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Pani Małgorzato, dowiedzieliśmy się, że zamierza Pani 
ubiegać się o urząd burmistrza. To bardzo poważna de-
cyzja. Wiele osób w Łomiankach czekało na alternatywę 
wobec obecnych władz, wzbudzających coraz częstsze 
protesty kolejnych grup mieszkańców. Co skłoniło Panią 
do takiej decyzji?
Po pierwsze, sam pan wspomniał o narastającym nieza-
dowoleniu z poczynań władz. Jako radna również dostrze-
gam liczne przypadki ich nieporadności w rozwiązywaniu 
codziennych problemów. 
Po drugie, nie było tak, że narzucałam się komukolwiek 
z pomysłem mojego kandydowania. W Łomiankach, trochę 
na skutek specyfi cznego sposobu zarządzania, powiedz-
my szczerze, dość aroganckiego sposobu, powstała pręż-
nie działająca sieć różnych organizacji i grup nieformalnych, 
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie. To właśnie 
porozumienie tych sił zwróciło się do mnie z propozycją. Ro-
zumiem, że ktoś taki, jak ja, jest potrzebny. Dlatego podjęłam 
się tego wyzwania.

Porozmawiajmy o szansach. Wiele osób twierdzi, że
obecne władze są nie do pokonania, bo dużo się 
w Łomiankach buduje.
Można by odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Od czego 
zależy ilość inwestycji? Od wielkości budżetu. Naszego bu-
dżetu, płaconego przez nas, mieszkańców.
Łomianki są w tej szczęśliwej sytuacji, że przybywa lud-
ności, rosną więc jednocześnie wpływy podatkowe. Do 
tego doszły środki unijne. Wzrost inwestycji jest widocz-
ny w wielu samorządach. U nas jednak niemal każda 
inwestycja to problem. Coraz więcej osób widzi, że po-
trzebny jest taki gospodarz, który zamiast władcą, będzie 
zarządzającym w imieniu mieszkańców. Muszą wresz-
cie skończyć się konfl ikty o wszystko. Nie biorą się one 
przecież z wyjątkowo trudnego charakteru mieszkańców 
Łomianek, lecz ze specyfi cznego stylu rządzenia. 

Jak burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak weźmie się za 
rządzenie?
Od wielu miesięcy pracujemy w dużym zespole, przygoto-
wując się do wyzwań, jakie stoją przed naszą gminą. Prze-
prowadziliśmy badania opinii, mamy precyzyjną diagnozę 
i konkretne projekty. Będziemy je stopniowo prezentowa-
li w ramach kampanii wyborczej. Będą one dotyczyły cało-
kształtu spraw gminy od infrastruktury drogowej i inwesty-
cji, poprzez zagospodarowanie przestrzenne, aż po edukację 
i działania na rzecz młodzieży. Najwięcej jednak uwagi po-
święcimy tym szczegółowym kwesti om, które wymienia-
ne są przez mieszkańców jako nierozwiązane problemy, 
a jest ich niemało...

A jakie sprawy uważa Pani za priorytetowe?
Przede wszystkim zmienimy styl kierowania i sposób 
traktowania mieszkańców. To na bazie oceny ich potrzeb 

i opinii będą tworzone nasze plany. Jest kilka spraw, które 
zaniedbały obecne władze, a które mają dla mieszkańców 
duże znaczenie. 
Pierwszym z nich jest skrócenie czasu dojazdu do War-
szawy w godzinach szczytu. Nie jest prawdą, że władze 
Łomianek nie mogą nic w tej sprawie zrobić. Odbyłam już 
spotkania z wiceprezydent Warszawy, z warszawskim Biu-
rem Polityki Mobilności i Transportu oraz GDDKiA. Wiem, 
że można połączyć interes obu samorządów. To nie jest te-
mat nie do załatwienia. Trzeba po prostu posiadać zdolność 
współpracowania z ludźmi, a nie tylko konfl iktowania ich.

Jest jeszcze wiele tematów do omówienia, proszę wska-
zać najważniejsze z nich.
Stan gminnych dróg oraz sprawiedliwe i jasne reguły decydo-
wania o priorytetach inwestycyjnych. Najpierw tam, gdzie 
ich najbardziej potrzeba, a nie jak to jest obecnie, tam 
gdzie mieszkają radni „współpracujący z burmistrzem”.
Zagospodarowanie przestrzenne wspierające rozwój lo-
kalnych społeczności oraz poprawę jakości życia miesz-
kańców, a nie nakierowane na zaspokojenie potrzeb 
deweloperów.
Nie mogę nie wspomnieć o wałach przeciwpowodziowych. 
Wiem, że to nie jest zadanie gminy, ale sąsiedni Czosnów 
potrafi ł skutecznie zabiegać o inwestycję, która daje bezpie-
czeństwo. Łomianki, nie.

Pani Małgorzato, to wyjątkowa sytuacja, bo po raz
pierwszy mamy kandydata, który reprezentuje różne
środowiska i grupy niezadowolone z obecnych rzą-
dów. Życzę Pani i sobie, by ten wysiłek dał nam
dobry impuls, a Łomiankom przyniósł nową jakość. 

Małgorzata Żebrowska-Piotrak nowym burmistrzem Łomianek?



Wbrew pozorom raczej nie 
kierowaliśmy się ostatnio 
takim kryterium. Wszystko 
bowiem zależy od tego, do 
czego ma służyć rada miej-
ska. Obecnie w Łomiankach 
rada jest przedłużeniem 
urzędu miasta, nie próbuje  
kontrolować burmistrza, cze-
goś narzucać czy nawet pro-
ponować.
Oficjalna propaganda mówi, 
że radni „dobrze współpracują 
z burmistrzem”, a w praktyce 
znaczy to jedynie tyle, że są  

w pełni dyspozycyjni, wedle zasady: bierny, mierny, ale wierny.
Otóż chcę powiedzieć, to jest patologia, zaprzeczenie idei 
samorządności. Taki model można by śmiało zastąpić no-
tariuszem, który sygnowałby projekty burmistrza i nada-
wał im klauzulę wykonalności. 

Powiem to dosadniej, to jest model feudalnego dwo-
ru, gdzie władca jest wprawdzie elekcyjny, ale do  
rządzenia żadna społeczna kontrola nie jest mu potrzebna. 
W takich archaicznych realiach znalazły się Łomianki. Nie 
służy to ani przejrzystości wydatków publicznych, ani ich 
efektywności. Władza realizuje po prostu zachcianki róż-
nych grup nacisku i... nikomu nic do tego!
Aby tak się nie działo, musicie, Drodzy Czytelnicy, wybrać 
nie tylko innych, niż dotychczas, ludzi, ale także zdecydo-
wać się na inny prządek rzeczy.
Bez względu na to, czy burmistrzem zostanie mądra 
i otwarta na mieszkańców i nowoczesne rozwiązania 
osoba, czy dotychczasowy pogrążony w PRL-owskich  
schematach myślenia burmistrz, to trzeba wybrać sa-
modzielnie myślących radnych. Oni będą potrzebni  
nowoczesnemu burmistrzowi, ale także będą niezbędni, 
by sprawdzać, czy interesy mieszkańców nie są narusza-
ne przez osobę, która nie rozumie potrzeby dialogu.
Model radnych wiernych, ale biernych jest dobry tylko dla 
kogoś, kto ma coś do ukrycia przed mieszkańcami.

