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Drodzy Sąsiedzi,
Choć w funkcjonowaniu łomiankowskich instytucji ciągle niewiele się zmienia na lepsze, a władze podejmują kolejne ważne dla nas decyzje bez względu na opinie mieszkańców, to jednak można odnieść wrażenie, że społeczność
naszego miasta coraz rzadziej pozostaje niemym podmiotem tych decyzji. Kolejne osiedla żądają by ich wysłuchano,
wyrażają swoje oczekiwania i są w tym coraz bardziej stanowcze. Nie znajdując zrozumienia u władz, organizują się
tworząc podstawy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Tak powoli, w Łomiankach buduje się podstawa nowoczesnej samorządności. Trzymamy za Was kciuki Nowi Obywatele Łomianek.

Bierzemy stadion w swoje ręce
Rada Miejska w dniu 21 kwietnia odrzuciła wniosek o przeprowadzenie konsultacji
z mieszkańcami Łomianek na temat potrzeby budowy drugiego stadionu piłkarskiego.
Wiceburmistrz stoi na stanowisku, że skoro napisano o tym
drobnym drukiem w ulotce wyborczej, to konsultacje są zbędne.
Stadion jest kroplą, która przelała czarę naszej cierpliwości.
Duża 6-milionowa inwestycja, z którą wiążą się wysokie,
coroczne koszty utrzymania, równe ok. 1/4 budżetu drogowego gminy, jest sprawą wszystkich mieszkańców. To rzecz
znacznie poważniejsza niż remont tej czy innej ulicy.

To decyzja oznaczająca odsunięcie na lata wielu innych, ważnych dla nas inwestycji. W tej sprawie muszą wypowiedzieć
się mieszkańcy. To przecież z ich pieniędzy inwestycja ta będzie finansowana.
Władze odmówiły rozmowy na ten temat. Zorganizujemy
więc ją sami. Zaprosimy zarówno zwolenników jak i przeciwników tej inwestycji do dyskusji. Radni będą musieli zdecydować, czy naprawdę nie opłaca im się wziąć tego głosu pod
uwagę.
Poniżej przedstawiamy argumenty tych, których władza nie
chciała wysłuchać.

Stadionowi - 12 razy nie
•

6 mln zł (320 zł na mieszkańca) lepiej przeznaczyć na bardziej potrzebne inwestycje (drogi - brakuje 30 km, szkoły,
przedszkola, żłobki)

•

trzeba wspierać sport dostępny dla wszystkich mieszkańców, a nie widowiska sportowe (orliki zamiast stadionu)

•

Łomianki łatwiej zdobędą sławę poprzez popularyzację dyscyplin niskonakładowych. Zamiast startu w najdroższej
z możliwych konkurencji, w której i tak skazane będą jedynie na rolę dostarczyciela piłkarzy dla najbogatszych klubów, powinny stawiać sobie za cel realne przyciągnięcie młodych ludzi do uprawiania sportu, a nie ich bierny udział
w roli obserwatorów w drogich imprezach sportowych. Cel ten można osiągnąć przez zróżnicowanie oferty sportowej oraz zabezpieczenie ogólnie dostępnego zaplecza dla niej.

•

oferta sportowa ma być skierowana także dla dziewcząt

•

bardzo wysokie koszty utrzymania stadionu i drużyny III-ligowej – co najmniej 1,5 mln zł rocznie. Sponsoring niewiele
tu pomoże. Praktyka pokazuje, że gro kosztów zawsze dźwigają samorządy.

•

trenuje max 150 osób, na mecze przychodzi ok. 100

•

mecze z drużynami wyższej ligi grożą burdami i zniszczeniami , tak jak mecz z Polonią w 2013 roku

•

wysokie koszty zabezpieczenia meczów, policjanci zamiast pilnować naszych domów będą obstawiali stadion

•

nie, dla prezentów robionych prywatnym podmiotom z publicznych pieniędzy. KS Łomianki nie jest własnością gminy

•

nie, dla zachcianek sprawujących władzę (wiceburmistrz - byłym zawodnikiem i trenerem klubu piłkarskiego)

•

to będzie drugi już stadion piłkarski w Łomiankach. Zamiast budować nowy dla wyczynowców, poprawmy dotychczasowy dla młodzieży

•

miejsce na stadion to ostatni tak duży i centralnie położony grunt należący do miasta. To wspaniały teren na rekreację, zieleń i ciszę w środku miasta

