadki pijaczków i powiedziała „rodowici Milanowianie” – wówczas dotarł do mnie pełen dramatyzm
tego faktu. Byłem wstrząśnięty. Sięgająca setek lat
tradycja, te wszystkie dworki, rody szlacheckie sięgające korzeniami tysiąc lat w głąb historii Polski,
życiorysy przesiąknięte krwią przelaną dla ojczyzny
skończyły swój genetyczny pochód pod sklepem Tęcza? Nie może to być. A jednak w ustach mojej pośredniczki, mojego anioła Gabriela uchylającego wrót
milanowskiego raju, sentencja wyroku zamykała się
w tych dwóch słowach „rodowici Milanowienie” i w pogardliwym skinięciu głową, domykającą ten dramat
niczym wykrzyknik na końcu komendy „ognia!”, wydawanej plutonowi egzekucyjnemu…
Rok 2014. Jestem szczęśliwym, nawet bardzo, miesz-

rys. Papcio Chmiel

3 x TAK?
Kiedyś było łatwiej, szło się do sklepu
i kupowało biały albo żółty ser, nie
jest to pochwała komuny, to refleksja
w sprawie wyborów. Patrząc na historię
naszej Ojczyzny, wielce pouczającą, cóż
obserwujemy?: zaborcy-wróg, okupanci, agresorzy-wróg, UB = NKWD-wróg,
wszystko jasne i oczywiste. Wiadomo
kogo nie lubić, wiadomo co omijać,
ignorować, sabotować. Teraz, we własnym domu sami sobie rządzimy na
własnych lokalnych podwóreczkach
i chyba się trochę gubimy.

Ogarnęło mnie daleko idące zniechęcenie, liczne deklaracje, pompatyczne programy, nowomowa urzędnicza,
sztandary ośmieszone hasłami bez
pokrycia. Kolejna kampania wyborcza.
Kolejne wybory. Stoimy przed trudnym
zadaniem, a może przesadzam, może
nie jest wcale aż tak źle? Dręczy mnie
dużo wątpliwości. Obserwowaliśmy
przecież sposób głosowania naszych
obecnych radnych i ich zaangażowanie
w tzw. sprawy prywatne, szkoda tylko, że
nie w sprawy dotyczące mieszkańców.
Popisywali się nie raz szerokim bezkry-

kańcem Milanówka. Jak to przesiedleniec zastanawiam się nad swoją tożsamością, przynależnością
plemienną. Pierwsze 18 lat życia spędziłem w Górach
Świętokrzyskich, a potem kolejne 18 lat elegii: Poznań,
Berlin, Wrocław, przelotem Londyn (nie mały co prawda, ale zawsze), wreszcie Warszawa, a dziś lądowanie
w Milanówku. I znów, jak wtedy na ulicy Wylot, skojarzenie ze Stanami. Pierwsze rozmowy z mieszkańcami Milanówka (przez panią Kasię boję się używać
określenia Milanowianin) uderzająco przypominały mi
rozmowy, jakie odbywałem w Ameryce, harując tam
jako student, pod pseudonimem „Żywa Betoniarka”,
na budowach oczywiście. W Nowym Jorku, podobnie
jak tu, w pierwszych rozmowach zawsze podkreślano,
od jak dawna interlokutor mieszkał w Ameryce – to
był w Nowym Jorku rozmowy zapoznawczej element
obowiązkowy, niczym zbiorowe odliczanie minut
przed północą w Sylwestra. Podobny rytuał spotkałem po latach dopiero właśnie tu, w Milanówku, gdzie
mieszkańcy także mają rytualny odruch informowania o swoim stażu na parcelach Lasockiego. Różnie
to wygląda, jedni od kilku, inni od kilkunastu, rzadko
od kilkudziesięciu lat. Poznałem nawet szczęściarzy
osiadłych tu od dwóch pokoleń nawet, czyli mających
na miejscu dziadków i babcie (ale to jeszcze nie Milanowianie – chyba?;) Ten stan rzeczy powinien być
dla nas oczywisty. Przecież Milanówek to miasteczko,
które 100 lat temu stało się letniskiem założonym na
polach, łąkach i lasach, które jeszcze w XIX wieku zamieszkiwały głównie jeże, wiewiórki i dzięcioły. Mieszkamy w miejscu, gdzie wszyscy jesteśmy napływowi.
Oczywiście są mieszkańcy, którzy mają w Milanówku
groby swoich bliskich, którzy chodzili tu do podstawówki, a ich wątroby dłużej niż innych przesiąkały
walorami płynącej tu w kranach wody Milanowianki.
Ale głęboko w historię drapać nie ma potrzeby, bo
Milanówek jest i jeszcze długo pozostanie naszym
bardzo, bardzo małym Nowym Jorkiem. Miasto ogród
– Greenpoint po prostu.

tycznym popieractwem. Mój ulubiony
radny wsławił się „instalacją opóźniaczy przy zamykaniu drzwi”. Wiemy
o tych radnych wszystko i dziękujemy
im już bardzo, najwyższy czas na zmiany. W sumie znamy nowych kandydatów
i ich ludzi z komitetów. Wiemy co sobą
reprezentują. Mam nadzieję, że nowi
kandydaci na radnych i burmistrza są
zwyczajnie lepsi. Wystarczy się im jeszcze raz przyjrzeć - czy to skok na kasę,
chęć załatwienia poza kolejnością odrolnienia, podłączenia... czy czysta chęć
polepszenia wizerunku i bytu w naszym
mieście. Czy są to ludzie godni i pracowici, czy są to społecznicy z krwi i kości,
czy zauważają problemy sąsiadów?
Czy są wartościowi? Przecież sąsiedzi
wiedzą i znają się najlepiej, dzielmy się
więc tą wiedzą, rozmawiajmy, w porę
informujmy, przestrzegajmy. Może tym
razem, może wreszcie do rady miasta
wejdą godni ludzie a burmistrz... Rozmarzyłam się. Mimo wszystko życzę ci
Milanówku dobrych wyborów z całego
serca.
Ula Święcicka

