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Dni robią się coraz krótsze, jest coraz zimniej, a my szybciej wracamy 
do domów. Z ulic miasta zniknęły wyborcze reklamy, opadły emocje. 
Można pozbierać myśli i zastanowić się, co właściwie się wydarzyło? 
Z perspektywy czasu widać już chyba wyraźnie, że na łomiankowskim 
horyzoncie pojawiło się nowe zjawisko. Ruch ludzi chcących czegoś 
więcej niż ciepłej wody w kranie i tanich biletów autobusowych. 
Ludzi których poruszyła idea budowania wspólnoty, nowego typu 
relacji między mieszkańcami i stosunków między władzą a obywa-
telami. Zyskaliśmy wielu sprzymierzeńców, poznaliśmy wiele osób 
myślących podobnie jak my.
Chcemy im dziś za te spotkania i ciepłe myśli podziękować.

Dialog to nie jest pomysł na jedną kampanię
– będziemy nadal budować społeczeństwo obywatelskie

Utworzyliśmy Dialog bo w wielu z nas od dawna tkwiła
potrzeba nadania lokalnym działaniom jakiegoś 
głębszego sensu, jakiejś myśli przewodniej. Dziś co-
raz wyraźniej widzimy, czego brakuje nam w funkcjo-
nowaniu naszego miasta i co chcemy w nim zmienić. 
Dziś już wiemy, że chodzi nam o społeczeństwo 
obywatelskie, czyli takie, które myśli samodzielnie, 

analizuje i na tej podstawie ocenia. Takie, które nie 
ulega propagandzie i nie posługuje się uproszczo-
nym myśleniem. Jeśli nawet brzmi to dla Ciebie abs-
trakcyjnie i obco, jeśli nie do końca rozumiesz o co 
nam chodzi, spróbuj mimo to przeczytać co mamy 
do powiedzenia. Może coś cię zainteresuje, może 
w jakiejś sprawie zmienisz zdanie. 

OPEN

Wszystkim, dla których Dialog ma jakieś znaczenie i tym, dla których jest obojętny, życzymy 
by Łomianki szybko zmieniały się w społeczeństwo ludzi aktywnych, otwartych i życzliwych, 
byśmy nauczyli się brać sprawy w swoje ręce i szanując innych, budowali wspólnotę naszych 
marzeń. A nim to nastąpi, byśmy potrafi li cieszyć się udanymi  Świętami Bożego Narodzenia 
i Nowym Rokiem. 

 • Portal DialogLomianki.pl
Znacie zapewne naszą stronę internetową. Jeśli dawno tam 
nie zaglądaliście, to możecie być zaskoczeni. Zmie-
niliśmy ją w portal informacyjny. Nie zamierzamy 
oczywiście rywalizować z dostawcami newsów ani 
lokalnych ani tym bardziej ogólnopolskich. Chcemy 
się skupić na informowaniu o sprawach ważnych 
z naszego punktu widzenia. Śledzić będziemy proces 
stopniowego kształtowania się naszego społeczeństwa 
obywatelskiego. Dostarczać będziemy opracowań 
i analiz dla tych, których interesuje nie tylko odpo-

wiedź na pytanie co się zdarzyło ale także dlaczego? 
Nasze komentarze nigdy nie będą letnie, bo zawsze 
o coś konkretnego w nich chodzi. Nie interesuje nas 
polityczna bijatyka. Nawet jeśli staniemy się przed-
miotem ataku, co w Łomiankach trudno wykluczyć, 
to zawsze ważniejsze dla nas będzie by merytorycz-
nie bronić naszych wartości, niż by nasze było na 
wierzchu, w tej czy innej przepychance słownej.
Zapraszamy więc na www.DialogLomianki.pl oraz na 
Facebook.



 • Klub Radnych Niezależnych – po co nam ten klub?  • Projekt Watchdog – patrzymy władzy na ręce
W sytuacji gdy Burmistrz ma swoją większość w Radzie 
Miejskiej, władza może przeprowadzić każdą decyzję 
nie napotykając oporu. Szczególnie ważne jest wów-
czas sprawdzanie, czy są to decyzje właściwe, uczci-
we i zgodne z wolą mieszkańców.
W Dialogu powstała grupa Watchdog zajmująca się 
kontrolą społeczną władzy. Kieruje nią Janusz Sko-
nieczny. Osoba doświadczona w walce o dostęp do 
informacji publicznej. To podstawowe narzędzie 
wszystkich, którzy chcą patrzeć władzy na ręce. 
Przedstawiciele naszej gminy wezmą udział w projek-

cie kontroli spółek gminnych zainicjowanym przez 
Sieć Obywatelską Watchdog Polska. 

