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Łomianki muzyką „na żywo” stoją. We wrześniu każdy, kto ceni dobre dźwięki, mógł znaleźć
coś dla siebie... Oby nadchodzący czas jesiennych koncertów klubowych był równie udany!
Lemon Tree trzyma poziom. Ostatni koncert Janusza „Yaniny” Iwańskigo był wydarzeniem. Muzyk – legenda
polskiej sceny – wykonał kompozycje nie tylko swoje, ale też Lennona i McCartneya. Było po polsku, bo polskie
chłopaki śpiewają dla polskich dziewczyn piosenki o miłości... po polsku :)
W Jazz Cafe swoje kolejne urodziny – koncertowo – obchodziła Dorota Miśkiewicz. Goście dopisali.
Był Grzegorz Turnau, był Michael Patches Stewart, był Tomasz Stockinger. Było, jak zawsze w Jazz Cafe, na
najwyższym poziomie muzycznym, było nastrojowo, było eskperymentalnie, było przefajnie z niespodziankami...
Jack's Club i motocykliści z klubu Skorpion zaprosili na koncert łomiankowskiej kapeli Bike Lovers,
połączony z urodzinami „Jacka Daniłowskiego”. Było gorrrrrąco, było głośno, było rockowo....
Inny charakter miał plenerowy występ Pawła Kukiza, Norberta „Smoły” Smolińskiego i Teatru od Czapy.
Wielbiciele piosenek patriotycznych (na rockowo) mogli być zadowoleni. Było patriotycznie i trochę politycznie...
Podczas hip-hopowego koncertu w ICDS optymistycznym przekazem Bob One i Bas Tajpan porwali
do rytmicznego pląsu dziesiątki nastolatków.... Łomianki narobiły hałasu! Oby tak dalej!
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7 września w Lemon Tree
odbył się Piknik Rodzinny Osiedla
Dąbrowa Zachodnia, organizowany
przez samych mieszkańców
– dla mieszkańców...
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Był aktywny, energiczny, czuł się
niezastąpiony, planował przyszłość.
Ta okazała się nieprzewidywalna...
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Szkoły Podstawowej
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Piknik rodzinny - piknik mieszkańców
7 września, na terenie restauracji Lemon Tree odbył się Piknik Rodzinny Osiedla Dąbrowa
Zachodnia. Piknik organizowany przez samych mieszkańców – dla mieszkańców, bez udziału
samorządowych pracowników etatowych, bez patronatów i potężnych publicznych środków finansowych. Ta prawdziwie sąsiedzka impreza jest największą i cenioną – nie tylko przez mieszkańców Dąbrowy – imprezą w Łomiankach.

Gruuuubo ponad 1000 osób

Impreza zaczęła się o 15:30, a już przed 18:00 zostały
rozdane wszystkie z 800 kuponów na gratisowe kiełbaski i ciastka. Szerokie spektrum twórczo aktywizujących
atrakcji dla dzieci skłaniało do zabawy, a niepowtarzalna atmosfera ogrodu Lemon Tree sprzyjała sąsiedzkim
pogawędkom. Tegoroczna impreza – w porównaniu do
zeszłorocznej – odbywała się na terenie powiększonym
niemal dwukrotnie, co pozwoliło uniknąć tłoku, który był
odczuwalny w poprzednich edycjach.

Dla małych i dużych...

Na pikniku – jak i w poprzednich edycjach – łomiankowscy przedsiębiorcy i sami mieszkańcy, na zorganizowanych stoiskach proponowali odwiedzającym pokazy
sportowe, zajęcia plastyczne, porady i stoiska z poczęstunkami. Wśród mieszkańców rozlosowano nagrody
(główna nagroda, ufundowana przez Auto Idea – mercedes na weekend), przeprowadzono licytację. Dużym
zainteresowaniem cieszył się pokaz – dynamiczna scenka
z szablą w roli głównej – zorganizowany przez gospodarzy
terenu – Artura i Anetę Szlupowicz wraz z przyjaciółmi.
Osobom i firmom zaangażowanym w organizację Pikniku dziękują organizatorzy...
„Nasz IV Piknik Rodzinny w Dąbrowie odbył się przy
użyciu skromnych środków finansowych z Budżetu Gminy, ale przede wszystkim dzięki hojnym sponsorom – firmie Auto Idea, Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielczemu w Łomiankach i dzięki osobistemu zaangażowaniu
i bezinteresownej pomocy mieszkańców Dąbrowy. W tym
dniu mieszkańcy mieli okazję spotkać się, poznać bliżej,
spędzić mile czas, dowiedzieć się o ofercie firm działających w Łomiankach. Firmy Piwoński, Datmus, Sowa
oraz Vinimex przygotowały degustacje swoich produktów i możliwość zakupu ich wspaniałych wyrobów. Atrakcję dla dzieci zapewniły Frajda, Okami Judo, Pracownia Artystycza Doroty Słowińskiej „Dzieci Potrafią”,
przedszkole językowe Treehouse, Kokko Art, Swing,
Wilczeniec oraz „Świat wyobraźni” Doroty Król.
Panie mogły skorzystać z promocyjnych zabiegów przeprowadzanych przez Africa Day Spa, porad kosmetycznych
Go4Wax, poradzić się w sprawach ogrodniczych u architekt
zieleni Anny Szafrańskiej. Wszelkich porad z dziedziny
architektury udzielała Kasia Słupeczańska, właścicielka
firmy Mixstudio, a tajniki dobrej klimatyzacji i wentylacji
zdradzała firma DOBRAKLIMA.pl.
Grupa Tworzę Bo prezentowała swoje wyroby rękodzieła. Państwo Marysia i Jarek Łuczkiewiczowie przynieśli
przez siebie wyhodowane byliny – wystawione na sprzedaż
pięknie zdobiły „piwogródek”. Swoje stoisko miała też łomiankowska grupa Zwierzęta z Łomianek, dzięki której

właściciele znajdują zagubionego czworonoga, a czworonóg znajduje zagubionego właściciela.
Na terenie Pikniku trwały także 2 wystawy – we wnętrzu
Lemon Tree wystawa prac z warsztatów letnich prowadzonych przez p. Dorotę Słowińską, oraz wystawa najnowszych dzieł p. Barbary Raszewskiej wyeksponowana na
scenie, na której odbywały się koncerty.
Pani Barbara Raszewska, architekt, artysta malarz, przekazała jedno ze swoich dzieł na licytację, dzięki której zebrane fundusze miały wesprzeć Szpital dla Dzieci w Dziekanowie Leśnym. Niestety osoba, która wylicytowała obraz do tej
pory nie skontaktowała się z artystką... Czekamy!
Bardzo wiele się działo, nie wszystko da się opisać, nie wszystkich wystawców wymienić, ale wszystkim pragniemy za udział
serdecznie podziękować. Pani Barbarze należą się szczególne
podziękowania za wrażliwość i społeczną postawę.
Podziękowania za bezinteresowną pomoc w organizacji
pikniku należą się także: p. Robertowi Piwońskiemu za
podarowanie chleba, p. Michałowi Markowskiemu za pomoc w redagowaniu gazetki piknikowej, właścicielowi firmy
spedycyjnej „STRAMA” p. Józefowi Stramie za pożyczenie samochodu, który służył jako scena, dyrektorowi ICDS
p. Jerzemu Warchołowi za pożyczenie podestów, p. Lechowi Chodupskiemu, właścicielowi firmy Taxi Łomianki za pomoc w przewiezieniu podestów, architektowi zieleni p. Annie
Szafrańskiej, państwu Marysi i Jarkowi Łuczkiewiczom
za pomoc i osobiste zaangażowanie w poprawę wyglądu
terenu, za zaaranżowanie ścieżki dla pieszych (przez furtkę).
Firmie GIMAT za darmowy pokaz sztucznych ogni".

Polska Janis Joplin i polski Jim Morrison

Imprezę uświetniły koncerty. Występ Jolanty Litwin-Sarzyńskiej (polskiej Janis Jopin z Teatru Syrena) oraz Marcina
Rychlika (grającego rolę Jima Morrisona w Teatrze Rampa w
przedstawieniu pt. Jeździec burzy) wraz z zespołem zachęcił zgromadzonych do tańca w rytm dobrej, granej na żywo
muzyki. Obeszło się bez diskopolo i bezguścia w stylu umpa
-umpa, ostatnio regularnie serwowanego na imprezach

tanecznych. Wieczór zakończył kilkuminutowy, imponujący
pokaz sztucznych ogni, zorganizowany przez mieszkańca
Łomianek – Grzegorza Targońskiego i jego firmę GIMAT.

Dialog, monolog, rozmowa...
wyborczy dylemat

Na Pikniku w oczy rzucał się kolor pomarańczowy – kolor
Dialogu – stowarzyszenia mieszkańców, którzy chcą zmienić
Łomianki. Członkowie Stowarzyszenia, których kandydatem
na burmistrza jest Witold Gawda, zapraszali mieszkańców
do dialogu. Pytali o to, co dla mieszkańców Łomianek jest
najistotniejsze – co im się w Łomiankach podoba, a co by
zmienili. Wszyscy chętni mogli wypełnić ankietę.
Burmistrz Tomasz Dąbrowski zaproponował mieszkańcom monolog i akcję ulotkową. Mimo umowy, że ze sceny
ma nie być przemówień (Zarząd Osiedla miał przywitać
mieszkańców i przedstawić organizatorów), burmistrz
uraczył zgromadzonych przemową o swoich osiągnięciach. Zgromadzeni jednoznacznie odebrali to jako agitację wyborczą. Zastępca burmistrza Piotr Rusiecki i Joanna
Roszkowska z „Łomianki Razem” zajęli się dystrybucją
ulotek na temat dokonań władzy. Burmistrzowi aktywnie towarzyszył dyrektor Domu Kultury Miłosz Manasterski i osoby związane z tzw. czerwoną gazetą o tytule
„Łomianki”. Niestety znaczna część ulotek – porzucona
przez obdarowanych – zasnuła trawnik Lemon Tree.
Na pikniku można było też porozmawiać w niezobowiązujących okolicznościach i sytuacjach z dwoma innymi kandydatami na stanowisko Burmistrza Łomianek
w nadchodzących wyborach. Piknik odwiedził Wiesław
Pszczółkowski oraz Marcin Pawlicki.

Burmistrzowi Dąbrowskiemu
nie podobało się :(

Pracy oraz zaangażowania mieszkańców w organizację
imprezy nie docenił Urząd kierowany przez burmistrza
Tomasza Dąbrowskiego. Już na pikniku było słychać szepty „...trzeba napisać, że było nudno i że było mało ludzi”.
No cóż... jak widać nie wszystkim się podoba, że mieszkańcy organizują się sami. Nie wszystkim się podoba, że
mieszkańcy potrafią bez patronatów, bez zaangażowania
sztabu pracowników etatowych, bez zaangażowania potężnych środków publicznych zorganizować największą
imprezę osiedlową w Łomiankach.
Jak informują organizatorzy – Zarząd Osiedla Dąbrowa
Zachodnia – na imprezę przeznaczono 2900 zł z budżetu osiedla, 3000 zł wpłynęło do sponsorów. „Dodatkowo
wkład pracy, świadczenia rzeczowe mieszkańców i firm są
niepoliczalne, ale z pewnością więcej warte niż wkłady finansowe..." – informują organizatorzy.
Swojego rozgoryczenia nie kryje gospodarz Pikniku – Aneta Szlupowicz – „Z relacji z Gazety Łomiankowskiej wynika, że
wszystko co się działo na pikniku to obecność Burmistrza i jego
wspaniałe przemówienie. Poza tym były takie nudy, że „odbiło
się to na frekwencji”. Natomiast podobno wspaniale udało się
śniadanie na trawie organizowane osobiście przez Burmistrza
Tomasza Dąbrowskiego. Ponoć były tłumy... No cóż, dobrego
słowa od świty Burmistrza nie doczekaliśmy się. O sobie chociaż
są w stanie dobrze napisać. To doceniamy".
/mm.
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Eugeniusz
Z pracowni rzeźbiarskiej pana Eugeniusza bije ciepło, którego źródłem nie jest jedynie rozgrzany piecyk „koza", ale przede
wszystkim energia i serdeczność gospodarza. Związany z Łomiankami od urodzenia, początkowo mieszkał w Burakowie,
a po założeniu rodziny osiadł w Kiełpinie przy ulicy Jarzębinowej, gdzie w pierwszej połowie lat 90-tych założył i rozwijał firmę
transportową. Był aktywny, energiczny, czuł się niezastąpiony, planował przyszłość. Ta okazała się nieprzewidywalna.
O tragicznej ale jednocześnie optymistycznej historii pana Eugeniusza opowiedziała
mi jego sąsiadka, Małgorzata Dońska, która przez wiele lat obserwowała życie
rzeźbiarza, wcześniej przedsiębiorcy, jego zmagania z chorobą, powrót do
samodzielności, rozwijanie pasji i talentu rzeźbiarskiego. Siedząc w kuchni przy gorącej
herbacie z cytryną usłyszałam historię człowieka silnego, dobrego, który po ciężkiej,
w zasadzie beznadziejnej chorobie podniósł się do życia. I jest to już inne życie.
Eugeniusz Brylewski jest rzeźbiarzem, tworzy płaskorzeźby z drewna lipowego.
Ale jest też człowiekiem, który przeżył udar niedokrwienny mózgu i był całkowicie
sparaliżowany. Rozmowa z panem Eugeniuszem dodaje sił, to człowiek pogodny,
jednocześnie zdeterminowany. Przez ostatnie lata stworzył kilkadziesiąt płaskorzeźb,
z których większość będzie pokazana na wystawie, której wernisaż odbędzie się
w niedzielę, 26 października o godzinie 18.00 w Domu Kultury w Łomiankach.
Warto obejrzeć wystawę i poznać człowieka, który nie dał się chorobie,
a swoje dzieła tworzy „od serca” i oddaje ludziom.
Sylwia Maksim-Wójcicka: Dlaczego akurat
rzeźba?
Eugeniusz Brylewski: Ciągnęło mnie do tego
od dzieciństwa. Byłem kajakarzem, trenowałem w Spójni Warszawa, gdzie zdobywałem
z kolegami medale w regatach podczas mistrzostw Polski. Kiedyś na zgrupowaniu znalazłem kawałek drewna i wyrzeźbiłem z tego
maskę, mam ją do dziś. Niby nic takiego, ale
poczułem jakiś pociąg do dłubania w drew-

4

nie. Potem czasem coś sobie wystrugałem,
jakieś figurki, małe obrazki, kwiatki, ale nie
było to nic poważnego.
SMW: To nie był wówczas cel pana życia?
EB: Założyłem rodzinę, firmę, przyszły obowiązki, odpowiadałem za innych, nie było więc czasu
na takie hobby. Trzeba było zarabiać pieniądze,
wykończyć dom. Sądziłem, że przede mną jeszcze
wiele lat życia pełnego wyzwań i może kiedyś, na
starość wrócę do rzeźbienia.

