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Z policyjnych
statystyk wynika,
że od początku roku
do 26 września na skrzyżowaniu
ul. Kolejowej z Brukową
doszło do 40 kolizji...
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DOBRY SAMORZĄDOWIEC?
Kim jest?
Jakimi cechami
powinien się
charakteryzować?
Warto się
zastanowić
przed wyborami...
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PODSUMOWANIE
MIJAJĄCEJ
KADENCJI
Co się udało, a co nie?
Jak samorządowcy oceniają
ostatnie 4 lata swojej pracy...
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UWAGA NA NACIĄGACZY

Nie brakuje naciągaczy i oszustów, którzy wykorzystują każdą okazję i wszelkie możliwe metody,
by próbować wyłudzać pieniądze od innych. Ich celem może być każdy z nas.
Najczęściej jednak ofiarami oszustów stają się osoby
starsze, samotne. Seniorzy są zazwyczaj ufni, życzliwi i pomocni, a oszuści doskonale zdają sobie z tego
sprawę, dlatego zarzucają ich masą atrakcyjnych ofert,
obiecują korzyści, oferują pomoc, przeprowadzają ankiety czy mamią prezentacjami z darmowymi nagrodami, gdzie próbują „wcisnąć” sprzęt AGD po cenach
pozornie atrakcyjnych, jednak wielokrotnie przekraczających ceny rynkowe.
Wydaje się, że wystarczy zwiększyć czujność i dokładniej analizować wszelkie składane nam „oferty”,

by nie dać się przestępcom. A jednak, mimo wielu
informacji w mediach na temat działania przestępców i naciągaczy, kolejny raz ktoś traci czujność i pozwala się oszukać.
Szczególnie perfidną formą okradania starszych ludzi
jest tzw. metoda na wnuczka. Młoda osoba dzwoni
do osoby starszej i przedstawiając się jako jej wnuczek
(lub inny członek rodziny) opowiada historię o jakiejś
trudnej sytuacji wymagającej natychmiastowej pomocy finansowej. Jeżeli starsza osoba zgadza się na udzielenie pomocy, wówczas rzekomy wnuczek – podając

zmyślony powód, dla którego sam nie może odebrać
pieniędzy – uprzedza, że przyjdzie po nie jego kolega.
W ten sposób niczego nie przeczuwający senior, chcąc
pomóc członkowi rodziny, traci oszczędności swego
życia. Zmyślone przez złodziei historie mogą być różne, mogą dotyczyć różnych członków rodziny, schemat
działnia jest podobny.
Tego typu zdarzenie miało miejsce kilka dni temu
w Burakowie. Niezidentyfikowani złodzieje ukradli
w ten sposób oszczędności 93-letniej pani Mariannie.
Korzystajac z okazji, że nie było w domu nikogo, kto
mógłby jaśniej ocenić sytuację i ostrzec starszą osobę
przed tym podstępem.
Wnuczka okradzionej pani Marianny apeluje w mediach społecznościowych o czujność, o ostrzeżenie
mieszkańców Łomianek, a w szczególności osoby
starsze przed taką formą kradzieży.
/ AM
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Trzecia edycja wystawy

ARTystyczne ŁOMIANKI
Podczas corocznego pikniku rodzinnego
w Dąbrowie Leśnej w LEMON TREE premierę miała trzecia edycja wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI. Podobnie jak w poprzednich
latach na planszach można było zobaczyć
twórczość mieszkańców Łomianek, którzy
w czasie wolnym rozwijają swoje artystyczne zainteresowania i pasje w sposób amatorski lub bardziej profesjonalny – fotografów, rysowników, ceramików, malarzy.
W tym roku do udziału w wystawie zgłosili się: Adrian Czechowski, Ewa Krajewska,
Klaudia Zajkowska, Maja Czepulis, Ewa Ję-

drzejczak, Ewa Pustoła-Kozłowska, Tomasz
Sienicki „Siano”, Paweł Kępa, Magda Pichalska, Marcin Wolski, , Aleksandra Moraczewska, Mateusz Modzelewski „Modzel”, Tomek
Kordek, Barbara Starostin, Jerzy Woropiński,
Waldek Wolski.
Mamy nadzieję, że w tym roku wystawę uda się zaprezentować w plenerze, na
ulicach Łomianek. Pozytywny odbiór poprzednich edycji wśród mieszkaców Łomianek daje wiarę w to, że taka promocja pasji
naszych sąsiadów, spotka się także z zainteresowaniem ze strony władz Łomianek.
ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

> > > > www.artystyczne.lomianki.info
MIESIĘCZNIK
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BURMISTRZ WITA Z CERATY

HA

W liczbie banerów, jakichś pseudo-reklam nagryzmolonych patykiem na tekturach, ceratach i starych prześcieradłach Łomianki niewątpliwie należą do ścisłej
czołówki krajowej. W tej sytuacji sadzenie kwiatków wzdłuż ulic przypomina
próbę używania dezodorantu zamiast mydła.
Wiosną 2017 r. wydawało się, że władze
Łomianek postanowiły na serio zadbać o wygląd miasta. Wynajęto specjalistów, którzy
przygotowali profesjonalną analizę i sensowny projekt uchwały Rady Miejskiej „w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane”. Odbyła się na ten temat publiczna debata. W urzędowych mediach pojawiły się hasła „Porządkujemy przestrzeń publiczną”.
Co robiono w czasach tzw. komuny, gdy pojawiał się jakiś problem? Zwoływano plenum
KC PZPR. W Łomiankach zwołuje się publiczną
debatę, przedstawia projekt uchwały i ogłasza
wykonanie zadania. Pieniądze na specjalistów

zostały wydane, mieszkańcy poważnie potraktowali hasła o porządkowaniu przestrzeni
publicznej, poświecili swój czas, przyszli, pogadali i… minęło półtora roku, a nic z tego nie
wyniknęło. Projekt uchwały leży w jakiejś szufladzie, a przestrzeń publiczna jaka jest, każdy
widzi, chociaż coraz bardziej się do stanu faktycznego przyzwyczaja.
Chyba w celu rozwiania wszelkich złudzeń
ostatnio przy wjeździe do Łomianek przy
ul. Brukowej na pomarszczonej ceracie pojawił
się wizerunek burmistrza Łomianek z napisem
„Witamy w Łomiankach”. Zapomniano dopisać: „– mieście z uporządkowaną przestrzenią
publiczną”, bo przecież debata się odbyła i jest
projekt uchwały.
A mówiąc poważnie – Panie Burmistrzu, ale
obciach, żeby po ośmiu latach robić coś takiego... Przecież na to patrzą dzieci, kształtują

JEST ZMIANA NA RONDZIE

O rondzie u zbiegu Kolejowej
z Brukową mówi się bardzo dużo.
Niestety, to nie powód do dumy,
bo skrzyżowanie słynie w całej już
okolicy jako miejsce bardzo niebezpieczne, w którym dochodzi do
wielu kolizji i wypadków. Teorii na
temat ich przyczyn jest wiele. Jedni
mówią o nieuwadze kierowców, inni
o błędnie ustawionych światłach.

