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Od czasu kiedy ukazał się ostatni numer „Dialogu” dużo pracowaliśmy. Działania w których uczestniczyliśmy 
nie były może szczególnie efektowne, ale jesteśmy przekonani, że już wkrótce okaże się, jak bardzo nam 
wszystkim przydatne.
Dziś, chcemy się z Państwem podzielić naszymi uwagami dotyczącymi wielu codziennych problemów. Pokazać 
mieszkańców, odważnie biorących sprawy w swoje ręce. Nie interesuje nas krytyka naszej codzienności, dla 
samej krytyki. Wiemy, że oczekujecie Państwo wskazania rozsądnej alternatywy, a nie jałowej walki politycznej. 
My zaś liczymy na Państwa opinie i uwagi. Co jeszcze można zrobić dla rozwoju naszej społeczności oraz jak moż-
na robić to jeszcze lepiej?

 Drodzy Sąsiedzi,

Patriotyzm lokalny to nie celebrowanie 
bitwy raz do roku, czy składanie wień-
ców kupionych na rachunek. To poczucie 
dumy ze swego miejsca na ziemi, chęć 

demonstrowania przywiązania do ludzi i miejsc, czy poszu-
kiwanie powodów, dla których to miejsce warto lubić.
Okazję do okazania takiej właśnie postawy stwarza konkurs 
„Polacy z werwą”, zorganizowany przez PKN Orlen.

Jego celem jest pokazanie największego potencjału nasze-
go kraju – młodych utalentowanych Polaków. Jest wśród 
nich dr hab. Anna Wójcicka z Łomianek.
 
Ma tylko 35 lat, a już uzyskała stopień doktora habilitowa-
nego nauk medycznych, co w tym wieku nie jest łatwe. Zaj-
muje się  badaniami nad rakiem. Jej odkrycia zmierzają do 
rozwinięcia rewolucyjnych, nieinwazyjnych metod umożli-
wiających wczesną diagnostykę nowotworów.
Czym jeszcze pani Ania wyróżnia się na tle innych kandyda-
tów? Mimo możliwości kontynuowania kariery za granicą, 
wybrała Polskę i tu zamierza prowadzić swoje prace. 

Pomóżmy jej zwyciężyć, głosując na nią w tym plebiscycie! 
W tym celu wystarczy wejść na stronę: www.polacyzwerwa.pl
i odszukać swoją kandydatkę (dział medycyna), a następnie 
postępować zgodnie ze wskazówkami. 

       Wspierajmy się nawzajem
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Rada Miejska podjęła niedawno decyzję 
o zamknięciu bezpośredniego dostępu do 
tablic ogłoszeniowych samorządom osie-
dlowym. Nie uważamy tego rozwiązania 

za słuszne, ale to sprawa odpowiedzialności radnych przed 
wyborcami. Naszym celem jest podejmowanie działań nie 
przeciw Radzie, lecz w interesie mieszkańców. W podjętej ini-
cjatywie, zapewnienia mieszkańcom dostępu do tablic ogło-
szeniowych, pomógł nam Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uznał on pro-
jekt budowy sieci niezależnych od władzy tablic ogłosze-

niowych za godny najwyższej oceny i przeznaczył na ten cel 
dofi nansowanie. Tablice będą służyły nie tylko samorządowi 
osiedlowemu, sołeckiemu i organizacjom pozarządowym ale
przede wszystkim mieszkańcom. Proste i przejrzyste zasady
funkcjonowania tablic można znaleźć na specjalnej stronie 
www.tablice.DialogLomianki.pl . Tam też można zgłosić chęć 
przyjęcia na swoje ogrodzenie tablicy. Wystarczy sygnał, a my
zajmiemy się resztą. Odezwie się do Państwa opiekun projektu
- Beata Lica, która wyjaśni szczegóły naszego wspólnego 
przedsięwzięcia oraz zapewni sprawny montaż samych 
tablic.

       Wolne tablice ogłoszeniowe
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Realizowane są ostatnie procedury po-
przedzające uchwalenie studium, czyli 
kluczowego dokumentu defi niującego 
zasady ładu przestrzennego Łomianek. 