DZIĘCIOŁ

W imieniu Fundacji "Musszelka"
działającej od kilku miesięcy w Milanówku,
chcielibyśmy zaprosić Państwa na cykl spotkań
OPOWIEŚCI ZIEMI W MILANÓWKU
Kiedyś ludzie zbierali się po to, by posłuchać opowieści. Młodzi i starzy, dorośli
i dzieci. Razem się śmiali i razem płakali, czerpiąc z wysłuchanych historii mądrość i przyjemność. Zapraszamy na cykl dziesięciu spotkań, podczas których
opowieści z rdzennych kultur, w połączeniu z muzyką etniczną, ożyją na nowo.
Ich dopełnieniem będą warsztaty ekologiczne, dzięki którym doświadczymy, że
Milanówek jest naszym miejscem na Ziemi, a Ziemia – naszą wspólną matką.
Opowiada: Beata Frankowska
Warsztaty ekologiczne: Joanna Miś
Muzyka etniczna w wykonaniu znanych muzyków sceny folkowej w Polsce.
Fundacja Musszelka, z siedzibą w Milanówku, działa od stycznia 2014 r., ale
wcześniej działała jako grupa nieformalna. Od czerwca 2013 do końca maja
2014 r. grupa przeprowadziła cykl dziesięciu widowisk narracyjnych i warsztatów ekologicznych w CKIO w Podkowie Leśnej. Obecnie liderki Musszelki współtworzą projekt ekologiczny „Bądź kroplą! Działaj lokalnie dla ludzi przyrody!”
na Warmii (2014). Beata Frankowska: opowiadaczka, animatorka kultury,
od 1996r. działa w organizacjach pozarządowych, m.in. w Stowarzyszeniu Grupa Studnia O. i CEO, współpracuje z ośrodkami kultury, teatrami i muzeami
w całej Polsce. Współtworzy Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania
w Warszawie. Koordynatorka wielu projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Joanna Miś: od 2006 r. koordynatorka kampanii „Stop GMO” i edukatorka ekologiczna w Fundacji Greenpeace. Prowadzi warsztaty ekologiczne dla
dzieci. Wydarzenia będą odbywały się na terenie MCK, do czerwca 2015r (jedno
spotkanie w miesiącu - niedziela, godz. 12:15).
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Z dziejów ulicy Zachodniej
Znacie? Na pewno znacie. Ale mimo to
posłuchajcie. Zaczęło się dobrze. Wyremontowano część ulicy Zachodniej,
od Słowackiego do Wielkiego Kąta. Jest
równo i ładnie. Dalsza część ulicy Zachodniej oraz ulicy Zamenhofa, aż do
granicy Milanówka miała zostać, wedle
zapewnień urzędników, wyremontowana w bliżej nieoznaczanej przyszłości.

matycznie rozjeżdżane począwszy od
rowerów, przez samochody osobowe
i dostawcze, po wielotonowe zestawy
ciężarówek. Z położonego tłucznia nic
nie zostało, powstały za to zupełnie
nowe dziury, w liczbie znaczniejszej niż
uprzednio. Nawet studzienki w ulicy nie

wytrzymały i się zapadły. We wrześniu
służby burmistrza udzieliły wymijającej
odpowiedzi, że ulice zostaną przebudowane zaraz, jak tylko pojadą sobie ciężkie samochody, używane do modernizacji torów kolejowych pod Pendolino,
które od rana do wieczora wożą piasek

Brak kasy, mówili…
Radość wielka przyszła wczesną wiosną, razem z ciężkim sprzętem, który
wyrównał odwieczne dziury na Zachodniej i Zamenhofa i przygotował ulice
do położenia twardej nawierzchni. Zbudowano krawężniki, położono tłuczeń.
I ciężki sprzęt sobie pojechał.

i kamienie przez Zamenhofa, Zachodnią,
Stawy. Może to będzie już w październiku… któż to wie? Nie napisano tylko, którego roku. Nie napisano także, że drogę
trzeba zacząć budować od początku, od
wyrównania nowych dziur, nasypania
podkładów, wymiany studzienek, i tak
dalej. Na pytanie, komu zawdzięczamy
pomysł, żeby coś zbudować, popsuć
i jeszcze raz zbudować – nikt się nie
zgłosił. Został sierotą.
Sprawa nie jest wcale zabawna, bo dotyczy nie tylko kilkudziesięciu zakurzonych i wkurzonych mieszkańców wraz
z ich domami i samochodami. Rzecz
dotyczy kolejnego utopienia publicznych pieniędzy. Przez co: bezmyślność,
beztroskę, błąd w planowaniu? A może
przez przemożną potrzebę zarobienia
paru groszy przez firmę drogowniczą?
Bo przecież wiadomość o modernizacji
linii kolejowej nie spadła na burmistrza
niczym grom z jasnego nieba. Wiadomo było, że do modernizacji szlaku
trzeba będzie użyć ciężkiego taboru
samochodowego, który rozjedzie drogi dojazdowe, Zamenhofa, Zachodnią,
Stawy. Zatem można było poczekać na
zakończenie kolejowej inwestycji i wtedy dopiero ruszyć z modernizacją ulic.
Postąpiono inaczej. Nie po raz pierwszy.
Na niedokończoną budowę drogi wydano niemałe publiczne pieniądze, teraz
trzeba będzie na naprawienie tego, co
już zbudowano znów wydać publiczne
pieniądze. To się w języku prawniczym
nazywa karalną niegospodarnością.
A może Milanówek stać na taką rozrzutność? I na takiego burmistrza?

Mieszkańcom wyjaśniono, że twarda nawierzchnia będzie lada chwila,
najpewniej w sierpniu, na początek
połamany asfalt, zwany destruktem,
a potem, kiedyś, to będzie niemal
autostrada. Radości mieszkańców
nie zmącił nawet widok potwornie
krzywo
położonych
krawężników,
które udowadniały prawdziwość teorii
o zakrzywieniu linii prostej w czasoprzestrzeni. Przecież nadzieja umiera
ostatnia.
Tygodnie mijały, nie działo się nic.
A może przeciwnie, działo się bardzo
wiele. Dla mieszkańców zbyt wiele.
Pozbawione jakichkolwiek ograniczeń
tonażu i prędkości, ulice były syste-

Jan Orgelbrand

BURMISTRZ KONTRA KONSERWATOR
Gdyby nie interwencja burmistrza może nie byłoby kwestii ekranów PKP w Milanówku, bo trzeba
przypomnieć, że Konserwator Zabytków zabronił
ich budowy. Dopiero działania burmistrza doprowadziły do reaktywacji sprawy ekranów. Świat
jest mały i pełen zależności. Czy zajęcie się przez
burmistrza ekranami mimo negatywnej decyzji
Konserwatora było spowodowane troską o mieszkańców i miasto, czy też działaniami tych, którym
na ekranach zależy? To ocenić powinni mieszkańcy.
Warto też zadać pytanie, dlaczego firma wykonująca prace dla PKP wykonuje w tym samym czasie
milanowską kanalizację?
Burmistrz wie, jakie są skutki reaktywacji sprawy
ekranów, bo PKP wystąpiło już wcześniej o zgodę na
usunięcie kilkuset drzew wzdłuż torów. Czy zatem
burmistrz lobbując za kompromisem, tj. ekranami,
ale niższymi, zapomniał o drzewach? Dlaczego na
debacie ‘ekranowej’ z udziałem PKP, Konserwatora
w Centrum Kultury, kiedy to mieszkańcy, nawet ci
mieszkający przy torach i organizacje społeczne były
ekranom przeciwne mówił, że żadne drzewa nie będą
wycięte? PKP zaraz potem wystąpiło po raz drugi
o zgodę na usuniecie kilkuset drzew oraz krzewów
wzdłuż linii PKP.
Do postępowań w sprawie drzew włączyła się: Liga
Ochrony Przyrody i Stowarzyszenie Na Rzecz Miast