Z policyjnych statystyk wynika, że od
początku roku do 26 września na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z Brukową (czyli
na naszym słynnym już rondzie) doszło
do 40 kolizji. Policja nie odnotowała
żadnych wypadków czyli na szczęście
w tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń. Młodsza aspirant Marta Dumek
z Komendy Powiatowej w Babicach
zaznacza, że ta liczba to zdarzenia drogowe zgłaszane policji. Ile stłuczek było
bez informowania o nich policji, tego
nie wiemy.
Problem z rondem dostrzegła w końcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Okazuje się, że znaczna
część zdarzeń na węźle Brukowa po-

legała na tym, że pojazdy jadące od
Warszawy otrzymywały sygnał zielony
na końcu łącznicy zjazdowej, natomiast
sygnał zielony na wysokości wyspy centralnej dopiero po kilku sekundach.
– Powodowało to sytuacje, że kierowcy
przejeżdżali przez sygnalizator na wyspie
centralnej w momencie, kiedy nadawał
jeszcze sygnał czerwony, brali pod uwagę jedynie ten pierwszy sygnał – mówi
Marta Małęczyńska z GDDKiA. Podkreśla też, że wprowadzono korektę w sygnalizacji.
– Zmiana polega na tym, że teraz sygnał zielony na końcu łącznicy zapala się
później i kierowcy, dojeżdżając do wyspy ronda również otrzymują już sygnał
zielony. Nie występuje zatem już żadna
kolizja, jak to miało miejsce wcześniej
– wyjaśnia rzeczniczka.
Czas pokaże czy wprowadzona
zmiana wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na rondzie. Wszyscy musimy pamiętać, że żadne światła, ani
ograniczenia nie zwalniają kierowców z myślenia. W tym miejscu musimy wyjątkowo uważać!
/ KS
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swój gust, poczucie smaku. Znacznie lepszą
wizytówką byłby uporządkowany wjazd do
miasta.
Juliusz Wasilewski

DLACZEGO

WARTO GŁOSOWAĆ?
O powody, dla których warto brać udział w wyborach
zapytaliśmy prof. dr. hab. Radosława Markowskiego
– socjologa, politologa, publicystę, nauczyciela akademickiego, mieszkańca Łomianek...
A Waszym zdaniem dlaczego warto korzystać z podstawowego narzędzia jakie daje nam demokracja?
Wybierać naszych przedstawicieli warto z kilku powodów.
Po pierwsze, dlatego, że ktoś rządzić czy zarządzać musi. Jeśli
my nie wpłyniemy na to, kto będzie miał władze zrobią to inni,
a ich wybory mogą się nam nie spodobać.
Po drugie, polityką można się nie interesować, ale polityka zawsze zainteresuje się wami, choćby w postaci podatków (ostatnie lawinowe wzrosty tego, co musimy przekazywać fiskusowi,
nakazują zastanowienie się czy inna władza też będzie nas tak
łupić) czy wzrostu cen usług i produktów będących pod kontrolą
władzy (ceny wody, prądu).
Po trzecie, nie należy się zrażać faktem, iż kandydaci nie są
idealni. W polityce nie mniej ważne niż wybieranie znakomitych
ludzi do władzy – a bywają tacy – jest eliminowanie tych, którzy
nigdy nie powinni mieć do niej dostępu. Zapobieganie, by osoby
nieprzygotowane do pełnienia funkcji publicznych, niemoralni,
szukający w polityce możliwości załatwiania swych prywatnych
interesów, to plaga współczesnych demokracji. Chodząc na wybory, możemy temu zapobiegać.
W końcu, od trzech lat mamy do czynienia z destrukcją demokracji w naszym kraju, nieposzanowaniem obowiązującej
konstytucji – negowaniem wagi trójpodziału władz, równości
wolności zgromadzeń, przymykania oczu na rodzący się radykalizm polityczny. Jeśli chcemy powrotu do normalności i do
rodziny szanowanych społeczeństw europejskich, musimy głosować. Ten ostatni powód jest w roku 2018 – moim zdaniem
– najważniejszy.
Radosław Markowski
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CZYM POWINIEN CHARAKTERYZOWAĆ SIĘ

DOBRY SAMORZĄDOWIEC?
Dobry samorządowiec:
radny, burmistrz
powinien współpracować
z mieszkańcami. Wymagam
od kandydata szerokopojętych
konsultacji w sprawach
inwestycji w gminie. To nam,
mieszkańcom, mają one służyć
w poprawie i wygodzie życia
w naszym mieście.
Dobry samorządowiec jest
z mieszkańcami podczas całej
kadencji, a nie tylko w czasie
kampanii wyborczej.
Anka, 47 lat

Dobry samorządowiec w sprawach gminnych powinien, oprócz słuchania ludzi
ze swojego okręgu, potrafić wypracowywać wspólnie z przedstawicielami innych
okręgów rozwiązania kompromisowe, które będą dobre dla całej gminy.
Powinien mieć umiejętność podejmowania szybkich decyzji z uwagi na fakt, iż nasze
przepisy implementacji rozwiązań i tak znacznie opóźniają ich finalizacje.
Sylwia, 39 lat

Dostępnością dla
mieszkańców i szybką
reakcją na ich drobne
potrzeby, które są realne
do wykonania.
Jagoda, 40 lat

Mieć przede wszystkim sensowną
wizję rozwoju swojego miasta
i realizować ją. Potańcówki na
deskach i koncerty disco-polo
to trochę za mało.
Jarosław, 57 lat

Dobry samorządowiec powinien działać niezależnie od różnych grup wpływu, takich jak deweloperzy, partie krajowe, powinien
w sposób wyczerpujący konsultować z mieszkańcami podejmowane przez gminę działania.
„Jeszcze się taki nie urodził...”, jeśli samorządowiec podejmuje decyzje, które są w jakiejś perspektywie korzystne dla ogółu Łomianek,
a niekorzystne dla części społeczności, to powinien w sposób wyczerpujący wytłumaczyć co mają na celu ulepszyć, z czego niekorzyści
wynikają, a nie uciekać od odpowiedzi, czy ściemniać, że białe jest czarne.
Dobry burmistrz powinien charakteryzować się dobrą prezencją, błyskotliwością, umiejętnością powiedzenia czegoś (mądrego)
samemu, z głowy (czyli z niczego), a przede wszystkim powinien być decyzyjnie odrębny od rady, tak żeby stanowił kolejną bramkę
w procesie legislacyjnym. Może dobrze wychodzić na zdjęciach, ale to nie wszystko, w końcu, jako ostatni w łańcuchu, wydatki naszych
pieniędzy firmuje swoim podpisem.
Dobry radny powinien być bliżej mieszkańców okręgu, z którego go wybrano – powinien częściej się z nimi spotykać, nawet wirtualnie
za pośrednictwem forum czy strony. Radny powinien być dociekliwy, powinien być bytem odrębnym od Burmistrza, bo to radni delegują
zadania Burmistrzowi. Dobry radny powinien zabierać głos w dyskusji, a nie wnioskować o jej zamknięcie (o ile nie jest absurdalna jak
skecz Monty Pythona).
Michał, 27 lat

Uczciwy.
Gospodarny.
Otwarty.
Adam, 48 lat

Otwartością, zdolnością do
słuchania i słyszenia, szybkim
podejmowaniem decyzji,
ale zgodnych z prawem,
umiejętnością bronienia swoich
racji, ale też zdolnością do
przyjęcia racji innych. Musi też
umieć liczyć – odpowiada za
budżet gminy!
Ewa, 67 lat

Jest dobrze jak jest.
Radni i Burmistrz to
jedna załoga.
Monika, 59 lat

4

Powinien być inteligentny, mieć szeroką perspektywę tzn. przy decyzjach uwzględniać
wiele czynników, widzieć złożoność problemów i jak się zazębiają różne sprawy,
przewidywać konsekwencje działań. I oczywiście powinien być uczciwy...
Jan, 42 lata

Dobry samorządowiec to nie osoba, która „sama rządzi”. A tak to jest chyba czasem
rozumiane – wygrałem wybory, dostałem mandat, więc robię, co chcę, bo przecież ja wiem
najlepiej, co dla ludzi jest dobre. Samorząd to nie folwark, który otrzymuje się w dzierżawę
na czas trwania kadencji. Dobry samorządowiec musi rozpoznawać i godzić różne, czasem
sprzeczne, potrzeby mieszkańców, których pieniędzmi zarządza. Prowadzić szczery
i otwarty dialog z mieszkańcami, ale nie po to, by odhaczyć, że odbyły się konsultacje
społeczne, ale by naprawdę poznać opinie i – co ważne – brać je pod uwagę. Taka otwarta
postawa sprzyja rozwijaniu autentycznej, a nie fasadowej aktywności społecznej, czyli
samorządności. Nie ma samorządności bez podmiotowości!
Juliusz, 55 lat

Samorządowiec powinien być samodzielny w myśleniu, powinien potrafić się zmierzyć z innym
punktem widzenia i wyciągać wnioski. Mieszkańców powinien szanować i stawiać ponad dobro
komitetu wyborczego. Nie powinien się otaczać ludźmi, którzy mają wyroki i są konfliktowi.
Konrad, 44 lata

?

