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Niespodziewanych prezentów od losu,
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia, oraz
zaskakująco dobrych zdarzeń w Nowym Roku
- życzy Wam, jak zwykle optymistyczny DIALOG
Dziś, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, składając nasze serdeczne życzenia pragniemy podziękować:
przyjaciołom Dialogu, dzięki którym to przedsięwzięcie ciągle się udaje,
czytelnikom dla których wszystko to robimy,
tym wszystkim, którzy wsparli nasze skromne ﬁnanse i tym, którzy zrobią to w pszyszłości.

Zmniejszamy korki do Warszawy
Niejedna osoba i ugrupowanie starało
się w przeszłości zaistnieć podejmując temat usprawnienia dojazdu do Warszawy.
Były banery nad Warszawską, buńczuczne
petycje do GDDKiA, koncepcje tramwaju i metra. Wszystko
to raczej z niewielkim przełożeniem na codzienne korki.
Zastanawialiśmy się, co można zrobić konkretnego.
W sukurs przyszła nam inicjatywa Policji, która uruchomiła
ogólnopolski system pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
Za pośrednictwem Facebooka Janusz Skonieczny namówił
stojących w „naszym” korku przed Wóycickiego, by wysłali
do tego systemu wiadomość. Uzbierało się tego ponad setka.
Jak policzyliśmy, było to 11% wszystkich informacji o utrudnieniach ruchu na terenie Warszawy. Skrzyżowanie to było
najczęściej zgłaszanym punktem.
W ślad za tym wysłaliśmy do Naczelnika Wydziału Ruchu
Drogowego Stołecznej Komendy Policji pismo z prośbą, by
wyciągnięto z tego faktu wnioski i skierowano tam patrole do

kierowania ruchem. Nie rozwiązuje to oczywiście całkowicie
problemu ale optymalizuje ruch i wyraźnie skraca korki.
Zadziałało. Patrole, które bywały tam wcześnie od czasu do
czasu, są już regularnie. Co więcej Naczelnik Warszawskiej
Drogówki zapewnia nas, że już tak zostanie.

Nasi nowi sąsiedzi
Nie tak dawno dużo mówiło się o pomocy
osobom, które za sprawą rosyjskiej agresji
na wchodnią Ukrainę, znalazły się w tragicznej sytuacji, często wręcz w ogniu
walki. Zapał był wielki, ale w większości wypadków skończyło się na słowach. Inaczej było ze starostwem powiatowym, które udzieliło konkretnej pomocy rodzinie ze
zniszczonego Ługańska. Ze skromnego budżetu jakim dys-

ponuje starostwo wyremontowało mieszkanie na terenie
Dziekanowa. Zamieszkała w nim rodzina państwa Podhornov. Małżeństwo lingwistki i inżyniera z dwójką dzieci cieszy
się czystym niebem i spokojem, którego tak im brakowało.
Stali się częścią naszej, niegdyś przecież tak wielokulturowej, społeczności.
Witamy ich serdecznie i zapraszamy do obywatelskiej
aktywności.

Arogancja...
Coś złego zaczyna się dziać z Łomiankami. Za sprawą władz,
które sami wybraliśmy. Stajemy się pośmiewiskiem kraju.
Pytania o praworządność zadają CBA, wojewoda i nadzór
finansowy. Informacje o nas w telewizji zaczynają się od
słów: ”Arogancja, ignorowanie potrzeb mieszkańców i nierespektowanie wyroku sądu”.
Odpowiedzią władz jest utrudnianie dostępu do informacji
i wszechobecna propaganda w zależnej od niej prasie. Czy
na takie porządki głosowała większość mieszkańców?
Telewizyjny Kurier Warszawski, 12 września 2016 r.

