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BIULETYN INICJATYW OBYWATELSKICH

Drodzy Sąsiedzi,
W czasie kiedy scenę ogólnopolską rozgrzewały polityczne debaty, jesień w Łomiankach obﬁtowała w sympatyczne sąsiedzkie wydarzenia. Mieliśmy kilka ognisk i pikników osiedlowych, z dużą imprezą w Dąbrowie Zachodniej. Całą serię
ciekawych wydarzeń zorganizowało osiedle Buraków wraz ze Stowarzyszeniem Nasze Łomianki. Pracownia Łomianki po
raz kolejny grała z dzieciakami w gry planszowe a Łomiankowska Grupa Biegowa dodała silny akcent w postaci udanego
biegu sztafetowego. Dużo przyjemniej żyje się wśród ludzi, którym chce się coś robić dla innych, niż w świecie wielkiej
partyjnej polityki.

Rada Miejska – roczny bilans osiągnięć
Składa się z 21 radnych w tym 15 z komitetu wyborczego Tomasza Dąbrowskiego
(głosowała na nich 1/3 mieszkańców) oraz
6 radnych niezależnych (reprezentujących
komitety, na które oddano 2/3 głosów).
Do połowy października odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej.
Przyjęto 100 uchwał. W tym, szereg uchwał unieważniających uchwały z poprzednich kadencji. Szczególnie bulwersujące to: uchwała odbierająca samorządom osiedlowym i sołeckim dostęp do tablic ogłoszeniowych, uchwała odbierająca
społeczności Burakowa lokal służący aktywności mieszkańców,
akceptacja wielkopowierzchniowego centrum handlowego
przy ul. Warszawskiej, przeniesienie korytarza ekologicznego
ograniczającego możliwości zabudowy na teren sołectwa
Dziekanów Nowy.

Wkład Rady Miejskiej w decyzje.
W ciągu roku pracy nie zdarzył się ani jeden przypadek, by
Rada Miejska wniosła cokolwiek do projektów Burmistrza.
Nie przyjęto ani jednej poprawki, nie usunięto ani nie dodano
niczego. Zarówno podczas posiedzeń komisji jak i sesji Rady
jedynymi osobami wnoszącymi nowe propozycje są radni
opozycyjni. Miały miejsce dwa przypadki gdy radni z ugrupowania rządzącego podjęli dyskusję z przedłożonymi projektami. W pierwszym przypadku radna Roszkowska zrobiła
to na komisji, a na sesji już głosowała zgodnie z większością.
W drugim przypadku radny Salwowski zdobył się na odwagę
i... nie wziął udziału w głosowaniu.
Rada Miejska kosztuje nas 177 400 zł rocznie.

Łomiankowska Grupa Biegowa to fenomen oddolnej aktywności, który wyrasta z autentycznych potrzeb. Grupa
nie powstała w wyniku odgórnych
dyrektyw czy rządowych programów. To ludzie, którzy
w taki właśnie, aktywny sposób chcą spędzać czas. Potraﬁą
też organizować całkiem złożone przedsięwzięcia. 10 października zorganizowali Pierwszy Sztafetowy Bieg w Łomiankach. W promocji pomógł powiat warszawski zachodni, nasza gmina nie zainteresowała się wydarzeniem. Za to
zainteresowali się mieszkańcy i około 150 osób wystartowało w chłodny ale słoneczny dzień. Było zmęczenie ale
i dużo satysfakcji, medale, ognisko, kiełbaski i zupa dyniowa. Biegowi towarzyszyło też zainteresowanie ﬁrm chętnych by wspierać taką aktywność. Nagród było tyle, że każdy
z uczestników wyszedł z imprezy z jakimś prezentem. Nie raz
już pisaliśmy jak bardzo imprezy wyrastające ze społecznej
chęci działania różnią się od tych, robionych za publiczne pieniądze, przez gminnych urzędników. Kto tej różnicy nie widzi,
powinien był przyjść na imprezę łomiankowskich biegaczy.