- Ogrodów. Udowadniały, iż większość drzew nie
wymaga wycinki, wbrew wnioskowi i argumentacji
PKP. Wnioski organizacji dotyczyły zachowania wskazanych egzemplarzy drzew i odpowiedniego prowadzenia prac, by ocalić miejską zieleń. PKP zarzucało
opóźniania inwestycji i wpływu środków unijnych.
Twierdzili, że bardzo im się spieszy.
Organy wydały zgodę na wycinkę tylko niektórych
drzew, co było szczegółowo omawiane podczas wielogodzinnych wizji w terenie ze wszystkimi stronami.
PKP nie zaakceptowało decyzji i odwołało się do SKO
przytaczając, jako główny argument prawo kolejowe,
które stanowi, że w obrębie 15 metrów od torów drzew
żadnych być nie powinno! Tym samym ruszyła procedura odwoławcza. O co w tym wszystkim chodzi?
PKP decyduje się na, mogącą ciągnąć się bardzo
długo, nową procedurę wbrew uprzednio głoszonym
tezom o koniecznym pośpiechu. To dziwi, bo jak widać trudniejsze dla PKP jest wprowadzenie zmian do
projektu, czyli na przykład przesuniecie stacji Trafo
ulokowanej przez projektanta na mapie ’na drzewach’
zamiast obok nich. To, jak twierdziło PKP było zadanie
nie do wykonania ze względu na czas! Jak się zatem
ma „czas” do obecnej sytuacji, czy on już nie gra roli?
Czy naprawdę trudniejsza i bardziej czasochłonna
jest zmiana elementu projektu od całej procedury
odwoławczej? PKP wierzy w swoje racje, organizacje
w swoje. Różnica polega na tym, że przedstawiciele

PKP tu nie mieszkają a my wszyscy tak. Szkoda, że
burmistrz pomagając PKP zapomniał, jakie znaczenie
ma tutaj przyroda. Ale to chyba nie pierwszy raz o tym
zapomniał, podając swoją, jak to zresztą ma w zwyczaju sam określać, pomocną dłoń, komuś innemu
niż mieszkańcy.
Ewa Matyszkiewicz
P.S. Jadąc pociągiem do Milanówka widać w ostatnich
dniach było koparki ryjące, to, co miało zostać ocalone. Bez prawomocnej zgody na niszczenie zieleni
koparek tam być nie powinno, a jednak są. Czekamy
na reakcje urzędu.
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Milanowska publiczność
Interesujący mężczyzna, uroczy człowiek, profesjonalista. Absolwent szkoły muzycznej i łódzkiej filmówki.
Aktor, satyryk, reżyser. Laureat wielu nagród. W życiu zawodowym od lat rozśmiesza do łez miliony Polaków. W życiu prywatnym wreszcie szczęśliwy. Z Cezarym Pazurą rozmawia Tamara Gujska-Szczepańska.
Czy to prawda, że niewiele brakowało, a zamieszkałbyś w Milanówku? Chyba nawet kupiłeś tu działkę?
Rzeczywiście miał miejsce taki okres w moim życiu,
że byłem posiadaczem działki w Milanówku, w którym
jestem zakochany do dzisiaj. Moje marzenia zakończyły się na zakupie działki, bo później dopadła mnie
proza życia i trzeba było sprzedać działkę, aby móc
dalej żyć. Moja sytuacja rodzinna tak się wtedy ułożyła, że musiałem zostać w Warszawie i taki stan rzeczy
trwa do dziś. Mieszkam w Warszawie, ale chętnie odwiedzam Milanówek.

O jej, naprawdę tak było? To przyjmuję to, jako komplement. Przypomina mi się taki slogan Marka Koterskiego, którego grałem w filmie „Nic śmiesznego”, że
do kina trzeba się udawać z pampersem, bo można
nie wytrzymać. Ten film przepadł gdzieś w kinach,
bo był źle dystrybuowany, jego życie dopiero zaczęło
się na video i w TV. „Magazynia” wspominam z wielkim
rozrzewnieniem i sentymentem, bo to były piękne
czasy. Uważam, że w serialu Magazynio dotknęliśmy
wielu tematów i zrobiliśmy z nich wiele żartów, które
są powtarzane do dziś. Te żarty, które są teraz w reklamach, w różnych wysiłkach młodych ludzi myśmy już
nakręcili przed 20 laty. Czy przez ten czas zmieniło

- Nikt w Polsce nie potrafi robić z siebie
tak świetnie wariata jak ty. Prawie każdy aktor chciałby grać Jamesa Bonda
albo, chociaż Kmicica a ty doskonale
wchodzisz w role gamoni, pociesznych
nieudaczników potrafiąc się przy tym
z siebie śmiać. To dar, czy wypracowany
wizerunek?
Umiejętność śmiania się z siebie jest
nam dana niejako historycznie. Słynęliśmy z wyrafinowanego poczucia
humoru już od Ignacego Krasickiego,
a w najnowszej historii sprzed transformacji słynęliśmy z tego, że byliśmy najzabawniejszym barakiem w naszym socjalistycznym obozie. Od tego trzeba zacząć,
że podstawa umiejętności śmiania się to
autoironia i jeśli potrafisz śmiać się z siebie, to umiesz śmieć się ze wszystkiego.
Ludzie bez poczucia humoru mają gorzej,
bo potrafią się naigrywać tylko z innych.
Towarzyszy mi w życiu takie motto, które
usłyszałem od Zenona Laskowika, który
uważał, że artysta kabaretowy powinien
wchodzić na scenę z przesłaniem: „ludzie, wszyscy jesteśmy wariatami, ale
ze mną na czele”. Dla aktora rola jest
umiejętnością trzymania lustra przed
publicznością i jeśli aktor gra gamonia, to
po to, aby każdy gamoń się w tym lustrze
mógł przejrzeć. Nawet gamoń może być
cudowny, jeśli się go dobrze zagra, z takiego założenia wychodziłem już od czasów
szkoły teatralnej. Otrzymując rolę trzeba
działać zgodnie z zaleceniami scenariusza i tu jest miejsce na wypracowywanie wizerunku.
Myślę, że większość Polaków posiada umiejętność
śmiania się i dlatego taką popularnością cieszą się
u nas wszelkie kabarety, komedie, stand upy. Niektórzy
z branży filmowej dziwili się, dlaczego filmem 25-lecia został wybrany Kiler, gdy przez ten czas zrobiono
tyle filmów poważnych, pretendujących do Oskara?
Ludzie zapamiętali Kilera, bo ze sceny i ekranu uczymy dystansu do siebie, optymistycznego patrzenia
na świat i te wskazówki nie poszły na marne.
Czy wiesz, że jak pracowaliśmy przy serialu "Magazynio" i trzeba było bez przerwy powtarzać ujęcia,
bo nie można było skończyć scen, ekipa kilka razy
ze śmiechu się posikała? Przez ciebie potem część
osób zabierała na plan dodatkowe majtki. Czy
od tamtej pory zmienił się twój humor, podejście
do grania?