Czas na kompetentnych radnych

Witold Gawda

Maciej Krogulec

Szybki dojazd do Warszawy, nawet  
w godzinach szczytu, to dla Mieszkań-
ców Łomianek sprawa bardzo ważna 
już teraz, a nie w perspektywie wielu 
lat. Czekanie na S7 przez Dąbrowę to 
zaklinanie rzeczywistości. Gdy po la-
tach ta jakże potrzebna trasa zostanie 
w końcu otwarta, to ruch na Kolejowej 
i Pułkowej będzie tak duży, że nikt nie 
odczuje poprawy. Spowoduje to wi-
doczny dla wszystkich rozwój Łomianek 
i sąsiednich gmin.
Tymczasem władze Łomianek raczej 
popierały protesty przeciw udrożnieniu 
ul. Kolejowej i Pułkowej niż starały się 
o realną i szybką poprawę naszej sytuacji.
Nic więc dziwnego, że sprawy w swe 
ręce od lat biorą mieszkańcy i lokalne 
stowarzyszenia. 

Opis wieloletnich starań i konsekwent-
nych działań jest zbyt długi, by go tu 
przytoczyć. Zainteresowani znajdą go 
na stronie internetowej: 
www. MieszkancyLomianek.pl
Z letargu władze zbudziła radna Małgo-
rzata Żebrowska-Piotrak, która odbyła 
spotkania z wiceprezydent Warszawy, 
warszawskim Biurem Polityki Mobilno-
ści i Transportu oraz z Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad. 
W spotkaniach tych wskazywano 
na wspólny interes stolicy oraz nas, 
mieszkańców Łomianek. Warszawa 
nie chce wpuszczać nadmiernej liczby 
aut, a my chcemy szybko do niej doje-
chać. Wszystkim potrzebny jest szybki 
i komfortowy transport zbiorowy do 
Metra Młociny, co zapewni dobudow-
nie buspasów. Dzięki temu rozwiązaniu 
autobusy ominą powstające korki.
W sprawie buspasów uzyskaliśmy 

wsparcie ze strony Komunikacji Miej-
skiej Łomianki, która zamówiła ostat-
nio stosowne opracowanie. Będzie 
ono gotowe zaraz po wyborach, by 
nowe władze mogły szybko zająć się 
rozwiązaniem tego problemu. 
Dzięki sprawnemu transportowi zbio-
rowemu wszyscy zyskają:
• do Warszawy wjedzie mniej samo-

chodów osobowych,
• dla mieszkańców Łomianek to 

oszczędność czasu i wygoda, bo 
chcemy i możemy korzystać z tran- 
sportu zbiorowego,

• dla Łomianek oznacza to także 
wzmocnienie naszej wspólnej 
spółki komunalnej KMŁ, ponieważ 
stwarzamy okazję do jej znaczące-
go rozwoju.

Dlatego warto robić więcej i wychodzić 
poza utarte schematy. 

W 15 minut do Warszawy



W pierwszą i trzecią środę każdego miesiąca w godz. 18-20, w lokalu Nowoczesnej  (budynek Polmo, ul. Warszawska 31)   
dyżuruje prawnik. Mecenas Jarosław Kaczyński udziela bezpłatnych porad, z których skorzystać mogą wszyscy miesz-
kańcy Łomianek.
                                                                                  Serdecznie zapraszamy w imieniu Nowoczesnej.

Dyżur prawnika

Przed kilkoma laty życie mieszkańców 
spokojnej uliczki Przy Jeziorze na terenie  
Dziekanowa zmieniło się nie do poznania.
Drogę wiodącą do Jeziora Dziekanowskiego 
wysypano bowiem podejrzanym, pylącym 
materiałem, który jak się później okazało był 
odpadem, nienadającym się do takich celów. 
W sezonie letnim setki samochodów prze- 
jeżdżających tą drogą powodowały zapylenie 
otoczenia w stopniu uniemożliwiające nor-
malne życie.
Zrozpaczeni mieszkańcy rozpoczęli swą 
drogę przez mękę, zwracając się do wszyst-
kich możliwych instytucji z nadzieją na uzy-
skanie pomocy i poprawę swej sytuacji. 
Trafili wreszcie do Stowarzyszenia „Inicjatywa 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Łomia-
nek”, które zajęło się tym problemem, podob-
nie jak wieloma innymi zgłoszeniami, regular-
nie napływającymi od  mieszkańców.
Już wstępna analiza wykazała, że wzmożo-
ny ruch samochodowy w sposób oczywisty 
wiązał się z utworzonym przy jeziorze Wake-
Parkiem. Aktywność ta jak dotąd wzbudzała 
naszą pełną sympatię. Wzbogacała bowiem 
niewystarczającą ofertę rekreacyjną do-

stępną mieszkańcom Łomianek. 
Przyjrzawszy się jednak szczegółowo działal-
ności WakeParku, dostrzegliśmy, że prowa-
dzony jest on w sposób niedozwolony, od 
samego początku pozostając w konflikcie  
z wieloma przepisami. Przede wszystkim dzia-
łał on w oparciu o zwykłe zgłoszenie robót 
niewymagających pozwolenia na budowę, 
bez wymaganej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach tego przedsięwzięcia oraz 
bez pozwolenia wodnoprawnego. Dodat-
kowo, w konsekwencji budowy pomostów, 
instalacji wież wyciągowych oraz tworze-
nia infrastruktury towarzyszącej, doszło do 
zniszczenia roślinności nadbrzeżnej jeziora. 
Wszystko to działo się w obszarze Natura 
2000, w Warszawskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu, w strefie ochrony siedlisk pachni-
cy dębowej i co najważniejsze – w konflikcie  
z wieloma przepisami dotyczącymi obszarów 
objętych tymi formami ochrony przyrody.
Z mocy obowiązującego prawa odpowie-
dzialność za nadzorowanie przestrzegania 
przepisów o ochronie przyrody na terenie 
gminy spoczywa na burmistrzu. To jego 
niekompetencja spowodowała, że to cie-

kawe przedsięwzięcie funkcjonowło przez 
klika lat na „wariackich papierach”, bez 
wymaganych analiz oddziaływania na śro-
dowisko, bez dostosowanej do skali gene-
rowanego ruchu infrastruktury drogowej,  
w okolicznościach wskazujących ewidentnie 
na negatywne oddziaływanie na środowisko.
Ze strony właściciela WakeParku nie było 
tymczasem widać chęci wyjścia naprzeciw 
problemom mieszkańców, jakie spowodo-
wało jego przedsięwzięcie.
Trudno się więc dziwić, że w tych okolicz-
nościach Stowarzyszenie, działając w inte- 
resie mieszkańców, podjęło działania zmie- 
rzające do wyegzekwowania od WakeParku 
funkcjonowania zgodnego z prawem.
Później okazało się, że nasze zastrzeżenia po-
dzieliły instytucje zajmujące się tą sprawą.
Konsekwencje poniósł organizator przed-
sięwzięcia, a władze, które tolerowały tę 
sytuację, na gwałt szukają winnych. 
Jak myślicie, kto zawinił? Oczywiście, 
„opozycja”.
                          