fot.: LOMIANKI.INFO

Prawdziwe bieganie

To Twoje 3,5 tysiąca złotych !
… i nikt Cię nie zwolni z obowiązku dopilnowania by były dobrze wydane. To właśnie tyle wpłaca przeciętny mieszkaniec
do budżetu gminy.
W poprzednim numerze zajęliśmy się
największymi pozycjami w naszych gminnych ﬁnansach, dziś przyjrzymy się innym paragrafom.
Na zebraniach osiedlowych i sołeckich jednym z najczęściej poruszanych tematów jest zły stan dróg. Zobaczmy
jakie miejsce zajmują takie inwestycje w naszym budżecie.
Niestety oczekiwania mieszkańców bardzo rozmijają się
z decyzjami władz. Gminne inwestycje drogowe pozostają na marginesie wydatków. Przeznacza się na nie jedynie dwie setne części naszego budżetu. Jeśli przyjrzeć się
szczegółowo tym wydatkom, to na prawdziwe budowanie
dróg przypada jeszcze mniej środków. Część wydatków
pochłonęły bowiem w 2014 r. różnego rodzaju koncepcje
i wizualizacje nieraz całkiem nierealnych projektów. Jak na
przykład tramwaju jadącego ul. Warszawską. Jeszcze mniej
bo tylko jedną setną przeznacza się na remonty dróg.
Dla porównania na administrację, czyli głównie na wyna-

grodzenia, przeznacza się aż co dziesiątą złotówkę z naszych pieniędzy.
Gdyby pozwolono Wam decydować o budżecie, czy tak
podzielili byście nasze wspólne pieniądze?
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Diagnoza kultury
Ostatnio na stronach Centrum Kultury w Łomiankach ukazał się raport:
„Diagnoza otoczenia Centrum Kultury
w Łomiankach”. Co to za opracowanie

i skąd się wzięło?
Otóż przed wakacjami Centrum Kultury zaprosiło mieszkańców do udziału w projekcie połączonym z konkursem
na inicjatywy oddolne. Frekwencja była więcej niż mizerna. Ciekawe, że na podobne spotkanie Dialogu przybyła
swego czasu dwukrotnie większa ilość zainteresowanych.
Najwyraźniej inicjatywy oddolne w wykonaniu gminnych
instytucji brzmią mało wiarygodnie.
Okazało się, że projekt realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury, przez niezależną ﬁrmę Fundację Obserwatorium. Warto więc przyjrzeć się ustaleniom raportu.
Podczas lektury rzuca się w oczy przeświadczenie autorów
o wielkim potencjale rozwoju kultury w Łomiankach, połączone jednak z niedemokratycznym sposobem kierowania gminnymi instytucjami. Świadczą o tym chociażby takie
zdania, które zawarto w opracowaniu:

„CK jest placówką bardzo dobrze wyposażoną i posiadającą bardzo dobre warunki lokalowe. Najważniejszym wyzwaniem wydaje się jednak brak przejrzystych zasad dostępu do tej infrastruktury dla organizacji pozarządowych lub
oddolnych inicjatyw mieszkańców.”
„W miejscowości brakuje również przestrzeni do dialogu
i debaty nad rozwiązaniami dotyczącymi wszystkich mieszkańców.”
O wykorzystaniu istniejącego potencjału:
„Jednak wymaga to przezwyciężenia ograniczeń we współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami lokalnej kultury. W tym celu proces konsultacyjny, powinien zazębiać
się z procesem strategicznym prowadzonym w sposób partycypacyjny”.
Sumując to co naukowym językiem opisali analitycy
z Fundacji Obserwatorium: mamy potencjał, mury i zasoby;
brakuje jednak chęci do współdziałania z mieszkańcami.

Buraków to wyjątkowe osiedle. Jest
częścią gminy Łomianki dopiero od 1990
roku. To miejsce o bardzo długiej historii,
sięgającej Książąt Mazowieckich.
Niegdyś miasto, później wieś, a obecnie osiedle. Ta niewielka lokalna społeczność przeżywa dziś niezwykły rozkwit poczucia tożsamości i dumy ze swego miejsca. Uruchomienie
tego fenomenu zawdzięczamy Burmistrzowi Łomianek.
To jego decyzja, by bez konsultacji z mieszkańcami odebrać im lokal służący od lat różnym spotkaniom i aktywnościom, spowodowała ów renesans lokalnego patriotyzmu.
Te nastroje przekładają się również na działania mieszkańców. Na przełomie września i października odbyła
się cała seria interesujących wydarzeń.

fot. Andrzej Dryżba

Wielki tydzień Burakowa

Najpierw zorganizowana przez Stowarzyszenie Nasze Łomianki sesja poświęcona dobroczyńcy Burakowa Józefowi
Przyłuskiemu, później gra terenowa i pojawienie się na
ulicach osób przebranych w historyczne stroje, by wreszcie zakończyć tydzień Pierwszym Burakowskim Dniem Sąsiada - pełnym przeróżnych atrakcji.
fot. Andrzej Dryżba

Nie życzymy żadnemu z osiedli czy sołectw decyzji władz
podobnych do tych, które obudziły społeczność Burakowa.
Życzymy za to im wszystkim podobnego przypływu energii
i aktywności. W każdej z naszych społeczności tkwi podobny
potencjał, są miejsca lub ludzie, wokół których można taką
niepowtarzalną więż sąsiedzką budować.