SMW: I co się stało?
EB: To był zwyczajny dzień 18 lat temu. Skończyłem
pracę i poszedłem spać. A rano już nie wstałem.
Udar niedokrwienny mózgu i moje dotychczasowe
życie skończyło się...
SMW: W codziennym życiu nie myślimy o tym, że
może spotkać nas coś złego, nie planujemy takich zdarzeń, a więc nie jesteśmy na nie przygotowani. Każdy z nas myśli „mnie to nie dotyczy”.
EB: Też tak myślałem, czułem się zdrowy. Po długim leczeniu w szpitalach przywieziono mnie do
domu. Byłem całkiem bezwładny, jak worek czy
roślina, nie potrafiłem mówić ani poruszać się,
całkowicie zależny od innych. Zapomniałem wiele
słów, nawet nie potrafiłem się podpisać. Leżałem,
patrzyłem w sufit i myślałem.
SMW: Dziś widzę przed sobą zdrowego, pogodnego człowieka.
EB: Bo to był cud! Owszem, okupiony ogromnym
wysiłkiem i pracą, ale cud. Kiedy dzięki rehabilitacji potrafiłem już zrobić krok, zacząłem chodzić
w kółko. Pomyślałem sobie, że jak skończę chodzić,
to na dywanie zostanie ślad w postaci wyciętego
od chodzika kółka (śmiech). Potem ustawiałem na
krzesłach deskę i usiłowałem przejść nad nią. Nie
dawałem rady. Mózg wysyłał do nogi nakaz podniesienia się, ale ona nie słuchała. Trzeba było setek
prób, żeby się udało. Nie było łatwo. Żeby zacząć
dochodzić do siebie potrzebowałem silnej woli,
uporu i pomocy opatrzności bożej. Ten proces nadal trwa. Choroba zostawiła we mnie wiele śladów.
Jak człowiek jest zdrowy, to może robić kilka rzeczy
na raz nawet o tym nie myśląc. Np. jadąc na rowerze trzymasz równowagę, pedałujesz, pokazujesz

ręką gdzie chcesz skręcić, rozglądasz się i rozmawiasz. Ta choroba powoduje, że muszę skupić się
na jednym zadaniu, aby wykonać je dobrze. Kiedy
uczyłem się chodzić myślałem tylko o tej czynności,
nie potrafiłem w tym samym czasie zajmować się
czymś innym, np. rozmawiać.
SMW: Czy rzeźba to była też forma rehabilitacji?
EB: Na pewno psychicznej. Czułem się mało potrzebny, bezużyteczny. Szukałem więc możliwości
jakiegoś zajęcia, żeby nie myśleć o tej tragedii, musiałem się za siebie wziąć. A że kiedyś potrafiłem
wszystko naprawić czy zbudować to szukałem
okazji do sprawdzenia, czy te umiejętności we mnie
zostały. No i udało się – kiedy jeszcze nie mogłem

samodzielnie poruszać się, naprawiłem szwagierce
zamek w drzwiach. Okazało się, że moja pamięć
techniczna nie uległa zniszczeniu. Dalej szukałem
zajęcia, żeby coś robić, zapomnieć o chorobie. Wtedy wróciłem do rzeźbienia.
SMW: W pana pracowni nie ma rzeźb, jest za to
mnóstwo narzędzi stolarskich.
EB: Bo ja nie rzeźbię dla siebie. To co tworzę przekazuję innym, żeby ludzie cieszyli się z mojej pracy, żeby wiedzieli, że te wszystkie przedmioty powstają głęboko w moim sercu. Kiedy oni to wiedzą
i czują, ja również odczuwam satysfakcję. Zaczynając nowy projekt podchodzę do niego całym
sobą, każdy jest ważny, bo jest jakimś kawałkiem

mnie. Zajmuję się płaskorzeźbą z prostego powodu
– jedna ręka jest znacznie słabsza i służy mi tylko
za podpórkę, nie mogę więc rzeźbić figurek. A narzędzia zbieram od lat, część też zrobiłem sam, bo
będąc na rencie nie mogę sobie pozwolić na zakup
nowoczesnych urządzeń stolarskich.
SMW: Ile czasu dziennie spędza pan w pracowni?
EB: Zależy od dnia i natchnienia, czasem 4-5 godzin,
a czasem nie zaglądam tu wcale. Jedna praca zabiera
około miesiąca. I tak już uzbierało się około 50 prac.
SMW: Część z nich zobaczymy na wystawie,
która odbędzie się niebawem w Domu Kultury
w Łomiankach. Czy czuje pan niepokój przed
publicznym pokazaniem swoich rzeźb?
EB: Celem tej wystawy nie będzie tylko przedstawienie tego co do tej pory zrobiłem, ale też pokazanie
ludziom, którzy doświadczyli podobnej tragedii,
stracili zdrowie, czują się niepotrzebni, że nie wolno
się poddawać czy oglądać na innych, trzeba pracować i codziennie walczyć ze sobą, swoją ułomnością, słabościami, a efekty przyjdą. Każda sytuacja
przynosi nam jakieś dobro, trzeba je tylko odkryć.
To jest bardzo trudne, ale przecież gdyby nie mój
wypadek, nigdy pewnie nie zacząłbym tworzyć.
Robiłbym coś innego, coś w życiu by mnie ominęło.
Bo ja rzeczywiście straciłem firmę, straciłem zdrowie, ale też coś komuś dałem z siebie. I to jest dla
mnie najważniejsze.
SMW: Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam
czytelników Łomianki.info do obejrzenia wystawy prac pana Eugeniusza w Domu Kultury
w Łomiankach.
_____________________________________
Zdjęcia: G. Stykowski,
http://blog.lifenotes.pl/2014/08/eugeniusz

Wernisaż wystawy prac Eugeniusza Brylewskiego „OD SERCA”
Dom Kultury w Łomiankach, 26 października 2014 r. (niedziela), godz. 18.00.
Wystawa potrwa do końca 2014 roku.
Sponsorzy wystawy: STAJNIA LIDER Kępa Kiełpińska, Cukiernia TIRAMISU, Gabinet pielęgnacji dłoni i stóp METAMORFOZA
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Potrzeba
prawdziwego
gospodarza
Rozmowa z niezależnym kandydatem
na burmistrza Łomianek
Panem Wiesławem Pszczółkowskim
z komitetu Zgoda Buduje Przyszłość.
Postanowił Pan kandydować na burmistrza Łomianek. Co Pana skłoniło do
podjęcia takiej decyzji? Pełnił Pan już
przecież taką funkcję w poprzedniej kadencji...
Tak podjąłem już decyzję o kandydowaniu. Nie ukrywam, iż do jej podjęcia przyczynili się mieszkańcy. Pozytywne opinie
na temat funkcjonowania urzędu w mojej
kadencji i rzeczowej współpracy z Radą
Miejską sprawiły mi dużo satysfakcji. Jednakże, podchodzę obecnie do wszystkiego z pewną rezerwą. Mam świadomość, iż
wiele zagadnień, z różnych dziedzin życia
publicznego, udało się ułożyć, bądź rozpocząć proces rozłożony na wiele lat. Są także dziedziny, które można było rozwiązać
szybciej a jednak czasu zabrakło. Niestety
w 2010 roku przegrałem wybory samorządowe różnicą 119 głosów. Czy jest czas na
„come back”? Myślę, że tak. Mieszkańcom
Łomianek należy się uczciwy, sprawdzony, doświadczony samorządowiec, który
wyciągnął wnioski z poprzedniej i obecnej
kadencji. Potrzeba prawdziwego gospodarza. Nie takiego, który śpiewa, bądź tańczy na potańcówkach, lecz takiego, który
sprawnie, bez zbędnej zwłoki i koniecznej
nauki, w zgodzie z Radą Miejską, zrealizuje plan inwestycyjny i społeczny.
Jakie stawia Pan sobie cele, których nie
udało się zrealizować w poprzedniej kadencji, których nie zrealizował, mimo
obietnic, obecny burmistrz, a które mogłyby poprawić sytuację mieszkańców...
Czyli jaka jest Pana wizja rozwoju miasta i gminy Łomianki?

Będę przekonywał mieszkańców, iż powrót
na ścieżkę rozwoju i należytego tempa
zmian jest możliwy. Chciałbym poświęcić się kilku ważnym dziedzinom, które są
możliwe do realizacji na przestrzeni 3-8
lat. Wymagają natychmiastowego działania ze strony władzy samorządowej i są
oczekiwane przez mieszkańców. Pierwszą
sprawą jest przywrócenie zaufania do instytucji samorządowej. Określenie samorządność jest znane od wieków. Nie oznacza to jednak rządów jednej osoby bądź
kliki zaufanych bez szerokiej akceptacji
i współpracy. Należy natychmiast przywrócić współpracę organu stanowiącego,
czyli Rady Miejskiej z organem wykonawczym, czyli burmistrzem. Brak takiego
porozumienia doprowadził Łomianki do
granicy śmieszności. Tu jednak nie ma
się z czego śmiać. Tylko należy dołożyć
wszelkich starań aby dla dobra Łomianek
wykazać zdolność porozumienia ponad
podziałami, w imię dobrze rozumianego
lokalnego interesu. Innymi słowy, bardzo ważna jest nie tylko dla samorządu,
lecz także dla przyszłości Łomianek zdolność samorządu do respektowania zasad
maksymalnej tolerancji i różnorodności.
Kolejnym zadaniem dla nowych władz
będzie naprawa infrastruktury drogowej,
po wybudowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej. Do tego jest niezbędne doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje. Od
14 lat pracuję w służbach inwestycyjnych
samorządu i mam w tym zakresie wiele
do zaoferowania. Chciałbym jak najszybciej doprowadzić główną ulicę miasta
Warszawską, do standardu, w jakim została zmodernizowana w czasie trwania

mojej kadencji, na odcinku, od Wiślanej
do Kasztanowej. Kolejną dziedziną jest
oświata. Zwiększająca się liczba mieszkańców wymaga od samorządu podjęcia
natychmiastowych decyzji. Trzeba rozbudować szkoły w Dziekanowie Polskim
i Sadowej oraz wybudować nową, bądź
dwie mniejsze w dwóch różnych lokalizacjach. Pamiętam także o głównym zagrożeniu jakim jest wał wiślany. Przez ostatnie
4 lata nie zrobiono nic pożytecznego w tej
sprawie za wyjątkiem odebrania dokumentacji technicznej przebudowy wału na odcinku łomiankowskim, zleconej za mojej
kadencji. Chciałbym mieszkać w mieście
pełnym zieleni i wygód. Szybko dojeżdżać
do Warszawy i mieć pewność, iż miastem
zarządzają uczciwi, doświadczeni ludzie,
chcący współpracować z różnymi środowiskami, dla dobra Łomianek. Marzy mi
się spokojny, zrównoważony rozwój miasta
w obszarach, które są chronione a zatem
dla nas i kolejnych pokoleń – cenne. Oczekiwałbym od władz samorządowych troski
o nasze dzieci i wnuki bez nachalnej propagandy o mitycznych sukcesach. Bez bitew
i potańcówek na deskach organizowanych
na terenach obiektów oświatowych, z beczkami wylewanego piwa.
Ma Pan bardzo ciekawy i wielostronny
program wyborczy, który uwzględnia...
i potrzeby człowieka... i potrzeby miasta... i potrzeby poszczególnych sołectw
i osiedli, biorąc pod uwagę ich walory
środowiska naturalnego.
Tak, bo każdy burmistrz musi wziąć pod
uwagę potrzeby mieszkańców w ska-

