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Drodzy Sąsiedzi,
Po każdym kolejnym wydaniu naszej gazetki odzywają się czytelnicy, pojawiają się pytania i dyskusje. Jedno
z pytań, choć proste, wymaga poważnego namysłu. Brzmi ono: Co to jest Dialog?
Czy to organizacja pozarządowa, ugrupowanie opozycyjne, ruch miejski czy po prostu redakcja gazety? Jedynie słuszna odpowiedź brzmi: wszystko po trochu ale też żadna z tych rzeczy z osobna. To połączenie funkcji
i ról bierze się z celu jaki sobie obraliśmy. Chodzi nam mianowicie o namówienie mieszkańców do solidnych merytorycznych ocen samorządowej rzeczywistości, do tego by nie poddawali się populizmowi i propagandzie. I właśnie do tego
potrzebujemy być wszystkim po trochu ale najbardziej potrzebujemy pomocy i wsparcia ze strony tych mieszkańców,
którzy potrzebę takiej przemiany dostrzegają.

To Twoje 3,5 tysiąca złotych !
odbiór śmieci wpłacamy do kasy gminnej zasilając ją średnio
około 250 zł rocznie. O co więc chodzi z pozostałymi 600 zł?
Chodzi o kanalizację, to ona pochłania większość tej kwoty.
Władze przed wyborami chwaliły się cudem uzdrowienia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Analizując budżet widzimy
jak to zrobiono. Zamiast poprawy zarządzania, wpompowano w gminną spółkę miliony złotych z naszych pieniędzy.
Mieszkaniec gminy Łomianki dopłaca rocznie do rentowności swej spółki 484 zł, gdy średnio na Mazowszu jest to 182 zł,
a w całej Polsce tylko 99 zł. Niezłe cuda, prawda?
Kultura
98 zł
Pomoc
społeczna
201 zł

Płacisz podatki, nawet jeśli wydaje Ci się, że ich uniknąłeś.
W kasie sklepowej zostawiasz prawie ¼ dla fiskusa w postaci
VAT-u. A dystrybutor na stacji benzynowej to bardziej terminal Urzędu Skarbowego, niż dostawcy paliwa. Płacisz ciągle
i przy każdej okazji. Większość pieniędzy trafia na wydatki
ogólnopaństwowe ale sporo też wydaje nasza własna gmina.
Zobaczmy ile, na co i czy efektywnie?
Każdy z nas, od niemowlaka po staruszka, przekazuje przeciętnie rocznie do gminnej kasy około 3,5 tysiąca złotych.
Jeśli jesteście czteroosobową rodziną, to nie ma zmiłuj, płacicie 14 tysięcy. To są Wasze pieniądze i to każdy z Was musi
sprawdzić, czy robi się z nich właściwy użytek.
Najwięcej, bo ponad 1000 zł pochłania oświata. Tu gmina na
małe pole manewru, bo większość wydatków regulują ustawy i ministerialne rozporządzenia. Jest kilka pomysłów, które
pozwalają obniżyć koszty bez pogarszania poziomu ale wymaga to wiedzy i odważnych decyzji. A to się naszej gminie
raczej nie przytrafiło.
Następna pozycja to ok. 850 zł na gospodarkę komunalną
i ochronę środowiska. Za kanalizację i wodę płacimy sami. Za

Oświata
i wychowanie
1 098 zł

Administracja
publiczna
381 zł

Transport
i łączność
416 zł

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
867 zł

Ciekawe, że na sprzątanie miasta przeznaczamy dwa razy
więcej niż mieszkaniec Mazowsza czy mieszkaniec Polski. Nie
wydaje się, że inne miasta są aż tak brudne. Tu znowu chyba
płacimy więcej, za to co inni kupują taniej.
Dla równowagi znaleźliśmy w gospodarce komunalnej także
pozycję, która kosztuje Łomianki mniej niż inne miasta. Na
utrzymanie zieleni w Łomiankach wydaje się 5 zł na osobę,
na Mazowszu 9 zł a w Polsce 15 zł. Może warto by dorzucić te
kilka złotych by nasze trawniki nie wyglądały jak zapuszczone
nieużytki.
Lektura liczb okazuje się całkiem interesująca.
Dane zaczerpnęliśmy z serwisu SprawdzSamorzad.pl prowadzonego przez:

Do czego służy Gazeta Łomiankowska?
Ilekroć w oficjalnej gazecie głos zabiera wiceburmistrz, większość osób jest
wzburzona, a wielu czuje się wręcz dotkniętych. Nie inaczej było w związku z
jego wypowiedzią w numerze z końca sierpnia. Napisano
w nim prawdę, że mieszkańcy Burakowa walczący o swój
dom spotkań pomylili się. Nie mając rzeszy prawników i
dostępu do wielu dokumentów, nie wiedzieli, że dom przy
Kościuszki 10 został przez władze zakupiony. Temu odkryciu poświecono pół strony i przedstawiono go jako dowód
na brak racji ze strony mieszkańców.
Tymczasem fakt ten nie jest zupełnie sednem sporu. Sporu rozstrzygniętego zresztą jednoznacznie przez wojewodę mazowieckiego, który stwierdził, że władze naruszyły

ustawę samorządową, odbierając społeczności osiedla
dom niegdyś jej przekazany. Uchwała Rady Gminy została
unieważniona i lokal nadal należy do burakowskiej społeczności. Jedynym problemem jest Burmistrz, ociągający się
z wydaniem kluczy do lokalu. O całej prawdzie na temat
tego domu autor artykułu jednak milczy.
O rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody, można przeczytać na stronie www.DialogLomianki.pl
Nie odnosimy się zupełnie, bo uważamy, że szkoda naszej
wspólnej uwagi, do kpin wiceburmistrza z mieszkańców,
którzy na pomniku w Burakowie złożyli bukiety, poświęcone wcześniej w kościele, podczas mszy z okazji święta
Matki Boskiej Zielnej.

Prawdziwy sąsiedzki piknik
mieszkańcy Dąbrowy mogą tu spotkać praktycznie wszystkie
znaczące osoby w naszym mieście. Na oficjalnych spotkaniach bywają ci, których oficjalne czynniki uznają za swoich.
Tu przybywają wszyscy, bez względu na zapatrywania. Szczególnie cieszy obecność aktywistów różnych ruchów miejskich, stowarzyszeń i organizacji.
Nie wszyscy z nich mają w Łomiankach lekko, raczej nie
zaprasza się ich do współpracy. Tu mogą miło spędzić czas,
a może wspólnie wymyślić kolejną akcję dla mieszkańców naszego miasta.

fot. Tomasz Sienicki

W pierwszą niedzielę września samorząd
Dąbrowy Zachodniej zaprosił na piknik. To
już piąta z rzędu taka impreza i tym razem
walczyć musiała z kiepską pogodą. Niby
nic nadzwyczajnego, podobnych imprez jest w gminie wiele. Coś go jednak wyróżnia spośród wielu innych. Nie chodzi
o to, że to największa impreza osiedlowa w Łomiankach, nawet nie to, że nie robi jej Centrum Kultury tylko społecznicy.
To co przede wszystkim rzuca się w oczy to, publiczność,
a raczej uczestnicy tego spotkania. Bawiący się na imprezie

Promocja lokalnych przedsiębiorców
W Gazecie Łomiankowskiej, oficjalnym
organie prasowym Urzędu, regularnie
ukazują się artykuły opatrzone tytułem
„Poznaj naszych przedsiębiorców”.
Wśród firm fotografujących się z burmistrzem, wiceburmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej są takie, które
na wyróżnienie zasługują i takie, które budzą wątpliwości.
Zawsze zastanawiało nas, jakie są kryteria wyboru tego czy
innego przedsiębiorstwa?
Postanowiliśmy to zbadać. Dotarliśmy do firm, które wzięły
w takiej akcji udział i do tych, które odmówiły. Większość
nie chciała o tym mówić, rzecz wydawała się bardzo tajem-

nicza. Aż wreszcie tama milczenia pękła. Okazało się, że
o wyborze firmy decydowały pieniądze. Przedsiębiorcom
proponowano artykuł w gazecie za sześć tysięcy złotych.
Co w tym złego?
Po pierwsze, to jest nielegalne, bo zgodnie z ustawą prasową każdy artykuł reklamowy (taki, za który bierze się pieniądze) musi być oznaczony jako reklama, artykuł sponsorowany lub podobnie.
Po drugie, to jest nierzetelne wobec nas czytelników. Oczekujemy informacji o godnych polecenia firmach, a nie takich, które zapłacą za kryptoreklamę.

