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Zorganizowaliśmy wiele spotkań, podczas których miesz-
kańcy mogli zapoznać się z naszymi planami naprawy 
gminy, a my wysłuchaliśmy ich propozycji.
Spotkania odbyły się w Dziekanowie Bajkowym, Dzieka-
nowie Leśnym, Dziekanowie Polskim i Sadowej. Uczest-
niczyliśmy też w zebraniach i spotkaniach organizowanych 
przez samorząd osiedlowy w Burakowie, Dąbrowie Leśnej, 
Dąbrowie Zachodniej, Łomiankach Dolnych i Prochowni.
W wielu z nich brali udział radni burmistrzowscy, których
niekompetencja przyjmowana była przez mieszkańców 
z przerażeniem i niedowierzaniem. 

Jako przedstawiciele rządzącej większości nie potrafi lii 
odpowiedzieć na najprostsze nawet pytania. Chociażby 
takie jak: „Dlaczego głosował pan w sposób niekorzystny 
dla mieszkańców naszego osiedla czy sołectwa?”.
Dla przykładu radny Krzysztof Wawer odpowiedział na 
tak zadane pytanie: „Bo tak powiedział nam burmistrz”.
Radny Graf przyciskany pytaniami: „Co pan zrobił dla na-
szego sołectwa?”, zaczął opowiadać o jakichś milionach 
złotych, które zaoszczędziła gmina, o sołectwie nie potra-
fi ł powiedzieć praktycznie nic.
Radni ci nie mają najmniejszego kontaktu ze swoimi 
wyborcami. Ani nie znają ich problemów, ani nie chcą 
słyszeć o ich oczekiwaniach czy wręcz żądaniach. Za to 
bardzo dokładnie słuchają burmistrza. Ten zaś rewanżuje 
się im pochwalnymi artykułami zamieszczanymi w prasie 
wydawanej za nasze wspólne pieniądze. Pełna komitywa!
Dzięki bezpośrednim spotkaniom możemy dowiedzieć się 
o naszych reprezentantach znacznie więcej niż z urzędowo-
propagandowej gazety.

W końcu czerwca wystartował przy ul. Wiślanej,  przy ba-
zarku nasz punkt informacyjny. Co sobotę w godzinach 
8:00–13:00 jesteśmy do dyspozycji mieszkańców. Rozma-
wiamy o tym, jak powinna wyglądać nasza gmina, co trzeba 
zmienić. Nasi rozmówcy pokładają w nas duże nadzieje. 
Wiedzą, że w obecnym układzie władzy ich problemy 
nie mają szans na rozwiązanie. Szczególne obawy budzi 
kuriozalny projekt Małej Obwodnicy Łomianek śladem 
Kościelnej Drogi i sprzeczne deklaracje służb burmistrza 
w tym zakresie. Dają o sobie znać dziesiątki ognisk zapal-
nych i sytuacji, w których ludzie czują się zlekceważeni 
przez władzę. Rozmawiamy o domu spotkań sąsiedzkich 
w Burakowie, o ul. Grzybowej, ul. Zachodniej, o stadionie, 
o funduszu sołeckim Dziekanowa Bajkowego, o remoncie 
ul. Warszawskiej, o wycince drzew i lekceważeniu otacza-
jącej nas przyrody oraz wielu innych sprawach.

Przedstawiciele Mieszkańców Łomianek docierają także
do swoich sąsiadów, dyskutując z nimi o nurtujących ich 
problemach. To niezwykle cenne uzupełnienie innych spo-
tkań. Wiele osób nie angażuje się społecznie, nie uczest-
niczy w zebraniach, dlatego rozmowa na progu ich domu 
jest jedyną okazją, by te osoby poznać, dowiedzieć się 
o sprawach, o których dotychczas nikomu nie mówili.
Działa też nasza infolinia 22 376 28 26, za pośrednictwem 
której można skontaktować  się z naszymi przedstawicielami.
Rozmowa to najważniejszy element naszej oferty dla 
Łomianek. Chcemy rozmawiać teraz i będziemy rozmawiać 
w przyszłości, jeśli obdarzycie nas Państwo swym zaufaniem. 
Nasza inicjatywa powstała jako ruch wielu grup działających 
na rzecz mieszkańców. Tacy jesteśmy i takimi pozostaniemy.

