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Już kolejny raz zwracamy się do Was z naszymi opiniami zawartymi w tej niewielkiej gazetce. Bardzo zależy nam by nie 
wdawać się w kłótnie i personalne przepychanki. Chcemy jednak uzupełnić bardzo jednostronny przekaz, który otrzymu-
jecie za pośrednictwem kontrolowanych przez Urząd mediów. Świat wokół nas nie składa się bowiem jedynie z widoku 
koparek i sukcesów Centrum Kultury oraz innych instytucji. Jeśli jesteśmy krytyczni, to nie napastliwi, jeśli mamy swoje 
zdanie, to nie na zasadzie „nie, bo nie”. Uważamy po prostu, że rządy nie liczące się z głosem rządzonych niosą ze sobą 
zbyt duże ryzyko dla nas wszystkich.

 Drodzy Sąsiedzi,

Jako obywatele zdecydowaliśmy niedaw-
no o dużej zmianie w naszym kraju. Nie 
była to decyzja jednomyślna, ale zapadła. 
Wieloletni kontrakt został zawarty. Nowa 

ekipa przystąpiła do pracy by dokonać licznych zmian. Jako 
mieszkańcy naszego domu – Polski, z coraz większym niepo-
kojem obserwujemy jak ta ekipa zabiera się za remont. Decy-
zje zapadają w nocy, tak że nie możemy ich dobrze kontrolo-
wać.  Bezpieczniki, które mają chronić nas wszystkich przed 
przekroczeniami, zostępuje się grubym drutem. Sąsiedzi py-
tają nas, czy ciągle będziemy pasowali do cywilizowanenego 
sąsiedztwa, a my nie potrafi my odpowiedzieć. Ekipa zabiera 

się za przebudowywanie rzeczy nie objętych kontraktem. 
Zaczynamy się zastanawiać, czy to ciągle jest nasz dom, czy 
też niepodzielnie rządzi nim szef ekipy remontowej.
Jaki wniosek płynie z tej metafory? 
Nie warto oddawać kontroli nad przebiegiem zdarzeń, nie 
możemy zapominać, że to my jesteśmy tu gospodarzami,
a nie jedynie lokatorami. Powtarzany przy różnych okazjach 
postulat obywatelskiej aktywności ma w tej chwili konkretny 
wymiar. To komu chcemy powierzyć nasze zaufanie jest spra-
wą indywidualnych wyborów. To że nie wolno nam rezygno-
wać z roli gospodarza i że musimy być w tej roli kompetentni 
– nie ulega naszej wątpliwości.

… to nie tylko wybory co cztery lata.
To także obowiązek uwzględniania opinii

 rządzonych. Przepisy precyzują to wpro-
wadzjąc obowiązek konsultowania 

z mieszkańcami różnych aktów prawnych i decyzji.
Zadajmy więc pytanie, czy demokracja w Łomiankach 
funkcjonuje?
W końcu czerwca ogłoszono konsultacje na temat Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego. Ten ważny dokument dyskutowany był na 
kilku zebraniach. Wielu mieszkańców i kilka samorządów 
złożyło swoje uwagi na piśmie. 

Wynik konsultacji – zero zmian – Rada Miejska przyjęła do-
kument w wersji przedstawionej przez Burmistrza.
Na początku listopada odbyły się wymagane przez prze-
pisy konsultacje z organizacjami pozarządowymi na temat 
programu współpracy. Zgłoszono uwagi ustne podczas spo-
tkania konsultacyjnego, w oparciu o opinie zewnętrznych 
ekspertów kilka organizacji przekazało wnioski na piśmie.
Wynik konsultacji – zero zmian – Rada Miejska nie 
uwzględniła żadnych uwag.
Nie chcemy Drodzy czytelnicy pouczać Was jak należy 
to oceniać. Pora by każdy obywatel sam zaczął wyciągać 
wnioski.

       Nasz dom

       Demokracja lokalna

Optymizmu, pogody ducha, 
nieustającego zapału 

by zmieniać świat na lepsze 
i wiary w nasze wspólne siły.

