
Przed każdymi wyborami samorzą-
dowymi władze starają się skłonić 
mieszkańców, by pod ich światłym 
patronatem wystąpili przeciw jakiemuś 
zewnętrznemu wrogowi. Jakiemu? - 
to zupełnie nieistotne.
W roku 2014 inicjowano wiece prze-
ciw marszałkowi Struzikowi, w spra-
wie szpitala. Obecnie wybór padł na 
GDDKiA oraz RDOŚ. W tle straszy śli-
macząca się inwestycja – wyprowa-
dzenie trasy S-7 w kierunku Bemowa. 
Oczywiście, że najlepiej byłoby gdyby 
ruch na terenie gminy rozdzielił się na 
dwa potoki, jeden do Bemowa, drugi 
w kierunku centrum Warszawy. 
Nie można jednak zapominać, że w każ-
dym wypadku 90% z nas będzie ciągle 
wybierać drogę do centrum. Dlatego 
korkująca się ulica Pułkowa pozosta-

nie kluczową kwes� ą dla wszystkich 
dojeżdżających do Warszawy.
Tymczasem, związane z władzami Łomia-
nek, stowarzyszenie „Łomianki Razem”, 
które przed poprzednimi wyborami, 
uruchomiło histerię przeciw udrożnieniu 
ulicy Pułkowej, a następnie zapomniało 
o tym problemie na kilka lat, znów zaczy-
na straszyć mieszkańców. Gdy kolejna 

próba wszczęcia hałaśliwej awantury
nie znalazła publicznego wsparcia, 

zmienia zdanie. Przyłącza się do pomy-
słu udrożnienia ulicy Pułkowej poprzez 
dobudowanie bus-pasów.
Mieszkańcy, nie wierząc w szczerość 
intencji władz i ich wsparcie dla rozwią-
zania, które jeszcze przed chwilą same 
zwalczały, podejmują działania samo-
dzielnie. 
Zabiegają o zwiększenie zaangażowania 
w rozwiązanie problemu u władz War-
szawy, czyli gospodarza terenu. 
Znajdują wiele argumentów przema-
wiających za tym, że leży to w naszym 
wspólnym interesie.
Zaangażowani w sprawę mieszkańcy,  
organizacje oraz stowarzyszenia starają 
się je przedstawić i dobrze uargumento-
wać. Pozostaje nam  tylko mieć nadzieję,
że władze Łomianek nie będą im w tym 
przeszkadzały.

25 stycznia 2018 r. Rada Miejska, 
mimo sptrzeciwu radnych niezależ-
nych przegłosowała plany miejscowe 
dla Dziekanowa Polskiego. Zrobiono 
to wbrew woli mieszkańców, z po-
minięciem ich jasno sprecyzowanych 
oczekiwań. Zarówno tych wyrażonych 
w konsultacjach jak i późniejszych, za-
wartych w uwagach wniesionych do 
projektu planu. Przyjęte rozwiązania 
ignorują całkowicie głos najbardziej 
zainteresowanych, pomijając ich bar-
dzo rzeczowo uargumentowane racje.
Przyjęte plany zakładają taką prze-
budowę ul. Rolniczej, by mogła ona 
przyjąć ruch z planowanej tzw. „ma-
łej obwodnicy Łomianek”, który ma 
przetoczyć się środkiem dawnej 
wsi Dziekanów Polski. Dzięki po-
szerzeniu ul. Rolniczej, a na-
stępnie wybudowaniu nowego 
odcinka drogi biegnącego w 
poprzek pól rolników, połączy 
ona Łomianki z drogami Czo-
snowa. Połączenie to nastąpi 
w miejscu nieprzypadkowym, 
bo na wysokości terenu „Łomna 
Las”. Studium oraz plany  miejsco-
we Czosnowa przewidują tam po-

wstanie ogromnych osiedli mieszka-
niowych, w tym również z zabudową 
wielorodzinną. Deweloperzy zapewne 
szybko skorzystają z tych rozwiązań. 
Dodatkowo, na terenie położonym 
przy granicy z Łomiankami planowane 
jest powstanie wielohektarowych cen-
trów outletowych. 
Tak więc cały ruch pojazdów z tego te-
renu skierowany zostanie najkrótszą 
możliwą drogą w kierunku Warszawy, 
czyli przez Dziekanów Polski i dalej 
do  Łomianek, by wlać się następnie 

w ulicę Warszawską, na wysokości pie-
karni, przy rondzie im. Majdańskiego.            
Nie trudno wyobrazić sobie jak zablo-
kowany zostanie wyjazd z Łomianek 
przez ul. Brukową, w kierunku Warszawy.

