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Drodzy Sąsiedzi,
jak wiecie, nie wszystkie gazety w Łomiankach unikają agresji. Mimo iż część czytelników oczekuje, byśmy dementowali
kłamstwa i wdawali się w polemikę, nie zrobimy tego. Doszliśmy do wniosku, że byłaby to akceptacja stylu, który chce
nam narzucić ktoś, kto w dzieleniu znalazł metodę na rządzenie.
Wiemy, że obrzucania się błotem mieszkańcy mają już dość. Słyszymy to przy różnych okazjach. Nie podejmiemy dyskusji
prowadzonej na takim poziomie. Będziemy pisali o naszych zamiarach i marzeniach, o gminie wolnej od poniżania
jednych przez drugich, nadużywania władzy i nieustannych konﬂiktów. Piszemy o Łomiankach jakie chcemy zbudować.

Zaprojektuj Burmistrza
Jeśli nic się nie zmieni, w końcu 2018 roku odbędą się
wybory burmistrza i Rady Miejskiej w Łomiankach.
Podobnie jak inni mieszkańcy, przyglądamy się funkcjonowaniu władz naszego miasta. Zastanawiamy się jednocześnie
co trzeba w tym działaniu zmienić. Dlaczego jest tak, że
mimo wielu prowadzonych obecnie inwestycji, niemal
każdej z nich towarzyszy tyle konﬂiktów i kontrowersji?
Podobnie jak liczne grono mieszkańców uważamy, że
Łomianki przy tak dużym budżecie mogłyby rozwijać się
znacznie szybciej, oraz w sposób wywołujący znacznie
mniej problemów.
Dlatego powinniśmy mieć wybór. Albo akceptujemy dotychczasowy, autorytarny i konﬂiktujący mieszkańców sposób
zarządzania gminą, albo wybieramy nową, samodzielną
Radę Miejską oraz Burmistrza, który chce i potrafi współpracować nie tylko z Radą, ale również ze wszystkimi
mieszkańcami.
Żeby móc zapewnić możliwość takiego wyboru, musimy
przygotować dobrą kandydaturę. Dlatego jako Dialog
rozpoczynamy rozmowy z mieszkańcami, na temat cech
jakie powinien mieć nasz kandydat, który zagwarantuje
społeczności Łomianek prawdziwą samorządność.
W ramach planowanej akcji przewidujemy:
• Uruchomienie internetowego sondażu
• Na ulicach miasta pojawią się nasi ankieterzy

Wszyscy, do których nie dotrą nasze pytania, będą
mogli napisać do nas na adres:
redakcja@DialogLomianki.pl lub skontaktować się
telefonicznie (22 376 28 26)

Droga donikąd?
Ku zaskoczeniu wszystkich władze przedstawiły koncepcję budowy nowej, szerokiej, wielopasmowej ulicy. Rozpocząć się
ma ona za granicą naszej gminy, przy projektowanym przez deweloperów wielotysięcznym osiedlu
Łomna Las, a kończyć na ul. Warszawskiej, w okolicy piekarni
Piwoński. Drogę tę nazwano „małą obwodnicą Łomianek”,
choć jak widać, służyć będzie raczej wyprowadzeniu ruchu

ogromnej ilości pojazdów z Łomnej. Dołączy do nich strumień aut z Łomianek Dolnych i Centralnych, by zablokować
końcowy odcinek ul. Warszawskiej. Wiceburmistrz twierdzi,
że budowa drogi nie ma nic wspólnego z inwestycją w Łomnej. Nie będziemy się kłócić, sami oceńcie co widać na mapie.
Mapkę i więcej wyjaśnieńna ten temat znajdziecie na:
www.dialoglomianki.pl/209-niemala-obwodnica.html

