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Mirosław Guzowski
Nasza społeczność z ulicy Grzybowej bar-
dzo się zintegrowała. Stało się to za sprawą 
władz gminy, które potraktowały nas jak 
intruzów, odmawiając prawa do współ-
decydowania o naszych losach. Boleśnie, 

na własnej skórze przekonaliśmy się, co to znaczy arogan-
cja władzy, której wydaje się, że wszystko wie lepiej niż 
mieszkańcy. Aby odmienić tę sytuację, niezbędne jest 
wspólne działanie wielu mieszkańców.

Jerzy Gregorczyk
Jestem sołtysem Dziekanowa Bajkowego, 
sołectwa, które trzeci raz z rzędu zostało po-
zbawione należnego nam funduszu sołeckie-
go. To już ponad 100 tys. złotych zewnętrz-
nych środków, które po prostu przepadły. 

Nie może być tak, że antypati e czy odmienne poglądy spra-
wujących władzę pozbawiają wspólnotę mieszkańców na-
leżnych im środków. Mieszkańcy Łomianek powinni sobie
zadać pytanie, czy można ufać osobom, które wyżej sta-
wiają niechęć do jednostki niż wspólne dobro?

Jolanta Towarek
Gigantomania to choroba włodarzy miast, 
którym wydaje się, że wszystko im wol-
no. Powstałe z przerośniętego ego pomy-
sły pochłaniają ogromne środki, których 
brakuje na zaspokojenie elementarnych 

potrzeb. Przykładem inwestycji prowadzonej bez umiaru
i bez najmniejszych konsultacji jest budowa stadionu, 
gdy tymczasem wystarczyło zmodernizować istniejące 
boisko. Ogromne refl ektory przystosowane do transmi-
sji telewizyjnych dla potrzeb czwartoligowej drużyny to 
symbol tego przerostu ambicji. Mieszkańców Łomianek 
stać na partnerską wymianę poglądów między różnymi 
grupami. 

Agnieszka Gawron-Smater
Wraz z sąsiadami sprowadziliśmy się
do Kiełpina w poszukiwaniu ciszy, spo-
koju i kontaktu z przyrodą. Gwarancją 
nienaruszalności tych walorów był dla    

  nas rezerwat Jezioro Kiełpińskie. 
Niestety pomysł poszerzenia do 25 metrów Kościelnej
Drogi, która jest częścią planowanej obwodnicy
donikąd, zagraża zarówno temu wyjątkowemu miej-
scu, jak i setkom okolicznych mieszkańców.
Gdyby była to droga, która rozwiązuje ważne problemy 
Łomianek, pewnie nikogo by nasz protest nie zaintere-
sował, ale ta droga sprowadzi do nas ruch z projekto-
wanego, wielotysięcznego osiedla Łomna. 
To spowoduje, że  niebawem wszyscy staniemy w gigan-
tycznym korku na ul. Brukowej. Z pewnością nie jest 
to inwestycja realizowana z myślą o dobru Łomianek
i ich mieszkańcach. Dlatego nie możemy się na nią 
zgodzić i zrobimy wszystko, by pojawiły się władze,
które zaczną myśleć kategoriami mieszkańców.

Robert Faliński
Dziekanów Polski to wieś, którą najmocniej 
dotknęły skutki, forsowanej przez władze, 
koncepcji budowy małej obwodnicy Ło-
mianek, śladem Kościelnej Drogi. Ma ona 
zapewnić deweloperom, budującym wie-

lotysięczne osiedle w sąsiednim Czosnowie, dojazd do 
Warszawy, przez centrum gminy. Aby tę koncepcję zreali-
zować planuje się wyburzenie naszych zabudowań. Dla-
tego też wsparli nas mieszkańcy z innych osiedli. Wspól-
nie wypracujemy rozwiązania, w których nie będzie
miejsca na arogancję, jakiej doświadczamy teraz.

Barbara Starosti n
Ktoś wreszcie musi skończyć z nieudolnością 
inwestycyjną w gminie. Burmistrz chwali się 
milionami wydanymi na drogi, a my pytamy,
o ile więcej można było za te pieniądze 
zbudować, gdyby nie nieudolność tej ekipy. 

