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Mamy jasną wizję Łomianek i chcemy ją zrealizować. 
Piękna, podwarszawska miejscowość położona pomię-
dzy Wisłą a Puszczą Kampinoską, z inteligentnie zago-
spodarowaną przestrzenią, brzegiem Wisły przygotowa-
nym dla mieszkańców wzorem Warszawy, przestrzenią 
miejską dla młodszych i starszych, miasto atrakcyjne dla 
ludzi młodych, którzy nie tylko stąd nie emigrują (obec-
nie ok. 20% społeczeństwa w Łomiankach to seniorzy), 
a wręcz przybywają zauroczeni naturą, ciszą oraz bli-
skością Warszawy. Miasto pełne pozytywnej energii, 
gdzie przestrzeń miejska została zaplanowana z myślą 
o korzystaniu z niej przez mieszkańców.
Musimy tę wizję zrealizować, jeżeli chcemy stworzyć ofertę 
dla młodych ludzi, by uznali, że także dla nich Łomianki 
to ich miejsce na ziemi, gdzie będą żyć ich rodziny i gdzie 
będą płacić podatki. Dlatego należy wypromować naszą 
miejscowość.
Zagospodarowany brzeg Wisły, choćby na małym odcinku, 
byłby dla mieszkańców wspaniałym terenem rekreacyjnym, 
na którym mogliby się spotkać, a także np. popływać na 
rowerze wodnym. Więcej energii należy również włożyć 
w promocję naszych perełek przyrodniczych – np. Kampino-
skiego Parku Narodowego czy pięknych jezior/starorzeczy.

Należy wreszcie zadbać o piękny rezerwat przyrody Jezioro 
Kiełpińskie, od lat pozostawiony własnemu losowi.
Konieczne są także przemyślane inwestycje w infrastrukturę 
sportową tak, abyśmy dla młodzieży stworzyli jak najlepsze 
warunki do uprawania sportu. Miasto powinno zainwestować 
np. w montaż balonów nad Orlikami, by dzieci i młodzież mo-
gły uprawiać sport także późną jesienią oraz w zimie. Miasto 
ma obowiązek wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców (np. 
grup biegowych – brawo Wy!) i integrować mieszkańców Ło-
mianek z różnych środowisk (bo trzeba wyrównywać szanse!).
W końcu jesteśmy wspólnotą.
Chcemy uwolnić pozytywną energię mieszkańców, którzy 
chcą mądrego rozwoju Łomianek. Wokół tego celu trze-
ba zgromadzić i zaangażować jak najwięcej młodych ludzi 
– wiąże się to także z koniecznością poprawy komunikacji 
z Warszawą czy powstawaniem żłobków oraz przedszkoli,
a także poprawy poziomu edukacji. Prawdziwy rozwój wyma-
ga zmiany dotychczasowej wizji rozwoju Łomianek oraz ich 
wizerunku. Jesteśmy na to gotowi.
Mamy spójną wizję społeczeństwa życzliwego wobec siebie, 
władz wsłuchanych w oczekiwania i potrzeby mieszkańców 
oraz rozwoju, który służy wszystkim, bo miasto może być za-
rządzane gospodarnie. Jesteśmy w stanie stworzyć Łomian-
ki, w których mieszkać będzie się jeszcze lepiej i w których 
będziemy inwestować w naszą młodzież, by osiągała sukcesy 
i z dumą mówiła, skąd pochodzi. 
Tego chcemy i nie odpuścimy, dopóki tego celu nie osiągniemy.