www.ZgodaBudujePrzyszlosc.pl

li miasta. Oznacza to, że do niego należy
wyciąganie wniosków w zakresie potrzeb,
przekonanie do nich Rady Miejskiej i ich
realizacja. Niektóre zadania muszą być
rozłożone w czasie. Żadna gmina, no, może
z wyjątkiem tych, na których zlokalizowane
są kopalnie nie podoła wszystkim planom
od strony finansowej. Bo jak mówi teoria
ekonomii, potrzeby ludzkie są nieograniczone. Zasoby jednak tak. Takim pilnym
zadaniem jest rozbudowa szkół. O tym już
mówiłem. Powinniśmy zadbać o budowę
żłobka. Rozwój przedszkoli powinno się
zostawić przedsiębiorczym mieszkańcom,
którzy swój kapitał będą chcieli zainwestować w tę dziedzinę. Gmina powinna subtelnie sprawdzać rozwój takiej działalności,
służąc pomocą prawną i administracyjną.
Należy zakończyć uchwalanie planów miejscowych, dzięki którym rozwój Łomianek
może zmierzać w kierunku, uznanym
przez mieszkańców, za bezpieczny. Do wykorzystania są walory klimatyczne i przyrodnicze. Miasto nie może się rozwijać bez
określenia polityki przestrzennej na długie
lata. Kolejną dziedziną jest poprawa bezpieczeństwa, zbudowania miasta bez barier
społecznych i komunikacyjnych, przyjaznego dla osób starszych, wraz z zapewnieniem przychylności dla nowych inwestorów
i tworzeniem inkubatora przedsiębiorczości. Do koniecznych i bardzo przydatnych
dla samorządu należy współpraca z tzw.
III sektorem, czyli z fundacjami i stowarzyszeniami, które swoją działalność mają
ukierunkowaną na pomoc ludziom i otoczeniu. Nasze walory przyrodnicze musimy wykorzystać dla dobra mieszkańców.
Wisła i jeziora czekają na gospodarza, który wspólnie z właścicielami i zarządcami
wykorzysta ich położenie.
Był Pan atakowany przez obecny zarząd
miasta i gminy Łomianki, że po zakończeniu Pana kadencji wystąpiło poważne
zadłużenie spółek gminnych.,.
No cóż, to czysta demagogia i PR-owska
zagrywka obecnej władzy. Zarazem „sprytna inżynieria finansowa”, bo spółki były
i są dotowane z budżetu gminy w różnych
formach. Podam przykłady. Otóż w latach
mojej kadencji dopłaty do spółek wyniosły
łącznie 41,22 mln zł. Środki zostały wydane na bieżące funkcjonowanie spółek bądź
wyrównanie strat. W obecnej kadencji
taka dopłata wyniesie łącznie 62,01 mln
zł.. Zatem więcej o 21 mln zł. Można zadać
pytanie, czy tylko z tej skromnej różnicy
w dopłacie, w obecnej kadencji, pojawił się
zysk. Otóż nie!!!!. Podam przykłady – ceny

biletów w spółce komunikacyjnej wzrosły
z 3,20 zł do 4,80 zł, więc 50%, a autobusy
są nowe, kupione w poprzedniej kadencji.
Więc były na gwarancji i nie wymagały
napraw jak te w latach przed rokiem 2011.
Dodatkowo jeżdżą częściej do Młocin niż
na Marymont, więc mają mniejsze koszty paliwa. W drugiej spółce – ZWiK cena
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków wzrosła z 7,75 zł/m3 do 10,90 zł za
m3, czyli o 41 % więcej niż w 2010 roku.
Kto zatem wypracował zyski?. Otóż okazuje się, że to mieszkańcy płacą za zyski,
które absolutnie nie powinny pojawiać
się w spółkach komunalnych. Dodatkowo od zysków spółki płacą podatek, który
zasila budżet krajowy a uszczupla budżet
mieszkańców Łomianek. Podam przykład
spółki KMŁ (autobusy). Za mojej kadencji KMŁ środki na funkcjonowanie miała
tylko ze sprzedaży biletów za przejazdy.
Więc co roku była strata, bo za same bilety
nie można było remontować autobusów
i utrzymywać bazy transportowej. Stratę
pokrywała gmina jako właściciel 100%
akcji ale dopiero po zakończonym roku
i wykazanej stracie. Pod koniec 2010 roku
podpisałem umowę z KMŁ, na podstawie
której spółka wykonuje obecnie przewozy,
więc świadczy usługę, za którą wystawia
gminie co miesiąc fakturę. Obecnie Gmina płaci więcej środków na rzecz spółki
o100 % niż za mojej kadencji. Ale to jest
już zysk!! Różnica polega tylko na tym,
że wcześniej spółka otrzymywała środki
po zakończonym roku rozrachunkowym
i nazywało się to stratą. Obecnie, zaś
spółka otrzymuje środki o 100% wyższe,
z góry, co miesiąc i to nazywa się zyskiem.
Czyli.. gdyby miał Pan ocenić dobiegającą
końca kadencję obecnego burmistrza to…
Oceniłbym niestety bardzo negatywnie. Wprawdzie w pierwszym roku sytuacja wyglądała obiecująco bo burmistrz
otwierał nowo wybudowane obiekty jak;
Dom Kultury, Strażnica OSP. Budynek
Komunalny oraz kontynuował roboty
z poprzedniej kadencji ale szybko tempo
uległo załamaniu. Później było tylko gorzej. Na końcowej ocenie zaważyły ciągłe
kłótnie z Radą Miejską i wykazany brak
szacunku dla wzajemnej tolerancji dwóch
organów samorządności w poczuciu odpowiedzialności za sprawy naszego miasta. Doceniam zdobycie środków unijnych na budowę wodno-kanalizacyjną,
a właściwie wykorzystanie i zagospodarowanie pozwoleń na budowę sieci wodno-

kanalizacyjną, zleconych w mojej kadencji
i dokumentów strategicznych jak: strategia
Zrównoważonego Rozwoju do 2020 roku,
Wieloletni Program Inwestycyjny i Wieloletni Plan Finansowy, uchwalono plany
miejscowe, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy
sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie,
aktualizacje map do celów projektowych,
przekazano działki do spółki ZWiK niezbędne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Obawiam się jednak, iż
realizacja tego projektu może zakończyć
się katastrofą dla budżetu gminy, jeżeli
spółka ZWiK nie zrealizuje zobowiązań
umownych. Przyjdzie nam zwrócić dotacje unijne.
Mieszka Pan prawie 32 lata w Łomiankach. Polubił Pan to miasto... Zadbał
Pan o wszystkie prawie miejsca pamięci
narodowej na terenie naszej gminy i odnowił je Pan...
Pamięć o bohaterach z lat 1939-1945 jest
naszym obowiązkiem. My i nasze dzieci
powinniśmy być wdzięczni ludziom, którzy oddawali życie za naszą wolność. Dzisiaj, kiedy żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju należy oddawać im hołd,
cześć i szacunek.
W czasie Pana kadencji Łomianki zyskały prestiżowy tytuł „Miasto-przyjazne
Biznesowi – 2009”. Może teraz, jeśli Pan
wygra zyskają sobie nowy tytuł „Miasto
bez barier – przyjazne mieszkańcom –
2015”.
Tak, warto o tym pamiętać, iż byliśmy
laureatami w rankingu miast najatrakcyjniejszych dla biznesu, sporządzanym
przez miesięcznik ‘Forbes”. Gmina zajęła
II miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich w Polsce. Ze smutkiem stwierdzam,
iż w jubileuszowej edycji w rankingu samorządów w 2014 roku, organizowanym
przez dziennik Rzeczpospolita, gmina
Łomianki nie znalazła się nawet w pierwszej 100 samorządów w Polsce. Kapituła
rankingu z prof. Jerzym Buzkiem brała
pod uwagę takie czynniki jak: rozwój oraz
standard życia mieszkańców, ocena stanu
finansów i wiele innych. Warto wyznaczyć
sobie cel – miasto bez barier 2015 i podążać do jego realizacji.
Rozmawiały:
Elżbieta Podolska
Barbara Okulicz-Sługocka

blog: www.wieslawpszczolkowski.blogspot.com
Materiał wyborczy opłacony przez KWW Zgoda Buduje Przyszłość

Katyń – Ocalić od zapomnienia… Pamiętamy…
W maju 2014 roku, upłynęło pięć
lat od kiedy Społeczność Szkoły
Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej, przystąpiła do Programu Katyń – Ocalić od
zapomnienia, którego celem było
posadzenie do 2010 roku, czyli na
70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej,
21473 dębów.
Dęby symbolizować miały pamięć
o tych, którzy w bestialski sposób pomordowani zostali w Katyniu, Starobielsku, Kozielsku, Ostaszkowie, Twerze – Miednoje. Jeden dąb – to jedno
nazwisko z listy katyńskiej.
Tuż obok naszej, niewielkiej szkoły,
Dąb Pamięci – upamiętnia aspiranta
Michała Adamczyka, s. Antoniego i Walentyny z Dominiaków, ur. 10 września
1903 roku w Warszawie, który wieku
17 lat brał udział w wojnie z bolszewikami. Służył w I Pułku Ułanów Krechowieckich, następnie został żołnierzem
Wojska Polskiego, gdzie do 1 listopada
1926 roku pełnił służbę w Korpusie
Ochrony Pogranicza. 12 grudnia 1928
roku wstąpił do Policji Państwowej
jako kandydat kontraktowy na szeregowego. 25 maja 1929 roku ukończył
szkołę policyjną w Mostach Wielkich.
Skierowano go do powiatu koszyrskiego. Od 2 marca 1931 roku do 8 kwietnia
1932 roku służył na posterunku Uchrynicze-Pniewo. Potem przez dwa lata
w województwie lubelskim. Od 15 lutego 1934 roku pracował w Węgrowie,
następnie do 1937 roku na Posterunku Skórzec, ostatnio jako komendant
posterunku. Od 20 października 1937
roku do września 1939 roku był komendantem posterunku w Sarnakach
(powiat siedlecki). Po 17 września 1939
roku dostał się do sowieckiej niewoli. Z
Ostaszkowa przysłał tylko jeden list...
List z adresem, pod który żona wysłała

do niego fotografię. Na zdjęciu oprócz
dwójki dzieci – Ireny i Ryszarda, na
kolanach mamy leżała maleńka, niedawno urodzona Krystyna. Nie wiadomo, czy fotografia, z której asp. Michał
Adamczyk miał się dowiedzieć o narodzeniu trzeciego dziecka – Krystyny,
trafiła w jego ręce... 22 kwietnia 1940
roku przewieziony został z Ostaszkowa do Tweru, gdzie zamordowano Go,
podobnie jak blisko 22 tysiące jeńców,
jednym strzałem w tył głowy. Jego
ciało spoczywa na Polskim Cmentarzu
Wojennym w Miednoje. Odznaczony
był m.in. brązowym krzyżem zasługi.
11 listopada 2007 roku Prezydent RP
awansował go pośmiertnie do stopnia
aspiranta.
Aby uczcić Jego pamięć i pamięć
o wszystkich poległych i pomordowanych na Golgocie Wschodu przygotowaliśmy uroczystość patriotyczną,
poprzedzoną Mszą św. celebrowaną
przez ks. Proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie
Leśnym – Dariusza Kosk, na którą
przybyli zacni Goście.
Szczególnie miło było nam gościć
córkę naszego bohatera – p. Krystynę Krzyszkowiak, która przygotowała
dla nas przepiękną pamiątkę – poster
stworzony z dokumentów i pamiątek po Ojcu. Zaszczycili nas również
Policjanci – mł. inspektor D. Głowacz
– przedstawiciel Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Komendanci:
Komendy Powiatowej Policji w Babicach – insp. Waldemar Perdion, Komisariatu w Łomiankach – nadkom.
Tomasz Niedźwiedzki, którym serdecznie dziękujemy za uświetnienie
uroczystości przez wystawienie Pocztu Sztandarowego Policji.
Wśród gości byli również Radni
Miasta i Powiatu, Przedstawiciele

Kampinoskiego Parku Narodowego,
Redakcji „Policja 997”, Pani Sołtys
i przedstawiciele Rady Sołeckiej,
Kombatanci i członkowie Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy, Dyrektorzy
Szkół, Rodzice.
Uczniowie klas IV – VI zaprezentowali wzruszający montaż poetycko –
muzyczny, który po trosze przybliżył
tamtejszą rzeczywistość, cierpienie,
tęsknotę, ból. Uczucia towarzyszące
codziennie jeńcom przetrzymywanym
w obozach NKWD, ich rodzinom…
Była to piękna lekcja historii nie tylko dla najmłodszych, również dla nas
dorosłych, bo tak długo będą żyć Oni,
jak długo my będziemy pamiętać…
Najmłodsi przedstawiciele społeczności uczniowskiej odnowili złożone
przed pięcioma laty zobowiązanie do
opieki nad Dębem i pamięci o wszystkich tych, którzy oddali swe życie
w obronie Ojczyzny.
Przykre jest jedynie to, że mimo zaproszenia, po raz kolejny, w tak ważnej
Lekcji Patriotyzmu, nie uczestniczyły
Władze Miasta…
mgr Elżbieta Wojcieszek
nauczycielka
jęz. polskiego i historii,
SP Sadowa

KOMITETY WYBORCZE ZAREJESTROWANE
Wybory samorządowe za niecałe dwa miesiące. 7 października upływa termin
rejestracji kandydatów na radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu,
a 17 października kandydatów na stanowisko burmistrza Łomianek.
Dziś wiemy jakie zostały zarejestrowane komitety wyborcze oraz – nieoficjalnie
– na jakie stanowiska wystawią kandydatów. Informacje oficjalne – niebawem...

