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KANDYDATÓW NA BURMISTRZA

ŁOMIANKI
WOLNE
OD WIELKICH
SKLEPÓW?

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi,
podobnie jak cztery lata temu, portal LOMIANKI.INFO organizuje
II Debatę Kandydatów na Burmistrza Łomianek.
Do udziału w Debacie zaproszeni zostali wszyscy kandydaci
zabiegający o zaufanie i głosy wyborców:
Tomasz Dąbrowski, Witold Gawda, Urszula Gołąb, Marcin Jakub Kolwas,
Marcin Pawlicki, Wiesław Pszczółkowski oraz Hubert Zadrożny.
Mamy nadzieję, że podobnie jak w pierwszej edycji, to – organizowane
na równych zasadach dla wszystkich kandydatów – spotkanie
z mieszkańcami pozwoli wyborcom lepiej poznać samych kandydatów,
jak i ich pomysły na zarządzanie Łomiankami.
Szczegółowe informacje znajdziecie na

Mieszkańcy walczą
z urzędnikami o swoje prawa.
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Koleje losu się nie spóźniają*
rozmowa z Kazimierzem Peczyńskim

Kazimierz Peczyński

Niektórzy uważają, że Łomianki to sypialnia
Warszawy, że w zasadzie to już Warszawa.
Spotykając się z lokalnymi artystami przekonuję
się jak bardzo nie zgadzam się z tą opinią, bo
przebywając z nimi czuję silną tożsamość z miejscem.
Niedawno na Facebooku przeczytałam dyskusję
o przyłączeniu Łomianek do Warszawy, co miałoby
mieć dla nas zbawienny wpływ, polepszyłaby się
komunikacja, mielibyśmy lepsze chodniki itp.
Głosy przeciwne skupiały się na tym jak ważne jest
samostanowienie i odrębność, które nie wyklucza
przecież partnerskich relacji z sąsiadującą z nami
stolicą. W tej dygresji odbiegłam, choć tylko pozornie,
od mojego dzisiejszego rozmówcy.
Spotkanie właśnie z nim po raz kolejny uświadomiło
mi wartość życia w małej, lokalnej społeczności.

, artysta cichy i jakby wycofany, a jednocześnie spostrzegawczy komentator codzienności,
zjawisk bardziej i mniej ważnych. Grą słów oraz dłutem pokazuje świat i człowieka ze wszystkimi wadami i zaletami.
Jego dom i ogród jest wizytówką twórczości. Na schodach, ścianach, na trawniku spotkamy świątki, kapliczki czy formowane z korzeni
stwory. Ale to nie wszystko. Pan Kazimierz jest poetą, aforystą, twórcą około tysiąca fraszek, które wydał w siedmiu tomikach.
Parafrazując zawołanie Piotra Skrzyneckiego, apeluję do czytelników Łomianki.info: kochajcie lokalnych artystów, bo są bliżej nas.
Zapraszam na spotkanie z Kazimierzem Peczyńskim.
Sylwia Maksim-Wójcicka: Jest pan artystą.
Kazimierz Peczyński: Staram się, ale to nie zawsze wychodzi. To trudne, bo trzeba mieć wiele umiejętności,
a sama wyobraźnia nie zawsze wystarczy. Chodzi
o zmaterializowanie tego, co dostrzegamy dookoła za
pomocą słowa czy rzeźby.
SWW: A więc poeta czy rzeźbiarz?
KP: Najpierw była rzeźba, a potem dopiero – przez przypadek – słowo. Bardziej wyrażam siebie poprzez rzeźbę,
ale chcę również rozwijać działalność literacką.
SMW: Zawodowo pracował pan inaczej?
KP: Przez całe życie byłem mechanikiem precyzyjnym,
który z racji zawodu musi mieć cierpliwość i ręce prawie
chirurga. I to mi pomogło. Poza tym miałem ciągły kontakt z naturą, bo urodziłem się na wsi, sam strugałem
sobie zabawki z kawałków drewna czy z korzeni. Kiedy
skończył się etap pracy i przyszła emerytura musiałem coś ze sobą zrobić, żeby nie zgorzknieć, żeby mieć
kontakt z ludźmi. Lata mijały i wreszcie wyszła ze mnie
chęć tworzenia. Bo jeśli coś nie jest w człowieku głęboko
ukryte, to łatwiej wyciągnąć to na wierzch.
SMW: Kiedy przyszły słowa?
KP: To był zupełny przypadek. Kiedy kilka lat temu po
zakończeniu jednej z wystaw pakowałem swoje rzeźby,
w tej samej sali rozpoczynały się właśnie warsztaty literackie. I tak zbierając swoje prace przysłuchiwałem się
rozmowom o wierszach przyniesionych przez uczestni-

ków spotkania. Okazało się, że każdy mógł brać udział
w czymś takim, trzeba tylko przyjść z własnymi utworami. Ja wtedy nie miałem jeszcze żadnego. Nie dawało
mi to spokoju, napisałem więc dwa wiersze i poddałem
się krytyce na warsztatach. Nie było to przyjemne, bo
wszyscy głośno komentowali moje słowa i ostatecznie
z całego wiersza zostawiono tylko kilka wersów
(śmiech). No ale nie odpuściłem. Na kolejnych spotkaniach było już trochę lepiej, bo uczyłem się od innych,
chłonąłem to co mówili zawodowi literaci, a także pozostali uczestnicy. A że wcześniej wykreślili z moich propozycji większość tekstu, postanowiłem pisać krótkie
formy, czyli fraszki. I tak mi zostało. Lubiłem też czytać
w „Przekroju” myśli Stanisława Jerzego Leca, spróbowałem więc aforyzmów.
SMW: Miał pan kilka wystaw w Łomiankach, ostatnio także spotkania poświęcone twórczości literackiej. Na takie wydarzenia nie przychodzi wiele
osób. Dlaczego?
KP: Łomianki to trudne środowisko, często mało zainteresowane kulturą. Na spotkania czy wystawy przychodzi niewiele osób. Nie mam o to pretensji, bo może to
wynika z tego, że ludzie nie znają tutejszych artystów.
SMW: Jak to zmienić?
KP: Warto byłoby zorganizować miejsce, w którym artyści mogliby tworzyć i pokazywać swoje prace na co
dzień. W zamian za umożliwienie wystawiania prac,
taka pracownia mogłaby
otrzymywać od nich, oczywiście na wcześniej ustalonych zasadach, rzeźby
lub obrazy i w ten sposób
budować stałą galerię lokalnych artystów. Dzięki
temu my moglibyśmy pokazać a nawet sprzedać
cześć naszych prac, a ludzie by nas poznali i może
zainteresowaliby się naszą
twórczością.

SMW: Takie miejsce mogłoby też pełnić funkcję
edukacyjną. Już wyobrażam sobie spotkania pana
z młodymi ludźmi zainteresowanymi np. rzeźbą.
Czy sądzi pan, że inni artyści mieszkający w Łomiankach chcieliby współtworzyć takie miejsce?
KP: Myślę, że tak, bo łatwiej się wtedy rozwijać, dzielić
doświadczeniami, a też podpatrywać techniki stosowane przez innych. Ja np. często maluję swoje rzeźby
i chętnie popatrzę np. jak pracują malarze, jak budują
głębię obrazu. Może takie miejsce pomogłoby w promowaniu sztuki wśród mieszkańców, zachęciłoby ich
do oglądania, interesowania się lokalnymi artystami.
A z drugiej strony, dla artystów możliwość pokazania
swoich prac też jest ważna, nakręca ich do dalszej działalności.
SMW: Czy planuje pan kolejne kroki artystyczne?
KP: Chciałbym spróbować sił w dłuższych formach literackich, myślę o wierszach, o prawdziwej poezji.
SMW: Życzę spełnienia tych planów oraz kolejnych
wystaw i spotkań literackich w Łomiankach.

* aforyzm K. Peczyńskiego z tomiku „Lekko strawne”,
Wydawnictwo Książkowe IBIS, Warszawa, 2012.
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Komu gabinet przy Warszawskiej 115?