Rozmowy z naszymi przedstawicielami

Porozmawiajmy, bo bez rozmowy żadna władza nie może 
uczciwie służyć mieszkańcom. Warto rozmawiać z nami, 
z ludźmi, którzy zawsze 
sprawy mieszkańców 
będą przedkładać po-
nad układy władzy. 
Wiemy już, jak może 
działać Rada Miejska 
zdominowana przez ludzi 
„dobrze współpracują-

cych” z pewnym burmistrzem. Tacy radni w ostatniej ka-
dencji nigdy w sporze burmistrza z mieszkańcami nie stanęli 

po stronie tych drugich, 
choć to im zawdzięczają 
swój mandat. 
Z obserwacji wynika, że 
nie ma żadnych podstaw 
do oczekiwania tego od 
nich również w przy-
szłości.

Porozmawiajmy
o Ł  MIANKACH

Rozmowy na bazarkuRozmowy w sołectwach i osiedlach



Biorę do ręki swój telefon, wyszukuję nazwisko  
Joanna Cackowska i usuwam kontakt. 
Choć wydaje się to nieprawdopodobne, to zdaję 
sobie sprawę, że już nigdy z tego numeru nie  
skorzystam. Usuwam go z listy, ale nie chcę usu-
nąć z pamięci. To była ważna osoba. 
Bardzo ważna dla społeczności, w której żyła. 
Opiekowała się swoją małą szkołą w Sadowej 
jak własnym dzieckiem. Walczyła o nią, mimo 
iż przegrywała wielokrotnie z władzami gminy,  
które z uporem godnym lepszej sprawy dążyły do 

zmarginalizowania i w perspektywie do likwidacji 
tej placówki. 
Ten spór kosztował Ją wiele zdrowia, lecz nie  
dawała za wygraną. Niestety władze gminy nie 
potrafiły zachować się uczciwie wobec dzielnej 
dyrektorki tej małej szkoły. 
Zabrakło im też taktu w sytuacji ostatecznej, pod-
czas pogrzebu Joanny Cackowskiej, kiedy wśród 
szeregu wystąpień zabrakło pożegnania od jej 
pracodawcy – burmistrza Łomianek.

JOANNA CACKOWSKA - będziemy pamiętali

Miałem sen, sen o Łomiankach. We śnie tym  projektant i budow-
niczy przestali być wyroczniami, co i jak ma być zrobione na  
NASZEJ ULICY!  We śnie tym nie radny odsłaniał znak zaro-
śnięty zielenią i malował  pasy.  Robili to kompetentni urzęd-
nicy, bo po pierwsze wiedzieli jak to robić, a  po drugie celem 
ich działania nie była ich wygoda, lecz wygoda mieszkańców.  
W tej wyśnionej rzeczywistości skuteczny był jeden nasz tele-
fon, na który nikt się nie obrażał. Nasz, niekoniecznie radnego. 
A na NASZEJ uliczce było miejsce i na klasy do dziecięcej 
zabawy, i na ławeczkę pod platanem, o ile sobie tego zaży-
czymy! Po krótkiej i miłej rozmowie z gminnym urzędnikiem 
znaleźliśmy też sposób na budowę ronda w pobliżu oraz  
lepszego skrzyżowania!

Niestety sny mają to do siebie, że choćby były najpiękniejsze, 
to kiedyś się kończą. Pora wrócić do realnego świata, a w nim...
wydaje się, że nikt z odpowiedzialnych za łomiankowskie  
inwestycje nie rozumie, że: raz zrobiona i wykończona ulica 
to twór trwały i kosztowny. Że to nie śmichy-chichy i dema-
gogia, lecz konieczność racjonalnego wydawania naszych 
pieniędzy z budżetu gminy. Ulica, która ma służyć dziesiątki 
lat, musi być niemal doskonała technicznie, użytkowo i este-
tycznie. Musi być w każdym detalu przemyślana. Nie może 
powstawać w rytmie gwarantującym, że stanie się kiełbasą 
wyborczą. A w dodatku NASZA ULICA powinna być napraw-
dę NASZA. Ma na niej być miejsce zarówno dla samocho-
dów, rowerów, jak i pieszych. W jej otoczeniu mają rosnąć 
zielone trawniki, kolorowe kwiaty, krzewy i NASZE drzewa. 
Musi się na niej znaleźć miejsce na postój samochodu dla  