Burmistrz przeszedł do opozycji
…wobec mieszkańców Łomianek. Taka
postawa nie bardzo się przyda przy najbliższych wyborach, ale to nie nasze
zmartwienie. Ilość konfliktów z poszczególnymi osiedlami, sołectwami i innymi grupami mieszkańców przeszła nasze oczekiwania. Oto lista spraw, która
przekonuje, że władza w Łomiankach nie jest już po stronie
mieszkańców:
1 Ul. Grzybowa – Burmistrz wbrew mieszkańcom ulicy,
zamierza ją przebudować. Mieszkańcy zarzucają mu
niegospodarność.
2 Buraków – Burmistrz nie wykonuje wyroku sądu i nie
zwraca społeczności zabranego im lokalu.
3 Prochownia – sąd uchylając decyzję o warunkach zabudowy wydaną przez Burmistrza mimo sprzeciwu mieszkańców uznał, że przy jej wydawaniu dopuścił się on obchodzenia przepisów. Mieszkańcy zarzucają ponadto liczne naruszenia prawa przy tworzeniu planu miejscowego.
4 Dziekanów Bajkowy – Burmistrz bezpodstawnie pozbawił sołectwo funduszu sołeckiego, sprawa jest w sądzie.
5 Dziekanów Polski – mieszkańcy zarzucają naruszenia
prawa przy budowie ulicy Przy Jeziorze.
6 Sołectwo Chopina – Burmistrz i jego Rada Miejska paraliżuje działanie sołectwa nie uznając dotychczasowego
sołtysa i jednocześnie nie rozpisując wyborów nowego, co
skutkuje utratą kilkudziesięciu tysięcy złotych, należnych
samorządowi.
7 Radni niezależni pozbawiani są istotnych informacji.
Cenzuruje się adresowaną do nich korespondencję i nie zawiadamia o szkoleniach.
8 Stadion - wbrew oporowi większości mieszkańców forsuje
się budowę stadionu piłkarskiego, zamiast naprawiać drogi.
Mieszkańcy zarzucają naruszenie prawa. Jednocześnie
wniesiono odwołanie w sprawie wznowienia postępowanie o pozwolenie na budowę stadionu.
9 Ul. Spokojna – związana z planami stadionu budowa
nowego odcinka ulicy spowodowała wycinkę cennego
drzewostanu. Sprawą zajmuje się już Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Warszawie.
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10 Szkoły – zwolnienia personelu pomocniczego według
związków zawodowych nastąpiły z naruszeniem prawa.
Pytania w tej sprawie zadaje CBA, wojewoda, Regionalna
Izba Obrachunkowa. Wojewoda uchylił już uchwałę R.M.
11 Ul. Kasztanowa - CBA pyta o powód nieegzekwowania
należnych gminie pieniędzy od spółdzielni, której członkiem i współwłaścicielem jest rodzina wiceburmistrza.
12 Dąbrowa Leśna – pieniądze przeznaczone do dyspozycji samorządu osiedla Burmistrz wydał na organizowaną
przez Urząd imprezę.
13 Kanalizacja – SKO uznało, że Burmistrz naruszył prawo
wydając bezzasadne decyzje dotyczące przyłączenia do kanalizacji, nakazał wyjaśnienie przyczyn i ustalenie winnych.
Burmistrz nie wykonuje części tego polecenia. Sprawa
nadal toczy się w postępowaniu administracyjnym. W wyniku skarg na wykorzystywanie Straży Miejskiej do bezprawnych działań wojewoda zarządził kontrolę w tej placówce.
14 System informatyczny zakupiony przez gminę do obsługi
płatności mieszkańców, w tym systemu śmieciowego okazał się bublem. Urząd zamiast rozwiązać problem, podejmuje nieprzemyślane decyzje, potęgując chaos. Gmina nie
panuje nad wpłatami. Sprawa skierowana została między
innymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
15 Studium – okazało się, że po uzgodnieniach i publicznym wyłożeniu, a przed głosowaniem, w sposób potajemny wprowadzono do studium kilkadziesiąt zmian. Sprawę
bada wojewoda.
16 Dostęp do informacji publicznej jest w gminie notorycznie opóźniany. Ponadto Urząd wprowadza w błąd
obywateli przekazując niekompletną informację, zatajając
niewygodne dokumenty. Przygotowywana jest skarga do
wojewody.
17 Wiceburmistrz i pełnomocnik Burmistrza ds. informacji niejawnych – stanęli przed sądem oskarżeni o obrażanie mieszkańców w godzinach pracy i przy użyciu komputerów służbowych. Postępowanie przedłuża się bo sąd ma
trudności w przesłuchaniu oskarżonych.
18 Ścieżka rowerowa – przed sądem toczy się postępowanie o naruszenie procedur związanych z realizacją tego
przedsięwzięcia.

Pomoc prawna
Dla wszystkich, którzy czują się pokrzywdzeni
przez niesłuszne decyzje władz, którzy nie godzą
się z arogancją i nie chcą pozostać bezczynni
Nowoczesna zorganizowała pomoc prawną.

Dyżury prawnika w pierwszą i trzecią środę miesiąca
w godz. 18:00 - 20:00, na terenie POLMO Łomianki
ul. Warszawska 31, pok. 12
Dziekujemy!