KW Forum Samorządowe Gmin – Rada Powiatu WZ
KW Stowarzyszenia PO Zachodniej Stronie – Rada Powiatu WZ
KWW Inicjatywa Obywatelska "Pro Civitas" – Rada Powiatu WZ
KWW Tomasza Dąbrowskiego – Burmistrz, Rada Miejska, Rada Powiatu WZ
KWW Urszuli Gołąb – Burmistrz, Rada Miejska
KWW Zgoda Buduje Przyszłość – Burmistrz, Rada Miejska
KWW Dąbrowa Leśna – Rada Miejska
KWW Dialog Zmieni Łomianki – Burmistrz, Rada Miejska
KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek – Burmistrz, Rada Miejska
KWW "My Razem w Powiecie" – Rada Powiatu WZ
KW Platforma Obywatelska – Burmistrz, Rada Miejska
KW Prawo i Sprawiedliwość – Burmistrz, Rada Miejska, Rada Powiatu WZ
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Czytaj więcej na:
www.wybory2014.lomianki.info

Mieszkańcy Łomianek

mają wybór

Rozmowa
z Marcinem Pawlickim,
szefem Komitetu Wyborczego Wyborców
Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

Robert Chychłowski: – Kim jest Marcin Pawlicki? W internetowych dyskusjach
o Łomiankach ostatnio jest o Panu głośno.
Marcin Pawlicki: – Jestem mieszkańcem Łomianek, szefem Komitetu Wyborczego Wyborców Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek. Mam 39 lat, jestem żonaty
i mam dwoje dzieci. Z zawodu jestem ekonomistą, a od lat zajmuję się IT i nowymi
technologiami. Od ponad dekady współpracuję z samorządami z całej Polski,
w dziedzinach efektywnego opracowywania i wdrażania projektów informatycznych. Obecnie wspieram działania fundacji zajmującej się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla samorządów i przedsiębiorców.
– Sport?
– Jeżdżę na rowerze, na nartach, gram w piłkę nożną. W młodości z sukcesami grałem w koszykówkę w młodzieżowych zespołach, m.in. w Polonii Warszawa.
– Angielski?
– Płynny.
– Dlaczego tworzy Pan komitet wyborczy? Kogo Pan reprezentuje?
– Razem z liczną grupą osób z naszej gminy tworzymy oddolny ruch mieszkańców.
Naszym celem jest przywrócenie wszystkim mieszkańcom Łomianek wiary w to, że
burmistrz ma im pomagać, wspierać, ułatwiać codzienne życie. Urzędnik samorządowy jest dla obywatela, nie odwrotnie.
– Przejdźmy do programu Komitetu.
– Z przyjemnością. Naszym celem jest przyjazne miasto i przyjazna gmina. Wprowadzimy Biuro Obsługi Mieszkańców, czynne od 10 do 18 co najmniej dwa
razy w tygodniu. W jednym miejscu będzie można załatwić wszystkie miejskie sprawy urzędowe.
/ ciąg dalszy na stronie 11

Co to znaczy, że jesteśmy komitetem mieszkańców?
To znaczy, że sami się ﬁnansujemy,
nie jesteśmy z nikim związani ani
od nikogo zależni. Działamy otwarcie, w pełni transparentnie i wyłącznie z myślą o lokalnej wspólnocie.
Wspierają nas w równej mierze
rdzenni mieszkańcy gminy, jak i ci,
którzy przeprowadzili się do Łomianek kilka, kilkanaście lat temu.
Wszyscy oni oczekują przyjaznego,
zgodnego z ich potrzebami miejsca
do życia. I wciąż nie mogą się go
doczekać…

NASZ POWIAT BEZ POLITYKI
Program Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia

PO Zachodniej Stronie

dla Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
1. Przyjazne Starostwo – to urząd dostępny dla mieszkańców, reagujący na ich krytyczne uwagi, dostosowany dla osób niepełnosprawnych z szerokim wykorzystaniem
poczty elektronicznej. To referaty oraz służby Starostwa przyjazne dla każdego interesanta.
2. Bezpieczny Powiat – sprawnie działająca Policja i Straże Miejskie, dobrze wyposażona, mobilna Straż Pożarna i służby kryzysowe, wysoki standard dróg powiatowych,
ścieżki i szlaki rekreacyjne oraz wygodna komunikacja. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpowodziowej. Działania prewencyjne przeciwdziałające różnym patologiom.
3. Dla Mieszkańców – doskonalenie zasad udzielania pomocy osobom bezrobotnym oraz systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku, zapewnienie potrzebnej liczby miejsc w domach opieki, wspieranie rodzin zastępczych i najuboższych, Uniwersytety Trzeciego Wieku w każdej gminie powiatu, służby medyczne na
europejskim poziomie, nieodpłatny dostęp do Internetu dla każdej rodziny.
4. Gospodarskie Zarządzanie – racjonalna gospodarka finansowa, obywatelski budżet, sprawne zarządzanie majątkiem powiatu i zasobami wodnymi, optymalne pozyskiwanie środków zewnętrznych (unijnych, krajowych, wojewódzkich, NFOŚ, WFOŚ). W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych inwestycje w rozwój bazy szkolnictwa
zawodowego i sportowej.
5. Nasza Mała Ojczyzna – jako społeczność Powiatu Warszawskiego Zachodniego mamy ogromną przewagę nad innymi regionami. Stanowi o tym bliskość Warszawy, Wisły
i Kampinoskiego Parku Narodowego. Jeżeli dodamy do tego krainę Chopina, miejsca znane z historii Polski, bliskość autostrady A2, infrastrukturę, bazę hotelową oraz pomysłowość i zaangażowanie mieszkańców powiatu, to możemy stworzyć swoją małą, wymarzoną ojczyznę. Musimy te możliwości wykorzystać. Tylko ścisła współpraca powiatu
i siedmiu gmin we wszystkich możliwych dziedzinach jest szansą budowy prawdziwej wspólnoty mieszkańców.
Materiał wyborczy finansowany przez KW PO Zachodniej Stronie

LICZY SIĘ UCZCIWOŚĆ I KOMPETENCJA
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POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
Prochownia walczy
W dniu 18 września Samorządowe Kolegium
Odwoławcze wydało decyzję uchylającą w całości WZ-kę, wydaną na rzecz dewelopera zainteresowanego budową ogromnego kompleksu usługowo-handlowego w sercu osiedla
z zabudową jednorodzinną, na terenach likwidowanego MPPD S.A.
SKO potwierdziło w niej słuszność zarzutów
formułowanych od dawna przez mieszkańców
osiedla Prochownia wobec Burmistrza, który
w trakcie prowadzonego przez siebie postępowania, naruszył przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazało
ponadto, że nie rozważył on okoliczności wskazujących na próbę obejścia przez inwestora przepisów, dotyczących lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych. SKO uznało, że planowana
inwestycja ma wszelkie cechy takiego właśnie
obiektu. Wobec powyższego brak było podstaw
do wydania decyzji o WZ dla tego przedsięwzięcia. Może ono bowiem być realizowane wyłącznie
w oparciu o plan miejscowy, którego dla tego terenu nie sporządzono, ale tylko pod warunkiem,
że pozwalają na to stosowne zapisy w studium.
Powszechnie wiadomo, że obowiązujące studium
nie daje takiej możliwości.
Począwszy od lutego 2012 r. mieszkańcy osiedla Prochownia walczą o respektowanie na-

leżnych im praw. Walczą nie tylko z inwestycją
niedostosowaną swym charakterem do miejsca
w którym ma powstać, lecz również, co szczególnie bolesne, z Burmistrzem, który postanowił
wspierać wyłącznie aspiracje inwestora, ignorując jasno wyrażony sprzeciw mieszkańców.
W efekcie kilkuletnich zmagań z gminną machiną administracyjną, opłacaną nota bene z naszych podatków, osiągnęliśmy coś co należało
się nam bez tej kilkuletniej udręki. Można to było
osiągnąć bez trudu, przy dobrej woli Burmistrza.
Tej jednak zabrakło. Obdzielono nas za to hojnie
całym wachlarzem udręk, jakie są możliwe do zastosowania w trakcie przewlekłego postępowania administracyjnego.
To jednak nie koniec naszych zmagań. Czeka
nas trudna batalia o plan miejscowy, którego
powstanie spowalniane jest od blisko 3 lat metodami administracyjnymi. Przy pracach nad
jego powstaniem, ze strony Burmistrza wywierana jest presja na wyłoniony w drodze przetargu
zespół projektowy, który jak pokazuje ujawniona
dokumentacja postępowania, presji tej ulega.
Tworzony jest plan, który pozostaje w rażącej
sprzeczności z interesem mieszkańców. Zakłada
on stosowanie rozwiązań bliźniaczych do tych,
które zaproponowano w uchylonej właśnie przez
SKO decyzji o WZ. Wobec zespołu projektowego

sformułowane zostały zarzuty o naruszenie etyki zawodowej, a do Regionalnej Izby Urbanistów
skierowano wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Mimo to, ten sam zespół dostał właśnie zlecenie tworzenia kolejnego
planu miejscowego. Tym razem dla Dziekanowa
Polskiego!
Mimo opisanych fatalnych doświadczeń z przeszłości mieszkańcy osiedla Prochownia zdecydowalio zaangażowaniu się w przygotowanie
własnego projektu planu miejscowego, który pozostając w zgodzie z obowiązującym studium, zabezpieczy interesy wszystkich zainteresowanych
zagospo-darowaniem tego terenu. Jak zapewniają współpracujący z nami urbaniści, jest to zadanie wykonalne.
Na zakończenie, wywiązując się z mojego
obowiązku wobec mieszkańców osiedla i moich sąsiadów zarazem, pragnę Wam podziękować za hart ducha i wytrwałość. Jestem z Was
naprawdę dumny. Wierzę głęboko, że choć
z pewnością jeszcze wiele trudnych wyzwań
przed nami, wytrwamy!
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Łomianki-Prochownia
Dariusz Dąbrowski

Oświadczenie w sprawie przebiegu północnego wylotu trasy S-7 z Warszawy
W związku z zapowiedzianymi przez GDDKIA
działaniami zmierzającymi do ponownego uzyskania decyzji środowiskowej i przystąpienia
do realizacji inwestycji polegającej na budowie północnego wylotu trasy S-7 z Warszawy
w kierunku północnym, Stowarzyszenie „Ochrona Puszczy Kampinoskiej”, będące, wraz z innymi stowarzyszeniami, stroną postępowania
administracyjnego w sprawie wymienionej inwestycji, oświadcza co następuje:
1. Oprotestowanie i skuteczne zaskarżenie decyzji środowiskowej dotyczącej północnego wylotu
S-7 według wariantu II w roku 2009 było wynikiem
zaprezentowania przez GDDKIA niekompletnych
materiałów, zawierających błędy, nieprawdziwe
informacje oraz nie uwzględnienia przez inwestora
wniosków i postulatów składanych w tej sprawie
przez mieszkańców oraz stowarzyszenia. Najważniejsze wnioski dotyczyły:
a) Poprowadzenia trasy na odcinku Kiełpin –
ul. Trenów, poprzez obszar Dąbrowy Zachodniej
i Leśnej w Łomiankach, fragmentami w półtunelu
(vide Trasa AK w Warszawie).
b) Obudowanie trasy obustronnie pasem zieleni na terenach Dąbrowy Zachodniej i Leśnej, jako
rekompensatę za wycinkę lasu na terenie KPN
i w rejonie do niego przylegającym.
c) Rozważenie ominięcia „olszyny” w rejonie ul.
Zachodniej i Prostej w Dąbrowie, co dawałoby możliwość uniknięcia całkowitego zniszczenia tego cennego obszaru środowiska naturalnego i zachowania
dodatkowej osłony przed hałasem i spalinami.
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Powyższe wnioski zmierzały do ograniczenia
szkodliwego oddziaływania trasy S-7, zarówno na
KPN, jak i mieszkańców sąsiadujących z nią osiedli.
Miały również przeciwdziałać degradacji terenów
bezpośrednio przylegających do Puszczy Kampinoskiej, w tym najcenniejszego obszaru ochrony
ścisłej „Rezerwatu Sieraków”.
W tym kontekście zgłaszamy postulat, aby tereny po obu stronach planowanej trasy w rejonie
Dąbrowy Zachodniej i Leśnej w Łomiankach, były
przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego jako obszary zielone z ekstensywną
jednorodzinną zabudową mieszkaniową, bez możliwości budownictwa usługowego i przemysłowego o charakterze uciążliwym dla otoczenia.
Ponadto popieramy uchwałę Rady Miejskiej nr
LX/334/2014 z dnia 20-03-2014 r. w tej sprawie,
w tym postulat przesunięcia projektowanej „trasy
legionowskiej” poza zurbanizowane obszary miasta
i gminy Łomianki. Nie możemy się zgodzić na dodatkowe przecięcie Łomianek kolejną trasą komunikacyjną.