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018
Mija kolejna - siódma - kadencja Rady Miejskiej w Łomiankach. Swoją kadencję kończy też Burmistrz Łomianek.
Jak samorządowcy oceniają mijające cztery lata? Co postrzegają jako sukces, co jako porażkę. Jak oceniają współpracę władzy uchwałodawczej (Rada Miejska) z władzą wykonawczą (Burmistrz)?
O podsumowanie swojej pracy na rzecz Łomianek poprosiliśmy zarówno BURMISTRZA TOMASZA DĄBROWSKIEGO oraz WSZYSTKICH RADNYCH
– i tych z zaplecza politycznego burmistrza i tych od burmistrza niezależnych – zdając sobie sprawę, że LOMIANKI.INFO jest jedyną gazetą, dzięki
której czytelnicy mogą poznać opinie wszystkich radnych bez względu na zależności polityczne.
Poniżej publikujemy otrzymane opinie. Szkoda, że nie wszyscy samorządowcy chcieli się z czytelnikami swoim podsumowaniem podzielić...
TOMASZ DĄBROWSKI – brak odpowiedzi
CEZARY ASTRAU – brak odpowiedzi
PIOTR ŁUKASZ BARTOSZEWSKI – brak odpowiedzi
WOJCIECH BERGER
Kadencja władz samorządowych
w Łomiankach 2014–2018 jest dla
mnie pod wieloma względami rozczarowująca. Autorytatywny styl
zarządzania gminą powodował
nieustanne konflikty uniemożliwiające konstruktywną
współpracę całej Rady na rzecz Łomianek. Każdy kto
ma odmienne zdanie od razu staje się wrogiem i częścią „totalnej opozycji" szkalowanej w lokalnych mediach podlegających burmistrzowi. Burmistrz, a głównie jego zastępca, zamiast gasić konflikty sam je rozpala.
Wtóruje im przewodniczący Rady, który nie zrozumiał
swojej roli i jest narzędziem władzy wykonawczej. Brak
samodzielnego i niezależnego myślenia wśród radnych popierających burmistrza. Przykład nakręconej
maszynki do głosowania. Czy tak powinien wyglądać
samorząd? Doceniam wysiłek inwestycyjny i ilość wykonanych zadań. Ale czy ilość nie była kosztem jakości?
Rosnące z roku na rok środki budżetowe głównie z naszych podatków można było wydać znacznie bardziej
racjonalnie zmieniając wydatnie jakość życia w mieście
i jego wygląd. Za dużo było konfliktów z mieszkańcami wokół niekonsultowanych rzetelnie projektów
inwestycyjnych. Nie liczy się głos mieszkańców, Zarządów Osiedli. Projekty sporządzane są zza biurka bez
uzgodnień z zainteresowanymi. Jako radny z Dąbrowy
Zachodniej mogę być usatysfakcjonowany, że udało
się tu zbudować większość ulic o twardej nawierzchni. Jako niepowodzenie mogę uznać brak sukcesu
w zmianie podejścia do zieleni miejskiej i osiedlowej.
Nie tylko wycina się stary drzewostan, ale całkowicie
nie dba się o nowo posadzone drzewa. Drastycznym
przykładem jest tu aleja wyschniętych klonów na ul.
Sierakowskiej. Brak całościowej koncepcji zieleni miejskiej i zadrzewiania gminy. A przecież drzewa i zieleń to
dodatkowy ORĘŻ W WALCE Z SMOGIEM.
KOŃCZĄC APELUJĘ DO WYBORCÓW – Wybierzcie ludzi, którzy zmienią radykalnie styl zarządzania, zaproponują przemyślaną strategię dla Łomianek uwzględniającą koncepcję MIASTO OGRÓD oraz rozwój
i modernizację służące ogółowi, a nie wąskiej grupie
inwestorów i właścicieli gruntów. Ludzi takich kojarzę
z kolorem jasnozielonym.

WIESŁAW BOCHENEK – brak odpowiedzi
MARCIN ETIENNE
Obecna kadencja – wobec przewagi radnych z ugrupowania KWW Tomasza Dąbrowskiego (16:5) – zredukowała zasadniczo możliwości
działania radnych z Klubu Radnych
Niezależnych. W efekcie wszystkie składane przez nasz
Klub wnioski do budżetu były przez burmistrza odrzucane. Odbieranie radnym głosu, wyłączanie mikrofonu, nasyłanie podczas sesji policji i straży miejskiej na
oponentów było stałą praktyką.
Osobiście wspierałem wszystkie działania prorozwojowe, w tym rozbudowę szkoły w Dziekanowie Polskim
czy budowę przedszkola w Dziekanowie Leśnym.
Byłem przeciw realizacji niecelowych czy wręcz szkodliwych inwestycji, jak budowa stadionu zamiast
wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych, czy tzw.
mała obwodnica, prowadząca do wyburzeń, ograniczająca ewakuację z terenów zalewowych i wpuszczająca do Łomianek dodatkowy ruch z Czosnowa.
Dokładny wykaz moich głosowań, wraz z uzasadnieniem, znajdziecie tutaj: http://dziekanowbajkowy.pl/
gmina/sesje-rady-miejskiej.
Z mojej inicjatywy, przy wsparciu władz powiatu, powstało pierwsze w regionie aktywne przejście dla pieszych przy szkole w Dziekanowie Polskim. Uchroniłem
mieszkańców przed nakładaniem na nich dodatkowych opłat za pozyskiwanie z urzędu dokumentów,
zaskarżając wydaną przez burmistrza decyzję. Dzięki
życzliwości licznych sponsorów udało się utrzymać
integrację lokalnej społeczności poprzez organizację
kultowych wiosennych imprez.
ANDRZEJ GRAF – brak odpowiedzi
WANDA KARAŚ – brak odpowiedzi
TADEUSZ KRYSTECKI – brak odpowiedzi
EWA KRZYZOWSKA
W kończącej się kadencji zajmowałam się głównie zagadnieniami
planowania przestrzennego. Opiniowałam projekty planów zagospodarowania oraz rozpatrywałam
uwagi mieszkańców. Dokumenty te, jeśli są dobrze
i na czas skonstruowane, zabezpieczają mieszkańców
przed niespodziankami typu hipermarket za płotem,