                         Dariusz Dąbrowski 
                Przedstawiciel Stowarzyszenia

WakePark – kompromitacja urzędu

„Dlaczego dzieci z Łomianek mu-
szą płacić za przejazdy komunikacją 
miejską na terenie gminy, skoro linie 
nr 150, 250, 750 i N56 są dotowane  
z podatków mieszkańców?” – takie 
pytanie nie daje mi spokoju od dłuż-
szego czasu.
We wrześniu 2017 r. Rada Miejska 
uchwaliła dofinansowanie nieodpłat-

nych przejazdów dzieci po terenie 
gminy. Dzięki temu najmłodsi miesz-
kańcy mogli za darmo dostać się: do 
szkoły, na basen, do Domu Kultury czy 
biblioteki.
1 stycznia 2018 r. po podpisaniu 
8-letniej umowy z ZTM w Warszawie  
Łomianki weszły do pierwszej strefy  
biletowej stolicy.
Byłem zadowolony, że dzięki temu 
zmniejszą się koszty transportu do 
Warszawy i po jej terenie, ale… Ale 
okazało się, że nie wszyscy mieszkańcy 
Łomianek zyskają. Stracą dzieci, a wła-
ściwie ich rodzice.

Podpisanie umowy powoduje, że zgod-
nie z jej treścią, w dofinansowywanych 
przez gminę naszych łomiankowskich 
autobusach dzieci z Łomianek za prze-
jazd na terenie gminy muszą płacić! 
Nawet za przejazd na basen w ramach 
zajęć lekcyjnych.
Należy podkreślić, że dzieci z Warszawy 
korzystają za darmo z komunikacji  
w Łomiankach, zaś nasze dzieci muszą 

uiścić opłatę!
Taka sytuacja jest delikatnie mówiąc 
niewłaściwa. Świadczy o nieuwzględ-
nianiu przez władze potrzeb miesz-
kańców Łomianek.
Nasuwa się pytanie: „Czy mieszkańcy, 
którzy mają wybór miejsca płacenia 
podatków (np.: posiadają nierucho-
mości w różnych gminach) wybiorą 
Łomianki?”

Zapłacą rodzice

Jerzy Suda
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Janusz Skonieczny

Burmistrz mógłby prowadzić z miesz-
kańcami konstruktywne rozmowy i kon-
sultacje, które pozwalałyby kształto-
wać inwestycje w sposób najlepszy dla 
mieszkańców. Jednak woli ludzi walić 
po głowie prostym propagandowym 
przekazem.
Nie wierzycie? Oto pierwszy z brzegu 
przykład:  remont ulicy Warszawskiej, 
której najtrudniejsza część miała trwać 
2 miesiące, trwała 5 miesięcy, a z każ-
dym opóźnieniem zamiast ostrzeżenia 
dostawaliśmy ściemę że wszystko idzie 

zgodnie z planem. Dopiero 1 grudnia 
na Warszawskiej przywrócono ruch, 
ale nie przeszkodziło to urzędowi ogło-
sić sukcesu “zgodnego z deklaracjami”, 
podczas gdy jeszcze 22 sierpnia urzęd-
nicy potwierdzali termin 15 września.
To tylko jeden z wielu przykładów ma-
nipulacji których dopuszcza się nasza 
władza. Ba, wiceburmistrz Rusiecki
i przewodniczący rady zostali skazani
prawomocnym wyrokiem za to że 
kłamali, by wygrać wybory., to daje do 
myślenia.
Burmistrz kontroluje przekaz Gazety 
Łomiankowskiej, co roku przeznaczając 
kilkaset tysięcy złotych na promocję 
(czytaj propagandę), posiada system 
powiadamiania mieszkańców przy po-
mocy SMS i prowadzi stronę na face-
booku. To spory zestaw narzędzi dzięki 
którym można by zbierać opinie miesz-
kańców, upewniać, się że są dobrze poin-
formowani i wiedzą o planowanych de-
cyzjach bezpośrednio dotyczących ich 
ulicy. Oto co należy zrobić, by właściwie 
wykorzystać potencjał komunikacyjny:

1. Poprawić przepływ informacji, by 
mieszkańcy wiedzieli o wszystkich 

planowanych konsultacjach spo-
łecznych, zebraniach sołeckich,  
także o wszelkich wydarzeniach 
organizowanych dla mieszkańców, 
nie tylko tych organizowanych przez 
zaprzyjaźnione osoby i organizacje.

2. Umożliwić dostęp do Gazety Ło-
miankowska.pl wszystkim na rów-
nych zasadach  (aktualnie służy ona
promocji zaprzyjaźnionych osób 
i organizacji). Ewentualnie zlikwi-
dować Gazetę Łomiankowska.pl 
i zastąpić ją notatkami prasowymi 
wysyłanymi do wszystkich innych 
mediów działających w Łomian-
kach.

3. Należy rozmawiać z mieszkańcami. 
Burmistrz powinien stale uczestni-
czyć we wszystkich zebrania sołec-
kich i osiedlowych nie tylko, gdy 
zbliżają się wybory.

4. Wnioski składane w konsultacjach 
nie powinny być odrzucane bez 
wyjaśnienia, a wnioskodawcy po-
winni mieć możliwość uczestnicze-
nia w pracach komisji oceniających 
te wnioski. Sama komisja powin-
na zapraszać do dyskusji autorów 
omawianych wniosków.

Łomiankowska propaganda sukcesu

Piotr Rusiecki i Tadeusz Krystecki
skazani z art. 212. KODEKSU KARNEGO

Sygn. akt: III K 651/12, 21 grudnia 2017 r.