2. Niniejszym oświadczamy, że wnioski ponownie zgłaszane na etapie spotkań informacyjnych organizowanych w ubiegłym roku przez GDDKIA, nadal pozostają aktualne i od gotowości ich uwzględnienia oraz od podjęcia dialogu przez kompetentne
instytucje, będzie zależało nasze dalsze stanowisko,
w tym podjęcie stosownych działań w sprawie
planów budowy północnego wylotu trasy S-7 wg.
wariantu II.
3. W związku z powyższym zwracamy się z apelem do mieszkańców, władz samorządowych oraz
innych organizacji zaangażowanych w tę sprawę,
o poparcie naszego stanowiska i postulatów. Wspólny front stworzyłby szansę na przeforsowanie słusznych postulatów, co w rezultacie zakończyłoby spór
na temat przebiegu trasy S-7 toczący się od wielu
lat w Łomiankach.
/ Łomianki, dnia 10 września 2014 r. /

Mieszkańcy Łomianek
/ ciąg dalszy ze strony 9

mają wybór

Wprowadzimy kartę miejską, z bezpłatnymi przejazdami dla mieszkańców w obrębie
gminy, a z czasem – z systemem zniżek w sklepach i punktach usługowych. Wprowadzimy komunikację minibusami do wszystkich osiedli Łomianek, a także 24h
autobus, kursujący w weekendy między metrem Młociny a Łomiankami.
Rozwiążemy problem nieutwardzonych dróg gruntowych we wsiach na terenie gminy – Łomianki to nie tylko miasto i władze muszą dbać o wszystkich mieszkańców. Wprowadzimy wspólne patrole policji i straży miejskiej, a najbardziej
niebezpieczne miejsca obejmiemy systemem monitoringu.
Uruchomimy publiczną przychodnię specjalistyczną – nie trzeba już będzie jeździć do stomatologa, alergologa czy kardiologa do Warszawy i czekać miesiącami
na termin wizyty. Planujemy także powstanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
w którym będziemy uczyli młodzież zawodów niezbędnych na nowoczesnym,
zmiennym rynku pracy, zwiększając szanse zatrudnienia dla młodych ludzi
z naszej gminy. Prowadzimy już na ten temat rozmowy z ekspertami ds. edukacji.
To tylko część naszego programu – wszystkie informacje są na naszej stronie:
www.mpawlicki.pl.
– Kto ma realizować ten ambitny program?
– Nasz Komitet łączy osoby w różnym wieku z wielorakim doświadczeniem zawodowym. Bycie radnym to dla nich powołanie, a nie wygodna posadka.
– I naprawdę liczy Pan na wygraną?
– Tak. I wiem, że mamy szanse. Dlaczego? Dlatego, że nie zależy
nam na władzy, stanowiskach, kolesiach czy pieniądzach. Chcemy tworzyć nasze
wspólne przyjazne miejsce na ziemi. Mieszkańców, którzy czekają na takie właśnie
Łomianki, jest wielu. Teraz mają szansę wykorzystać swój głos 16 listopada.
– Dziękuję za rozmowę.

Każdy z projektów będziemy realizować przejrzyście, z pełnym dostępem obywateli do dokumentacji,
w oparciu o procedury sprawdzone w innych, sprawnie funkcjonujących samorządach.
Protokoły z posiedzeń rady będą publikowane w internecie, z wyszczególnieniem, którzy radni jak głosowali w kolejnych projektach: niech
każdy z mieszkańców wie, na czyją
rzecz działa radny z jego okręgu.
Niech Łomianki nareszcie zaczną
działać jak nowoczesne miasto
przyjazne swoim mieszkańcom.

Artykuł sponsorowany przez KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

Tramwaj zwany wyborami
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Tak jak zwiastunem nadchodzącej jesieni są odlatujące bociany, tak w Łomiankach jednoznaczną oznaką
zbliżających się wyborów samorządowych od dawna jest pojawienie się tematu „pojazdu szynowego do Łomianek”
(chyba chodzi o to, co zwykli ludzie nazywają tramwajem).
Przed wyborami w 2006 r. urzędujący
wówczas burmistrz Łucjan Sokołowski
z rozpędu zapowiadał nawet możliwość
wykonania przez pracowników urzędu odpowiednich planów przebiegu
linii pojazdu szynowego (powstrzymał
się przed deklaracją, że Łomianki będą
w stanie sfinansować całą budowę).
W 2010 r. w swoim programie wyborczym obecny burmistrz, Tomasz Dąbrowski, zapowiadał, że: „przygotujemy
rezerwę pod pojazd szynowy”. Ostatnio
sprawa pojazdu szynowego do Łomianek znów pojawiła się w lokalnych

przekazach medialnych i urzędowych.
A zatem nie ulega wątpliwości, że: zbliżają się wybory samorządowe!
Wybory, nazywane świętem demokracji, w Łomiankach mają zawsze
przebieg trochę przypominający dramaturgią tzw. wiejskie wesele: zaczyna się w miarę elegancko, wszyscy
niby trzymają fason, zachowane są zewnętrzne pozory, ale szybko pojawiają
się jakieś docinki, wychodzą na wierzch
rodzinne swary, a pod koniec jest już
klasyczna nawalanka bez przebierania
w środkach. Ostatnia noc przed ciszą
wyborczą to w Łomiankach brutalna
walka ludzi poszczególnych kandydatów o utrzymanie na słupach ogłoszeniowych swoich plakatów.
Nie ma jeszcze (koniec września) pełnej informacji o kandydatach do fotela
burmistrza i na stanowiska radnych, ale
oprócz tematu pojazdu szynowego widać już pierwsze zwiastuny, że kampania wyborcza wystartowała
Pierwsze starcia wyborcze
za nami.
Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, zauważył, że na tradycyjnym pikniku

rodzinnym osiedla Dąbrowa Zachodnia
pojawiły się osoby w pomarańczowych
koszulkach z napisem „Dialog zmieni Łomianki” (czyli hasłem wyborczym kandydującego na burmistrza Witolda Gawdy).
Uznał to za podstępne wykorzystywanie
pikniku do agitacji wyborczej, więc postanowił rozdawać zebranym ulotki z informacjami o swoich planach inwestycyjnych na Dąbrowie, które przypadkowo
zabrał z sobą idąc na piknik.
Od tego momentu kolor pomarańczowy i słowo „dialog” stały się w Łomiankach gorące. Kilka dni później z innego
pikniku (tym razem na osiedlu Chopina)
jeden z organizatorów – który w pomarańczowej koszulce z napisem „Dialog
zmieni Łomianki” piekł dla uczestników
ziemniaki – został kulturalnie wyproszony z imprezy przez dyrektora Domu Kultury, Miłosza Manasterskiego (dobrze, że
ziemniaki były już gotowe). A sam burmistrz otwierając uroczyście tegoroczną
rekonstrukcję „Bitwy pod Łomiankami”
stwierdził, że chcąc zachować wolność,
musimy m.in.„skończyć z tzw. dialogiem”.
Zabrzmiało to dla większości z kilku tysięcy zgromadzonych na rekonstrukcji
osób, które przecież nie miały pojęcia

Spotkanie zatytułowane "Czy jest szansa na tramwaj do Łomianek"
odbedzie się w ICDS, 9 października 2014 r. o godzinie 18.00
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o istnieniu komitetu wyborczego „Dialog
zmieni Łomianki”, dosyć kuriozalnie, bo
jednak trudno zaprzeczyć, że dialog nie
jest wrogiem wolności. Wydaje się, że
ktoś, kto pisze burmistrzowi przemówienia, dał się za bardzo uwieść atmosferze
szarży ułanów i… przeszarżował.
Nie ulega wątpliwości, że urzędujący
burmistrz ma największe możliwości
kreowania swojego wizerunku i agitacji
wyborczej – w pełni kontroluje „Gazetę Łomiankowską” i urzędowe media
elektroniczne, ma liczne, wynikające
z piastowanej funkcji okazje do publicznych wystąpień. Co zresztą nasz
burmistrz skrupulatnie i konsekwentnie
od początku tej kadencji wykorzystuje.
Taki jest, był i będzie przywilej urzędującego burmistrza. Pozostali kandydaci
muszą szukać sposobów na „przebicie”
się do lokalnej opinii publicznej, co
w Łomiankach nie jest łatwe. Jednak
ten przywilej urzędującego burmistrza
jest też jego kłopotem, bo siłą rzeczy to
burmistrz dla pozostałych kandydatów
staje się punktem odniesienia. Jak burmistrz sobie z tym poradzi?
Juliusz Wasilewski
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Wszystkich radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza Łomianek poprosiliśmy o krótkie podsumowanie i ocenę mijającej kadencji.
Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami łomiankowskich samorządowców...

Wojciech Berger
radny Rady Miejskiej

Moja ocena kończącej się kadencji jest
negatywna. To kadencja zmarnowanej
szansy porozumienia ponad podziałami dla wspólnego budowania lepszych i piękniejszych
Łomianek. Obwiniam za to Burmistrza, który od początku
nie wykazał żadnego zainteresowania utworzeniem większości w Radzie, zapewniającej sprawne i eliminujące konflikty zarządzanie. Uznaję za swoje niepowodzenie, mimo
ponawianych prób, brak sukcesu w doprowadzeniu do
porozumienia i wyeliminowania niszczącego konfliktu. Było
to główną przyczyną mojej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady.
Mimo nie zawsze sprzyjających „klimatów” szereg spraw
udało się zrealizować lub zapoczątkować: zabiegałem
skutecznie o to, aby planowane trasy komunikacyjne nie
zagrażały zrównoważonemu i harmonijnemu rozwojowi Łomianek w koegzystencji z chronionymi obszarami:
Kampinoskiego Parku Narodowego i Doliną Środkowej
Wisły ( patrz- przyjęta z mojej inicjatywy Uchwała R.M nr
LX/334/2014 popierająca udrożnienie ul. Kolejowej i Pułkowej oraz oświadczenie w sprawie S-7, zamieszczone w
tym samym numerze Łomianki Info.); byłem inicjatorem
zarezerwowania środków i zorganizowania pierwszej konferencji na temat pojazdu szynowego łączącego Łomianki
z Warszawąl dzięki moim staraniom udało się zapewnić w
budżetach gminy więcej środków na poprawę; infrastruktury w Dąbrowie Zach. (ul. Krokusa, wprowadzenia łącznego
zadania budowy ulic: Zawilca, Przebiśniega i Michałowicza
oraz projektu przebudowy ul. Zachodniej); wspólnie z radnym T. Rusinkiem udało się doprowadzić do uruchomienia
autobusu ŁZ łączącego Dąbrowę z metrem w Młocinach;
mam nadzieję, że zgodnie z zaplanowanymi w budżecie
środkami, będzie urządzony w br. w Dąbrowie Zach. plac
zabaw dla dzieci; byłem inicjatorem i organizatorem wieloletnich corocznych pikników rodzinnych, które przyczyniły
się do lepszej integracji mieszkańców Dąbrowy.
Korzystając z tej okazji, chciałbym Wszystkim którzy mnie
wspierali serdecznie podziękować. W szczególności dziękuję mieszkańcom Dąbrowy, współpracującymi ze mną
Radnymi oraz Koleżankom i Kolegom z Zarządu Osiedla
Dąbrowa Zachodnia.

Marcin Etienne
radny Rady Miejskiej

4 lata minionej kadencji do łatwych nie
należały. W ciągłym starciu, często zwarciu dwóch przeciwstawnych dążeń: dobro własne – dobro ogółu.
Udało się wywalczyć (wysiłkiem prospołecznie nastawionych radnych) ważne inwestycje oświatowe, w szczególności rozbudowę szkoły w Dziekanowie Leśnym oraz
zabezpieczyć środki na rozbudowę szkół w Sadowej
i w Dziekanowie Polskim.
Mieszkańcom Dziekanowa Bajkowego (bliska koszula ciału) z nieskrywaną radością pozostawiam oświetloną drogę
opaskową, nowoczesne, ogólnodostępne boisko do tenisa
ziemnego i siatkówki oraz projekt, z otwartym zadaniem
inwestycyjnym, dotyczący odwodnienia i modernizacji
ulicy Wiklinowej. Dziękuję jednocześnie mieszkańcom
ulic Kopciuszka i Bolka i Lolka za nieodpłatne przekazanie
Gminie gruntów pod drogę. Umożliwiło to doświetlenie
obu wspomnianych ulic.
Priorytetem moim od zawsze było i jest wdrożenie jednolitego dziennika elektronicznego we wszystkich szkołach
w gminie. Szkoda, że nie udało się dotąd, mimo czynionych
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wysiłków, ogromnego zainteresowania rodziców, spotkań
z przedstawicielami firm i przeprowadzonych prezentacji dla
nauczycieli – skutecznie przekonać do tego projektu dyrekcji Szkoły Podstawowej w Łomiankach oraz w Dziekanowie
Leśnym. Szczęśliwie, dziennik taki od zeszłego roku funkcjonuje już w liceum i gimnazjum w Łomiankach, a także w
szkole podstawowej w Sadowej. Wprowadzenie e-dziennika
zadeklarowała od tego roku dyrekcja Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Wszystko zatem przed nami…

Tomasz Dąbrowski

burmistrz BRAK ODPOWIEDZI

Jan Grądzki

przewodniczący Rady Miejskiej

Ocena kadencji to zrealizowane inwestycje i wizerunek gminy.
Pozytywy – uwagi!
– Środki unijne na inwestycje wod-kan. Prace nad wnioskiem trwały od kilku kadencji, teraz udało się pozyskać
środki. Realizacja jest słaba, czy środki trzeba będzie zwrócić?
– Spółki gminne osiągają zyski, tyle, że kosztem mieszkańców, mamy jedne z najwyższych opłat za wodę, kanalizację i ceny biletów autobusowych. Sukces władz a porażka
mieszkańców.
– Funkcjonuje odbiór odpadów, ale wszyscy pamiętamy,
że burmistrz zgłaszał stawki za wywóz śmieci prawie dwa
razy wyższe. Rada powiedziała: „nie!”.
– Udało się wprowadzić w życie Kartę Rodziny, Seniora.
Choć koncepcją włączenia w akcję przedsiębiorców nie
udało mi się zainteresować burmistrza, ciekawa akcja marketingowa o charakterze społecznym, która w znaczącym
stopniu poprawiłaby życie rodzin.
– Pozytywnie oceniam organizację imprez patriotycznych,
szkoda, że zabrakło wprowadzenia do kalendarza daty 17
września (agresji Sowieckiej na Polskę), burmistrz moje
prośby pozostawił bez odzewu.
Rada przeznaczała środki na remonty dróg, burmistrz ich
nie wykorzystywał – czy aż tak dobre mamy drogi?
Rozbudowa szkoły w Dziekanowie Leśnym – udało się, realizacja zadania pozostawia wiele do życzenia.
Były środki na szkołę w Sadowej, burmistrz nie realizował
zadania. Niezbędna jest szkoła na Dąbrowie, ale nie przekonuje koncepcja futurystycznego obiektu z boiskiem na
3 piętrze. Rozbudowa szkoły w Dziekanowie Polskim –
mamy kolejną koncepcję, inwestycji brak. Radni zgłaszali
potrzebę budowy przedszkola – powstało kilka koncepcji.
Sołectwo Chopina potrzebuje szkoły – czy otrzymamy koncepcję?. Można powiedzieć kadencja koncepcji. Zamiast
szkół powstają markety a radni, którzy mają inne zdanie
niż burmistrz są wrogami opisywanymi w tzw. „czerwonej
gadzinówce”, ośmieszani, pomawiani i obrażani.
Wyjątkowa kadencja, w której burmistrz negował współpracę z Radą i stosował zarządzanie przez konflikt.
Mimo wszystko dzięki zaangażowaniu Radnych wiele zadań, które zgłaszałem udało się zrealizować, za tą współpracę wszystkim serdecznie dziękuję. Ocenę pozostawiam
mieszkańcom.