gościa. I to nie w drodze żadnej łaski, lecz z przeświadczenia 
o powinności urzędu wobec mieszkańców, którzy te potrzeby  
finansują. Ma to być reguła mająca swe podstawy w racjonal-
nym myśleniu, odnosząca się tak do ul. Warszawskiej,  jak i do 
najmniejszej ulicy w mieście. Podajcie mi jeden choćby powód, 
dla którego mielibyśmy z tego wszystkiego rezygnować? 
Żeby mój sen mógł stać się jawą, podstawą myślenia o inwe-
stycjach musi być chęć zagospodarowania przestrzeni miejskiej  
w sposób przyjazny jego mieszkańcom. W przeciwnym razie 
daremny nasz trud i stuprocentowa gwarancja utopienia kolej-
nych środków w błocie.

A tymczasem... Warszawska to niekończący się remont remontu 
z dziwnym lewoskrętem dla wybranych, którzy nic nie dali 
gminie poza jednorazową opłatą. A my mieszkańcy na ten  
remont płaciliśmy w podatkach latami! To podtopione chodniki 
na kilkudziesięciometrowych odcinkach wzdłuż tej ulicy, już po 
pierwszym po remoncie większym deszczu.

Po co nam Zachodnia, piękna tylko na fotkach z urzędu? Po co, 
jeżeli nikt nie przejdzie się jej nowym chodnikiem od początku 
do końca, bo niedokończona i to niestety na lata. Podobnie jest 
tam z przejazdem rowerem.

Należy pamiętać, że nie wystarczy dużo budować, trzeba 
budować z sensem, dla nas mieszkańców, a nie dla zdjęć 
w gazecie. Życie szybko zweryfikuje fikcję na nich uwiecz-
nioną, choćby były najpiękniejsze.

Przywrócić mieszkańcom ulice!
Jan Umiastowski



Stowarzyszenie Łomianki Razem uak-
tywniło się po kilku latach uśpienia,  
w wyborczym roku 2018 przeprowa-
dzając spektakularne akcje blokowania 
ul. Kolejowej. Czy aby te specyficzne 
miesięcznice nie miały na celu zmylić nas 
co do prawdziwych interesów człon-
ków tej organizacji? 
Internet ma to do siebie, że każda opu-
blikowana w nim informacja zostawia 
ślad. Można próbować ją dogłębnie 
wykasować, lecz to trud daremny. Za-
wsze znajdzie się kolejna kopia, co 
pozwala przeczytać stare teksty, np. 
sprzed pięciu lat, mówiące o Stowarzy-
szeniu Łomianki Razem.
Jego członkowie deklarowali wtedy, że 
są zainteresowani monitoringiem poczy- 

nań władz i w takim kierunku będą dzia-
łać. Niestety, nie można stwierdzić, czy 
tak jest nadal, bo oficjalna witryna in-
ternetowa stowarzyszenia www.lomian-
kirazem.pl została gruntownie zmienio-
na, natomiast zachowanie liderki tego 
ugrupowania na sesjach Rady Miejskiej 
niezbyt pasuje do tego celu. Jest ona  
bowiem absolutną rekordzistką w skła-
daniu wniosków o zamknięcie dyskusji.

