Program wyborczy Komitetu Wolne Łomianki
Dołożymy starań, żeby Łomianki
stały się idealnym miejscem
do życia dla ludzi ceniących wolność,
o otwartych umysłach i pozytywnym
nastawieniu do życia.

I EDUKACJA:
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”
Seneka Młodszy
Nowoczesne placówki oświaty w Łomiankach o wysokim poziomie
nauczania to inwestycja w dobre wykształcenie Łomianczan i sposób
na przełamanie barier w dostępie do edukacji i dóbr kultury dla
młodych ludzi.

Nasz program opiera się na 4 następujących ﬁlarach:

Nowoczesne placówki oświaty w Łomiankach o wysokim poziomie
nauczania to inwestycja w dobre wykształcenie Łomianczan i sposób na
przełamanie barier w dostępie do edukacji i dóbr kultury dla młodych
ludzi. Proces edukacji nie kończy się jednak na szkolnych murach. Otwiera
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EDUKACJA
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY

III BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI
LOKALNEJ WŚRÓD
MIESZKAŃCÓW
IV PROFESJONALIZACJA
I TRANSPARENTNOŚĆ PRACY
URZĘDNIKÓW

on bowiem szereg nieznanych dotąd możliwości i przyczynia się do
wszechstronnego rozwoju mieszkańców, przystosowując ich do wymogów
partycypacji w życiu społeczno-gospodarczym regionu i realizacji
zawodowej. Razem zbudujemy społeczeństwo złożone z kulturalnych,
otwartych i niezależnych obywateli, współpracujących dla szeroko pojętego
dobra naszej małej ojczyzny. Szkoła nie powinna ograniczać się jedynie do
infrastruktury. Zamierzamy zainwestować w kadrę wykwaliﬁkowanych
nauczycieli i pedagogów, a także w najskuteczniejsze na świecie metody
i techniki w zakresie kształcenia. Razem wybudujemy także nowoczesną
szkołę w Kiełpinie, szkołę z zapleczem sportowym w Dąbrowie Zachodniej
i rozbudujemy szkołę w Dziekanowie Polskim. Zapewnimy Państwa
dzieciom miejsca w przedszkolach.
nowoczesne instytucje oświaty
szeroki dostęp do kultury
wykwaliﬁkowana kadra pedagogiczna
skuteczne metody kształcenia

II INFRASTRUKTURA
Nie ulega wątpliwości, że nasz region potrzebuje nadal wielu inwestycji
w obszarze komunikacji i infrastruktury.

III TOŻSAMOŚĆ LOKALNA WŚRÓD
MIESZKAŃCÓW:
W ostatnich latach zaobserwować mogliśmy demograﬁczne ożywienie
naszego regionu.

Jednymi z ważniejszych zadań, jakie przed sobą stawiamy, są
uporządkowanie komunikacji w gminie i współpraca ze stolicą w celu

Sukcesywnie przybywa przyjezdnych, chętnych do uczestniczenia w

zbudowania efektywnego połączenia z Warszawą.

lokalnych inicjatywach i budowania naszej małej społeczności. Naszym
marzeniem jest, abyśmy wszyscy, niezależnie od pochodzenia mogli

Stawiamy na odnawialne źródła energii w ramach kompleksowej walki

poczuć się prawdziwymi Łomianczanami.

ze smogiem. Dążymy do tego, żeby funkcjonujące w gminie obiekty
użyteczności publicznej były wykorzystywane w 100% - zarówno czasowo,

Wspólnymi siłami będziemy przyczyniać się do wzrostu ogólnego

jak i zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Aby być w stanie w pełni

dobrobytu, by z czystym sumieniem odczuwać dumę ze swojej gminy.

wykorzystać potencjał obiektów na terenie Łomianek, zamierzamy

Stworzymy warunki przyjazne codziennemu życiu, rozrywce, kulturze

zaimplementować energooszczędne, ekologiczne rozwiązania w postaci

i rozwojowi prywatnego biznesu. Zaoferujemy wsparcie dla szerokiej gamy

paneli solarnych oraz innych rozwiązań, które w dużym stopniu

stowarzyszeń, organizacji i inicjatyw społecznych. Pragniemy, żeby każdy

zminimalizują koszty życia mieszkańców. Doprowadzimy do wzmocnienia

z Państwa odczuwał swój niebagatelny wkład do kształtowania przyszłości

wałów przeciwpowodziowych na wybrzeżu Wisły. Zweryﬁkujemy studium

naszej gminy. Zamierzamy również powołać klub wspierający

planów zagospodarowania przestrzennego. Zmodernizujemy straż

i aktywizujący seniorów, a także wykorzystać pełny potencjał Jeziora

pożarną w Łomiankach i OSP w Dziekanowie Polskim. Zadbamy

Kiełpińskiego i Dziekanowskiego w celach rekreacyjnych.

o podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej dla mieszkańców terenów

Dołączcie do nas, a razem zaplanujemy naszą przyszłość.

wiejskich.
budowa społeczeństwa obywatelskiego
Naszym zdaniem Łomianczanie zasługują też na to, by podróżować

warunki przyjazne życiu mieszkańców

autobusami za darmo.

wsparcie dla inicjatyw społecznych
aktywna polityka historyczna

rozbudowa sieci komunikacyjnych
efektywne połączenie z Warszawą
odnawialne źródła energii
optymalne zagospodarowanie przestrzeni

IV PROFESJONALIZACJA I TRANSPARENTNOŚĆ
PRACY URZĘDNIKÓW:
Urzędnicy pracujący na rzecz gminy powinni cechować się
samodzielnością i profesjonalizmem działania, a owoce ich pracy być
transparentne i możliwe do każdorazowego rozliczenia przez
mieszkańców.
Nasz postulat wolności odnosi się także do osób zatrudnionych

Na tych czterech ﬁlarach
zamierzamy budować przyszłość
Łomianek.
Zachęcamy do zjednoczenia się
w słusznej sprawie.

na stanowiskach publicznych z zastrzeżeniem, że w pakiecie z nią
przejmują one niemały bagaż odpowiedzialności. Zależy nam na tym,
by każdy urzędnik miał zagwarantowaną swobodę w podejmowaniu
decyzji, a także by myślał samodzielnie, nie zaś na podstawie skostniałych
procedur biurokratycznych i ponosił ewentualne konsekwencje decyzji,
adekwatne do jego stanowiska.
Najwyższe stanowiska w gminie powinny być piastowane przez
doświadczonych menedżerów, którzy z racji swojego stażu pretendują
do rangi autorytetów w danej dziedzinie i w sposób profesjonalny zdołają
zorganizować pracę swoich podwładnych. Wszystkie wnioski napływające
ze strony mieszkańców i organizacji powinny być rozpatrywane
bezstronnie i sprawiedliwie.

samodzielność decyzyjna urzędników
odpowiedzialna administracja
sprawiedliwie rozpatrywane wnioski
rozliczalność działalności publicznej

Wesprzyjcie swoimi głosami Wolne Łomianki.

