
Sprawozdanie cząstkowe z realizacji zadania 

Głosuj świadomie!
Akcja Masz Głos, Masz Wybór

Nazwa organizacji / grupy: 
  Portal LOMIANKI.INFO

Miejscowość i województwo: 
  Łomianki, woj. mazowieckie

Zespół: ile osób zajmuje się realizacją zadania w Waszej gminie? 
  Realizacją tego zadania zajmują się dwie osoby.

Kontakt z mieszkańcami, władzami i ew. kandydatami. Prosimy o opisanie wszystkich działań, które podjęliście aby 
informować o zadaniu Głosuj świadomie!, (np. spotkania z mieszkańcami, w których uczestniczyliście, przeprowadzone 
sondy i ankiety, spotkania z przedstawicielami władz, rozmowy telefoniczne, korespondencja e-mail).

   Obok promocji działania „Głosuj świadomie” na portalu www.LOMIANKI.INFO, na portalach społecznościowych oraz na 
łamach wydawanego przez nas czasopisma „ŁOMIANKI.INFO” przystąpiliśmy do zbierania opinii wśród mieszkańców na 
temat najważniejszych spraw, którymi – ich zdaniem – powinni zająć się przyszli samorządowcy – burmistrz i radni.  
Opinie obecnie zbierane są w formie ankiety dostępnej na portalu www.LOMIANKI.INFO. (www.wybory2014.lomianki.info)

Praca nad pytaniami do kandydatów. Czy Wasza grupa zaczęła już pracować nad pytaniami do kandydatów?  
Z jakich korzystacie źródeł? Jakie tematy planujecie poruszyć?

   Jeszcze nie zaczęliśmy pracować nad pytaniami. Dajemy sobie czas na spłynięcie jak największej liczby ankiet. Założyliśmy,  
że do września będziemy zbierać opinie mieszkańców, później przeanalizujemy je i sformułujemy pytania do kandydatów.

Inne działania. Czy podejmowaliście inne działania związane ze świadomym głosowaniem lub prowadziliście 
kampanię profrekwencyjną (np. przed wyborami do Parlamentu Europejskiego)? Opiszcie je krótko.

  Przed wyborami do Partamentu Europejskiego zachęcaliśmy mieszkańców naszego miasta na łamach gazety i portalu do 
udziału w wyborach i zapoznania się z kandydatami.

Dalsze działania – Wasze pomysły i plany.Czy planujecie spotkać się z mieszkańcami Waszej gminy i włączyć ich  
w przygotowanie pytań do kandydatów? Kiedy? W jakiej formie?

   We wrześniu na terenie gminy odbywają się dwa, cykliczne już, pikniki. Jeden z nich organizowany jest przez Urząd 
Gminy, drugi przez zarząd jednego z osiedli. Chcielibyśmy, aby pojawiło się tam nasze stoisko informacyjne, gdzie 
mieszkańcy na miejscu mogliby wypełnić ankietę.  
Współpracujemy także z nieformalną grupą „Pozytywnie zakręconych” oraz z Koalicją na rzecz Budżetu Obywatelskiego, 
i członków tych grup – będących także mieszkańcami – chcielibyśmy poprosić o pomoc w przygotowaniu pytań do 
kandydatów. Liczymy na wsparcie sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych.

Jakie macie pomysły na rozpowszechnianie informacji o kandydatach wśród mieszkańców? Z jakich form planujecie 
skorzystać? (np. organizacja debaty, internet, lokalne media, itp.)

  Na pewno korzystać będziemy z portalu internetowego LOMIANKI.INFO, gdzie w specjalnej zakładce zaprezentujemy 
sylwetki kandydatów i ich odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Może znajdzie się na te informacje miejsce również 
w gazecie „ŁOMIANKI.INFO”, ale z racji ograniczonej liczby stron może się to okazać niemożliwe. W takim przypadku na 
łamach gazety będziemy informować gdzie dostępne będą informacje o kandydatach.  
Nadal będziemy zachęcać do świadomego udziału wyborach samorządowych, namawiając mieszkańców do 
zainteresowania się sprawami swojej małej ojczyzny.

   Planujemy także zorganizować Drugą Debatę Kandydatów na Burmistrza Łomianek. Pierwsza Debata organizowana 
przez www.LOMIANKI.INFO odbyła się przy okazji poprzednich wyborów samorządowych, cztery lata temu i cieszyła się 
bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mamy nadzieję, że i tym razem, odbędzie się ona w ogólnodostępnej, 
udostępnionej na tę okazję przez władze Łomianek, auli Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach.
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