25 stycznia 2018 r. zapamiętany zosta-
nie przez mieszkańców Dziekanowa 
Polskiego jako dzień hańby łomian-
kowskiego samorządu. 
Decyzją radnych wspierających burmi-
strza, w tym członków stowarzyszenia 
„Łomianki Razem”, zostały przegłosowa-
ne plany, które skutkować będą wyburze-
niami oraz poważnymi ograniczeniami 
w swobodzie dysponowania nierucho-
mościami przez ich właścicieli. Wszyst-

ko to wbrew woli mieszkańców! 
Panie Burmistrzu Dąbrowski, Panie 

Rusiecki i Państwo Radni zapa-
miętajcie sobie głos mieszkańca, 
który podczas sesji ze ściśniętym 
gardłem i łzami w oczach skiero-
wał do Was słowa:
„do śmierci będą was przekli-
nać ludzie. Ci, którzy zdani tam 

będą na krzywdę i niełaskę (...). 
Zapamiętajcie sobie te słowa 

dobrze!”

 Korki na Pułkowej

   Dziekanów wam tego nie zapomni!

Łomianki, marzec 2018 r.

WAŻNE!

WŁĄCZ
SIĘ!



W wyniku wyborów z 2014 roku Rada Miejska została 
zdominowana przez osoby całkowicie uzależnione od 
burmistrza. Nic więc dziwnego, że nie są w stanie kon-
trolować jego działań. Dlatego mieszkańcy organizują 
się sami i przy naszej pomocy podejmują interwencje. 
Oto ich ostatnie działania:

Miłośników łyżwiarstwa zapewne ucieszyła budowa 
 lodowiska. Zlokalizowano je przy ICDS,  w miejscu sta-
nowiącym niegdyś rezerwę pod rozbudowę szkoły. 
Wszyscy byliby szczęśliwi, gdyby nie jeden szkopuł. 
Oto puszczana na cały regulator muzyka oraz hałas 
agregatów uczynił koszmarem życie sąsiadujących 
z lodowiskiem mieszkańców. To typowa dla naszej 
gminy sytuacja, gdy zaspakajanie potrzeb jednych,  
realizuje się kosztem innych. Tak nie musi być, i tak nie 
jest w miejscowościach, gdzie poważnie traktuje się 
mieszkańców. Gdzie rozmawia się ze wszystkimi, nie 
tylko z popierającymi władzę.
Odpowiedni dobór miejsca to jeden z najistotniej-
szych elementów całego przedsięwzięcia. Dlaczego 
więc nie zasięgnięto opinii najbliższych sąsiadów? 

Ulica Armii Poznań, 11 grudnia, rano. Mieszkańcy po-
bliskiego osiedla alarmują nas, bo pięknie zadrzewiona 
ulica, biegnąca nieopodal rezerwatu przyrody Jezioro 
Kiełpińskie nagle zmieniła się w porębę. Huk pił łańcu-
chowych, padające jedne po drugim wysokie drzewa.  
Interwencja napotyka na komplikacje. Utrudniany jest 
dostęp do dokumentacji potwierdzajacej legalność 
wycinki.
Rozmowy są trudne, dokumenty udostępniane z dużym 
opóżnieniem, a piły przez cały czas pracują. Nie odpusz-
czamy jednak, mimo że interwencja nie przywróci już 
drzew, ale może spowoduje, że winni poniosą konse-
kwencje i na drugi raz dobrze się zastanowią nim spóbu-
ją zrobić coś podobnego. A zarzutów jest wiele.
Jak się okazuje wycinkę 123 drzew przeprowadzono  
w związku z budową... ścieżki rowerowej. To niestety 
nie jest żart. Jeszcze kilka tak źle zaplanowanych  przed-
sięwzięć i nie będzie ani gdzie, ani po co tymi ścieżka-
mi jeździć. Niestety, koszty środowiskowe tego pomysłu 
wielokrotnie przekroczyły korzyści z niego płynące!

LODOWISKO - byłoby tak pięknie...

123 drzewa wycięte w podejrzanych okolicznościach

Wreszcie
jesteśmy  

w pierwszej  
strefie!

