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Wiarygodność jest ważniejsza od obietnic
Nasi kandydaci na radnych to osoby zaangażowane, z wysokimi kwalifika-
cjami i niepodważalnym dorobkiem.
Nasz kandydat na burmistrza wnosi do Łomianek wieloletnie doświadczenie  
menadżerskie, umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia 
skomplikowanych negocjacji. Rozpocznie od zbudowania takich relacji 
między mieszkańcem a władzą, na jakie od dawna czekaliśmy.
Ludzie, których aktywność skłoniła nas do działania i powołania DIALOGU, 
są gwarancją, że po wyborach nie zaczniemy zachowywać się tak, jak  
dotychczas robili to politycy.

to nowy sposób pozytywnego działania

to spontaniczny ruch ludzi, którym nie jest wszystko jedno

to zarządzanie na najwyższym poziomie

to miasto bez kompleksów

jasne zasady wyboru inwestycji

szkoły na miarę potrzeb

dojazd do Warszawy w 15 minut

urząd miasta przyjazny dla mieszkańców

dobre i bezpieczne drogi

powstrzymanie chaotycznej rozbudowy Łomianek

dobro mieszkańców przed interesami
hipermarketów i deweloperów

to racjonalne zarządzanie miastem
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Włodzimierz Paszyński
- wiceprezydent Warszawy
Przejął po mnie prowadzenie Szczepu 17 Warszaw-
skich Drużyn Harcerskich w warszawskim Liceum  
im. Władysława IV.

Prof. Jadwiga Staniszkis
Wspólnie prowadziliśmy badania w Polskiej Akademii 
Nauk. Przygotowałem dla niej zaproszenie do wiedeń-
skiego instytutu IHS. Wyjazd zablokowały służby PRL.

Prof. Lena Kolarska - Bobińska 
- Minister Nauki  i Szkolnictwa Wyższego
Pracując w Instytucie Organizacji i Kierowania reali-
zowaliśmy wspólnie kilka projektów badawczych.

Zbigniew Derdziuk - Prezes ZUS
Mieliśmy wiele codziennych kontaktów kiedy praco-
wał w Biurze Zarządu TVP.

Tomasz Siemoniak 
- Wicepremier, Minister Obrony Narodowej
Wspólnie pracowaliśmy nad projektem Telewizji Re-
gionalnej i koncepcją jej finansowania. 

Andrzej Halicki - Minister Administracji i Cyfryzacji
Wspólnie realizowaliśmy duży projekt obrony finan-
sowania TVP związany z pracami nad Ustawą o Ra-
diofonii i Telewizji

Senator Barbara Borys-Damięcka 
Mieliśmy niemal codzienny kontakt, kiedy kierowała 
Telewizją Polską.

Oto jak za pracę na stanowisku dyrektora Biura  
Reklamy podziękował mi Prezes Telewizji Polskiej 
Wiesław Walendziak:

 • Kilka słów o sobie

Na swojej drodze spotkałem wielu wspaniałych  
ludzi, część z nich to osoby piastujące obecnie 
ważne stanowiska.

Dużo mówimy o wiarygodno-
ści. Buduje się ją całymi lata-
mi. Tworzy z setek kontaktów, 
w których odbija się nasz obraz.

Jako przewodniczący Zarządu Osiedla Dąbrowa  
Zachodnia organizuję rocznie ok. 50 spotkań zarządu 
i 12 imprez, w tym piknik rodzinny na ponad 1000 
osób, bez pomocy Domu Kultury ani Urzędu, wyłącznie 
pracą społeczną.
Utworzyłem ruch i serwis internetowy „Wspólna 
Przestrzeń” przeciwstawiający się nadmiernym wpły-
wom deweloperów i sprzedawców nieruchomości. 
Utworzyłem Forum Sołtysów i Przewodniczących 
Osiedli oraz strony internetowe dla nich. 
Zorganizowałem Spotkania Pozytywnie Zakręconych 
– miejsce wymiany doświadczeń organizacji pozarzą-
dowych i inicjatyw nieformalnych.
Współtworzyłem Stowarzyszenie Dialog i zorgani-
zowałem zespół ekspertów służących społecznie  
Łomiankom swoją wiedzą i doświadczeniem.

