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W wyborach
do Rady Miejskiej wygrał
KWW MIESZKAŃCY ŁOMIANEK,
do Rady Powiatu
PLATORMA.NOWOCZESNA.
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SKAZANI
NA WYBORY
Komitet wyborczy
Dąbrowskiego
zdołał wprowadzić
do Rady Miejskiej
tylko sześciu
(na 21) radnych.
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ZMONTUJ
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SMOGU
W ramach wspierania działań
Łomiankowskiego Alarmu Smogowego
zmontowaliśmy 9 czujników smogu
Luftdaten.
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Komitet Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak zdobył najwięcej głosów w Radzie Miejskiej.
Jaką decyzję podejmiemy 4 listopada w II turze wyborów na burmistrza Łomianek?

Podaruj bliskim

wyjątkowy prezent!

Oryginalny kalendarz z Twoimi zdjęciami
Galeria gotowych pomysłów różne formaty, kolory, wzory
Twoje indywidualne daty urodziny, imieniny, rocznice
1. Wybierz wzór, format, kolorystykę
2. Prześlij swoje zdjęcia i daty, które chcesz wyróżnić
3. Zaakceptuj projekt
4. Czekaj na swój niepowtarzalny kalendarz

> > ZAPYTAJ O KALENDARZE DLA FIRM
POMYŚL O PREZENTACH ŚWIĄTECZNYCH JUŻ DZIŚ!

www.pracownia.net

tel. 605 599 603

DOSTAWA GRATIS NA TERENIE ŁOMIANEK

WYBORY SAMORZĄDOWE ŁO
21 października w Wyborach Samorządowych
wybieraliśmy swoich przedstawicieli do Rady
Miejskiej w Łomiankach, Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz wybieraliśmy
Burmistrza Łomianek, a także radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Frekwencja wyniosła ponad 65%, co jest
bardzo dobrym wynikiem.
Ze szczegółowymi wynikami poszczególnych
kandydatów można się zapoznać
na www.wybory2018.lomianki.info

W Radzie Miejskiej będzie nas reprezentowało dziewięciu radnych z KWW Mieszkańcy
Łomianek, sześciu z KWW Tomasza Dąbrowskiego, czterech z KWW Wolne Łomianki
oraz dwoje radnych z KW Prawo i Sprawiedliwość.
W Radzie Powiatu Łomianki będą reprezentowane przez dwoje radnych z Komitetu Koalicyjnego Platforma.Nowoczesna oraz po
jednej osobie z KWW Tomasza Dąbrowskiego, Forum Samorządowego Gmin oraz Prawa
i Sprawiedliwości.

Wybory na Burmistrza Łomianek nie przyniosły ostatecznego rozstrzygnięcia.
W drugiej turze zagłosujemy na Małgorzatę Żebrowską-Piotrak z KWW Mieszkańcy Łomianek
lub Tomasza Dąbrowskiego z KWW Tomasza
Dąbrowskiego.
Czy frekwencja w Łomiankach w II turze będzie równie imponująca oraz kto będzie przez
najbliższe 5 lat pełnił urząd Burmistrza Łomianek dowiemy się po głosowaniu, które odbędzie się 4 listopada.

O podsumowanie pierwszej tury wyborów samorządowych poprosiliśmy wszystkie
komitety wystawiające kandydatów do Rady Miejskiej. Odpowiedzi publikujemy obok > > >

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
KWW MIESZKAŃCY ŁOMIANEK – 9 MANDATÓW

MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK

WITOLD
GAWDA

MATEUSZ
KROGULEC

JERZY
SERZYSKO

MARIA
PSZCZÓŁKOWSKA

MARIOLA
NIECIKOWSKA

MAGDALENA
CŁAPIŃSKA

JANUSZ
SKONIECZNY

MARCIN
ETIENNE

KWW TOMASZA DĄBROWSKIEGO – 6 MANDATÓW

TOMASZ
DĄBROWSKI

CEZARY
ASTRAU

PIOTR
RUSIECKI

MARIA
ZALEWSKA

TOMASZ
DĄBROWSKI

MICHAŁ
NAFTYŃSKI

KRZYSZTOF
WAWER

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 2 MANDATY

KWW WOLNE ŁOMIANKI – 4 MANDATY

ADAM
SALWOWSKI

ANDRZEJ
GRAF

GRZEGORZ
LENARD

JOANNA
ZABŁOCKA-ŁUDZEŃ

GRZEGORZ
BRYK

WYBORY DO RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
*

TOMASZ RUSINEK
PLATFORMA.NOWOCZESNA

ANNA BERNATOWICZ-SOBIECH
PLATFORMA.NOWOCZESNA

TOMASZ DĄBROWSKI
KWW TOMASZA DĄBROWSKIEGO

WIESŁAW PSZCZÓŁKOWSKI
FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

ANNA RUDZKA
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

* Mimo próśb wysysłanych do KWW Tomasza Dąbrowskiego, nie otrzymaliśmy zdjęcia Tomasza Dąbrowskiego, który kandydował do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Czytaj str 5. „Wyroki w trybie wyborczym”.
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Szanowni Państwo!
W imieniu całego KWW Tomasza Dąbrowskiego i samego Burmistrza chcemy
przede wszystkim podziękować za zaufanie, którym obdarzyli nas Mieszkańcy
w tegorocznych wyborach. Dziękujemy za każdy Państwa głos, także ten oddany
na kandydatów z innych komitetów. Gratulujemy wyników pozostałym Radnym
i wyrażamy nadzieję, że będziemy wspólnie pracować dla dobra naszego miasta,
bez względu na dzielące nas różnice. Cel stojący przed nami wszystkimi jest jasny
– rozwój Łomianek, wspieranie nowych inwestycji, dobrobyt i spokój Mieszkańców.
Jako radni z komitetu obecnego Burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego,
deklarujemy, że niezależnie od wyniku II tury wyborów będziemy wypracowywali
rozwiązania korzystne dla miasta i ludzi, nastawieni na współpracę i dialog. Kampania wyborcza to czas, gdy eksponuje się różnice między nami, gdy ścierają się
poglądy i wizje. Praca w Radzie, a mamy w tym wieloletnie już doświadczenie, to
czas kompromisów, porozumienia i podejmowania wyborów najkorzystniejszych
dla miasta i jego Mieszkańców. Umiejętności znalezienia miejsca na dialog nie tylko
ze zwolennikami życzymy w tym podsumowaniu wszystkim nowym Radnym.
Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Dąbrowskiego

Szanowni Mieszkańcy naszej gminy, Komitet Prawo i Sprawiedliwość pragnie
podziękować Państwu za tak liczny udział w wyborach samorządowych oraz
oddanie głosu na naszą listę. Serdecznie dziękujemy za okazanie nam sympatii podczas trwania kampanii wyborczej, udział w naszych spotkaniach
i zapoznanie się z naszym programem.
Chcemy pracować dla Was, współpracować z lokalną społecznością, wdrażać plany naszego Rządu, którego jesteśmy reprezentantami w samorządzie
terytorialnym. Wyniki jakie uzyskaliśmy w wyborach samorządowych 2018
uznajemy za satysfakcjonujące, uzyskaliśmy trzy mandaty co w poprzednich
wyborach nigdy nie miało miejsca. Będziemy realizować nasze postulaty poprzez ścisłą współpracę z mieszkańcami naszego miasta. Chcemy, aby nasza
gmina była przykładem dla całego kraju.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pragną zmienić naszą wspólną, Małą Ojczyznę. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania, najbliższe już
w listopadzie.
Przewodnicząca KW Prawo i Sprawiedliwość
Anna Rudzka
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Wybory do Rady Miejskiej zakończyły się zwycięstwem nie tylko nowych ludzi,
ale przede wszystkim nowego sposobu myślenia o naszym mieście i gminie.
Ruch społeczny, jaki powstał wokół zielonego znaku Mieszkańców Łomianek,
to nowa jakość, której próżno szukać w minionych latach. Ten ruch skupia bardzo różnych ludzi, nieraz o przeciwstawnych upodobaniach. Oparty jest jednak na mocnym fundamencie wiary w lepszą przyszłość.
Choć aktywność wielu z nas rozpoczynała się od protestu przeciw działaniom
władz lub obrony pokrzywdzonych, to nie to stanowi o naszej sile. Naszą siłą
jest wiara w społeczności, z których się wywodzimy, w ich mądrość i często nieodkryty jeszcze potencjał społecznego zaangażowania. Dzięki tej pozytywnej
energii możliwe okazało się też błyskawiczne zawarcie porozumienia o wspólnym działaniu z KWW Wolne Łomianki.
Razem tworzymy stabilną większość. Wybór nowego burmistrza, który będzie
potrafił współpracować z mieszkańcami i nową większością, to gwarancja stabilnej pracy na rzecz Wspólnoty na następne 5 lat. Trzymamy kciuki za mądrą
decyzję wyborców i zapraszamy do codziennego dialogu. Jesteśmy dla Was.
Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Łomianek