Łomianki znalazły się w 
pierwszej strefie bileto-
wej. Wielu mieszkańców 
postulowało to od daw-
na, więc Decyzję przyję-
to z ogólnym zadowole-
niem. Jednak operacja nie 
odbyła się bezboleśnie. 
Zmodyfikowano przebieg 
jednych linii, inne zlikwi-
dowano.
Mieszkańcy alarmują. Pani 
Ewa pisze na Facebooku:
„Dlaczego zlikwidowano 
jeden przystanek poprzed-
niego Ł1 bliżej Auchan?! 
Widzę osoby starsze z 
wózeczkami, kaleki, matki 
popychające wózki z nie-
pełnosprawnymi dziećmi 
brnące przez śnieg, błoto, 
kałuże, manewrujące od 
przystanku przy rondzie 
przez kilka świateł żeby 
dojść do galerii. Czy nikt 
nie pomyślał o nich?!!!
Powrót do Łomianek z Au-
chan jest również utrud-
niony (…)
Dlaczego zlikwidowano 
bezpośredni dojazd z Ło-
mianek do Szpitala Bielań-
skiego?! Poprzednio jeź-
dziły dwa, teraz żaden! (…)
Jest oburzające, że zapa-
dły tak bezmyślne i bez-
duszne decyzje.”
Dzieci z ul. Pancerz straci-
ły możliwość dojazdu do 
szkoły w Dąbrowie.
Mieszkańcy zainicjowali 
petycję o przywrócenie ko-
munkacji na trasie dawne-
go ŁZ. Można ją podpisać 
na stronie www.petycje.pl 
(trzeba wyszukać: „Petycja 
w sprawie przywrócenia 
połączenia autobusowego 
dawnej linii ŁŻ”)

Jest nas dwadzieścia pięć tysięcy,  
w tym około 19 000 posiadających prawa 
wyborcze. To ogromna siła, z którą musi 
się liczyć każdy, zwłaszcza władza. 
Dlaczego tego nie robi, dlaczego zaspaka-
jając potrzeby jednych, lekceważy i krzyw-
dzi innych? Dlaczego rozgrywa nas jak 
dzieci, napuszczając jednych na drugich?
Odpowiedź jest dość prosta: bo nie po-
trafiliśmy się zjednoczyć, uzgodnić stano-
wisk, stworzyć wspólnego frontu. 

Dziś mówimy: koniec z tym!
Od miesięcy trwają przygotowania, by 
siła jaką stanowią mieszkańcy prze-
mówiła własnym głosem. Nie głosem 
sterowanych przez urząd marionet-
kowych radnych, nie głosem pseudo-
społecznych organizacji sterowanych 
i wspieranych przez władze.
Łomianki z pewmością stać na więcej. 
Stać nas na to, by takich zmian dokonać. 

My mieszkańcy

• mieszkańcy Dzieka- 
nowa poszkodowani 
przyjętymi planami 
miejscowymi;

• przeciwnicy „małej 
obwodnicy Łomia-
nek”;

• „grupa stadion”;
• mieszkańcy ul. Grzy-

bowej w Dąbrowie 
Leśnej;

• mieszkańcy Sołec-
twa Chopina pozba- 
wieni funduszu  sołec- 
kiego;

• mieszkańcy ulicy Za-
chodniej;

• ruchy protestacyj-
ne przeciw zapisom 
planu miejscowego 
Dąbrowy Leśnej;

• „Inicjatywa Dom 
Spotkań Sąsiedzkich” 
z Burakowa;

• Os. Równoległa;
•  inicjatorzy skweru 

artystów z Dąbrowy 
Rajskiej;

• obrońcy drzew przy 
ul. Armii Poznań;

• Os. Prochownia;
• organizacje pozarzą-

dowe, pomijane w 

konkursach granto-
wych;

• przedsiębiorcy pono-
szący straty w wyni-
ku nieprzemyślanych 
inwestycji gminnych;

• mieszkańcy pro-
testujący przeciw 
zmianom w komuni-
kacji miejskiej;

• mieszkańcy Osiedla 
Tęcza, narażeni na 
uciążliwości działa-
nia ICDS;

• obrońcy jez. Dzieka-
nowskiego;

• osoby niepełnospraw-
ne, dyskryminowane 
przez władze;

• mieszkańcy Dziekano-
wa Bajkowego, któ-
rym odebrano fun-
dusz sołecki;

• mieszkańcy osiedla 
przy ul. Baczyńskie-
go;

• mieszkańcy obrażani w 
Internecie przez wi-
ceburmistrza;

• sołtysi i przewodni-
czący osiedli poz- 
bawieni informacji  
i możliwości działania.