Co zrobiłem dla Łomianek

„Drogi Witku,
Praca z Tobą była dla mnie zaszczytem i olbrzymią
przyjemnością. Wiele się od Ciebie nauczyłem.
Życzę Ci wszystkiego dobrego.
Bywaj!
Wiesław Walendziak”

Jednym z sekretów po-
zycji, jaką osiągnąłem 
jest moja niezależność. 
Nie byłem  nigdy człon-
kiem żadnej partii, ani 
nie wiązałem się z żad-
ną grupą interesów.
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 • Z życia Dialogu
Zespoły DIALOGU rozwiązują konkretne problemy 
naszego miasta. Współpracują ze sobą mieszkańcy 
znający realia gminy jak i specjaliści mogący podpo-
wiedzieć konkretne rozwiązania. Wszyscy pracują 
społecznie. Poza tym, że powstało wiele interesują-
cych koncepcji, to udało się zbudować coś znacznie 
cenniejszego – przeświadczenie, że warto coś robić 
wspólnie dla naszych Łomianek. Wiele osób, do-
tychczas sceptycznych, z entuzjazmem włączyło się 
do wspólnego działania.  Ten ruch przybiera na sile 
i widać wyraźnie, że powstaje nowa jakość w życiu 
naszego miasta..

Podczas prac zespołu SZKOLNICWO okazało się, że 
gmina dysponuje gotowym projektem szkoły, uzbro-
jonym placem i pełnym zapleczem sportowym,  jed-
nak ze względu na antagonizmy polityczne nie zdecy-
dowała się na wykorzystanie tego potencjału.

Możliwości takie stwarza niezrealizowana część szkol-
na ICDS. Po zbudowaniu zaprojektowanego skrzy-
dła budynku, w miejsce trawnika, powstanie obiekt 
szkolny o doskonałych warunkach do zajęć sporto-
wych, dobrze skomunikowany i położony w pobliżu 
nowej zabudowy mieszkaniowej.
Zespół wykorzystał opinię projektanta obiektu dr  
J. Wrany, opinie specjalistów do spraw systemów 
szkolnych, w tym byłego wiceministra oświaty.

Zespół KOMUNIKACJA postawił sobie za zadanie 
opracowania koncepcji szybkiej zbiorowej komuni-
kacji z Warszawą (w ciągu 15 minut z domu do me-
tra). Okazuje się, że tramwaj nie jest ani jedynym ani 
najlepszym rozwiązaniem problemu. Lepsze efekty 
przy kilkukrotnie niższych kosztach można uzyskać za 
pomocą szybkiej komunikacji autobusowej (Bus Ra-
pid Transit). W skład systemu wchodzą: wydzielone  
pasy ruchu dla autobusów i komputerowo wspoma-
gany system sterowania ruchem. Podstawą takiego 
systemu powinny stać się bus-pasy poprowadzo-

ne ulicami Pułkową i Warszawską oraz parking P+R 
przy Auchan, z którego autobusy będą rozjeżdżać się  
w poszczególne rejony naszego miasta.
 Do opracowania koncepcji wykorzystano opinię spe-
cjalisty do spraw systemów komunikacyjnych prof. 
Wojciecha Suchorzewskiego oraz innych ekspertów. 
Zespołem kieruje dr Katarzyna Sicińska z Instytutu 
Transportu Samochodowego.