Z drugiej strony zastanawia fakt, że 
stowarzyszenie już u swych początków 
skupiało, jak można wyczytać w doku-
mentach, „osoby będące właściciela-
mi nieruchomości w granicach Gminy 
Łomianki”. Nawet niezbyt biegły detek-
tyw doszuka się w tym przypadku mo-
tywu działania takiej grupy interesów. 
Z publicznych wypowiedzi przedstawi-

cieli stowarzyszenia wynika jasno, że 
celem tej organizacji jest doprowadze-
nie do odrolnienia jak największych ob-
szarów gminy na terenach od wału wiśla- 
nego w kierunku terenów już zurbanizo-
wanych. Wtedy wartość rynkowa dzia-
łek wielokrotnie wzrośnie, a ich właści-
ciele osiągną konkretne korzyści. 
Czy jest coś złego w tym, że chce się  
zarobić? Raczej nie! Pod warunkiem 
jednak, że nie głosi się publicznie cał-
kiem czego innego. Tymczasem rozgłos 
akcji blokady drogi i prospołeczne de-
klaracje wydają się być w sprzeczności 
z odszukanymi przez nas założycielskimi 
deklaracjami Łomianek Razem. 
To przykre, gdy wykorzystuje się 
szczytne idee do załatwiania swoich 
partykularnych interesów!

Łomianki Razem... w interesach
Kamila Urbańska

W odpowiedzi na naszą akcję Czyste Łomianki Urząd Miejski 
postanowił wdrożyć nową inicjatywę związaną z zaśmieca-
niem naszej okolicy.
Wyobraźmy sobie, że ktoś postawił przed nami zadanie 
zwiększenia ilości śmieci wyrzucanych do lasu i na łąki.  
Jakie podjęlibyśmy działania? Pierwsza myśl, jaka się nasuwa, 
to wprowadzenie utrudnień w przyjmowaniu śmieci do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunal-
nych (GPSZOK).
Nie wiemy, czy tak sformułowano cel nowego programu, 
wiemy jednak, że takie podjęto działania. Żeby przywieźć 
śmieci do GPSZOK, trzeba odnaleźć potwierdzenie przelewu 
lub wpłaty i okazać je obsłudze. Wielu osobom zajmie to 
więcej czasu niż podjechanie do najbliższego zagajnika.
Efekty są już widoczne. Rosną sterty śmieci w miejscach, 
które wydawały się być doprowadzone do porządku. 
Mozolnie budowana świadomość, że nie warto zaśmiecać, 
bo prościej jest zawieźć odpady w miejsce do tego prze-
znaczone, właśnie się załamuje.

Wybranym jesienią władzom gminy przyjdzie odbudowy-
wać zniszczone jednym zarządzeniem nawyki mieszkańców 
i na nowo podjąć walkę o Czyste Łomianki.

Program zaśmiecania gminy
Witold Gawda
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Akcja „W 15 minut do Warszawy”

Ogłaszamy sprzątanie rezerwatu przyrody
Jezioro Kiełpińskie

Uruchamiamy stoisko przy bazarku

Akcja „Porozmawiajmy o Łomiankach”

Tydzień później:
KMŁ ogłasza konkurs na koncepcję bus pasa

10 dni później:
burmistrz sprząta jezioro

2 tygodnie później:
stoisko radnych burmistrza na bazarku

W tym samym tygodniu:
rusza strona „zadaj pytanie radnemu”

X

X

X

X

Dobra akcja rodzi reakcję



Zebrane przez Redakcję

Mieszkańcy Łomianek nie mogą liczyć 
na rzetelną kontrolę ze strony komisji 
rewizyjnej Rady Miejskiej zdominowa-
nej przez przyjaciół burmistrza. 
Bierzemy więc sprawy w swoje ręce. 
Dziś doniesienia naszych audytorów  
z Dąbrowy.

1. Remont ul. Zachodniej
Za projekt remontu ul. Zachodniej 
(zwanego przebudową) burmistrz za-
płacił dwukrotnie. Najpierw, za całą 
długość ulicy (ok. 1070 m) pomiędzy 
ulicami Wiślaną i Sierakowską, wyko-
nany przez firmę Biuro Prac Inżynier-
skich Sp. z o.o. zapłacono ok. 35 000 zł 
(informacja od wykonawcy).
Projekt nie spodobał się jednak wło-
darzom, więc na jego podstawie wyre-
montowano tylko połowę ulicy (ok. 570 
m). Na pozostałą część (ok. 500 m), od  
ul. Zielonej do ul. Sierakowskiej zamó-
wiono nowy projekt w firmie RAWAY 
R.P., za który zapłacono po raz drugi 
kwotę około 50 000 zł (dokładne dane 
do uzyskania w UMIG Łomianki w try-
bie dostępu do informacji publicznej). 
W celu zrealizowania inwestycji wzdłuż  
całej ul. Zachodniej wycięto wszystkie  
stare drzewa, (niektóre o średnicy ponad 
1 m), a w całych Łomiankach liczbę wycię-
tych drzew szacuje się na kilkaset. Gmina 
podobno walczy ze smogiem, bez drzew 
to walka z góry skazana na porażkę!
Ścieżka rowerowa na ul. Zachodniej 
prowadzi donikąd (zaczyna się na rowie 
przy ul. Wiślanej, a kończy na dębie 