Wolne Łomianki w wyborach do rady miasta odniosły wielki sukces. Nasze
ugrupowanie zorganizowało się w zaledwie dwa miesiące przed wyborami,
a udało nam się zdobyć aż cztery mandaty. Założyliśmy komitet ponieważ
widzieliśmy potrzebę stworzenia nowej wartości i alternatywy dla wyborców. Głosując na naszych kandydatów utwierdziliście nas w tym przekonaniu
i daliście nam jasny przekaz, że w Łomiankach nadszedł czas na zmianę, na
młodych ludzi, nowe pomysły i ambitne plany. Chcemy rozmawiać z Wami
– Mieszkańcami, by lepiej poznawać Wasze potrzeby. Zapraszamy do współpracy. Wiemy jaki potencjał w Was drzemie i chcemy go wydobyć.
Podsumowując wybory i patrząc optymistycznie w przyszłość należy przypomnieć, że okres wyborczy jeszcze się nie skończył i zostało bardzo ważne zadanie dla wyborców – druga tura wyborów na burmistrza. Nasz komitet, stworzony przez ludzi o dużej emocjonalnej dojrzałości, potrafiących się porozumiewać
z innymi, znalazł podobnych sobie w komitecie Mieszkańców Łomianek. Postanowiliśmy wejść w porozumienie programowe. Połączenie naszych sił daje nam
13 miejsc w radzie, co jest zdecydowaną większością. Wolne Łomianki przyrzekają dopilnować radnych Mieszkańców Łomianek, by realizowali obietnice,
z prawdziwym dialogiem i konsultacją społeczną na pierwszym miejscu.
Zachęcamy zatem do głosowania na Małgorzatę Żebrowską-Piotrak w drugiej turze. Wierzymy, że ta kandydatka ma największą szansę na skuteczną
współpracę ze wszystkimi radnymi, co zapewni wyważony, wszechstronny
i przyszłościowy rozwój w naszej gminie.
Komitet Wyborczy Wyborców Wolne Łomianki
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PROKURATURA PROWADZI ŚLEDZTWO BLOKI NA CHOPINA,
TRASA S7,
PARTIE POLITYCZNE...
Urząd Miejski Łomianki twierdzi „Nie ma żadnego prokuratora w Urzędzie!”.
Prokuratura odpowiada, że „prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia
uprawnień przez burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego...”.

W tzw. przestrzeni publicznej Łomianek
pojawiała się informacja jakoby prokuratura wszczęła „postępowanie w sprawie
niegospodrności burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, czyli o przekroczenie uprawnień i wyjaśni, czy wyrządzono szkody budżetowi gminy na prawie 1 000 000 złotych."
Natomiast na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Miejski w Łomiankach,
kierowany przez T. Dąbrowskiego można
przeczytać w tytule jednej z informacji „Nie
ma żadnego prokuratora w Urzędzie!".
Skoro informacje są rozbieżne, o to jaka
jest prawda postanowiliśmy zapytać u źródła, czyli w Prokuraturze...
Otrzymaliśmy odpowiedź, że... „Prokuratura pod sygn akt PR 1 DS. 332.2018.11
prowadzi śledźtwo w sprawie przekroczenia
uprawnień przez burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego..." .

Ponadto rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Warszawie poinformował, że:
„Po przeprowadzeniu czynności na etapie
postępowania sprawdzającego, postanowieniem z dnia 19 września 2018 r. prokurator
wszczął śledztwo w sprawie ewentualnego
przekroczenia uprawnień lub niedopełniania
obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego i działania na szkodę interesu
publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 kk.
Po wszczęciu śledztwa, prokurator zlecił policji wykonanie określonych czynności procesowych. Postępowanie dowodowe jest w toku.
Śledztwo prowadzone jest w sprawie."
Jaki będzie finał sprawy okaże się w przyszłości. Zadziwiające są jednak rozbieżności
w informacji przekazywanej przez Urząd
w Łomiankach a informacjami udzielanymi
przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.
/red.

CO NA TO KANDYDACI?

Plany zagospodarowania przestrzennego na Osiedlu
Chopina dopuszczające zabudowę wielomieszkaniową
(bloki) zostały przedłożone Radzie Miejskiej przez burmistrza
Tomasza Dąbrowskiego. Rada Miejska na wniosek burmistrza
plany zatwierdziła. Obecnie dyskutuje się potrzebę zmiany
tych planów, m.in. zamieniając zabudowę wielomieszkaniową na zabudowę szeregową. O stosunek do tego pomysłu, jak
i samych bloków oraz konsekwencjach zmiany planu terenu
obejmującego potencjalne bloki, a także tereny sąsiadujące
zapytaliśmy zarówno kandydata Tomasza Dąbrowskiego
jak i kandydatkę Małgorzatę Żebrowską-Piotrak.
Tematem poruszanym też przed II turą wyborów na burmistrza Łomianek jest też stosunek kandydatów do trasy S7.
Zapytaliśmy też kandydatów czy w przyszłości mieli lub
obecnie mają coś wspólnego z ogólnopolskimi partiami
politycznymi.
Wypowiedzi kandydatów na ww. tematy znajdziecie
na portalu www.LOMIANKI.INFO

KTO PŁACI ZA SPOTKANIA WYBORCZE?

Kandydaci organizują spotkania wyborcze, starają się przekonać nas do swoich
kandydatur, swoich pomysłów, swojej wizji Łomianek. Warto uczestniczyć.
Kiełbasa, ciasteczka, herbata, muzyczka, namioty... Zawsze pytaliśmy „Kto płaci za
organizację spotkania?”. W przypadku Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak odpowiedź zawsze była zdecydowana i jednoznaczna: „Komitet Mieszkańcy Łomianek".
W przypadku spotkań promujących Tomasza Dąbrowskiego nie było to już takie oczywiste. O odpowiedź trudno. Piotr Rusiecki podczas ostatniego spotkania
wyborczego, na którym widać było udział organizacyjny pracowników urzędu
i Centrum Kultury, odpowiedział, by zadać pytanie na ten temat w drodze dostępu do informacji publicznej... Zgodnie z sugestią urzędnika – pytanie zadamy. /red.