Piotr Iwaszko
radny Rady Miejskiej

Obecna kadencja była bardzo trudna.
Charakteryzowała się brakiem współpracy władz burmistrzowskich z Radą

Miejską. Mimo to, udało się zrealizować niektóre projekty
z poprzedniej kadencji, jak: dokończenie rozbudowy i modernizacji przychodni zdrowia, rozbudowę szkoły w Dzieka-nowie Leśnym, wykonanie projektów i zabezpieczenie
środków na rozbudowę szkoły w Sadowej, zapewnienie
wysokich kwot w każdym roku dla ZWiKu dla realizacji
wniosku unijnego, zapewnienie finansowania KMŁ dla
utworzenia nowych połączeń.
Nie powiodły się natomiast zamierzenia takie jak: modernizacja (i odwodnienie) ul. Warszawskiej na odcinku
Wiślana-Brukowa. Dzięki złośliwości burmistrza nie zrealizowano remontu ostatniego odcinka ul. Majowej – plany
i pozwolenia uległy przeterminowaniu. Daje się zauważyć
bardzo znaczny spadek poziomu inwestycji drogowych.
Wbrew planom, nie rozbudowano ciasnego budynku
Urzędu Miasta oraz szkoły podstawowej w Sadowej. Nastąpiło opóźnienie w realizacji wniosku unijnego, co spowoduje trudności w rozliczeniu unijnych środków. Dane
dotyczące inwestycji wod.-kan. są ukrywane przed radnymi. Nie było właściwej informacji o planowanych centrach
handlowych Ghelamco oraz Netto.
Kadencja cechowała się dużymi nieprawidłowościami.
Burmistrz swoim postępowaniem zaprzeczył idei samorządu terytorialnego oraz współpracy z Radą. Pracownicy
Urzędu nie uczestniczyli w posiedzeniach komisji Rady.
Radni byli oczerniani i obrażani. Od początku kadencji nastąpiły zwolnienia pracowników, dokonywane z naruszeniem prawa. Ich koszty obciążą nas, łomiankowskich podatników. Kierowanie spółką ZWiK powierzano ludziom
bez kompetencji i doświadczenia. W sumie, nasza gminna
wspólnota znalazła się w kryzysowej sytuacji.

Kamil Kaczyński
radny Rady Miejskiej

Kadencja 2010-2014 to według mnie
najlepsza a zarazem najtrudniejsza kadencja w historii Łomianek. Dzięki zaufaniu mieszkańców objąłem mandat Radnego. Wcześniej
pełniłem przez dwa lata funkcję Sołtysa . Za mojej kadencji
udało się zrobić najwięcej inwestycji dla Dziekanowa Leśnego niż, za wszystkich Radnych z poprzedniej jak i obecnej kadencji, którzy reprezentowali mieszkańców Dziekanowa Leśnego. Oto zadania które udało mi się zrealizować
dzięki owocnej współpracy mieszkańców i obecnych Radnych Łomianek: Położono nawierzchnię asfaltową i oświetlenie ulicy Miłej pierwszymi w gminie latarniami LED;
Udrożniono oraz wyrównano i poprawiono nawierzchnię
asfaltową istniejących ulic lub położenie żwiru na nowych
odcinkach np. ul. Pogodna na odcinku od ul. A. Asnyka do
ul. F. Akinsa (szkoła), ul. Miodowa; Rozbudowano budynek
Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym oraz zakupiono
ławki do nowo rozbudowanego budynku; Powstało nowe
boisko sportowe dla dzieci oraz mieszkańców; Budowa
Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. F. Akinsa; Spowalniacze na ul. Miłej w kierunku do kościoła pw. Matki
Bożej Królowej Rodzin; Oświetlenie ul. M. Rodziewiczówny; Uruchomiono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa
oświetlenia drogi opaskowej ul. Kolejowej na odcinku
M. Konopnickiej- Szymczaka; Budowa chodnika przy ul.
Graniczka (przy sklepie ogrodniczym); Budowa placu zabaw przy Szkole w Dziekanowie Leśnym.
Niestety wiele zadań nie udało się wykonać i zrealizować
m.in. Budowa oświetlenia opaski ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym, zadania, które jest strategiczne dla poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Dziekanowa Leśnego. Drogą tą chodzą małe dzieci uczęszczające do pobliskiej szkoły oraz wierni, którzy chodzą do kościoła pw. Matki
Bożej Królowej rodzin. W nocy drogą nie da się uczęszczać,

jest kompletnie ciemno a na dodatek kierowca jest oślepiony światłem lamp samochodów jadących z naprzeciwka
w stronę Warszawy. Dodać trzeba również, że na tym odcinku dochodziło w przeszłości do licznych potrąceń pieszych
w tym tych najtragiczniejszych śmiertelnych. Niestety Pan
Burmistrz Tomasz Dąbrowski jest głuchy na prośby mieszkańców i sukcesywnie od kilku lat blokuje zadanie.

Tadeusz Krystecki

radny Rady Miejskiej BRAK ODPOWIEDZI

Katarzyna
Kućkowska
radna Rady Miejskiej

W poprzedniej kadencji, dzięki moim
staraniom zostały wykonane remonty
następujących ulic:
Majowa, Przeskok, Poprzeczna, Krótka, Ferrytowa, Szkolna, Kusocińskiego, Osiedlowa.
W obecnej kadencji, mimo usilnych starań, burmistrz wykreślił lub nie wykonał żadnej z moich propozycji opartych
na sugestiach mieszkańców i nie wprowadził do budżetu
dokończenia zaczętych w poprzednich latach inwestycji:
ul. Majowej, ul. Krótkiej, ul. Poprzecznej, ul. Szkolnej, ul.
Malarskiej, odwodnienia ul. Racławickiej (pomimo istniejących planów).
Nadmienić należy, że przez 4 lata rok w rok składałam
wniosek o wykonanie i wprowadzenie tych ulic do budżetu, bezskutecznie.
W obecnej kadencji skupiłam się na indywidualnej pomocy mieszkańcom. Ogrom tych problemów, udało mi się
rozwiązać, ponieważ do ich realizacji, nie była potrzebna
decyzja, czy też podpis burmistrza.
Na posiedzeniach sesji głosowałam za wszystkimi inwestycjami, którymi szczyci się p. Burmistrz w gazecie łomiankowskiej. Ponad to, głosowanie przez radnych, przeciw
wielu propozycjom Burmistrza, uchroniło mieszkańców
m.in. od: wyższych opłat za wodę i kanalizację, wyższych
opłat za odbiór śmieci , zaciągnięcia przez Burmistrza wielomilionowych obligacji itp.

Sławomira Laskowska

radna Rady Miejskiej BRAK ODPOWIEDZI

Sylwia
Maksim-Wójcicka
radna Rady Miejskiej

Cztery lata w życiu gminy to dużo, można rozpocząć i zakończyć wiele zadań,
rozwiązywać problemy mieszkańców. Rada Miejska w
kończącej się kadencji decydowała o wszystkich najważniejszych inwestycjach. Mam na myśli np. ukończenie
budowy przychodni i budynku komunalnego, współfinansowanie budowy sieci wod-kan, wprowadzenie nowej
linii autobusowej w Dąbrowie czy budowę boisk sportowych i remont sali gimnastycznej w SP1. Dzięki Radzie
wprowadzono Kartę Dużej Rodziny i przyjęto opracowany
wspólnie z mieszkańcami program opieki nad zwierzętami umożliwiający znakowanie psów (tzw. czipowanie).
Z drugiej strony nie sposób zapomnieć o atmosferze, w
jakiej przyszło nam działać. Otwarty i coraz poważniejszy
konflikt burmistrza z większością radnych, wyraźne tworzenie i podtrzymywanie podziałów oraz wykorzystywanie
publicznych mediów do przekazywania jednostronnych
informacji doprowadziły do sytuacji, w której budowanie
kompromisów i merytoryczna dyskusja stały się rzadkością. Dlatego nie udało się np. wprowadzić budżetu obywatelskiego a potrzebne gminie plany zagospodarowania
przestrzennego były z niezrozumiałych powodów sztucznie wstrzymywane. Burmistrz w swoich wypowiedziach
publicznych świadomie pomniejszał rolę i rangę Rady
Miejskiej, co moim zdaniem jest niedopuszczalne bo uderza w podstawy społeczeństwa demokratycznego.

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie przez te lata,
m.in. koleżankom i kolegom z Rady, a także pracownikom
urzędu i instytucji gminnych, z którymi współpracowałam.
Przyszłym radnym życzę wytrwałości w realizacji swoich
planów wyborczych.

Jan Mazan
radny Rady Miejskiej

Takiej Rady / Takiego Burmistrza nigdy
nie było! Stwierdzenie to, umieszczane
najczęściej w negatywnym kontekście,
odmieniane było podczas tej kadencji przez wszystkie
możliwe przypadki. Trudno się dziwić, skoro pomiędzy
organami, które w świetle prawa powinny wzajemnie się
wysłuchiwać i uzupełniać, niedługo po wyborze nastąpił
gwałtowny i trwający permanentnie do dnia dzisiejszego
konflikt. Czy zabrakło dobrej woli, po której stronie, kto jest
winny – nie mnie oceniać. Widzenie jednak tego konfliktu
wyłącznie w biało-czarnych barwach jest z pewnością
bardzo zwodnicze. Oby w przyszłej kadencji nie nastąpiła
powtórka z tej roz(g)rywki.
Pisanie o swoich prywatnych sukcesach, zwłaszcza w przypadku zepchnięcia do opozycji, jest wyjątkowo trudne. Do
działalności, z których mogę być zadowolony, niewątpliwie należy intensywna i owocna współpraca z Radnymi
i Urzędnikami przy tworzeniu tzw. systemu śmieciowego.
Wśród sukcesów warto też odnotować wprowadzenie
przez radnych Karty Rodziny Wielodzietnej. Mam nadzieję
na większe zaangażowanie podmiotów prywatnych w ten
szlachetny projekt.
Zdecydowałem się nie kandydować na kolejną kadencję,
dlatego na koniec chciałbym podziękować współradnym
VI kadencji, a także pracownikom urzędu na czele z Biurem Rady, Referatem Ochrony Środowiska i Referatem
Prawnym. Dziękuję przede wszystkim Mieszkańcom Łomianek, za wybór i 4-letnie wspieranie w pełnieniu funkcji
Radnego. Dziękuję każdemu z osobna za wszelkie uwagi,
spostrzeżenia, konstruktywną krytykę, wyrazy zaufania.
Do zobaczenia na ulicach Łomianek.

Paweł Nastula

radny Rady Miejskiej BRAK ODPOWIEDZI

Renata Nawotka
radna Rady Miejskiej

Szanowni Państwo, dzięki Państwu
miałam zaszczyt reprezentować osiedle
Łomianki Górne. Niewątpliwie do najważniejszych sukcesów tego osiedla należy budowa sieci
wodno-kanalizacyjnej. Po zakończonej inwestycji wod.kan. w roku 2013 zabezpieczyliśmy w budżecie środki
finansowe na sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego ulicy Kaktusowej. Priorytetem dla przyszłej
Rady Miasta powinna być również budowa ulicy Palmowej i Kasztanowej. Uważam, że mieszkańcy w/wym. ulic
zasługują na to, aby mieszkać w warunkach zgodnych z
dostępnym rozwojem urbanistycznym i ekonomicznym.
W czerwcu b.r kierując się zapisami art. 67 a § 1 pkt. 2
ustawy Ordynacja podatkowa, wystąpiłam do Burmistrza
z wnioskiem o umorzenie zobowiązań podatkowych
Szpitala w Dziekanowie Leśnym. Pogłębiająca się trudna
sytuacja ekonomiczna jednostki wynika głównie z niedoszacowania kontraktu z NFZ. Placówka zabezpiecza całodobowe usługi medyczne oraz stanowi miejsca pracy dla
naszych mieszkańców.
Po kilkuletnich staraniach, przy zabezpieczeniu środków
finansowych udało się zakończyć rozbudowę przychodni przy ul. Szpitalnej. Pracę remontowe rozpoczęły się
w 2010r. Dziś Przychodnia spełnia wymogi techniczne
i sanitarne. W związku z rosnącymi potrzebami naszej społeczności daje również możliwości rozszerzenia zakresu
świadczonych usług i pozyskanie nowych specjalistów.
W minionej kadencji najbardziej brakowało mi, rzetelnej
dyskusji, szczerej wymiany poglądów na temat wydat-

kowania publicznych pieniędzy, sposobu wykonywania,
a także wstrzymywania przez Burmistrza uchwał rady.
Uważam, że mimo wielokrotnych ataków, nierzetelnych
informacji przekazywanych na łamach Gazety Łomiankowskiej, oraz budowania negatywnego wizerunku Rady
Miejskiej wzbudziliśmy Państwa zaufanie a nasze działania
przyczyniły się do rozwoju naszego miasta.
Dziękuję wszystkim, którzy interesowali się działaniami
Rady, którzy zechcieli nam podpowiadać rozwiązania
dobre dla miasta, którzy komentowali – ciepło, a czasem
cierpko nasze poczynania.