Grupa Inte-gracje, która zorganizowała
niedawno dzień otwartych ogrodów nad
Wisłą, pozostawiła trwały ślad w przestrzeni miasta. Jest nim mural u zbiegu
ul. Jeziornej i Kiepury. Czy jest Ładny? To rzecz gustu. Jest
na pewno ładniejszy niż brudna ściana, która była tu przedtem. W kolejnej już akcji, mieszkający w Łomkach artyści
włączają się w działania na rzecz miasta. Ludzi myślących
o wspólnych sprawach jest coraz więcej. Okazuje się, że każdy, jeśli tylko chce, może zrobić coś dla wspólnego dobra.

fot. Dariusz Dąbrowski

Mural na Pawłowie

A może jednak należało napisać „mural w Pawłowie”?
Mówimy „w Czosnowie” ale „na Bielanach”. Nie mówimy
jednak „na Śródmieściu” czy „na Wawrze”. Jak więc jest
z Pawłowem, Dąbrową czy Prochownią?
Sięgnęliśmy do Poradni Językowej Słownika Języka Polskiego PWN. Oto jak wyjaśnia problem dr Jan Grzenia
z Uniwersytetu Śląskiego:
Na ogół w konstrukcjach tego typu, w których występuje
nazwa dzielnicy miasta w miejscowniku, używamy przyimka na, np. na Kleparzu, na Ochocie. Dość częste są
jednak odstępstwa od tej zasady. Należą do nich przede
wszystkim: 1) nazwy Śródmieście, Centrum (używamy
wyłącznie form w Śródmieściu, w Centrum), 2) nazwy
o formie liczby mnogiej, np. w Piotrowicach (dzielnica Katowic), w Jeżycach (dzielnica Poznania), 3) nazwy nowych
dzielnic miasta, będących wcześniej odrębnymi miejscowościami, np. w Sośnicy (dzielnica Gliwic), w Głusku (dzielnica
Lublina).
Podział pomiędzy nazwami z grup 2. i 3. nie jest ostry.
W nazwach obu typów spotyka się też formy typu na Jeżycach, na Sośnicy, ciągle jednak są rzadkie.
Rembertów był do 1957 r. samodzielnym miastem,
a wobec tego chwiejność w odmianie nie może dziwić.
Poprawne są obie formy, trzeba jednak pamiętać, że forma na Rembertowie, jako znacznie rzadsza, zwraca uwagę odbiorców, najlepiej więc używać jej świadomie, by nie
narazić się na niepożądane reakcje. Ostrożnym zalecam

użycie formy w Rembertowie. W wypadku Jaszczórówki,
w razie problemów z wyborem, lepiej będzie użyć formy
na Jaszczurówce, bo mało kto kojarzy tę miejscowość jako
odrębną.
Co mamy więc zrobić z naszymi sołectwami i osiedlami?
Oto jakie wyciągnęliśmy wnioski:
Forma „w” jest zasadna wszędzie tam, gdzie istnieje świadomość lub choćby pamięć odrębności. Chcąc to podkreślić powiemy w Burakowie, w Dąbrowie, w Dziekanowie,
w Kiełpinie czy Sadowej.
Jeśli chodzi o osiedla, które zostały wydzielone z organizmu miejskiego Łomianek takie jak: Pawłowo i Prochownia to możemy śmiało użyć przyimka „na”. Nie będzie to
jednak dotyczyło nazw zawierających słowo Łomianki, jak
Łomianki Górne, Stare, Centralne czy Łomianki Chopina.
Ponieważ Łomianki mają formę liczby mnogiej, zgodnie
z rekomendacją dr Grzeni, używamy „w”.
Żeby rzecz jeszcze bardziej skomplikować: jeśli zamiast Łomianki Chopina, powiemy Osiedle Chopina, to wówczas
właściwym będzie przyimek „na”.
Taka niewielka gmina a tyle komplikacji. Dla zdezorientowanych, rada: niepoprawne użycie „w” mniej razi niż nieakceptowane społecznie „na”. To ostatnie może się naszym
odbiorcom kojarzyć z dziwolągami typu „siedzieć na kasie”
albo „robić na zakładzie”.