Statut na miarę XXI wieku
Władze Łomianek uznały, że chciałyby
mieć nowy statut. Ktoś, nie bardzo
wiadomo kto, przygotował projekt.
Następnie komisja Rady Miejskiej, składająca się z samych zwolenników burmistrza, punkt po
punkcie przegłosowała ten dokument. Jak przypuszczamy,
okazał się on bublem legislacyjnym i ciągle nie jest przedkładany Radzie Miejskiej.
Widząc, że proces przygotowania tego ważnego dla gminy
dokumentu przebiega karykaturalnie, uruchomiliśmy społeczne konsultacje. Za pośrednictwem strony internetowej
i profilu na Facebooku odbyło się szereg dyskusji, otrzymaliśmy interesujące propozycje. Zgromadziliśmy też wiele

analogicznych dokumentów pochodzących z różnych gmin,
z terenu całej Polski. Uzyskaliśmy opinie Watchdog Polska
i Kongresu Ruchów Miejskich. Kulminacyjnym punktem
prac było spotkanie konsultacyjne, w którym wzięło udział
ok. 30 mieszkańców. Zaprosiliśmy też prawników oraz
przedstawicieli dwóch Rad innych miast, które ostatnio
pracowały nad swoimi statutami.
Efektem tych prac był kompletny społeczny projekt Statutu
Gminy wraz ze Statutami Sołectw i Osiedli, Regulaminem
Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej. Przekazaliśmy je Radzie
Miejskiej. Jak dotychczas opracowanie to nie zostały wykorzystane w najmniejszym nawet stopniu.

Co odróżnia stare, powtarzane od lat zapisy od tych, które świadczą o woli włączenia mieszkańców w zarządzanie
gminą? Oto najważniejsze wprowadzone przez nas zmiany:
•
•
•
•
•
•

inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców (grupa mieszkańców może bez pośrednictwa radnych zgłosić projekt uchwały)
dłuższy czas na przygotowanie się mieszkańców do sesji Rady Miejskiej (materiały dostarczane na 2 tygodnie przed sesją)
obowiązek publikowania w Internecie pełnego nagrania video z przebiegu sesji
obowiązek informowania i zasięgania opinii samorządu osiedlowego i sołeckiego o decyzjach dotyczących ich obszaru
głosowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów
ograniczenie nadużywanej dziś praktyki przegłosowywania zamknięcia dyskusji bez wysłuchania głosów przeciwnych

Film Dialogu
Staramy się być nowocześni. Wykorzystujemy do kontaktu z mieszkańcami
różnorodne środki komunikacji, obok tych
najprostrzych jakimi są tablice ogłoszeniowe, czy gazetki jest także nasza stała strona internetowa oraz aktywność poprzez portale społecznościowe.
Ostatnio do stosowanej przez nas palety środków przekazu
dołączył krótki film. Pokazujemy w nim pozytywną i uśmiechniętą twarz Dialogu. Optymizm i pogoda ducha zawsze
towarzyszyła naszemu zespołowi. Nie przejmujemy się
nieprzychylnymi nam komentarzami jeśli są one pozbawione argumentacji. W życzliwą krytykę oraz głosy polemiczne wsłuchujemy sie zawsze z uwagą. Najważniejsze
dla nas jest pozytywne działanie. Nie damy się wciągnąć

w brudną walkę, która jest niestety naturalnym żywiołem
wielu łomiankowskich polityków.

Łomianki najlepiej zarządzaną gminą w Polsce
Jak będzie wyglądało nasze miasto po 2018
roku? Spróbujmy opisać nasze marzenia, bo
może będziemy w stanie wcielić je w życie.
Łomianki będą miały coraz większy budżet
i coraz więcej będzie można realizować inwestycji i ważnych
przedsięwzięć.
Decyzje o inwestycjach poprzedzone będą wieloma rozmowami. Wezmą w nich udział mieszkańcy poszczególnych osiedli.
Spotkania zorganizują Zarządy Osiedli lub Sołtysi, do których
obligatoryjnie trafi informacja o planowanych działaniach.
By samorząd sołecki i osiedlowy mógł spełnić swoje zadanie,
jego przedstawiciele wyposażeni zostaną w niezbędne informacje i wiedzę. Regularnie odbywać się będą spotkania