mego siebie, bawienie się sytuacją. Co cię inspiruje?
Od polityki nie da się zbyt daleko uciec, niestety. Czasem nawet niechcący powie się żart polityczny nie
zdając sobie z tego sprawy. Jesteśmy bardzo mocno
zanurzeni w polityce, która zaczyna grzebać w naszej
obyczajowości, moralności, relacjach międzyludzkich.
Da się od nie uciec w sposób kabaretowy. Mówię taki
żart na scenie, że Polak jest wspaniały i potrafi cudów
dokonać i jak się zepnie, to może nawet tęczę podpalić i to niejednokrotnie. Nie wiem, czy to żart polityczny
czy nie. Teraz przygotowuję monolog o gender. Sam
się czuję jak gender, bo Pazura to rodzaj żeński podobnie jak wszystkie rzeczowniki zakończone na „a”.
Mimo, że polityka będzie obecna w kabarecie zawsze,
to jednak staram się nie dotykać jej „personalnie”,
znaleźć zdroworozsądkowe podejście. Jakoś mi się to
udaje, być może, dlatego, że staram się nie utożsamiać z żadna frakcją.
Nie chciałbyś grać w teatrze? Widzowie z wielką
chęcią zobaczyliby cię w jakiejś sztuce.
Gram. Od dłuższego czasu gram w Teatrze
6 piętra w sztuce „Bóg mordu”, którą od
ok. 2 lat widzowie chętnie oglądają. Wychodzę z założenia, że należy czekać na
odpowiednią rolę. Przez wszystkie lata, gdy
byłem obsadzany w rolach śmiesznych,
komediowych, to z teatru również dostawałem podobne propozycje grania w farsach, sytuacjach groteskowych, czyli ciągle
musiałbym odcinać kupony od tego, co już
zrobiłem. A do tego nie wszystkie otrzymywane propozycje były warte udziału. Marzenie się właściwie spełniło, bo dostałem
tekst, w którym czuję się dobrze i jest to
właśnie „Bóg mordu”.
Chciałabym zapytać o tajemnicę twojego
wyglądu. Przekroczyłeś pięćdziesiątkę,
zamiast ciąży piwnej masz sprężystą
sylwetkę i świetnie wyglądasz.
Dziękuję za komplement. Wygląd jest pewnie wypadkową wielu rzeczy. Człowiek na
zewnątrz jest taki jak to, co ma w głowie.
Zawsze czułem się młodo, zawsze byłem
szczupły i to pozwoliło mi nie zapuścić
brzucha. Już w szkole teatralnej chodziłem na różne zajęcia sportowe i teraz nie
umiałbym bez tego żyć. Korzystam z fitnesu, staram się to robić regularnie i weszło
mi to już w krew. Złośliwi koledzy na siłowni
mówią: „Panie, niech pan brzucha nie ćwiczy… A dlaczego? – Sam rośnie”

się moje podejście do grania? Ja się globalizuję. Mam
w sobie wielką walkę między tym, co ludzie chcieliby
oglądać a co ja chciałbym zagrać. Z jednej strony to
ogranicza, z drugiej pcha do przodu. To forma poszukiwania złotego środka, dająca umiejętność, która
każe się rozwijać. Artysta kabaretowy nie może być
kelnerem, położyć przed ludźmi rubasznego gotowca jak kotlet. We wszystkim musi być refleksja, która
zawsze przychodzi po śmiechu, zmuszenie ludzi do
myślenia, szukania puenty. Aktor stoi na kontrze przodem do widza, nie może mu ani schlebiać ani być
bezduszny ani kłamać ani się z niego śmiać. I to jest
zadanie prawdziwego satyryka.
Widać, że nie ciągnie cię do polityki, jak niektórych
kolegów z branży. Polityka była zawsze głównym
źródłem kabaretowych tematów i trudniej jest
robić kabaret bez polityki, ty jednak to potrafisz.
Wystarczają ci obyczaje Polaków, śmianie się z sa-

27 października będziemy mogli pośmiać
się razem z tobą w Milanówku podczas 15
edycji Kabaretonu. To może teraz sam zaproś naszych czytelników na tę uroczystość.
Chylę czoła przed tym, co wymyślił Paweł Dłużewski
i co od 21 lat konsekwentnie organizuje. Za każdym
razem jak przyjeżdżam do Milanówka na Kabareton,
mam szansę spotkać kolegów, którzy pracują dla
przyjemności a nie dla pieniędzy. Tak wdzięcznej
i wyrobionej kabaretowo publiczności jak milanowska
można ze świecą szukać. Jadąc do Milanówka wiem,
że zawsze spotkam się z bardzo miłym, ciepłym,
wręcz gorącym przyjęciem. Są to dla nas, występujących zawsze niepowtarzalne wieczory i każdy z nas
zwykle szykuje sobie miejsce w swoim kalendarzu
i w swoim sercu na to, żeby wystąpić w Milanówku
i spotkać się z milanowską publicznością oko w oko.
Dziękuję ci za rozmowę i do zobaczenia 27 października. T. G. S.
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Zaradność radnych
16 listopada czekają nas wybory do samorządu. Wybierzemy burmistrza oraz
radnych. Do momentu zarejestrowania się komitetów wyborczych, wszelkie informacje na temat kandydatów do rady i na stanowisko burmistrza miały charakter szeptanej na ucho tajemnicy.
Komitety pilnie strzegły i utrzymywały
w największej tajemnicy nazwiska swoich kandydatów i ich programy wyborcze. Pomyślałam, że jest to odpowiedni
moment, aby póki co, przyjrzeć się radnym, którzy zasiadali w radzie podczas
upływającej właśnie kadencji. Zaczęłam od ugrupowania „Milanówek Dziś
i Jutro”, które wprowadziło w wyniku poprzednich wyborów aż siedmiu radnych.
Na oficjalnej stronie www tego ugrupowania, obok zdjęcia każdego radnego
zamieszczona jest kilkuzdaniowa informacja, mająca zapewne za zadanie
przybliżenie mieszkańcom sylwetkę
oraz dokonania na rzecz mieszkańców
i miasta. Przy większości nazwisk opisy
te są bardzo ogólne, nie poparte żadnymi konkretnymi przykładami, np.: „[…]
od trzech lat bardzo aktywnie angażuje
się w sprawy społeczne, samorządowe
i kulturalne miasta. Dzięki jego interwencjom zostało rozwiązanych wiele
problemów Mieszkańców, a jakoś ich
życia uległa polepszeniu” – o Witoldzie
Rytwińskim. Przydał by się jakiś konkret, przykład rozwiązanego problemu
dzięki takiej „interwencji”. Albo „[...] do
zgłaszanych problemów odnosił się in-

dywidualnie. […] Wieloletnia praca radnego zaowocowała licznymi kontaktami
z mieszkańcami, którzy często zwracają się do niego, zgłaszając sprawy
wymagające interwencji” – o Wojciechu Wlazło. I znów brakuje konkretnych przykładów. Pan Wojciech Wlazło
jest radnym w okręgu nr 1, w którym
w ostatnich latach była prowadzona
budowa kanalizacji. Mieszkańcy tego
okręgu borykali się i nadal narażeni są
na uciążliwości związane z zamkniętymi ulicami na czas budowy (szczyt to
ulica Wojska Polskiego), zdewastowanymi przez budowę i ciężki sprzęt drogami gruntowymi, które do tej pory nie
doczekały się naprawy, z błotem, w którym grzęzną po większych opadach, ze
zniszczoną zielenią miejską. Tak więc,
konkretnych spraw do załatwienia nadal jest bardzo dużo. Po przyjrzeniu się
protokołom z sesji Rady Miasta okazało
się, że radny Wlazło w ciągu ostatnich
czterech lat zgłosił tylko 6 interpelacji,
i tylko jedna z nich dotyczyła stanu ulicy Orzeszkowej i Leśny Ślad.