Mamy 7 kandydatów na burmistrza Łomianek. Nie wszyscy mieszkańcy śledzą dokładnie lokalne życie „polityczne”, więc może warto poznać
krótkie informacje o kandydatach (alfabetycznie) – bez oceniania i typowania, głównie z punktu widzenia ich aktywności
w naszym samorządzie oraz dotychczasowej (stan na: 16.10.2014) kampanii wyborczej.

Tomasz Dąbrowski (50 l.) – absolwent UW (administracja) obecny burmistrz, przed wyborami w 2010 r. w zasadzie niewidoczny na łomiankowskim
forum publicznym. Dotychczas – poza
ogólnymi stwierdzeniami o chęci kontynuowania rozpoczętych prac i działań –
nie przedstawił konkretnego programu.
Każdy ustępujący burmistrz to zawsze
kandydat wyjątkowy. W pewnym sensie
jego kampania wyborcza trwa przez całą
kadencję. W przypadku Dąbrowskiego
opiera się ona na konflikcie z Radą Miejską i pokazywaniu wizerunku „dobrego”
burmistrza, który mimo destrukcyjnej
działalności „złych” radnych z powodzeniem „rozbudowuje” i „unowocześnia”
Łomianki, jest bezpośrednim patronem
wszystkich aspektów lokalnego życia.
Taki wizerunek konsekwentnie budują
media kontrolowane przez Urząd Miasta
(„Gazeta Łomiankowska”, portal internetowy lomianki.pl, strona na Facebooku).
Aktywnie (i nie przebierając w słowach) wspiera Dąbrowskiego prywatna
gazeta „Łomianki” oraz Stowarzyszenie
„Łomianki Razem” – organizacja powołana przez osoby skupione wokół celu
odrolnienia wielkich obszarów w Dolinie Łomiankowskiej.
Atutami Tomasza Dąbrowskiego w
kampanii są: możliwość popularyzowania wizerunku dzięki sprawowanej funkcji, silne i aktywne zaplecze „propagandowe”. Otwarte pozostaje pytanie, czy
(i ewentualnie w jakim stopniu) atuty te
nie staną się obciążeniem, odbierającym
głosy. Trudno zakładać, że wszyscy wyborcy „kupią” przekaz, że prawie wszyscy
radni wybrani w poprzednich wyborach
nagle stali się szkodnikami działającymi
przeciwko interesom swoich wyborców.
Część wyborców z przyczyn estetycznych może nie akceptować stosowanej
formy zwalczania konkurencji.
Oczywiście bardzo ważnym (może
najważniejszym) kryterium dla wyborców będzie indywidualna ocena dorob-

ku (w sferze gospodarczej i społecznej)
Dąbrowskiego jako burmistrza, który
kandyduje też do Rady Powiatu.

Witold Gawda (63 l.) – w swoim
CV podaje m.in. pracę wykładowcy (socjologia zarządzania) na Politechnice
Warszawskiej, kierowanie Biurem Reklamy TVP, prezesurę w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Reklamy w Polsce.
Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą
– Instytut Mediów. Jest harcmistrzem
ZHP, przewodniczącym Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia. Zainicjował
powołanie Stowarzyszenia „Dialog”, które podjęło się opracowania „Planu dla
Łomianek” (na podstawie ankiety ogłoszonej na stronie internetowej dialoglomianki.pl i pracy powołanego zespołu
ekspertów). Efektem tej pracy jest m.in.
program wyborczy Dialogu pt. „Same
konkrety”.
Podstawowym przesłaniem wyborczym Gawdy jest unowocześnienie sposobu zarządzania miastem, postawienie
na podmiotowość mieszkańców i dialog
społeczny.
Głównymi atutami kampanii Gawdy
wydają się być: skupienie wokół siebie
sporej grupy mieszkańców – fachowców
z różnych dziedzin, z dużym dorobkiem
zawodowym lub naukowym, cieszących
się często lokalnym autorytetem; sprawna, pomysłowa, przemyślana kampania, wykorzysująca współczesne środki
komunikacji. Na niekorzyść kandydata
działa jego niezbyt duża rozpoznawalność w innych niż Dąbrowa regionach
Łomianek.
Urszula Gołąb (47 l.) – do niedawna kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej. Startuje pod hasłem „Zaufajcie kobiecie” i zapowiada „zaprowadzenie ładu i porządku” oraz „przywrócenie wiary w prawdziwy samorząd”. Poza
tymi ogólnymi hasłami nie przedstawiła
jeszcze żadnych konkretów. Atutem

Gołąb jest znajomość łomiankowskich
realiów, doświadczenie z pracy w Urzędzie Miasta, wsparcie kilku doświadczonych łomiankowskich samorządowców
(kandydują na radnych). Obciążeniem
mogą być liczne kontrowersje wobec
szeroko rozumianej problematyki zagospodarowania przestrzennego oraz
słaba rozpoznawalność w szerszych kręgach mieszkańców.

Marcin Kolwas – 37-letni mieszkaniec Łomianek Górnych, prywatny
przedsiębiorca, przewodniczący Koła
Platformy Obywatelskiej w Łomiankach,
obecnie radny powiatowy. Od kilkunastu lat aktywny na Łomiankowskiej scenie. Dotychczas nie rozpoczął publicznie
kampanii wyborczej, nie przedstawił
programu. Zapewne zrobi to niebawem.
Atutem Kolwasa jest zaplecze PO. Ale na
jego niekorzyść może działać niechęć
wielu wyborców do partyjnych szyldów
w wyborach samorządowych i mimo
wszystko stosunkowo słaba rozpoznawalność kandydata poza środowiskiem
bezpośrednio zaangażowanym w lokalne życie polityczne. Kandyduje też do
Rady Powiatu.
Marcin Pawlicki – 38-letni mieszkaniec Łomianek Górnych. Z wykształcenia ekonomista, zawodowo zajmuje
się nowymi technologiami, wdrażaniem
projektów informatycznych. Jest zupełnie nową postacią na Łomiankowskiej
scenie samorządowej. Startuje pod
hasłami przełamania łomiankowskiego marazmu i „od lat niezałatwionych”
spraw. Deklaruje (na stronie mpawlicki.
pl) postawienie na „kreatywnych, dynamicznych idealistów, którzy pracują nie
dla stanowisk czy kasy”.
Wygląda na to, że Pawlicki jest przedstawicielem tzw. „nowych” mieszkańców
Łomianek, którzy chcą trochę rozbić
dotychczasowy układ sił, mieć wpływ
na rozwój miasta. To bardzo pozytyw-

Kto za co odpowiada w GMINIE?

Wspólnota samorządowa, zgodnie z Konstytucją RP, to ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego (gmina, powiat,
województwo).
Gmina odpowiedzialna jest za większość spraw
związanych z codziennym życiem wspólnoty
mieszkańców. W gminie dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, opiekę nad najmłodszymi, ich kształcenie i wychowanie – żłobek, przedszkole, szkoła
podstawowa i gimnazjum. Do zadań gminy należy
także gospodarowanie terenem, dbanie o czystość,
w tym odprowadzanie ścieków i zbiórka oraz utylizacja odpadów, również zaspokajanie potrzeb kul-
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turalnych i sportowych. Gmina buduje i remontuje
drogi i chodniki, a także zapewnia ich oświetlenie.
Zarządza również komunikacją – autobusy, tramwaje, metro pozostają pod opieką gminy. Troszczy
się również o osoby starsze, samotne lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej.
Władzę uchwałodawczą stanowią radni, którzy
w imieniu mieszkańców podejmują najważniejsze
decyzje dotyczące wspólnot samorządowych. Zbierają się na spotkaniach nazywanych sesjami rady
i podejmują decyzje poprzez głosowania. Tak podjęte decyzje rady nazywa się uchwałami rady. Rady
w uchwałach decydują o budżecie, o tym, jakie po-

ne zjawisko. Ta świeżość jest atutem
Pawlickiego. Ale jednocześnie niewielka
rozpoznawalność i brak szerszej wiedzy
o kandydacie działa na jego niekorzyść.
Kandyduje też na radnego.