przy ul. Sierakowskiej. Ścieżkę zaprojek-
towano tak, że na jej środku stały cztery 
słupy energetyczne. Przesunięto je 
dopiero po interwencji mieszkańców! 
Koszt należy oczywiście doliczyć do in-
westycji, w której zakres robót wciąż 
się powiększa, a potrzeby społeczne  
w żaden sposób ich nie uzasadniają! 
Wygląda jakby inwestorowi zależało  
na zawyżaniu kosztów tej inwestycji.

2. Drzewka wzdłuż ul. Sierakowskiej
Po raz kolejny wzdłuż Sierakowskiej, na 
odcinku od ul. Zachodniej do ul. Łuże, 
posadzono ok. 200 drzewek. Koszt za-
kupu sadzonek, palików, robocizna, 
transport, to łącznie kilkanaście  tys. zł. 
Tymczasem 80% sadzonek właśnie zno-
wu uschło, bo nikt o nie nie dbał. Będą 
prawdopodobnie posadzone po raz 
trzeci. Pieniądze zostały zmarnowane, 
a środki te mogły posłużyć np. do na-
prawy nawierzchni tej drogi, czy choćby 
na poprawę widoczności: wykarczowa-
nie chwastów i krzewów-samosiejek, 
które skutecznie zasłaniają pobocza,  
a także wycięcie spróchniałych i grożą-
cych wywróceniem suchych brzóz ro-
snących tuż przy drodze.

3. Chodnik przy ul. Sierakowskiej (od-
cinek pomiędzy ulicami Irysa i Zachod-
nią) 
Przy ul. Sierakowskiej  dużym nakładem 
środków wybudowano chodnik wysta-
jący 40-50 cm nad poziom jezdni! Nie 
sposób zejść bezpiecznie z krawężnika, 
ani nań wejść z jezdni np. z wózkiem 
czy rowerem. Inwestycja była bardzo 

potrzebna i oczekiwana przez miesz-
kańców, ale to kolejny przykład złego 
projektu, lub braku nadzoru inwestor-
skiego, a w efekcie, marnotrawstwa 
publicznych pieniędzy, bo przecież bę-
dzie musiała być poprawiona. 

 4. Ścieżki rowerowe
Bardzo potrzebne i od dawna postulo-
wane drogi rowerowe za sprawą fun-
duszy europejskich dostały wreszcie 
zielone światło. Zbudowano ich wiele. 
Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, 
że bardziej chodziło o to, by się nimi 
chwalić niż nimi jeździć. Wspomina-
liśmy już o ścieżce donikąd na ul. Za-
chodniej.
Na ul. Partyzantów naprzeciwko szkoły 
ścieżka wjeżdża na nasyp wysokości 
kilku metrów i gwałtownie opada na 
wyjazd z ul. Narciarskiej. 
Przy ul. Brukowej-bis ścieżka przero-
biona z chodnika, który był wystarcza-
jący dla rowerów, bo pieszych tam nie 
ma, nagle urywa się w połowie. 
Droga rowerowa wybudowana wzdłuż 
ul. Armii Poznań z pewnością nie dała 
efektu ekologicznego. By ją zbudować, 
wycięto 123 drzewa. 
Szczególnym przypadkiem jest ul. War-
szawska, gdzie dokładnie w miejscu sta-
rej zbudowano nową ścieżkę, zrywając 
dopiero co położoną  nawierzchnię na 
drodze rowerowej. 
Remontowi głównej ulicy Łomianek 
poświęcić będzie trzeba jednak więcej 
uwagi, bo nasuwa on zbyt wiele wąt-
pliwości.