czy bloki w szczerym polu. Planami szczęśliwie pokryta
jest już większość gminy.
Rejon, z którego zostałam wybrana (os. Pawłowo), nie
narzekał w tej kadencji na brak inwestycji. Dobrze by
było, gdyby w przyszłości urząd poprawił jednak nadzór nad ich wykonawstwem oraz konsultował je z zarządami osiedli już na etapie projektowania. Uniknąłby
poprawek i błędów wynikających z zarządzania typu
„zza biurka”.
Polski samorząd to władza wójtów i burmistrzów. Rada
Miasta uchwala uchwały, które burmistrz/wójt powinien wykonywać. A z tym bywa różnie, a na dodatek
nie ma skutecznych narzędzi prawnych, które mogą
zmusić ich do wykonywania tych uchwał. Tak dzieje
się i w Łomiankach. Mimo obowiązującej od kilku lat
uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego, nie udało
się przekonać Burmistrza do wprowadzenia go w naszej gminie. Nie udało się też namówić go do skutecznego lobbowania za modernizacją wałów. Przykładem
takich skutecznych działań jest chociażby sąsiadujący
z nami Czosnów.
WANDA KUCZERA – brak odpowiedzi
MARIOLA NIECIKOWSKA
VII kadencja Rady Miejskiej w Łomiankach dobiega końca, nadszedł
czas, aby 4 lata w samorządzie podsumować.
Składając 1 grudnia 2014 roku
przysięgę radnego byłam świadoma, że od tego momentu będę rzetelnie służyć mieszkańcom Łomianek
swoją wiedzą oraz godnie i bezinteresownie reprezentować tych, którzy powierzyli w moje ręce mandat radnej Rady Miejskiej w Łomiankach.
W mojej ocenie był to czas wytężonej pracy, który nie
zawsze przyniósł pożądane efekty. Złożyło się na to
wiele elementów, które z góry były skazane na niepowodzenie, ponieważ miałam odmienne zdanie i nie
chciałam działać na szkodę mieszkańców.
Przede wszystkim VII kadencja upłynęła pod wpływem wielu absurdów m.in. pozbawienia jednostek
pomocniczych (zarządów osiedli i sołectw) oraz
mieszkańców uczestnictwa w obradach sesji Rady
Miejskiej. Odbieranie głosu radnym, przez zamknięcie dyskusji w ważnych sprawach budżetowych, czy
kuriozalnej decyzji przewodniczącego RM pozbawiającej mikrofonów stacjonarnych. Zakaz udzielania
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BOGUSŁAW PAWŁOWSKI – brak odpowiedzi
JOANNA ROSZKOWSKA – brak odpowiedzi
ADAM SALWOWSKI
Zrealizowałem swój program wyborczy w 65%-75% w tym:
1. Rozbudowa szkoły podstawowej
w Dziekanowie Polskim – wykonane. Nasze dzieci nie będą musiały
chodzić do szkoły na drugą zmianę.
2. Uchwalenie planów miejscowych w 50%, ale tu należy zaznaczyć, że głosowałem przeciw umieszczeniu
w planach Dziekanowa Polskiego tzw. „Małej Obwodnicy Łomianek (o szerokości 20,5 m.)” i pozostawienia
terenów rolnych na obszarze naszej miejscowości, byłem za przeznaczeniem tych terenów pod zabudowę
mieszkaniową.
3. Budowa wodociągu i kanalizacji, od początku kadencji składałem wnioski w sprawie przystąpienia do
tej ważnej inwestycji i się w końcu udało. ZWiK rozpoczął projektowanie wodociągów i kanalizacji na terenie
Dziekanowa.
Popierałem i głosowałem za inwestycjami gminnymi;
– Budowa szkoły podstawowej w Dąbrowie,
– Budowa przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym,
– Budowa nowego placu zabaw dla dzieci w Kiełpinie,
I wszystkimi większymi i mniejszymi inwestycjami
w gminie.
Jako Radny nie jestem uprawniony do oceny upływającej kadencji, to jest prawo wszystkich mieszkańców
w zbliżających się wyborach samorządowych 21 października 2018.
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BOGUMIŁ SIKORSKI – brak odpowiedzi
PAWEŁ SŁUPSKI- KARTACZOWSKI – brak odpowiedzi
KRZYSZTOF TERCZYŃSKI
Szanowni Mieszkańcy.
Jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa chciałbym podziękować za czteroletnią współpracę
i przekazać Państwu krótkie podsumowanie mijającej kadencji 2014–2018.
W kwestii bezpieczeństwa na uwagę zasługuje kontynuowana inwestycja związana z rozbudową sieci
monitoringu miasta. Tak bardzo potrzebnego i wyczekiwanego przez Mieszkańców. Niestety ku mojemu
ubolewaniu współpraca z Urzędem Miasta w kwestii
konsultacji dot. w/w monitoringu trwała tylko przez
kilka pierwszych miesięcy. Obecnie Komisja Bezpieczeństwa nie jest już informowana o toczących się
w Gminie pracach w tym zakresie. Bardzo szkoda, bo
Mieszkańcy chętnie zgłaszają swoje potrzeby, a konsultacji niestety nie ma.
W tej kadencji wspólnie z Policją wdrażana została
tzw. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na
którą wszyscy Mieszkańcy mogą samodzielnie zgłaszać miejsca ich zdaniem niebezpieczne na terenie
Gminy. Liczne informacje o jej zasadach działania
były przekazywane na spotkaniach osiedli, sołectw
oraz Radnym.
Komisja Bezpieczeństwa starała się przez te cztery lata kadencji jak najskuteczniej przekazywać do
Urzędu Miasta celem ich realizacji zgłaszane przez
Państwa uwagi dot. m.in. korekt oznakowań ciągów
jezdnych, pieszych, ścieżek rowerowych, miejsc
przejść przez jezdnie, odbiorów inwestycji drogowych pod względem bezpieczeństwa.
Życzę przyszłej Radzie i Władzom Łomianek powodzenia w kontynuowaniu prac dotyczących poprawy bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Łomianek. Służę pomocą w ramach posiadanej przeze
mnie wiedzy dot. w/w tematów.
KRZYSZTOF WAWER – brak odpowiedzi
MACIEJ WRONIEWSKI – brak odpowiedzi
MARIA ZALEWSKA
Dotrzymaliśmy obietnic wyborczych. Jako Przewodnicząca Komisji Budżetowej w latach 2014–2018
jestem dumna, że tyle inwestycji
rozwojowych udało się zrealizować w tej kadencji. Możliwe to było tylko i wyłącznie
dzięki ścisłej współpracy Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego z Radą Miejską. Ewidentnie zgadza się tu
powiedzenie, że „zgoda buduje (…)”. Ta sukcesywna
współpraca daje efekty w inwestycjach, które są odczuwane przez mieszkańców w każdym aspekcie życia społecznego.
W żadnej z dotychczasowej kadencji nie udało się
wykonać tylu inwestycji tak bardzo potrzebnych
mieszkańcom. Pragnę podkreślić, że wszystkie zadania inwestycyjne wykonano przy zachowaniu prawidłowej sytuacji finansowej Gminy. Gmina może re-

alizować inwestycje w ramach projektów unijnych,
ponieważ dysponuje płynnością finansową. Cała
obecna kadencja to zrealizowany olbrzymi wspólny
wysiłek inwestycyjny Burmistrza i Rady Miejskiej. Co
najważniejsze ten wysiłek inwestycyjny nie doprowadził do zadłużenia Gminy, dzięki prawidłowej polityce finansowej.
Zawsze zwracałam uwagę, aby rozwój Gminy Łomianki był równomierny dla wszystkich osiedli i sołectw,
i odczuwalny przez każdego z mieszkańców, co bezapelacyjnie zostało zrealizowane. Jednocześnie jestem
dumna, że dzięki zgodnej współpracy z Burmistrzem
Tomaszem Dąbrowskim udało się osiągnąć taki sukces
inwestycyjny i rozwojowy w naszej Gminie.
Powielenia tego sukcesu życzę mieszkańcom w kolejnych kadencjach.
MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Cztery lata temu, kandydując
do rady miejskiej, wiedziałam,
że jedynie współpraca radnych
z burmistrzem przyniesie efekty.
Zdrowa współpraca, otwarta na dialog, rzeczowe
omawianie trudnych i łatwiejszych tematów. Nie
przewidziałam jednego – że współpraca w tej kadencji stanie się karykaturą. Radni z Klubu Radnych
Niezależnych odczuli na sobie przerysowanie pojęcie demokracji – że niby skoro wygrała większość,
to mniejszość nie ma głosu. A demokracja polega
na rządzeniu wygranej większości, ale z poszanowaniem praw mniejszości! Oby w kolejnych kadencjach
zagościła w Łomiankach przyzwoitość, transparentność w działaniu, inwestycje i plany zgodne z potrzebami każdego osiedla i sołectwa, równe szanse
każdego przedstawiciela mieszkańców.
Cztery lata temu, pytana o najważniejsze gminne
inwestycje, odpowiadałam, że konieczne jest wybudowanie nowej szkoły i remonty istniejących, że
nadrabianie zaległości w budowaniu sieci wod.-kan.
to najpoważniejszy obowiązek gminy, że drogi powinny być regularnie budowane, wyrównywane i bez
toksycznego pyłu, i że dobrze by było, by powstała
komunikacja wewnątrzosiedlowa. I moim zdaniem
część postulatów została spełniona, część wymaga
dopracowania przez radnych i burmistrza kolejnej
kadencji.
Natomiast pytana o zamierzenia dotyczące okręgu,
z którego kandydowałam, odpowiadałam:
1. Utwardzenie dróg i oświetlenie ulic,
2. Utworzenie opracowania planów zagospodarowania Łomianek Dolnych,
3. Ustalenie z mieszkańcami komunikacji wewnętrznej,
4. Skanalizowanie jak największych obszarów Łomianek Dolnych i Chopina.
Nie były to jak widać puste obietnice – część zadań
została zrealizowana, część warto rozbudować, reszta wpisana jest w wieloletni plan finansowy. Warto
dopilnować, by w najbliższych latach zostało to domknięte.
Zapraszam do wzięcia udziału w wyborach, to już
21 października.