z burmistrzem. W ten sposób wypracowane zostaną postulaty
i opinie poszczególnych grup mieszkańców.
Kolejnym etapem uzgodnień, będzie dyskusja na forum Rady
Miejskiej, a szczególnie w jej wyspecjalizowanych komisjach.
Tu zderzać się będą racje poszczególnych osiedli oraz argumenty pochodzące od miejskich urzędników. Zadaniem Rady
Miejskiej będzie wypracowanie takiego kompromisu, który
najlepiej służyć będzie interesom całej społeczności.
By Rada Miejska mogła podołać tym obowiązkom, będzie musiała składać się z ludzi, nie tylko kompetentnych, rozumiejących prawo i zagadnienia administracyjne oraz urbanistyczne,
lecz także otwartych na krytykę i umiejących godzić sprzeczne
interesy. Skoro podejmuje ona w naszym imieniu wszystkie

najważniejsze decyzje, nie możemy pozwolić by zasiadali w niej
ludzie bezkrytycznie akceptujących wszystkie inicjatywy burmistrza, bo byłaby to swoista „maszynka do głosowania”
wypaczająca ideę lokalnej samorządności.
A więc to w komisjach Rady wypracowywane będą kierunki
rozwoju i decyzje dotyczące inwestycji. Powtórzmy, Rada musi
być w stanie temu zadaniu podołać, pamiętajmy o tym przy
najbliższych wyborach.
Jak ma więc wyglądać rola burmistrza? Burmistrz, to wynajęty przez nas zarządca, który ma sprawnie realizować wolę
mieszkańców wyrażoną najpierw we wnioskach i opiniach
sołectw i osiedli, następnie zapisaną w postaci uchwał Rady
Miejskiej. Tylko tyle i aż tyle. Patologia niektórych samorządów polega na próbach wychodzenia władzy wykonawczej
poza te ramy. Zbyt często burmistrzowie doprowadzają za
pomocą dostępnych im narzędzi propagandowych i finanso-

wych do takiego ukształtowania Rady Miejskiej, by nie była
zdolna, ani do kontroli zarządzania gminą, ani do wypracowywania samodzielnego stanowiska. Powiedzmy to wyraźnie,
to jest najkrótsza droga do nadużyć i lekceważenia mieszkańców, a w konsekwencji do złego dysponowania powierzonym mieniem.
Tak więc również człowiek, którego wybierzemy na burmistrza musi spełniać wymagania, które pozwolą dobrze wypełniać powierzoną mu rolę. Poza sprawnością organizacyjną
i zdolnością dobrania sobie kompetentnych współpracowników, musi się charakteryzować umiejętnością słuchania
struktur przedstawicielskich, wyrażających wolę mieszkańców.
Człowiek, który uważa, że wie lepiej niż inni, który stara się
podporządkować sobie tych, których winien słuchać, nie ma
prawa uzyskać poparcia mieszkańców, jeśli naprawdę chcemy zrealizować nasze marzenia.

Zbudujemy sobie piękne Łomianki
Trzeba zacząć nazywać rzeczy po imieniu.
To nie ktoś dla nas, lecz my mieszkańcy
budujemy miasto dla siebie. Publiczne
inwestycje powstają z naszych podatków
To my, a nie zatrudniony przez nas urzędnik, będziemy decydowali, co budować i w jakim miejscu. Choć nie jesteśmy do
tego w Łomiankach przyzwyczajeni, to wcale nie tak trudno
będzie te złe nawyki zmienić.
Na Facebooku (grupa Łomianki) mieszkańcy zamieścili
wizualizację przedstawiającą park rekreacyjno-sportowy.
Tak mogłoby wyglądać miejsce, które zajął stadion ze
specjalną i kosztowną infrastrukturą, umożliwiającą m.in.
transmisje telewizyjne. W tej sprawie pewnie wiele już nie
poprawimy, ale...
jeśli władze Łomianek zmienią się w taki sposób, że
to mieszkańcy decydować będą o rozwoju miasta, a nie
piłkarskie lobby, to zbudujemy wile pięknych obiektów,
godząc potrzeby sportu i wypoczynku z potrzebami mieszkających w sąsiedztwie ludzi, w sposób który nie zniszczy