Sołtys – co to za zjawisko i gdzie występuje?
Na terenie gminy Łomianki jest ich dziewięciu, a właściwie dziewięcioro. Czy każdy mieszkaniec gminy ma swojego sołtysa?
Nie. Sołtys i wspomagająca go rada sołecka
występuje tylko w wiejskiej części gminy. Na terenie miasta
rolę sołtysa pełni kolegialny organ – zarząd osiedla.
Pora by wyjaśnić co to za instytucje – sołtysi i zarządy osiedli.
To najniższy szczebel samorządu terytorialnego reprezentujący tak zwane jednostki pomocnicze gminy. Jak sama nazwa
wskazuje, ich rolą jest wspieranie innych struktur samorządowych w kontakcie z mieszkańcami. Uprawnień decyzyjnych
mają niewiele, dysponują też raczej symbolicznymi funduszami. Na terenie naszej gminy są 23 jednostki pomocnicze,
w tym 14 osiedli i 9 sołectw.
Warto zainteresować się działaniem swojego samorządu,
wziąć udział w zebraniu, pomóc w organizacji jakiejś lokalnej
imprezy lub inicjatywy. Jednostki pomocnicze to niewielkie
społeczności. Jeżeli uważacie, że powinno się brać sprawy

w swoje ręce, to nie ma lepszego miejsca by zacząć to realizować niż samorząd osiedlowy i sołecki. Nie pozwólmy by był
atrapą lub marionetką. To może być i w wielu wypadkach jest,
prawdziwa szkoła obywatelskości.

Ruchy miejskie zastępują polityków
Obserwatorzy coraz częściej dostrzegają,
że na terenie lokalnej samorządności, tradycyjnych polityków zaczynają zastępować
całkiem nowe inicjatywy - ruchy miejskie.
To właśnie ich przedstawiciele zwołali do Gorzowa Wielkopoolskiego, w połowie września, Kongres Ruchów Miejskich.
Celem spotkania kilkuset osób z całej Polski była wymiana
doświadczeń i plany współpracy. W spotkaniu oczywiście nie
mogło zabraknąć Dialogu. Czujemy się częścią tej społeczności, choć nie wszystkie doświadczenia, o których opowiadali
uczestnicy możemy wykrzystać. Z zazdrością przysłuchiwaliśmy się dyskusjom miejskich aktywistów nad niuansami bu-

dżetów partycypacyjnych, samorzadności jednostek pomocniczych, czy paneli konsultacyjnych. Gwoździem programu
Kongresu było „śniadanie prezydentów” podczas którego
o swych doświadczeniach mówili trzej
prezydenci miast, wywodzący się z ruchów
miejskich, Jacek Wójcicki z Gorzowa, Jacek
Jaśkiewicz z Poznania
i Robert Biedroń ze
Słupska.
fot. Wiesław Bełz

niono sposoby wymiany dobrych praktyk i koordynację inicjatyw ustawodawczych. Przede szystkim stało się ono okzją
do kuluarowych rozmów i nawiązywania kontaktów, które
na pewno będą w przyszłości procentować.
Na marginesie warto dodać, że przywiezione przez nas do
Gorzowa gazetki Dialogu cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników i stały się pretekstem do wielu ciekawych
rozmów i wymiany doświadczeń.
Po wizycie w Gorzowie jesteśmy pewni, że idziemy słuszną
drogą i że nie warto szczędzić wysiłków na rzecz wielkiej
zmiany także na naszym, łomiankowskim podwórku.