Już nawet trudno sobie przypomnieć, kiedy zaczął się 
remont ul. Warszawskiej. Ciągnie się w nieskończoność. 
Najpierw zbudowano nowe chodniki, później ścieżki ro-
werowe, posadzono rośliny, które tylko na odcinku od 
ul. Lwowskiej do ul. Brukowej warte były prawie 120 tys. 
zł, by wreszcie zaraz po zkończeniu tych robót przystąpić 
do generalnej przebudowy. Pytamy, dlaczego wcześniej 
poczynione inwestycje zupełnie nie pasują do obecne-
go kształtu ulicy Warszawskiej i trzeba je budować drugi 
raz? Aby to przewidzieć, nie trzeba być geniuszem pro-
jektowania. Wystarczy trochę dbałości o nasz wspólny 
grosz, a nie jedynie o to, by było co pokazać w Gazecie 
Łomiankowskiej. Mieszkańcy Łomianek muszą wziąć się 
za to marnotrawstwo.
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Tego nie znajdziecie w
 „Łom

iankow
skiej”Łomianki po rozbudowie



W noc poprzedzającą jedną z naj-
większych łomiankowskich imprez, 
organizowanych przez samorząd 
lokalny, nieznani sprawcy roznieśli 
do wszystkich domów w Dzieka-
nowie Bajkowym ulotki szkalujące  
organizatora tej imprezy.
Od wielu miesięcy Marcin Etienne 
wydzwaniał do sponsorów, orga-
nizował spotkania, koordynował  
pracę wielu oddanych sprawie 
mieszkańców, by już po raz ósmy  
w Dziekanowie Bajkowym mo-
gła odbyć się ta niezwykle lubiana  
impreza p.n. „Szukamy Wielkanoc-
nych Jajek”. 
Zabawa, zorganizowana niegdyś 
dla garstki dzieci, przerodziła się po 
latach w duży piknik rodzinny, ścią-
gający setki mieszkańców z całych  
Łomianek. Wszystko to bez an-
gażowania choćby grosza z gmin-
nych środków, wyłącznie staraniem 
mieszkańców.

Komu mogło to przeszkadzać? Jed-
nak znaleźli się tacy. Ktoś zadał so-
bie dużo trudu i wydrukował szka-
lujące Marcina ulotki, następnie 

wynajął kolporterów i precyzyjnie 
skoordynował tę nocną akcję. 
Marcin nie ma wśród mieszkańców 
wrogów. Jest osobą powszechnie 

lubianą i szanowaną, z jednym  
wyjątkiem. Jest „solą w oku” bur-
mistrza i jego otoczenia. Często 
pozostaje w sporze z tym środowi-
skiem. Powszechnie wiadomo, że 
oni nie lubią ludzi samodzielnych  
i niezależnych. 
Mamy dowody, że zdjęcie, którym 
posłużono się w ulotce, wyko-
nał pracownik urzędu. Wiemy, że 
wcześniej nie było ono publikowa-
ne. Nie złapaliśmy za rękę, rozno-
szących ulotki ani ich zleceniodaw-
ców. Wiemy natomiast, że ktoś,  
kto stosuje takie niegodne meto-
dy, nie może liczyć na pobłażanie,  
a tym bardziej na sympatię miesz-
kańców. Nie będziemy prowadzili 
dochodzeń w tej sprawie, niech zaj-
mą się tym inni. Apelujemy za to do 
wszystkich mieszkańców, by wsparli 
Marcina w jego codziennej pracy. 
Zasługuje na to!

Nieznani sprawcy na Bajkowym

Od czasu, gdy pojawiły się infor-
macje o naszej inicjatywie, coraz 
więcej osób zgłasza chęć przyłącze-
nia się do tych działań. 
Są wśród nas zarówno osoby znane 
i rozpoznawalne, jak i mieszkańcy, 
którzy nie angażowali się dotych-
czas w aktywność społeczną. Każdy 
kto szczerze podziela nasze zamiary, 
znajdzie tu swoje miejsce.
Mieszkańcy Łomianek to zupełnie 
nowa formuła współpracy i samo-
rządzenia, niestosowana u nas do-
tychczas. Łączy ona ludzi o różnych 
poglądach politycznych i różnych 
doświadczeniach społecznych.
Działając w ramach naszego ruchu, 

pokazujemy, jak dobrze i efektyw-
nie można ze sobą współpracować,  
mimo naszego bardzo dużego zróż-
nicowania. 
Za chwilę wybierzemy kandyda-
tów, którzy będą walczyć w naszym 
imieniu o nową, samodzielnie my-
ślącą radę miejską. 
Do tego zadania wydelegujemy tych 
z nas, którzy cieszą się największym 
szacunkiem mieszkańców, a jedno-
cześnie będą mogli poświęcić naj-
więcej czasu na codzienną współ-
pracę oraz utrzymywanie bieżącego 
kontaktu ze swymi wyborcami.
Wybierzmy spośród nas najlep-
szych!