Wiesław Pszczółkowski (55 l.) –
absolwent UW (zarządzanie), pracuje
w Urzędzie Miasta st. Warszawa. Burmistrz Łomianek w latach 2006-2010,
wcześniej aktywny radny. W 2010 r. (startując pod szyldem PO) przegrał w II turze (119 głosów) wybory na burmistrza
z Tomaszem Dąbrowskim.
Pszczółkowski jest liderem komitetu
Zgoda Buduje Przyszłość. Startuje pod
hasłami powrotu do „idei budowania
społeczeństwa obywatelskiego” bez
„gorszących swarów i dzielenia społeczeństwa” oraz chęci „kontynuowania
wszystkiego, co było pozytywne w mojej I kadencji”. Szczegółowy program
– zgodabudujeprzyszlosc.pl
Atutami Pszczółkowskiego są: bardzo
duża rozpoznawalność, liczne grono
zwolenników. Atutem i jednocześnie obciążeniem jest możliwość odwoływania
się do jego dorobku jako burmistrza –
sam Pszczółkowski ma możliwość przywoływania pozytywnych elementów
swojej kadencji, ale konkurenci mogą
mu wytykać negatywne.
Hubert Zadrożny – 48-letni
mieszkaniec Dziekanowa Polskiego,
z zawodu muzyk (Warszawska Opera
Kameralna), przewodniczący Koła Prawa
i Sprawiedliwość w Łomiankach. Kandydat (bez powodzenia) na radnego w wyborach w 2010 r. Rozpoczął kampanię
wyborczą podczas spotkania z Antonim
Macierewiczem w ICDS, ale jeszcze nie
przedstawił szerzej swojego programu.
Atutem kandydata jest zaplecze PiS
i opinia o zdyscyplinowanym elektoracie tej partii. Szyld partyjny może też być
obciążeniem.
Juliusz Wasilewski
na podstawie:

trzeby mieszkańców należy zaspokoić w pierwszej
kolejności, co robić w przypadku konieczności wyboru, gdy nie na wszystko starcza samorządowych
finansów.
BURMISTRZ zajmuje się wykonywaniem decyzji
podjętych przez rady gmin. Dlatego nazywa się go
władzą wykonawczą. Jest to najczęściej osoba zatrudniona, zajmująca się codziennym podejmowaniem decyzji, zarządzaniem majątkiem i finansami.
Działalność samorządu jest jawna. Oznacza to,
że obywatele mają prawo do uzyskiwania informacji
o działaniach samorządu, wstępu na sesje rad i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów.

Czytaj więcej na: www.wybory2014.lomianki.info

Decyzja

należy
do mieszkańców
Szanowni Państwo,
Spotykam się z wyborcami. Tymi,
którzy będą mnie popierać, tymi, którzy
są jeszcze niezdecydowani na kogo będą
głosować. Także z tymi, którzy są niechętnie do mnie nastawieni.
Rozmawiamy. Tematów sporo, bo
i spraw, które wymagają szybkiego rozwiązania, też niemało.
I tak na przykład, w rozmowach powracają sprawy budowy nowych szkół,
modernizacji dróg i oświetlenia, usprawnienia komunikacji na terenie Gminy, remontu ulicy Warszawskiej, lepszych rządów i ścisłej współpracy z Radą Miejską,
a także naprawy bezpośrednich kontaktów: burmistrz – mieszkańcy.
Dla każdego priorytet jest inny. Trzeba wszystkich wysłuchać, zrozumieć, starać się pogodzić i wspólnie działać. Powodzenie i sukces Łomianek zależeć będą
od ścisłej współpracy mojej (gdy zostanę
wybrany na burmistrza) z Radą Miejską.
Jeśli powierzą mi Państwo funkcję burmistrza Łomianek, deklaruję:
– w pierwszym roku mojej kadencji
przywrócę współpracę burmistrza z Radą
Miejską. Wypracuję zasadę tworzenia
tzw. budżetu partycypacyjnego. Zakończę proces budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w mieście. Rozpocznę rozbudowę
dwóch szkół – w Dziekanowie Polskim
i w Sadowej. Uzgodnię wspólne stanowisko z Radą Miejską w sprawie lokalizacji
i budowy dwóch innych, bądź jednej szkoły. Podejmę działania na rzecz uruchomienia inkubatora przedsiębiorczości i
modelu partnerstwa lokalnego, co docelowo pozwoli na utworzenie nowych miejsc
pracy i zmniejszy bezrobocie. Rozpocz-

nę proces inwestycyjny budowy nowych
dróg i przebudowy ulicy Warszawskiej,
a także uporządkowania ulic po robotach
wodno-kanalizacyjnych. Z dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Żoliborz
uzgodnię udział Gminy w zakontraktowaniu lekarzy specjalistów.
Przygotuję koncepcję rozwoju obszarów sołeckich w zaplecze rekreacyjno-rehabilitacyjne dla stolicy poprzez stworzenie odpowiednich warunków dla budowy
ośrodków pomocy geriatrycznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Przekształcę Gazetę Łomiankowską
w biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej, podający fakty,
bez komentarzy. Podejmę działania, które
zabezpieczą mieszkańców przed włamaniami i kradzieżami.
– drugi rok powinien przynieść realizację planów miejscowych. Decyzje
w sprawie budowy żłobka. Zakończenie
restrukturyzacji Straży Miejskiej, a także
kontynuację z 1-roku działań na rzecz
przebudowy wałów wiślanych i budowy
rekreacyjnych ścieżek rowerowych.
Decyzje w sprawie funkcjonowania spółek miejskich. Utworzenie nowej linii
autobusowej łączącej Łomianki Dolne
i osiedla na Kępie Kiełpińskiej oraz zachodnią część Łomianek z centrum miasta. Podejmę działania na rzecz obniżenia
opłat za bilety komunikacji miejskiej.
Doprowadzę do usprawnienia gospodarki śmieciowej poprzez odbiór śmieci komunalnych w okresie letnim co tydzień.
Rozpocznę proces inwestycyjny budowy
nowej szkoły.
– w trzecim roku zobowiązuję się
dopilnować, by wszystkie działania podjęte na początku kadencji nabrały tem-

www.ZgodaBudujePrzyszlosc.pl

pa oczekiwanego przez mieszkańców
i zmierzały do ich szybkiego zakończenia;
zakończyć rozbudowę placówek oświatowych oraz zadbać by funkcjonujące zyskały nowoczesne wyposażenie na miarę
XXI wieku.
– czwarty rok z perspektywą na
przyszłość powinien zakończyć w 80%
wszelkie podjęte w ciągu poprzednich
trzech lat działania, a także wypracować
koncepcję rozwoju Łomianek i Gminy do
roku 2020 i lata następne.
Szanowni Państwo, pełniąc funkcję burmistrza zobowiązuję się wspierać
ostatnią inicjatywę budowy północnego wylotu trasy S-7 z Warszawy zgodnie
z wolą mieszkańców Dąbrowy, tzn. miejscami w półtunelu, z maksymalną ochroną środowiska naturalnego. Wspierać
i zabiegać, zgodnie z postulatem mieszkańców i radnych, o przesunięcie projektowanej „trasy legionowskiej” poza
zurbanizowane obszary Miasta i Gminy
Łomianki.
Mam świadomość, iż czasy, w których żyjemy, okoliczności, a także sami
ludzie, zniszczyli sens takich słów jak
przyzwoitość, solidarność, skrucha. Zniknął „ludzki wstyd”, ten najpospolitszy,
który nakazuje „wstydzić się wstydliwie,
gdy robi się coś wstydliwego”.
Dlatego, jeśli zostanę przez Państwa
wybrany, chciałbym przywrócić prawdziwy sens wszystkich tych słów, dotrzymać
obietnic przedwyborczych, w myśl hasła
naszego Komitetu Wyborczego, że tylko
Zgoda Buduje Przyszłość.

