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Same konkrety

Witold GAWDA

W komitetach wyborczych z reguły na krótko przed wyborami
powstają PROGRAMY nastawione na potrzeby kampanii. My
zaczęliśmy znacznie wcześniej od wielkiej społecznej inicjatywy, od Planu dla Łomianek. Powstawał on w oparciu
o ankiety i opinie ekspertów. Omówienie planu znajduje się na
stronie www.DialogLomianki.pl. Na jego podstawie sformułowane zostały konkretne zadania do wykonania przez przyszłego
Burmistrza i Radę Miejską. Oto najważniejsze z nich:

Program inwestycji drogowych i rozwiązań komunikacyjnych
•
•
•

Radykalna poprawa zbiorowej komunikacji Łomianek z Warszawą. Konkretne i możliwe do zrealizowania w ciągu kilku lat
propozycje rozwiązań w oparciu o koncepcję Bus Rapid Transit (szczegóły w miesięczniku Lomianki.info Nr 8/2014).
Przyspieszenie prac nad budową trasy S-7 przez Dąbrowę. Zagwarantowanie pełnej ochrony przed jej uciążliwościami
w dialogu z mieszkańcami Dąbrowy.
Program odrobienia zapóźnień cywilizacyjnych w zakresie jakości dróg gminnych, realizowany w oparciu o system reguł
wyboru inwestycji, zapewniający przejrzyste i oparte na potrzebach mieszkańców ustalanie priorytetów w ich realizacji.

Programu ratunkowy dla szkolnictwa podstawowego
•
•

Witold GAWDA

Podjęcie działań prowadzących do zażegnania katastrofalnej sytuacji w szkolnictwie podstawowym. Niezalenie od kontynuacji obecnych zadań inwestycyjnych, aktualizowanie i wykorzystanie gotowych projektów i pozwoleń na budowę oraz
istniejącej infrastruktury, w celu wybudowania nowej szkoły przy ICDS.
Postawienie przed gminymi placówkami oświatowymi zadania osiągnięcia najwyższych standardów nauczania.

Program uporządkowania gospodarki przestrzennej i środowiskowej
•
•
•
•

Zahamowanie chaotycznej zabudowy, poprzez pilne uchwalenie wstrzymywanych przez Burmistrza planów zagospodarowania przestrzennego. Zapewnienie priorytetu realizacji interesów mieszkańców przed interesami  lobby deweloperskiego
i spekulantów nieruchomościami. Powstrzymanie ekspansji centrów handlowych.
Opracowanie wieloletniego planu budowy tożsamości przestrzennej Łomianek oraz poprawy estetyki i porządku w mieście.
Sukcesywne wdrażanie projektów tworzenia przestrzeni wspólnych. Budowa placu centralnego, ratusza i parku miejskiego.
Wywieranie nieustannego nacisku na instytucje odpowiedzialne za poprawę stanu ochrony przeciwpowodziowej.
Podjęcie, wspólnie z samorządami okolicznych miejscowości, interwencji w sprawie narastającego hałasu lotniczego.

Program wsparcia rozwoju gospodarczego
•

Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy i ukierunkowywanie go na nowoczesne, czyste technologie i usługi podnoszące
jakość życia. Rozważenie budowy inkubatora przedsiębiorczości lub parku technologicznego.

Program zarządzania gminą poprzez dialog
•
•
•
•
•

Wdrożenie budżetu obywatelskiego o powiększanym corocznie zakresie, aż do osiągnięcia pozycji krajowego lidera rozwiązań partycypacyjnych.
Wspieranie samorządu osiedlowego i sołeckiego. Przywrócenie tablic osiedlowych do ich dyspozycji. Organizowanie szkoleń i wymiany doświadczeń. Poszanowanie uprawnień Rady Miejskiej.
Wspieranie organizacji pozarządowych, inicjatyw patriotycznych, kulturalnych i sportowych. Przekazywanie im jak największej ilości zadań gminy.
Jawność na każdym etapie decydowania. Publikowanie informacji o wszystkich decyzjach i rozstrzygnięciach gminy, które
nie są objęte zakazem.
Poddanie Gazety Łomiankowskiej społecznemu nadzorowi i pozbawienie jej funkcji propagandowych.