W poprzedniej kadencji wiele wątpliwości budziły 
fi nanse obu gminnych spółek. Do dziś nie wyjaśniono 
wielu niejasnych kwesti i. 

 • Think tank – społecznościowa potęga wiedzy
Czy mądrość Łomianek to tylko mądrość władzy? 
Zdecydowanie nie. Władza często swoim poziomem 
nie dorasta do wiedzy zgromadzonej w społeczeństwie, 
którym zarządza. Jakby nie było, ważne by wiedzę gro-
madzić i gdy to możliwe, po nią sięgać. Dialog  zajmu-
je się tym co może wytworzyć niezależna od władzy 
społeczność naszego miasta. Nie mamy na to własnych 
funduszy ani całego aparatu urzędniczego. Mamy za 
to ogromne zasoby społecznej aktywności i wiedzy 
mieszkających wśród nas specjalistów. Możemy też 
korzystać z grantów i funduszy, które dostępne są dla 
organizacji pozarządowych.

Strategia kultury
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Warsza-
wy zrealizowała projekt, którego celem była pomoc 
samorządom w wypracowaniu strategii różnych usług 
publicznych.  Wzięliśmy udział w opracowaniu strategii 
rozwoju kultury. Powstało interesujące opracowanie, 
które niebawem przedstawimy na DialogLomianki.pl

Zrównoważony rozwój
Dzięki projektowi fi nansowanemu ze środków unij-
nych odbyło się w Łomiankach szkolenie na temat 

zrównoważonego rozwoju. Kilkanaście osób, które 
wzięły w nim udział oraz specjaliści z Kampinoskiego 
Parku Narodowego i Fundacji Sędzimira wytypowało 
tematy o szczególnym znaczeniu dla zrównoważonego 
rozwoju Łomianek.

Analizy wyborcze
Dane wyborcze to interesujący materiał służący pozna-
niu naszego społeczeństwa. Na naszej stronie interne-
towej sukcesywnie umieszczane są analizy statystycz-
ne i socjologiczne, omówienia wyników wyborów, 
w tym szczegółowe wyniki w poszczególnych okręgach 
i analiza przepływów elektoratu podczas drugiej tury.

Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych.  Absolwentka SGH i Copenhagen 
Business School. Inicjatorka wielu społecznych działań związanych z powstrzyma-
niem chaosu urbanistycznego. Prowadzi w Łomiankach rodzinny klub tenisowy na 
terenie osiedla Pawłowo. Z tego osiedla kandydowała do Rady Miejskiej. Jest docie-
kliwa, krytyczna i świetnie zorganizowana. Z pasją tropi nieprawidłowości i zagroże-
nia urbanistyczne, wynikające z wpływu różnych grup interesów na nasze władze. 

 Ewa Krzyżowska

Wojciech Berger prawnik-ekonomista, poliglota, wiceprzewodniczący Zarządu 
Osiedla Dąbrowa Zachodnia. Były przewodniczący Rady Miejskiej. Od lat społecznie 
działa na rzecz mieszkańców. Organizator wielu osiedlowych imprez integracyjnych 
i sportowych.  Zyskał sobie tu autorytet i poważanie sąsiadów. Mimo wielomiesięcz-
nych ataków ze strony osób związanych z łomiankowską władzą, uzyskał ponownie 
mandat radnego.  Mimo wszystko, zawsze gotów do kompromisu.

                                                   Wojciech Berger

Mariola Niecikowska

 Marcin Eti enne

 Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Człowiek, którego znają i cenią mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego. Urodzony spo-
łecznik. Konsekwentny w działaniu. Wcześniej jako sołtys a następnie jako radny 
walczy o duże i małe sprawy lokalnej społeczności. Stworzył pierwszą w Łomian-
kach sołecką stronę internetową oraz kwartalnik „Goniec Bajkowy”, z powodzeniem 
organizuje cykliczne imprezy sportowe i wydarzenia adresowane do dzieci. Członek 
Stowarzyszenia Przyjaciół Łomianek „Pracownia Łomianki”. Potwierdzeniem uzna-
nia jego aktywności jest ponowny wybór do Rady Miejskiej.