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

www.DialogLomianki.pl

„Nie widzę powodu, dla którego Łomianki nie mogły by
stać się jedną z najlepiej zarządzanych gmin w Polsce.
Żyją tu zbyt mądrzy ludzie, by godzić się na rządy prowincjonalnych polityków.”
„Obietnice to za mało. Nie można przekonać do siebie
mieszkańców, jeśli nie zrobiło się dla Łomianek niczego,
bez brania za to pieniędzy”

.... bo dialog łączy ludzi
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PREZENTACJE KANDYDATÓW NA BURMISTRZA I RADNYCH
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GAWDA
- społecznik i menadżer

Wyborczy

bunt mieszkańców

2 listopada 2014 r. odbędzie się spotkanie wszystkich kandydatów na stanowisko burmistrza miasta i gminy Łomianki. Każdy z nas będzie mógł
zaprezentować swój program wyborczy. Drodzy Mieszkańcy, bądźcie na
tym spotkaniu! Zobaczcie na własne oczy, kto ma wizję rozwoju, pomysł na
skuteczną realizację zadań, a przy tym głośno mówi to, co Wy myślicie.
Jak zmniejszyć korki na trasie do Warszawy, wyrównać drogi w sołectwach, połączyć
Dąbrowę z Łomiankami, a pozostałe osiedla
i sołectwa z centrum miasta? My już znamy odpowiedzi – od kilku miesięcy każdy z naszych
kandydatów na radnych prowadzi konsultacje
z mieszkańcami swoich okręgów. To za namową naszych sąsiadów, znajomych i przyjaciół
postanowiliśmy działać.
Komitet Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek, z którego kandyduję na urząd burmistrza, to
wyraz buntu przeciwko marazmowi i marnowaniu potencjału naszej gminy. Już wystarczy. Już
dość. Większość startujących w najbliższych
wyborach miała już swoją szansę, w tej kadencji
lub w poprzednich. Z miernym efektem.
Jestem pewien, że nie tylko ja myślę
o zmarnowanych latach i o tym, że w Łomian-

kach nic się nie dzieje. Rzućmy okiem na statystyki. Nadarzyn czy Czosnów czerpią pełnymi
garściami z zewnętrznych środków, a każdy
miesiąc przynosi mieszkańcom tych gmin odczuwalne zmiany na lepsze. Według rankingu
rozwoju polskich gmin, Czosnów w ciągu ostatnich dwóch lat przeskoczył do góry o prawie
80 pozycji, na 102. miejsce w Polsce wśród
gmin wiejskich! A jak jest w Łomiankach?
W ogólnym rankingu najzamożniejszych podmiotów wyprzedzają nas 74 gminy wiejskie
i 36 miejsko-wiejskich. Lepszych jest więc od
nas 110 podmiotów. I na zbliżonej pozycji tkwimy od lat. Niewesoło, prawda?
16 listopada mamy szansę to zmienić. Możemy wybrać działanie zamiast bezczynności.
Aktywność zamiast gadania i teoretyzowania.
Skierowanie wszystkich wysiłków do pracy

dla Łomianek, naszej małej Ojczyzny, zamiast
wzajemnego obrzucania się błotem.
Wejdźcie na naszą stronę www lub Facebooka i napiszcie, co Waszym zdaniem należy zmienić, naprawić, usunąć lub zbudować.
Piszcie, komentujcie, wskazujcie słabe strony,
pokazujcie rozwiązania. Nie ma cenniejszego dobra we wspólnocie niż jej członkowie.
My wszyscy.
Na naszej stronie – www.mpawlicki.pl –
znajdziecie pełny, konkretny program. Poniżej
– fragmenty priorytetowych zagadnień z planowanymi terminami realizacji. A 2 listopada
przyjdźcie posłuchać tych, którzy w kolejnej
kadencji będą mieli wpływ na naszą wspólną
codzienność.
Warto poświęcić dwie godziny dla czterech lat.
Marcin Pawlicki

Program Komitetu Wyborczego Wyborców Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
Opis działań

Planowana realizacja /
rozpoczęcie prac

Nocny autobus weekendowy Metro Młociny-Łomianki, czyli komunikacja z Warszawą przez 24h.

IV kw. 2014

Wprowadzenie małych busów na liniach do nieskomunikowanych dotąd osiedli.

IV kw. 2015

Karta miejska, obejmująca bezpłatną komunikację dla mieszkańców w obrębie miasta i gminy, z czasem kodowane na
karcie również zniżki na zakupy w sklepach oraz na usługi.

II kw. 2015

Rozwiązanie problemu jakości dróg w sołectwach, poprzez:
• wypracowanie metody zgodnego z przepisami zwiększenia środków finansowych dla sołectw; środki przeznaczone
byłyby wyłącznie na utrzymanie akceptowalnej dla mieszkańców jakości dróg,
• opracowanie – przy współpracy z sołtysami – map najbardziej zaniedbanych dróg każdego sołectwa; analiza
map umożliwi efektywne i tańsze prowadzenie prac w kilku rejonach (wspólny transport materiałów drogowych,
zatrudnienie wykonawców do większego zakresu prac itp.),
• zorganizowane, systematyczne działania informacyjne dla właścicieli dróg prywatnych, którzy dotychczas nie
przekazali gminie tych odcinków dróg,
• odnalezienie i kontakt z nieustalonymi dotychczas właścicielami dróg – działania informacyjne,
• wsparcie administracyjne, proceduralne i doradcze dla właścicieli dróg prywatnych, aby proces przekazywania tych
dróg był dla nich jak najprostszy i łatwiej mogli podjąć decyzję o przekazaniu gruntów gminie,
• połączenie inwestycji w drogi z budową sieci wodno-kanalizacyjnej i światłowodowej (patrz dział: INWESTYCJE I
PRACE…)

Od I kw. 2015, działanie
ciągłe

Dokończenie remontu całej ul. Warszawskiej, jako głównej, najważniejszej i reprezentacyjnej drogi w Łomiankach.

II kw. 2015 – III kw. 2017

BEZPIECZEŃSTWO
Opracowanie projektu monitoringu miejskiego, na początkowym etapie wprowadzonego w najbardziej niebezpiecznych
miejscach w Łomiankach, które zostaną wskazane przez mieszkańców w ankiecie internetowej.
Opracowanie mapy niebezpiecznych miejsc, we współpracy z mieszkańcami, policją, strażą pożarną, organizacjami
lokalnymi i pozarządowymi.

I kw. 2015

Oświetlenie ulic – przeprowadzenie analizy potrzeb mieszkańców miasta i gminy w kwestii oświetlenia ulic.

I-II kw. 2015

Wprowadzenie monitoringu w komunikacji miejskiej.

III-IV kw. 2015

Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Łomianek w nowoczesny sprzęt przeciwpożarowy
i ratowniczy, w oparciu o środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w skrócie:
WFOŚiGW) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (w skrócie: RPO WM).

IV kw. 2014 / I kw. 2016

Odkręć się! Zagłosuj!

www.mpawlicki.pl

Artykuł sponsorowany przez KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

KOMUNIKACJA I DROGI

Łomianki wolne
od wielkich sklepów?

Wszystko wskazuje na to, że planowany na Prochowni kompleks „Łomianki Park” nie powstanie.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło wydaną przez burmistrza decyzję o warunkach zabudowy (wz).
Pod lupą urzędników jest teraz pozwolenie wydane na budowę marketu NETTO przy Podleśnej.
W obu przypadkach trudno oprzeć się wrażeniu, że
decyzje zostały wydane z co najmniej obejściem prawa.
Starostwo, bez zawiadamiania właścicieli działek sąsiadujących, wydało pozwolenie na budowę supermarketu przy ul. Podleśnej i Krzywej, a co za tym idzie żaden
z mieszkańców nie miał szansy na odwołanie się w trakcie toczącego się postępowania i tym samym pozwolenie stało się ostateczne. Mieszkańcy się nie poddali.
Napisali do wojewody wskazując na wiele uchybień
w toku całego postępowania, a ten wszczął z urzędu
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności
decyzji.
Jakich uchybień i błędów dopatrzyli się mieszkańcy?
– Te naruszenia to przede wszystkim: brak uznania
mieszkańców za strony postępowania (co już zostało
przez wojewodę stwierdzone), brak uzasadnienia decyzji, niezgodność inwestycji z miejscowym planem
(zgodnie z planem dozwolona jest zabudowa nieuciążliwa, podczas gdy dostawcze tiry będą przejeżdżały pod
ich oknami, a wjazd na teren marketu jest naprzeciwko
jednej z bram), istotne, skutkujące nieważnością błędy w dokumentacji zgromadzonej w czasie postępowania.
– Burmistrz spotkał się z mieszkańcami tylko raz twierdząc, że nie miał pojęcia o tym, że w Łomiankach powstaje
supermarket Netto – opowiada Kinga Wójcicka-Pogorzelec. Podkreśla też, że decyzja została wydana na podstawie decyzji wydawanych wcześniej przez Urząd Gminy
w Łomiankach, w tym decyzji o lokalizacji zjazdów, która
pozwala na wjazdy tirów z wąskiej, osiedlowej ulicy, nie
zaś z głównej ul. Warszawskiej, jak to ma miejsce w przypadku innych dużych sklepów.
– Tak więc twierdzenie burmistrza, że o inwestycji nie
wiedział było oczywiście niezgodne z prawdą. W trakcie
wydawania pozwolenia Starostwo stwierdziło, że inwestycja jest niezgodna z planem i wezwała inwestora do usunięcia niezgodności. W odpowiedzi inwestor przedstawił
precedensowe pismo z Urzędu Gminy, że inwestycja jest
zgodna z planem. Dlaczego? Tego nie wiemy, nie ma za
to żadnych wątpliwości, że to pismo było przysłowiowym
gwoździem do trumny. W praktyce urzędnicy unikają takich stwierdzeń jak ognia. Również praktyka jest taka, że
organy przy wydawaniu pozwoleń na budowę zawiadamiają, dla uniknięcia późniejszych wątpliwości, jak najszerszy krąg adresatów. W sprawie Netto za stronę nie został uznany nikt – tłumaczy Kinga Wójcicka-Pogorzelec.

