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Drodzy Sąsiedzi,

rozpoczynamy pracę nad nowymi Łomiankami, nad połączeniem wszystkich nas w jedną współpracującą ze sobą społeczność, bez podziału na rządzących i całą resztę. Nie będzie to łatwe, bo
włożono wiele wysiłku w ośmieszanie wielu wartościowych osób, których jedyną wadą było to, że
mają inne zdanie.
Wierzymy jednak, że te trudne doświadczenia nie poszły na marne, a nauka z nich płynąca pomoże
nam zrozumieć, że tylko wspólnym wysiłkiem możemy zbudować zgodne Łomianki. Społeczność,
w której różnice zdań rozwiązuje się w rozmowie, by później wspólnie tworzyć plany na przyszłość.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Wam
nowych, wspaniałych Łomianek, rozumnych władz oraz życzliwych,
współpracujących ze sobą mieszkańców.

Oddajemy DIALOG w ręce mieszkańców
Nasza gazetka nigdy nie kryła się ze
swym przekazem. Jesteśmy głosem tych,
którzy upominają się o uczciwe Łomianki,
oraz o uczciwą informację i rzetelną
dyskusję z mieszkańcami. Mówimy to wyraźnie, obecna
ekipa rządząca cofa nas do epoki jednowładztwa i prostackiej propagandy, na co oczywiście nie ma naszej zgody.
Obok Dialogu jest coraz więcej grup aktywnych mieszkańców, którzy stawiają sobie podobne cele.
To właśnie w ich ręce chcemy przekazać naszą gazetkę.
Począwszy od następnego numeru stanie się ona miejscem

Prokurator na Grzybowej

Ulica Grzybowa to kolejny smutny przykład braku elementarnych zdolności
burmistrza do budowania nawet najprostrzych relacji z mieszkańcami.
Z niezrozumiałych powodów przed ponad dwoma laty
wszczął z nimi wojnę. Trzeba tu zauważyć, że cała okolica
uchodziła dotąd za wyjątkowo spokojną, a tamtejsi
mieszkańcy za niezwykle gościnnych i układnych. Przypomnijmy, że to właśnie z ich gościnności korzystaliśmy
podczas letnich spektakli teatralnych, organizowanych na
otwartej scenie, na Grzybowej.
Pewnego dnia burmistrz, wbrew woli mieszkańców, postanowił uszczęśliwić ich zapewnieniem przejezdności
150-metrowego odcinka ulicy, przy której od wielu już
lat bezproblemowo mieszkali. Przy okazji zaplanowano
wycinkę wielu pięknych, starych drzew.
W Łomiankach ślepych ulic są dziesiątki, ale władze zawzięły się akurat na tę konkretną. Apogeum batalii to
spektakularna akcja zorganizowana w październiku br.
podczas której kilkudziesięciu ochroniarzy, policjantów
oraz strażników miejskich wezwanych przez władze
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dyskusji szerokiego Porozumienia Mieszkańców. Jako
Dialog będziemy jego częścią. Z przekonaniem deklarujemy
pełne zaangażowanie w działania ponad podziałami. Tylko
w ten sposób osiąga się wielkie cele.
Znacie nas nie od dziś i wiecie, że nie szukamy sposobów
na łatwe „ustawienie się” w naszej lokalnej rzeczywistości.
Walczymy o sprawy, na które wielu już dawno machnęło
ręką. Wierzymy jednak, że wytrwałość przynosi owoce.
Widzimy to po liczbie ludzi, którzy przyłączają się do
naszych działań. W związku z tym z dużym optymizmem
patrzymy w przyszłość.

Łomianek przez 8 godzin zabezpieczało teren. W tym
samym czasie wynajęte ekipy usiłowały rozpocząć prace,
by... po przeanalizowaniu racji mieszkańców odstąpić
od interwencji.
Jak się dowiadujemy, również prokuratura, podzielając
obawy mieszkańców, że doszło do bezprawnego działania
ludzi burmistrza, wszczęła postępowanie. Jak zwykle na
takim etapie sprawy bardziej szczegółowe informacje nie
są udzielane. Poczekajmy więc na rozstrzygnięcie.

