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Łomianki to miejsce moje, Twoje, nasze. To gmina z potencjałem! 
Pozwólmy na działanie społeczników, ludzi, którzy mimo różnic potrafi ą 
rozmawiać przy jednym stole. Łomianki należy zmieniać tak, by stawały 
się miejscem przyjaznym na wielu poziomach. Począwszy od tego, jak miesz-
kaniec jest obsługiwany w urzędzie, poprzez realizację inwestycji, które będą 
odpowiadały na faktyczne potrzeby społeczności, po zabezpieczenia w po-
staci modernizacji wałów. Dokonanie takiej zmiany jest naprawdę możliwe 
i zależy wyłącznie od każdego z nas. 
Łomianki to nie tylko ziemia, ulice i budynki, to przede wszystkim 
ludzie - ich oczekiwania, potrzeby i aspiracje. Zbudujmy razem Łomianki 
naszych marzeń! Już 21 października idźmy na wybory i wybierzmy osoby 
które będą reprezentowały nas, mieszkańców. I pamiętajmy, że głosowanie 
jest tajne i że każdy głos się liczy.
Do zobaczenia przy urnach wyborczych!

Szanowni Państwo,

Pora na XXI wiek.  Nowa wizja rozwoju Łomianek

Pełny program na naszej stronie www.MieszkancyLomianek.pl

Program KWW Mieszkańcy Łomianek

 W 15 minut do Warszawy dzięki dobudowaniu buspasów na Pułkowej
 Priorytet inwestycyjny dla utwardzenia nawierzchni wszystkich gminnych dróg
 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w całej gminie
 Lokalne centrum w każdym osiedlu i sołectwie
 Budżet obywatelski, Łomianki liderem partycypacyjnego zarządzania
 Uczciwość i jawność w zarządzaniu gminą
 Nowoczesna edukacja od żłobka do liceum
 Centrum aktywności senioralnej
 Kompleksowy program działań antysmogowych
 Modernizacja wałów przeciwpowodziowych
 Wsparcie przedsiębiorczości i równe traktowanie przedsiębiorców

Komitet Wyborczy Wyborców



Do stacji metra będzie można dojechać podczas szczytu 
komunikacyjnego w 15 minut. To niełatwe wyzwanie, 
ale wiemy jak do tego doprowadzić. Nie zrobiły tego 
odchodzące władze Łomianek, bo ich sposobem były 
blokady drogi i pisma protestacyjne. My wiemy, że je-
dyny sposób na ul. Pułkową, to znalezienie wspólnego 
interesu Warszawy i Łomianek. By go znaleźć, trzeba 
umieć współpracować. Rozmowy podjęte przez Małgo-
rzatę Żebrowską-Piotrak z władzami Warszawy napa-
wają optymizmem. 

      W 15 minut do Warszawy

Uporanie się z ilością dróg bez dobrej nawierzchni bę-
dzie naszym najwyższym priorytetem inwestycyjnym. 

Drogi będące własnością gminy muszą doczekać się 
kanalizacji oraz budowy nawierzchni z prawdziwego 
zdarzenia. Mieszkaniec płacący tu swoje podatki może 
wiele wybaczyć władzy, ale gruntowej, byle jakiej drogi 
nie zaakceptuje, widząc jednocześnie miliony, które są 
lokowane w inne inwestycje.
Oddzielny problem stanowią drogi będące w prywat-
nym posiadaniu. Podejmiemy intensywne działania 
zachęcające mieszkańców do przekazywania gminie 
działek drogowych, tak by można było przystąpić do 
budowy nawierzchni.
To, czego najbardziej brakuje mieszkańcom, to poczu-
cia jasnych i sprawiedliwych reguł decydowania o in-
westycjach. Wspólnie z nimi opracujemy nowe zasady 
działania. 
Drogi nie są łatwym tematem, ale kto lepiej sobie z nim 
poradzi, niż ludzie, którzy potrafi ą rozmawiać z miesz-
kańcami.
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Spowodujemy, że osiedla i sołectwa będą przyjaznym 
miejscem do życia, a nie tylko plamami na mapie. Musi 
w tym pomóc planowanie przestrzenne, którego celem 
będzie stworzenie wspólnych miejsc dla zaspokajania 
różnych potrzeb, lecz przede wszystkim dla integracji 
i odpoczynku mieszkańców. 
Zbudujemy domy spotkań sąsiedzkich oraz otwarte 
przestrzenie zapraszające mieszkańców do spacerów,  
spotkań na ławce czy wspólnego spędzania czasu przez 
młodzież.
Zerwiemy ze schematem, w którym sołectwa i osiedla 
są tylko do mieszkania za ogrodzeniem swojej działki, 
a centrum Łomianek jest dla usług i integracji. Lokowa-
nie coraz to nowych atrakcji przy ul. Warszawskiej musi 
ustąpić myśleniu o centrach naszych sołectw i osiedli.
Możecie nam wierzyć, że wiemy jak za pomocą nie-

wielkich inwestycji przekształcić osiedla-sypialnie 
w społeczności ludzi otwartych na innych. 