spokoju tych drugich. Zachowamy jednocześnie wszystkie
walory unikalnej, nadwiślańskiej przyrody.
Wspólny wysiłek zyska wówczas dodatkowy sens. Naszą
rzeczywistość zmieniać będziemy w poczuciu, że robimy
coś potrzebnego i wartościowego dla wszystkich, a nie
dla jednych kosztem pozostałych.

By władze dorosły do mieszkańców
Jak co roku, we wrześniu, szczęśliwcy
z różnych sołectw w całej Polsce ustalą, na
co chcą i mogą wydać pieniądze z funduszu sołeckiego (to taki budżet partycypacyjny, doskonale znany w miastach).
Niestety, po raz kolejny sołectwo - Łomianki
Chopina - zrobić tego nie może. Mimo mojej próby wprowadzenia w 2016 roku pod obrady Rady Miasta uchwały
o wyborach uzupełniających w tym sołectwie... Mimo że
w maju 2017 roku minęła kadencja rady sołeckiej... Władze naszej gminy nie są zainteresowane tym, by mieszkańcy mogli zadecydować, na co wydać należne im - z mocy
ustawy! - pieniądze.
Nie ukrywam, że jest to sprawa dość szczególna - przecież to
żaden problem ogłosić termin wyborów. O ile władzy zależy
na współpracy z mieszkańcami.
Ostatnio zapoznałam się z materiałami z Forum Praktyków
Partycypacji (spotykają się społecznicy z całej Polski i wymieniają doświadczeniami). Dowiedziałam się, w jak fantastyczny
sposób rozwijają się miejscowości, które potrafią uruchomić twórczy potencjał mieszkańców. Tam, gdzie władza nie

boi się ludzi, gdzie mieszkaniec jest mobilizowany do współudziału w przedsięwzięciach, tam ludzie mają poczucie
realnego wpływu na otoczenie, powstaje wspólnota. Bardzo
bym chciała, by Łomianki przybliżyły się do tego modelu.
Odnoszę wrażenie, że mieszkańcy naszej gminy są na nowe
rozwiązania gotowi. Choćby przez fakt zaangażowania się
słowem (reagowanie np. na Facebooku na sytuacje "trudne"
w gminie). Także przez tworzenie się grup nieformalnych,
skupiających się wokół danego problemu. Powstają społeczne projekty, np. projekt statutu gminy, społeczny projekt
obwodnicy czy koncepcje uporządkowania chaosu edukacyjnego. Dzieje się na całe szczęście coraz więcej.
I już na koniec - a co tam, niech i zabrzmi górnolotnie:
życzyłabym sobie i Łomiankom, by włodarze dorośli do
prawdziwej, a nie pozorowanej współpracy z mieszkańcami.
Chociażby - na początek - poprzez wyznaczenie terminu wyborów do zarządów osiedli, rad sołeckich i sołtysów.
Wpis radnej Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak na: Facebook/
Grupa Łomianki, 22 sierpnia 2017 r.

Bądź opozycjonistą, razem zmienimy Łomianki
„Pragnę podziękować mojemu zastępcy
Piotrowi Rusieckiemu. Jak wiecie, opozycją nie są u nas po prostu owieczki.
Delikatne, łagodne. Nie. Taką, jaką mamy
opozycję, państwo wiecie. Trudno, żebym
nie miał zastępcy, który... Jeżeli ja bym
to wziął na siebie - wiecie sami, jak byłbym odbierany.
Łatwiej to jest. Ja od niego wymagam tego, by był konsekwentny w działaniu. On nie robi sam swoich rzeczy. Tak.
Jest to uzgadniane.” (Tomasz Dąbrowski, XXIX Sesja RM).
Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (zakładka
„Aktualności”) w polu „wyszukaj” wpisuję słowo „opozycja”.
W niecałą sekundę otrzymuję 157 wyników. Wybryk chuligański czy celowe działanie opozycji?, Czy opozycja chce wyrzucić na bruk samotną matkę z 6 dzieci?, Opozycja nie poprzestaje na blokowaniu budowy strategicznych inwestycji,
Radni opozycji blokowali budowę szkoły, Radni opozycji próbują odebrać nam pamięć historyczną, Radni opozycji uwa-

