GŁOS MILANOWSKICH
NIEZALEŻNYCH
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
W związku z brakiem dialogu i merytorycznej dyskusji zabieramy niezależ-

ny głos w sprawie wyborów na burmistrza Milanówka. Nie chcąc uczestniczyć
we wszechogarniającym hejcie wybraliśmy taką formę wypowiedzenia się.

W sprawie wyborów

Trwa kampania wyborcza. Trudno powstrzymać emocje. Cały
czas jesteśmy faszerowani różnymi prawdami, co może zakłócać trzeźwy osąd sytuacji. Zajęło mi trochę czasu przeanalizowanie wyborczych treści. Konsekwencje tego ujmę krótko:
przerażenie i silna potrzeba zabrania głosu. W dobie popularności internetowych nagonek nie jest łatwo publicznie dzielić
się poglądami, zwłaszcza w tak "gorącym" okresie. Myślę też,
że wielu mądrych ludzi wycofało się z pożądanej w chwili
obecnej dyskusji, ze względu na świat wirtualnej nienawiści.
Mimo wahań, czy wchodzić na ten bagnisty
grunt, wewnętrzna potrzeba zajęcia stanowiska, która zawsze mi towarzyszy, gdy dzieje się
coś wielce niesprawiedliwego lub manipulowanego nie daje spokoju. Dlatego w tej szaleńczej sytuacji, jaka ma miejsce naokoło, i która
za chwilę zadecyduje o losach Milanówka na
okres niestety dłuższy niż 5 lat, postanowiłam
się wypowiedzieć. Może będzie to zaczyn, do
chociaż małej dyskusji. Mieszkam od urodzenia w Milanówku i to jest mój DOM. Jestem
też przedstawicielem organizacji ekologicznej,
dla której dobro miasta - ogrodu Milanówka
jest szczególnie ważne. W każdej kampanii
wyborczej zwracam uwagę na hasła, które
dotykają wrażliwej sfery milanowskiej przyrody i charakteru miasta. Te hasła mogą pojawiać
się w tematach pozornie niezwiązanych, na
przykład: drogi, zabudowa, rozwój, inwestycje. Z niepokojem przyjęłam hasła wyborcze i
opinie zawarte w Kurierach Wyborczych pana
Piotra Remiszewskiego.

Przede wszystkim nie mogę
zgodzić się z formułą kampanii, która za punkt wyjścia i
klucz do popularności przyjmuje krytykę prawie wszystkiego, co się działo do tej pory
i to w sposób bardzo uproszczony i tendencyjny, ze wska-

zaniem praktycznie tylko jednego winowajcy, czyli obecnej
pani burmistrz. Stwierdzenie, że krytyka wynika z
opinii mieszkańców, chociaż
nie wiemy ilu, których i gdzie,
jest dość populistyczne.

Mnie, ani nikogo kogo znam nikt nie pytał o
żadną opinię, nie kojarzę także żadnego
referendum czy panelu dyskusyjnego. Oczywiście zastosowana metoda dyskredytacji
wszystkiego działa silnie na masową
wyobraźnię. Mnie to oburza, odstrasza i
wręcz przeraża, tym bardziej iż przedstawiane uproszczenia są w dużej mierze niesprawiedliwe i mogą wprowadzać w błąd. Odbieram to jako rodzaj szykowania psychologicznego gruntu pod odpowiedni odbiór
własnych koncepcji, które jako te naprawcze
są najlepsze i zbawcze. To coś nie praktykowanego w naszym mieście, bo do tej pory z
reguły raczej nie obrażano inteligencji
wyborcy. Zawsze w programach wyborczych
panował ton skierowany na propozycje, a nie
w 90 % na miażdżącą krytykę oponenta i jego
dokonań. Jako pierwsza oburzyła mnie krytyka dotycząca zagospodarowania Zielonego
Dołka. Zielony Dołek to przecież nie "widzi
mi się" obecnej burmistrz, tylko efekt wspólnej pracy z mieszkańcami, konsultacji spo-