Pięknym podsumowaniem akcji Czyste 
Łomianki, prowadzonej przy dużym 
zainteresowaniu mieszkańców, którzy 
z zapałem uczestniczyli w sprzątaniu  
swoich osiedli,  było wspólne sprzątanie 
rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie. 
Ze względu na szczególne rygory 
ochronne obowiązujące w jego gra-
nicach przedsięwzięcie to zostało po-
przedzone szczegółowymi uzgodnie-
niami z Generalną Dyrekcją Ochrony 
Środowiska, która ostatecznie wyraziła 
zgodę na przeprowadzenie akcji.
W sobotę, 16 czerwca, w miejscu zbiórki 
stawiło się ponad 40 dorosłych wolonta-
riuszy oraz towarzyszące im spore grono 
dzieci  i młodzieży. 
Efektem ich kilkugodzinnej pracy było kil-
ka metrów sześciennych śmieci, wyniesio-
nych własnoręcznie z rezerwatu, do usta-

wionego poza jego granicami kontenera.
Z jednej strony cieszy nas duża wrażli-
wość wielu mieszkańców na problemy 
ochrony środowiska, co potwierdziła 
wysoka frekwencja podczas sprząta-
nia rezerwatu, z drugiej zaś martwi, że 
śmieci do rezerwatu ciągle napływają.
Należy podkreślić, że zebraliśmy ich tak 
dużo, mimo że jest to już trzecia ich 
zbiórka w tym miejscu w  ciągu ostat-
nich kilku tygodni. 

z KWW Tomasza Dąbrowskiego. 
To jednak nie koniec. Na trzy dni przed 
naszą akcją do posprzątania terenu wyna-
jęto specjalistyczną fi rmę. Ta jednak po-
sprzątała tylko na przysłowiowym rynku. 
Resztę zrobili sami mieszkańcy.

Wynika stąd niestety, że władze miasta 
zupełnie nie radzą sobie z problemem 
czystości na terenie rezerwatu przyrody.

Czyste Łomianki, nieczyste zagranie
Dariusz Dąbrowski

Więcej informacji na:
www.MieszkancyLomianek.pl /Czyste  ŁomiankiNajpierw, tuż po podaniu do 

publicznej wiadomości infor-
macji o naszych planach, mie-
liśmy do czynienia z naprędce 
zorganizowaną akcją wyprze-
dzającą. Odbyła się ona  bez 
pozwolenia, a uczestniczyło 
w niej poza zastępcą burmi-
strza oraz przewodniczącym 
Rady Miejskiej kilku radnych



Władze wielu miast dzielą pewną wspólną ułomność.  
Patrzą na przestrzeń z perspektywy głównej ulicy. Tam 
starają się lokować wszystko, co może być mieszkańcom  
potrzebne. Jeśli już przyjdzie im do głowy, że potrzebne są 
miejsca integracji i spotkań mieszkańców, to też lokują je  
w ścisłym centrum.
Tymczasem życie społeczności sąsiedzkich toczy się w prze-
strzeni osiągalnej w pieszym lub co najwyżej rowerowym 
zasięgu. To w osiedlach potrzebne są małe lokalne centra. 
Wymóg minimum to skwer z ławeczkami dla starszych  
i placem zabaw dla młodszych, ale najlepiej takim celom 
służy dom spotkań sąsiedzkich. Takie instytucje powstają 
ostatnio w wielu miastach. A dlaczego nie tężnia, taka jaką 
zbudowano w ramach funduszu obywatelskiego na placu 
Hallera w Warszawie?
Oglądałem ją w niedzielne popołudnie, wszystkie ławki 
były szczelnie wypełnione, a dodatkowo tłumek chętnych 
otaczał samą tężnię.

Kiedy władze wsłuchują się w ludzkie potrzeby, okazuje się, 
że ta sama przestrzeń miasta staje się nagle rozleglejsza,  
a miasto zbliża się do jego mieszkańców.

Bliżej domu, bliżej ludzi
Witold Gawda

W działania na rzecz rozwiązania waż-
nego dla mieszkańców problemu, 
jakim jest dojazd do Warszawy, ak-
tywnie włączyło się również łomian-
kowskie koło Platformy Obywatelskiej. 
17 kwietnia 2018 r. odbyło się z na-
szej inicjatywy, przy udziale posłanki 
Kingi Gajewskiej, spotkanie z wice-
prezydent Warszawy Renatą Kaznow-
ską i Biurem Polityki Mobilności  
i Transportu.
Na wstępie poruszono temat trasy S7, 
którą władze Warszawy są zaintereso-
wane, zwracając jednocześnie uwagę, 
że w dalszej perspektywie poprawi 
ona płynność ruchu na ul. Kolejowej 
i Pułkowej. W roku 2014 doprowadzo-
no do zgody i zaprzestania protestów 
dotyczących lokalizacji trasy przebie-
gającej przez Kampinoski Park Naro-
dowy.
W dalszej części spotkania skupiono 
się na poprawie komunikacji z Warsza-

wą, wychodząc z oczywistego założe-
nia, że wynikiem gwałtownego roz-
woju północnej części aglomeracji 
warszawskiej będzie utrzymanie się 
natężenia ruchu na Kolejowej i Pułko-

wej na wysokim poziomie, mimo wy-
budowania północnego wylotu S7.
W tym kontekście Anna Bernatowicz-
-Sobiech, Wojciech Berger oraz Maciej 
Krogulec podnieśli sprawę budowy 
buspasa na ul. Pułkowej oraz koniecz-
ności przeprowadzenia analiz, w tym 
nowego oszacowania wzrostu ludno-
ści w gminach Czosnów i Łomianki. 
Jak stwierdzili przedstawiciele Warszawy, 
prace studialne zostały już zlecone. 
Uczestnicy spotkania byli zgodni, że 
klucz do rozwiązania problemu do-
jazdu do Warszawy leży w stworzeniu 
warunków zachęcających mieszkań-
ców do korzystania z komunikacji zbio-
rowej.
Przedstawiciele władz Warszawy za-
deklarowali zainteresowanie dalszymi 
rozmowami. Kolejne spotkanie będzie 
miało na celu omówienie propozycji 
i dokumentów studialnych.

Komunikacją zbiorową do metra 

Tomasz Rusinek

Budżet  Łomianek pozwala ostatnio na budowanie wielu dróg, ale ciągle dziesiątki  
kilometrów pozostają w tragicznym stanie. Także w naszej Dąbrowie Leśnej jest ich 
niemało np. nomen omen Wyboista, Śliska, Szeroka, Borzobohatego, Żwirowa, Jodło-
wa i szereg innych.
Tymczasem decyzjami o tym, które drogi zbudować, nie rządzi żaden racjonalny plan. 
Podporządkowane jest to politycznemu interesowi utrzymania władzy w gminie.  
Nagradza się jednych, karze brakiem inwestycji innych. Trzeba otwarcie powiedzieć, 
to nasza wina, sami wybraliśmy taką Radę Miejską, która blokuje społeczną kontrolę 
inwestowania. Pan kija i marchewki robi, co mu się podoba.

Gminny inwestor – pan kija i marchewki

Mirosław Guzowski



                   
                         
                    
  

        Aneta Szlupowicz

– Może podwieźć do Łomianek? – sły-
szę za plecami. – Dzień dobry, sąsie-
dzie, dziękuję, ale jestem własnym  
samochodem i czekam na dzieci, które 
jadą metrem.