§

żają, że Dom Kultury powinien zarabiać na biletach, Próba
upolitycznienia przez radnych opozycji zakupu samochodu.
Dla Piotra Rusieckiego opozycjonistą jest KAŻDY, kto ma odmienne zdanie.
Urzędowe media propagandowe na przemian zamieszczają
kłamliwe treści, których celem jest dyskredytowanie wszystkich tych, którzy myślą inaczej. Mechanizm zawsze jest taki
sam. Najpierw pojawia się nieprawdziwa informacja na
urzędowej stronie lomianki.pl, a dalej na portalu społecznościowym Facebook. Ostatecznie materiał trafia do druku
i publikowany jest w finansowanej z publicznych środków
gazecie „Łomiankowska.pl”. Pod artykułami nikt się nie podpisuje. Redakcja za publikowane materiały nie odpowiada,
zaś sprostowania przez redaktor naczelną nie są przyjmowane do druku.
Fragment obszernego opracowania radnego Marcina Etienne
pod tytułem „Bulterier Dąbrowskiego” zamieszczonego na:
www.lomianki.info/moje_lomianki.php

Oskarżeni Rusiecki i Krystecki - winni

III Wydział Karny Sądu Rejonowego w Warszawie orzekł, że oskarżeni Piotr Rusiecki
oraz Tadeusz Krystecki (obecnie zastępca
burmistrza Łomianek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej

w Łomiankach) popełnili przestępstwo karne z art. 212 KK.
W grudniu 2010 r., dwa dni przed II turą wyborów samorządowych, pomówili oni Wiesława Pszczółkowskiego o przekroczenie uprawnień burmistrza. Wyrok czeka na uprawomocnienie.

Dąbrowa zaprasza
Wykorzystując niewielkie środki przypadające poszczególnym osiedlom oraz
zwielokratniając je za sprawą licznych
sponsorów, co roku dochodzi do skutku
wydarzenie bez precedensu. Oto bez pomocy, a nawet
przy wyraźnie wyczuwanej niechęci władz, powstaje cykl
imprez dla mieszkańców.
Na tegoroczne Dni Dąbrowy złożą się:
• 9.09.2017, godz. 18:30 Scena na ul. Grzybowej 42,
Teatr Improwizacja AFRONT „Rewelacje rodzinne”
• 10.09.2017, godz. 11:00 – 14:00 Otwarte Ogrody
Artystów Dąbrowy oraz rajd rowerowy po pracowniach
artystycznych. Start 11:00 Lemon Tree
• 10.09.2017, godz. 14:00 – 22:00 Piknik Dąbrowy
Zachodniej, ogród restauracji Lemon Tree. Dużo
atrakcji dla dzieci i dorosłych, alpaki, plastyka, sport.
Gra między innymi „Górna Czwórka”. Prezentują się
modelarze lotniczy. Poczęstunek, konkurs z nagrodami.
• 16.09.2016, godz. 10:00 – 12:00 Piłkarskie rozgrywki
o Puchar Dąbrowy, boisko przy ul. Równoległej. Grają
młodzieżowe reprezentacje poszczególnych osiedli.
• 16.09.2016, godz.13:00 – 18:00 Piknik dla dzieci
Dąbrowy Leśnej, ul. Akacjowa 20a. Dmuchańce, gry,
zabawy i konkursy.

UWAGA!
aktualizacja programu na: www.dabrowazachodnia.pl
Sprawdź zanim się wybierzesz!
W imieniu organizatorów zapraszamy
mieszkańców gminy Łomianki!

wszystkich
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