łecznych i dostosowania do uwarunkowań prawnych dotyczących tego terenu. Bardzo łatwo jest rzucać hasła, że coś
jest złe, mamy inny pomysł i go wprowadzimy. To bardzo
arogancki ton i lekceważenie inaczej myślących mieszkańców. W programie wyborczym na temat Zielonego Dołka
padają mrożące krew w żyłach propozycje i stwierdzenia,
takie jak na przykład, że "obecnie nieprzemyślane nasadzenia krzewów i zadrzewienia tworzą szereg niebezpieczeństw
dla sportów zimowych, a większe opady deszczu oraz
wiosenne roztopy powodują na dnie dołka zastoiska wodne,
co skutecznie ogranicza możliwość zabawy dzieci."

Po pierwsze te niebezpieczne drzewa
to nasz chroniony starodrzew! Po
drugie jakoś od bardzo dawna nie
było w Milanówku warunków do
sportów zimowych. Po trzecie nie
chcę, by w mieście rządzili ludzie,
którzy zupełnie nie rozumieją zasad
ochrony przyrody!!!

Rzekome zastoisko wodne, to cenny przyrodniczo stawik z
bardzo dużą ilością żyjących i rozmnażających się tam
wiosną chronionych płazów. W Milanówku chronimy
bioróżnorodność! Wyrażanie w programie wyborczym żalu,
że Dołka choć w części nie można porównać do placu zabaw
w Grodzisku Mazowieckim włącza we mnie wszystkie
możliwe światła ostrzegawcze! O ile wiem, nasza specyfika
i atut to właśnie to, że jesteśmy miastem - ogrodem Milanówkiem, a nie Grodziskiem.
Po czwarte, jest jeszcze jedna rzecz, która wprowadziła mnie
w ogromne zdziwienie. Skoro czytam broszury zatytułowane: Pogram wyborczy KWW Piotra Remiszewskiego kandydata na burmistrza i otrzymuję informację, kto konkretnie
wchodzi w skład tego Komitetu Wyborczego, to domniemywam, że program wyborczy jest autorskim pomysłem pana
Remiszewskiego i wymienionych przez niego osób. Zupełnie przez przypadek natknęłam się w internecie na informacje o innym komitecie czyli Stowarzyszeniu

Należy
przypomnieć, że chyba umknęło uwadze
naszego nowego radnego, że Łęgi Na
Skraju to nie park czy zieleniec, ale
użytek ekologiczny, czyli forma ochrony przyrody. Przykłady porządkowania terenów chronionych już mieliśmy
w Puszczy Białowieskiej.

chciałby uporządkować "Łęgi Na Skraju".

Muszę też zauważyć, że widniejące obecnie na facebooku
wpisy sygnowane tym nazwiskiem mocno mnie poruszyły.
Jak może radny robić drwiące uwagi wobec mieszkańców
Milanówka. Tutaj wchodzi temat, który ma już według mnie
posmak kabaretowy czyli słynna kostka granitowa, która
stała się siłą napędową, oczywiście poza lotniskiem, wyborczych emocji. Zupełnie tego nie rozumiem. Dla mnie jest to
bardzo prymitywna metoda sztucznej dyskredytacji
przeciwników, taka przed którą nie wiadomo jak się mają
zainteresowani bronić. Powiem krótko, pierwotny projekt
ulic w obrębie willi Waleria, stworzony przez UM był inny
niż ten, który został następnie częściowo zrealizowany.
Projekt był przecież poddany konsultacjom społecznym. W
ich wyniku powstały społeczne ustalenia, które zaakceptowała Rada Miasta. Dlaczego wówczas nikt nie protestował,
nie domagał się zmiany tych ustaleń? Dlaczego dopiero w
czasie realizacji prac niektórzy radni nagle zmienili zdanie i
zaczęto nagonkę na tę sprawę? Nie rozumiem dlaczego
wszelka wina za wszystko spada na obecną burmistrz Milanówka. Co zrobiła złego zezwalając na konsultacje i uznając
ich wyniki? W swoim biuletynie pan Remi-