Społeczna kontrola inwestycji

Sobotnie przedpołudnie, na bazarku 
zamieszanie, radiowóz, policjanci wo-
kół grupki mężczyzn. Są nimi radni  
z ekipy burmistrza: Paweł Słupski-Kar-
taczowski, Bogumił Sikorski i Cezary 
Astrau. Wokół kręci się człowiek do 
specjalnych poleceń burmistrza obec-
ny zawsze, gdy środowisko to podej-
muje wątpliwe moralnie działania.
Policjanci zainteresowali się planszami 
wystawionymi przez tych mężczyzn. 
W sposób typowy dla prowadzonej 
przez nich kampanii, podejmują kolej-
ną już próbę obrażania przeciwników. 
Demonstrowane są wizerunki osób 
związanych z Mieszkańcami Łomianek 
z infantylnie dorysowanymi elemen-
tami. Po zapoznaniu się ze wszystkimi 

okolicznościami sprawy policjanci na-
kazują usunięcie plansz i bazarek wró-
cił do normalnego funkcjonowania.

Co ciekawe, incydent ten nie był wy-
nikłym z nieporozumienia wypadkiem 
przy pracy ludzi zabiegających o utrzy-
manie się przy władzy. Równo tydzień 
wcześniej jedna z takich plansz została 
przez policję zarekwirowana i będzie 
stanowiła dowód w toczącym się po-
stępowaniu o naruszenie dóbr osobi-
stych.

Cóż, jeśli odpowiada Państwu taki 
sposób działania, wypada być konse-
kwentnym i poprzeć burmistrza Dą-
browskiego i jego radnych. Przez całe  
pięć lat będzie się można spodziewać  
działań na podobnym poziomie.

Incydent na bazarku
Dariusz Dąbrowski



W roku 2011 burmistrz Tomasz Dąbrowski, 
który jeszcze niedawno kandydował na 
posła z listy PiS, rozpoczął urzędowanie 
od licznych obietnic. Jedna z nich doty-
czyła wału zabezpieczającego nas przed 
powodzią. 
W tymże roku przekazał Wojewódzkiemu 
Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wod-
nych (WZMiUW) dokumentację  
techniczną przebudowy wału 
opracowaną na zlecenie poprzed-
niego burmistrza Wiesława 
Pszczółkowskiego.
Koszt jej sporządzenia wyniósł 
400 tys. zł i został sfinansowany 
przez Gminę Łomianki. Odbyło 
się to w oparciu o porozumienie 
podpisane przez poprzednie 
władze Łomianek i WZMiUW.  
Nowe władze Łomianek zapew-
niały, że wkrótce rozpocznie 
się przebudowa. Mimo, że od 
tamtej chwili minęło aż 7 lat, to 
obietnice jakoś się nie spełniły.
Łomianki są stale przedmiotem zainte-
resowania licznych polityków. A. Czer-
wińska i J. Żaryn mają biura poselskie 
w ICDS. A. Macierewicz otrzymał wy-
różnienie i zapraszany jest na uroczy-
stości gminne. Nawet groteskowa po-
stać Bartłomieja Misiewicza (otrzymał 
on tytuł Przyjaciela Łomianek z rąk 

burmistrza Tomasza Dąbrowskiego) 
mogłaby tu odegrać jakąś rolę.
Przy wsparciu takich osób z polityczne-
go środowiska burmistrza Dąbrowskie-
go wystarczyłoby trochę się postarać. 
Trzeba by jednak wcześniej dać dowód 
poczucia odpowiedzialności i zrobić coś 
więcej niż tylko zdjęcie do gazety, przy 
przekazywaniu dokumentacji, której  
opracowanie zleciła poprzednia władza. 