Zrobiło mi się miło. Fajnie mieszkać  
w małej miejscowości, gdzie więk-
szość ludzi, może nie tyle, że się zna, 
ile rozpoznaje. 
Tuż przy moim domu jest sklep i Lemon 
Tree. Przez dwa lata z mężem prowa-
dziliśmy tę restaurację. Poznaliśmy 
wtedy wielu ludzi z Łomianek. Wszyscy  
okazali się bardzo mili, przyjaźnie nasta-
wieni, otwarci. Razem organizowaliśmy 
wystawy, koncerty czy spotkania po-
dróżnicze...
Dąbrowa dzieli się administracyjnie 
na Dąbrowę Leśną, Rajską, Zachodnią 
i osiedle Równoległa. W Dąbrowie  
Zachodniej wybraliśmy bardzo kre-
atywny zarząd osiedla, który współpra-
cuje z pozostałymi samorządami. Co 
roku mamy Dni Dąbrowy z wieloma 
imprezami dla mieszkańców, czasem 

spotykamy się zimą na biegówkach lub 
robimy sąsiedzkie sprzątanie świata. 
W Dąbrowie onegdaj mieszkało wielu 
artystów. Zainicjowaliśmy zatem stwo- 
rzenie parku artystów na ulicy Zachod-
niej, aby sama ulica stała się wizytów-
ką Dąbrowy. Obok nas mieszka wielu 
czynnych twórców, dlatego też orga-
nizujemy Otwarte Ogrody Artystów 
Dąbrowy. 
Wszystko to są inicjatywy oddolne. Ile 
byśmy mogli jeszcze zdziałać dla naszej 
małej ojczyzny, gdybyśmy mieli popar-
cie władz? Prosiliśmy o ustanowienie 
budżetu partycypacyjnego. Niestety 
nasza gmina wyróżnia się tym spośród 
innych, że nie zachęca mieszkańców 
ani stowarzyszeń do działań inicjatyw-
nych. Dlaczego? No cóż, może jeszcze 
na to przyjdzie czas.

Dąbrowa – cztery osiedla wyjątkowych ludzi 

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

                  

                 
                
                Agnieszka Zdunek

Niegdyś Dąbrowa Leśna była spokojną, 
cichą, podwarszawską osadą. Po utwo-
rzeniu miasta Łomianki staliśmy się czę-
ścią aglomeracji miejskiej. Przez kolejne 
lata, poza nazwą, nic się nie zmieniało. 
Dąbrowa pozostawała na peryferiach, 

nie docierały tu wielkomiejskie inwe-
stycje. Nie przybywało utwardzonych 
ulic, nie robiono kanalizacji… O każdą 
istotną dla mieszkańców sprawę trze-
ba było toczyć boje z władzami miasta,  
które przez kolejne kadencje trak-
towały Dąbrowę jak piąte koło…  
Wszystko, co osiągnęliśmy – zawdzięcza-
liśmy aktywnym mieszkańcom i spo- 
łeczności, która tworzyła się wokół  
kolejnych zadań i dążeń. Pamiętam 
ciężką batalię o utrzymanie połączenia 
autobusowego z Warszawą, starania  
o plac zabaw, walkę o chodnik na Party-
zantów i wiele innych akcji.
W ostatnich latach wiele z tych rzeczy, 
które przedtem wydawały się nie do 
osiągniecia, dostaliśmy niemal na tacy. 
Mamy własną szkołę, zbudowano  
w końcu wodociągi i kanalizację, po-
jawił się długo oczekiwany chodnik 
na Akacjowej, są nawet ścieżki rowe-

rowe i park linowy. Utwardzono kilka 
nowych ulic, jest jako takie połączenie 
autobusowe z Łomiankami. W koń-
cu doczekaliśmy się realizacji wielu 
inwestycji, które od lat postulowano 
na zebraniach mieszkańców. Mamy 
w końcu to, co nam się słusznie, jako 
części Łomianek, należało.
Przy okazji jednak odebrano nam rzecz 
bardzo cenną – straciliśmy głos w na-
szych sprawach. Decyzje podejmowa-
ne są zza biurka, inwestycje robione 
bez konsultacji, panuje niechęć do 
wszelkich oddolnych inicjatyw, na-
rzuca się jedynie słuszne rozwiąza-
nia, lekceważy zdanie lokalnej spo-
łeczności. Wszystko to sprawia, że 
muszę powiedzieć obecnej władzy: 
dziękuję za wszystko, co zrobiliście  
w Dąbrowie, ale boję się tego, co 
jeszcze możecie wymyśleć…

Dąbrowskie refleksje

Władze Łomianek podejmują kolejną 
próbę złamania niezależności Burako-
wa. Ale nie będzie łatwo, bo to wyjątko-
wo dumni mieszkańcy, którzy niezależ-
ność swego osiedla, a niegdyś odrębnej 
miejscowości, cenią sobie bardzo wy-
soko. Oto burmistrz unieważnił uchwa-
łę zebrania mieszkańców określającą 
sposób rozdysponowania skromnego 
funduszu osiedlowego. Może to ozna-
czać niemożność jego wykorzystania  
w bieżącym roku. Pretekstem jest niepo-
wiadomienie burmistrza z 14-dniowym 

wyprzedzeniem o zmianie miejsca i go-
dziny zebrania, która nastąpiła na skutek 
pogorszenia się pogody. 
Dodajmy, że uchwałę unieważniono bez 
żadnej podstawy prawnej oraz mimo 
faktu, że w zebraniu uczestniczyli przed-
stawiciele urzędu, a oficjalna prasa opi-
sała to wydarzenie, nie wspominając  
o jakichkolwiek uchybieniach. Odwoła-
nia od tej niezrozumiałej decyzji w toku, 
ale tego, co myślą mieszkańcy Burako-
wa, już nic nie zmieni.

Buraków ponownie płaci za swoją niezależność

Jerzy Serzysko



Jak sama nazwa wskazuje, po buspasie 
jeżdżą autobusy. Przewożą jednocześnie 
do 100 osób. Gdybyśmy te osoby wsa-
dzili po jednej do samochodu, to po-
wstałby sznurek o długości ok. 500 m. 
Gdyby te samochody ruszyły i sunęły 
w korku, to ogonek ten wydłużyłby się 
do kilometra albo przy większej prędko-
ści do ponad dwóch. 
Jadąc autobusem, dotrzesz do pracy 
szybciej, nie potrzebujesz parkingu, 
koszt troszkę niższy. A do tego można  
swobodniej pomyśleć, napisać SMS,  
pogadać czy poczytać... 