Muralowa kompromitacja na całą Polskę
nie miał nic do gadania. We wszystkich innych sprawach
zdarza się dokładnie odwrotnie, ale tym razem dziwnym
trafem właśnie miało być tak.
Nawiasem mówiąc, to burmistrz zawiera z podwykonawcą
umowę i odpowiada za jej treść. Nie ma od tego wyjątków.
Osobą, która wskazywała zdjęcia do reprodukowania
na muralu, nie był roztargniony artysta, lecz Paweł Słupski-Kartaczowski, przewodniczący klubu radnych burmistrzowskiej większości. To osoba, która jak dotąd chyba
nigdy nie miała innego zdania niż wiceburmistrz.
Mamy wierzyć, że wyjątkowo w tej sprawie nie uzgodnił
niczego ze swym mentorem?
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Łomianki znowu znalazły się na ustach
mieszkańców naszego kraju. Niestety, ponownie w fatalnym kontekście.
Wszyscy już chyba wiedzą, że w pewien
listopadowy dzień na jednym z murów Osiedla Powstańców uwieczniono grupę SS-manów, domalowując im
jedynie biało-czerwone opaski na rękawach. Sprawa wywołała takie wzburzenie, że Urząd Gminy natychmiast zarządził zamalowanie niefortunnego fragmentu.
Cóż, powie wielu, każdemu może się zdarzyć nieodpowiedzialny podwykonawca. Szczegóły sprawy pokazują jednak
coś innego. Wiceburmistrz jak zwykle umywa ręce i twierdzi, że winni są mieszkańcy. To oni mieli pomysł, urząd

Burmistrz przegrał proces z Osiedlem Baczyńskiego
Specjalnością Łomianek w ostatnim czasie
stało się urządzanie przestrzeni według
wizji rodzących się w jednej głowie. Buduje
się byle gdzie i byle jak. Ważne, żeby dużo
i żeby było widać. Nigdy nie zważając przy tym na zdanie tych,
których decyzje dotyczą. Podobnie było z Osiedlem Baczyńskiego. Zaprojektowano im ograniczenia, które uniemożliwiają
rozwój Spółdzielni. Abstrahujemy od treści sporu i nie rozstrzygamy, po której stronie jest racja. Rzuca się w oczy natomiast
kolejny przykład choroby Łomianek – koncepcje wymyślone za
jednym biurkiem i lekceważenie głosu mieszkańców.

Tym razem potrzebny był arbiter. Sąd w prawomocnym
wyroku uznał, że burmistrz nie miał racji. Nie może dalej
lekceważyć mieszkańców.
Łomianki są prekursorem nowego modelu demokracji.
Wpływ na decyzje mamy poprzez wyroki sądowe.
Trochę jednak wstyd, że sami sobie ten los zgotowaliśmy.
Dodatkowo, wygląda na to, że za popełnione błędy
trzeba będzie słono zapłacić i to wcale nie z kieszeni
podejmujacego te fatalne w skutkach decyzje, lecz
z gminnego budżetu.

Przedwyborcza histeria
Wybory samorządowe są okazją do
włączenia się mieszkańców w decyzje
dotyczące gminy. Niestety stają się one
niekiedy pretekstem do erupcji niepohamowanych ataków nienawiści. Często próbuje się manipulować tymi spośród nas, którzy nie mają dość czasu, by
lepiej zorientować się w sprawach Łomianek.
Ostatnio, za pośrednictwem fałszywych kont na Facebooku zaczęły się pojawiać szydercze obrazki, tak zwane
memy. Atakują one radnych niezależnych, którzy jako

jedyni podczas sesji Rady Miejskiej zadają trudne pytania,
sprawdzają rzetelność burmistrzowskich propozycji i bronią
pokrzywdzonych mieszkańców.
Jako pierwszy obiektem ataku stał się Marcin E�enne,
jeden z najaktywniejszych radnych. Zarzucono mu, że
pobierał wynagrodzenie radnego, tzw. diety, w czasie gdy
przebywał na zwolnieniu lekarskim. Atak jest kuriozalny,
potrącono mu zgodnie z regulaminem część wynagrodzenia
z tytułu nieobecności, a reszta po prostu mu się należy.
Sprawa wydaje się być zupełnie oczywista. Kto jest zatem

autorem tych żenujących wpisów i czemu mają one służyć?
Stara zasada mówi: ten winien, kto korzysta...
Warto przy okazji zauważyć, że rządząca większość ze
stoickim spokojem przyjęła zachowanie swojego radnego
Macieja Wroniewskiego, który po zaledwie jednominutowej obecności na posiedzeniu komisji dziarsko wpisał się
na listę obecności. Ten drobny z pozoru fakt rodzi zupełnie

konkretne konsekwencje.
Stanowi on wystarczającą
podstawę do pobrania
wynagrodzenia. Całego!