Zespół ORGANIZACJA URZĘDU opracował koncepcję 
wprowadzenia standardów skutecznej obsługi miesz-
kańców. Inspiracją był projekt zapoczątkowany przez 
Rudolpha Giulianiego w Nowym Yorku znany jako 
„numer obywatelski”. Pierwszym elementem syste-
mu było stworzenie linii telefonicznej dedykowanej 
sprawom mieszkańców. Istota projektu polegała na 
takiej reorganizacji pracy urzędu, by zapewnić szyb-
kie i skuteczne obsługiwanie zgłaszanych problemów. 
W łomiankowskim urzędzie istnieje zupełnie nie wy-
korzystywany system do internetowej obsługi miesz-
kańców. Do obsługi systemu skierowane zostaną oso-
by, których zadaniem będzie dopilnowanie, by każde 
zgłoszenie zostało sfinalizowane.  Sprawy przekracza-
jące kompetencje poszczególnych pracowników prze-
kazywane będą wyżej, zaś pracownik biura obsługi 
będzie monitorował terminy i status zgłoszenia.

Szkoła zamiast trawnika

Urząd miejski według Giulianiego

Obejrzyj filmy „Spacer po problemach Łomia-
nek” na naszej stronie www.DialogLomianki.pl 
lub na naszym Facebooku.

Szybciej niż tramwaj



 • Jednomandatowe okręgi wyborcze

To nowość obecnych wyborów do Rady Miejskiej.
Gminę podzielono na 21 okręgów wyborczych. Okręg to 
najczęściej  jedno osiedle lub sołectwo. Z każdego okręgu  
mieszkańcy wybierają jednego radnego. Nie głosuje się 
na listy, tylko na konkretne osoby! Można wybrać rad-
nego z jednego komitetu wyborczego a burmistrza z dru-
giego. Poznajcie ich wcześniej i wybierzcie najlepszego.

Wybory burmistrza odbywają się tak, jak dotychczas, 
w dwóch turach. Za wyjątkiem sytuacji, w której jeden 
z kandydatów otrzyma w I turze ponad 50% głosów.

Wybieracie ponadto przedstawicieli do Rady Powia-
tu i Sejmiku Wojewódzkiego w systemie wielomanda-
towym, czyli również tak jak w poprzednich wyborach, 
głosując na przedstawicieli komitetów wyborczych.

 • Poznaj kandydata na Burmistrza

 • Bo do tanga trzeba... dialogu

W ostatnim tygodniu przed wyborami, od poniedziałku (10.11.2014) do piątku, 
w każdy wieczór od godz. 1900 Witold GAWDA– kandydat na Burmistrza jest do 
Waszej dyspozycji.
Możecie go zastać w restauracji Lemon Tree (ul. Zachodnia 38), przysiąść się 
do jego stolika i porozmawiać.
Wyjątek stanowią dwa dni: w środę (12.11.2014) możecie go spotkać na 
spotkaniu w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym od godz. 1800  
(ul. Akinsa 6) oraz we czwartek (13.11.2014), kiedy będzie na Państwa czekał  
w Jack’s Bar & Restaurant od godz. 1900 (ul. Warszawska 71B)

Na czwartek (13 listopada 2014) w Jack’s Bar & Restaurant ul. Warszawska 71B 
na godzinę 1900 zaplanowane zostało spotkanie Witolda GAWDY, kandydata 
na Burmistrza Łomianek z mieszkańcami. W spotkaniu wezmą ponadto udział 
kandydaci na radnych KWW Dialog Zmieni Łomianki. 

W programie spotkania przewidziano pokaz tańca tanga argentyńskiego oraz 
krótką lekcję kroku podstawowego.

Jeśli nie jesteś zameldowany w Łomiankach i jeszcze nie  
dopisałeś się do rejestru wyborców jak najprędzej zadzwoń 
do urzędu miejskiego 22 768 63 10 i dowiedz się, czy jeszcze 
zdążysz. W przygotowaniu wniosku pomoże Ci nasza aplikacja 
glosuj-w-lomiankach.pl.

Wypełnij formularz

 • Możesz jeszcze zdążyć

Głosuj w 
Łomiankach 
bez meldunku

Odpowiedzi na konkretne pytania mieszkańców na stronie: www.DialogLomianki.pl 
oraz pod numerem telefonu: 22 376 28 26