Mieszkańcy Łomianek - nasz ruch

Rolą rady miejskiej jest reprezen-
towanie mieszkańców i kontrolo-
wanie burmistrza. Tyle teorii.
Praktyka w Łomiankach poszła 
jednak zupełnie inną drogą. Oto 
w 2014 roku burmistrz przeko-
nał mieszkańców, że musi mieć 
„swoją radę”. Jaki jest tego efekt?  
Burmistrz pozostaje bez kontroli. 
Zewnętrzne instytucje mogą je-

dynie sprawdzać jego działania 
pod kątem ich zgodności z pra-
wem,  natomiast kontrola meryto-
ryczna, polegająca np. na ocenie 
czy buduje się w interesie miesz-
kańców, czy dla deweloperskiego  
lobby, czy ulica wiceburmistrza 
ma mieć pierwszeństwo przed  
innymi, czy warto wyburzać domy 
itp. należy do rady miejskiej. A tam 

już dominuje „jego” większość, 
która w praktyce uniemożliwia  
jakąkolwiek kontrolę.
Pamiętajmy o tym przy najbliż-
szych wyborach, nie wybierajmy 
„czyichś radnych” tylko ludzi sa-
modzielnie myślących, kompe- 
tentnych i lojalnych wobec wy-
borców.

Dlaczego nikt nie kontroluje burmistrza?



Zastępca burmistrza Piotr Rusiecki oraz przewodniczący rady 
miejskiej Tadeusz Krystecki zostali przez sąd uznani za kłamców. 
Przez osiem lat zwodzili, wprowadzali wymiar sprawiedliwości
w błąd, by wreszcie doczekać się ostatecznego wyroku.
To kłamstwo miało poważne konsekwencje. W 2010 roku Tomasz 
Dąbrowski doszedł do władzy, wygrywając minimalną przewagą 
głosów. 
Bez wątpienia na ten wynik miały wpływ kłamstwa kolportowane 
przez obu jego nieuczciwych pomocników. Miały one zdyskre-
dytować jego głównego rywala, w walce o urząd burmistrza. 
Kariera burmistrza Dąbrowskiego została więc zbudowana na 
kłamstwie.

  Kłamali, żeby wygrać wybory

Obecne władze, mimo iż miały na 
to prawie osiem lat, ciągle jeszcze 
nie opanowały sztuki zarządzania 
budżetem miasta. 
W Wielki Piątek, na godzinę 8:00,
została zwołana sesja rady miej-
skiej! Radnych powiadomiono 
o tym z jednodniowym wyprze-
dzeniem. Skąd taki pomysł?
Oto burmistrz zauważył w Wielki
Czwartek, że trzeba podjąć uchwa-
łę budżetową. To są rzeczy, które 
każdy sprawnie działający urząd 
jest w stanie przewidzieć z wy-
przedzeniem, ale naszemu jakoś 
to ciągle nie wychodzi.
Po sesji przedstawiciel burmistrza 
miał pretensje do całego świata,
że frekwencja była słaba.
W gminie rządzonej normalnie 
usłyszelibyśmy przeprosiny, za 
niepotrzebny bałagan i dezorgani-
zację, tymczasem u nas zastępca 
burmistrza publikuje artykuł wy-
śmiewający radnych, którzy nie 
byli w stanie dotrzeć na sesję.