Alarm dla Łomianek
Powódź, pożar, wichura, to wszystko
może się zdarzyć. Od szybkości reakcji
na te zdażenia może zależeć nasze życie,
albo co najmniej majątek. Czy warto
w poprawę bezpieczeństwa inwestować publiczne pieniądze? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Czy jednak
na pewno?
Na terenie powiatu warszawskiego zachodniego powstaje system wczesnego ostrzegania mieszkańców przed
zjawiskami katastrofalnymi. Jego działanie opierać się
będzie na zabezpieczonej zasilaniem akumulatorowym
łączności między gminami i integracji z systemem wojewódzkim (bo katastrofy nie respektują granic administracyjnych). W skład systemu wejdzie centrala alarmowa dla
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wyposażona w specjalny pulpit sterowniczy i oprogramowanie,
oraz analogiczne centra dla gmin. Sygnały alarmowe będą
przekazywane mieszkańcom za pomocą komunikatów
głosowych i syren emitowanych z silnych urządzeń nagłaśniających zainstalowanych w kluczowych punktach
gmin. To tradycyjne rozwiązanie ciągle pozostaje bezkon-

kurencyjne w szybkim dotarciu do osób przebywających
na terenie zagrożonym katastrofą.
Projekt w większości finansowany jest ze środków unijnych (ponad pół miliona zł.) i wymaga niewielkiego
wkładu własnego. Nic tylko brać.
Z projektem jest jednak pewien kłopot. Jest on realizowany przy współpracy kilku gmin. Wymaga więc umiejętności współdziałania. Tego wymogu nasza gmina nie była
w stanie spełnić. Jest obrażona na cały zewnętrzny świat.
Władze, z braku wroga wewnętrznego, znalazły go sobie
w starostwie. Efekt: wszystkie gminy naszego powiatu
będą miały centra powiadamiania kryzysowego, a my...
jako jedyna gmina, której duża część leży na terenie zagrożonym powodzią, takiego systemu mieć nie będziemy.
Jeśli zdarzy się, że nie wytrzymają wały, gmina wyśle
do niektórych mieszkańców SMS-y, innych poinformuje
o tym na swej stronie internetowej i Facebooku, a cała
reszta spłynie wraz z dobytkiem do Wisły. Wtedy jednak
na inicjatywę będzie stanowczo za późno.
- Za szczegółowe informacje na ten temat dziękujemy
radnemu powiatowemu Wiesławowi Pszczółkowskiemu.

XIX wiek czy późny Gomułka?
W konsultacjach przekazaliśmy swój głos
do Urzędu za pomocą platformy cyfrowej ePUAP. To rozwiązanie powszechnie
stosowane w urzędach umożliwiające petentom elektroniczne składanie wniosków w oparciu o tzw.
profil zaufany. Dla wszystkich, którzy zaopatrzyli się w taką
możliwość jest to ogromne ułatwienie i oszczędność czasu.
Wszędzie ale nie w Łomiankach.
Organizatorzy konsultacji uznali bowiem, że skoro obywatel

nie przyniósł papieru w zębach, to jego wina. Wiceburmistrz
oświadczył, że nie mógł uwzględnić wniosku bo złożono go
nie w ten sposób w jaki oczekiwał.
Obowiązkiem każdego urzędnika jest przekazanie korespondencji, która do niego trafiła właściwemu adresatowi. Ale
znowu, nie w Łomiankach. Tu taką korespondencję wrzuca
się do kosza.
Czy to jeszcze XIX wiek czy już późny Gomułka?
Oceńcie sami.

Jak hartowała się Dąbrowa
Tego jeszcze w Łomiankach nie było. Zdarzały się wspólne przedsięwzięcia kilku
osiedli. Były też różne imprezy integracyjne. Nigdy jednak cztery samorządy
osiedli nie podjęły się organizacji wspólnego przedsięwzięcia, na które złożyło się aż 13 różnych imprez, a wśród nich
Pikniku Rodzinnego z frekwencją 1000 osób. Na dodatek
wszystko to przy utrudnieniach ze strony władz.
Tradycją już stało się, że prośby o ogłoszenie w Gazecie
Łomiankowskiej oraz w urzędowych gablotach, pozostają
bez odpowiedzi. Nie inaczej było i w tym roku. Znaleziono
więc miejsce w gazetce Dialogu i na naszych społecznych
tablicach ogłoszeniowych. Promocja miała więc nawet
większy zasięg. O jakiejkolwiek pomocy, czy nawet obecności urzędników gminy na imprezach Dni Dąbrowy oczywiście nie ma mowy. Znalazł natomiast na to czas Starosta
Warszawski Zachodni. Dzięki temu mieszkańcy dużo lepiej
bawili się w bezkonfliktowej atmosferze na piknikach,
podczas rozgrywek piłkarskich, na odegranym w pięknej
scenerii ulicy Grzybowej monodramie i podczas wielu
innych imprez.
Ciekawie potoczyły się losy pikniku dla dzieci w Dąbrowie
Leśnej. Najpierw Urząd dwukrotnie odmówił dostępu do
placu zabaw argumentując to np. tym, że musi się tam odbyć zakończenie cyklu imprez, które przez całe lato odbywały się w całkiem innej lokalizacji. Wreszcie ugiął się przed
prośbami grupy młodzieży skupionej przy tutejszej parafii.