szewski bardzo dużo miejsca poświęcił
rozprawce na temat wspólnego działania rządzących i mieszkańców. Wedle
zawartych tam sugestii co do konsultacji społecznych, postępowanie burmistrz Kwiatkowskiej jest idealne. DlaKWIL (Komitet Wsparcia Inicjatyw czego zatem jest oceniane jako bardzo
To jakiś absurd. Czytam w broszurze, że
Lokalnych w Milanówku), którego prezesem złe?
KWW P. Remiszewskiego nie może zgodzić się z obecnym
jest pan Lucjan Bełza, (prawnik i ekonomista pracu- regulaminem konsultacji społecznych, bo jak twierdzi

jący, jak jest tam podane, w NIK w Warszawie), a wiceprezesem pani Justyna Ziarkowska, architekt mający kilkuletnie
doświadczenie w pracy w Urzędzie Miasta Milanówek (za
czasów Jerzego Wysockiego) i Grodziska Mazowieckiego.
Na stronach tego założonego na początku roku stowarzyszenia widnieje szereg tekstów identycznych z tekstami wyborczymi pana Remiszewskiego. Autorem tekstów nie jest
jednak pan Remiszewski, ale prezes Stowarzyszenia KWIL pan Lucjan Bełza. Jest on też autorem, między innymi,
wyborczego tekstu o Zielonym Dołku. Słowo w słowo. Kto
zatem tak naprawdę stworzył Program Wyborczy pana
Remiszewskiego? Kto tak naprawdę zamierza rządzić Milanówkiem? Czy członkowie KWW Piotra Remiszewskiego
brali udział w tworzeniu Programu, który firmują? Decyzja
o powierzeniu kierowania miastem, to jak oddanie ogromnej
wartości w czyjeś ręce. Chciałabym wiedzieć czyje to są
ręce. W chwili obecnej nie wiem.
W dalszych kwestiach przyrodniczych ze zdziwieniem przyjęłam informację pana Huberta Jarka, już wybranego nowego
radnego z KWW Piotra Remiszewskiego w okręgu TBS, że

"burmistrz bez względu na wyniki konsultacji i tak może
robić, co zechce." No to jak to najpierw źle, że uznała wyniki
konsultacji, a potem źle, że stworzyła reguły je ograniczające. To co zrobiłby pan Remiszewski, gdyby za jego ewentualnych rządów mieszkańcy konsultujący projekt ulicy zmienili asfalt na kostkę granitową? Odmówił konsultującym ich
prawa, czy odgórnie zaordynował asfalt?

Jeśli chodzi o lotnisko, to doceniam i
szanuję jednoznaczną, odważną deklarację obecnej pani burmistrz, że scali
siły z innymi gminami i będzie wyrażała
sprzeciw wobec tej gigantycznej inwestycji. Nie interesują mnie komentarze,
że teraz, a nie kiedyś i inne bzdury.
Ważne, że jest taka deklaracja. Lotnisko
w Baranowie to nie tylko hałas i mega
logistyko, ale też nieodwracalne, gigan-

tyczne szkody przyrodnicze całego rejonu i zniszczone ostoje przyrody.

Rozwój nie powinien być wprowadzany takim kosztem!
Stanowisko pana Remiszewskiego w tej sprawie jest nieklarowne. Natomiast proponowane w mieście działania jego
programu, wpisują się w scenariusz lotniska. Może czytam
między wierszami, ale ja to widzę. Wielka szkoda, że nie ma
możliwości debaty z pytaniami od mieszkańców. Tu chodzi
o naszą przyszłość.
Pragnę też powiedzieć, że nie jestem ani krzykaczem ani
awanturnikiem, mimo że jestem przeciwna lotnisku w Baranowie. Nawet nie miałam szansy się jeszcze wypowiedzieć.
Czuję się dotknięta stwierdzeniami dotyczącymi przeciwników lotniska zawartymi w broszurze P. Remiszewskiego, że