fot.: Studio 222

Jak będzie wyglądało zarządzanie Łomiankami przez najbliższe 
pięć lat? Tak, zadaję Państwu pytanie, które wiele osób kieruje do 
mnie. To od zaangażowania każdego z Was zależy, co burmistrz 
– wraz z urzędnikami i wszystkimi radnymi – zrobi dla Łomianek.  
Zdecydowałam się kandydować na stanowisko burmistrza, po-
nieważ mieszkańcy miasta i gminy zasługują na poważne traktowanie. Jako burmistrz będę Was słuchała.
Dzięki swojej dotychczasowej aktywności społecznej – działalności w radzie sołeckiej, radzie miejskiej oraz 
w radach rodziców łomiankowskich szkół – skupiłam wokół siebie grono równie aktywnych mieszkańców. 
Realizujemy się w takich sferach jak samorząd, przedsiębiorczość, edukacja, kultura. Wspólnie z Wami 
wypracowaliśmy program działań dla Łomianek na najbliższe lata. Istotne elementy tego programu to uspraw-
nienie komunikacji z Warszawą, wprowadzenie budżetu obywatelskiego, aby mieszkańcy mieli bezpośredni 
wpływ na swoje otoczenie, poprawa jakości edukacji w naszych szkołach. Nie zapomnimy również o inwe-
stycjach. Będę blisko Was, tak by każdy mógł zwrócić się do mnie jako burmistrza, ufając w moją życzliwość 
i skuteczność w działaniu. Stworzę urząd otwarty dla mieszkańców i zarządzany transparentnie. Swoje decy-
zje zamierzam konsultować ze specjalistami z zakresu administrowania gminą. Stworzę zespół, który będzie 
wspomagać realizację planów. Wspólnie zmienimy Łomianki na miarę naszych marzeń i aspiracji. 

Szanowni Państwo,
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Uwolnimy energię młodych!

Magda Cłapińska, Agnieszka Gawron-Smater,
Mateusz Krogulec, Grzegorz Umiastowski
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Marcin Etienne

Wydawca: Classic Media - Prezes Zarzą-
du Mirosław Bugajski - były/obecny pra-
cownik urzędu.
Redaktor Naczelna: Iwona Pęcherzewska.
Adres redakcji: ul. Orzechowa 6 (to jed-
nocześnie adres zamieszkania Tadeusza 
Krysteckiego, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Łomiankach).

Na poprzednim redaktorze miesięcznika 
o Samorządzie i Sprawach Społecznych 
Gminy „ŁOMIANKi”, obecnie pod na-
zwą „ŁOMIANKi Gazeta o Sprawach 
Samorządowych”, ciąży prawomocny 
wyrok (sygn. akt III K367/12) za publi-

kowanie w gazecie kłamstw, pomówień 
oraz obrażanie mieszkańców (art. 212 
par. 1 i 2 kk). Dla przypomnienia, z tego 
samego paragrafu kodeksu karnego 
skazani zostali niedawno prawomoc-
nym wyrokiem Tadeusz Krystecki oraz 
Piotr Rusiecki.
Zawarte w gazecie kłamstwa, insynu-
acje czy wręcz pomówienia mają na celu 
zdezawuowanie w oczach mieszkańców 
tych wszystkich, którzy mają odmienne 
zdanie niż łomiankowska władza. Bar-
dzo wątpliwe, czy cel ten osiągają.
Ponieważ autorzy tekstów ukrywają się 
pod pseudonimami, warto poznać 
choćby dystrybutorów owego periodyku. 
Są nimi radni popierający burmistrza 

Tomasza Dąbrowskiego, to jest: Cezary 
Astrau, Tadeusz Krystecki, Maciej Wro-
niewski, Joanna Roszkowska, Krzysztof 
Wawer, Paweł Słupski-Kartaczowski, 
Piotr Bartoszewski oraz Andrzej Graf. 
Przepraszam, jeśli kogoś pominąłem. 
Gazeta wywiera duży wpływ na  
społeczność naszej gminy. Najczęściej 
spotykany komentarz: „ nie wyobrażam 
sobie głosowania na kogoś, kto posłu-
guje się takimi metodami”.
Więcej informacji znajdą Państwo na 
stronie www.MieszkancyLomianek.pl 
w artykule Marii Pszczółkowskiej zaty-
tułowanym: „Pojawia się i znika”.