                życzy Wasz 



Wokół Dialogu od początku 
gromadzili się eksperci i specja-
liści. Ich opinie są dla nas waż-

ne, bo nie chcemy wypowiadać się jedynie na podstawie 
tego, co nam się wydaje, lecz w oparciu o wiedzę i profe-
sjonalną analizę.
Postanowiliśmy te kontakty ująć w strukturę, której celem 
będzie służeniem informacją tym wszystkim, którym po-
trzebna jest niezależna i profesjonalna ocena otaczających 
nas zjawisk. 
Koordynatorem Think Tanku jest prawnik Michał Bieńko, 

mieszkaniec osiedla Trylogia. Swe opracowania zespoły 
wchodzące w jego skład publikują na stronie:
DialogLomianki.pl/ThinkTank.html
Na pierwszy ogień prac Think Tanku poszły taryfy opłat za 
wodę i kanalizację. W tym miejscu prezentujemy skrót opra-
cowania. 
Kolejnym tematem będzie problem łomiankowskiego liceum. 
Rozważane będą możliwe scenariusze wobec bezczynności 
władz gminy i braku efektywności ekonomicznej przedsię-
wzięcia, skłaniającej powiat do jego zamknięcia. Koordynato-
rem tematu jest Iwona Bajek z osiedla Łomianki Górne.

Bardzo wysokie podwyżki opłat wodno-
kanalizacyjnych obowiązujących w roku 
2015 niezmiennie budziły nasze wątpli-
wości. Jak to jest możliwe, że wprowadzo-

no je bez żadnej społecznej kontroli?
Przeanalizował to zespół kierowany przez Michała Bieńko. Ze 
szczegółowej analizy dokumentów wynika, że ani ZWiK ani 
Burmistrz nie skierowali na czas wniosku do Rady Miejskiej, 
do czego byli zobowiązani. Burmistrz twierdzi, że zrobił to na 
kilka dni przed terminem, co w efekcie uniemożliwiło Radzie 
podjęcie decyzji. Dokładna analiza dokumentów nasuwa wąt-
pliwości, czy to powiadomienie w ogóle miało miejsce. Mani-
pulowanie terminami pozwoliło co prawda uniknąć społecz-
nej krytyki, nie przysporzyło jednak dobrych opinii o samym 
Burmistrzu. Opłaty wzrosły o połowę, co wszyscy odczuliśmy 
w domowych budżetach.
Wobec licznych interwencji dotyczących ubiegłorocznej pro-
cedury, decyzje dotyczące taryf na 2016 rok skierowano do 
Rady już we właściwym czasie. W konsekwencji dużego wzro-
stu kosztów ZWiK, ponownie wprowadzono dopłaty z budże-
tu gminy. Dopłaty, których w roku 2015 nie było. Jak widać 

społeczna kontrola każe rządzącym bardziej liczyć się z opinią 
mieszkańców.
W sumie w 2016 roku utrzymane zostaną bezpreceden-
sowe podwyżki wprowadzone przed rokiem. Dalszych 
podwyżek uniknięto uszczuplając budżet gminy o 720 tys.
złotych. Ale czy fakt ten można uznać za pocieszający? 
Załatano powstałą dziurę wyjmując pieniądze z innej pu-
blicznej kieszeni. Tak czy inaczej wykorzystano środki po-
chodzące z naszych podatków. Zubożono jednocześnie 
pulę środów potrzebnych na inne pilne przedsięwzięcia.
Skąd bierze się taka nieefektywność naszego ZWiKu? 
Realizowane są ogromne inwestycje lecz nie zadbano o za-
chęty do przyłączania się do nowobudowanej sieci. Około 
połowy gospodarstw ciągle nie jest do niej podłączonych. 
Większość z nich uznała, że przy takich cenach im się to 
poprostu nie opłaca. Dlatego koszty inwestycji ponoszą 
pozostali. Wygląda to na błędne koło, przyczyną jest jed-
nak brak całościowego myślenia o projekcie (położymy 
rury, a później się zobaczy).