Zwraca też uwagę na to, że mieszkańcy wielokrotnie
zwracali się do burmistrza z prośbą o spotkanie, również na piśmie, podpisanym przez kilkadziesiąt osób.
Burmistrz odmawiał. Mieszkańcy prosili na piśmie burmistrza o stwierdzenie nieważności decyzji o lokalizacji
zjazdów, którą wydał, co doprowadziłoby do wzruszenia
pozwolenia na budowę. Urząd Gminy w piśmie do mieszkańców stwierdził po raz kolejny, że inwestycja jest zgodna z miejscowym planem. Mieszkańcy zwrócili się więc
o pomoc do Rady Miejskiej, która w drodze uchwały
zabroniła na udostępnienie inwestorowi działki gminy na poszerzenie ulicy Podleśnej – takie poszerzenie
pozwoli na dostosowanie Podleśnej do jazdy dla kilkutonowych tirów. Burmistrz naruszył uchwałę i podpisał
porozumienie z inwestorem, działając w sposób jawny
i oczywisty wbrew interesowi mieszkańców. Działania
burmistrza są trudne do wyjaśnienia.
Mieszkańcy napisali również kilkanaście e-maili do
Netto w Danii i Polsce – wszystkie te e-maile pozostały
bez odpowiedzi, co wydaje się dziwne w przypadku
skandynawskiej korporacji, uzyskującej tytuły pracodawcy roku i dbającej o swoją renomę.
To już kolejny market w Łomiankach, który miałby
powstać pomimo sprzeciwu licznej grupy mieszkańców.
Jest dobra wiadomość dla mieszkańców Prochowni.
Inwestycja „Łomianki Park”, którą miało wybudować
Ghelamco nie dojdzie do skutku, ponieważ została
skutecznie zaskarżona do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego.
Jak to możliwe? SKO podzielił zarzuty Stowarzyszenia
Inicjatywa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Łomianek, zgłaszane już burmistrzowi na etapie wydawania
przez niego decyzji, że koncepcja pawilonów, które łącznie miałyby około 11 tys m2 powierzchni stanowi de facto
wielkopowierzchniowy obiekt handlowy. A taka koncepcja stanowiła próbę obejścia prawa, której burmistrz nie
chciał zauważyć i wydał decyzję wz działając na korzyść
inwestora. Potwierdza to również oportunistyczne zaniechania burmistrza dotyczące uchwalenia miejscowego
planu dla tego obszaru, przy opracowywaniu którego
burmistrz musiałby wziąć pod uwagę opinie mieszkańców poprzez rozpatrzenie ich uwag do planu. W praktyce
– decyzję wz wydaje sam burmistrz, bez udziału jakiegokolwiek innego organu. O uchwaleniu planu decydowałaby Rada Miejska, która musiałaby rozpatrzyć zgłaszane
przez mieszkańców uwagi.

Centrum handlowe na os. Prochownia przy ul. Warszawskiej – wizualizacja (źródło: www.thecity.com.pl)
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Pomimo sprzeciwu mieszkańców, ruszyła natomiast budowa sklepu Top Market u zbiegu ul. Warszawskiej i Włościańskiej. Firma A8 Architektura na swoich stronach internetowych opublikowała wizualizację
nowego marketu.
Jak on ma wyglądać? „Market umiejscowiony jest
przy ruchliwej ulicy w centrum Łomianek. Zgodnie
z życzeniem inwestora budynek wpisuje się w otoczenie
będąc równocześnie indywidualnym i możliwym do powtórzenia (w zbliżonej formie) w innych lokalizacjach.
Ma prostą, ale charakterystyczną bryłę. Wyniesiona
część mieści w sobie biura a otwarcie poniżej zaznacza
główne wejścia do powierzchni handlowej. Elewacja
jest pokryta płytami z włóknocementu w białym kolorze. Między płytami umieszczono w równych odstępach
kolorowe lampy LED — nawiązują one do barw logo
inwestora oraz pełnią rolę współczesnego, podświetlonego detalu architektonicznego".
Co nie podoba się mieszkańcom? – Choć supermarket jest w pierzei ul. Warszawskiej i Włościańskiej, wjazd
dla dostaw do supermarketu znajduje się od cichego
osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Gościńcowej. Mieszkańcy sąsiednich posesji będą w wyniku tej
inwestycji otoczeni ze wszystkich stron drogami. Będziemy
musieli zaakceptować mieszkanie na środku swoistego
ronda komunikacyjnego. Ponadto wszystkie uciążliwości:
rampa rozładunkowa, urządzenia wentylacyjne emitujące
hałas, pojemniki na śmieci oraz stacja transformatorowa
są zaprojektowane od strony ulicy – mówi Elżbieta Sufin.
– Oddziaływanie na sąsiednie działki jest w tym przypadku
m.in. dlatego, że zgodnie z zasadami emisje takie jak hałas
mierzy się sumując odziaływanie wszystkich pojedynczych
urządzeń. Ponadto zabudowa terenu przekracza parametry
z planu zagospodarowania dotyczące powierzchni biologicznie czynnych, jednakże, aby zachować wymogi planu miejscowego, zaprojektowano zielony dach. Przy czym zielone
dachy są często utrzymywane praktycznie tylko do momentu
oddania inwestycji do użytkowania. Można przypuszczać, że
może tak być i w tym przypadku – podkreśla Elżbieta Sufin.
Mieszkańcy sprzeciwili się wydanemu pozwoleniu na
budowę. Postępowanie w tej sprawie zostało wznowione, jednak zawieszono je, ponieważ jeden z sąsiadów
zmarł i teraz trzeba czekać na jego spadkobierców. Budowa sklepu trwa, jednak mieszkańcy zapowiadają, że
nie poddadzą się bez walki. Sprawa trafi do sądu. /AS

Market na skrzyżowaniu ul. Włościańskiej i Warszawskiej – wizualizacja (źródło: www.a8architektura.pl)

1. Edward WOŁYŃSKI
Mieszkaniec Łomianek od 38 lat, żonaty, wykształcenie
średnie techniczne, przepracował 42 lata w Firmie
RUCH jako informatyk. Pełnił różne funkcje związkowe
w Solidarności, społeczne i samorządowe. Był sędzią
piłki nożnej przez 13 lat. Uważa, że w samorządzie
ważniejsze jest to co ludzi łączy niż to co dzieli.
Wyznaje zasadę, że radny reprezentuje wyborców
a nie siebie.

6. Milena
GRĄBCZEWSKA

Mieszkanka Gminy Łomianki od urodzenia. Absolwentka
Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka lat zawodowo zwią−
zana ze sportem. Zna języki obce. Posiada duże doświad−
czenie jako manager w sektorze prywatnych firm. Łączy
przedsiębiorczość z kulturą i sztuką, która uwrażliwia
człowieka na innych. Uważa, że każdy może wpływać na
zmianę najbliższego otoczenia, choćby poprzez swojego
przedstawiciela, który zobowiązany jest sprzyjać swojej
Gminie i jednoczyć Mieszkańców.