Materiał sfinansowany przez KKW „Wolne Łomianki”

informacji przez pracowników urzędu radnym z Klubu Radnych Niezależnych. Niestety doszło też do
bardzo niebezpiecznego podziału na dobrych i złych
radnych, ten podział był z góry zaplanowany i miał
przede wszystkim służyć zarządzaniu przez konflikt.
Wielokrotnie były podejmowane kontrowersyjne decyzje dotyczące uchwał związanych z inwestycjami,
które były nieprzemyślane, kosztowne i ze szkodą dla
Łomianek. Najbardziej niezrozumiałym dla mnie jest,
że władza i rada stanowiąca większość ignorowała
mieszkańców poprzez brak rzetelnych konsultacji
z mieszkańcami, w ważnych dla miasta inwestycjach,
a więc mieszkańcy nie mogli decydować o budżecie
obywatelskim.
Z przykrością niestety muszę stwierdzić, że w tej kadencji nie było partnerskiej relacji między Burmistrzem
a radnymi z Klubu Radnych Niezależnych. Przez 4 lata Burmistrz nie wyszedł z inicjatywą, aby wspólnie
z 21 radnymi usiąść do stołu i ponad podziałami działać dla dobra Łomianek.
Aby nie kończyć smutnym akcentem chcę nadmienić,
że mimo wielu problemów były też chwile, dla których
warto żyć. Wiele razy spotykałam się z niekłamaną
życzliwością, zrozumieniem szczególnie w pokonywaniu różnego rodzaju trudności w realizacji działań
na rzecz osób niepełnosprawnych. Szanowni Państwo,
dziękuję za wszystko, szczególnie za to, co tak cenne
– empatię, czas i otwarte serce.

ADAM SALWOWSKI

TWÓJ KANDYDAT NA BURMISTRZA ŁOMIANEK

Materiał sfinansowany przez KKW „Wolne Łomianki”

Jeśli moje nazwisko niewiele Państwu mówi, pozwólcie, że przybliżę swój życiorys, począwszy od fundamentu rodziny, która jest dla mnie budulcem zdrowego społeczeństwa.
Moi dziadkowie brali udział w obronie kraju przed hitlerowską napaścią podczas II wojny
światowej i stawiali opór okupantom w Powstaniu Warszawskim, uczestniczyli także w ruchu
oporu AK. Rodzice natomiast działali w strukturach „Solidarności”. Cierpieli z tego tytułu poważne represje, a niejednokrotnie przypłacili swoją odważną postawę życiem.
Szanowni Państwo!
Dzięki takim ludziom możemy dziś cieszyć się życiem w czasach pokoju i to jest nasz czas, by się wykazać, wykorzystując wypracowany potencjał. Historia ukazuje jak wiele łączy mnie i moich najbliższych z naszym krajem i lokalną
wspólnotą. Przekazywane z ojca na syna wartości patriotyczne, z którymi się identyfikuję, znajdują przełożenie na
troskę o naszą małą ojczyznę – Łomianki.
Spędziłem tutaj całe swojego życia (43 l.), a moja rodzina mieszka na terenie gminy od ponad dwóch wieków, stąd
z naszym wspólnym domem wiąże mnie sentyment, który nie pozwala przejść obojętnie obok problemów. Nie obawiam się zakasać rękawów, by sprostać im osobiście. Mogą mnie Państwo kojarzyć, jako jednego z sąsiadów, ale
wolałbym stanowić element lokalnej rodziny, której członkowie nie stronią od wzajemnego wsparcia i zrozumienia.
Pracuję w jednej z największych firm w Polsce, w pionie Prezesa Zarządu w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji.
Ukończyłem studia na wydziale BiF o specjalności: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw w WSPiZ im. L. Koźmińskiego, studia podyplomowe na PW na kierunku: zarządzanie nieruchomościami oraz studia doktoranckie w kolegium ZiF ze specjalnością: ekonomia w SGH oraz kończę MBA. Władam językami: rosyjskim i angielskim, co pomaga
sprawnie reprezentować gminę w rozmowach z zagranicznymi inwestorami i przekłada się na wydajną współpracę
oraz poprawę jakości rynku pracy i optymalizację wydatków.
W latach 2006-2010 byłem radnym Rady Miejskiej w Łomiankach z KWW Potrzeba Zmian oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a także członkiem Komisji Budżetowej i Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Od
2013 roku jestem członkiem Rady Sołeckiej w Dziekanowie, a od 2014 radnym Rady Miejskiej w Łomiankach z KWW
Tomasza Dąbrowskiego oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej do czerwca 2017 i członkiem Komisji Budżetowej.
Reprezentuję także gminę Łomianki w stowarzyszeniu „Lokalne Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem”.
Moim celem jest, by Łomianki stały się nowoczesnym, stabilnym i dostatnim miastem, a Łomianczanie mogli żyć godnie, mając szeroki dostęp do kultury i rekreacji. Dążę do tego, żebyśmy płacili niskie podatki, a urzędnicy sprawiedliwie
i uczciwie nimi gospodarowali, skupiając się na wspieraniu inwestycji w innowacyjność i zapewniając wszystkim poczucie
bezpieczeństwa. Będę mobilizował Radę Miejską w Łomiankach do usuwania istniejących barier i walczył o jak największe
wykorzystanie środków unijnych, przeznaczonych na rozwój infrastruktury i modernizację osiedli oraz sołectw.
Dziękuję Państwu za głos. Adam Janusz Salwowski
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Dlaczego kandyduję?

 Bo wierzę, że spokojna, szczęśliwa i bogata gmina to nie utopia, zależy
jedynie od tego czy wybierzemy wspólną drogę.
 Bo ufam mądrości wyborców.
 Bo wiem, że rządzić, znaczy też służyć szeroko rozumianej społeczności.
 Bo czuję, że mogę wiele zmienić.
 Bo jestem osobą doświadczoną i kompetentną.
 Bo umiem słuchać i pochylić się nad ludzkimi problemami. Rozumiem ludzi.
 Bo moja służba to działanie a nie słowa rzucane na wiatr.
 Bo mam nadzieję na sprawiedliwość.
 Bo nie potrafię być obojętny na zło.
 Bo czuję się cząstką tej Naszej Wspólnoty.
 Bo w jedności siła.
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Pamiętajmy, że w niedzielę 21 października
w wyborach samorządowych wybieramy
burmistrza i radnych Łomianek, ale też
przedstawicieli naszej gminy do Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego.
Powiat Warszawski Zachodni, leży w centralnej
części Województwa Mazowieckiego.
Graniczy z Warszawą oraz powiatami: Grodziskim,
Pruszkowskim, Sochaczewskim i Nowodworskim.