8 września odbyło się pierwsze, po wakacyjnej przerwie posiedzenie Komisji
Praworządności, na którym bez wcześniejszych zapowiedzi, wprowadzono dwa
projekty uchwał dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Milanówka. Studium jest bardzo ważnym dokumentem i ma
ogromnie istotny wpływ na prowadzenie polityki przestrzennej gminy. Na jego
podstawie tworzy się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego a tam,
gdzie nie ma planów, Studium warunkuje decyzje o warunkach zabudowy wydawane przez urząd gminy.

Uchwałą z 2005 roku Rada Miasta Milanówka wyraziła potrzebę aktualizacji
tego dokumentu, ale żadne działania
w tym kierunku nie zostały podjęte, poza
stworzeniem kilku map, w tym jednej
bardzo kontrowersyjnej, wskazującej
obszary obecnej i przyszłej dopuszczalnej zabudowy Milanówka. Tymczasem,
8 września b.r. na dwa miesiące przed

Drodzy radni, my mieszkańcy oczekujemy od was tego, że podczas posiedzeń
Rady Miasta będziecie nas reprezentować i rzetelnie przedstawiać nasze
problemy, dotrzymacie obietnic wyborczych i nie poprzestaniecie na ogólnikowych deklaracjach. Pamiętajcie, że
w kolejnych wyborach, wasz sukces
zależy od waszej aktywności i tego,
w jakim stopniu wasze obietnice zostały
zrealizowane.

Odnosi się wrażenie, że nowa uchwała ma na celu dostosowanie Studium
do już istniejących planów zagospodarowania przestrzennego i jest
niezgodna z samym Studium. Wyrażono wyraźne obawy, że zdezaktualizowanie obecnego Studium może
być dostosowaniem tego dokumentu
do wydanych decyzji o warunkach
zabudowy, wobec których toczy się
postępowanie prokuratorskie wszczęte na wniosek Komisji Rewizyjnej
po kontroli w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w 2013 roku.

nie zauważyli wcześniej, że brakuje
połowy dokumentu. Zastanawia też fakt,
jak radni forsujący pospieszne przyjęcie
tego dokumentu przygotowali się do
opiniowania projektu uchwały dotyczącej tak ważnej dla miasta kwestii, nie
posiadając odpowiednich materiałów.

Maria Matuszewska.

Jedynie przy kilku nazwiskach wymienione są konkretne przykłady działań,

Popis ignorancji
Ten ważny, kompleksowy dokument
powstał w 1998 roku. Prace nad nim
poprzedzone były wnikliwą analizą
istniejących już elementów przyrodniczych i urbanistycznych, wynikających
z nich ograniczeń oraz założeń i wizji
dalszego rozwoju miasta. Priorytetem
oczywiście było zachowanie i ochrona
całego bogactwa przyrody występującej
w naszym mieście.

między innymi radnego Włodzimierza
Starościaka. Czytamy tam: […] inicjował
i doprowadził do realizacji wielu zadań
(min. hala sportowa na Grudowie, nowe
przedszkole, modernizacja ulicy Głowackiego na odcinku Szkolna-Marszałkowska, MODERNIZACJA KAWIARENKI KULTURALNEJ „U Artystek”). Co do losów tej
ostatniej inwestycji, posiadam wiedzę
„z pierwszej ręki” , jako jej pomysłodawczyni i właścicielka. Muszę stwierdzić, że
nic nie jest mi wiadomo o działaniach
tego radnego na rzecz prowadzonej
przeze mnie kawiarni.

końcem kadencji, burmistrz wrócił
do tematu proponując nową uchwalę
w tej samej sprawie. Tym razem zaproponowano zapis w projekcie uchwały,
który uznaje Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka za nieaktualne w całości. To bardzo dziwny
zapis, bo przecież nie zmieniły się ani
stosunki gruntowe, ani rodzaje gleb czy
lasów. Nowa uchwała stwierdza zatem,
że dane o elementach przyrodniczych
będące wynikiem badań i analiz są
także nieaktualne. Taki zapis wzbudził
obawy i sprzeciw zgromadzonych na
posiedzeniu Komisji mieszkańców,
w tym architektów i urbanistów, czyli
osób najbardziej kompetentnych, które
profesjonalnie zajmują się sprawami
planowania przestrzennego.

Jak już wspomniałam, nic nie wskazywało na to, że Komisja Praworządności
znienacka, pod koniec kadencji będzie
próbowała zajmować się tak ważnym
tematem. Niepokoi fakt szybkiego,
w pośpiechu procedowania o tak istotnych dla miasta sprawach, bez chociażby dokładnego zapoznania się
z projektem uchwały. W dostarczonym
radnym z wyżej wymienionej komisji
dokumencie, który był załącznikiem
do projektu uchwały, brakowało połowy
stron! Zgłoszony przeze mnie wniosek
formalny, aby zdjąć projekty tych uchwał
z porządku obrad, ze względu na brak
kompletnej dokumentacji, został odrzucony przez radnych z klubu burmistrza,
którzy tak jak i przewodniczący komisji

Radna Aleksandra Krystek
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RETROSPEKCJA
JAK URZĄD MIASTA DOKŁADAŁ
DO BUDYNKÓW PKP
Od pewnego czasu notujemy sobie
skrupulatnie na ile Gmina Milanówek
(czyli jakby nie patrzeć my mieszkańcy)
jesteśmy „w plecy” na dzierżawie budynków od PKP.

BURMISTRZ I BLASZAKI
Na koniec kadencji obecnych władz samorządowych warto przyjrzeć się dialogom prowadzonym z mieszkańcami.
Przykładem jest pytanie zadane przez
mieszkańca 18-12-2013:

przestać odmawiać prawa do bycia
stroną postępowania w wydaniu decyzji
o warunkach zabudowy mieszkańcom
mieszkającym obok terenu planowanej
inwestycji.

„Panie Burmistrzu, na ile jeszcze „blaszaków” typu Tesco i tego sąsiedniego
w budowie się jeszcze zgodzimy?

2. Mógłby Pan nie wyrazić zgody na podzielenie postępowania dotyczącego
inwestycji na dwa odrębne postępowania (dzięki czemu nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach
środowiskowych).