Na ul. Pułkowej jest o jeden samochód 
mniej. To niewiele. Ale przecież do au-
tobusu przesiadłeś się nie tylko ty, jest 
pełny. 
Gdyby wszyscy ci ludzie zostali w autach, 
nasz kilometrowy korek wjeżdżałby na 
drogę długości kilometra z prędkością 
5 km/godz. Po 12 minutach pierwszy sa-
mochód opuściłby korek, a po 24 ostat-
ni. Ależ oni już jadą autobusem i na 
drodze tworzy się 12-minutowa pustka! 
Zero samochodów, można się rozpędzić. 
Korek rozładowany. 
I to jest właśnie BUSPAS!

Jadę samochodem, po co mi buspas?

Grzegorz Umiastowski

Po analizie oświadczeń ma-
jątkowych łomiankowskich 
włodarzy wyłania się obraz 
urzędniczej zachłanności. 
Czyżby służba publiczna stała 
się dochodowym zajęciem?
Ostanie rozstrzygnięcia w kraju 
w obszarze wynagrodzeń wła-
dzy wykonawczej i przyzna-
nych samym sobie nagród 
zwróciły uwagę na ten pro-
blem. Przyjrzyjmy się więc 
Łomiankom.
Piotr Rusiecki, zastępca bur- 
mistrza, który maksymalnie 

może zarabiać około 11 tys. zł miesięcznie, zarobił w roku 
2014 r. – 193 576,80 zł, w 2015 r. – 214 016,40 zł,  
w 2016 r. – 222 029,70 zł, a w 2017 roku ponad 235 000 zł...
Z powyższego wynika, że burmistrz Tomasz Dąbrowski  

(kandydat na posła z listy PIS), przyznawał swojemu zastępcy 
nagrody w kwocie od 5 do 7 tysięcy zł miesięcznie!
W oświadczeniu majątkowym za 2010 rok, a więc w roku  
zanim został zatrudniony w urzędzie w Łomiankach, wykazał 
dochód ze stosunku pracy w wysokości 78 tys. zł, pracując 
w spółce, której udziałowcem był jego ojciec. Otrzymywał 
wówczas z pewnością wynagrodzenie odpowiadające jego 
aspiracjom i kwalifikacjom. Różnica w dochodach pomiędzy 
78 tys. zł a 235 tys. zł jest szokująca!

Wynagrodzenia w sferze samorządowej reguluje Ustawa  
o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samo-
rządowych oraz Rozporządzenie w sprawie wynagradzania 
pracowników samorządowych. 
Z przepisów tych wynika, że burmistrz może otrzymywać 
wynagrodzenie maksymalne w wysokości nie większej niż 
12 525 zł miesięcznie bez nagród. Natomiast zastępca i se-
kretarz mogą otrzymywać nagrody za wybitne osiągnięcia 
w sprawowaniu funkcji w urzędzie.

Piszę o tym w momen-
cie gorącej dyskusji nad 
horrendalnymi nagroda-
mi, jakie przyznali sobie 
członkowie rządu. 
Dla przypomnienia, 75% 
społeczeństwa jest zda-
nia, że nagrody ministe-
rialne powinny być przez 
urzędników zwrócone.
W Łomiankach władza 
także w tym względzie za-
traciła umiar. Służba pu-
bliczna stała się dla nich 
dochodowym zajęciem 
pozwalającym zarabiać 
więcej niż prezydenci naj-
większych miast w Polsce. 
Być może w Łomiankach 
również potrzebne będą 
bilboardy oraz protest 
przed Urzędem…

Oddajcie nagrody!!!
Maria Pszczółkowska



        

Mariola Niecikowska

W dniu 14 czerwca mieszkańcy Łomia-
nek  otrzymali od włodarzy miasta kosz-
towny prezent. Przy Centrum Kultury  
w Łomiankach została bowiem wybudo-
wana scena widowiskowa. Inwestycja ta 
pochłonęła ogromne fundusze. 
Tu pojawia się pytanie, czy 1,5 miliona 
złotych można było inaczej zainwesto-
wać, przeznaczając je na pilniejsze cele, 
a scenę widowiskową wybudować kiedy 
indziej, po zaspokojeniu ważniejszych 

potrzeb i może w bardziej dogodnej  
lokalizacji, gdzie w pełnej krasie mogła-
by spełniać swoją funkcję dla całej spo-
łeczności Łomianek, a nie tylko dla wy-
branych?
Jest to kolejne kontrowersyjne przedsię-
wzięcie, wzbudzające poważne i co istot-
ne – w pełni uzasadnione zaniepokoje-
nie wśród mieszkańców. Dlaczego?
Przede wszystkim dlatego, że realizo- 
wana jest bez porozumienia z miesz-
kańcami osiedla Łomianki Stare. 
Po drugie, scena została wybudowana 
na bardzo małym terenie, co powoduje, 
że widownia będzie mało funkcjonalna.
Dodatkowo inwestor (Urząd Miasta) zu-
pełnie nie przemyślał, że scena położona 
w samym środku osiedla będzie źródłem 
hałasu powstającego w trakcie odbywa-
jących się na niej imprez masowych.  
Co za tym idzie, będzie ona uciążliwa  
dla licznych mieszkańców okolicznych 
domów. 
Kolejny argument, który przemawiał za 
tym, że scena powinna mieć inną  

lokalizację, jest fakt, iż powstała ona  
w bezpośrednim sąsiedztwie wyjazdu 
z garażu Ochotniczej Straży Pożarnej, co 
może stanowić bardzo poważne zagro-
żenie dla uczestników odbywajacych się 
w jego sąsiedztwie imprez.
Następną ważną sprawą, o której wła-
dze zupełnie zapomniały, jest to, że 
przy obiektach użyteczności publicznej 
właściciel obiektu jest zobowiązany do 
zapewnienia miejsc parkingowych. Nie-
stety, w pobliżu sceny nie ma miejsca na 
wybudowanie parkingu. 
Jest to stara część Łomianek z gęstą za-
budową i ciasnymi uliczkami. To, że zna-
lezienie miejsca do parkowania w tej 
okolicy graniczy z cudem, wie już chyba 
każdy mieszkaniec Łomianek, z wyjąt-
kiem władz, które ten swój autorski po-
mysł realizują.
Nasuwa się pytanie: kto odpowiada za 
tę kosztowną i nieprzemyślaną inwesty-
cję? Komu wreszcie ma ona służyć, jeśli 
nie mieszkańcom?

1,5 miliona i... scena gotowa!