      Przestrzeń dla mieszkańców

Daria Psysiężna i Marcin Zborowski
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Wprowadzimy budżet obywatelski, bo już najwyższy 
czas, by ten stosowany powszechnie mechanizm mógł 
służyć także mieszkańcom Łomianek. Budżet obywa-
telski to jedynie początek. Odbudujemy relacje władza-
-obywatel oparte na naszym przekonaniu, że jedynym 
źródłem informacji o tym, czego potrzeba mieszkań-
com, są oni sami. Wszystkie elementy lokalnej władzy, 
jak Rada Miejska i burmistrz, są tylko tyle warte, ile ich 
umiejętność słuchania mieszkańców. I nie są to tylko 
okrągłe słowa. Przełożymy je na konkretne działania, na 
rzetelną informację, prawdziwe konsultacje czy upraw-
nienia samorządu osiedlowego i sołeckiego. 

      Budżet obywatelski i nie tylko

budżet
obywatelski

Przejmiemy liceum, unowocześnimy szkoły, ułatwimy 
dostęp do przedszkoli i żłobków. Zrobimy to wszystko, bo 
naszym obowiązkiem jest zapewnić dzieciom i mło-
dzieży najlepszą przyszłość. 
Wykorzystamy ministerialne programy, by powiększyć 
liczbę i dostępność żłobków. Będziemy rozwijali sieć 
przedszkoli. Dużo wysiłku włożymy we wprowadzenie 
do naszych szkół nowoczesnych metod nauczania, nie-
ustannie podnosząc ich poziom. 
Przejmiemy liceum od powiatu, by zainwestować w jego 
poziom i zbudować jego renomę. 
Wiemy, że takie działania wymagają czasu i że rezultaty 
nie pojawią się natychmiast. Dlatego warto zacząć jak 
najszybciej.

      Nasze szkoły mogą być lepsze niż warszawskie

dostęp do przedszkoli i żłobków. Zrobimy to wszystko, bo 
naszym obowiązkiem jest zapewnić dzieciom i mło-
dzieży najlepszą przyszłość. 
Wykorzystamy ministerialne programy, by powiększyć 
liczbę i dostępność żłobków. Będziemy rozwijali sieć 
przedszkoli. Dużo wysiłku włożymy we wprowadzenie 
do naszych szkół nowoczesnych metod nauczania, nie-
ustannie podnosząc ich poziom. 

poziom i zbudować jego renomę. 
Wiemy, że takie działania wymagają czasu i że rezultaty 
nie pojawią się natychmiast. Dlatego warto zacząć jak 
najszybciej.

fot. pixabay.com

Utworzymy centrum aktywności senioralnej. Najstar-
szym przedstawicielom naszej społeczności należy się 
nie tylko szacunek, ale i konkretna pomoc. Poza za-
jęciami, jakie będzie oferować ta placówka, zadbamy 
o różne formy aktywności osób starszych. Uruchomi-
my wolontariat senioralny, utworzymy Radę Seniorów, 
zorganizujemy pomoc dla opiekunów osób przewlekle 
chorych i niepełnosprawnych.
W ramach szeroko pojętych spraw społecznych wpro-
wadzimy zdecydowane zmiany we współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi. Zapewnimy społeczną kontrolę 
nad gminnymi konkursami grantowymi gwarantującą 
jawność i obiektywne kryteria. To ważne, by organiza-
cjom dać szansę samodzielnego rozwoju, by premiować 
ich kreatywność w działaniu na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego. 

      Nowa społeczna wrażliwość

fot. pixabay.com



      Polityka antysmogowa, przyroda, środowisko i turystyka
Przez wiele lat wmawiano nam, że w Łomiankach nie ma 
problemu smogu. Pod społecznym naciskiem podjęto 
ostatnio kilka działań. Wiemy jednak, że do zagadnie-
nia należy podejść w sposób kompleksowy. Nawet naj-
lepsze, ale pojedyncze działania nie uzdrowią sytuacji. 
Opracujemy program, w którym uwzględnimy zarów-
no edukację, jak i skuteczniejszą kontrolę, zachęty do 
wymiany pieców i pomoc najuboższym. Do współpracy 
zaprosimy organizacje społeczne, samorządy sołectw 
i osiedli oraz wszystkie podmioty mogące przyczynić się 
do rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza.
Mamy wyjątkowe środowisko przyrodnicze i najwyższy 
czas na poważnie o nie zadbać. Skończymy z tolerowa-
niem niszczenia obszarów chronionych, bo wiemy, że to 
jeden z naszych największych skarbów.
Walory przyrodnicze to nie tylko kwestia naszej dumy 
ale także sposób na podniesienie wartości naszych nie-
ruchomości. Wypromowanie Łomianek jako interesu-
jącego miejsca to jednocześnie sposób na zbudowanie 