Przecież to niegodne, aby miasto z takimi tradycjami w architekturze jak Milanówek godziło się na takie szkarady.
Jesteśmy wrażliwi na piękno, dlatego
tu mieszkamy, a Pan psuje nam takimi
budowami piękne widoki. Proszę wyżej
postawić poprzeczkę tym Inwestorom.”
Urząd Miasta Milanówka udzielił na zadane pytanie dość zawiłej odpowiedzi,
która sprowadzała się mniej więcej do
tego, że „wpływ lokalnej władzy na proces inwestycyjny jest ściśle ograniczony
przepisami” czyli w domyśle Burmistrz
nic nie może zrobić.
Hmm...prawdę mówiąc to z tezą zawartą
w udzielonej odpowiedzi fundamentalnie się nie zgadzamy.
Ależ panie Burmistrzu naprawdę może
pan zrobić bardzo wiele aby zapobiec
stawianiu „blaszaków” w Milanówku.
1. Zacznijmy od tego, że może pan

3. Mógłby Pan nie deklarować powoływania „zespołów do opracowania
kompleksowego rozwiązania układu
komunikacyjnego” w celu umożliwienia wydania uzgodnień drogowych dla
inwestycji.
4. Mógłby Pan zacząć windykować należności zapisane na rzecz Gminy Milanówek na hipotece pewnej działki

Dla przypomnienia UMM dzierżawi od
2008 zamknietą na głucho poczekalnię na peronie oraz budynek dworca
(czasem też określany w róznych dokumentach jako „poczekalnia”) za co płaci
co miesiąc może niewielkie, ale jednak
pieniądze. Do tego snuje plany różnych
przebudów i remontow dzierżawionych
obiektów, które co prawda się nie materializują, ale wydawane są na nie też
pieniądze (i to wcale nie małe). I do tego
okazało się, że to nie koniec gdyż do
utrzymania wspomnianych budynków
UMM dokłada jeszcze czasem to i owo...
Na przykład w sprawozdaniu budżetowym za rok 2009 znaleźliśmy iż naprawa dachu nad poczekalnią PKP kosztowała 17 230,04 zł.
W 2010 roku w rejestrze umów pojawia
się „zakup witryny (okna + drzwi) w pocz.
PKP - 750 zł (umowa 342/69/GGP/10).
Hmm... wygląda to na jakąś umowę na
umieszczenie reklamy, która nie wiedzieć czemu podpisywana była przez

Referat Geodezji.
W 2012 roku z kolei w rejestrze umów
ujawnione jest iż UMM zlecił opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wod-kan do budynku dworca PKP
za sumę 20 000 zł (umowa 272/322/
TOM/12)
Prawdziwą skarbnicą wiedzy na temat
tego ile UMM dołożył do budynków dzierżawionych od PKP są interpelacje. Można dowiedzieć się z nich iż w 2013 roku
UMM zakupił nowe drzwi do budynku
dworca (posiadające 6 różnych funkcji
z których wykorzystywane są jedynie 2)
oraz położył podjazdy na schodach (tu
nie kwestionujemy w żaden sposób, że
było to użyteczne, ale mamy zagadkę
czy było to uzgodnione z PKP). Ponadto
UMM utrzymuje na własny koszt czystość (nawet w tunelu, którego akurat
nie dzierżawi).
Nie wiedzieć czemu UMM opiera się tylko
przed doprowadzeniem na peron windy,
która z pewnością byłaby uzyteczna dla
niepełnosprawnych oraz osób z wózkami i kosztowałaby chyba mniej niż
wszystkie niezrealizowane plany przebudowy...

5.Mógłby pan utworzyć funkcję Architekta Miejskiego, który uzgadniałby estetykę
obiektów.
6. Mógłby Pan przygotować uchwałę
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,który wyeliminowałby stawianie „blaszaków”.
I tak dalej i tak dalej... więc nie umie Pan
czy Pan nie chce?

JAK RADNA TRĘBIŃSK A POCHYLIŁA SIĘ NAD
POTRZEBAMI MIESZK AŃCA
Na ostatniej sesji Rady Miasta Milanówka
można było zanotować nadzwyczajną
aktywność „przyjaznych burmistrzowi” radnych jeśli chodzi o interpelacje
i zapytania. Nawet radni, którzy nigdy
wcześniej nie śmieli burmistrza o nic
nagabywać, zaczęli domagać się łatania dziur w drogach i budowy chodników. Niezależnie od tego, czy aktywność tą spowodował artykuł „Ranking
aktywności radnych” opublikowany
w Bibule Milanowskiej, (w którym wytknięto niektórym radnym ich gnuśność)
czy zbliżające się wybory samorządowe,
ten wzrost aktywności radnych oceniamy bardzo pozytywnie. Nie obeszło się

oczywiście bez potknięć, spowodowanych zapewne brakiem doświadczenia
niektórych radnych w interesowaniu się
sprawami mieszkańców. Na przykład
radna Trębińska postanowiła zabrać
głos domagając się wykonania prac
drogowych potrzebnych mieszkańcowi
jej okręgu wyborczego. Samo w sobie
byłoby to chwalebne gdyby nie to, że
mieszkańcem, nad którego potrzebami
radna się pochyliła była... ona sama.
Doceniamy jednak odwagę radnej, która
(pierwszy raz za naszej pamięci) z własnej woli i bez uprzedniego uzgodnienia
z burmistrzem, zaczęła się w końcu od

niego czegoś domagać. To, że intencje
radnej były szczere i nieuzgodnione
wcześniej, wnioskujemy z tego, że domagała się czegoś, co specjalnie nie
miało sensu (nawet według obecnych
na sesji pracowników Urzędu Miasta
Milanówka).
Pozytywnie oceniamy jednak niezłomność radnej Trębinskiej, która nie zrażona tym, że jej pierwsza propozycja nie
miała sensu, wysunęła kolejną. Niestety,
radnej znów szybko wytłumaczono, że
to czego chce, miałoby dokładnie odwrotny skutek od zamierzonego. Trzeciej propozycji radna już nie wysuwała.

Mimo wszystko, gratulujemy radnej
Trębinskiej tego, że zdobyła się w końcu na przeciwstawienie burmistrzowi,
walcząc o dobro mieszkańca (nawet
jeśli tym mieszkańcem była ona sama).
Mamy nadzieję, iż radnej nie zniechęci
początkowy falstart i następnym razem
zawalczy już o coś bardziej rozsądnego oraz przeznaczonego dla innego
mieszkańca poza nią samą.
Wystąpienie radnej Trębinskiej można
podziwiać tutaj: http://www.youtube.
com/watch?v=J4Gm3w-cDb4 (początek 1:18:50)
Kapituła Wielkiego Kalesona
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Ludzie listy piszą
ale z moich doświadczeń, jak i z historii Pań z tekstu
„Sąsiedzi” takie wnioski nasuwają się same.
Mira Święcicka
Wstydliwy temat
Wielokrotnie na łamach Bibuły czytałam o problemie
braku toalet miejskich w centrum miasta, szczególnie w okolicy dworca PKP, gdzie ustawione są jedynie
szpetne tojtoje. Ale do tej pory nikt nie podjął tematu
braku toalety przy cmentarzu miejskim. Tylko raz do
roku, w okolicy święta 1 listopada, przy cmentarzu
pojawia się przenośna wygódka. Poza tym terminem,
nagminnie ma miejsce następująca sytuacja: podczas pogrzebu uczestnicy uroczystości przyjeżdżają
autokarem, czasem z bardzo daleka, i po opuszczeniu autobusu nerwowo rozglądają się za WC. Zorientowawszy się, że nie ma publicznej toalety zaczynają
pukać do pobliskich zakładów kamieniarskich, sklepików z kwiatami i zniczami, a czasem prywatnych
domów, prosząc o udostępnienie toalety. Niejednokrotnie widziałam osoby chowające się za kontenerem na śmieci ustawionym na terenie cmentarza
i tam załatwiające swoją potrzebę . Jest to skandaliczna i żenująca, chyba dla wszystkich sytuacja. Tym
bardziej, że problem dotyka w szczególności osoby
starsze i przyjezdne. Przykre jest to, że dla władz
miasta priorytetem było wybudowanie nowej, okazałej
bramy cmentarnej, a nie zapewnienie podstawowej
infrastruktury sanitarnej. W jaki sposób postrzegają
nas goście nerwowo przestępujący z nogi na nogę?
Tojtoj to przecież nie szczyt ambicji i powód do dumy,
przecież mamy już kanalizację i przy dworcu i przy
cmentarzu.
Monika Magdziak-Mierzwińska.