                   
                   Grzegorz Orlecki

Drogi, wielkie tranzytowe arterie są 
i będą rzeczywistością naszej gminy. 
Przynoszą nam one różne uciążliwości, 
wśród których codzienny monotonny 
hałas jest prawdziwym utrapieniem  
dla wielu z nas.  Dziś dotyczy to w naj-
większym stopniu osiedli i sołectw leżą-
cych wzdłuż ul. Kolejowej. Mieszkańcy 
Osiedla Majowego, Łomianek Central-
nych, Łomianek Górnych zapytani 
przeze mnie o najważniejszy problem, 
wymieniają hałas z krajowej siódemki 
jako jedno z najważnych utrapień w ich 

codziennym życiu. Oczywiście dotyczy 
to również Dąbrowy, Dziekanowa oraz 
Sadowej. Już niebawem, w związku  
z planami budowy wylotu S-7 i ewen-
tualnością powstania trasy legionow-
skiej,  może takich miejsc być znacznie 
więcej. Wydaje się jednak, że dla nie-
których ten monotonny hałas ma wła-
ściwości usypiające, bo dla przykładu 
władze gminy nigdy na poważnie się 
nim nie zajęły.
Silny społeczny ruch zmusił burmistrza 
do zmiany stanowiska w sprawie smo-
gu. Przeszedł on trudną drogę od „nie 
ma takiego problemu” sprzed kilku lat, 
do zamontowania na terenie gminy 
czujników zanieczyszczeń.
W kraju powoli rodzi się podobny ruch 
związany z hałasem. Jeśli i u nas nie po-
dejmiemy zdecydowanie tego tematu, 
to nic się nie zmieni. Ekrany dźwięko-
chłonne montowane są wszędzie, tylko 
nie w Łomiankach. I nie muszą to być 
wątpliwej urody plastikowe panele.
Analizowaliśmy temat już przed laty  
i z rozpoznania Iwony Bajek wynika,  
że istnieje ciekawa oferta ekranów  
przystosowanych do szybkiego zaziele-
nienia.
Z istnieniem na naszym terenie dróg 
krajowych łączy się pewien paradoks. 

Wpływają one na życie mieszkańców  
w stopniu większym niż jakakolwiek 
inna inwestycja, a jednocześnie pozo-
stają poza naszą kontrolą. Burmistrz 
Łomianek może tylko prosić, wniosko-
wać, lobbować. Nie może niczego na-
kazać.
Dlatego gdy będziemy wybierali wła-
dze naszej gminy, pamiętajmy, że umie-
jętność dogadywania się i talenty ne-
gocjacyjne mogą nam przynieść więcej 
dobrego niż twardy upór i organizowa-
nie protestów.
A już z całą pewnością nie rozwiąże na-
szych problemów ten, kto ich nie do-
strzega, bo rozmowę z mieszkańcami 
zastępuje propagandą.

Co słychać? Hałas!



Minęły już blisko dwa lata od chwili, 
kiedy Urząd Gminy „fetował” i za-
chwycał się rozliczeniem wielomi-
lionowego projektu inwestycyjnego 
w zakresie budowy 69 kilometrów 
kanalizacji sanitarnej, 62 kilometrów 

sieci wodociągowych oraz rozbudowy 
i modernizacji oczyszczalni ścieków. 
Wszystkie te inwestycje były współ-
finansowane z programów unijnych 
w ramach perspektywy finansowej 
2007–2013. 
Dziś warto zadać sobie pytanie, dla-
czego nie udało się złożyć wniosków  
o dofinansowanie na inwestycję na 
terenie Dziekanowa Leśnego w kolej-
nej perspektywie finansowej, czyli 
na lata 2014–2020? Skoro odbyły się  
już trzy rundy konkursowe w ostat-
nich dwóch latach oraz przez wzgląd 
na fakt, iż byłoby to dokończenie in-
westycji wodociągowych i kanalizacyj-
nych, aspirowanie o te środki było jak 
najbardziej zasadne. Tym bardziej, że 
dalsze wsparcie inwestycyjne przy 
udziale środków unijnych będzie moc-
no ograniczone. 
Obecna władza dostała od miesz-
kańców Łomianek duży kredyt zaufa-
nia. Jednak przez brak elementarnej 

zdolności do prowadzenia dyskusji 
oraz arogancję, kredyt ten jest stale 
marnotrawiony. Władze nie konsul-
tują  swych planów i zamierzeń lub 
ignorują wnioski płynące z takich kon-
sultacji. Stąd coraz więcej inwestycji 
chybionych, rozmijających się z najpil-
niejszymi potrzebami i oczekiwaniami 
mieszkańców.
Nieprzedstawianie  harmonogramów 
perspektywicznych dotyczących in-
westycji w Dziekanowie Leśnym może 
świadczyć o braku pomysłu na dalszy 
rozwój sołectwa. 
Wszystkie działania inwestycyjne,  
z którymi mieliśmy do czynienia przez 
ostatnie osiem lat, to działania doraź-
ne i mocno spóźnione, realizowane 
na zasadzie „gaszenia pożaru”. 
Dlatego powinniśmy się wspólnie za-
stanowić, co będzie dalej, przygoto-
wać plan i konsekwentnie wcielić go 
w życie.  
Mieszkańcy Łomianek pracują nad tym.

Czy będzie kolejny sukces, tym razem na terenie Dziekanowa Leśnego?

Paweł Bohdziewicz

Planowana inwestycja Mała Obwodni-
ca śladem Kościelnej Drogi forsowana 
przez władze Łomianek, drastycznie 
zaburzy istniejący układ funkcjonalny 
w tej części gminy – z jednej strony 
wprowadzając intensywny ruch z Czo-
snowa i okolic w cenne przyrodniczo 
tereny o dużych walorach rekreacyj-
nych, w innym miejscu zaś istotnie 
zakłóci życie mieszkańców już po-
wstałych osiedli, liczących na drogę  
o wyłącznie lokalnym charakterze. 
Jako mieszkanka czuję się bardzo za-
niepokojona planowanymi zmianami. 
Miejsce, w którym mieszkam, jest mi 
bliskie, dlatego uważam, że ze względu 

na wiele walorów zasługuje na więk-
szą uwagę i przemyślane decyzje  
inwestycyjne. 
Historycznie Kościelna Droga jest naj-
starszą drogą w Łomiankach, powstałą 
po 1460 roku. Prowadziła wtedy od  
dworu i wsi Łomianki do kościoła  
w Kiełpinie. Na znaczeniu straciła do-
piero po wielkiej powodzi w 1844 r. 
Kiedy rozpoczął się etap przenosze-
nia wsi Łomianki i Kiełpin na wyższe 
miejsca, wzrasta rola ulicy Rolniczej, 
a w połowie XIX wieku powstaje trakt 
bity łączący Warszawę z Kazuniem, 
 

czyli obecna ul. Warszawska. 
Z perspektywy czasu widać, że dzięki 
rozbudowie terenów wyżej położo-
nych od Kościelnej Drogi, obszar ten 
nie został silnie zurbanizowany i stał 
się cenną enklawą przyrodniczą m.in.  
dzięki J. Kiełpińskiemu i Kępie Kiełpiń-
skiej. Tereny te stanowią wartościowe 
miejsce pod względem kulturowym, 
turystycznym i rekreacyjnym nie tylko 
dla mieszkańców Łomianek, ale i War-
szawy. Chociażby z tego powodu po-
winny być bezwzględnie chronione.