Watchdog w Łomiankach
W końcu kwietnia Łomianki odwiedzili
przedstawiciele Sieci Obywatelskiej
Watchdog Polska. Pretekstem do spotkania było zakończenie prac nad raportem dotyczącym dostępu do informacji publicznej w miejskiej spółce KMŁ. Większość jednak spotkania poświęcono
codziennym problemom naszej społeczności w relacjach
z władzą. Nasi goście zaczęli spotkanie od ogólnych informacji i rad, jak występować o informacje publiczne. Szybko jednak okazało się, że mają przed sobą osoby bardzo

doświadczone w takich działaniach i pytania natychmiast
skierowały rozmowę na bardzo zaawansowany poziom,
na którym nie raz specjaliści z Watchdoga musieli odpowiedzieć „nie wiem”. Na tle innych miast, których realia
zdarzało nam się poznać w kontaktach z ruchami miejskimi, Łomianki wyrastają na lidera działań strażniczych. Niewątpliwie „pomocną dłoń” podają władze. Tam bowiem
gdzie informacja jest dostępna i rzetelna, watchdog nie
ma czego szukać. W Łomiankach ciągle jednak ma...  i jest
w swym działaniu coraz skuteczniejszy.

Kłopoty sołectw i osiedli
Tak się składa, że wydawana za nasze pieniądze Gazeta Łomiankowska nie wszystko dostrzega, a widok
koparek na poszczególnych ulicach przysłania obraz zdarzeń, które dla mieszkańców są nie mniej
ważne. Przyjrzymy się więc temu, co umknęło uwadze „naszej” redakcji.
Osiedle Buraków – pisaliśmy już o tym jak obrona ich tradycyjnego miejsca spotkań przy ul. Kościuszki 10 zintegrowała
społeczność. Zarząd Osiedla stracił lokal ale zyskał sobie ogromną rzeszę zaangażowanych mieszkańców. Jak z rękawa
posypały się lokalne inicjatywy: Dni Burakowa, upamiętnienie J.Przyłuskiego, wystawa plenerowa. Wszystko to przy
wyraźnej niechęci, a czasami wręcz obstrukcji ze strony Urzędu.
Osiedle Prochownia – po 5 latach walki przeciw władzom, wspierającym dewelopera planującego tu ogromne centrum
handlowe – wielkie zwycięstwo. Najpierw porażka Dewelopera przed WSA, a następnie ograniczenie jego wielkopowierzchniowego apetytu. Z przysłowiową „ręką w naczyniu” zostaje gmina, która wbrew woli mieszkańców, do nowego
studium wprowadziła zapisy pozwalające wyłącznie na realizację zabudowy wielkopowierzchniowej, na terenie likwidowanego MPPD S.A.  Władzom wyraźnie zabrakło wyobraźni. Nie przewidziały zupełnie sytuacji, w której deweloper
postanowi znacząco ograniczyć swe zamierzenia inwestycyjne. Pozostaje pytanie, jak się z tego teraz wyplątać?
Osiedle Naturalis (część osiedla Pawłowo) mieszkańcy protestują przed planami budowy drogi, wewnątrz zielonego zagajnika w dawnym starorzeczu Wisły, pod samymi oknami ich domów. Mimo, że działanie to jest ewidentnie sprzeczne
z oczekiwaniami mieszkańców oraz logiką ochrony przyrody wewnątrz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
władze nie ustępują. Wobec tak nieprzejednanej postawy oraz siły ich argumentów, mieszkańcy nie zamierzają ustąpić.
Konflikt narasta.
Dziekanów Bajkowy jako sołectwo ma prawo do korzystania z funduszu sołeckiego w wysokości kilkudziesięciu tysięcy
złotych. Można za to zrobić sporo dobrego dla mieszkańców. Na skutek uchybień przy organizacji zebrania nie udało
się podjąć stosownej uchwały. W takiej sytuacji pomóc może swą decyzją Rada Miejska. Ale nie w Łomiankach. Nasza
Rada powiedziała mieszkańcom „nie”. Po tak wymierzonym policzku, kolejna społeczność poczuła się zmobilizowana
i ich tradycyjna impreza wielkanocna jeszcze nigdy nie była zorganizowana z takim rozmachem. Wszystko z pieniędzy
darczyńców i sponsorów.
Sołectwo Chopina – podobnie jak Dziekanów Bajkowy padło ofiarą „wielkoduszności” Rady Miejskiej. Oni także szykują
się by pokazać, że nie warto zadzierać z setkami mieszkańców.
Dąbrowa Leśna – dotychczas była bastionem poparcia obecnej władzy, a dziś znalazła się na linii konfliktu z rządzącą większością. Filar Komitetu Wyborczego, a za razem przewodniczący osiedla nie wytrzymał tego, że bezceremonialnie skreślono
z planu szereg ulic, które miały być remontowane i… zasilił szeregi opozycji. Wkrótce też okazało się, że w tajemnicy przed
mieszkańcami zaplanowano przebudowę ulicy Grzybowej, w sposób całkowicie im nie odpowiadający.
Dąbrowa Zachodnia oraz Rajska przeżywa prawdziwy serial kłopotów, związanych z pechowym przebiegiem robót kanalizacyjnych. Ulica Zachodnia wielokrotnie rozkopywana, łatana, naprawiana, znowu rozkopywana itd. dostarcza od miesięcy
niezapomnianych wrażeń. Mieszkańcy nie chcą już słuchać żadnych wyjaśnień. A na temat kontaktów z referatem inwestycji
nie są już w stanie znaleźć cenzuralnych słów.