    Wszystko o czerwonej gazecie

Wojciech Berger

Ostatnia zima, odczyty z założonego mo-
nitoringu, uświadomiły  nam, że Łomianki 
nie odbiegają od najbardziej zanieczysz-
czonych smogiem miejscowości. Upalne 
lato pokazuje, jak ogołocone z drzew ulice 
nagrzewają się od słońca. Mimo podjętej 
przez Radę Miejską ostatnio uchwały  w 
sprawie  przeznaczenia  200 000 zł na do-
tacje w ramach wymiany pieców starego 
typu, brak jest kompleksowego programu 
walki ze smogiem. Poza starymi piecami 
i kotłami do zanieczyszczenia powietrza 
przyczyniają się w dużym stopniu samo-

chody, które zatruwają powietrze tlenkami 
azotu i szkodliwymi pyłami. Według naj-
nowszych badań prowadzonych w USA  
i Chinach wykazano, że zieleń miejska 
usuwa ogromne ilości zanieczyszczeń po-
wietrza, wpływając znacznie na jego po-
prawę. Według autorów amerykańskich, 
prowadzących badania w 48 miastach, 
zieleń miejska pochłonęła w ciągu roku 
711 000 ton zanieczyszczeń. Dowiedzio-
no, że duże, zdrowe drzewo o średnicy 
pnia 77 cm oczyszcza powietrze 70 razy 
efektywniej niż młode. Dlatego należy do 
minimum ograniczyć wycinkę starych 
drzew. Dosadzanie drzew nie zmieni sy-

tuacji z dnia na dzień. Dlatego program 
zwiększania  przestrzeni zielonych, uzu-
pełniania drzew i krzewów, obsadzania 
wszystkich możliwych miejsc nie może 
być odkładany na później. Trzeba  do 
tego przystąpić natychmiast z większym 
zaangażowaniem, zwielokrotniając nakła-
dy gminne na zieleń i jej pielęgnację. Nie 
wystarczy posadzić drzewa i natychmiast  
o nich zapomnieć. Przykładem braku 
kompleksowej troski o zieleń w naszej 
gminie jest aleja wyschniętych, nowo po-
sadzonych klonów na  ul. Sierakowskiej. 
SADŹMY DRZEWA ZAMIAST JE 
WYCINAĆ! 

Zieleń kontra smog

Witold Gawda 

W 2018 roku mieszkańcy Łomianek wspięli się na najwyższy 
poziom finansowania swojej gminy. Budżet pobił wszelkie 
rekordy i wyniósł ok. 150 mln zł.  Do tego gmina miała moż-
liwość skorzystania z unijnych środków pomocowych. Nie 
ze wszystkich tych możliwości skorzystała, ale dzięki temu 
mogliśmy jako społeczność sfinansować rekordową ilość  
inwestycji.
Środki inwestycyjne powierzyliśmy burmistrzowi Łomianek. 
Czy dobrze je wykorzystał? Jest co do tego bardzo dużo wąt-
pliwości. Raporty naszych osiedlowych i sołeckich audyto-
rów bezwzględnie punktują potknięcia i błędy.
Czy warto tę ekipę ponownie obdarzyć zaufaniem dlatego, 

że dysponowała bardzo dużym budżetem na inwestycje?  
Czy kolejne budżety gminy nie lepiej skierować na najpilniej-
sze potrzeby sołectw i osiedli?
Czy mając duże środki do dyspozycji, lepiej oddać je  
w ręce kogoś kto decyduje o nich arbitralnie, kto wykorzystuje 
je jako oręż w walce politycznej, czy też grupie społeczników, 
która we krwi ma rozmowę ze współmieszkańcami, szacu-
nek dla ich potrzeb i nawyk wsłuchiwania się w oczekiwania 
wszystkich, a nie tylko wybranych?
Jesteśmy zasobną gminą o ogromnym potencjale rozwojo-
wym. Możemy być również gminą, która arogancji władzy 
powie nie i która rozwijać się będzie w przyjazny dla miesz-
kańców sposób. 
Wybór jest prosty.