Elżbieta
Podolska

radna Rady Miejskiej

Kończącą się kadencję 2010-2014 oceniam bardzo negatywnie. Uważam ją
za źle wykorzystaną dla Łomianek. Ponieważ jestem nauczycielem, odniosę się do oświaty w gminie. Sytuacja
szkolnictwa w Łomiankach jest katastrofalna. Obecny burmistrz zaoferował mieszkańcom jedynie koncepcje i wizualizacje, nie wybudował ani szkoły, ani przedszkola, czy też
liceum, tak jak obiecywał w swoim programie wyborczym
w 2010 roku. Pamiętajmy, że rozbudowa w 2011 roku
szkoły w Dziekanowie Leśnym jest zasługą poprzedniego
burmistrza, Wiesława Pszczółkowskiego, który przygotował niezbędne projekty oraz zabezpieczył środki w budżecie na tę inwestycję pod koniec 2010 roku
Co mi się udało zrealizować? Na pewno o wiele mniej niż
bym chciała.
– W 2012 roku Rada Miejska przyjęła uchwały o przystąpieniu do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Dziekanowa Polskiego.
– W 2013 zainicjowałam zmianę Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Łomianki. W nowym projekcie studium wykreślono
zapisy o przymusowym scaleniu gruntów w Dziekanowie
Polskim. Zmieniono także zapisy dotyczące terenów Kępy
Kiełpińskiej, dopuszcza się zabudowę jednorodzinną na
terenach dotychczas wyłącznie rolnych.
– Całą kadencję współpracowałam z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Dziekanowie Polskim. Dzięki moim staraniom
druhowie zakupili niezbędne wyposażenie, co umożliwiło im zarejestrowanie się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W 2014 roku Rada Miejska przeznaczyła
350 000 zł w budżecie gminy na zakup nowego samochodu bojowego, pozostałą część niezbędnej kwoty uzyskano z dotacji zewnętrznych.
– Wybudowano wodociąg w Dziekanowie Polskim
– Zabezpieczone są środki w budżecie gminy na 2014
rok na rozbudowę szkoły w Dziekanowie Polskim w wysokości 350 000 zł, co umożliwi przygotowanie projektu
rozbudowy szkoły i uzyskane niezbędnych pozwoleń.
Niestety, urząd gminy i burmistrz do tej pory nie uznali
za konieczne, aby przystąpić do realizacji tego zadania.
Sądzę, że potrzeba dobrego Gospodarza, aby zrealizował
tę inwestycję.
– Wykonano projekt i uzyskano niezbędne pozwolenia na
budowę oświetlenia na ulicy Mikołajczyka.

Grzegorz Porowski
radny Rady Miejskiej

Trudno pisać o sukcesach i porażkach
bieżącej kadencji. Taka kadencja nigdy
nie powinna się powtórzyć, ani w tej,
ani w innej gminie. W zasadzie wszystko co udało się osiągnąć, przy totalnym braku wsparcia ze strony burmistrza,
jest wielkim sukcesem. Brak współpracy, pomocy, czy
choćby obecności burmistrza na posiedzeniach komisji,
a nawet sesjach to rzecz niedopuszczalna. Burmistrz i radni powinni razem pracować dla dobra mieszkańców i gminy. Wszyscy składaliśmy taką przysięgę.
Nie będę pisał o swoich sukcesach, bo praca w radzie to
praca zespołowa. Radny, jako jednostka, może składać
wnioski, pisać interpelacje itp. Jednak przyjęcie uchwały,
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czy wniosku, to decyzja całej rady. Radny ma służyć mieszkańcom i mam nadzieję, że spełniłem to zadanie.
Komisja Techniczna której przewodniczyłem, odbyła ponad 70 posiedzeń na których poruszane były wszystkie
tematy jakie zgłaszali mieszkańcy. Zawsze prowadziłem
te obrady tak, by były merytoryczne i aby każdy mógł
zabrać głos. Ważnym problemem tej kadencji były wprowadzenie w życie wymogów „ustawy śmieciowej”. Razem z radnym Janem Mazanem i pracownikami urzędu,
uzgadniając treść poszczególnych uchwał czy „Regulaminu o utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Łomianki” dążyliśmy do wprowadzenia jak najlepszych
zapisów. Niestety wiele z nich wynikało z treści ustawy
i nie mieliśmy na to wpływu.
Pracowałem także w Komisji Społecznej, która wnioskowała o darmowe czipowanie psów. Może to uchronić nasze czworonogi przed bezdomnością.
Dziękuję wszystkim Radnym za wspólną pracę.

Tomasz Rusinek
radny Rady Miejskiej

Kadencja 2010-2014 to w dużym stopniu stracony czas dla Łomianek polegający na nieustannym konflikcie władzy
stanowiącej i wykonawczej. Burmistrz Dąbrowski wybrał
wariant zarządzania poprzez konflikt, gdyż od początku
nie miał poparcia większości w Radzie Miejskiej. Już kilka
miesięcy po wyborach ze zdziwieniem obserwowałem
istotne różnice polegające na rozumieniu idei współpracy dla dobra naszej ,,Małej Ojczyzny”. Coraz więcej decyzji
podejmowanych przez burmistrza była niezrozumiała dla
mieszkańców których interesy reprezentuję w Radzie Miasta. Wiele inwestycji i zadań zgłaszanych przez mieszkańców lub zarządy osiedli na które zostały zabezpieczone
środki w budżecie nie było realizowanych. Od początku
2012r. jako przewodniczący Komisji Planowania stwierdzam niezrozumianą politykę dotyczącą uchwalania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Planów się nie uchwala a w zamian tego Urząd Miejski kierowany przez burmistrza Dąbrowskiego prowadzi politykę
uznaniowego wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Narusza to często chroniony prawem interes publiczny
i interesy osób trzecich. To niszczy ład przestrzenny i nie
zapewnia mieszkańcom przyjaznych warunków do życia.
Wbrew woli mieszkańców w spokojnych do tej pory osiedlach Urząd w ścisłej współpracy z inwestorami planuje
budowy kolejnych marketów (Netto, Top Market) i centrów handlowych (inwestycja Ghelamco o pow. 11.500 m
kw. na terenie byłych Zakładów Drzewnych).
To dla mnie osobiście chyba największa porażka obecnej kadencji, że burmistrz nie jest przyjazny mieszkańcom i nie ma dla Nich nigdy czasu, a jest zbyt przyjazny
wszelkiego rodzaju developerom. Za sukces uważam
rozbudowę szkoły w Dziekanowie Leśnym, uruchomienie nowej linii autobusowej ŁZ, budowę nowego Orlika
przy SP nr 1, wzrost nakładów na oświatę i bezpieczeństwo oraz rekordowe nakłady budżetowe dla inwestycji
na terenie Dąbrowy Zachodniej, Leśnej i Rajskiej o które skutecznie zabiegałem wraz z pozostałymi radnymi
z Dąbrowy.

Ewa Sidorzak
radna Rady Miejskiej

Jako główny cel mojej pracy w samorządzie to bycie blisko ludzi i ich problemów. W dużej zawiłości przepisów
i procedur nie każdy sobie radzi i czasami potrzebuje
pomocy. Takich trudnych spraw udało mi się rozwiązać
kilkadziesiąt w ciągu tej kadencji. Cieszę się również
z dobrej współpracy z wieloma pracownikami różnych
instytucji miejskich, których fachowości i wrażliwości zawdzięczać mogę skuteczne rozwiązanie wielu ludzkich
spraw i za tą pomoc im dziękuję.
Mijająca kadencja była trudna. Brak współpracy urzędu
z radnymi, ucieczki Pana Dąbrowskiego podczas sesji oraz
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kłamstwa, propaganda i manipulacje wypisywane w gazecie przez Burmistrza to tylko nieliczne przykłady.
W rozwoju Łomianek cofnęliśmy się o kilka lat do tyłu.
Jednak pomimo sprzeciwu obecnego burmistrza, z mojej inicjatywy zwiększone zostały środki na budowę wodociągu i kanalizacji w Łomiankach. Mimo niechęci Pana
Dąbrowskiego, w Barakowie udało się wykonać nowe
chodniki, odwodnienia ulic, dokończono modernizację
ulicy 11 Listopada i ulicy Warszawskiej. Dodatkowo, dzięki
moim staraniom zmodernizowano plac zabaw dla dzieci
oraz boisko przy ul Kościuszki.
Niestety pomimo zabezpieczonych pieniędzy i wykonanych dokumentacji Burmistrz nie odtworzył nawierzchni
ul. Poniatowskiego, nie wybudował chodnika w ul. Łąkowej, oraz nie naprawił jezdni ul. Parkowej.
To była bardzo trudna kadencja również ze względu na
ilość wykrytych nieprawidłowości, w tym niekorzystne
wykorzystywanie pieniędzy z naszych podatków, a także
ze względu na ilości skarg mieszkańców naszej gminy na
działania obecnego burmistrza.

Henryk Staniak

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Zakończyła się VI kadencja samorządowa, w której z Państwa wyboru pełniłem funkcję radnego Łomianek. Ostatnie 4 lata to okres kontynuowania działań podjętych jako
zobowiązania względem Mieszkańców w skutecznym
realizowaniu zadań, które przede mną postawiliście oddając na mnie swoje głosy.
W czasie trwania tej kadencji udało się kontynuować
rozpoczętą wcześniej modernizację ul. Jagodowej i Podróżnej. Dzięki poparciu radnych, mimo niechęci Burmistrza Dąbrowskiego wykonano światła na ul. Sielanki.
W poprzedniej kadencji wykonano projekt i przygotowano
pełną dokumentację techniczną na remont i odwodnienie
ul. Wędrowców. Niestety obecny burmistrz mimo posiadanego zezwolenia na budowę, zrezygnował z kontynuacji inwestycji. A szkoda. Inwestycja mogła zabezpieczyć
mieszkańców przed podtapianiem. Podobnie na złość
mieszkańcom Burmistrz Dąbrowski mimo posiadanej dokumentacji na budowę wodociągu w całym Sołectwie,
mimo moich interwencji, nie chciał kończyć tej inwestycji.
Karygodnym posunięciem Burmistrza Dąbrowskiego było
i jest ( mimo zagwarantowanych finansów) wstrzymanie
rozpoczętej wcześniej rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Sadowej. Inwestycja, którą rozpoczął poprzedni Burmistrz, posiada przygotowaną pełną dokumentację techniczną, łącznie z pozwoleniem na budowę, które w roku
2014 traci swoją ważność. To niegospodarność i działanie
na przekór radzie i mieszkańców tej części Łomianek. To
działanie na szkodę samych dzieci i dążenie przez grupę
Pana Dąbrowskiego do zamknięcia tej szkoły.

Krzysztof Wawer
radny Rady Miejskiej

Udało sie pozyskać unijne pieniądze na
budowę sieci wodno-kanalizacyjnej tj.
50mln 800 tys. Udało się rozbudować
szkołę w Dziekanowie Leśnym. Udało się oddłużyć spółki
gminne. Udało się zakupic działkę i dalej realizować budowę szkoły w Dąbrowie Leśnej. Udało się wprowadzić
zadanie inwestycyjne – budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym – koncepcja i projekt. Udaje się realizować
rozbudowę sieci Wod-kan w dalszych rejonach miasta
i gminy. Udało się udrożnic ulicę Pogodną w Dziekanowie
Leśnym i dalej ją kompleksowo przebudowywać. Udało
się wybudowac plac zabaw przy szkole w Dziekanowie
Leśnym. Udało się realizować oświetlenie na odcinku od
ul.Miłej do Kościoła.
Nie udało się rozwiązać problemu komunikacyjnego wjazdu i wyjazdu z Warszawy.
Oceniam upływającą kadencję Rady Miejskiej jako opozycji
tj. desktrukcyjne działanie wobec mieszkańców i hamowanie środków z budżetu na rzecz rozwoju Miasta i Gminy.

Oceniam pozytywnie działania Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego na rzecz mieszkańców. Dbanie i promowanie
rodzimych przedsiebiorców oraz firm, a także należyte
dysponowanie i realizowanie wydatków budżetowych.
Pozyskanie i wykorzystywanie środków unijnych na rzecz
gminy jako pierwszy burmistrz.

Piotr Wolanin
radny Rady Miejskiej

Kadencja Rady Miejskiej 2010-2014 dobiega końca. Podsumowanie zacznę od
osiedla Łomianki Chopina. Po długich
perypetiach, negocjacjach i przekonaniu części niechętnych inwestycji radnych, udało się zbudować nakładkę
asfaltową na odcinku alei Chopina. Zniknął problem kurzu i dziurawej drogi. Zbudowaliśmy wyniesienie, wraz
z odwodnieniem, skrzyżowania ul. Szymanowskiego z ul.
Wspólną. Przed tą inwestycją, w deszczowe dni pojawiało
się tam jezioro zalewające ulicę i chodnik. Mieszkańcy ulicy Szymanowskiego (od al. Chopina do ul. Kościelna Droga) przestali się bać nocnych powrotów do domu, gdyż
przy ich ulicy powstały nowe latarnie.
Inwestycje niezrealizowane, to przede wszystkim budowa
nakładki asfaltowej i oświetlenia alei Chopina na odcinku
od ul. Szymanowskiego do ul. Wiślanej, a także jej oświetlenie na odcinku od Wieniawskiego do Paderewskiego.
W roku 2015 zostanie doprowadzony do sołectwa wodociąg i kanalizacja. Po zakończeniu tej inwestycji będzie
możliwa budowa wszystkich ulic i myślę, że to będzie największym wyzwaniem przyszłych kadencji.
Sukcesem w skali całego miasta mogę nazwać wymuszenie na władzy wykonawczej inwestycji w oświatę (w roku
2011 burmistrz wyzerował środki budżetowe na oświatę), a także ostatnią walkę z budową sklepów wielkopowierzchniowych na terenach kompletnie się do tego nie
nadających.