JEST NADZIEJA

NA NASZ WIĘKSZY UDZIAŁ W DECYDOWANIU
Radni KWW Mieszkańcy Łomianek uzyskali najwięcej mandatów w Radzie Miejskiej, a wraz z radnymi z KWW Wolne Łomianki mają większość. Czy
to oznacza, że zostaną wprowadzone tak długo
oczekiwane zmiany, które rozszerzą i przywrócą
większy udział zwykłych mieszkańców w decydowaniu o sprawach bieżących miasta i gminy?
W programie wyborczym „Mieszkańców Łomianek” znalazły się m.in. obietnice: Wprowadzimy do statutu gminy możliwości obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zgłoszonej
przez grupę mieszkańców; Zostaną przywrócone
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comiesięczne spotkania zarządów osiedli i rad
sołeckich z władzami gminy; Wprowadzimy
obligatoryjną zasadę konsultacji z lokalnymi
jednostkami samorządu w sprawach istotnych
inwestycji i innych działań urzędu dotyczących ich
terenu.
Mieszkańcy Łomianek deklarują też wprowadzenie budżetu obywatelskiego. Rozwiązanie polegające na bezpośrednim decydowaniu
mieszkańców o sposobie wydatkowania części
budżetu gminy jest stosowane z powodzeniem
w wielu miastach i gminach w kraju.

Stanowisko Rady o wprowadzeniu budżetu
obywatelskiego zostało już przyjęte kilka lat temu
– w październiku 2014 r. Jednak do tej pory ani kończący swoją drugą kadencję burmistrz Dąbrowski
jej nie wykonał, ani też jego radni, będący w mijającej kadencji większością, nie zajęli się tym tematem.
Czy radni wybrani do nowej Rady Miejskiej,
zgodnie z zapowiedziami wyborczymi, zajmą się
rozwiązaniami, które dadzą nam realny wpływ
na nasze otoczenie nie tylko poprzez decyzje
wyborcze przy urnie co cztery czy pięć lat?
Będziemy się temu uważnie przyglądać, wszak
obietnice wyborcze nie znikną wraz z zakończeniem kampanii. Mamy też nadzieję, że decyzje,
które wyborcy podejmą przy okazji II tury wyborów na burmistrza Łomianek, zapewnią, że decyzje władzy uchwałodawczej (Rada Miejska), będą
zgodnie z prawem respektowane przez władzę
wykonawczą (burmistrza).
/red.

SKAZANI NA WYBORY

Niezależnie od wyniku drugiej tury wyborów burmistrza Łomianek, trzeba powiedzieć jasno: Komitet Wyborczy burmistrza Tomasza Dąbrowskiego wyraźnie przegrał te wybory. Dlaczego tak się stało?
Nie wiadomo jeszcze kto będzie burmistrzem
Łomianek przez najbliższe pięć lat, bo jeszcze
czeka nas wyborcza dogrywka i wszystko w rękach tzw. suwerena. Ale wiadomo już, że komitet wyborczy burmistrza Dąbrowskiego zdołał
wprowadzić do Rady Miejskiej tylko sześciu
(na 21) radnych. Nawet gdyby dodać do tego
dwie osoby wybrane z listy PiS, to i tak zdecydowaną większość w Radzie Miejskiej mają komitety
wyborcze proponujące inny niż dotychczas sposób zarządzania sprawami naszego miasta.
Dlaczego burmistrz Dąbrowski i jego ludzie tak
wyraźnie przegrali? Wydawało się, że wszystko
sprzyja dotychczasowemu układowi sił. Na początku mijającej kadencji, w r. 2014, budżet Łomianek
wynosił ok. 102 mln. zł, a w ostatnim roku (2018)
– ok. 157 mln zł. To (biorąc pod uwagę niewielki
wzrost inflacji, a więc i kosztów stałych) ogromne,
rzadko spotykane w dzisiejszych realiach, możliwości inwestycyjne. A jak inwestycje, to oczywiście
zadowoleni mieszkańcy, a zadowoleni mieszkańcy
to sukces wyborczy. Burmistrz miał też zdecydowaną większość zdyscyplinowanych, może niezbyt
samodzielnych, ale za to posłusznie głosujących
radnych. Teoretycznie nie mógł przegrać i chyba się
takiego obrotu sprawy nie spodziewał.
ŁUBU-DUBU
Początkiem końca sukcesu każdego polityka
jest moment, gdy zaczyna on wierzyć we własną
propagandę. Burmistrz Dąbrowski od pewnego
czasu sprawia wrażenie, że ten moment ma za
sobą i jeśli nawet wygra drugą turę wyborów, to
już o takiej luksusowej sytuacji, jaką miał dotychczas, może na zawsze zapomnieć.
Kontrolowana przez Wydział Propagandy (przepraszam: Promocji) „Gazeta Łomiankowska” zawsze
w swoich długich dziejach była tubą propagandową lokalnej władzy, ale w ostatnim czasie stała się
karykaturą samej siebie – tak straszną, że aż śmieszną (nawet dla osób burmistrzowi życzliwych czy
neutralnych). Gdyby Ryszard Ochódzki, prezes Klubu Sportowego „Tęcza” ze znanego filmu Stanisława
Barei, wydawał gazetę, to pewnie wyglądałaby ona
podobnie. Nieprzyzwoite samouwielbienie przy
jednoczesnym ośmieszaniu czy zwykłym obrażaniu
radnych tzw. opozycji, traktowanie odmiennego