Dobry rozwój?
Witold Gawda

Gdyby obaj panowie milczeli, być może 
ktoś zapomniałby o feralnym wyroku. 
Tymczasem już kolejny raz poświęcają 
całą stronę w wydawanej za nasze pie-
niądze gazecie, by bronić beznadziejnej 
sprawy. 
Zamiast polemizować ze współpracow-
nikami burmistrza Dąbrowskiego, lepiej 
oddać głos trzem bezstronnym sędziom 
Sądu Okręgowego w Warszawie. Oto wy-
brane fragmenty uzasadnienia wyroku z 
21 grudnia 2017 roku (sygn. akt:  IX Ka 
1270/17):

„ (...) W tej sprawie działanie oskarżonych 
służyło tylko kampanii wyborczej, a wy-
łącznie na potrzeby postępowania sądowe-
go podnoszone jest, że służyło interesowi 
społecznemu. (...) Nierzetelne przedstawie-

nie faktów nie może być uznane za działa-
nie w interesie społecznym, bo nie przynosi 
społeczności żadnej korzyści, wręcz prze-
ciwnie, poza tym, że kogoś stawia w złym 
świetle, naraża na utratę zaufania, to jesz-
cze społeczność lokalną wprowadza w błąd 
i tak niewątpliwie było w tym przypadku.
(...)”

„Za równie demagogiczne trzeba uznać 
twierdzenie (str. 4), że oskarżeni broni-
li pokrzywdzonych mieszkańców gminy. 
Należy zadać pytanie, przed czym bronili, 
bo tego obrońca nie napisał w apelacji (...). 
Wręcz przeciwnie - można powiedzieć, że 
mieszkańcy zostali wprowadzeni w błąd 
informacjami zawartymi w tym artykule”

„(....)Ta okoliczność jest bardzo istotna, 
bowiem jasno wskazuje, że artykuł au-
torstwa oskarżonych nie był emocjonalną 

reakcją na nowo uzyskane informacje, ale 
miał wyłącznie wyborczy i polityczny cel – 
zdezawuowanie przeciwnika politycznego 
na trzy dni przed wyborami. (...)”

„(... pytania zadawane wówczas przez 
oskarżonego P. Rusieckiego wskazują, że 
albo oskarżony nie rozumie kwestii zwią-
zanych z owym zobowiązaniem spółki 
Gallmar i wpływu aktu notarialnego  
z 25.06.2008 r. na to zobowiązanie i 
nie ma podstawowej wiedzy, tak, co do 
faktów, jak i co do prawa, albo prowa-
dzi w ten sposób rozgrywkę polityczną.  
W ocenie Sądu Okręgowego bardziej 
prawdopodobna jest ta druga wersja. (...)” 

Kto kłamie, broniąc swej posady, tym 
bardziej nie będzie mówił prawdy, 
gdy ją utrzyma.

Piotr Rusiecki i Tadeusz Krystecki pogrążają się

Agnieszka Zdunek

Ulica Akacjowa to główna arteria Dą-
browy Leśnej. Kumuluje się tu spory 
ruch samochodowy. Tędy przebiega 
trasa autobusów komunikacji miejskiej. 
W 2017 r. gmina wykonała  moderni-
zację tej ulicy: powstał długo oczekiwa-
ny chodnik po jednej stronie ulicy oraz 
ścieżka rowerowa po jej drugiej stronie. 
Jednak jakby przeoczono fakt, że na 
ulicy Akacjowej znajdują się przystan-
ki autobusowe. W efekcie dwa z nich 
znalazły się praktycznie na drodze dla 
rowerów.
Żeby jakoś rozwiązać tę kolizyjną sytu-
ację – postawiono przed każdym przy-
stankiem znak końca ścieżki. Za nimi 
ponownie ją wznowiono. Teoretycznie 
więc na długość przystanku drogi dla 

rowerów nie ma, jednak mało kto to za-
uważa. Razi brak podobnego oznacze-
nia na jezdni…

Zresztą sam Urząd Miasta jest niekon-
sekwentny: władze odmówiły posta-

wienia wiaty lub choćby ławeczki na 
przystanku Grzybowa 01, o co prosili 
mieszkańcy, gdyż… nie ma na nią miej-
sca z powodu ścieżki rowerowej!
Sprawa niby błaha. Ale dla osób ko-
rzystających z komunikacji miejskiej 
– dość istotna. Zdarza się, że co bar-
dziej krewcy rowerzyści „obdzwaniają” 
stojących na przystanku/ścieżce ludzi. 
Nawet kilka minut oczekiwania na au-
tobus jest mało komfortowe, gdy pada, 
a starsze osoby chętnie skorzystałyby  
z ławeczki.
Czy naprawdę nie można było tej ca-
łej infrastruktury wykonać lepiej? Dla-
czego nie pomyślano o przystankach,  
zatoczkach dla autobusów, miejscach 
parkingowych dla mieszkańców, zieleni. 
Akacjowa to dość szeroka ulica, wydaje 
się, że miejsca wystarczyłoby na wszystko.