Więcej konkretnych zadań na stronie: www.DialogLomianki.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 376 28 26

• Witold GAWDA o ludziach DIALOGU
W DIALOGU skupiliśmy niezwykle wartościowe, pełne energii osoby, z których część zdecydowała się na kandydowanie do Rady Miejskiej.
Jestem przekonany, że po wyborze stworzą oni nową jakość w łomiankowskim samorządzie.
Dariusz Dąbrowski
Oficjalny pełnomocnik  
Komitetu Wyborczego
DIALOG. Przewodniczący Zarządu Osiedla
Prochownia. On i jego
rodzina od pokoleń w
Łomiankach. Elektronik z wykształcenia,
z wyboru fotograf i grafik komputerowy.
Kandyduje z okręgu Prochownia i Majowe.

Takich ludzi jak Darek spotyka się kilka razy w życiu. Poza tym, że jest miłośnikiem i pasjonatem przyrody, jest człowiekiem, który całkowicie poświęca się sprawom społeczności.
Walka, jaką stoczył w imieniu Osiedla Prochownia ze wspierającym dewelopera Burmistrzem, jest nieprawdopodobna. Co najważniejsze, uwieńczona sukcesem. Nie ma w nim
przy tym złości ani triumfalizmu. Ciągle podkreśla, że mimo wygranej, gotów jest do kompromisu. Nie znam osoby, która bardziej nadawałaby się na radnego.

Janusz Skonieczny
Informatyk po Politechnice Warszawskiej.
Twórca kilku łomiankowskich
serwisów
internetowych, działa
w Pracowni Łomianki,
Stowarzyszeniu Nasze Łomianki. Walczy o
dostęp do informacji publicznej. Kandyduje
z Dąbrowy Leśnej I

Kiedy pierwszy raz rozmawiałem z Januszem na temat sytuacji w Łomiankach przerwał mi
i powiedział żebym „nie nawijał makaronu na uszy”. Trochę mnie zdziwił, ale teraz, gdy poznałem go bliżej, wiem skąd się to wzięło. Pierwszą rzucającą się w oczy cechą Janusza jest
jego niezwykła zdolność do generowania pomysłów, na każdy temat i w nieograniczonej
ilości. Ale drugą jego cechą jest inżynierska lapidarność i dążenie do efektywności i skuteczności. Także efektywności rozmowy i dyskusji. To wszystko, w połączeniu z pasją i spontanicznym zaangażowaniem w bezinteresowne działanie, daje pewność, że będzie w Radzie
Miejskiej strażnikiem rozsądku i efektywności.

Ewa Cieślińska
Romanistka, pracuje w
szkole w Dziekanowie
Leśnym. Od zawsze
zaangażowana w sprawy gminy. Kandyduje z
Osiedla Baczyńskiego.
Kamil Karczmarczyk
Projektant, kończy studia
budowlane na SGGW.
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Trylogia Kandyduje z tego okręgu.