zdania jako wrogiego „działania na szkodę mieszkańców”, inwektywy, odbieranie moralnego prawa
do reprezentowania wyborców – wszystko to na ludziach nawet tylko pobieżnie obserwujących lokalną „politykę” musiało robić fatalne wrażenie jakiejś
napuszonej demagogii, zakłamania, bufonady.
Skojarzenia z filmami Barei mógł też mieć każdy,
kto widział kiedykolwiek na żywo lub dzięki relacji
filmowej obrady naszej Rady Miejskiej. Ta nieukrywana pogarda dla radnych mających inne zdanie
(zresztą posadzonych na sesjach gdzieś z boku, niczym w oślej ławce), niedopuszczanie do jakiejkolwiek dyskusji, obrażanie niektórych radnych, ostentacyjne utrudnianie radnej z opozycji, poruszającej
się na wózku inwalidzkim, zabierania głosu, głosowanie nad skargą na burmistrza bez odczytania jej
treści, zabieranie mikrofonów w celu „usprawnienia
obrad” i tym podobne działania robiły kiepskie wrażenie i na pewno burmistrzowi Dąbrowskiemu, który to wszystko firmował, nie przyniosły splendoru.
Nie sądzę, że ktokolwiek w miarę inteligentny
mógłby nie spojrzeć krytycznie na burmistrza, który pozwala swoim ludziom na taki poziom „dyskusji”, jaką prezentowali oni na sesjach czy podczas
publicznych „występów” z planszami przedstawiającymi wizerunki konkurentów w obraźliwym
kontekście. O bezpardonowej, nie przebierającej
w środkach nawalance z użyciem fikcyjnych kont
w mediach społecznościowych szkoda wspominać.
JA WIEM NAJLEPIEJ,
CO JEST DLA WAS DOBRE
Na pewno do porażki komitetu burmistrza Dąbrowskiego przyczyniła się metoda sprawowania
władzy, którą można określić: „to ja wiem najlepiej,
co jest dla was dobre”. Stąd brak chęci do dyskusji
na temat celowości wydawania niemałych przecież pieniędzy podatników, unikanie rzetelnych
konsultacji, arbitralne, niemal siłowe (zamiast
próby wypracowania konsensusu z mieszkańcami) forsowanie niektórych decyzji (np. likwidacja
świetlicy w Burakowie), niejasne, pokrętne, często
posługujące się sprzecznymi argumentami tłumaczenie planowanych inwestycji (np. tzw. mała
obwodnica Łomianek), lekceważący stosunek do
opinii mieszkańców (np. odrzucenie bez rzetelnego
podania argumentów prawie wszystkich uwag do

WYROKI W TRYBIE WYBORCZYM...
Zgodnie z wyrokiem sądu KWW Tomasza
Dąbrowskiego informuje o wprowadzaniu
wyborców w błąd: „Obecnie urzędujący Burmistrz Łomianek Tomasz Henryk Dąbrowski (lat
53) nie jest kandydatem do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zbieżność nazwisk
obecnie urzędującego Burmistrza Łomianek oraz
Tomasza Dąbrowskiego (lat 54) – rzeczywistego
kandydata do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Tomasza Dąbrowskiego jest przypadkowa.
Zamieszczone w ulotce wyborczej opublikowanej
w Gazecie Łomiankowskiej.pl (nr 156 z dnia 05
października 2018 roku, między stronami 12-13)