Przystanek czy ścieżka rowerowa?

Iwona Bajek

1) ul. Podleśna z powodu niezgodności 
realizacji przebudowy z obowiązujący-
mi przepisami – do dnia obecnego nie 
została odebrana do użytku. Ciężarów-
ki dokonujące dostaw dewastują mienie 
publiczne, ponieważ rozjeżdżają nie-
utwardzoną drogę gminną; dewastują 
również mienie prywatne (ogrodzenia 
i drogę sąsiadów marketu), ponieważ 
zaakceptowany przez gminę plan wjaz-
du do marketu uniemożliwia manewry 
ogromnych ciężarówek przy rampie do-
stawczej. 
2) ul. Krzywa – przebudowę obiecy-
wano od wyborów w 2014 r. Miała być 
zrealizowana w 2015. Jednak gmina nie 
wykupiła od kilku właścicieli 1 m pasa 

pod chodnik, w związku z tym zakład 
energetyczny nie może zlikwidować 
słupów przekaźnikowych. Przebudowę  
mimo tego na szybko wykonano, po-
zostawiając słupy energetyczne w pasie 
chodnika. Trzeba będzie ponieść dodat-
kowe koszty z budżetu (które mogłyby 
być przekazane na remonty innych ulic) 
– i rozebrać chodniki – aby przenieść 
infrastrukturę pod ziemię. Gdzie był 
nadzór inwestorski gminy, skoro po-
czątkowo słupy zlokalizowano idealnie 
na środku chodnika, a skrzynkę elek-
tryczną postawiono w jego poprzek?  
Gdyby nie interwencja mieszkańców, 
nie można byłoby korzystać z przebudo-
wanej ulicy. Gmina zresztą nie zauwa-
żyła nawet, że nie zaplanowała przejścia 
dla pieszych na skrzyżowaniu. Osoba 

na wózku inwalidzkim musi jeździć 
po ulicy, ponieważ nie ma możliwości  
pokonania wysokiego krawężnika. 
3) ul. Mokra – przy przebudowie rów-
nież musieli interweniować mieszkań-
cy, ponieważ gmina jako inwestor nie 
dopilnowała wykonawcy i zastosowa-
no niewłaściwe materiały, niezgodnie  
z obowiazujacymi przepisami. W konse-
kwencji drogę trzeba było przebudować. 
4) Brak reakcji gminy na nielegalnie 
zajmowany fragment ul. Baonu Zośka, 
co uniemożliwia udrożnienie przejazdu 
tą ulicą do opaski na Kolejowej. 
5) Próba wybudowania placu zabaw na 
działce nie posiadającej swobodne-
go dojazdu ani możliwości manewru  
w celu wyjazdu. Mieszkańcy musieli  
interweniować.

Dolne stany Łomianek Górnych
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W Łomiankach miesz-
ka wiele osób, które są 
ciągle zameldowane 
w pobliskiej Warszawie 
lub innym mieście. 
Nie ma żadnych prze-
szkód, by mimo to gło-
sować w naszej gminie. 

Wystarczy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wybor-
ców. Załatwimy to w Urzędzie Miejskim przy Warszawskiej 
115. W okienku na parterze otrzymamy formularz. Trze-
ba w nim będzie wskazać miejsce faktycznego zamiesz-

kania na terenie gminy. Jeżeli jesteśmy właścicielami tej 
nieruchomości, trzeba ze sobą wziąć jakiś dokument po-
twierdzający ten fakt np. opłatę za śmieci, jeżeli mieszkamy  
u kogoś, to powinniśmy się zaopatrzyć w jego oświadczenie 
potwierdzające ten fakt (nie zapomnijcie wpisać swojego nr 
PESEL).