To dzięki ich zaangażowaniu oraz udziałowi wielu wolontariuszy impreza mogła dojść do skutku. Mogła ale nie musiała. Burmistrz bowiem sam zadysponował środkami przeznaczonymi dla osiedla i oznajmił, że już zostały wydane.
I takie właśnie sytuacje budują siłę społeczności lokalnych.
Nastąpiła niezwykła mobilizacja, znaleziono sponsorów
i powstała impreza o rozmachu jakiego nigdy nie miałaby,
gdyby nie atmosfera walki o godność i prawo do decydowania o swoim losie.
Nasza gmina znalazła niezwykły sposób na pobudzanie
aktywności społecznej. Nie wiemy tylko czy przysłuży się
on samym autorom tego patentu.
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Stowarzyszeni z Łomiankami

fot. Tomasz Sienicki

Jest u nas stowarzyszenie, które zajmuje
się wszystkim co wiąże się z historią i tradycją Łomianek. Sprawuje również pieczę
nad wieloma innymi aktywnościami, ale
w sprawach dziedzictwa nikt ich nie prześcignie.
To też najstarsza, najbardziej zasłużona i chyba najliczniejsza
organizacja pozarządowa w Łomiankach. Realizując jeden
projekt za drugim, znaleźli wreszcie chwilę czasu dla siebie.
Stowarzyszenie Nasze Łomianki świętowało niedawno
15-lecie swego istnienia. Było uroczyście i elegancko, był
tort i życzenia. Przyłączamy się do nich w imieniu wszystkich
mieszkańców, dla których jego członkowie trudzą się nieprzerwanie od lat.
St. Nasze Łomianki jest organizacją pożytku publicznego. Warto o tym pamiętać, dysponując 1% podatku przy rocznym rozliczeniu PIT.

Drugie życie pluszowego misia

fot. Maciej Moraczewski

Za sprawą Stowarzyszenia Pracownia
Łomianki odbyła się już kolejna wielka
impreza, której głównymi uczestnikami
były dzieci. Bazar Zabawek Używanych
to dla rodziców świetna okazja by pozbyć się stert niużywanych już przez dzieci przedmiotów. Dla dzieci, to szkoła
odpowiedzialności za to co posiadają, okazja by nauczyć
się podejmować decyzje. Z drugiej zaś strony to szansa by
upolować tanio, coś co normalnie kosztuje znacznie więcej.
W sumie więc wyjątkowe połączenie wejścia w świat handlowych decyzji z emocjami, pasjami i radością zabawy.

Chciałbyś dowiadywać się o tych wydarzeniach przed faktem, a nie po nim? Zapisz się na nasz newsletter (www.DialogLomianki.pl)

Śladami bobrów i szlacheckiego dworu

fot. Dariusz Dąbrowski

Ruszyć sąsiadów z domowych pieleszy, zainteresować ich czymś, co mijamy nie wiedząc, że ma jakieś znaczenie, to myśl, która
nie daje spokoju Darkowi Dąbrowskiemu.
Najpierw przyszła mu do głowy w końcu sierpnia. To był pomysł przyrodniczy, kontynuacja wcześniejszych wycieczek, dla

których bazą wypadową i wygodną przystanią po wędrówce
stał się dom Andrzeja Mikołajczyka, stojący nieopodal wału
wiślanego. Inspiracją wyprawy były poczynania bobrów.
Efekty ich pracy spotykamy nieraz w różnych miejscach. Tym
razem mieliśmy okazję systematycznie je przeanalizować, zastanowić się dlaczego tu a nie gdzie indziej i dlaczego w ogóle.
Pomysł na drugą wycieczkę wiązał się z historią dawnego
parku dworskiego przy ul. Fabrycznej. Kryje on wiele, nie do
końca jeszcze odkrytych tajemnic.
Z ust Ewy Pustoły-Kozłowskiej usłyszeliśmy piękną opowieść
o historii tego miejsca, o magnatach latyfundystach, o napływających z Niemiec kolejnych właścicielach i wreszcie żydowskim przedsiębiorcy. Później próbowaliśmy odnaleźć ślady
dworu, browaru i garbarni. Towarzyszyli nam archeolodzy
prowadzący prace na tym terenie. W poszukiwaniach pomógł
nam również wiersz Słonimskiego, za sprawą którego
Łomianki po raz pierwszy weszły na literackie salony.
Swoją drogą dziwne, że wśród setek ulic naszego miasta nie
znalazło się miejsca na upamiętnienie osób z nim związanych,
jak choćby Antoni Słonimski czy gen. Dwernicki, syn zarządcy
dawnego folwarku Łomianki.

Mimo iż gazetka jest bezpłatna, to koszty jej druku ﬁnansowane są ze środków pochodzących od darczyńców. Dołącz do nich.
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