Maria Zalewska
radna Rady Miejskiej

Udało się: Pozyskać 50.8 mln zł środków z Unii Europejskiej na inwestycje
wodno-kanalizacyjne. Zlikwidować
straty z działalności spółek gminnych ZWiK i KMŁ.
Ustalić realną najniższą stawkę opłaty za śmieci 8,50 zł.
Pozyskać grunty dla Gminy. Rozpocząć budowę szkoły
w Dąbrowie Zachodniej (zakup działki, rozbiórka budynków, projekt). Uchwalić plany zagospodarowania
przestrzennego.
Nie udało się: Zrealizować dalszego etapu budowy szkoły w Dąbrowie Zachodniej z uwagi na sprzeciw opozycji
w tym Radnych z Dąbrowy. Wypracować sprawnego połączenia z Warszawą. Odpolitycznić działalność Rady oraz
wyeliminować reprezentowanie prywatnych interesów
przez niektórych Radnych.
Ocena Rady Miejskiej: Destrukcyjna działalność Radnych
opozycji szczególnie widoczna przy uchwalaniu budżetu
lub zmian w budżecie, często wbrew przepisom i przeciw
interesowi mieszkańców.
Ocena Burmistrza: W latach 2012-2014 Burmistrz spłacił
długi z zeszłej kadencji: 16 mln zł obligacji, pokrył straty spółek ZWiK w kwocie 4.492 mln zł, KMŁ w kwocie
3.8 mln zł. Spółka KMŁ spłaciła kredyt na zakup autobusów na kwotę 5.849 mln zł. Dofinansowano kapitał zakładowy spółki ZWiK na kwotę 20 mln zł. Gdyby nie te
zadłużenia, zadania inwestycyjne w tej kadencji byłyby
wyższe ok. 48 mln zł.
Kadencję Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego oceniam pozytywnie jako dobrego gospodarza, oszczędnie i po gospodarsku wydającego pieniądze podatnika. Jest pierwszym Burmistrzem Łomianek, który sięgnął skutecznie po
tak duże środki Unijne dla Miasta i Gminy Łomianki.

Marek Zielski

radny Rady Miejskiej BRAK ODPOWIEDZI

Fotograf z Auschwitz
dla czytelnikóW lomianki.info
W Domu Kultury odbyło się spotkanie z Anną
Dobrowolską – autorką albumu pt. Fotograf
z Auschwitz.
Album, niebanalnie wydany, perfekcyjnie opracowany
pod względem graficznym, opowiada historię o Wilhelmie Brasse – polskim fotografie, który w czasie II wojny
światowej jako więzień nr 3444 trafił do niemieckiego
obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie na zlecenie
SS prowadził tajną dokumentację fotograficzną. Fotograf, który zmarł dwa lata temu 23 października 2012 r.,
w przeddzień ewakuacji obozu w 1944 roku, narażając
życie, ocalił większość wykonanych przez siebie zdjęć dokumentujących zbrodnie nazistowskie w Auschwitz.
Specjalnie dla czytelników ŁOMIANKI.INFO mamy jeden egzemplarz albumu z dedykacją autorki.
Do zdobycia poprzez redakcja@lomianki.info

Foto-video relację ze spotkania zobacz
na www.LOMIANKI.INFO

Piszemy
łomiankowską
minipowieść!

Stali czytelnicy dopytują się o Krzysztofa. Krzysztof idzie, a gdzie zajdzie,
dowiecie się czytając najnowszy odcinek Łomiankowskiej minipowieści
na www.piszemy.lomianki.info
Tu tylko krótka zajawka, zwiastująca zbliżające się, dramatyczne wydarzenia.
A tak na marginesie – komentarzy pod tekstem jakby mniej nieco?
Nie wskazujecie możliwych wątków do pociągnięcia :(
Może byście się tak nieco zmobilizowali, kochani? Do dzieła!
Marek Olkowicz
Po niecałym kwadransie Artur znalazł się w pobliżu śmierdzącego miejsca, tej dziwnej areny
cyrku ze szczątkami, polany, na której makabryczne truchło raz się pojawiało, raz znikało.
Przyklęknął przed Luną, którą dotychczas prowadził na smyczy. Spojrzał w jej łagodne, myślące oczy i nie dopuszczającym sprzeciwu głosem
wyjaśnił:
– Teraz piesek, mądra Luna, pójdzie i wywącha
gdzie się podział smród. Pan pójdzie za pieskiem
i rozwiążemy zagadkę, bo za dużo już się znaków
zapytania, to niedobrze. Rozumiesz?
Luna patrzyła na Artura z zainteresowaniem, ale
nic nie wskazywało, że przyjęła dyspozycję.
Pan zatem podniósł się z kucek i surowo spojrzał
na zwierzę. Suka aż przysiadła.
– Luna! Proszę natychmiast zaprowadzić mnie
do... No tam gdzie trzeba! Rozumiesz?! Teraz!
Pies szczeknął i szarpnął się do tyłu.
– Chwila, chwila... – wymamrotał zaskoczony
Artur – Zaraz cię spuszczę, no... leć!
Przez chwilę tylko w jego głowie zatrzepotała
wątpliwość: czy Anetka pochwaliłaby spuszczanie Luny ze smyczy z takim poleceniem i w takim
miejscu? Jednak wzruszył tylko ramionami, zapalił latarkę i ruszył za psem w gęstwinę.
Najpierw osiągnęli polanę, która teraz w sztucznym świetle reflektorka i resztkach wieczornej
poświaty, przesączającej się przez konary wy-

dawała się nieco upiorna. Wrażenie potęgował
smród, który mimo upływu czasu wciąż wisiał
w powietrzu i spowodował mimowolny grymas
na twarzy mężczyzny.
Luna tymczasem pobiegła dalej znikając między
drzewami. Artur postanowił sprawdzić, czy nie
obdarzył jej zbyt dużą swobodą.
– Luna! Stój! Zaczekaj piesku!
Ku jego zdziwieniu suka zatrzymała się nieomal
w miejscu. Była jednak wyraźnie podniecona,
rwała się do biegu, kręcąc bączki i skomląc z cicha. Kiedy jej pan podbiegł, nie czekając na następne polecenie wyrwała przed siebie.
Teraz krzaki ustąpiły drzewom i biec było łatwiej,
chociaż poplątane korzenie i zwieszające się gałęzie stanowiły realne zagrożenie. Artur musiał
zwolnić, starając się utrzymać psa na świetlnej
smyczy latarki.
Kiedy Luna zniknęła w ciemności, postanowił ją
znowu powstrzymać. Przystanął, ale zanim zdążył uspokoić oddech, zanim choćby złożył usta
do gwizdu, spomiędzy splątanych drzew dobiegł
go skowyt suki.
– Luna... – wyszeptał – Luna! – chciał krzyknąć,
ale głos uwiązł mu w gardle. Nic nie myśląc rzucił
się przed siebie.

Ciąg dalszy czytaj
na www.piszemy.lomianki.info

Bieganie, chwilowa moda czy sposób na życie

Dowiedz się, przyłączając się do Łomiankowskiej GRUPy BIEgowej www.facebook.com/biegwlomiankach
Jesień już, coraz krótsze dni, coraz mniej chce się wychodzić
z domu na dwór, bo zimno, bo wilgotno, bo wietrznie. Ale
przecież aktywność fizyczna hartuje, wzmacnia, dodaje sił
i energii, dlatego nawet gdy zimno trzeba wychodzić, ruszać
się... Biegać? Czemu nie. A najlepiej zacząć biegać z Łomiankowską Grupą Biegową. Zbiórki w każdy poniedziałek, niezależnie od pogody, o godz. 20 przed ICDS.
Łomiankowska Grupa Biegowa rozwija się. Całkiem niedawno, bo 21 września, reprezentanci grupy – w sumie
8 osób – po raz pierwszy wystąpili jako team w I Biegu
Czterech Generałów w Modlinie na
10 km – pod wspólną nazwą, ubrani
w grupowe koszulki w jaskrawym,
pomarańczowym kolorze z wdrukowaną nazwą grupy. Koszulki są
dobrze identyfikowalne i przyciągają wzrok, są też niewątpliwie promocją naszego miasta. W zawodach
oprócz pamiątkowych medali część

kobieca grupy zdobyła puchar drużynowy.
Tego samego dnia, jedna z biegaczek z grupy – maratonka Marta Arbatowska – zajęła
2 miejsce w Ćwierćmaratonie Logmaster
w Radzyminie w swojej kategorii wiekowej,
będąc jednocześnie piątą kobietą na mecie.
W miniony weekend w stolicy odbył się 36.
PZU Maraton Warszawski oraz towarzyszący mu Bieg na Piatkę. W obu biegach wzięła
udział czwórka zawodników z Łomiankowskiej
Grupy Biegowej, w tym w maratonie Marta Arbatowska oraz
debiutujący na tym dystancie Grzegorz Targoński. Na listach
startowych figurowało więcej biegaczy z Łomianek, których
zachęcamy do przyłączenia się do wspólnych treningów.
Cieszą małe sukcesy w zawodach, cieszy też, a może nawet
bardziej fakt, że fajna inicjatywa, która powstała dość spontanicznie rozwija się, spaja i ma szanse stać się czymś naprawdę
trwałym, przyciągającym pasjonatów biegania i integrującym
lokalną społeczność. /am.

Łomiankowska Grupa Biegowa w nowych koszulkach
po I Biegu Czterech Generałów w Modlinie

przyłącz się do Łomiankowskiej GRUPy BIEGOWEJ
Wspólne treningi:
każdy poniedziałek, godz. 20 przed ICDS
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WYNAJMĘ
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47
Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka. osobne wejście,
centrum Łomianek. 700zł/m-ąc + opłaty. tel. 698 679 935
Wynajmę dom o pow. 313 m2, w pełni wyposażony
i umeblowany. Szybki internet, zadbana działka.
5 tys./m-ąc + opłaty. Tel. 604-495-943
Wynajmę lokal 28 m2 pod każdą działalność. Łomianki, tel. 22 751-95-29
Lokal do wynajęcia w centrum Łomianek o pow.
140 m2, wys. 4,20 m – tel. 605-404-025
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Angielski, możliwość dojazdu, tel. 887-817-839
HISZPAŃSKI, ANGIELSKI. Język ogólny i egzaminy.
Skutecznie. Tel. 606-51-59-11
PIANINO – nauka również w domu ucznia – tel.
692-704-416
USŁUGI
Usługi ogrodnicze – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
Kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew
trudnych – tel. 510-775-015
Remonty, docieplenia, ogrodzenia, solidnie
– 604-967-542
WODA-STOP. Hydroizolacje, problemy z wodą
w piwnicy itp. Zadzwoń – 513-123-894
OCIEPLENIA, malowanie elewacji, renowacje.
Gwarancja – tel. 789-262-387
Malowanie natryskowe agregatem, faktura VAT,
tel. 506-301-213
HYDROIZOLACJE anty-wodne. Referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
Glazura, terakota, remonty, solidnie, tel.
600-788-058
Sufity, ściany, zabudowy z g-k, tel. 506-301-213
Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota,
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hydraulika, elektryka, docieplenia – 608-741-795

SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – 7 km od Łomianek, dom 140 m2 na wąskiej działce o powierzchni
4100 m2. Cena 460 tys., tel. 604-118-180
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
Psycholog, dr Gizela M. Rutkowska, 668 775 123
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751 8874
Dentysta, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602 346 955
Dermatolag, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607 780 843
Kardiochirurg, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751 35 97
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13 www.
dabkowska.com.pl 532 562 000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13 www.dabkowska.com.pl 532 562 000
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka, referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
Poszukujemy osoby do obsługi klienta w oddziale multiagencji ubezpieczeniowej. Gwarantujemy
szkolenie. Prosimy o przesłanie CV na adres: oddzial.
lomianki@gmail.com
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam lub wynajmę działkę budowlaną w
Czosnowie, tel. 696-229-559
Sprzedam 2 działki o powierzchni po 900 m2,
Szczytowa/Szpitalna w Łomiankach z drogą. Tel.
22 751-05-77, 00 31 16 12 30 117
Sprzedam dom 180 m2, działka 860 m2, z 1996 r.
w Kiełpinie. 570 000 zł. Tel. 600-599-506
Sprzedam działkę 760 m2, budowlaną w Łomiankach, spokojna okolica – 785-235-476

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)
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tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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REKLAMA
ZA GROSZE

tylko na portalu

LOMIANKI.INFO
ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772

POLUB ŁOMIANKI
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Powierzchnia 313 m2, działka zadbana, zadrzewiona 965 m2
podpiwniczony, duży salon, jadalnia, 4 sypialnie, 3 łazienki,
gabinet, szybki internet (60 Mb, neostrada).
Pełne wyposażenie kuchni, pralni, dom umeblowany,
gotowy do zamieszkania.
Dwustanowiskowy garaż wolnostojący.
Cena za miesiąc – 5000 plus opłaty.
Kontakt – 604 495 943
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Do wynajęcia dom
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www.facebook.com/lomianki.info
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CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto | 1 i 4 strona+50%

ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772