Na stronie www.MieszkancyLomianek.pl znajdziecie 
generator wniosków. Za jego pomocą można stosowny 
wniosek przygotować. Oświadczenie właściciela nieru-
chomości może mieć dowolną formę, może być nawet 
odręczne.

Janusz Skonieczny

Uruchomiliśmy program pilotażowy roweru miejskiego  
w Łomiankach.
Podczas swojego letniego urlopu zobaczyłem takie rowery 
na Helu. Zainteresowałem się szczegółami systemu, nawią-
załem kontakty i w połowie września siedem testowych 
rowerów stanęło w Łomiankach.
Rowery tego typu działają w wielu miastach. Dostępne są 
też w Warszawie. Od dominującego w stolicy Veturilo róż-
nią się niskimi kosztami uruchomienia systemu. Tu niepo-
trzebne są żadne stacje bazowe. Rower można pozostawić  
w dowolnym miejscu, a kolejny użytkownik odnajdzie go na 
mapie w swoim telefonie.
Pojazdy są proste, bo nie służą do długich wycieczek, lecz do 
dojazdu na przystanek lub w inne często odwiedzane przez 
nas miejsce. Charakterystyczne czerwone opony nie kryją  
w środku dętki, lecz są wypełnione gumową mieszanką.

Warto zajrzeć na stronę www.acro.bike i pobrać aplikację. 
System jest przejrzysty i łatwy w obsłudze.

Rower miejski w Łomiankach

Głosuj w Łomiankach mimo braku meldunku!

Dariusz Dąbrowski

Punkt informacyjny Mieszkańców Ło-
mianek przy ulicy Wiślanej, naprzeciw 
bazarku, stał się w pewnym sensie pu-
bliczną instytucją. Czymś, czego bardzo 
brakowało w naszej gminie. Miejscem, 
gdzie zawsze o określonej porze można 
porozmawiać o sprawach Łomianek. Tu 
nie przychodzi się by potakiwać innym  
i utwierdzać siebie w z góry ustalonych 
przekonaniach. Tu mogą przyjść wszy-
scy mieszkańcy naszej społeczności.  
I przychodzą. Niejednokrotnie, również 
po to by toczyć spory. Przychodzą jednak, 
bo zawsze są cierpliwie i z uwagą wysłu-
chiwani. Przychodzą do ludzi, do których 
mają zaufanie, do swoich sąsiadów. Wie-

dzą, że władza jest kwestią wtórną. Tak 
naprawdę liczy się tylko autentyczne za-
angażowanie w realne problemy miasta  
i  jego mieszkańców.

Wspólnie zastanawiamy się, jak można je 
rozwiązać. Dlaczego obecna władza nie 
potrafiła sobie z nimi poradzić. Najczęściej 
kończą się one wnioskiem, że już dawno 
można było to i owo załatwić, gdyby nie 
fakt, że każdy przejaw niezadowolenia 
mieszkańca był traktowany w kategoriach 
walki opozycyjnej. Tak potraktowany oby-
watel bardzo szybko zaczyna uzmysławiać 

sobie, że jego miejsce jest z dala od takiej 
aroganckiej i obcej władzy.
Bazarek przestał być więc wyłącznie 
punktem zaopatrzenia w żywność. 
Stał się również centrum zaopatrzenia  
w wiedzę oraz ośrodkiem kształtowa-
nia opinii mieszkańców. 
Tu jak nigdzie indziej widać ludzkie 
problemy oraz całe zróżnicowanie ich 
postrzegania. Tu widać też bardzo wy-
raźnie jak daleko od tych spraw są ci, 
którzy  podjęli się ich rozwiązywania.
Najwyższa pora by ten stan odmienić. 
Trzeba przeprowadzić rzetelne rozli-
czenie z przeszłością i zadecydować 
poprzez mądre wybory o przyszłości. 
Zachęcam do odwiedzin bazarku już 
w najbliższą sobotę. Do zobaczenia!

„Bazarek” nasz powszedni

*)  Artykuły sygnowane znakiem KWW Mieszkańcy Łomianek są finansowane ze środków tego komitetu wyborczego wyborców