"można protestować, ale opierając się
na logicznych argumentach, a zwykłe
pokrzykiwanie, które w ogóle nie ma
przełożenia na merytoryczne decyzje,
może jedynie naszemu miastu zaszkodzić. Z arogantami i krzykaczami
żadna władza centralna nie będzie
chciała rozmawiać i nie będzie traktowała ich poważnie." Chyba nie ma pan Remi-

szewski monopolu na mądrość i kulturę zachowań. Mieszkańcy Milanówka, obecna burmistrz Milanówka, to nie
ciemni i niegrzeczni ludzie. Dziwi mnie też stwierdzenie, że
rzekomo są u nas mieszkańcy zniechęceni do podejmowania
działań społecznych i trudno jest w nich ponownie rozpalić
iskrę zaangażowania, a nowe otwarcie po wyborach pozwoli
KWW Piotra Remiszewskiego rozpocząć trudny i długotrwały proces budzenia społecznej aktywności mieszkańców! Czy my mieszkamy w tym samym mieście, czy ktoś
pomylił miejscowości?

Poczułam się także urażona ostatnią
internetową wypowiedzią pana Remiszewskiego, że jego "kandydatura w
sposób oczywisty budzi obawy tych, co
dorabiają się lub wręcz żyją na koszt
Miasta". To straszne stwierdzenie. Niegodne potencjalnego zarządcy kilkunastotysięcznego miasteczka.

Ponieważ w omawianych tekstach i propozycjach wyborczych wspomina się o potrzebie diagnozy w kwestiach
melioracji i odwodnień, to warto powiedzieć, że tak jak
burmistrz J. Wysocki potrafił się zawsze pochwalić swoimi
dokonaniami, to obecna burmistrz tego nie robi. Bardzo
rzadko sama chwalę działania miejskie, ale akurat w związku z zaawansowaniem i trwaniem prac dotyczących
budowy systemu odwodnień w mieście (czego chyba KWW
P. Remiszewski w ogóle nie dostrzega) muszę pochwalić
fakt, że Miasto aby ratować trzy dęby w ulicy zastosowało
drogą metodę tunelową, a nie otwarte wykopy, a na ulicach
w strefie konserwatorskiej zastosowano nowoczesne,
ekologiczne rozwiązania pozwalające na infiltrację odprowadzanej wody głębiej do gruntu! To naprawdę super
sprawa. Dzisiaj też od przemiłego wykonawcy dowiedziałam się, że prace w ul. Starodęby będą wykonywane w
100% ręcznie a nie koparką, ze względu na dęby - pomniki

przyrody. Dla mnie mówienie zatem, że Milanówek dryfuje
w kierunku "trzeciorzędnej mieściny z

zamierającym handlem i niszczejącą
infrastrukturą" i jest "miastem nijakim" jest zdecydowanie obraźliwe.

Może ktoś żałuje, że strumień pieniędzy nie został skierowany na plastikowo-betonowy plac zabaw, ale za to mamy
godną XXI wieku ekologiczną technologię odwodnieniową i chronimy nasze drzewa!!! A czy tak dalej będzie po
4 listopada, to zobaczymy.

Moja ostatnia refleksja jest taka. Niektórych nowomowa i stylistyka jak z
biznesowego szkolenia zachwyca. Mnie
przeraża, mimo iż - UWAGA!!! - nie
dorabiam się i nie żyję na koszt miasta.
Anna Krawczyk
Stowarzyszenie na Rzecz Miast - Ogrodów

Pod pozornym rozliczaniem wykonania
programów, tworzeniem nowych dokumentów, chociaż stare
spełniają swoją rolę,
wybiórczym propagandowym przedstawianiem problemów
środowiskowych, które
przecież już zostały
zdiagnozowane, a rozwiązania wdrażane,
może nasz Milanówek przejść metamorfozę, której nie
chcemy.