zdjęcie Tomasza Dąbrowskiego jako kandydata
do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego
nie jest zdjęciem tego kandydata, a posłużenie się
zdjęciem aktualnie urzędującego Burmistrza Łomianek Tomasza Henryka Dąbrowskiego było zabiegiem mającym na celu wprowadzenie wyborców w błąd”. KWW Tomasza Dąbrowskiego miał
ponadto opublikować ww. informację przed
I turą wyborów w GŁ.pl, poinformować za pomocą ulotek o ww. fakcie oraz wpłacić 5000 zł
na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi.
W związku z postanowieniem Sądu kandydat
Maciej Wroniewski z KWW Tomasz Dąbrowskiego, informuje że rozpowszechniał niepraw-
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planów przestrzennych), pośpiech w planowaniu,
akcyjność – odbijające się negatywnie na jakości
i estetyce (np. przebieg i efekt kosztownej modernizacji fragmentu ul. Warszawskiej).
Wygląda na to, że burmistrz wizerunkowo i metodami działania zatrzymał się przed ośmiu laty. Nie
zauważył, że świat się zmienił, że zmieniają się mieszkańcy Łomianek, mają inne oczekiwania i standardy.
Widocznym przejawem tego stanu było przeświadczenie, że o wyniku wyborów może zadecydować ilość i wielkość porozwieszanych gdzie się da,
szpecących miasto, banerów wyborczych, zamiast
otwartej rozmowy z wyborcami. W wielu miejscach
w Polsce (wystarczy pojechać do Warszawy) taka
wyborcza „promocja” jak na zdjęciu obok nikomu
nie przyszłaby do głowy, bo byłaby to misja samobójcza. A już zupełnie nie przystoi powadze urzędu
burmistrza z 8-letnim stażem łapanie się żenujących
machlojek wyborczych, polegających na wyszukaniu kandydata na radnego do powiatu, nazywającego się też Tomasz Dąbrowski, i zastępowanie w ulotkach jego zdjęcia swoim wizerunkiem.
DWIE KONCEPCJE
Trudno byłoby zaprzeczyć, że burmistrz Dąbrowski ma widoczne osiągnięcia. Wybudowano wiele
kilometrów sieci wodno-kanalizacyjnej, powstała
fajna szkoła w Dąbrowe Leśnej, wyremontowano
lub rozbudowano kilka obiektów publicznych, zmodernizowano wiele ulic, powstały place zabaw dla
dzieci, niedawno otwarto ładny park miejski itp.
Ale trudno też się dziwić, że tak duże poparcie
społeczne uzyskały osoby, które postawiły pytania,
czy właściwie (pod względem celowości, gospodarności i jakości) wykorzystano sprzyjające warunki
budżetowe, oraz opowiedziały się za zdecydowaną zmianą zasad prowadzenia spraw publicznych
w Łomiankach: większą podmiotowością mieszkańców, podniesieniem standardów dialogu społecznego, szacunkiem dla samorządności zamiast
forsowania arbitralnych decyzji.
Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo, więc trzeba
wybierać.
Juliusz Wasilewski

dziwe informacje na temat kandydata z KWW
Mieszkańcy Łomianek: „Maciej Wroniewski kandydat do Rady Miejskiej z ramienia Komitetu
Wyborczego Wyborców Tomasza Dąbrowskiego
oświadcza, że rozpowszechniana przez niego informacja o blokowaniu przez Jerzego Sudę budowy boiska w Sadowej jest nieprawdziwa".
Kandydat KWW Wolne Łomianki Adam Salwowski pozwał kandydatkę Wandę Kuczerę
KWW Tomasza Dąbrowskiego za pomówienia,
które – zdaniem Salwowskiego – zostały rozpowszechniane w formie oświadczenia podczas
Sesji Rady Miejskiej. Sąd wniosek Salwowskiego
oddalił, uznając, że oświadczenie Wandy Kuczery nie stanowiło elementu agitacji wyborczej.
Adam Salwowski informuje, że sprawa zostanie
zgłoszona do sądu na drodze cywilnej.
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ZMONTUJ SOBIE CZUJNIK SMOGU

W ramach wspierania działań Łomiankowskiego Alarmu Smogowego
zmontowaliśmy 9 czujników smogu Luftdaten.

Pomysł na czujniki przyszedł do Łomianek z programu Koduj dla Polski, któremu patronuje Fundacja
ePaństwo. Nasze czujniki czekają na rejestrację, a po
jej zakończeniu wyniki pomiarów będą dostępne na
mapie http://warsaw.maps.luftdaten.info
Czujnik wygląda niepozornie: dwa kolana kanalizacyjne z jakimś wystającym przewodem i wężykiem. Jednak ta sprytna obudowa chroni przed
deszczem profesjonalną elektronikę: miernik temperatury i wilgotności, miernik pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz mózg urządzenia – kontroler z modułem WiFi.
Do Łomianek przyjechał Wojtek Sańko, który
pokazał nam jak połączyć poszczególne komponenty w całość oraz jak wgrać oprogramowanie.
Jest to na tyle proste, że każdy powinien sobie
z tym poradzić. Jeśli jednak jest dla was wyzwa-

niem zbudowanie zestawu lego lub złożenie mebli z IKEA, to pozostaje pomoc wolontariuszy :)
Elektronikę do czujnika kupujemy w sklepie
Nettigo, który oferuje specjalnie przygotowany
zestaw. Do elektroniki we własnym zakresie trzeba
dokupić 2 kolanka 75 mm, 20 cm gumowego wężyka oraz kilka trytytek. Czujnik zasilany jest przez
USB – można wykorzystać ładowarkę po starym
telefonie. Na koniec przyda się siateczka po włoszczyźnie, by osłonić wyloty powietrza. Koszt gotowego czujnika bez ładowarki to około 180 zł, każdy
z uczestników warsztatów sam pokrywa koszty.
Dlaczego to robimy? Bo więcej danych to większa presja na władze, by poprawiać jakość naszego powietrza i prowadzić programy wymiany pieców oraz działania zmierzające do zlikwidowania
ubóstwa energetycznego.