Mariola Niecikowska uzyskała najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów na 
radnych (303 głosy). Delikatna i miła, jednocześnie bardzo aktywna, mimo wózka 
inwalidzkiego. Wychowawca i doradca rodzinny, wcześniej w harcerskim Nieprze-
tartym Szlaku. Od 3 kadencji przewodzi w stowarzyszeniu niepełnosprawnych KSN 
AW, jest przewodniczącą Zarządu Osiedla Łomianki Stare. Część sekretu jej sukcesów 
tkwi niewątpliwie w wyjątkowej rodzinie, która wspiera ją na każdym kroku. Wszyscy 
poznaliśmy skromnego i zawsze uczynnego pana Wiesława – męża Marioli. 

Polonistka, redaktorka pracująca dla wydawnictw, radna sołecka w Łomiankach 
Chopina. Mimo że mieszka tu stosunkowo niedługo, zna wszystkie szczegóły zagma-
twanych spraw naszej społeczności. Jest jedną z najaktywniejszych osób w naszej 
gminie. Szczególnie interesują ją sprawy młodzieży i rodziców z małymi dziećmi. Nim 
została radną często uczestniczyła w sesjach Rady Miejskiej. Zawsze dobrze przygo-
towana, otwarta na nowe pomysły i negocjacje, nawet z trudnym przeciwnikiem.

Jest w nim pięcioro radnych reprezentujących opozycyjne do burmistrza środowiska. Nie ma znaczenia, że 
reprezentują 3/5 wyborców, są w opozycji. Jest ich zbyt mało by byli w stanie coś samodzielnie  przegłosować. Ich 
zdanie zostanie uwzględnione tylko wówczas gdy będzie tego chciał Burmistrz i współdziałająca z nim więk-
szość. Skoro nic nie mogą, to może nie są potrzebni? Wręcz przeciwnie.
Są bardzo potrzebni, by wyrażać i formułować stanowisko większości mieszkańców. To stanowisko musi być 
rządzącym wyraźnie zakomunikowane, musi być jasne i czytelne. Decyzja co z tymi postulatami i opiniami się 
stanie, nie należy do Klubu Radnych Niezależnych. Decyzje podejmuje rządząca większość. To oni poniosą
odpowiedzialność za zlekceważenie lub uwzględnienie tego głosu. Nie należy tych dwóch porządków mieszać: 
odpowiedzialności za władzę i odpowiedzialności za dobre reprezentowanie wyborców, bez posiadania władzy. 
Klub Radnych Niezależnych rozliczać będziemy z tej drugiej funkcji, a większość rady z pierwszej. Zacznijmy 
ocenianie już od początku kadencji, tak byśmy u jej końca mieli wyrobiony sąd.

 • Prawnicza pierwsza pomoc
Zakończyła się kampania wyborcza. Znawcy łomian-
kowskiej sceny przypuszczają, że Burmistrz będzie 
chciał rozliczyć się z pracownikami, o innych niż on 
poglądach na nasze miasto. Nie można wyklu-
czyć zwolnień w Urzędzie Miejskim. Czy uda się 
je przeprowadzić, zależy w dużym stopniu od 
determinacji pracowników i profesjonalizmu obrony.
Dialog proponuje bezpłatną pomoc wszystkim, 
których prawa pracownicze mogłyby być naruszo-
ne. Stworzyliśmy kilkuosobowy zespół prawników
gotowych udzielić porady i pierwszej pomocy. W jego 
skład wchodzą również osoby o dużym doświadczeniu 

sędziowskim i radcowskim. W szczególnie skompli-
kowanych przypadkach możemy liczyć na wskazówki 
największych w Polsce autorytetów prawniczych.
Chęć skorzystania z pomocy należy zgłosić przez 
formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.
DialogLomianki.pl lub drogą telefoniczną: 22 376 28 26. 
Gwarantujemy dyskrecję.Gwarantujemy dyskrecję.



 • Bierzemy sprawy w swoje ręce, a burmistrz w swoje
Są dwie filozofie rozwoju miejscowości takiej jak  
Łomianki albo poprzez rozbudzanie aktywności  
i samoświadomości mieszkańców albo przez usypia-
nie takich tendencji i budowanie pozycji wszechwie-
dzącej władzy. My w Dialogu nie mamy wątpliwości. 
Chcemy żyć wśród ludzi aktywnych i świadomych swej 
roli. Przeciwna koncepcja stara się sprowadzić miesz-
kańców do dobrze zaopatrzonych ale bezwolnych pod-
danych. Różnice podejścia widać w ostatnich inicjaty-
wach jakie miały miejsce w naszym mieście.