Szczegółowy raport na: DialogLomianki.pl/ThinkTank.html

Mamy w Łomiankach taką placówkę, mie-
ści się w budynku ICDS. Prowadzi ją Powiat 
Warszawski Zachodni. Szkoła ta przeżywa 
trudne lata. Systematycznie zmniejsza się 

ilość chętnych do podjęcia w niej nauki (w lipcu 2015 zgłosi-
ło się tylko 18 kandydatów). Koszty wynajmu sal, dyktowane 
przez gminną spółkę są bardzo wysokie (174 tys. rocznie). 
W porównaniu z liceami prowadzonymi przez powiat w innych
miejscowościach, placówka ta jest coraz mniej efektywna 
(roczny koszt utrzymania ucznia jest dwukrotnie wyższy niż 
w LO w Błoniu). Powiat, zobowiązany do gospodarnego dys-
ponowania publicznymi środkami mówi, że liceum w tym 
miejscu przestaje mieć ekonomiczny sens. Przy założeniu, że 
jest dobra wola, trzeba wreszcie podjąć próbę wyjścia z tego 
impasu. Działać należy niezwłocznie, podejmując kroki zarów-
no natury ekonomicznej (obniżając, choćby okresowo, ceny 
wynajmu pomieszczeń) jak i organizacyjnej (przez utworzenie 
zespołu szkół wspólnie z gimnazjum, „sprofi lowanie” liceum 
- tak by lepiej odpowiadało na rynkowe zapotrzebowanie... 
itp). Większość z tych działań może podjąć wyłącznie gmina.
Tu rodzi się jednak pytanie dość zasadnicze, czy włodarzom
miasta zależy na wyprowadzeniu szkoły z tej kryzysowej
sytuacj? Bez autentycznego wsparcia władz, liceum to zniknie. 
Tymczasem Burmistrz Łomianek ogranicza się do buńczucz-

nych wypowiedzi: „nie będzie przyzwolenia urzędu na likwi-
dację” i... nie podejmuje żadnych działań by sytuacji zaradzić.
Jesteśmy zdania, że byle jakie liceum nie jest naszemu miastu 
potrzebne. Sens ma tylko takie, które wytrzyma konkurencję 
z dobrymi liceami warszawskimi. Czy uda się takie stworzyć? 
Będziemy się zastanawiali na kolejnym spotkaniu Dialog Think 
Tank. Chętnie weźmiemy też pod uwagę Państwa opinie
(kontakt e-mail: liceum@DialogLomianki.pl ). 

       Taryfy opłat za wodę i kanalizację

       Nasze liceum
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                                            03-12-2015
Chciałam się z Państwem podzielić  swoją
smutną obserwacją. Organizujemy z ko-
leżankami Kiermasz Świąteczny w tę nie-

dzielę, na terenie Łomianek. Zainwestowałyśmy w plakaty 
czas i pieniądze, żeby lokalnie rozreklamować w jakiś spo-
sób to sympatyczne wydarzenie. Umieściłyśmy plakaty na 
słupach ogłoszeniowych dostępnych w całym mieście, dla 
wszystkich mieszkańców. 
Dziś rano jak przejeżdżałam przez miasto zauważyłam, że

wszystko jest pozaklejane 
przez plakaty Domu Kultury. 

Zdumiewa mnie kompletny 
brak szacunku dla społecznych
inicjatyw mieszkańców, którzy 
mają chęci i zapał do zorgani-
zowania czegoś dla całej spo-
łeczności ŁOMIANEK. 

       Facebook / Grupa Łomianki

Stowarzyszenia i fundacje to nie tylko 
grupki hobbystów zainteresowanych 
swoimi sprawami. To także ważny, moż-
na by nawet powiedzieć, ustrojowy ele-

ment współczesnych społeczeństw. Tworzony przez nie tzw. 
„trzeci sektor” odgrywa coraz większą rolę w rozwiniętych 
społeczeństwach. Jego rozwój jest też jednym z priorytetów 
funduszy europejskich, nakierowanych na rozwój społeczeń-
stwa obywatelskiego. Jednym słowem, są ważne i doceniane. 
Niefortunny przebieg konsultacji programu współpracy 
gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi, o którym 

piszemy na pierwszej stronie, skłonił przedstawicieli tego 
środowiska do podjęcia działań. By przerwać obecną prakty-
kę lekceważenia głosu tych organizacji, zdecydowano się na 
stworzenie wspólnej reprezentacji. Powstała Rada Organiza-
cji Pozarządowych Łomianek. W inauguracyjnym spotkaniu 
wziął udział Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 
Nie dotarł na nie Burmistrz Łomianek, choć był zaproszony. 
Przybył natomiast przedstawiciel Stowarzyszenia BORIS, któ-
re pomogło nam w całym przedsiwzięciu.
Koordynatorem Rady jest Agnieszka Szczurek – mieszkanka 
Burakowa.