marki naszej miejscowości, na podniesienie prestiżu 
i przeświadczenia, że warto w takim miejscu zamiesz-
kać. Przekierujemy niemałe środki przeznaczane co 
roku na promocję władz Łomianek na działanie, które 
przyniesie korzyść nam wszystkim.

Przed ośmioma laty gmina Łomianki zapłaciła za pro-
jekt przebudowy wałów przeciwpowodziowych, by w ten 
sposób skłonić instytucje odpowiedzialne za ochronę 

przeciwpowodziową do działania. Niestety projekt ten 
nie został właściwie wykorzystany. Nie potra� ono sku-
tecznie zabiegać o poprawę naszego bezpieczeństwa. 
Natomiast my będziemy zabiegać o tę niezbędną dla 
mieszkańców inwestycję.
Podejmiemy również wiele działań wspierających spo-
łeczną aktywność Ochotniczych Straży Pożarnych 
z naszego terenu. Wiemy jak bardzo potrzebują lep-
szych warunków do tej niełatwej służby.
W całościowy sposób podejdziemy do tematu bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Mieszkańcy zgłosili nam 
wiele pomysłów. Rozważymy zmiany w pierwszeństwie 
przejazdu, zastosowanie mierników radarowych, fo-
toautomatycznych świateł na przejściach dla pieszych, 
wypiętrzonych skrzyżowań.  Zrobimy to, bo cenimy so-
bie inicjatywy mieszkańców i potra� my z ich mądrości 
korzystać.

      Wały przeciwpowodziowe i bezpieczeństwo
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Przedsiębiorcy doczekają się równego traktowania. 
Nie dopuścimy do faworyzowania jakichkolwiek � rm. 
Zapewnimy warunki do partnerskich relacji między 
władzą a tymi, którzy dają Łomiankom miejsca pracy 
i przyczyniają się do rozwoju naszej gminy. Będzie-
my promować ich działalność, stwarzać warunki do 
unowocześniania i dalszego rozwoju. Pamiętamy, że 
Łomianki należały niegdyś do najbogatszych gmin 
w Polsce i że działo się to za sprawą wyjątkowej przed-
siębiorczości naszych mieszkańców. Możemy kontynu-
ować tę dobrą tradycję również w XXI wieku. 

fot. pixabay.com

S� nansowano przez KWW Mieszkańcy Łomianek



Przede wszystkim mądrze,
nie kierując się pozorami, kolorowymi obrazkami czy ilością 
reklam, ale to będziecie wiedzieli sami. Tu kilka informacji  
o samym sposobie głosowania.

Kiedy?
W niedzielę 21 października w godzinach 7:00-21:00. 

Gdzie?
Lokale wyborcze będą w większości wypadków w tych samych 
miejscach co dotychczas. Można to sprawdzić w obwieszczeniu, 
które jest dostępne stronie: www.MieszkancyLomianek.pl 
Uwaga! mieszkańcy Dąbrowy, nie udajemy się ani na Kolejo-
wą, ani na Akacjową gdzie dotychczas były punkty wyborcze, 
lecz do nowej szkoły na ul. Partyzantów.

Ile głosów mam oddać?
W lokalu wyborczym będzie trzeba postawić cztery krzyżyki. 
1. Głosując na burmistrza Łomianek. Do wyboru mamy trzy  
    kandydatury. My wybieramy Małgorzatę Żebrowską-Piotrak.
2. Wybierając swojego radnego do Rady Miejskiej. Dostaniecie  
    do wyboru cztery listy, na każdej z nich 8-9 nazwisk.  

    

Proponujemy je najpierw przejrzeć, przeczytać nazwiska i do-
piero wtedy wybrać. Czyli wybieramy jedną listę (nasza ma 
numer 19) i na niej stawiamy krzyżyk tylko przy jednym  
nazwisku. 
3. Dokonując wyboru radnego powiatowego. Tu sposób jest  
    podobny do głosowania na Radę Miejską. Wybieramy listę  
    i tylko jednego kandydata na tej liście.
4. I wreszcie Sejmik Wojewódzki. Postępujemy analogicznie  
    jak w dwu poprzednich punktach.