Dezorganizacja

Jeszcze nie ustalono daty wyborów samorządowych. 
Wiadomo jedynie, że odbędą się one w końcu paź-
dziernika lub na początku listopada bieżącego roku. 
W sposobie wyboru władzy wykonawczej, czyli bur-
mistrza, nie zaszły znaczące zmiany. Zmienią się nieco 
kwesti e organizacyjne i proceduralne, ale wybierać 
będziemy na podobnych zasadach jak 4 lata temu. No 
i wybierać będziemy na dłużej. Kadencja, zarówno 
burmistrza, jak i rady miejskiej została wydłużona do 
5 lat.
Dużo więcej zmian przynoszą nowe przepisy w za-
kresie wyboru rady miejskiej. Wprawdzie nadal wy-
bierać będziemy 21 radnych, lecz tym razem nie 
w okręgach jednomandatowych, lecz w tak zwanej 
ordynacji proporcjonalnej. 
Gmina została podzielona na trzy okręgi wyborcze. 
W każdym z nich wybierzemy 7 radnych, ale każdy 
z nas dysponować będzie tylko jednym głosem. Tak 
więc będziemy musieli wybrać jedną z list (prawdo-
podobnie listy takie wystawi kilka komitetów) i na 
niej postawić krzyżyk przy jednym nazwisku. 
A jak wyglądają te okręgi? 
Wspólnych reprezentantów wybiorą następujące 
grupy sołectw i osiedli:
Okręg 1: cała Dąbrowa, os. Równoległa, Buraków, 
Prochownia, Majowe i Baczyńskiego.
Okręg 2: to pozostała część miasta, czyli: Pawłowo, Ło-
mianki Stare, Centralne i Górne, Powstańców i Trylogii.
Okręg 3: to wszystkie sołectwa: poczynając od Chopi-
na poprzez Łomianki Dolne, Kiełpin i Kępa Kiełpińska, 
Dziekanów Polski i Nowy, aż po Sadową.
A kto wygra wybory? 
Cierpliwości, o tym napiszemy za 7 miesięcy.

Jak wybierzemy nowe władze?
Burmistrza popiera „jego” większość w radzie 
miejskiej oraz ludzie, w interesie których działa. 
Jak jest jednak ze zwykłymi mieszkańcami? Jak liczne 
jest środowisko osób gotowych udzielić mu wsparcia?
Burmistrz dostarczył nam ostatnio wielu interesują-
cych wskazówek. Oto wybrał istotną dla mieszkańców 
kwesti ę – problem z budową trasy S-7. Następnie uru-
chomił wszystkie możliwe media (gazetę, banery nad 
ulicą, powiadomienia SMS, stronę internetową oraz  
media społecznościowe), starając się namówić miesz-
kańców do działania. Jako inicjatora wskazał organizację 
społeczną, ściśle związaną z łomiankowską władzą.
Liczył na masowy odzew, taki chociażby jak przed 
wyborami 2014 r., kiedy to setki osób protestowały
w obronie Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie 
Leśnym. 
Tym razem otrzymał inną odpowiedź. W tych orga-
nizowanych przy udziale naprawdę dużych środków 
pikietach, po jego stronie gotowa była zaangażować  
się jedynie garstka ludzi. Gdyby nie sprowadzeni 
naprędce radni, pracownicy urzędu i gminnych insty-
tucji doszłoby do całkowitej porażki. Przybyłych 
z własnej woli mieszkańców było naprawdę niewielu.
Dość powszechnie odczytano tę hałaśliwą inicja-
tywę jako sposób na zbicie kapitału politycznego, 
a nie jako racjonalne działanie, mogące przynieść 
mieszkańcom praktyczny efekt w postaci rozwiązania 
tego palącego problemu. Nie dostał też oczekiwanej 
premii za patronat.
Mieszkańcy Łomianek po blisko 8 latach obcowania 
z tą władzą nauczyli się po prostu odczytywać prawdzi-
we intencje organizatorów takich „spontanicznych” 
aktywności.

Spadek poparcia dla burmistrza?



Zabieramy się za poprawianie wyglądu Łomianek. Śmieci nie mogą być naszą wizytów-
ką. Mieszkamy w pięknym miejscu, położonym pomiędzy Wisłą a Puszczą Kampino-
ską, dlatego nie możemy pozwolić, by śmieci zniszczyły ten krajobraz. 
Mieszkańcy Łomianek rozpoczynają akcję „Czyste Łomianki”. Zapraszamy do udziału 
w niej wszystkich zainteresowanych. Zachęcamy zarządy osiedli i rady sołeckie oraz 
organizacje pozarządowe do organizowania lokalnych akcji sprzątania.
Co roku robi to Osiedle Pawłowo. 21 kwietnia odbyło się wielkie sprzątanie Dąbrowy 
Zachodniej. Kulminacją akcji będzie sprzątanie rezerwatu Jezioro Kiełpińskie, które 
odbędzie się 16 czerwca. Na jego przeprowadzenie uzyskaliśmy zgodę GDOŚ.
                         Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy w Twojej okolicy odbędzie się taka akcja
                         Jeśli chcesz zgłosić śmieci, które trzeba usunąć
                         Jeśli chcesz włączyć się w prace organizacyjne 

skontaktuj się z nami: 22 376 28 26 lub MieszkancyLomianek@gmail.com
Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.MieszkancyLomianek.pl 

w zakładce Czyste Łomianki.