       Organizacje pozarządowe podnoszą głowę

Budżet Miasta i Gminy Łomianki na rok 2016 wynosi 116 mln zł. Przyjrzyjmy się uważnie niektórym 
pozycjom w tym budżecie.

wynagrodzenia pracowników (bez ZUS)              6 300 000 zł
dodatkowe wynagrodzenia                                       634 000 zł
wydatki różne na rzecz osób fi zycznych                 255 600 zł
budowa skateparku                                                    330 000 zł 
przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie        418 000 zł 
budowa boiska do piłki nożnej                              1 200 000 zł
budowa ścieżki rowerowej w ul. Sierakowskiej             80 000 zł
przebudowa ulic na os. Powstańców                      1 200 000 zł
(tam gdzie asfalt już jest)                                          

informatyka                                                                   350 000 zł
opłaty za dostęp do internetu                                   108 929 zł
promocja                                                                        259 616 zł
przeciwdziałanie alkoholizmowi                               663 000 zł
budowa sieci monitoringu                                         400 000 zł
dopłaty do spółek KMŁ i ZWiK                              4 500 000 zł 
poręczenie pożyczek dla spółek                            2 600 000 zł 
Straż Miejska (14 pracowników)                            1 000 000 zł
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            2 500 000 zł 
wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej           300 000 zł

       To Twoje pieniądze !

Odpowiedź na pytanie, czy warto za-
biegać o atrakcyjny wizerunek naszego 
miasta wydaje się być oczywista. Pyta-
nie jak to robić, nie jest już tak proste. 

Z pewnością nie decyduje o tym ani ilość zdjęć Burmistrza
w lokalnej gazecie, ani ilość zorganizowanych potańcówek. Na 
wizerunek miejsca, który przekłada się chociażby na wartość 
naszych nieruchomości, składają się wyobrażenia i stereoty-
py ludzi mieszkających poza Łomiankami. 
W tym zakresie mamy ogromny, niewykorzystany potencjał. 
Polega on na wyjątkowych walorach przyrodniczych Puszczy 
Kampinoskiej oraz obszarów „Natura 2000” nad Wisłą. 
Władze Warszawy podały nam ostatnio pomocną dłoń. Tuż 
przy granicy naszej gminy zagospodarowany został atrakcyjny 
kompleks przyrodniczo-rekreacyjny. Park Młociński wyposa-
żony został w szereg nowych urządzeń. Zbudowano niewielką 
przystań, tworzone są ścieżki rekreacyjne. Mimo dużych inwe-
stycji mejsce to „pęka w szwach”, tak ogromne jest zapotrze-
bowanie. Wystarczy tylko połączyć je z Łomiankami, by liczna 

rzesza mieszkańców Warszawy docierała do naszej gminy. 
Potrzebna jest głównie dobra wola oraz niewielkie inwestycje. 
Resztę zrobią mieszkańcy naszego miasta. Sami zapewnią przy-
jezdnym bogatą ofertę weekendowego wypoczynku. Łomianki 
mogą stać się podwarszawską stolicą rekreacji – potrzeba tylko
trochę wyobraźni. W praktyce jednak nasze zaproszenie wygląda 
tak!

       Atrakcyjność Łomianek

Droga z parku w Młocinach
do Łomianek, ze szlabanem 
w Burakowie. 

fot. Dariusz Dąbrowski



Powiat – niby blisko, a jednak daleko. Dwa-
dzieścia kilometrów od Łomianek, w Oża-
rowie Maz. ma swoją siedzibę Starostwo 
Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