To opracowanie o fundamentalnym znaczeniu. Uchwalane 
jest w atmosferze nieufności do intencji władz, otoczonych 
różnymi lobby deweloperskimi. Nowe studium zapisane 
jest w sposób dający dużą swobodę interpretacyjną za-
wartych w nim zapisów. Daje to gminnym urzędnikom per-
spektywę ogromnych, niczym nie uzasadnionych swobód 
w kreowaniu przyszłej polityki zagospodarowania prze-
strzennego. Przed taką rzeczywistością znacznie skutecz-
niej broniły nas zapisy starego studium. 
Nowe studium uruchomi ponadto zabudowę wielkiego
obszaru Doliny Łomiankowskiej (267 ha). Jak wynika z ana-
liz map powodziowych, tereny te w wypadku przerwania 
wałów zalane zostaną do wysokości 2-4 metrów. Gołym 
okiem widać, że gmina nie jest przygotowana na ratowanie 
takiej ilości poszkodowanych. Na ekspansję budowlaną, na 
taką skalę, nie jest również przygotowana gminna infra-

struktura. Dotyczy to zarówno układu komunikacyjnego, 
który już dziś pęka w szwach, jak i przepełnionych szkół 
i przedszkoli. Te zmiany w studium są w ocenie ekspertów 
zdecydowanie przedwczesne. Wymusza je głównie grupa 
właścicieli nieruchomości, zainteresowana ich szybkim 
spieniężeniem. Spodziewany wzrost wartości posiadanych 
przez nich gruntów może być nawet pięciokrotny, w sto-
sunku do ich wartości obecnej.
Skandalicznym przejawem nieliczenia się z potrzebami 
miasta oraz opiniami mieszkańców, jest decyzja o przezna-
czeniu ponad 3 ha przestrzeni w środku miasta pod budo-
wę hipermarketu z wielkim parkingiem, o co od dawna za-
biegał deweloper. Wszyscy wiemy jak potrzebny jest nam 
plac miejski, czy inna tego typu przestrzeń wspólna, nada-
jąca Łomiankom charakter miasta. Tymczasem zgoda na 
hipermarket niweczy wszelkie szanse sensownego wyko-
rzystania jednej z ostatnich takich możliwości w centrum.
Więcej uwag oraz obszernych omówień, odnoszących się 
do wyłożonego projektu studium, znajdą Państwo na na-
szej stronie internetowej www.DialogLomianki.pl

       ...projekt studium

Stowarzyszenie Nasze Łomianki
To jedna z najdłużej działających w Łomiankach organizacji. 
Kojarzona z wydawanym przez lata miesięcznikiem, licznymi 
akcjami upamiętnienia tradycji i zasłużonych mieszkańców. 
Ostatnio wybrano nowe władze,  które z nową energią ruszyły do 
działania. Co kilka tygodni pojawia się kolejna, nowa inicjatywa.
Stowarzyszenie pozyskało między innymi dofi nansowanie 

z Banku BZ WBK, z przeznaczeniem na realizację projektu 
upamiętniającego dobroczyńcę Burakowa, Józefa Przyłuskie-
go. Zorganizowało uroczystość upamiętniającą harcerską ak-
cję sadzenia drzew, sprzed 36 lat. Z niesłabnącym zapałem 
prowadzą prace porządkowe i zabezpieczające na terenie 
starego cmentarza ewangelickiego w Dziekanowie Leśnym.

Pracownia Łomianki
Znacznie młodsza niż SNŁ ale także i do młodszych mieszkań-
ców kierująca większość swoich inicjatyw.
Ich znakiem fi rmowym są organizowane regularnie Bazary 
Zabawek Używanych. W tym roku rozpoczęto cykl rodzinnych

spotkań przy grach planszowych. Świetnym pomysłem było 
zaproszenie do Łomianek specjalistów od szkoleń dla organi-
zacji pozarządowych. Przedsięwzięcie sfi nansowane zostało 
przez powiat warszawski zachodni.

Łomiankowska Grupa Biegowa
To pomysł łomiankowskiego olimpijczyka i człowieka spor-
towo aktywnego na wielu polach - Grzegorza Targońskiego. 
To jego energii i determinacji zawdzięczamy dynamiczny 
rozwój grupy biegowej. Trenują wspólnie, niemal codzien-
nie - rano, niemal o świcie, tak by zdążyć przed pracą, oraz 

wieczorem, kiedy już wrócą do Łomianek. Biegają nie tyl-
ko po naszym mieście. Uczestniczą w licznych zawodach 
i biegach masowych. Niedawno wbiegli na Pałac Kultury, 
a już rozglądają się za następnym wyzwaniem. Bieganie 
wciąga kolejne dziesiątki chętnych, warto więc spróbować.