Cykliczne wydarzenie organizowane od kilku już lat 
przez stowarzyszenie Pracownia Łomianki oparte  
o prosty pomysł – dzieci sprzedają swoje zabawki, 
którymi przestały się już bawić – zyskał sobie ogrom-
ną popularność. Setka sprzedających i wielokrotnie 
więcej osób odwiedzających, to najlepsza recenzja 
przedsięwzięcia. Rzecz jest robiona od początku do 

końca społecznie siła-
mi grupy osób, które 
znalazły przyjemność 
w robieniu czegoś dla 
społeczności. Dzięki ta-
kim działaniom i takim 
ludziom nasze miasto 

zaczyna żyć prawdziwym społecznym życiem, prze-
staje być sypialnią albo zbiorem usługodawców  
i usługobiorców.
Takiego poglądu wyraźnie nie podzielają jednak wła-
dze miasta. Społeczna, oddolna inicjatywa najwyraź-
niej traktowana jest podejrzliwie lub wręcz niechętnie.  
W ubiegłym roku Pracownia Łomianki otrzymała pro-
pozycję, albo impreza objęta zostanie patronatem 
Burmistrza albo za wynajęcie sali trzeba będzie zapła-
cić kilkaset złotych. Organizatorzy są ludźmi ceniącymi 
sobie prawdziwe społeczne działanie, więc odmówili 
podporządkowania się tej niejasnej transakcji i woleli 
zapłacić. W tym roku również za salę trzeba było zapła-
cić, choć niektóre stowarzyszenia np. Łomianki Razem, 
otrzymywały salę bezpłatnie. Pragnąc zapewne doce-
nić społeczny trud wielu zaangażowanych osób, wła-
dze zorganizowały konkurencyjny kiermasz świąteczny 
w tym samym dniu co impreza Pracowni Łomianki.

Inna wieloletnia tradycja to organizowane z inicjaty-
wy samorządu Osiedla Łomianki Stare, mikołajkowe 
spotkanie dzieci i osób niepełnosprawnych oraz dzieci  
z rodzin niezamożnych. Pozornie w Łomiankach nie ma 
ich zbyt wiele ale dzięki staraniom wolontariuszy udało 
się dotrzeć do potrzebujących, którzy na co dzień nie 
są zbyt widoczni. W zeszłym roku, w ostatniej chwili 

Burmistrz cofnął dofinansowanie imprezy. W tym roku 
Rada Miejska specjalną uchwałą zabezpieczyła środki. 

Jednak dziwnym zbiegiem 
okoliczności Burmistrz zor-
ganizował w tym samym 
dniu i o tej samej godzi-
nie Integracyjne Mikołajki  
w ICDS. Podobna przy-

padkowa zbieżność inicjatyw miała miejsce rok temu.  
Ot, taka tutejsza tradycja.

Samorząd Osiedla Trylogia jak zwykle zaskakuje nas 
prostymi i sympatycznymi pomysłami. Tym razem było 
to ubieranie choinki. Oczywiście, że miasto przy-
strojone w świąteczne dekoracje wygląda ładnie.  
Warszawa i inne miasta przyzwyczaiły nas już do tego,  
że na takie przedsię-
wzięcia nie szczędzi się 
publicznych pieniędzy. 
Jest bogato, efektow-
nie i profesjonalnie. Dla 
nas ważne są jednak 
nie  te inicjatywy, które 
dają więcej światła ale takie, które budują lokalne więzi 
i pobudzają aktywność mieszkańców. Dlatego piszemy 
o osiedlowej imprezie wspólnego ubierania jednego 
drzewka, a nie o przystrojeniu wszystkich latarni przy 
głównej ulicy.

Wisiało ich przy naszych ulicach mnóstwo. Nie wszy-
scy je lubią ale większość na nie jednak reaguje. Kam-
pania wyborcza bez banerów – to może się udać tylko  
wyjątkowo i mało kto ma na taki eksperyment odwagę. 
Kampania się jednak kończy i wszystkie elementy rekla-
mowe trzeba usunąć z ulic i… wyrzucić. A może zamiast 
produkować kolejne odpady, jakoś je zagospodarować? 
Dialog znalazł metodę. Z naszych banerów produkuje-
my torby na zakupy. Są solidne i wytrzymują spore obcią-
żenie. Jeśli koś chciałby taką dialogową torbę otrzymać, 
to wystarczy dać nam znać przez formularz kontaktowy 
na www.DialogLomianki.pl, na naszym Facebooku lub 
telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 22 376 28 26.

Liczymy na Wasze darowizny, które pomogą w realizacji 
wielu zaplanowanych już przez nas działań społecznych.

Bazar zabawek używanych Ubieramy choinkę

Banery poszły z torbami

Mikołajki integracyjne