Nie jesteśmy mieszkańcami jakiegoś abstrakcyjne-
go tworu pod nazwą Łomianki, lecz przede wszyst-
kim czujemy się częścią lokalnych społeczności  
naszych ulic, osiedli, czy wsi. Władze Łomianek 
nie potrafią myśleć takimi kategoriami.
Ważniejsi są dla nich deweloperzy, różne  lobby 
i grupy nacisku. Wszyscy oni chcą utrwalić układ 
gwarantujący trwanie u władzy, nawet jeśli  
będzie się to działo kosztem mieszkańców. 
Czas z tym skończyć! Dlatego ponad 20 oddolnych 
inicjatyw pokrywających cały teren gminy połączyło 
swe siły. Są wśród nas między innymi:

Tworzymy wspólnotę INTERWENCJE

Musimy stawić czoła odchodzącej eki-
pie, nadużywającej w swym własnym 
interesie możliwości jakie daje sprawo-
wanie niczym nieograniczonej władzy. 
Przeciwstawimy jej determinację i mą-
drość mieszkańców Łomianek. 
Wśród naszych sąsiadów jest wielu 
specjalistów i ekspertów, którzy zade-
klarowali nam swoją pomoc. Obecne 
władze nigdy nie sięgały do tych zasobów.  

Wykorzystaliśmy już wyniki pracy Dialo-
gu, który przeprowadził akcję „Zapro-
jektuj Burmistrza”. Przeprowadziliśmy 
serię badań fokusowych, dzięki temu le-
piej poznaliśmy potrzeby wszystkich śro-
dowisk naszej gminy. Nasza kampania 
będzie fachowo prowadzoną rozmową  
z mieszkańcami, a nie ordynarną pro-
pagandą, którą znamy ze stron Gazety  
Łomiankowskiej. 

Zrobimy to profesjonalnie

Stawiamy sprawę jasno. Naszym celem 
jest przywrócenie Łomiankom prawdzi-
wej samorządności.
Wybranie Rady Miejskiej na miarę 
oczekiwań, która reprezentować będzie 
mieszkańców, a nie urząd. 
Rady, w skład której wejdą osoby 
kompetentne i cieszące się zaufa- 
niem nas wszystkich. 

Rady,  która będzie stawiała burmistrzowi 
wymagania i rozliczała go  z efektów jego 
pracy.
Zaproponujemy też kandydaturę nowego 
Burmistrza Łomianek. Osobę rozumiejącą,  
że jej rola polega na zarządzaniu gminą w 
naszym imieniu, a nie na zarządzaniu nami 
według swego widzimisię. Osobę młodą, 
sprawną, a jednocześnie kompetentną.

Wiemy do czego zmierzamy

Jeśli wierzysz, że możesz żyć w lepszej gminie, 
że możliwe jest zarządzanie nią zgodne z wolą mieszkańców,  

jeśli masz w sobie tyle godności, by nie akceptować arogancji i poniżania, 
przyłącz się do nas!

Musimy przekonać mieszkańców, że wspólnie 
możemy zmienić Łomianki na lepsze!

Nie
wahaj 

się!

Już po raz trzeci Stowarzyszenie Nasze Łomianki zaprosiło mieszkańców na wspólną wycieczkę, połączoną z obserwacją ptaków. 
Przy tej okazji zapytaliśmy prowadzącego wycieczkę Huberta Mateuszczyka,  pasjonata ptaków, studenta wydziału inżynierii 
ekologicznej warszawskiej SGGW, o najciekawszych skrzydlatych mieszkańców naszych okolic. 
Bez wątpienia będzie nim bielik, m.in. ze względu na swoją wielkość (największy ptak szponiasty w Polsce), rozpiętość 
skrzydeł  dorosłej samicy wynosi ok. 240-250 cm. Jeszcze kilkanaście- kilkadziesiąt lat temu  gatunek ten był niezwykle 
rzadki, wpływ na to miały głównie polowania i pestycydy. Obecnie w całym kraju notujemy wzrost jego  liczebności.  
Aktualna populacja wynosi ok.1400-1500 par. Na łomiankowskim odcinku Wisły, przy odrobinie szczęścia, bieliki możemy ob-
serwować przez cały rok. Zima jednak jest najlepszym do tego okresem z powodu dostępności pokarmu, którym są ryby oraz 
ptaki wodne. Mieliśmy okazję podziwiać 2 osobniki tego gatunku na skraju rezerwatu „Ławice Kiełpińskie”.