Jak głosować, żeby oddać ważny głos?
• Trzeba postawić znak „X” (co najmniej dwie linie prze- 
   cinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania  
   w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata
• przyczyną nieważności głosu będzie: 
  – postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż  
    jednego kandydata,
  – niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce.

Uwaga! Karty do głosowania nieopatrzone pieczęcią obwo- 
dowej komisji wyborczej są nieważne.
Nie zapomnijcie zabrać dowodu osobistego. No i dobrze wy-
bierzcie, poprawki nie będzie.

WYBORY
SAMORZĄDOWE 

21 października
2018
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Dotarliśmy do sensacyjnej informacji. Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie  
w sprawie niegospodarności burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, czyli o przekroczenie 
uprawnień, i wyjaśnia, czy wyrządzono szkody budżetowi gminy na prawie 1 000 000 złotych.

Z ostatniej chwili:  PROKURATOR W URZĘDZIE!

GDZIE JEST NASZ MILION ZŁOTYCH?

Czy słyszeliście Państwo o Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”? Jej członkami są m.in. wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej, Wiesław Bochenek (w latach 2010-2014 
był nawet jej prezesem), oraz matka zastępcy burmistrza  
Dąbrowskiego.
W 2012 roku sąd nakazał burmistrzowi Dąbrowskiemu zło-
żenie oświadczenia o oddaniu Spółdzielni nieruchomości 
w użytkowanie wieczyste. Wiązałoby się to dla Spółdzielni 
z obowiązkiem zapłaty pierwszej opłaty od użytkowania 
wieczystego (między 15% a 25% wartości nieruchomości, 
a sąd zgodził się, że wartość nieruchomości to 6,5 miliona 
złotych) i obowiązkiem corocznego uiszczenia opłaty (sąd 
ustalił, że powinno to być 197 000 złotych rocznie). Byłby 
to przychód Gminy.
Burmistrz Dąbrowski wyroku nie wykonał, a Spółdzielnia 
nie uiściła żadnych opłat z tytułu korzystania z nierucho-
mości za lata 2012, 2013, 2014, 2015 (i wcześniejszych). 
Dopiero w 2016 roku podpisano korzystne dla Spółdzielni 
porozumienie, gdzie ustalono niższą o parędziesiąt tysięcy 
złotych kwotę opłaty rocznej (ze względu na „nową wycenę”) 

i rozłożono na raty pierwszą opłatę, którą ustalono na naj-
niższym poziomie. 
Czy wyobrażacie sobie Państwo, żeby przez wiele lat korzy-
stać z własności komunalnej i nie zapłacić za korzystanie 
ani złotówki? Spróbujcie na przykład Państwo wynająć 
obiekt od Gminy i nie zapłacić za parę lat korzystania. Gmi-
na nawet zleciła badanie, ile Samopomoc Chłopska powin-
na zapłacić za korzystanie w latach 2006-2015 z działek,  
i zapowiadała dochodzenie roszczenia, jednak nie słychać  
o żadnych działaniach, gdyż samo roszczenie prawdopo-
dobnie się już przedawniło. Co więcej, Gmina mogła się 
zabezpieczyć, bo odkupowała – w błyskawicznym tempie 
– od Spółdzielni teren na poszerzenie drogi. 
Czy z takim potraktowaniem Spółdzielni cokolwiek wspól-
nego mają powiązania z wysoko postawionymi urzędni-
kami i radnymi popierającymi burmistrza Dąbrowskiego? 
Pana burmistrza Dąbrowskiego, jeżeli się z nami nie zga-
dza, zachęcamy do złożenia pozwu w trybie wyborczym. 
Wtedy będziemy mieli szansę zadać mu przed sądem parę 
dodatkowych pytań na temat tej sprawy.



Kandydatka na burmistr za Łomianek 
MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK

przedstawia kandydatów na radnych:

Komitet Wyborczy Wyborców

Witold Gawda Agnieszka ZdunekMirosław  Guzowski Mateusz Krogulec

Agnieszka Góralczyk Agata PorowskaAneta SzlupowiczJerzy Serzysko

Maria Pszczółkowska Grzegorz Umiastowski Jan Umiastowski Mariola Niecikowska

Grzegorz Orlecki Magdalena Cłapińska Ewa Krzyżowska Iwona Kamińska-Bajek

Janusz Skonieczny Małgorzata Żebrowska-Piotrak Agnieszka Gawron-Smater Paweł Bohdziewicz

Marcin Eti enne Barbara Markowska Jerzy Suda Ryszard Grabowski

z okręgu nr 1

z okręgu nr 2

z okręgu nr 3
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