Nowy Dziekanów – liczył na swojego radnego z rządzącej Łomiankami grupy ale się przeliczył. Korytarz ekologiczny,
czyli obszar z ograniczeniami inwestycyjnymi przeniesiono właśnie z innej części gminy, która tego nie chciała, na ich
teren. Oni też nie chcą ale usłyszeli „nie mamy pana płaszcza i co nam pan zrobi”.

Gentlemen’s agreement à la Łomianki
Aż nie chce się wierzyć, że do tematu jednego liceum można tyle razy wracać.
Po wojnie pozycyjnej (powiat – nie będziemy więcej dokładać; gmina – wypchajcie się) nastąpiły rozmowy pokojowe. Strony uzgodniły
kompromis, zgodnie z którym, powiat wycofał procedurę
wygaszania szkoły i... normalnie nie byłoby dalej o czym
pisać. Ale skoro żyjemy w ciekawym miejscu i ciekawych
czasach, to jest ciąg dalszy!
Po miesiącu wiceburmistrz zakomunikował staroście, że
jednak burmistrz inaczej się z nim umówił niż to starosta słyszał. Powiat już teraz nic nie może zrobić, bo minęły
terminy wymagane do wszczęcia procedury likwidacyjnej.
A więc za rok, Drodzy Czytelnicy, ciąg dalszy. Przypuszczamy, że przyszła rozmowa starosty z wiceburmistrzem, to
będzie zapewne scena godna samego Alfreda Hitchcock’a.

Chodziło o mądrego człowieka
A tymczasem Liceum w Łomiankach nie tylko robi, co do niego należy ale również zaprasza na interesujące spotkania wszystkich, którym nie jest obca refleksja nad edukacją. 18 maja, w ramach obchodów
Dnia Szkoły, które odbyły się w ICDS, Prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, pani Irena Koźmińska
odpowiadała na pytanie „Jak wychować mądrego człowieka i dobrego ucznia?”
Burmistrz nie zaszczycił spotkania swoją obecnością ale... nie o to przecież chodziło.

Uczciwa władza?
W Gazecie Łomiankowskiej z dn. 29 kwietnia jeden z przedstawicieli władzy postanowił przypisać opozycji złe intencje. By być bardziej przekonywującym, zamieścił dość starannie dobrane zdjęcia krytykowanych osób, które nota bene, o głowę przerastają wykształceniem i obywatelską aktywnością rządzącą większość. Zobaczcie proszę jakie wybrał fotografie. Warto zadać sobie pytanie dlaczego to zrobił
i czy to jest uczciwe. Czy uczciwość to tylko unikanie kolizji z kodeksem karnym, czy też gra fair? A może sprawującym
władzę wszystko wolno? Ocenę, jak zwykle pozostawiamy Państwu.

Polonistka, od dawna zaanga- Absolwent prawa i ekonomii,
żowana w samorząd i wszelką były przewodniczący Rady Miejaktywność sołectwa Chopina.
skiej. Od lat działa w samorządzie Dąbrowy Zachodniej.

Absolwentka SGH, studiowała
w Copenhagen Bussines School.
Działa w radzie sołeckiej Łomianek Dolnych.

Informatyk, twórca i niestrudzony animator wszelkiej aktywności społecznej Dziekanowa
Bajkowego.

Radna, która uzyskała najwięcej
głosów w ostatnich wyborach.
Działa na rzecz osób niepełnosprawnych i osiedla Łomianki
Stare.

Dzieje się ...