Obszar gminy Łomianki od Wisły aż po  
ulicę Kolejową  jest zagrożony powodzią. 
Gdy przyjdzie tzw. woda stuletnia, to 
wszystko, co zbudowaliśmy w okresie 
ostatnich kilkudziesięciu lat, my mieszkań-
cy i samorząd, zostanie zniszczone. Nasze 
domy, oczyszczalnia, ujęcia wody, sta-
dion, cmentarz, drogi, ścieżki rowerowe, 

place zabaw, itd. Na odbudowę samej 
infrastruktury miejskiej trzeba będzie  
przeznaczyć od 500 do 700 mln zł, plus 
20 lat oczekiwania. 
Zaś prywatne koszty są nie do oszaco-
wania. Chodzi tu przecież o cały dorobek   
naszego życia, więzi rodzinne i przywią-
zanie do miejsca, z którego często trzeba 
będzie się wyprowadzić. 
Koszt modernizacji odcinka łomiankow-

skiego wału to ok. 80 mln 
złotych. Pieniądze i prze-
budowa są po stronie bu-
dżetu państwa. 
Czy burmistrz Tomasz  
Dąbrowski zadbał o to, by 
odpowiedzialne jednostki 
przystąpiły do realizacji 
tego absolutnie priory-
tetowego zadania?
Cóż nam pozostanie po 
wielkich inwestycjach  
w Łomiankach, kiedy po-
przez zaniechanie burmi-
strza wielka woda zaleje 
nasze miasto? 

Może lepiej by było wydać 20 mln zł dla 
bezpieczeństwa mieszkańców Łomianek  
i przebudować wały, zamiast „utopić” je 
w kolejnych etapach budowy stadionu.
Natura nie oszczędzi nas, gdy przyjdzie 
powódź. Bez znaczenia będzie miał 
wówczas fakt, że utrzymanie wałów to   
było zadanie wojewody.                                 

Powódź w Łomiankach

Maria Pszczółkowska

 

„Koncepcja programowo-przestrzenna 
budowy małej obwodnicy Łomianek”; 
rok 2017, str. 42 – „planowane jest  
wyburzenie 13 budynków”. 

Gazeta Wyborcza z dnia 22 listopada 
2017r.: „Szykują szerszą ulicę, mieszkańcy 

Dziekanowa w strachu o domy”, za-
stępca burmistrza, Piotr Rusiecki:. „(...) 
z naszych ustaleń wynika, że zahaczają 
tylko o dwa-trzy domy. (...)”  

Sesja Rady Miejskiej, 25 stycznia 2018 r. 
Naczelnik Wydziału Ładu Przestrzennego, 
Dorota Gadomska: „Gdyby doszło do 
realizacji tej inwestycji (...) wtedy, (...) 
będzie konieczność likwidacji wszyst-
kich naniesień, (...) nieruchomości, (...) 
wówczas nastąpią odszkodowania”.
Ta sama sesja, Piotr Rusiecki: „Kto pań-
stwu powiedział, że będą wyburzenia? 
(…) Nie będzie żadnych wyburzeń. Proszę 
tych głupot nie opowiadać i powtarzać”. 

Komisja Ładu Przestrzennego, Naczelnik 
Wydziału Ładu Przestrzennego, Dorota 
Gadomska prezentuje mapę z zaznaczo-
nymi 8 budynkami, które znajdują się  
w pasie drogowym planowanej inwestycji. 
Jeden z mieszkańców poprosił o udo-
stępnienie tej mapy i otrzymuje oficjalną 
odpowiedź z Gminy, że… mapa zaginęła.
  

Strona internetowa Gminy, Koncepcja 
programowo-przestrzenna budowy ma-
łej obwodnicy Łomianek przed konsul-
tacjami. Na stronie urzędu zaprezento-
wano strony 1-50 i 133-142. Brak stron 
51-132: Analizy pasa drogowego. Strony 
te zawierają zestawienie działek, przez 
które przechodzić będzie obwodnica. 

Nasuwa się więc pytanie: kiedy władze 
mówią prawdę? Wtedy, kiedy twier-
dzą, że będą wyburzenia, co potwier-
dzają gminne dokumenty („zaginiona” 
mapa z zaznaczonymi budynkami, Kon-
cepcja programowo-przestrzenna), czy 
wtedy, kiedy mówią, że ich nie będzie,  
a jeżeli w ogóle to nie gmina, tylko powiat  
będzie za nie odpowiedzialny i to za 
wiele lat?  