2. Katarzyna SICIŃSKA

7. Jarosław PERLIK

3. Marek ZIELSKI

8. Jolanta
NIEGRZYBOWSKA

Mieszka z rodziną od 14 lat w Łomiankach. Doktor nauk
technicznych, specjalność ekologia transportu. Pracuje w ITS,
realizuje projekty finansowane z UE. Członek Zarządu Osiedla
Dąbrowa Zachodnia. Zaangażowana w budowę placu zabaw
dla dzieci, organizator imprez. Popiera skomunikowanie Po−
wiatu z aglomeracją warszawską.
Uważnie przyglądam się każdej ludzkiej sprawie, dzia−
łam dla wspólnego dobra, wspieram inicjatywy. Lubię
aktywny wypoczynek, popieram rozwój tras rowerowych
w Puszczy Kampinoskiej. Chcę budować wspólne prze−
strzenie − place i fontanny w Łomiankach.

Lat 44. Od urodzenia mieszkaniec Łomianek. Wykształ−
cenie wyższe magisterskie z zakresu bezpieczeństwa
państwa. W kadencji 2002−2006 praca w komisji spo−
łecznej i w komisji rewizyjnej Rady Miejskiej. W ka−
dencji 2006−2010 Przewodniczący Rady Miejskiej.
W Kadencji 2010−2014 praca w komisji rewizyjnej Ra−
dy Miejskiej. Moim celem jest Państwu służyć, by Po−
wiat i Łomianki piękniały i stawały się przystanią lu−
dzi dobrych, wykształconych, pełnych zapału i rado−
ści życia. Zaufajcie mi państwo.

Lat 37. W Łomiankach od 1980 r. Wykształcenie średnie
techniczne. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu. Od 1997 r.
prowadzi rodzinną firmę o branży meblowej. Wyróżnia go oso−
bowość społecznika. Jest szczególnie zainteresowany popra−
wą infrastruktury drogowej i edukacyjnej na terenie Łomianek.
Chcę pilnować naszych spraw na poziomie powiatu oraz
walczyć o pieniądze na inwestycje w naszej gminie. Moje
doświadczenie, wiedza i konsekwencja w działaniu to
gwarancja, że będę nieustępliwym negocjatorem w tych
sprawach.

Nie jest politykiem. Nie obiecuje. Działa i jest w tym skutecz−
na. Skupia się na problemie i jego rozwiązaniu. Wykorzystuje
przy tym wiedzę i doświadczenie. Jest absolwentką Admi−
nistracji oraz Samorządu Terytorialnego. Zawodowo związa−
na z samorządem. Pokonała drogę od inspektora do zastęp−
cy burmistrza Łomianek. Obecnie jest Sekretarzem Gminy
Ożarów Mazowiecki. Zapewniam Państwa, że potrafię sku−
tecznie zadbać o sprawy Łomianek na forum powiatu.
Poddając się Państwa ocenie proszę o obdarzenie mnie
mandatem zaufania i oddanie na mnie głosu.

Materiał Komitetu Wyborczego Forum Samorządowe Gmin

4. Jan GRĄDZKI

9. Katarzyna MALITEK

5. Grzegorz POROWSKI

10. Łucjan
SOKOŁOWSKI

50 lat, żonaty, magister historii (UW), Podyplomowe Studia
Zarządzania Oświatą (Instytut Badań Edukacyjnych), Zarzą−
dzanie w Stanach Zagrożeń (Wydział Inżynierii Bezpieczeń−
stwa Cywilnego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej), In−
nowacyjność Przedsiębiorstw (SGGW). Nauczyciel, dyrek−
tor szkoły. W latach 1998−2006 z−ca burmistrza Łomianek
ds. Oświaty. Od 2011 r. przewodniczący Rady Miejskiej. Po−
mysłodawca powstania Karty Rodziny, Karty Seniora i wielu
innych inicjatyw społecznych. Zasłużony Krwiodawca (30 l.
krwi). Zawsze blisko ludzi i dla ludzi.

Lat 48, żonaty. W Łomiankach od 1977 r. Studiował na
wydziale MEL Politechniki Warszawskiej. Po brutalnym
napadzie na Tatę, prowadził rodzinną firmę. Od 2002 roku
organizuje, wraz z Żoną, Tarasowe Spotkania Kabaretowe.
Nigdy nie należał do partii politycznej. Jest radnym gmin−
nym, przewodniczącym Komisji Technicznej, wiceprzewod−
niczącym Stowarzyszenia Ochrony Puszczy Kampinoskiej
i skarbnikiem Zarządu Osiedla Dąbrowa Leśna.
Chcę służyć mieszkańcom Łomianek w Powiecie − dzię−
kuję za każdy głos.

Lat 47. Mężatka i mama dwójki dorosłych dzieci. Od
urodzenia mieszka w gminie Łomianki. Posiada wielo−
letnie doświadczenie samorządowe. Ponad 20 lat pra−
cowała w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. Chętnie
udziela się społecznie. Od czterech lat współorganizuje
Festyn Parafialny w Dziekanowie Leśnym. Działa aktyw−
nie w Radzie Sołeckiej Dziekanowa Leśnego. Swoją
wiedzę i doświadczenie, chcę poświęcić naszej małej
ojczyźnie − Łomiankom. Razem możemy więcej.

mgr inż. (Politechnika Warszawska), mgr sztuki (Akademia
Muzyczna), Studia Samorządowe. Niezwiązany z żadną partią.
Konstruktor w Instytucie Lotnictwa a w latach 1980−81 sekre−
tarz Komisji Zakładowej "Solidarności". Solista Teatru Wielkie−
go. Do 1998 r. właściciel Impresariatu Artystycznego. Redak−
tor radiowy. W latach 1998−2006 burmistrz Łomianek. Autor
wykładów i publikacji na temat samorządu terytorialnego.
Społecznie pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego Świa−
towego Związku Żołnierzy AK.
W jego działaniach najważniejsze jest dobro człowieka.
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POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
W 15 minut do metra
Czy w godzinach szczytu, z bocznej łomiankowskiej uliczki można komunikacją zbiorową dojechać do metra w 15 minut?
W naszej ocenie istnieje alternatywa mogąca przynieść szybsze i tańsze rozwiązanie problemu komunikacyjnego niż tramwaj za 276 milionów złotych planowany przez Burmistrza z szansą realizacji do roku 2030.
Rozwiązaniem tym mogą być bus-pasy i odpowiednia organizacja ruchu.
W przypadku Łomianek do rozważenia są dwa warianty: (A) budowa na ul.
Pułkowej 2-pasowej wydzielonej jezdni dla autobusów, z której autobus wjeżdża w ul. Warszawską, (B) poszerzenie istniejących jezdni o jeden pas ruchu
przeznaczony dla autobusów. Wariant A byłby rozwiązaniem wzorowanym
na popularnym w świecie systemie BRT (Bus Rapid Transit), zwanym w Polsce
METROBUSEM. Oba warianty pozwalają na uzyskanie efektów takich (lub lepszych) jak wariant tramwajowy znacznie niższym kosztem. W skład systemu
wchodzą: autobusy, wydzielone dla nich pasy ruchu, przystanki autobusowe,
komputerowo wspomagany system sterowania ruchem i system informacji pasażerskiej. Kręgosłupem takiego systemu byłyby wspomniane już bus-pasy na
Pułkowej i Warszawskiej. Autobusy rozjeżdżałyby się po łomiankowskich osiedlach tworząc palczastą sieć.
Za takim rozwiązaniem przemawiają następujące argumenty:
- jest znacząco łatwiejszy i tańszy w budowie i eksploatacji,
- umożliwia wykorzystanie istniejącego taboru i zaplecza Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz innych operatorów, w tym przede wszystkim Miejskich
Zakładów Autobusowych, które obecnie świadczą usługi dla Łomianek
okresową linią 800,
- umożliwia stopniową realizację poszczególnych etapów,
- dzięki palczastemu układowi linii zapewnia skrócenie łącznego czasu przejazdu od domu do metra bez przesiadki,
- odgałęzienia tras dają się łatwo wydłużać i modyfikować,
- podnosi bezpieczeństwo, stwarzając możliwość wykorzystania pasa przez
służby ratunkowe.
Do pogłębionych analiz koncepcji będzie można wykorzystać opracowania
wykonane dla wariantu tramwajowego. Projektowane torowiska są nieznacznie węższe od pasów BRT.
Pierwszym etapem powinna być budowa wydzielonej jezdni (wariant A),
i/lub bus-pasów (wariant B) na odcinku od Burakowa do Młocin. Zapewniłoby
to znaczne skrócenie czasu przejazdu na tym odcinku w okresie szczytu. Z tego
względu należy niezwłocznie podjąć negocjacje z władzami Warszawy, będą-