Wielki prezent – mała obwodnica

Mieszkańcy, którzy zadali sobie trochę trudu, zapoznając się z planami Czosnowa oraz zamierzeniami
naszej gminy, są przerażeni. Oto jak próbują zwrócić naszą uwagę na poważny problem:
– znalezione na Facebooku
Mała obwodnica – WIELKI PARALIŻ
Czy Łomianki mogą być jeszcze bardziej zakorkowane?
Wszystko dopiero przed nami.
Burmistrz Łomianek forsuje pomysł wybudowania „małej
obwodnicy” od ronda na ul. Brukowej, przez ul. Kościelna
Droga, Rolniczą, Wędkarską, dalej przez pola, równolegle do
Rolniczej na zachód. Ma się kończyć na granicy naszej gminy
z gminą Czosnów. W SZCZERYM POLU!
Ale, ale! To jednak nie będzie ślepy zaułek! W studium
Czosnowa znajdziemy bowiem ZAPLANOWANE MIASTO,
mniej więcej wielkości Łomianek, na polach dawnego
PGR-u Łomna. Zaplanowano tu strefy zabudowy jedno i wielorodzinnej.
(dla dociekliwych: http://czosnow.bip.org.pl/?tree=3306)

Chyba nie trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć, że gdy
powstanie miasteczko w Łomnej, to nasza „mała obwodnica” ułatwi sprzedaż mieszkań, za to nasi przyszli nowi
„sąsiedzi”, dojeżdżając nią do Warszawy, CAŁKOWICIE
ZAKORKUJĄ Łomianki.
Czyżby działał lobbing deweloperów?
Są już pierwsze działania promocyjne: „Forest Park Outlet.
Wielkie centrum z tańszymi markowymi ubraniami”.
Radujmy się! W gminie CZOSNÓW powstanie piękne, nowoczesne miasto dzięki NASZEMU burmistrzowi, NASZEJ
radzie i NASZYM PODATKOM!
A wjazd do Warszawy z Łomianek będzie graniczył z cudem.
Radujmy się wszyscy w Łomiankach!

Gratulujemy trafnej decyzji
Zainstalowanie czujników czystości
powietrza to z pewnością dobra decyzja.
Co prawda jeszcze rok temu wiceburmistrz twierdził, że nie ma u nas
takiego problemu, ale na szczęście nieco innego zdania byli
mieszkańcy. W mediach społecznościowych rozpoczęli oni
dyskusję na temat możliwości zainstalowania kilku czujników, finansowanych z ich prywatnych pieniędzy i... sprawdzenia, jak jest naprawdę.
Niedługo później, niespodziewanie zdanie zmienił Urząd
zamawiając 13 czujników. Gratulujemy trafnej decyzji.
Jednak sam pomiar to dopiero początek drogi. Gdy już mamy
przybliżoną lokalizację głównych źródeł emisji zanieczyszczeń, to pora na terapię.
Liczymy, że władze pójdą za ciosem i podejmą dalsze działania. Wówczas mniej spośród nas padnie ofiarą chorób układu
oddechowego.
Zachęcamy do odwiedzania strony: map.airly.eu/pl/, znalezienia na niej Łomianek i upowszechniania wśród sąsiadów

wiedzy o lokalizacji ognisk zanieczyszczeń. W ich dokładnym
namierzeniu pomoże nam obserwacja mocno osmolonych
kominów.
No i oczywiście trzeba polubić stronę: Łomiankowski Alarm
Smogowy, na Facebooku.

Zaprojektuj burmistrza, zaprojektuj Łomianki
4 grudnia w sali łomiankowskiego POLMO
około 30 osób dyskutowało nad wizją
Łomianek po wyborach w 2018 roku.
Wyszliśmy z tego spotkania z wielkimi
planami zbudowania Łomianek, jakich nigdy tu nie było.
Nowoczesnych, demokratycznych i przede wszystkim nie
targanych bezustannymi konfliktami. Najaktywniejsi z nas
już od miesięcy przygotowują zaplecze dla wspólnej akcji

przekształcenia Łomianek w miasto XXI wieku. Jesteśmy
pewni, że musi to być miasto zorganizowane i rządzone
według pragnień mieszkańców.
Dlatego prosimy o Wasze głosy, wasze marzenia i oczekiwania wobec Łomianek oraz ich władz.
Piszcie do nas na: redakcja@dialoglomianki.pl
lub dzwońcie pod numer: 22 376 28 26.