Co takiego jest w planszówkach?

fot. Dariusz Dąbrowski

Kolorowy kartonik, jakieś pionki, fabułka
lub pomysł na rywalizację. Niby to takie oldschoolowe, niedzisiejsze a jednak działa.

Już kolejny raz Pracownia Łomianki organizuje spotkanie
przy grach planszowych i znowu przybwają masowo całe
rodziny z dziećmi. Wcześniej propagatorem tego sposobu
spędzania czasu był Grzegorz Porowski, teraz inicjatywę
przejeła Pracownia. Impreza rozrasta się. W zapasie jest
pokaźna biblioteka gier, jest więc w czym wybierać.
Ostanio pojawili się też sponsorzy fundujący nagrody.
Gościny miłośnikom planszówek udziela Klub Tenisowy
Frajda. Dla tych, którzy nie mogą długo usiedzieć na krześle Frajda oferuje materace, na których wygodnie można
rozłożyć się całą rodziną wokół planszy.
Nie wierzycie, spróbujcie wpaść kiedyś na planszówki. Informację znajdziecie, jak nie na tablicach ogłoszeniowych,
to na stronie www.pracownialomianki.org

Oﬁcer rowerowy
Wiele miast powołuje koordynatorów
do spraw polityki rowerowej zwanych
nieraz niezbyt fortunnie oﬁcerami rowerowymi od angielskiego cycling oﬃcer.
Pierwszym polskim oﬁcerem rowerowym został Stanisław
Plewako w Warszawie - w latach 2006-2008. Łomianki
postanowiły nie pozostawać w tyle i ogłosiły konkurs na
społecznego koordynatora. Nic dziwnego, bo w naszym
mieście jak okiem sięgnąć wszędzie rowery. Od leciwych
składaków, poprzez zwykłe dwukołowce z hipermarketu,
po najdroższe marki. Są pasjonaci rowerów, organizatorzy
imprez rowerowych, wyczynowcy. Jednym słowem miasto
pełne jest ludzi, którzy po pierwsze się na tym znają, po
drugie nie żałują czasu na działalność tego typu.

A tymczasem na ogłoszony przez Urząd konkurs wpłynęła
jedna oferta, podobno nie spełniająca wymogów.
Dlaczego? Nie tak trudno to wyjaśnić. Każdy, kto próbował
w Łomiankach jakiejkolwiek aktywności społecznej bardzo
szybko przekonywał się, czego może się spodziewać po
Urzędzie. Jak z szacunkiem traktuje się odmienny pogląd
na najdrobniejsze sprawy. Jak w związku z tym mogłaby
wyglądać współpraca z nieznoszącym sprzeciwu zwierzchnikiem.
Chętnych do społecznej aktywności w Łomiankach nie
brakuje ale do społecznej uległości starczyło tyko tyle by
wypełnić ławy większościowego ugrupowania w Radzie
Miejskiej.

Idzie nowe
Dziś kiedy różne opcje polityczne zabiegają
o naszą uwagę z nadzieją na sukces parlamentarny, warto zwrócić uwagę na zjawisko, które na naszych oczach przybiera na
znaczeniu i w coraz większym stopniu przykuwa uwagę obywateli. To różnego rodzaju ruchy oddolnej aktywności. Ruchy,
które chcą wpływać na rzeczywistość, chcą wypowiadać się
w sprawach publicznych ale w ich genezie nie ma za grosz polityki. Przykładem takiego zjawiska są ruchy miejskie. Tak pisze
o nich Edwin Bendyk:

„Do walki stanął nowy podmiot: dobrze wykształcony mieszkaniec miasta, często o bogatym doświadczeniu życia zagranicą, z aspiracjami i wizją dobrego życia wykraczającą poza aspiracje czysto materialistyczne, jakich zaspokajanie wystarczało,
by odnieść wyborczy sukces. Dziś misją Ruchów Miejskich
i ich liderów jest pogodzenie wymiaru politycznego życia miejskiego z wymiarem życia codziennego, który karmi się innymi,
bardziej przyziemnymi sprawami.”
antymatrix.blog.polityka.pl

Watchdog bierze się za Łomianki
Na stronie Sieci Obywatelskiej Watchdog
Polska ukazał się właśnie raport dotyczący Komunikacji Miejskiej w Łomiankach i
dostępu jaki my mieszkańcy mamy do informacji o tej gminnej spółce. Powstał w wyniku współpracy
ogólnoloskiej organizacji z łomiankowskim aktywistą Jerzym
Sudą. Raport utrzymany jest w bezemocjonalnym rzeczowym tonie, nie pozwala sobie na oceny i wartościowanie ale
obraz jaki maluje jest jednoznaczny. Rzuca się w oczy lekceważący stosunek władzy do przedstawiciela stowarzyszenia.
Informacje udzielane są z maksymalnym opóźnieniem na
jakie pozwala prawo, mimo iż przepis wyraźnie mów, że ma
to być „bez zbędnej zwłoki” to na skserowanie kilku kartek
trzeba czekać 2 miesiące.
Najściślej chronioną tajemnicą jest wszystko, co wiąże się z
wydawaną przez KMŁ Gazetą Łomiankowską. Odmówiono
pokazania, jak umiejscowiona jest ona w strukturze organi-

zacyjnej, odmówiono podania listy pracowników.
Mieszkańcy Łomianek już wielokrotnie walczyli o dostęp do
tych informacji, robił to między innymi Janusz Skonieczny.
Tym razem w sukurs im przychodzi duża ogólnopolska organizacja. Z raportu jednoznacznie wynika, że sprawy skierowane zostaną do sądów administracyjnych.
Ze względu na niepokojącą sytuację w naszym mieście
Watchdog Polska planuje spotkanie z mieszkańcami by przedyskutować zarówno wyniki raportu jak i dalsze kroki, które
warto podjąć.
Raport i wiele załączników można znaleźć na stronie:
www.spolki.siecobywatelska.pl

Koduj dla Polski
To nie prawda, że informatycy, to ludzie
kompletnie wyalienowani z realnego życia, spotykający się tylko w Internecie.
Najlepszym przykładem wrażliwości tej
grupy zawodowej na sprawy społeczne jest inicjatywa Koduj
dla Polski oparta na wzorach amerykańskiej Code for
America.
Organizacja tak pięknie pisze o swojej wizji Polski, że
warto to zacytować.

Organizatorzy apelują do wszystkich potraﬁących programować, by włączyli się w realizowane pro bono projekty
na rzecz społeczności i organizacji pozarządowych.
W działaniach dominują młodzi ludzie. Atmosfera pracy
pełna jest spontaniczności graniczącej z szaleństwem. Zespoły potraﬁą np. pracować od wieczora do rana. Działa
w tej chwili 5 brygad wspierających 24 projekty. Ludzie
z Dialogu także dołożyli swoje trzy grosze.

Chcemy Polski ze sprawniejszymi wewnętrznie urzędami
bardziej przyjaznymi dla obywatela, ﬁrmami operującymi
na otwartych danych realizującymi społeczne cele, nowoczesnymi organizacjami społecznymi opartymi na wiedzy,
większym zaangażowaniu obywateli w życie publiczne
oraz dialogiem budującym zaufanie pomiędzy tymi sektorami.
www.kodujdlapolski.pl

Podziękowania Kamili
W imieniu naszej koleżanki Kamili Urbańskiej chcemy podziękować wszystkim,
którzy pomogli jej w kampanii wyborczej,
wspierali ją lub po prostu na nią zagłosowali.
Kamila jest wyjątkową osobą. Była szefem kampanii Dialogu.
To dzięki jej energii i sprawności organizacyjnej, niewielkie
środki ﬁnansowe, jakimi dysponował nasz komitet, przerodziły się w wyrazistą i zauważalną kampanię. Jej niespokojny duch powoduje, że Stowarzyszenie Nasze Łomianki
i Pracownia Łomianki nabrały nowego impetu. A jej ostatnia
pasja - Kongres Kobiet - zaowocowała startem w wyborach
parlamentarnych.

Tak trzymaj :)
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