W

Materiał wyborczy KW Forum Samorządowe Gmin

Powiat Warszawski Zachodni obejmuje
wszystkie osoby zamieszkujące gminy, które
wchodzą w jego skład.
Powiat jest powołany do kierowania i zarządzania sprawami publicznymi w interesie
mieszkańców. Obsługuje te zadania, które
z przyczyn finansowych czy organizacyjnych
wykraczają poza możliwości działania gminy
Łomianki. Sprawy te dotyczą każdego z nas:

arto zadbać o dobrą reprezentację Łomianek w Radzie Powiatu. Najlepszym wyborem będzie Forum Samorządowe
Gmin. To najsilniejsza organizacja społeczna działająca
w Powiecie Zachodnim Warszawskim. W Forum łączy się ekspercka
wiedza, doświadczenie i dobra znajomość lokalnych problemów.
Oto priorytety, jakie stawiają sobie członkowie Forum, którzy będą
reprezentować Łomianki w Radzie Powiatu:
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Od 16 lat Starostą
naszego Powiatu jest
Jan Żychliński

Oto kandydaci F

P

Jan Żychliński

rzedstawiam Państwu kandydatów do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z Gminy
Łomianki startujących, z listy Forum Samorządowego Gmin w wyborach samorządowych.
Forum Samorządowe Gmin to ruch obywatelski obecny
w samorządzie naszego powiatu od 2002 r. Skupia się na
rozwiązywaniu problemów mieszkańców i ich sprawnej obsłudze
w zakresie zadań i obowiązków samorządu powiatowego.
Wśród kandydatów do Rady Powiatu są zarówno osoby z dużym doświadczeniem samorządowym, które pełniły wcześniej
ważne funkcje w Gminie Łomianki, jak też debiutujące w samorządzie.
Wszyscy kandydaci to osoby godne zaufania. Warto
oddać na nich głos.

Wiesław Pszczółkowski ma 59 lat i od 1982
roku mieszka w Łomiankach. Jest absolwentem
Magisterskich Studiów Menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierów i Techników Budownictwa. Żonaty
ma dwie córki i dwójkę wnucząt. Z samorządem
gminnym i powiatowym związany jest od 2001
roku. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej przepracował 30 lat na samodzielnych
stanowiskach kierowniczych bądź funkcyjnych,
między innymi był: zastępcą i naczelnikiem Wydziału, szefem budowy w dużej firmie budowlanej, dyrektorem ds. logistyki w spółce prawa
handlowego i kierownikiem działu w Centrali
Handlu Zagranicznego. W kadencji 2002–2006
był radnym Rady Miejskiej w Łomiankach. W kadencji 2006-2010 pełnił zaszczytną funkcję Burmistrza Łomianek. W kadencji 2014-2018 pełni
funkcję radnego Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego. Za zasługi na rzecz społeczności
lokalnej został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi za działania przy akcji powodziowej w
2010 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, Odznaką za Zasługi na rzecz kombatantów przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych oraz Medalem
„PRO MEMORIA” nadanym przez Kierownika
Urzędu do Spaw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w utrwalaniu
pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej
i po jej zakończeniu. Jest też laureatem srebrnej
oznaki za zasługi na rzecz pożarnictwa nadanej
przez strażaków ochotników.
“W Radzie Powiatu będę zajmował się sprawami inwestycji i remontów dróg powiatowych
oraz bezpieczeństwa pieszych. W Łomiankach
jest wiele do zrobienia.
Przyszłość Łomianek to dobra współpraca
z Samorządem Powiatu. To także wzmocnienie
pozycji Łomianek w Powiecie. W wyborach do
Powiatu Warszawskiego Zachodniego każdy
głos będzie ważny. Liczę na Państwa poparcie.
Dziękuję za każdy oddany głos na moją osobę.”
KONTAKT: pszczolkowski.w@gmail.com

Blog: http://wieslawpszczolkowski.blogspot.com/
Facebook: @wpszczolkowski
YouTube: Wiesław Pszczółkowski
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Agnieszka Szczurek od 2004 r. mieszka
z mężem i piątką dzieci w Burakowie, ale
w Łomiankach znacznie dłużej. Jest absolwentką Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego i podyplomowych studiów
pedagogicznych na UW. Ukończyła też
Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Od 1999 do 2005 r. pracowała
w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i była
zaangażowana w rozwój systemu egzaminów zewnętrznych w Polsce.
Od 2004 r. jest współwłaścicielką Ośrodka Ewaluacji. Firma zrealizowała dotychczas ponad 150 projektów badawczych dla ministerstw, szkół, instytucji wojewódzkich i organizacji pozarządowych,
głównie z zakresu edukacji, rozwoju lokalnego, kultury i profilaktyki.
Od 2015 r. aktywnie działa w Burakowie. Broniła filii domu kultury przed likwidacją. Proponowała, by zamieniono ją na Dom
Spotkań Sąsiedzkich. Ten apel do burmistrza poparło ponad 600 osób, ale Tomasz Dąbrowski nie posłuchał wtedy mieszkańców.
Agnieszka wymyśliła Burakowskie Dni
Sąsiada, współorganizowała lokalne wydarzenia, m.in. uliczną wystawę „Buraków
wczoraj i dziś”, Wianki na Wiśle w Burakowie, Śpiewy Patriotyczne.
Angażuje się w życie Parafii pw. bł Marceliny Darowskiej w Burakowie. Działa w radzie rodziców w Szkole Przymierza Rodzin
na Bielanach w Warszawie. Jest członkinią
Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego,
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
i Stowarzyszenia Trenerów STOP.
“Jako radna w Powiecie Warszawskim
Zachodnim zamierzam zwrócić uwagę na
potrzeby osób starszych. Dobrze znam problemy rodzin, zwłaszcza wielodzietnych.
Rozumiem też bolączki szkół i potrzeby organizacji pozarządowych. Lubię rozmawiać
z ludźmi i wiem, że mają wiele dobrych pomysłów. Wystarczy ich posłuchać i zaprosić
do współpracy.”
KONTAKT: agnieszka@szczurek.com

Elżbieta Podolska mieszka wraz z mężem w Dziekanowie Polskim od 22 lat.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,
wydziału filologii angielskiej.
Podczas 4-letniego pobytu w Wielkiej
Brytanii studiowała nauki społeczne w
Hammersmith and West London College
w Londynie. Ukończyła też studia podyplomowe na Wyższej Szkole Technologii
Informatycznych w Warszawie – specjalizacja: Informatyka i Techniki Informacyjne.
Prowadzi własną szkołę językową. Pasjonatka nauczania i pracy z ludźmi. Jej misją
jest pomaganie i wspieranie innych w
osiągnięciu ich celów zawodowych i prywatnych.
Radna Rady Miejskiej w latach 20102014, współzałożycielka „Stowarzyszenia
Przyjaciół Dziekanowa”. Stowarzyszenie
działa na terenach sołectw gminy i skupia
mieszkańców Dziekanowa. Niezależna politycznie.
“Moje atuty to aktywność społeczna
i doświadczenie w pracy samorządowej,
skuteczność i zaangażowanie w działaniu
dla dobra lokalnej społeczności oraz uczciwość i umiejętność współpracy.
Jako radna w powiecie chciałabym zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
poruszających się na rowerach. Będę zabiegać o budowę miasteczek ruchu drogowego w powiecie warszawskim zachodnim,
a przede wszystkim gminie Łomianki.
Celem tego przedsięwzięcia jest wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie
liczby wypadków.”
KONTAKT: elzbieta.podolska@onet.pl
tel. 605 887 644