Ewa na pierwszym spotkaniu wydała mi się osobą skromną i samokrytyczną. Trzeba ją bliżej poznać, by ocenić niezwykłość jej osobowości. Obserwując jej działanie przede wszystkim widać prawość i odwagę. Pracuje w szkole podlegającej władzom gminy. Wiele osób
w jej sytuacji powstrzymuje się od zaangażowania w obawie przed konsekwencjami. Ale
nie Ewa, ona nie waha się występować pod własnym nazwiskiem w internetowych dyskusjach, uczestniczyć w akcjach czy upominać się o prawa mieszkańców. Jej kompetencje
w sprawach szkolnictwa i odwaga w poruszaniu trudnych tematów będzie Radzie Miejskiej
niezbędna.
Najmłodszy z naszego grona. Odważnie wszedł w świat łomiankowskiego samorządu, wygrywając wybory na przewodniczącego Zarządu Osiedla. To, co uderza w kontakcie z nim,
to bezpretensjonalność i młodzieńczy zapał. Jest prostolinijny i pozbawiony tej politykierskiej maniery, jaką przesiąkło wielu naszych radnych. Dla Kamila ważniejsze były budki lęgowe dla ptaków czy organizacja ogniska dla mieszkańców osiedla, niż jałowe dyskusje. Nie
chcecie bezproduktywnych kłótni i sporów w Radzie Miejskiej –  Kamil wniesie młodzieńczą
otwartość bez politycznych gierek.

Michał Bieńko
Prawnik po UKSW z
doświadczeniem w samorządzie Warszawy,
obecnie w NBP. Aktywny członek samorządu
osiedla i stowarzyszeń.
Kandyduje z osiedla Łomianki Powstańców.

Mimo młodego wieku bardzo wyważony. Zawsze merytoryczny i dokładny. Jest prawnikiem
nie tylko z wykształcenia, ale i ze sposobu bycia. Nie pozostawia żadnej sprawy niezałatwionej. Każde rzucone nawet mimochodem pytanie jest starannie rozważone i niebawem
oparta na kodeksach i ustawach odpowiedź pojawia się w poczcie mailowej. Czy nie lepiej
mieć w Radzie rzetelnego prawnika, niż laików udających znawców prawa?

Anna Banach
Doktor nauk przyrodniczych, nauczycielka, były
wicedyrektor szkoły w
Dziekanowie Leśnym,
były sołtys,   aktywna w
samorządzie sołeckim i
miejskim. Kandyduje z Dziekanowa Leśnego

Nauczycielka z doktoratem – to nie częsty przypadek. To dowód na to, że swoją pracę traktuje bardzo poważnie, że stawia sobie bardzo wysokie wymagania. Doskonale odróżnia rzeczy
ważne od drugorzędnych. Wnosi w nasze dyskusje uporządkowanie i łagodzący ton.  Nie
wyobrażam sobie Rady Miejskiej bez niej.

Marcin Słupeczański
Architekt po Politechnice
Warszawskiej i University
of Detroit. Autor wielu
krajowych i międzynarodowych projektów, w
tym koncepcji ratusza
w Łomiankach. Gra w zespole muzycznym,
przewodzi klubowi motocyklistów. „Wilk morski.” Kandyduje z Dąbrowy Zachodniej.

Na początku nie byłem pewien, czy pasuje do nas. Przytłaczał nas swoją niezwykle barwną
osobowością (może trochę i posturą). Marcin jest wulkanem energii. Emanuje nią w niezliczonych inicjatywach, zarażając wszystkich dookoła. Natychmiast staje się też przywódcą
tych przeróżnych nieformalnych grup.  Nie wiem, jak łączy to z profesjonalizmem architekta.
Ale musi mieć na to sposób, bo odnosi zawodowe sukcesy. W Radzie Miejskiej przyda się
bardzo zarówno jego wiedza o zagospodarowaniu przestrzennym, jak i zdolność rozładowania każdej kryzysowej sytuacji. Wpuśćcie Marcina między dwie zwaśnione armie, a za chwilę
wszyscy rzucą broń i poklepią się po plecach.

Adam Reinhard
Ekonomista po SGH z
doświadczeniem menadżerskim. Zaangażowany w działania
społeczne szczególnie
związane ze szkolnictwem. Kandyduje z Kiełpina I.

Skromny, kulturalny, młody człowiek. Uznał, że nie może pozostać bezczynny wobec tego, co
dzieje się w Łomiankach. Zaangażował się w ruch łomiankowskich „oburzonych”, czyli rodziców przerażonych katastrofą w tutejszej oświacie. Skupiony i uważny, nawet w sytuacjach
pełnych emocji  nie pozwalający sobie na zejście ze ścieżki ścisłego rozumowania, wyniesionego z SGH. Potrzebujemy w Radzie profesjonalnego ekonomisty i menadżera, negocjatora,
a nie zawodowych dyskutantów.