Organizacje pozarządowe oraz grupy 
nieformalne z Łomianek zdobywają 
wyróżnienia i pierwsze lokaty w kon-
kursach organizowanych poza terenem 

naszej gminy. Ciekawe, że są to zupełnie inne organizacje 
niż te, które wspiera Urząd Miasta. Jeśli ktoś miał wątpliwo-
ści, czy władza rzeczywiście wykorzystuje dotacje dla orga-
nizacji jako sposób wynagradzania sprzyjających jej grup, to 

wyniki konkursu Mazowsze Lokalnie (trzy czołowe lokaty nie-
zależnych projektów) i nagroda dla Łomianki.info w akcji Masz 
Głos Masz Wybór, dostarczają jednoznacznych dowodów.
Warto tu przedstawić organizacje i grupy, o których nie pisze 
się w ofi cjalnej prasie, albo wspomina się umniejszając ich 
znaczenie, a bez których Łomianki nie byłyby postrzegane na 
zewnątrz, jako miejsce życia oraz aktywności tak wielu war-
tościowych ludzi. Dziś przedstawimy Państwu trzy z nich.

       Aktywne Łomianki

Łomianki są miejscem gdzie więcej ludzi, niż 
gdzie indziej, interesuje się sprawami pu-
blicznymi. W każdych kolejnych wyborach

 frekwencja w naszej gminie jest wyższa 
niż w całej Polsce, na przykład w I turze wyborów prezydenc-
kich - w Polsce 49%, w Łomiankach 63%. Dla tych, którzy nie 
pozostają obojętni na sprawy kraju, interesującym będzie spoj-
rzenie na sposób głosowania naszej społeczności w porówna-
niu z sąsiednimi miejscowościami. Na mapach, gdzie kolorem 
fi oletowym oznaczono przewagę A. Dudy, a pomarańczowym 
B. Komorowskiego wyraźnie widać, że w zakresie poglądów 
politycznych jesteśmy bardziej częścią Warszawy, niż naszego 

powiatu (Łomianki głosowały identycznie jak Bielany).
Oczywiście nie całe Łomianki głosowały tak samo. Poszczegól-
ne sołectwa i osiedla znacznie różnią się w udziale zwolenników 
poszczególnych opcji. Dla przykładu A. Duda uzyskał najwięcej 
głosów w Dziekanowie Leśnym (53% w stosunku do 47% dla 
B. Komorowskiego) zaś w Osiedlu Chopina otrzymał zaled-
wie 27%, gdy na urzędującego prezydenta zagłosowało 73%.
Nawiasem mówiąc osiedle to udziałem zwolenników B. Ko-
morowskiego przewyższa najbardziej sprzyjającą mu dzielnicę 
Warszawy jaką jest Wilanów (69%). Zainteresowanych wynika-
mi w innych osiedlach odsyłamy do naszej strony internetowej 
www.DialogLomianki.pl gdzie zmieściło się więcej informacji.

       Jak głosujemy

…bardzo różne sprawy. Właściwie to, trudno by wskazać dziedzinę życia, dla której nie udało by się znaleźć wybitnego 
specjalisty, mieszkańca Łomianek. Uważamy, że powinniśmy ich uważnie słuchać i z wielu ich mądrych rad korzystać. 
W tym miejscu postaramy się zebrać oraz przedstawić Państwu najciekawsze i najbardziej profesjonalne z nich. 
Mamy jednocześnie nadzieję na aktywny udział Państwa, naszych czytelników, w spotkaniach  i dyskusjach, służących 
wypracowaniu tych opinii oraz w wymianie zdań na stronie internetowej DialogLomianki.pl . Może nie każdy z Was 
nosi w tornistrze przysłowiową buławę marszałkowską ale każdy może być ekspertem w jakieś dziedzinie. Sztuka polega 
tylko na umiejętnym wykorzystaniu tej wiedzy dla naszego wspólnego dobra.

Nasi eksperci oceniają...