Nasza Kościelna Droga

Agnieszka Gawron-Smater



                            

Marcin Etienne

„(…) lepiej, żeby ten, kto wzbudza w nas 
strach, bardziej bał się nas” 
                                                – Umberto Eco

Klub Radnych Niezależnych liczy pięć 
osób na 21 radnych. Wszystkie więc 
składane przeze mnie wnioski upadają. 
„Z dniem, kiedy objąłem funkcję bur-
mistrza, skończyła się demokracja” 
– oznajmił bez ogródek Tomasz Dą-
browski już na początku swej kadencji.

Gorzka to prawda. Władza pozbawio-
na kontroli degeneruje się szybko. Stąd 
tak widoczne dziś arogancja, samowola  
i lekceważenie prawa.
Każdy, kto stanie na drodze rozpasa-
nej władzy – to wróg. Tym groźniejszy, 
że staje w szranki z otwartą przyłbicą, 
uczciwy i bezkompromisowy.
Taka właśnie rola przypadła w obec-
nej kadencji mnie oraz radnym z Klubu  
Radnych Niezależnych.
Ujawniam zatem pozaprawne, samo-
wolne i godzące w dobro mieszkańców 
działania naszej łomiankowskiej grupy 
trzymającej władzę. Pełną dokumen-
tację zarzucanych nieprawidłowości 
zawsze prezentuję publicznie. Gdy wy-
maga tego interes publiczny, zgłaszam 
sprawy organom ścigania.
Przypuszczono więc na mnie frontal-
ny atak z użyciem lokalnych mediów, 
kancelarii prawnych zatrudnianych na 
zlecenie Urzędu Miejskiego, Straży 
Miejskiej, a nawet policji. A wszystko to 
finansowane jest z pieniędzy podatnika.
Straż Miejska sprawę sądową prze-
grała, a sąd w uzasadnieniu określił 
działania burmistrza jako represyjne. 

Burmistrz i wiceburmistrz wytaczali mi 
też indywidualne procesy. 
Tomasz Dąbrowski skarżył mnie, gdy 
wypominałem mu, że niepełnospraw-
nym dzieciom zabiera pieniądze. 
Sprawę w sądzie przegrał. 
Piotr Rusiecki skarżył mnie o to, że wska-
zywałem go jako osobę odpowiedzialną 
za burdy pseudokibiców w Łomiankach. 
Trzykrotnie apelował i tyleż samo razy 
przegrał.
Ostatnio dopuszczono się wyjątkowo 
obrzydliwej prowokacji. Tym razem 
uderzono nie tylko we mnie, ale rów-
nież w dzieci uczestniczące w zorga-
nizowanej dla nich imprezie. Sprawę 
zgłosiłem na policję, prosząc jedno-
cześnie o dyskretną ochronę imprezy. 
Sprawa w toku.

Wobec nieuczciwości i zwykłego łajdac-
twa zawsze jestem i będę bezkompromi-
sowy. „Ci, którzy chcą władzy i ją osiąga-
ją, żyją w ciągłym strachu, że ją stracą”  
(Veronica Roth). Gdy jednak ją stracą 
– ich następcy naprawią wszystkie  
wyrządzone mieszkańcom krzywdy… 
Dopilnuję tego, by tak się stało.

Władza absolutna deprawuje absolutnie

                   
                         
          

                  Elżbieta Podolska

Władza w Łomiankach jest chora. Cho-
robą tą jest arogancja i hipokryzja.  
W okresie ostatnich ośmiu lat władza 
w Łomiankach zawłaszczyła wszystkie 
instytucje gminne, służba społeczna 
stała się fasadą bezkarnego wzbogaca-
nia się i niemoralnego postępowania.
Jest niekontrolowalna, nietykalna i bez- 
karna. Brak jakiejkolwiek kontroli ze 
strony rady miejskiej daje burmistrzo-
wi Tomaszowi Dąbrowskiemu i jego 
zastępcy Piotrowi Rusieckiemu władzę 
niemalże absolutną, a głównym ich  
celem jest  utrzymanie przywilejów. 

Czym jest ta arogancja?
• Arogancją jest przekazanie pełni 

władzy przez Tomasza Dąbrowskie-
go swojemu zastępcy, skazanemu 
prawomocnym wyrokiem sądu za 
kłamstwa wyborcze. (Sygn. Akt III K 
651/12 z 21 grudnia 2017 r.) 

• Arogancją jest próba ośmieszania 
i dyskredytowania na łamach gaze-
ty gminnej radnego, który ośmiela 
się krytykować burmistrza. Na-
syłanie na niego Straży Miejskiej 
podczas trwania sesji rady miej-
skiej, tym samym uniemożliwiając 
mu pełnienie funkcji społecznej. 
Nosi to znamiona prześladowania. 
(Sąd Rejonowy Warszawa-Żoliborz 
Sygn. Akt III W 748/18)

• Arogancją jest wzywanie Straży  
Miejskiej w celu zastraszenia miesz- 
kańców podczas sesji Rady Miej-
skiej w Łomiankach. (Sesja RM 
z 25 stycznia 2018 r. – uchwalanie 
planów przestrzennych dla Dzieka-
nowa Polskiego.)

• Arogancją jest pozbawianie so-
łectw i osiedli należnych im fun-
duszy tylko dlatego, że ich przed-
stawiciele mają inną wizję rozwoju 
danego osiedla (Dziekanów Bajko-
wy, sołectwo Łomianki Chopina).

• Arogancją jest wynagrodzenie za-
stępcy burmistrza Łomianek Piotra 
Rusieckiego – w latach 2011-2017 
zarobił ponad 1 300 000 zł (jeden 
milion trzysta tysięcy złotych).

• Arogancją jest wykorzystywanie 
gazety gminnej Łomiankowska.pl, 
finansowanej z podatków miesz-
kańców, do walki z „niepokorny-
mi” radnymi i mieszkańcami.

• Arogancją jest totalne krytykanc-
two w stosunku do osób spoza 
własnej koterii.

• Arogancją jest dyskredytowanie  
innych osądów i przekonań oraz 
publiczne ich piętnowanie i ośmie-
szanie (tzw. czerwona gazeta).

• Arogancją jest organizowanie 
pseudokonsultacji, których zada-
niem jest stwarzanie pozorów de-
mokratycznego uczestnictwa spo-
łeczeństwa w procesie decyzyjnym,  
a tym samym traktowanie miesz-
kańców z pogardą. 

Idąc do wyborów jesienią 2018 roku, 
pamiętajmy słowa ks. Jerzego Popie-
łuszki: 
„Jeśli z wygodnictwa czy lęku  
poprzemy mechanizm działania zła, 
nie mamy wtedy prawa tego zła  
piętnować”.

Arogancja władzy