SPOTKANIE Z NAJLEPSZYM
We wtorek 23 października
w Lemon Tree odbyło się spotkanie z Jerzym Górskim – sportowcem, mistrzem świata w podwójnym Ironmanie, organizatorem
wydarzeń sportowych, działaczem
społecznym, bohaterem książki Łu-

kasza Grassa „Najlepszy. Gdy słabość
staje się siłą” oraz filmu „Najlepszy”
Łukasza Palkowskiego z Jakubem
Gierszałem w roli głównej.
Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą czym jest podwójny ironman
wyjaśniam: to zawody triathlonowe
na dystansie: 7,6 km
pływania, 360 km
jazdy na rowerze i 84
km biegu. Jerzy Górski pokonał go mając
36 lat w czasie 24 godziny, 47 minut, 46
sekund i zwyciężył.
Jerzy Górski przez
14 lat był narkomanem. Z nałogu wyciągnął go Marek
Kotański i sport. Po
niespełna rocznym

„Każdy z nas ma w sobie demony i anioły, złe i dobre wilki. Tylko od
ciebie zależy, którego będziesz karmić. Nie jesteśmy kryształowi.
Ludzie tacy jak ja, wytyczający sobie najwyższe, ambitne cele, podążający za marzeniami, bardzo często popadają w skrajności. Ćpamy
życie na maksa – pijemy na maksa, kochamy na maksa, trenujemy na
maksa. Czasami obijamy się od burty do burty w poszukiwaniu swojego miejsca na łódce, ale kiedy już je znajdziemy, rozwijamy wszystkie żagle i okrążamy świat. Czasami trzeba upaść na samo dno, aby
odnaleźć siebie.”
Fragment z książki Łukasza Grassa „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą”,
wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2017

pobycie w Monarze przebiegł swój
pierwszy maraton. W 1990 r. wygrał
podwójnego Ironmana, a w 1995 r.
osiągnął cel, o którym marzył przez
10 lat – Ultraman World Championship na Big Island, gdzie pokonuje
się dystans 10 km pływania, 421
km jazdy na rowerze i 84 km biegu.
Zrobił to w 31 godzin, 43 minuty i 32
sekundy.
Jerzy to postać legenda. Łukasz
Grass w swojej książce nazywa go
człowiekiem, „który upadł tak nisko,

CZWARTY SZTAFETOWY BIEG W ŁOMIANKACH
Już po raz czwarty Łomiankowska Grupa Biegowa zorganizowała na terenie Kampinoskiego
Parku Narodowego bieg sztafetowy na dystansie
2 razy 6 km. Wymarzona, słoneczna pogoda pozwoliła biegaczom cieszyć się urokami lasu, szczególnie pięknego o tej porze roku. Na starcie biegu
stanęło około stu zawodników w parach kobiecych, męskich i mieszanych.
Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy
medal, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach dodatkowo drewniane statuetki.
Biegowi głównemu towarzyszyły wyścigi dzieci
(współfiansowane ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego). Najmłodsi, podzieleni na
kilka kategorii wiekowych, ścigali się na dystansach
dostosowanych do wieku. W tych zmaganiach
wzięło udział około 150 uczestników. Każdy młody
zawodnik otrzymał w nagrodę pamiątkowy medal.
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Będą kolejne warsztaty! Zainteresowanych
czujnikiem zapraszam do kontaktu.
Janusz Skonieczny
Janusz.Skonieczny@Lomianki.org

Impreza jak co roku miała charakter piknikowy.
Po biegu można było posilić się smaczną zupą dyniową i upiec kiełbaskę w ognisku.
Las jak wiadomo jest miejscem, z którego każdy ma prawo korzystać w ramach wyznaczonych
przez KPN ścieżek. Korzystają więc z nich spacerowicze, biegacze oraz rowerzyści. Niestety ktoś
– przypadkowo lub celowo – zmienił oznaczenie
trasy przepinając biało-czerwoną taśmę, co spowodowało, że niektórzy zawodnicy pomylili kierunki
i w finale przebiegli więcej niż 6 km, tracąc tym
samym szansę na podium. Mamy nadzieję, że ten
smutny fakt nie popsuł biegaczom zabawy i czystej
radości z biegania, a piękne okoliczności przyrody
zrekompensowały wszelkie niedogodności.
Kolejny Bieg Sztafetowy w Łomiankach za rok,
na początku października. Już dziś serdecznie
zapraszamy do udziału.
/ am.