Wiarygodności władzy gminy nie doda-
je z pewnością fakt, że wypowiadający 
się na temat Małej Obwodnicy Łomia-
nek zastępca burmistrza Dąbrowskiego 
został skazany przez sąd karny za kłam-
stwo (art. 212 § 1 Kodeksu Karnego).

Mała Obwodnica Łomianek – kronika dezinformacji
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Czy burmistrz, podając do publicznej wiadomości wyrok, do czego zobowiązał go sąd, czy skazani Piotr Rusiecki i Tadeusz  
Krystecki, którzy za pomocą Gazety Łomiankowska.pl opłacanej za publiczne pieniądze, wydają sprostowanie, że nie są skazani? 

Zastępca burmistrza Łomianek Piotr Rusiecki 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach Tadeusz Krystecki 

skazani z art. 212 KODEKSU KARNEGO
sygn. akt:  III K 651/12, 21 grudnia 2017 r.

Jeśli zagłosujesz w najbliższych wyborach na Tomasza Dąbrowskiego, wyrazisz zgodę, by władzę nad tobą uzyskał  
człowiek skazany wyrokiem karnym za kłamstwa. Dlaczego? Bo Tomasz Dąbrowski większość swoich uprawnień  
przekazuje swojemu zastępcy.

Kto kłamie?

Ani się obejrzałem, a zasiliłem grono seniorów. Zacząłem 
więc szukać ofert dla osób starszych. Dowiedziałem się, że 
mogę wystąpić do OPS-u o wydanie mi Karty Seniora, aby 
polepszyć warunki życiowe – muszę jednak złożyć wnio-
sek, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
oświadczyć, że jestem świadomy, umocowany i zobowią-
zać się do niezwłocznego informowania…  Tak się wystra-
szyłem tych zapisów, że... zrezygnowałem.  
Wiele zajęć oferuje Centrum Kultury. Same hity! Dla przy-
kładu w sobotę 21 lipca potańcówka na deskach w Sadowej. 
Jestem w wieku zbliżonym do naczelnika, boli mnie prawe 
kolano. Podobno na potańcówkach ostro polewają, albo 
leją. Nie dla mnie! Nie wybiorę się też na koncert zespołu 
Mateusza Pospieszalskiego zaplanowany na 19 lipca, bo 
pogodynka prognozuje intensywne opady deszczu.  
Widownia będzie basenem. Byłem na pierwszym koncer-
cie jazzowym, jaki odbył się na tej scenie – kioski z piwem 
były nieczynne, radny z mojego osiedla nie serwował kieł-
basy wyborczej. Ławki bez oparcia źle wpłynęły na mój 
kręgosłup. Jazz odpada.
Pozostają mi spacery prawą stroną ulicy Warszawskiej   
(w kierunku Dziekanowa). W centrum jednak ciężko o ła-
weczkę (krzewy posadzone w donicach rozrosły się), ale 
dalej co kilkadziesiąt metrów ławeczki są – tyle, że odrapa-
ne, niektóre drewniane elementy zgniły, wokół ławeczek 
brud, większość zajęta przez smakoszy chmielu.   

Zmieniłem więc trasę. Naiwność! Ławeczek brak. Szcze-
gólnie w okolicach bazarku, gdzie zakupy robi wiele osób 
starszych. W trakcie spaceru rozbolał mnie kręgosłup, mu-
siałem chwilę postać przy jednej z posesji. Pomyślałem, że 
nie tylko potańcówkami, piwem i kiełbasą wyborczą żyją 
mieszkańcy Łomianek. Wielu seniorów, podobnie jak ja, 
chętnie wyszłoby z domu, gdyby stworzono im warunki. 
Podsuwam „Mieszkańcom Łomianek” pomysł do wyko-
rzystania. Zacznijmy od pomalowania jednej ławeczki  
z oparciem. Zróbmy z tego nawet pokazówkę. Może 
ktoś ma mały niepotrzebny stolik. Nazwijmy to miejsce 
„Ławeczką dla seniora”.  

Ławeczka dla seniora
Józef Wierzbicki

Treść wyroku dostępna na stronie:  www.MieszkancyLomianek.pl
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