fot. Wiesław Bełz

Mimo, że każde z tych miast jest inne, a osobowości prezydentów biegunowo różne, wszyscy z pasją mówili o bezmiarze
narosłych przez lata nonsensów i niemądrych przyzwyczajeń
władzy. Wszyscy oni starają się na każdym kroku demonstrować skromność, rezygnują z limuzyn, jeżdżą rowerami, likwidują przywileje władzy. Inicjują dziesiątki nowych rozwiązań,
ukierunkowujących urząd i urzędników na budowanie dobrej relacji z obywatelami. Nie brak oczywiście problemów
i oporu ze strony, tych którzy ze swej uprzywilejowanej pozycji muszą zrezygnować. Sukces tych trzech miast pokazuje,
jak dużo dobrego może przynieść świeże, nowe spojrzenie
na zarządzanie miastem. I nie wystarczy tu zmiana warty co
kilka lat, między poszczególnymi lokalnymi politykami. Ruchy
miejskie powstały w wyniku pozapartyjnej i oddolnej aktywności mieszkańców, mają inną filozofię działania, inne priorytety. Wnoszą nowy styl sprawowania władzy. Ten powiew
nowości idzie przez całą Polskę. W Poznaniu, przd pięcioma
laty Jacek Jaśkiewicz przegrał wybory ale po czterech latach
wytężonej pracy był w stanie pokonać rządzącego od dziesięcioleci konkurenta.
Kongres Ruchów Miejskich staje się coraz silniejszą strukturą, dającą wsparcie autonomicznym i bardzo zróżnicowanym
lokalnym organizacjom. Na tegorocznym gorzowskim spotkaniu przyjęto nową deklarację - Tezy Miejskie 2015, uzgod-

Wyprawa na dno Wisły

Wyprawę poprowadził Darek Dąbrowski, jak zwykle przemycając ciekawostki przyrodnicze. Interesująco uzupełniała
je pani Anna Kębłowsk z KPN. A było o czym opowiadać, bo
oczom wycieczki ukazały się ogromne, połacie piasku i nadbrzeżnych zarośli. To co zwykle tworzy cały archipelag wysp,
wysepek i mielizn, było dostępne suchą stopą. Wyprawa dotarła wreszcie do koryta Wisły, wyglądającej jak średniej wiel-

kości rzeczka. Dosłownie w zasięgu ręki mieliśmy drugi brzeg
rzeki, zwykle odległy o kilkaset metrów.
Powrotna droga to znowu okazja do opowieści o mieszkańcach tych terenów ich zwyczajach. Nie zabrakło też
dyskusji o miejscach i sposobach obserwacji unikalnej
w tym miejscu przyrody. Ukoronowaniem wydarzenia był
piknik na posesji państwa Mikołajczyków, nie po raz pierwszy
goszczących podobne inicjatywy. Goście nie mogli się nadziwić wyśmienitej jakości winogron, pochdzących z własnej
winnicy gospodarzy. Tegoroczne niezwykłe lato spowodowało, że smakowały one jak owoce z dalekiego, słonecznego
południa.
Ławice Kiełpińskie to zjawisko przyrodnicze fascynujące wielu przyrodników. Dobrze, że są w Łomiankach ludzie, którzy
ich wyjątkowe walory potrafią przybliżyć mieszkańcom.

fot. Dariusz Dąbrowski

W końcu sierpnia staliśmy się świadkaminiezwykłego wydarzenia. Oto bez sprzętu
do nurkowania i echosond mogliśmy eksplorować dno Wisły.
Organizatorami tego niecodziennego przedsięwzięcia były
dwa stowarzyszenia Inicjatywa na rzecz zrównoważonego
rozwoju Łomianek i Stowarzyszenie Nasze Łomianki. Pomysł zrodził się spontanicznie, na wieść o niezwykle niskim
stanie wody, odsłaniającym obszary na codzień całkowicie
niedostępne. Na zaproszenie rozesłane do ograniczonego
grona członków i sympatyków niespoziewanie odpowiediało
około 50 osób.

Jak podkreślała pani Anna Kębłowska, tegoroczne lato mimo,
że jest zjawiskiem dość niecodziennym i przez to trudniejszym dla wielu organizmów tego ekosystemu, nie ma jednak
charakteru klęski ekologicznej, a bogate życie biologiczne
wróci tu niebawem z całą swą intensywnością.
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