Dyskryminacja po milanowsku
Chciałam skomentować nieudolną pracę organów
ścigania, jakimi są Straż Miejska oraz Policja. Czytając
tekst „Sąsiedzi”, który przekracza wszelkie wyobrażenia o braku poczucia bezpieczeństwa we własnym
domu, doszłam do wniosku, że ilekroć ja, jako kobieta,
dzwoniłam po pomoc lub interwencję, to słyszałam:
„Zgłoszenie zostało przyjęte”, a co dalej? No właśnie.
Pewnego letniego dnia chodziłam z koleżanką po
Milanówku i ciągle trafiałyśmy na tego samego psa
biegającego po mieście. W końcu zgłosiłyśmy zagubione zwierzę dzwoniąc do SM. Zwierzak miał obrożę
i był bardzo przyjacielski, więc żeby dalej nie uciekał
bawiłyśmy się z nim, czekając na patrol. Minęło około
30 minut i nikt się nie pojawił. Szczęśliwie byłyśmy
niedaleko mojego domu, więc poszłam po smycz
i psa osobiście zaprowadziłyśmy do budynku SM. To
tylko jeden przykład zaniedbywania mieszkańców
i ich zgłoszeń, na szczęście ten przypadek nie był
niebezpieczny. Jednak za każdym razem, gdy dzwoni
mój partner (będąc mężczyzną z donośnym głosem),
to dziwnym trafem w ciągu 10 minut sprawa jest zwykle załatwiona. Przykro mi stwierdzić, że SM traktuje
kobiece zgłoszenia jako mniej ważne lub histeryczne,

Witam,
Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Milanówek także pamięta o tych dniach chwały. Na miejscowym cmentarzu spoczywają ofiary największej bitwy Polaków. Jak
co roku mieszkańcy oraz różne organizacje palą znicze pamięci i składają wiązanki w hołdzie poległym.
Duża część tej zbiorowej pamięci rozkładana jest
pod obeliskiem górującym nad pogrzebanymi. Na
obelisku owym widnieje order krzyża Grunwaldu. Odznaczenie to jest dla nas, którym się ostatnimi czasy
mówi o dwudziestopięcioleciu wolności, niczym innym jak symbolem komunistycznego zniewolenia.
Ci, którzy spoczywają w zbiorowej mogile powstańczej
nie zasługują , by nadal pysznił się nad nimi symbol
zdrady i wrogiego Im i nam systemu zła.
Zapewne stać miasto Milanówek, by zadbać o wizerunek pomnika, usuwając echa nikczemnej przeszłości
i przytwierdzając należne Godło Polskiej Rzeczpospolitej oraz symbol Polski Walczącej.
Zadbajmy o godność dla nas, a przede wszystkim
o Ich godność.
List tej samej treści kieruję poprzez dostępne środki
przekazu, jako list otwarty do wszystkich zainteresowanych.
Gdyby Milanówek nie posiadał funduszy na ten słuszny i ważki cel, zaapelujmy do miejscowej społeczności, która zapewne okaże się hojnym dobrodziejem
i ufunduje poległym czas honoru. Niechże szczątki
Ferdynanda Ossendowskiego w pobliskiej kwaterze
zaznają spokoju.
W pokorze dla poległych
Alan Weiss-Neumann.

W Milanówku dobrze działa czynna ochrona ptaków.
Wieszane są rokrocznie nowe skrzynki lęgowe dla
szpaków, sikor, wróbli, kawek i jerzyków. Mamy ich już
ponad 400. Wieszane są też skrzynki lęgowe dla wiewiórek i nietoperzy. W planach na następny rok jest
też montaż skrzynek dla innych mniej pospolitych
gatunków. To wynik współpracy Referatu ochrony środowiska ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Miast – Ogrodów i działania Programu ochrony jerzyka i innych
ptaków chronionych w mieście. Wszystkie skrzynki są
kontrolowane, tzn. po okresie lęgowym czyszczone

i tym samym zbierane są dane i oceniany jest stan
liczebności danego gatunku. Wyniki są bardzo dobre, rzędu 90 % zajętości. Oznacza to, że w prawie
360 skrzynkach na 400 odbywają się lęgi. Zdarzają
się oczywiście smutne sytuacje także, w tym spadnięcie skrzynki z drzewa czy martwe lęgi, po stracie
rodziców. Skrzynki drewniane, jak każdy tego typu
produkt, poddany działaniom czynnikom atmosferycznych ulegają degradacji. Mieszkańcy przynoszą
takie skrzynki do Referatu lub osoba czyszcząca
skrzynki pod koniec lutego. Co roku powstaje informacja z wykonanych kontroli skrzynek lęgowych wraz
z zaleceniami, co i jak dalej. Można powiedzieć, że ta
dziedzina ochrony przyrody w mieście działa bardzo
skutecznie i konsekwentnie. Wielka jednak szkoda,
że te działania nie są przez wszystkich popierane do
końca. Nie wystarczy zarezerwować pieniądze w budżecie i zezwolić społecznikom na działanie. Trzeba
rozumieć problem i popierać go od serca. Tego brakuje, a świadczą o tym chociażby tegoroczne pokazy
ogni sztucznych przeprowadzone w porze lęgowej
ptaków tuż obok lasu Turczynek w czasie Dnia Milanówka. Pokazy, wobec których od lat składają protesty
organizacje ekologiczne i bardzo wielu mieszkańców.
Protesty te są ignorowane przez burmistrza, bo to on
samodzielnie i niepodzielnie co roku podejmuje decyzję, jaki rodzaj rozrywki zakończy koncert podczas
Dnia Milanówka. Ostatnie dwa lata przyniosły nadzieję,
że coś się zmieniło, bo burmistrz odstąpił od pokazów
ogni sztucznych. Spychani na margines mieszkańcy
i organizacje przez chwilę poczuli się wysłuchani.
W tym roku jednak burmistrz zrobił bardzo niemiłą
niespodziankę. Na plakatach napisano zresztą: pokaz
niespodzianka….. Chyba dla kamuflażu, bo do ostatniej chwili nie wiadomo było, jaka będzie ta jednoosobowa decyzja. Tegoroczne fajerwerki to oczywiście
fajerwerki wyborcze. Wstyd! Osobiście mam nadzieję,
że ignorowanie prawa i realizowanie motta: być lub
nie być z przewagą na być nawet za wszelką cenę
zostanie stosownie ocenione przez wszystkich miłośników przyrody. Ja tej oceny dokonałam w chwili,
gdy moje zwierzęta, mimo iż Turczynek jest oddalony
o kilometr, tego wieczoru dostały ataku histerii ze
strachu. Oczami wyobraźni widziałam, to co musiało
się dziać działo się w lesie Turczynek… .
Anna Krawczyk
W dobrych gazetach panuje zwyczaj nagradzania
czytelników za najciekawsze listy. Nagrodę - książkę Zenona Kosidowskiego „Gdy słońce było Bogiem”,
ufundowaną przez wydawnictwo ISKRY przekazujemy
na ręce pani Moniki Magdziak-Mierzwińskiej.
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MIASTO MONITOROWANE
Przekazać Walerię w prywatne ręce