Pani Agnieszka nie bawi się w politykę
- tylko słucha i działa. Nikt nie wie, jak to robi,
ale nagle okazuje się, że z dyskusji wynikło
rozwiązanie dobre dla wszystkich. To wielki
dar dyplomacji, potrzebny nam jak woda na
pustyni – szczególnie w Łomiankach.
To człowiek renesansu. Ma kilka zawodów, wiedzę i praktykę, która w samorządzie okazuje się bezcenna. Jest pracowitą
i godną zaufania osobą. Potrafi rozmawiać
z ludźmi.
Jest socjologiem po Uniwersytecie Warszawskim, ma fakultety z negocjacji i rozwiazywania konfliktów. Posiada też wykształcenie techniczne (poligrafia) i artystyczne (plastyk). Pracy w samorządzie
uczyła się "w terenie" - współpracując z
różnymi urzędami. Pilnowania robót i zarządzania firmą budowlaną nauczył ją ojciec
w rodzinnej firmie. Obecnie prowadzi agencję wydawniczo-poligraficzną. Działa na
rzecz bezdomnych zwierząt. Od 15 lat, z rodziną, mieszka w Łomiankach Dolnych.
“Czy w Łomiankach mamy wojnę? Czy
wróg u bram stoi? Nie? To czemu skaczemy sobie do oczu i walczymy? Masz
tego dosyć? Ja tak. Trzeba to zakończyć.
Największym przegranym tych awantur
jesteśmy MY. Nie liczy się Nasze dobro
tylko to, kto komu mocniej przyłoży słowem
czy gazetką. Tymczasem dobre dla Łomianek rozwiązania przepadają tylko dlatego,
że zaproponowała je opozycja, albo poprzednik. Brak współpracy to strata wielu
możliwości!
A czekają nas duże wyzwania wymagające porozumienia Gminy z Powiatem:
likwidacja korków, bezpieczeństwo na drogach, smog, wały przeciwpowodziowe, oświata (w tym liceum), opieka nad najmłodszymi, chorymi i starszymi. Bez współpracy
nic się nie uda.
Pozwól mi działać dla Naszego dobra
i spokoju. Proszę o Twój głos.”
KONTAKT: forum.a.skwara@wp.pl
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“Jako radna powiatu chcę zadbać
o poprawę jakości życia dzieci niepełnosprawnych oraz seniorów, a także wspierać rozwój nowoczesnej edukacji.”
KONTAKT: hkolek5@wp.pl

Łucjan Sokołowski ma 67 lat. Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki, zięcia i troje
wnucząt. Jest magistrem inżynierem (Politechnika Warszawska) oraz magistrem sztuki (Akademia Muzyczna), a także absolwentem Podyplomowych Studiów Samorządowych. Nie jest związany z żadną partią.
Szereg lat był konstruktorem w Instytucie Lotnictwa w Warszawie i tam w latach
1980-81 sekretarzem Komisji Zakładowej
NSZZ "Solidarność". W konsekwencji stanu
wojennego, zmuszony do zmiany zawodu,
został solistą Teatru Wielkiego - Opery Narodowej oraz Filharmonii Narodowej. Następnie do 1998 r. był właścicielem i dyrektorem Impresariatu Artystycznego. Stworzył, i w wielu szkołach Warszawy zrealizował, unikalny program wychowania przez
muzykę.
W latach 1998-2006 był burmistrzem
Łomianek. W 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lech Kaczyński, z inicjatywy mieszkańców gminy, uhonorował
go Złotym Krzyżem Zasługi – za realizację
szlachetnych ideałów obywatelskich i za
dbałość o rozwój społeczności lokalnej.
W obecnej kadencji jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.
Łucjan Sokołowski to również redaktor
radiowy. Autor wykładów akademickich i publikacji na temat samorządu terytorialnego.
Członek Akcji Katolickiej i animator ruchu
"Małżeńskie Drogi". Społecznie pełni funkcję Sekretarza Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Głos oddany na pana Łucjana może
dać mieszkańcom Łomianek godnego reprezentanta w Radzie Powiatu.
“Niech moje działania wyrażają szacunek, jakim darzę każdego człowieka, i niech
dobrze służą mieszkańcom naszej gminy.”
KONTAKT: lucjansokolowski@gmail.com
tel. 503 042 812
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Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

“Uważam, że radny powiatowy powinien interesować się sprawami mieszkańców. Oprócz realizacji zadań powiatowych
będę dążył do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej. Projekt uchwały w tej
sprawie złożyłem już w ubiegłym roku do
Rady Miejskiej. Będę też dbał o to, by Straż
Miejska służyła mieszkańcom a nie burmistrzowi. W 2014 r. byłem inicjatorem uchwały o poszerzenie ulicy Pułkowej (od ronda
do Warszawy). Dzisiaj czas na realizację.
Szanowni Państwo, będę zaszczycony
każdym Państwa głosem oddanym na
mnie. Moją wdzięczność okażę poprzez
uczciwą pracę dla dobra nas wszystkich.”
KONTAKT: janek.pkj@wp.pl
tel. 790 593 305

Hanna Kołakowska od 40 lat jest mieszkanką Łomianek. Ma 63 lata, 2 dzieci i 5
wnucząt. Jest bezpartyjna.
Uczęszczała do prestiżowego Liceum
Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, maturę zdawała w najlepszym liceum ogólnokształcącym im Stefana Batorego w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Geografii Uniwersytetu Warszawskiego.
Posiada uprawnienia ewaluatora placówek oświatowych, egzaminatora nauczycieli, menadżera oświaty, a także pilota
wycieczek zagranicznych.
Przez 18 lat była nauczycielką w szkole
podstawowej nr 1 w Łomiankach.
W 1992 r. decyzją rady pedagogicznej
została wybrana do pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza do spraw oświaty. Jako
pracownik samorządowy tworzyła sieć
szkół i przedszkoli w Łomiankach, opracowywała ich statuty i doprowadziła do ich
usamodzielnienia.
Bardzo sobie ceni pracę z młodzieżą.
Organizowała wypoczynek letni i zimowy
dla wielu roczników dzieci w Łomiankach.
Była też inicjatorką lokalnej akcji ,,Polska
Biega", inicjatorką Rajdów Rowerowych,
Ligi Przedszkolaków, Siedmiu Wspaniałych,
kolejnych edycji Sprzątania Świata. Założyła klasy integracyjne w szkołach.
Prowadziła wymiany łomiankowskich
dzieci i młodzieży z Francją. W 2017 r. została odznaczona złotym medalem zasługi
za 25-letnią współpracę przez mera miasta
bliźniaczego Noyelles les Vermelles. Nadano jej również tytuł Honorowego Obywatela miasta.
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Jan Grądzki ukończył Uniwersytet Warszawski, jest też absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, specjalistą
w zakresie RODO, audytorem wiodący ISO
27001. Ukończył SGGW oraz Akademię
Przywództwa Liderów Oświaty. Specjalista
ds. ochrony przed powodzią - to dziedzina
szczególnie istotna dla bezpieczeństwa naszego powiatu. W latach 1998-2006 był zastępcą burmistrza do spraw oświaty. W Zarządzie Powiatu nadzorował wydział Zarządzania Kryzysowego. Był też Przewodniczącym Rady Miejskiej, wybranym połączonymi głosami radnych z kilku opcji politycznych. Dyrektor szkoły. Dla dobra mieszkańców umie pracować ponad podziałami politycznymi. Był inicjatorem powstania ICDS-u,
Liceum Ogólnokształcącego. Przyczynił się
do wielu dobrych zmian w Łomiankach:
wprowadzenia Karty Rodziny, Karty Seniora, zabezpieczenia środków na wiele inwestycji, środków na rozbudowę szkół i budowę nowych dróg. Powstrzymywał zakusy
burmistrza dotyczące podwyżek podatków
i cen mediów (woda, kanalizacja) i usług
świadczonych przez gminę (bilety komunikacji, wywóz śmieci).
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ZMIENILIŚMY WARSZAWĘ

POTRAFIMY

ZMIENIĆ ŁOMIANKI
Dlaczego kandydujemy do Rady Powiatu?
CZAS NA NOWYCH RADNYCH
Przez ostanie 4 lata lat interesy mieszkańców Łomianek reprezentowały lokalne stowarzyszenia. Ich zaniechania i błędy są aż
nadto widoczne dla każdego.
Ulica Rolnicza (droga powiatowa) a tylko kilka bezpiecznych przejść, gdzie dzieci mogą dostać się szkół, basenu czy Domu Kultury.
Mieszkańcy Łomianek do dzisiaj nie dowiedzieli się czy dojdzie do wyburzeń
domów w pasie ulicy Rolniczej w związku z nową koncepcją budowy „Małej Obwodnicy Łomianek”.
Liceum w Łomiankach osiąga jeden z najgorszych wyników wśród szkół naszego powiatu. Liceum nie mieści się na liście pierwszych 150 liceów w województwie mazowieckim i nawet nie jest w pierwszej 500 liceów w Polsce.
Łomiankowscy radni wybrani do powiatu 4 lata temu nie podjęli nawet prób
rozwiązania problemu dojazdu mieszkańców Łomianek do Warszawy.