U w a g a
na bardzo

n i e b ez p i e -
czny projekt, 

który jest proce-
dowany w Sejmie!

Nadano mu nazwę 
„Ustawa o ułatwieniach 

w przygotowaniu i realizacji 
inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących”.

Warszawski ruch miejski - Miasto Jest 
Nasze tak pisze o zagrożeniach:
Myśleliście, że polskie miasta są cha-
otycznie zabudowywane?  

Myśleliście, że nie powinno się po-
zwalać, by nowe osiedla bloków
powstawały jak grzyby po deszczu?
Myśleliście, że da się to zatrzymać
planami miejscowymi? 
Witajcie w nowej rzeczywistości. 
Za chwilę możemy stać się ofi arami 
ustawy, która uderzy we wszystkich 
mieszkańców. Uderzy tak, że się nie 
pozbieramy.
Rząd przedstawił do konsultacji projekt 
specustawy mieszkaniowej, w której  
de facto... planuje się zawiesić proces 
planowania miejskiego! 

Okazuje się, że według przepisów 
specustawy inwestycje mieszkaniowe 
będą wyjęte spod wymogów ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
Co to oznacza w praktyce? 
Boimy się nawet pomyśleć. Na pewno
chaos, chaos i jeszcze raz chaos. 
Skorzystają na tym jedynie niektórzy 
deweloperzy, stracimy wszyscy.

UWAGA!

NADCHODZI 

CHAOS W
 PLA

NOWANIU

Warszawski ruch miejski - Miasto Jest 
Nasze tak pisze o zagrożeniach:
Myśleliście, że polskie miasta są cha-
otycznie zabudowywane?  

specustawy mieszkaniowej, w której  
de facto... planuje się zawiesić proces 
planowania miejskiego! 

Rozwiązanie przestrzenne zrealizowane w Łomiankach

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

W końcu stycznia br. burmistrzowska większość w radzie 
miejskiej przyjęła plany miejscowe dla Dziekanowa Polskie-
go. Zapisano w nich rozwiązania, którym sprzeciwiają się  
jego mieszkańcy, a których skutki dotkną boleśnie również 
innych mieszkańców Łomianek. Plany te umożliwiają reali-
zację niezwykle kontrowersyjnej inwestycji, jaką jest tzw. 
mała obwodnica Łomianek, czyli drogi tranzytowej o pa-
rametrach drogi krajowej! W praktyce doprowadzi ona do 
wyprowadzenia ruchu z terenów inwestycyjnych, przezna-
czonych pod intensywną zabudowę mieszkalną, na terenie 
sąsiedniej gminy Czosnów, skierowanie go do Łomianek 
poprzez ul. Rolniczą, a dalej śladem ul. Kościelna Droga, 
tak aby połączyła się ona z ul. Warszawską, w sąsiedztwie 
ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Brukowej.
Koncepcja ta, fi nansowana z naszego budżetu, uatrakcyjni 
tereny inwestycyjne w Czosnowie, ułatwiając ich połączenie
z Warszawą. Stanie się jednocześnie poważnym obciąże-
niem dla i tak już niewydolnego układu komunikacyjnego 

Łomianek. Pogłębi proces rozczłonkowania gminy, podob-
nie jak czyniła to dotąd ul. Kolejowa.
Przyjęte rozwiązania są szczególnie dokuczliwe dla mieskań-
ców Dziekanowa Polskiego, gdyż skutkują ograniczeniami 
w swobodzie dysponowania ich nieruchomościami (zakaz
remontów), a co szczególnie bolesne, nieuchronnymi 
wyburzeniami budynków położonych wzdłuż ul. Rolniczej.

Mała obwodnica sparaliżuje Łomianki

odbędzie się 16 czerwca. Na jego przeprowadzenie uzyskaliśmy zgodę GDOŚ.
                         
                         Jeśli chcesz zgłosić śmieci, które trzeba usunąć
                         Jeśli chcesz włączyć się w prace organizacyjne
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