telefonicznie i osobiście. To drobna lekcja dla władz
naszego miasta kultury i właściwego traktowania
mieszkańców. Kiedy należy przepraszać? Wtedy,
gdy przez 2 lata mieszkańcy nie mogą normalnie
żyć na swoich ulicach z powodu „eksperymentów”
kanalizacyjnych, za całe dnie bez prądu,
gdy w środku zimy elektrowni przychodzi do głowy
pomysł robienia remontów, bez skutecznego
zawiadomienia mieszkańców, za stan dróg
dziurawych, a’la long rozkopanych,
nieprzejezdnych po byle deszczu. Mieszkańców
marznących i moknących na peronie obok
zamkniętej poczekalni, właścicieli zwierząt, których
kosztem bawią się władze miasta z garstką ludzi
podczas fajerwerków....

na festiwalu literatury kobiecej Pazur i Pióro nagrodę
główną. Okazało się, że jak książka jest ciekawa
i miłe miejsce, to dopisuje również milanowska
publiczność. Fragmenty książki czytała Dorota
Szeląg, znająca się na kulinariach jak mało kto
i Lucyna Kirwil-Bralczyk, psycholog. Goście chętnie
wzięli udział w dyskusji z autorką i konkursie
z nagrodami. Ponad połowa przybyłych osób kupiła
podczas wieczoru książkę. Ilość listów z refleksjami
i podziękowań świadczy o tym, że był to rzeczywiście
miły wieczór.

Kolej rozjeżdza nam miasto

Mała rzecz a cieszy
W willi Waleria co jakiś czas odbywają się zdjęcia
filmowe. Dobrze, bo budynek żyje, pracuje, oddycha.
Złośliwi mówili, że liczą na to, że podczas kręcenia
tam scen do filmu „Strażacy” ktoś puści
„czerwonego koguta” i spalenie obiektu rozwiąże jego
problemy. Ja zaś jestem ciekawa, czy otrzymywane
z udostępniania budynku pieniądze miasto
przeznacza na jakiekolwiek zadbanie o obiekt.
Choćby kosmetyczne prace jak wycięcie dzikiego
wina, którym zarosła część budynku, zabierając
dopływ światła i zwiększając wilgoć, albo wycięcie
chaszczy, którymi porósł ogród,podkreślając
zapuszczenie obiektu. Zamiast wycinać pod
ogrodzeniem sąsiadów bluszcz i paprocie, lub
zdmuchiwać liście z ulicy na tereny prywatnych
posesji, może służby zajmujące się pielęgnacją
miejskiej zieleni, uporządkują własny teren czyli
posesję przy Walerii? Uważam, że nie ma co czekać
na to, aż obiekt zgnije i się rozsypie, a na jego
miejsce deweloper postawi wielomieszkaniówkę.
Nie ma co się pieścić w tańcu, topiąc kolejne
pieniądze, tylko sprzedać obiekt.
Jedynie przekazanie obiektu w prywatne ręce może
być gwarancją uratowania willi.

Nauka dobrego wychowania

Kto do tego dopuścił, pytają mieszkańcy
w nadsyłanych listach? Konwoje ciężarówek kursują
ul. Zachodnią, któregoś dnia dzwoniłam
z interwencją do straży miejskiej, bo cięzarówka
zapędziła się na ul.Ludną, utrudniając tam lokalny
ruch. Kolej niszczy miejską infrastrukturę, a ze strony
miasta nie ma żadnego nadzoru. Prowadzone przez
kolej roboty rozgrzebują miasto, rozpruwają miejskie
skwery, dewastują zieleń. Wszędzie widać brak
właściwego zabezpieczenia prowadzonych robót.
Organizacje pozarządowe wyręczają miasto przy
interwencjach i pilnowaniu zasobów miejskiej zieleni.
Karygodne jest wydanie zgody na takie
prowadzenie prac remontowych. Kto odpowiada
za taki stan rzeczy?
Jest taka możliwość, że skradziona ławka nie trafiła
do ogródka złodzieja, tylko zaniesiono na złom jej
żeliwne podpory a deski z siedziska spalono. Czyli
wódko pozwól żyć. Zamówiona została druga ławka,
na którą mieszkańcy musieliby poczekać
do października. Tymczasem Referat Ochrony
Środowiska zadziałał natychmiastowo i na drugi
dzień po naszej prośbie pojawiło się nowe, wygodne
miejse do siedzenia. Serdecznie dziękujemy pani
Emilce Misiak w imieniu własnym i mieszkańców.

Plac Czerwony

Wieczór autorski

Zdjęcia nocne to spore zamieszanie. Ruch i praca
ekipy z kilkudziesięciu samochodów tarasujących
drogę. To ulice oświetlone tak silnie, żeby ekipa
mogła swobodnie pracować do rana, to głośne
agregaty zasilające w prąd wszystkie sprzęty.
W przypadku filmu kręconego przez Macieja Dejczera
dodatkowo jeszcze migające koguty wozów straży
pożarnej i samochodów ratunkowych. Te uciążliwości
byłyby trudne do zniesienia, gdyby nie kultura
i profesjonalizm ekipy filmu „Strażacy”, która
zawczasu przeprosiła mieszkańców pisemnie,

Bibuła Milanowska korzystając z grzeczności L’amour
Maison zorganizowała wieczór autorski Anny
Fryczkowskiej i promocję jej książki „Z grubsza
Wenus”. Za tę właśnie pozycję autorka otrzymała

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

Przy zbiegu ulic Podleśnej i Lesny Ślad powstało
wypiętrzone skrzyżowanie pokryte czerwoną kostką.
Tuż przed wyborami, niby że okoliczni radni troszczą
sie o swoich wyborców. Wyborcy w mig nazwali
to skrzyżowanie Placem Czerwonym. Problem
polega na tym, że na skrzyżowaniu odbywają się
ostre hamowania, parę razy o mało nie doszło
do stłuczki. Paradoksalnie skrzyżowanie przestało
być bezpiecznie z powodu zmiany pierwszeństwa
przejazdu, zanim mieszkańcy przyzwyczają się,
że Leśny Ślad nie jest już ulicą podporządkowaną
ruchliwej Podleśnej.
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