Głosowanie w II turze wyborów prezydenckich. Powiat Warszawski Zachodni i Warszawa
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Istnieje realne zagrożenie niepowodzeniem całego projektu. Dotychczasowe wskaźniki ilości przyłączeń to zaledwie 40% 
planowanej liczby. Gmina zobowiązana jest jednak do osiągnięcia aż 90%. Jeśli celu tego nie uda się osiągnąć, z nasze-
go wspólnego budżetu trzeba będzie zwrócić ogromne sumy. W ostatecznym rozrachunku liczy się bowiem wyłącznie 
tzw. efekt ekologiczny, w postaci podłączonych gospodarstw domowych. Poniesione koszty można będzie rozliczyć tylko
w przypadku uzyskania wspomnianego efektu.







W spółce ZWiK od dawna brak jest profesjonalnego nadzoru. W wyniku chaotycznej pracy Rady Nadzorczej, już 
czterokrotnie zmieniano prezesa tej spółki. Taki brak stabilności zarządu musi odbijać się na efektach pracy.

W sposobie realizacji zadania przez władze gminne, wyraźnie uwidacznia się brak zdolności wspomnianego myśle-
nia projektowego. Od początku było bowiem wiadomo, jakie rezultaty muszą być osiągnięte i że liczyła się będzie 
ilość przyłączeń, a nie kilometry ułożonych rur. Zabrakło długofalowego planowania, niezbędnego do osiągnięcia 
tego rezultatu. Dopiero na krótko przed wyborami uruchomiono mechanizm zachęt (30% zniżka kosztów przy-
łącza). Natomiast po wyborach zniweczono ten efekt wprowadzając 50% podwyżkę cen odbioru ścieków. W tej 
chwili sięga się po groźby kar administracyjnych, co w połączeniu z demotywująco działającymi cenami, stanowi jak 
najgorszy prognostyk osiągnięcia pożądanego efektu.

Poważne wątpliwości natury prawnej budzi sposób wprowadzenia nowych taryf odbioru ścieków  i zaopatrze-
nia w wodę. Zgodnie ze stosowną ustawą, decyzja taka leży w kompetencji Rady Miejskiej. Wiemy jednak, że 
Rada takiej decyzji nie podjęła. Są co prawda prawem przewidziane okoliczności, w których burmistrz może sam 
zatwierdzić taryfy. Istnieją jednak poważne wątpliwości, czy one zaistniały. Oczekujemy w tej sprawie na wyja-
śnienia z urzędu.

Realizacja kontraktu na „uporządkowanie 
gminnej gospodarki wodno-ściekowej”

 jest uznawana przez władze, za ich  
największe osiągnięcie. Nasi eksperci 

dostrzegają jednak w realizacji tego zadania wiele sympto-

mów świadczących o braku profesjonalizmu. Przejawia się 
to, w szczególności, w braku umiejętności myślenia projek-
towego. Na umiejętność tę, składa się zarówno wiedza, jak 
i specyfi czna umiejętność zarządzania. Bez nich, nie sposób 
skutecznie realizować projekty unijne.

       ...postęp prac przy budowie systemu wodno-kanalizacyjnego



Dialog znają chyba wszyscy mieszkańcy 
Łomianek. Nie wszyscy jednak wiedzą, że 
najpierw powstało stowarzyszenie o tej

 nazwie, później komitet wyborczy, a ostat-
nio dołączyła Fundacja Inicjatyw Obywatelskich – Dialog.
Utworzyliśmy ją, by móc lepiej wykorzystywać wszelkie oko-
liczności, sprzyjające rozwojowi łomiankowskiej społeczności. 
Przedmiotem szczególnej troski Dialogu była zawsze praca na 
rzecz pobudzania aktywności obywatelskiej. Nie chcemy,
by decyzjami mieszkańców powodowała inercja, brak 
wiedzy o lokalnych sprawach, czy uleganie obezwładnia-
jącej propagandzie. 