Nowa twarz Pla�ormy
W listopadzie łomiankowskie koło Platformy Obywatelskiej wybrało nowe
władze. W organizacji tej zaszły ostatnio duże zmiany. Po rozwiązaniu dotychczasowej struktury do głosu doszli
ludzie otwarci na współpracę z innymi

środowiskami i nowe rozwiązania. Zarząd tworzą: Tomasz
Rusinek (przewodniczący), Anna Bernatowicz-Sobiech,
Marcin E�enne, Wojciech Berger i Krzysztof Skrzypczyński.
Liczymy na znaczący wkład nowej struktury w przezwyciężanie obecnych problemów Łomianek.

PiS Łomianki z nowym zarządem
Nowe porządki zapanują też w łomiankowskim kole Prawa i Sprawiedliwości.
W odbytych niedawno wyborach nie
kandydował dotychczasowy przewodniczący Hubert Zadrożny.

Nową przewodniczącą została Anna Rudzka. Dotychczasowe władze koła znane były z jednoznacznie krytycznej
postawy wobec aktualnego burmistrza. Jeśli nic się nie
zmieni i koło nadal będzie stać po stronie mieszkańców,
chętnie podejmiemy współpracę.

Burmistrz nie chciał, to teraz będzie musiał
Sejmowa większość złożyła poselski
projekt dotyczący zmiany ustaw samorządowych. Tekst projektu znaleźć można
na stronie: www.DialogLomianki.pl.
Projekt ten zawiera niemal wszystkie postulaty, jakie
zgłaszaliśmy podczas prac nad Statutem Gminy.
Jak pamiętacie, zostały one odrzucone przez burmistrzowskich radnych. Z naszych wniosków uwzględniono tylko
redakcyjne poprawki.
Cóż, posłuszni radni kierujący się dyrektywami urzędu
będą musieli przyjąć do wiadomości, że o demokrację
upomina się nie tylko Dialog i radni niezależni, ale także
ustawodawca.

Władze, które mają pełne usta frazesów o słuchaniu
mieszkańców, dowiedziały się, że proponowane przez nich
rozwiązania nie spełniają podstawowych wymogów udziału
mieszkańców w życiu gminy i z mocy ustawy zastąpione
zostaną tym, co proponowaliśmy.

A oto lista najważniejszych zmian, które przełknąć będzie
musiał burmistrz wraz ze swoją większością:
• Obligatoryjny budżet obywatelski. Na razie dla miast
większych niż Łomianki, ale gdyby objęto nim także
nas, to minimum 0,5% wydatków oznaczałoby fundusz nie mniejszy niż 575 tys. zł;
• Głosowanie za pomocą urządzeń;
• Niezwłocznie publikowany na stronie internetowej
imienny wykaz głosowań;
• Obligatoryjna komisja skarg i wniosków z udziałem
wszystkich klubów;
• Zmiana porządku obrad bezwzględną większością;
• Obowiązek utrwalania i transmitowania obrad Rady
Miejskiej;
• Na wniosek każdego klubu można wprowadzić projekt
uchwały;
• Biuro rady podporządkowane przewodniczącemu rady
(w tym prawnicy);
• Klub radnych – minimum 3 osoby;
• Każdy radny ma prawo wglądu w dokumenty urzędu,
spółek i instytucji gminnych,
• Burmistrz ma odpowiedzieć na interpelację radnego na
piśmie w ciągu 14 dni i opublikować na stronie urzędu;
• Co roku obowiązkowy raport o stanie gminy;
• W debacie nad raportem zakaz ograniczeń czasowych
wystąpień. Głos mogą zabierać również mieszkańcy.
Po debacie głosowanie wotum zaufania;
• Po 2 latach nieudzielenia wotum, możliwość podjęcia
uchwały o referendum. W pozostałych wypadkach
potrzebny jest wniosek 1/4 radnych;
• Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców – minimum
300 osób. Projekt staje na następnej sesji.
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