że już niżej się nie dało, ale również
wspiął się tak wysoko, jak wielu nigdy nie wejdzie.”
Spotkanie trwało 2,5 godziny,
pytaniom nie było końca. O odwyk,
uzależnienia, walkę ze słabościami,
Monar, porażki i zwycięstwa w sporcie, o szczegóły z życia i kolejne cele,
które Jerzy sobie cały czas wyznacza.
Jerzy Górski pomimo 64 lat życia
i problemów z sercem planuje udział
w kolejnym triathlonie!
Sylwia Maksim-Wójcicka

GAZETKA SZKOLNA NR 1(14)2018/2019

NA SZLAKU NIEPODLEGŁEJ

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W dniach 7-9.10. br. udaliśmy się do Krakowa,
kontynuując swój projekt przemierzania szlaków papieskich.
Tym razem odwiedziliśmy miejsca związane
z Rocznicą STULECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Gościliśmy w schronisku przy
ul. Oleandry, w sąsiedztwie Domu Legionów
i Muzeum Czynu Niepodległościowego, skąd 6
VIII 1914 r. wyruszyła 1 Kompania Kadrowa,
a tuż obok krakowskich Błoń, gdzie Jan Paweł II
podczas spotkań z Polakami przypominał o naszych korzeniach i tożsamości (1979), ale i za-

chęcał podczas ostatniego spotkania z rodakami
18.08.2002 r. do wyobraźni miłosierdzia.
W programie nie mogło zabraknąć Kopca
Piłsudskiego w Lesie Wolskim, na koronie którego z przechodniami odśpiewaliśmy Pierwszą
Brygadę i Kopca Kościuszki, przywódcy walk
niepodległościowych 1794 roku. W Krakowie
wszystkie drogi wiodą na Wawel, gdzie każdy
kamień jest Polską.
W Krypcie Wieży Srebrnych
Dzwonów czciliśmy dobrą pamięć Józefa Piłsudskiego, do której zachęcał Polaków Franciszek.
Na szlaku wędrówki nie mogło
zabraknąć Okna papieskiego na
ul. Franciszkańskiej 3, Rynku, ale
i najstarszego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Maius. Doktorami honoris causa
byli Marszałek Piłsudski (1920)
i Jan Paweł II (1983) – wychowanek uczelni, której dewiza
brzmi: więcej znaczy rozum, niż
siła. Jak słuszna to zasada mogliśmy się przekonać w drodze
do Krakowa, kiedy zwiedziliśmy
obozy w Auschwitz i Birkenau…
Udało się nam również zobaczyć
monumentalną wystawę w Muzeum Narodowym Wyspiański,
na której min. jest wystawiona
poruszająca instalacja niezrealizowanego projektu dla katedry
lwowskiej pt. Polonia.
Nie zabrakło również spotkania ze sztuką żywego słowa
w Narodowym Teatrze Starym.

PRZYSZŁOROCZNYCH ABSOLWENTÓW
GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

zapraszamy na www.lolomianki.edu.pl

Spektakl pt. Wróg ludu stał się okazją do ożywionego dialogu, ale i refleksji na temat – jak
napisali recenzenci – „podobnie jak u Ibsena –
o mechanizmie, który ujawnia ludzką małość
i pozwala zapanować złu.”
Dziękujemy Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego za wymierną pomoc w realizacji
kolejnego etapu naszych przygotowań do 100 –
lecia urodzin Karola Wojtyły (20.05.2020 r.) tym
razem na szlaku Niepodległej, w Krakowie.

DZIEŃ OTWARTY
27 marca 2018
godz. 18.00

Zachęcamy do wypełnienia ankiety dla Kandydatów.

WARTO WIEDZIEĆ: WSZYSCY TEGOROCZNI ABSOLWENCI NASZEJ SZKOŁY ZDALI MATURĘ
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

www.lolomianki.edu.pl

tel.: 22 751 60 84
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STOMATOLOGIA – pełny zakres. Dyżury weekendowe. IMPLANTY – PROMOCJE – tel. 538495-020
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
PRACA
KIEROWCA. Zawiezie, przywiezie, osobowym,
24 h, tel. 796-985-983
Podejmę pracę na pół etatu, chętnie w godzinach popołudniowych, tel. 514-998-656
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
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
woda, kanalizacja, serwis – 502-625-400
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
Instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie – tel. 602-282-757
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
HYDRAULIKA – instalacje wodno-kanalizacyjne
i gazowe – tel. 602-282-757
ŻYWICE – balkon, taras, garaż, dom, piwnica. Gwarancja – tel. 513-123-894
INNE
PIANINO NIEUŻYWANE, CZARNE Z LEGNICY,
tel. 602-712-948 – SPRZEDAM

REKLAMA

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

FOTOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA
SESJE RODZINNE
ŚLUBY – CHRZCINY – IMPREZY
TEL: 604 518 774 WWW.TOMEKKORDEK.COM
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

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.

REKLAMA

REKLAMA

ELŻBIETA
PODOLSKA
Specjalistka od przełamywania
barier językowych. Pasjonatka
nauczania, motywowania
i pracy z ludźmi.

Nauka
angielskiego:
indywidualnie
w małych grupach
dla firm

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

www.elzbietapodolska.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

STUDIO GRAFICZNE

USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY
ULOTKI – PLAKATY – WIZYTÓWKI – BROSZURY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – KALENDARZE

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

REKLAMA
REKLAMA

ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772
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%