ZMIENILIŚMY WARSZAWĘ

POTRAFIMY

ZMIENIĆ ŁOMIANKI

Naszymi priorytetami są:
Poprawa bezpieczeństwa na drogach należących do powiatu, w tym zainstalowanie sygnalizacji świetlnej w miejscach o największym zagrożeniu dla pieszych.
Przeprowadzenie obowiązkowych konsultacji inwestycji planowanych przez
władze powiatu na terenie Łomianek, w tym konsultacji rzeczywistych planów modernizacji ulicy Rolniczej.
Zwiększenie środków finansowych na działalność liceum w Łomiankach. Wykorzystanie doświadczeń ekspertów urzędu miasta Warszawy i organizacji
pozarządowych zajmujących się sprawami edukacji.
Stworzenie powiatowych punktów dziennego pobytu dla seniorów w Łomiankach, miejsc w których osoby starsze mają zapewnioną opiekę ,zorganizowany czas i nie czują się samotne.
Współpraca z władzami Warszawy dotycząca dobrej komunikacji z Warszawą. W bliższej perspektywie budowa buspasa, a w dłuższej perspektywie lokalizacja stacji nowej linii metra, stanowiącej część programu komunikacji
Rafała Trzaskowskiego.

1

2

3

4

RUSINEK

BERNATOWICZSOBIECH

BERGER

MATEJKOWSKA

POZYCJA

TOMASZ

Od urodzenia mieszkaniec Łomianek.
Jestem żonaty i mam 18-to letniego
syna. Zawodowo zajmuję się
zarządzaniem nieruchomościami.
Radny Łomianek w latach 2006-2010
oraz 2010-2014. W Radzie Powiatu
chciałbym skupić się na pracy
umożliwiającej dalszy rozwój oświaty,
poprawę bezpieczeństwa oraz rozwój
infrastruktury drogowej.
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Koalicja Obywatelska, której jesteśmy częścią, to współpracujący ze sobą zespół.
To ludzie znający się na zarządzaniu miastami. Ich wiedza i umiejętności zmieniły Warszawę w ostatnich 12 latach. Korzystając z ich doświadczeń chcemy
zmienić Łomianki w nowoczesne miasto łączące unikalne obszary przyrody ze wysoką jakością życia mieszkańców .

POZYCJA

ANNA

Jestem absolwentką Uniwersytetu
Warszawskiego. Od 9 lat pełnię społecznie
funkcję wiceprezesa Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Łomiankach, w którym
staram się mieć wpływ na aktywność
mieszkańców w dojrzałym wieku. Przez
blisko 20 lat prowadziłam własną firmę,
zajmującą się badaniami społecznymi m.in.
badaniami społeczności lokalnych i władz
samorządowych oraz analizami skuteczności
rozwiązywania problemów społecznych.

POZYCJA

WOJCIECH

Mam wykształcenie prawnoekonomiczne oraz doświadczenie
menadżerskie i samorządowe. Byłem
radnym Rady Miejskiej w Łomiankach
dwóch kadencji oraz Przewodniczącym
Rady w latach 2010-2013.
Zaangażowany jako przewodniczący
i członek zarządu osiedla Dąbrowa
Zachodnia. Jestem typem społecznika
otwartego na ludzi.
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WIERZBICKI

MROCZEK

BOGUSZ

POZYCJA

TOMASZ

Od urodzenia mieszkaniec Łomianek.
Absolwent XLI LO im. Joachima
Lelewela w Warszawie, obecnie student
Politechniki Warszawskiej. Moje hobby
to literatura, turystyka, szachy oraz piłka
nożna. W powiecie od 16 lat panuje zastój
inwestycyjny, należy pilnie dokonać
audytu zatrudnienia. Czas to zmienić.

POZYCJA

BARBARA

Od 40 lat mieszkam w Łomiankach.
Mam wykształcenie muzyczne i byłam
długoletnim członkiem zespołu
Mazowsze. Deklaruję zaangażowanie
w kwestii ułatwienia dostępu do
kultury dla młodzieży oraz seniorów.

POZYCJA

ELWIRA

Mieszkam od 27 lat w Dziekanowie
Leśnym. Jestem absolwentką Wydziału
Farmacji Akademii Medycznej. Za
bardzo istotne dla mieszkańców
powiatu uważam zagadnienia
związane z ekologią oraz infrastrukturą
drogową i komunikacyjną. Niezwykle
ważne są również działania na rzecz
ochrony przeciwpowodziowej.

POZYCJA

MAREK

Od urodzenia jestem mieszkańcem
Łomianek. Z pasji i wykształcenia jestem
przyrodnikiem. Od 1993 r. prowadzę
działalność gospodarczą w obszarze
projektowania i zagospodarowania
terenów zielonych. Swój czas wiedzę
i doświadczenie chcę poświęcić, żeby
pilnować spraw Łomianek w powiecie.
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OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
PRACA
KIEROWCA. Zawiezie, przywiezie, osobowym,
24 h, tel. 796-985-983
Zatrudnię opiekunkę do dzieci w żłobku.
Pełen etat, tel. 501-382-249
Zatrudnię pomoc do żłobka, 2-3 godziny dziennie, tel. 501-382-249
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Język ANGIELSKI – lekcje indywidualne. Dzieci
i dorośli. Wszystkie poziomy. Tel. 537-184-145
USŁUGI
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
woda, kanalizacja, serwis – 502-625-400
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna – tel. 513-123-894
REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE, cyklinowanie,
układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów. Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
HYDROIZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic.
ŻYWICE DEKORACYJNE (tarasowe, garażowe,
itp.). Gwarancja! Tel. 789-262-387
DACHOWE NAPRAWY, likwidacja przecieków,
izolacje antywodne, przeciwwilgociowe, również
podpłytkowe (gwarancja). Tel. 517-67-33-24
Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie – tel. 602-282-757
GŁADZIE – REMONTY – MALOWANIE – ŻYWICE wewnętrzne posadzkowe – tel. 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
Wykonamy najtrudniejsze IZOLACJE – HYDROIZOLACJE piwnic – tel. 513-123-894
HYDRAULIKA – instalacje wodno-kanalizacyjne
i gazowe – tel. 602-282-757
ŻYWICE – balkon, taras, garaż, dom, piwnica. Gwarancja – tel. 513-123-894
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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
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751-88-74
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: tel.
501-124-416
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
STOMATOLOGIA – pełny zakres. Dyżury weekendowe. IMPLANTY – PROMOCJE – tel. 538495-020
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Punkt przyjmowania ogłoszeń drobnych:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O

DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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ELŻBIETA
PODOLSKA
Specjalistka od przełamywania
barier językowych. Pasjonatka
nauczania, motywowania
i pracy z ludźmi.
REKLAMA

Nauka
angielskiego:
indywidualnie
w małych grupach
dla firm

605 887 644
kontakt@elzbietapodolska.pl
Łomianki ul Warszawska 168

www.elzbietapodolska.pl
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STUDIO GRAFICZNE

e: nawias @ pracownia.net t: 603 299 772
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>

PROJEKTY GRAFICZNE – STRONY INTERNETOWE
DRUK CYFROWY – DRUK OFFSETOWY – XERO
ULOTKI – PLAKATY – WIZYTÓWKI – BROSZURY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – KALENDARZE

REKLAMA
REKLAMA
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