foto: Prof. SUCHORZEWSKI Wojciech, „Racjonalizacja zagospodarowania przestrzennego
efektywnym narzędziem redukcji popytu na transport”, Konferencja naukowo- techniczna
Miasto i Transport 2013, Politechnika Warszawska, 25.04.2013

cymi gospodarzami tego odcinka. Sprzyjającą okolicznością może być planowana przebudowa ul. Pułkowej związana z planem udrożnienia DK-7.
W kolejnym etapie wydzielone pasy ruchu mogłyby pojawić się na ul. Warszawskiej.
Częścią systemu może stać się przewidywany w ramach ZIT (program współfinansowany ze środków UE) parking P+R przy Auchan. Parking nie mógłby
spełnić tej roli w przypadku linii tramwajowej biegnącej przez Buraków.
W przyszłości, w wyniku stopniowej rozbudowy sytemu, jego modernizacji
i wyposażania, mógłby on osiągnąć standard BRT. Na podkreślenie zasługuje, że rozwiązania kategorii BRT są coraz powszechniej stosowane w krajach
wszystkich kontynentów. Aktualna lista obejmuje 186 miast, z tego 53 miasta
europejskie (źródło: brtdata.org). W Polsce pierwszy odcinek metrobusu zrealizowano we Wrocławiu na ul. Strzegomskiej (zdjęcie).
Pomysł zrodził się w wyniku pracy zespołu Stowarzyszenia Dialog pod kierunkiem dr Katarzyny Sicińskiej z Instytutu Transportu Samochodowego, przy
wykorzystaniu opinii znanego w Europie i świecie planisty transportu prof.
Wojciecha Suchorzewskiego, opracowania dr. Andrzeja Brzezińskiego z Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej „Szybki transport autobusowy –
alternatywa dla tramwaju” oraz analiz przygotowanych na zlecenie Burmistrza
Łomianek przez JKO Consuling w ramach opracowania „Koncepcja przebiegu
trasy linii tramwajowej”.
Artur Szlupowicz z zespołem

STARA – NOWA PRZYCHODNIA
5,3 mln zł pochłonęła rozbudowa przychodni przy ul. Szpitalnej. 17 października nastąpiło jej uroczyste, oficjalne otwarcie.

Łatwo nie było, a wszystko zaczęło się jeszcze w poprzedniej kadencji – w 2010 roku. Wtedy ruszył pierwszy etap łomiankowskiej inwestycji: budowa nowego
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budynku przychodni i połączenie go z tym istniejącym
od lat. Po ponad roku (w październiku 2011) rozbudowaną przychodnię oddano do użytku.
Koszt wybudowania oraz wykończenia nowego obiektu wyniósł 3,8 mln zł, z czego 2,8 mln
pokryto ze środków własnych Zakładu. Inwestycję wsparła dotacja
z gminy Łomianki w wysokości
1 mln zł. Co udało się zrobić za
te pieniądze? Powstał budynek
o pow. ok. 980 m2, wyremontowano piwnice w starym budynku,
wykonano przyłącza energetyczne, wodno-kanalizacyjne oraz
gazowe na terenie działki, utwardzono i zagospodarowano teren
wokół przychodni, wybudowano
parking, wyremontowano kotłownię oraz wymieniono okna w piwnicach. Budynek przychodni
przystosowano dla potrzeb osób

niepełnosprawnych, wyposażając go w specjalny
podjazd oraz windy. W nowym budynku działa poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, poradnia „K”
oraz pracownia diagnostyczna. Do łomiankowskiej
poradni POZ zadeklarowanych jest ponad 11 tys. pacjentów, a to prawie połowa mieszkańców gminy.
Niedawno zakończono drugi etap. Wykonano generalny remont i termomodernizację starej części
przychodni o pow. ok. 430 m2. Koszt inwestycji to
1,5 mln zł, z czego ponad 200 tys. zł to środki własne
Zakładu, natomiast ok. 1,3 mln zł to dotacja z gminy.
Wyremontowana część przychodni zostanie przeznaczona na bardzo potrzebne usługi specjalistyczne w zakresie chirurgii ogólnej, kardiologii, neurologii oraz urologii.
W uroczystym otwarciu przychodni 17 października wzięły udział władze Łomianek, Bielan i kierownictwo oraz pracownicy SPZZLO.
Jak podoba się mieszkańcom odmieniona przychodnia? Czy zakres usług świadczonych w tej placówce
spełnia oczekiwania pacjentów? Czekamy na Państwa
opinie na portalu www.LOMIANKI.INFO.
/AS

Komitet Wyborczy Stowarzyszenia

PO Zachodniej Stronie
do Rady Powiatu

Program dla Łomianek
Rozwój szkolnictwa ponadgimnazjalnego przez opracowanie koncepcji i prognozy kierunków jego rozwoju
oraz budowę budynku zespołu szkół.
Wykonanie utwardzonej nawierzchni parkingu zlokalizowanego przy ulicy Rolniczej, na wysokości cmentarza w Kiełpinie.
Przebudowa skrzyżowania ulic Wiślana – Warszawska.
Modernizacja skrzyżowania ulic Wiślana – Dolna – Zachodnia, poprzez budowę ronda lub zainstalowanie sygnalizacji świetlnej.
Dokończenie inwestycji drogowych w ciągu ulic powiatowych – Kampinoska – Wiślana – Rolnicza.
Budowa sygnalizacji świetlnych w ulicy Rolniczej, w miejscach zagrożonych kolizjami drogowymi.
Działania na rzecz poprawy efektywności systemu Ochrony Zdrowia i systemu Ratownictwa Medycznego.
Zwiększenie inwestycji powiatowych w Łomiankach.
Ścisła współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem Łomianek.

Nasz powiat bez polityki. Liczy sie uczciwosc i kompetencja!
Materiał wyborczy finansowany przez KW PO Zachodniej Stronie
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Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska "Pro Civitas"

PRO CIVITAS

CZYLI DLA SPOŁECZNOŚCI

ŁOMIANKI

WYBORY • 2014 r.

LISTA KANDYDATÓW DO RADY POWIATU
1. Marcin Jakub Kolwas
Nazywam się Marcin Jakub Kolwas, mam 37
lat. Ukończyłem magisterskie studia prawnicze, a także podyplomowe z zarządzania
nieruchomościami. Od wielu lat mieszkam
w Łomiankach, gdzie aktywnie działam społecznie - od 2007 r. jako Przewodniczący Koła
Platformy Obywatelskiej RP, a także radny
powiatowy w kadencji 2010-2014. W Radzie
Powiatu chciałbym nadal pracować przede
wszystkim na rzecz poprawy stanu infrastruktury drogowej.

3. Grzegorz Zamoyski

Materiały wyborcze finansowane przez KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”

Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przez wiele
lat zajmowałem się rewaloryzacją obiektów
zabytkowych zarówno w kraju, jak i za granicą. W latach 1992-1998 jako Zastępca Burmistrza Łomianek ds. Technicznych realizowałem m.in. rozbudowę Szkół Podstawowych
w Łomiankach i w Dziekanowie Leśnym
oraz budowę stacji uzdatniania wody. Jako
radny powiatowy chciałbym zadbać w pierwszej kolejności o zrównoważony rozwój naszego powiatu, w tym poprzez weryfikację dotychczasowego układu
komunikacyjnego.
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2. Magdalena Wójcicka
W Łomiankach mieszkam od urodzenia, tutaj
uczyłam się, pracowałam, wychowywałam dzieci, tutaj od wielu lat pracuję społecznie na rzecz
mieszkańców, starając się pomagać im zarówno
w tych małych, jak i dużych problemach.
Przez wiele lat byłam przewodniczącą Zarządu Osiedla Łomianki Stare, współorganizowałam wydarzenia integrujące społeczność m. in. mikołajkowe spotkania dla dzieci
niepełnosprawnych.
W Radzie Powiatu będę kontynuować wcześniej rozpoczęte działania dot. m.in. bezpieczeństwa mieszkańców.