Ornitologia à la Łomianki - zimowe obserwacje ptaków



Rzecznik Praw Obywatelskich zaalarmo-
wany przez mieszkańców Łomianek jed-
noznacznie ocenił sytuację. 
Przewodniczący Rady Miejskiej, za 
wiedzą i przyzwoleniem burmistrza, 
dopuszcza się dyskryminacji. 
Problem  pojawił się gdy władze Ło-
mianek, chcąc utrudnić radnym możli-
wość zabierania głosu, usunęły mikro-
fony z ich stołów. 
By zabrać głos każdy z nich musi teraz 
podejść do jedynego dostępnego dla 

nich mikrofonu przy mównicy. Rad-
nym z burmistrzowskiej większości 
to nie przeszkadza, bo ich aktywność 
ogranicza się najczęściej do podnosze-
nia rąk, ewentualnie złożenia wniosku 
o zamknięcie dyskusji. 
To co dla aktywnych radnych jest tyl-
ko utrudnieniem, dla poruszającej się 
na wózku radnej Marioli Niecikowskiej 
jest wykluczeniem z udziału w dyskusji.  
Burmistrz nie widzi w tym problemu 
i zapytany przez dziennikarza odpowida:

„A mnie to nie przeszkadza”.
Teraz rządząca Łomiankami grupa bę-
dzie musiała posypać głowę popiołem, 
pismo rzecznika nie pozostawia wąt-
pliwości. 

Dyskryminacja niepełnosprawnych  w Łomiankach

Jeżeli marzy Wam się by kiedyś naszą gminą rządziły osoby 
uczciwe, to przyjrzyjcie się uważnie temu co władze robią  
z jednym z największych łomiankowskich społeczników.
Różni lokalni politycy gotowi są posunąć się bardzo daleko,
byle tylko utrzymać się przy władzy. Jednak to co robią 
w Łomiankach przekracza wszelkie granice przyzwoitości.
Osoby, przeciw którym toczą się już procesy o obrażanie
mieszkańców, po raz kolejny wykorzystują publiczne me-
dia nad którymi zyskały kontrolę, do swej brudnej walki 
politycznej.
Radny Marcin E� enne stanął w obronie społeczności 
Dziekanowa Bajkowego, którą burmistrz trzykrotnie 
pozbawił należnych jej środków, w ramach funduszu sołec-
kiego. Chodzi tu o łączną kwotę ponad stu tysięcy złotych! 
Sprawa trafi ła do sądu, który rozpatrzył skargę meryto-
rycznie, wytykając burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej 
istotne naruszenia prawa. Sąd drugiej instancji uchylił ten 
wyrok ze względów czysto formalnych, uznając że miesz-
kaniec nie może być stroną takiego postępowania. 
Nie umniejsza to jednak w niczym racji radnego!
Podległe burmistrzowi media uczyniły z tego powód do 
spektaklu nienawiści, zarzucając radnemu E� enne działanie 
na szkodę sołectwa. Nie trudno zauważyć jak absurdalny 
to zarzut. Sąd, odnosząc się do merytorycznych aspektów 
sprawy, wykazał, że decyzja Rady Miejskiej i burmistrza   
pozbawione były uzasadnienia. 
Teraz urząd próbuje bronić się rzekomą rezygnacją sołtysa, 
który to argument został przez sąd stanowczo odrzucony, 
cyt.: „do czasu przyjęcia przez zwołane przez burmistrza 

zebranie wiejskie sołtys powinien pełnić swoje obowiązki”. 
Władze wolały więc zmarnować niemałe zewnętrzne środki, 
byle tylko pokazać niepokornemu sołectwu, kto tu rządzi.
By o polityku można było powiedzieć, że jest uczciwy nie 
wystarczy fakt braku zarzutów karnych wobec niego.
Musi go także, a może nawet przede wszyskim, cecho-
wać zwykła ludzka przyzwoitość.

Rzecz o uczciwości

Kontakt z redakcją:    mieszkancylomianek@gmail.com       www.mieszkancylomianek.pl      tel.: 22 376 28 26
Druk sfi nansowany przez mieszkańców.

Trudno uznać, że promowanie udziału osób 
niepełnosprawnych w samorządzie gminnym 
jest realizowane w sytuacji uporczywego 
odmawiania radnym z niepełnosprawnościami 
dostępu do urządzeń, które pozwoliłyby efek-
tywnie wykonywać ich mandat. 

... wyrażam zaniepokojenie  opisaną wyżej 
sytuacją, która stanowi przejaw dyskrymi-
nacji ...
... proszę o zajęcie stanowiska ...
... wskazanie działań podjętych w celu wdro-
żenia standardów wynikających z KPON ...

W każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca na Wasze pytania czeka adwokat Jarosław 
Kaczyński. Bezpłatnych porad udziela w budynku Polmo Łomianki, ul. Warszawska 31.

DYŻUR
PRAWNIKA

www.dziekanowbajkowy.pl