Daniel Wagner
Ekonomista po SGH
i UCLA w Los Angeles.
Ekspert międzynarodowy w dziedzinie samorządu lokalnego. Kandyduje z Kiełpina II

Jest bardzo mocnym punktem naszej ekipy. Wnosi do zespołu ogromy bagaż wiedzy i doświadczenia. Jako wieloletni konsultant w projektach rozwoju demokracji lokalnej i były
prezes polskiego oddziału międzynarodowego koncernu, służy pomocą w każdym obszarze
naszego działania. Jak mało kto rozumie potrzebę budowania instytucjonalnych podstaw
samorządności. Byłby zarówno doskonałym radnym jak i nieocenionym doradcą w każdym
samorządzie.

Absolwent Politechniki
Warszawskiej w dziedzinie chemii. Ekspert i
doradca rządowy. Autor
książki „Przywilej wyboru”. Twórca jednego z
klubów mówców (Toast Masters). Kandyduje z okręgu Łomianki Dolne/ Chopina.

Mimo, iż jest inżynierem z wykształcenia, ma duszę humanisty. Jest pogodny i zawsze
uśmiechnięty, ale gdy za pomarańczową koszulkę władze usunęły go z osiedlowej imprezy, którą sam przygotował, w Jurku odezwała się prawdziwa złość. Jej wynikiem nie było
jednak żadne awanturnictwo ale determinacja by udowodnić, że jest po właściwej stronie.
Pracowicie więc przekonuje do DIALOGU kolejnych mieszkańców i zdobywa ich sympatię.
Spokojny humanista, świetny mówca, autor książki o samorozwoju; czy kiedykolwiek w Radzie Miejskiej była taka osobowość?

Jerzy Kostowski

Ewa Krzyżowska
Ekonomistka po SGH
i Copenhagen Business
School. Inicjatorka wielu społecznych działań
związanych z powstrzymaniem chaosu urbanistycznego. Prowadzi w Łomiankach rodzinny
klub sportowy. Kandyduje z Pawłowa.

Należy  do ścisłego grona osób, które wymyśliły Dialog. Jest dociekliwa, krytyczna, twórcza.
Świetnie zorganizowana, nie pozwala sobie na „a może się uda” czy „jak dobrze pójdzie”.
Stawia sobie zadania, które z ogromną konsekwencją realizuje. Z pasją tropi nieprawidłowości i zagrożenia urbanistyczne, wynikające z wpływu różnych grup interesów na nasze
władze. Ewa nie przepuści żadnym kombinatorom i ciemnym interesom, możecie być tego
pewni. Rada Miejska bez Ewy będzie jak bezzębny tygrys.

Prezentacja naszych kandydatów na stronie: www.DialogLomianki.pl
a sąsiedzkie rozmowy z nimi pod numerem telefonu: 22 376 28 26

• Wielki plan pojednania Łomianek
Tak źle jeszcze nie było
Ostatnia kadencja upłynęła pod znakiem zarządzania przez konflikt. Ekipa odchodzącego Burmistrza otwierała kolejno coraz
to nowe obszary antagonizmów. Wszyscy znamy skandaliczne
pisemko „Łomianki” oraz działalność stowarzyszenia Łomianki Razem, sztucznie wywoływany konflikt o szkołę między
Sadową, a Dąbrową czy podsycany spór między mieszkańcami
Dąbrowy, a resztą Łomianek o trasę S-7.  Łomianki postrzegane
są przez okoliczne gminy jak chory człowiek Mazowsza.
Ten bałagan przyjdzie nowemu Burmistrzowi posprzątać, zasypać wykopane rowy i przywrócić zaufanie do samorządu.