WNIOSKI MILANOWSKICH STOWARZYSZEŃ
Dla środowiska związanego z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami i zainteresowanego ochroną milanowskich zabytków
kandydatura pana Piotra Remiszewskiego jest niewiarygodna, gdyż jak wynika z Programu Wyborczego, kandydat nie zapoznał się z ważnymi dokumentami uchwalonymi przez Radę Miasta w ostatniej kadencji, jak:
. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017 - 2023
. Program Ochrony i Kształtowania Środowiska Miasta Milanówka
. Dokumenty dot. Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
- jego ogólnikowe deklaracje dot. intensyfikacji ochrony zabytków nie zawierają żadnych konkretów, np. możliwości pomocy
dla właścicieli zabytkowych willi, które nie mają indywidualnych wpisów do Rejestru Zabytków
- w jego Programie Wyborczym nie znajdziemy żadnych informacji dot. polityki związanej z planowaniem przestrzennym,
mającej kapitalne znaczenie dla struktury i obrazu miasta
Wiesław Słowik
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Koło w Milanówku

Kandydat na burmistrza miasta Milanówka pan Piotr Remiszewski w swoim programie wyborczym nie uwzględnia, ani nie
zna szczegółowych analiz uwarunkowań przyrodniczych naszego miasta oraz wypracowanej na podstawie szerokich konsultacji społecznych, strategii rozwoju Milanówka, zawartych w powstałym w 2015 roku dokumencie „Strategia Rozwoju Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodu”. Wskazuje to na brak wiedzy (lub świadome ignorowanie) na temat dotychczasowych działań
i osiągnieć zarówno pracowników Urzędu Miasta jak i ekologicznych organizacji społecznych na rzecz zachowania i ochrony
zasobów przyrodniczych Milanówka. Kandydata nie spotkaliśmy nigdy podczas żadnych konsultacji, posiedzeń, ani działań
na rzecz Miasta.
Justyna Mietelska
LOP Odzdział w Mialnówku

Przedstawione w materiałach wyborczych kandydata na burmistrza miasta Milanówka pana Piotra Remiszewskiego pomysły
na rewitalizację Parku „Zielony Dołek” nie uwzględniają uwarunkowań przyrodniczych i charakteru tego miejsca.
Milanowianie od końca 2016 r. znów mogą korzystać z Parku „Zielony Dołek”. Stało się to możliwe za sprawą funduszy
unijnych, z których środki zostały przeznaczone na projekt rewitalizacji dostosowany do potrzeb młodszych i starszych mieszkańców (plac zabaw, miejsca ćwiczeń) oraz uwzględniający tamtejszą przyrodę i ukształtowanie terenu (niecka stała się siedliskiem żab – gatunków chronionych).
„Zielony Dołek” stał się też miejscem realizacji oddolnych inicjatyw społecznych, które dodatkowo przyczyniły się do ożywienia Parku; np. Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth wraz z Milanowianami i młodzieżą z Sycylii i Katalonii założyła w nim permakulturowy Społeczny Ogród Miejski, fundacja Musszelka prowadziła zajęcia z edukacji ekologicznej
i kulturowej dla dzieci.
Ewentualne nowe plany wprowadzania ulepszeń w Parku, zamiast wzorować się na parkach Grodziska Mazowieckiego (gdzie
ich tworzenie odbywało się niejednokrotnie kosztem środowiska naturalnego), powinny wzmacniać dotychczasowy kierunek
rozwoju tego terenu, jako miejsca wypoczynku mieszkańców, który idzie w parze z troską o przyrodę. Jeśli nie zrobimy tego
w Milanówku – Mieście Ogrodzie, to gdzie to się ma wydarzyć?
Joanna Miś-Skrzypczak
Stowarzyszenie Musszelka

Ostatnie cztery lata dały możliwość działania organizacjom społecznym innym niż tylko te wybrane. Nie mamy miejskich
pokazów fajerwerków. Mamy ocalone drzewa przy torach PKP. Co roku montowane jest 4 razy więcej skrzynek lęgowych dla
ptaków, niż w poprzednich kadencjach.
Zmiana burmistrza na nieposiadjącego wiedzy, ani praktyki na ten temat może zmienić naszą mentalność. W programie kandydata brak współpracy z istniejącymi organizacjami. Jest tylko populistyczna lista haseł.
Barbara Zagórowska
Milanowski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

Ulotka została sfinanasowana ze środków własnych Stowarzyszeń