Podział kompetencji między gminą a powiatem został tak 
pomyślany, by najczęściej zajmujące obywatela sprawy były 
w gesti i gminy. Do siedziby powiatu udajemy się więc dość 
rzadko. Trzeba też przyznać, że niewiele o nim wiemy. A szko-
da, bo decyduje się tam często o sprawach mających duży 
wpływ na naszą gminę. Oto kilka rad jak te zaległości nadro-
bić:
- (dla domatorów) – strona www.pwz.pl i Facebook Powiat 
   Warszawski Zachodni
- (dla zorientowanych) – kontakt z jednym z radnych powiato-
   wych reprezentujących Łomianki (Tadeusz Kordek, Wiesław 
 Pszczółkowski, Alina Skurska, Łucjan Sokołowski, Hubert 
   Zadrożny) 
- (dla załatwiających sprawy) – wizyta w urzędzie przy 
   ul. Poznańskiej 129/133 w Ożarowie. 
Można tam dojechać autobusem L-7 lub samochodem. 
Budynek mieści się przy głównej ulicy Ożarowa i jest dobrze 
oznakowany.
W czym może nam pomóc powiat?
Jest szereg spraw leżących w wyłącznej kompetencji powiatu. 
Ich listę znajdziecie na jego stronie internetowej albo ode-

śle Was tam gminny urzędnik. Bardziej interesujące pytanie 
brzmi, czy powiat może nam pomóc, gdy nie jesteśmy usatys-
fakcjonowani decyzjami gminy? 
Jasno trzeba powiedzieć, że starosta powiatowy nie ma kom-
petencji by uchylać decyzje władz gminy. Zadanie to powie-
rzono wojewodzie. W sensie formalnym powiat nie może 
więc w gminne decyzje ingerować. To nie znaczy jednak, że 
nie może pomóc. Wielokrotnie zdarzało się, że władze powia-
tu przychodziły z pomocą organizacjom pozarządowym, pod-
chwytywały inicjatywy czy wspierały ciekawe przedsięwzię-
cia. O jednym z nich – kilka zdań poniżej.
Nie można też zapomnieć o dofi nansowywaniu fundacji i sto-
warzyszeń w ramach otwartego konkursu. W 2016 roku spo-
dziewamy się zwiększenia puli środków, a konkurs ogłoszony 
zostanie w lutym lub marcu i obejmować będzie działania 
w obszarze kultury oraz sportu i rekreacji.

Nasz Robert Lewandowski
W gminie Leszno zrodziła się inicjatywa by naszemu najlep-
szemu piłkarzowi, który stamtąd właśnie pochodzi, przyznać 
tytuł Zasłużonego dla Powiatu Warszwskiego Zachodnie-
go. Nikt z władz nie miał wątpliwości, że taki tyluł naszemu 
reprezentantowi się należy, mimo to uruchomiono społeczną 
akcję zbierania podpisów pod wnioskiem uwieńczoną decyzją 
Rady Powiatu  z 19 listopada br. Mamy więc jeszcze jeden powód 
by kibicować Robertowi Lewandowskiemu – to nasz chłopak.

Powiat zaprasza do współpracy

Powiat Warszawski Zachodni wraz z Towarzystwem AMICUS  
w 2015 roku realizował projekt ”Nowy model współpracy ad-
ministracji powiatu warszawskiego zachodniego z organiza-
cjami pozarządowymi”. Starostwu zależało na wypracowaniu 
nowych standardów współpracy powiatu z organizacjami poza-
rządowymi, zwłaszcza w zakresie konsultacji. Zrealizowano cał-
kiem pokaźną ilość szkoleń i warsztatów. To właśnie w ramach
tego projektu szkoleniowcy Amicusa dwukrotnie przygotowy-
wali łomiankowskie grupy nieformalne do udziału w konkursie 
grantowym Mazowsze Lokalnie.  Efektem projektu są też nowe 
procedury zatwierdzone następnie uchwałą Rady Powiatu:

Dziś powiat dysponuje prostymi i czytelnymi zasadami działania zachęcającymi NGO-sy do współpracy. Wysiłek jaki włożono
w opracowanie tych procedur pokazuje, że dla władz powiatu społeczna aktywność ma znaczenie i że jest tu doceniana.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej powiatu www.pwz.pl w zakładce  konsultacje społeczne lub 
na stronie dedykowanej NGO-som - htt p://www.ngo.pwz.pl

       Co Wy wiecie o powiecie?

Redaguje zespół  •  redakcja@DialogLomianki.pl  •  www.DialogLomianki.pl      
Wydawca: Dialog – Fundacja Inicjatyw Obywatelskich       tel.: 22 376 28 26

w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy
i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami powiatu. 

Powiat Warszawski Zachodni