Trasa S-7 połączy zwaśnione strony

Polityka będzie łączyć, a nie dzielić

Spór, przez  który przegrało dwóch poprzednich burmistrzów, to
problem, którego nikt nie potrafił do tej pory rozwiązać.
Po długich dyskusjach wypracowaliśmy stanowisko, które może
stać się podstawą nowego pojednania zwaśnionych stron.  Stowarzyszenie protestujące dotychczas przeciw przebiegowi trasy S-7 przez Dąbrowę zgodziło się zaniechać   tych protestów
i skupić się na wywalczeniu najlepszego zabezpieczenia mieszkańców przed uciążliwościami. Do dalszego poprowadzenia
procesu pogodzenia Łomianek potrzebny jest jednak na czele
gminy nie technokrata, który ograniczy się do działania „w zakresie kompetencji” lecz ktoś, kto rozumie potrzebę dialogu
i potrafi ją realizować.

Różnice zdań między ugrupowaniami politycznymi są normalne
i potrzebne. Rzecz jednak w tym, by poszukiwać obszarów współpracy i by były one jak największe.
Widzimy w programach i obietnicach wyborczych naszych konkurentów wiele dobrych pomysłów. Chcielibyśmy po wyborach
wszystkie je wykorzystać. Przy pomocy naszych ekspertów będziemy w stanie ocenić i wdrożyć najśmielsze nawet rozwiązania. Nie
chcemy przywłaszczać sobie autorstwa żadnego z nich. Uhonorujemy pomysłodawców i wszystkich, którzy przyczynią się do sukcesu.

Konkurent nie będzie wrogiem
W wyborach do Rady Miejskiej nie wystawiamy kandydatów
we wszystkich okręgach. Tam gdzie ich nie mamy, nie widzimy
przeszkód by poprzeć najlepszych spośród kandydatów wystawionych przez naszych konkurentów. Chętnie pomożemy im
w osiągnięciu sukcesu.
Nie bez przyczyny w nazwach łomiankowskich ugrupowań wyborczych pojawiło się POROZUMIENIE, ZGODA i DIALOG. Zdajemy
sobie sprawę, że tego właśnie najbardziej nam wszystkim brakuje
oraz, że umiejętności w tym zakresie muszą być podstawowym
kryterium oceny kandydatów w tych wyborach.
Wybierzmy więc Burmistrza, potrafiącego rozwiązać największy
problem Łomianek, a nie tego, który chce jedynie naszym miastem
administrować. Inaczej, jeśli nawet będziemy budować nowe drogi,
to one ciągle zamiast łączyć będą dzieliły naszych mieszkańców.

• Głosuj bez meldunku
Oddając głos w Łomiankach, nawet bez meldunku masz wpływ na przyszłość Twojego miasta.
Nie musisz mieć meldunku w Łomiankach, by tutaj głosować w wyborach. Wystarczy złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. Zrób to jednak wcześniej, by zdążyć przed datą wyborów – 16.11.2014. Przy niesprzyjających okolicznościach procedura
może zająć 10 dni. Pamiętaj więc by złożyć wniosek nie później niż 5.11.2014

Wypełnij formularz
Przygotowaliśmy dla Ciebie generator formularza. Znajdziesz go na stronie: glosuj-w-lomiankach.pl
Wydrukuj wniosek z generatora lub pobierz formularz w urzędzie miejskim, a następnie złóż go osobiście w tym samym okienku wraz z kopią dowodu osobistego. Urząd Miasta i Gminy Łomianki ul.
Warszawska 115, okienko nr 6, czynne w poniedziałek 10.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00. Tel.
22 768 63 10, 22 768 63 32, e-mail: wanda.bojanowska@lomianki.pl

Głosuj w
Łomiankach
bez meldunku

Odpowiedzi na konkretne pytania mieszkańców na stronie: www.DialogLomianki.pl
oraz pod numerem telefonu: 22 376 28 26