Pierwszym działaniem fundacji było zachęcenie dziesięciu 
grup osiedlowych z terenu całej gminy, do wzięcia udziału 
w konkursie na mikrodotacje, z Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich. Dwa spośród zgłoszonych projektów zajęły pierw-
sze miejsca w swych komisjach, a trzeci uzyskał wysoką 
lokatę. Dzięki tym dotacjom na terenie gminy zawisną nieza-
leżne, tablice ogłoszeniowe. Łomiankowska Grupa Biegowa 
zaprosi jeszcze więcej mieszkańców do wspólnego trenowa-
nia i udziału w zawodach. Zorganizowana została ciekawa 
inicjatywa otwartych ogrodów, w których prezentowane 
były wystawy prac mieszkających tam artystów.

       Fundacja na trudne czasy

Co wiecie Państwo o samorządzie osie-
dlowym? Dla wielu z Was jesteśmy od 
tego by wykłócać się o sprawy osiedlo-
wych dróg, chodników czy odbioru śmieci.

Ale to nie jest nasz prawdziwy i pełny obraz. Równie ważne 
jest dla nas stwarzanie okazji do miłego spędzania czasu, 
poznawania atrakcyjnych zakątków Łomianek, a jednocze-
śnie poznawania się na wzajem, bycia razem, budowanie 
więzi między mieszkańcami. 
Samorządy Dąbrowy Zachodniej i Prochowni zorganizowały
1-szy „Pozytywnie Zakręcony Rajd Rowerowy”. Frekwencja 
przerosła nasze oczekiwania. W konsekwencji musieliśmy 
podzielić się na dwie grupy. Rajd nie polegał na połykaniu 
kilometrów, lecz na poznawaniu ciekawych zakątków 
naszej gminy oraz uczestnictwie w różnych sąsiedzkich ini-
cjatywach. Darek Dąbrowski opowiadał ciekawostki przyrod-
nicze, Tomek Sienicki chwalił się postępami w odbudowie 
starego cmentarza ewangielickiego, a artyści... swoimi dzie-

łami, prezentowanymi w otwartych ogrodach. Dzieciaki cią-
gle pytały „A kiedy będzie ognisko?” No i na zakończenie było. 
Tak w ogóle, to w zgodnej opinii uczestników było fajnie i bez-
pretensjonalnie. Kto nie był, niech żałuje! 

       Pierwszy Pozytywnie Zakręcony

Grupa kilkudziesięciu osób zaintereso-
wanych sprawami aktywności lokalnej 
spotkała się już czterokrotnie pod ha-
słem „Łomianki są nasze”. Trzeba otwar-

cie powiedzieć, że uczestnicy tego panelu dyskusyjnego 
krytycznie oceniają szereg posunięć władz miasta. Mimo, 
iż wielu uważa, że skoro takie władze wybraliśmy to ich 
sposób rządzenia trzeba zaakceptować, w naszym głębokim 
przekonaniu, raz dokonany wybór nie zwalnia nas z oby-
watelskiego obowiązku zadawania pytań i oceniania spo-
sobu sprawowania władzy.

Niezależna prasa przynosi co miesiąc nową porcję infor-
macji o nietrafnych i wątpliwych decyzjach zapadających 
w Łomiankach. Nie chodzi o to, by nimi epatować. Warto 
natomiast zadać sobie pytanie, czy u podstaw tych błędów 
nie leży czasem dość specyfi czne podejście do sposobu 
sprawowania władzy. Odbyliśmy na ten temat szereg dys-
kusji z udziałem ekspertów. Konkluzje są zadziwiająco po-
dobne do tych, które dotyczyły okresu PRL. Czasu dawno 
minionego, a jednak odpowiedzialnego za ukształtowanie 
sposobów myślenia dzisiejszych włodarzy miasta. Wylicz-
my tylko najważniejsze kwesti e:

       Obywatelska kontrola

Fasadowa demokracja. Konsultacje robione tak by „wyszło na nasze”. Traktowanie wszelkich oponentów władzy,  jako 
elementu  antyspołecznego.
Rządzenie za pomocą wybranych i uprzywilejowanych organizacji społecznych, wspieranych w wyłącznym celu wyko-
rzystywania ich, do późniejszego promowania władz.
Propaganda sukcesu realizowana w oparciu o kontrolowane media, kształtujące nieprawdziwy obraz rzeczywistości, 
pozbawiony refl eksji nad faktycznymi problemami mieszkańców.
Dobór kadr oparty o zasadę „mierny, bierny ale wierny”. Szczególnie wyraźnie widoczny przy obsadzaniu stanowisk 
w urzędzie oraz spółkach miejskich.
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