•
•

•

•

Fundacja KiM - wyspecjalizowana w rekreacji i turystyce, po bardzo udanych, majowych imprezach w Parku
Młocińskim (m.in. wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze,
prowadzone przez Darka Dąbrowskiego) będzie organizowała kolejne wyprawy. W planach m.in. kajakowe wycieczki przyrodnicze po Wiśle, z przewodnikiem (wokół
rezerwatu „Ławice Kiełpińskie”) oraz wiele innych atrakcji.

fot.: W. Gawda

•

Nasze organizacje pozarządowe nie próżnują. Powstają kolejne inicjatywy, niezależnie od tego, czy gmina uznała za stosowne przeznaczyć na to fundusze, czy nie.
11 czerwca - ,,Ekologia na co dzień’’ zaproszenie dla rodzin z dziećmi... wspólne budowanie przydomowych hoteli dla owadów zapylających. (Stowarzyszenie Nasze Łomianki)
18 czerwca - Samorząd Osiedla Buraków organizuje
wianki w Burakowie. Szczegóły niebawem.
,,Lokalnie nie znaczy banalnie’’ - to kolejne przedsięwzięcie Pracowni Łomianki, które przybliży nam dorobek łomiankowskich artystów. Niebawem więcej
szczegółów.
we wrześniu - wielka Planszówkowa impreza w Centrum Auchan, która ukoronuje cykl wcześniejszych imprez Pracowni Łomianki z tego typu grami.

Z przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie Nasze Łomianki uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Warto
o tym pamiętać przy okazji podejmowania decyzji o przeznaczeniu 1% naszego podatku, rozliczając przyszłoroczne PIT’y.

Tożsamość Łomianek

fot.: D. Dąbrowski

Mieszkańcy naszego miasta wywodzą się
z bardzo różnych miejsc. Tzw. przyjezdni dziś
już stanowią większość naszej społeczności.
Wzbogacili oni nasz wspólny dorobek, wnosząc swe zróżnicowane tradycje i życiowe doświadczenia.
Warto w tym kontekście zauważyć, że samo miejsce na ziemi
w którym dziś żyjemy ma też swoją przeszłość. Dobrze jest ją
poznać i postarać się zrozumieć. Zastanowić się jakimi były

Tajemnicze kręgi kobiet
Co jakiś czas rozchodzi się w elitarnym gronie wiadomość adresowana wyłącznie do
pań. Jej źródłem, jak nie trudno zgadnąć, jest
Kamila Urbańska. Konspiracyjne spotkania
odbywają się w Klubie Frajda. Jak wieść niesie inspiracje pochodzą z europejskiego kręgu kulturowego np. Grecji, Bułgarii,
Macedonii, Francji czy Ukrainy, ale pojawią się również elementy żydowskie i armeńskie. A wszystko razem pod nazwą ”Circle
Dance” czyli tańce w kręgu.
Żeby przekonać się, czy są to magiczne rytuały czy odstresowujące zabawy, trzeba być kobietą i wybrać się na jedną z takich imprez. Panom pozostają domysły i relacje z drugiej (kobiecej) ręki.

Łomianki przed laty i co z tej historii wynika dla nas, dzisiejszych
mieszkańców.
W obiegowym, bardzo uproszczonym przekazie, historia Łomianek rozpoczyna się szarżą w 1939 roku, a kończy dokonaniami biskupa Majdańskiego. To ważny ale przecież tylko niewielki kawałek naszego dziedzictwa. Na przedwojenny obraz
tego miejsca składała się bogata i bardzo zróżnicowana mozaika różnych narodowości i religii. Ten ciekawy, wielokulturowy tygiel od lat stara się nam przybliżyć Stowarzyszenie Nasze
Łomianki.
12 maja, w samo południe, uroczyście odsłonięto kilka kolejnych, wyremontowanych nagrobków na cmentarzu ewangelickim w Dziekanowie Leśnym. Miejsce to jeszcze kilka lat temu
wydawało się być zupełnie opuszczone i zapomniane, a jego
teren w sensie dosłownym porastała puszcza. Wielki zapał
i niemały wkład pracy członków Stowarzyszenia, który udzielił
się zresztą licznym wolontariuszom, przyniósł widoczne dziś
efekty. Docenili to zarówno przedstawiciele kościoła ewangelicko-augsburskiego, jak i inni przybyli goście. Zabrakło wprawdzie Burmistrza Łomianek ale w niczym to nie przeszkodziło
zebranym.
Tadeusz ma ostatnio
częste halucynacje.
Bardzo się tym
martwię!

To nic takiego,
z moim jest gorzej.
Ma bez przerwy
wizualizacje.
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