4. Natalia Orlecka
W łomiankach mieszkam od urodzenia.
Z wykształcenia jestem psychologiem i anglistą. W zeszłym roku rozpoczęłam kulturoznawcze studia doktoranckie.
Od 2008 roku pracuje w jednym z warszawskich gimnazjów. Praca z młodzieżą przysparza mi wiele satysfakcji; razem udało nam się
odnieść wiele sukcesów. Pracuję także jako
lektor prowadząc zajęcia Business English
w kilku międzynarodowych korporacjach.

5. Marcin Gruszka

6. Jolanta Kryńska

Nazywam się Marcin Gruszka, mam 27 lat.
Jestem mieszkańcem Łomianek od urodzenia. Z wykształcenia - inżynier oprogramowania. W listopadzie tego roku będę ubiegał
się o mandat radnego powiatowego z listy
stowarzyszenia Pro Civitas. Swoimi działaniami chciałbym przede wszystkim integrować
społeczeństwo.

Mam 48 lat, jestem mężatką, mam jedno
dziecko – córkę. Jestem rodowitą mieszkanką
Burakowa, pochodzę z dwóch starych, znanych rodów tj. Miecznikowskich i Balcerzak.
Moje zainteresowania to książka, film i turystyka. Jestem absolwentką studiów magisterskich na UKSW Wydział Administracja Rządowa i Samorządowa. Nie jestem i nie byłam
członkiem żadnej organizacji partyjnej.

7. Michał Romanowski

8. Marta Bąk

Mam 23 lata, w Łomiankach mieszkam niemal od urodzenia. Obecnie studiuję
ję na V
roku Ochrony Środowiska na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Moją pasją jest sport, a w szczególności siatkówka
i snowboard. W Radzie Powiatu chciałbym
skupić się właśnie na kwestii ochrony środowiska oraz rozbudowy infrastruktury
sportowej.

Nazywam się Marta Bąk. Mam 19 lat, jestem
studentką pierwszego roku w Akademii Obrony Narodowej na kierunku bezpieczeństwo
wewnętrzne. Mieszkam z rodziną na osiedlu
Bajkowym w Dziekanowie Leśnym, interesuję
się sportem i polityką. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.

CZAS NA ZMIANY W POWIECIE
Kim jesteśmy:
Komitet Wyborczy Wyborców Inicjatywa Obywatelska PRO CIVITAS to przedstawiciele wszystkich
gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W Łomiankach są z nami doświadczeni samorządowcy
oraz ludzi aktywnie działający na rzecz lokalnej społeczności. Łomianki to nasza mała ojczyzna, którą
chcemy reprezentować w Radzie Powiatu. Proponujemy Państwu program realny, możliwy do realizacji pod warunkiem zgodnego i wspólnego działania.
W Radzie Powiatu będziemy pracować dla Łomianek.

Naszym celem jest:
1. budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Zachodnia – Wiślana – Dolna, które poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego,
2. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rolniczej i Wiślanej,
3. zwiększenie liczby patroli policyjnych na obszarze całej gminy,
4. rozwój ratownictwa medycznego,
5. zwiększenie liczby dyżurów Powiatowego Urzędu Pracy.
Nasz program odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności.

Czas na nowe pomysły – PRO CIVITAS jest dla wszystkich,
którzy chcą zmieniać swoje otoczenie na lepsze!
CZAS NA ZMIANY
W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

WYBORY SAMORZADOWE 2014
13

14

15
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Oświadczam, że w swoich wypowiedziach (postach
podpisanych nick'iem „90procent”) na forum internetowym mieszkańców Łomianek,
http://forum.gazeta.pl/forum/f,229,lomianki.html
przedstawiałem nieprawdziwe, zniesławiające zarzuty
i podejrzenia w stosunku do pani Madgaleny Wójcickiej
radnej powiatu warszawskiego-zachodniego.
Wypowiedzi te naraziły p. Magdalenę Wójcicką na
utratę wiarygodności i zaufania niezbędnego do wykonywania mandatu radnej, a także godziły w jej dobre
imię, cześć i szacunek do jej osoby jako człowieka zaangażowanego w wiele działań społecznych.
W związku z tym bardzo przepraszam Panią Magdalenę
Wójcicką za publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych i zniesławiających informacji godzących
w jej wiarygodność i dobre imię.
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90 procent
(imię i nazwisko znane
Pani Magdalenie Wójcickiej)

OGŁOSZENIE PŁATNE

przeprosiny
za naruszenie dóbr osobistych

Mistrzostwa
Europy
w Tańcu na Wózkach 2014
Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych „Swing-Duet” pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego oraz patronatem
honorowym Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej organizuje
Mistrzostwa Europy w Tańcu na Wózkach 2014.

technikę, a także choreografie, prezencje, charyzmę i ogólne wrażenie. Biorąc
to wszystko pod uwagę, taniec na wózkach jest niezapomnianym przeżyciem
dla występujących par i dla publiczności. Taniec dla ludzi niepełnosprawnych
jest doskonałą formą rehabilitacji, zabawą, źródłem radości, satysfakcji oraz
sposobem integracji.
Stowarzyszenie „Swing-Duet” jest
po raz kolejny organizatorem tak dużej
międzynarodowej imprezy sportowej
dla osób niepełnosprawnych. Jest też
wiodącym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym tańca integracyjnego dla osób
niepełnosprawnych.

STRZELANIA Z ŁUKU
Co niedziela o 18.00 w ICDS
ul. Staszica 2, sala szermiercza
www.facebook.com/lucznictwolomianki
tel. 691-353-000; email: lucznictwo@gimat.pl
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Impreza odbędzie się w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym (ICDS) w Łomiankach w dniach
6-10 listopada 2014 r. Ceremonia
otwarcia mistrzostw w dniu 8.11 br. planowana jest o godz. 15.00 (w dn. 9.10.
rozpoczęcie o godz. 14.00).
W turnieju weźmie udział 120 zawodników, w tym 60 tancerzy na wózkach z 18 krajów europejskich. Jest to
wydarzenie o dużej randze i prestiżu,
najważniejsza w roku 2014 impreza
europejska, w której biorą udział niepełnosprawni tancerze.
Taniec to dyscyplina dająca możliwość zorganizowania wspaniałego
widowiska sportowego. Widowiska,
które dostarcza bogatych wrażeń estetycznych dzięki zestawom barw,
strojom zawodników, rywalizacji sportowej, a przede wszystkim elegancji
ruchu tancerzy. Sędziowie, oceniając
tancerzy na wózkach, biorą pod uwagę
takie same kryteria, jak przy ocenie par
sprawnych, tzn. rytm, charakter tańca,

Zapraszamy
na sportowe zajęcia

ŁOMIANKI :: ICDS :: 6-10 listopada 2014
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Sprzedam dom 180 m2, działka 860 m2, z 1996 r.
w Kiełpinie. 570 000 zł. Tel. 600-599-506
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WYNAJMĘ
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47
Wynajmę dom o pow. 313 m2, w pełni wyposażony
i umeblowany. Szybki internet, zadbana działka.

5 tys./m-ąc + opłaty. Tel. 604-495-943

NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
HISZPAŃSKI, ANGIELSKI. Język ogólny i egzaminy.
Skutecznie. Tel. 606-51-59-11
Korepetycje: angielski i niemiecki. Tel.: 503711881.

PIANINO – nauka również w domu ucznia – tel.
692-704-416
USŁUGI
Usługi ogrodnicze – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
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,
hydraulika, elektryka, docieplenia – 608-741-795
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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.dabkow-

ska.com.pl 532 562 000

PRACA

SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka,
referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam lub wynajmę działkę budowlaną w
Czosnowie, tel. 696-229-559
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – 7 km od Łomianek, cicha i spokojna okolica, dom 140 m2
na wąskiej działce o powierzchni 4100 m2.
Cena 430 tys. (do negocjacji), tel. 604-118-180
REKLAMA

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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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

