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To już dziesiąty raz piszemy do Was o tym, co wydaje się nam ważne i godne uwagi. Jesteśmy krytyczni ale nie agresywni. 
Widzimy po prostu, co do każdego z nas trafi a w wydawanej za publiczne pieniądze „Gazecie Łomiankowskiej” i staramy 
się ten przekaz uzupełniać. Warto wyrobić sobie własny sąd, bo tylko dobrze poinformowany mieszkaniec może skutecznie 
wypełnić obywatelskie obowiązki, być podmiotem, a nie przedmiotem lokalnego samorządu. Podmiot, to brzmi dumnie, 
suweren jeszcze bardziej. Po raz dziesiąty zachęcamy by wziąć to do siebie.

 Drodzy Sąsiedzi,

Trwa nierówna walka na argumenty 
między garstką zwolenników stadionu 
zbrojną w poparcie urzędu a coraz więk-
szą rzeszą mieszkańców, którzy widzą 

w tym przejaw niegospodarności. Zdarza się w niejednej 
gminie, że wpływowe grupki próbują sobie załatwić to 
i owo. Zdecydowanie rzadziej zdarza się, że władza nie 
chce słuchać głosu większości, blokuje informacje i nie 
dopuszcza do konsultacji. Owszem takie władze się zda-
rzają ale ich los, przy kolejnych wyborach jest przesądzo-
ny. Wygląda na to, że będziemy stopniowo tracili kolejne 
miliony na inwestycję, która spokojnie powinna zaczekać, 
nim sfi nansuje się rzeczy absolutnie niezbędne. Że inne po-
winny być priorytety rozsądnego gospodarowania, wiedzą 
nawet ci, którzy zdecydowali o tej chybionej inwestycji. Ale 
jak widać, potrzeba usatysfakcjonowania wpływowej grupy, 
jest silniejsza niż rozsądek. Być może taka jest cena społecznej 

edukacji. Być może potrzebowaliśmy takiego bizantyjskiego
projektu, by mieszkańcom otworzyły się oczy. Chyba, że 
instynkt samozachowawczy weźmie górę i władze nie odważą 
się brnąć dalej. Bardzo byśmy tego Łomiankom życzyli. Po-
dobnie jak w wielu innych, także i w tej sprawie, wiele zale-
ży od nas, mieszkańców. 

Rzecz o dotrzymywaniu obietnic

Jest w Dąbrowie Leśnej niewielka uliczka 
o nazwie Grzybowa. Kończy się ona ma-
lowniczą ścieżką wijącą się wśród starych 
sosen. Ten widok od lat cieszył oczy miesz-

kańców. Wielu znich tą właśnie trasą zmierzało na wycieczki 
do Puszczy Kampinoskiej. Aż tu nagle, z niewiadomych powo-

dów, urząd postanowił ten stan rzeczy zmienić. Zdecydował, 
że trzeba wyciąć drzewa, wylać asfalt i zrobić z tego zwyczaj-
ną ulicę. Jako powód podano wniosek jednej rodziny z War-
szawy, która ma tu działkę rekreacyjną. Mieszkańcy Grzybo-
wej nie chcą o tym pomyśle słyszeć. Proszą o uwzględnienie 
ich woli. Jak dotąd bezskutecznie. Trudno zrozumieć, dlaczego 
przed ulicami, które od lat czekają na przebudowę, pierwszeń-
stwo dano inwestycji, której nikt nie chce. Ponadto, całkiem 
niedawno ulica ta została dość gruntownie zmodernizowa-
na. Musi być jakaś przyczyna powodująca taką determinację 
władz, a jednocześnie powstrzymująca ją przed podaniem 
tego do publicznej wiadomości. Ludzie zwykli w takich 
okolicznościach domyślać się o co codzi, jeśli nie wiadomo 
o co chodzi. W Łomiankach, takie tajemnice łączy się najczę-
ściej z planowanymi inwestycjami deweloperskimi. Nieba-
wem okaże się, czy ulica Grzybowa nie była komuś potrzebna, 
n.p. jako dojazd do dużego placu budowy.

       Stadionowa równia pochyła

       Grzybowa  tajemnica



Strategia zarządzania projektami unijny-
mi przy pomocy bata to akurat sposób, 
który mógł przyjść do głowy tylko lu-
dziom, którzy o nowoczesnym zarządza-

niu mają specyficzne pojęcie. Od dawna było wiadomo, 
że położenie rur kanalizacyjnych to tylko połowa sukcesu. 
Druga, trudniejsza część przedsięwzięcia, to spowodowa-
nie by mieszkańcy się do tych rur poprzyłączali. Jak to się 
robi w Łomiankach? Na chybił trafił wysyła się decyzje 

administracyjne, nasyła straż miejską, straszy karami, gdy  
w wielu przypadkach niegotowa jest do tego kanalizacyj-
na spółka miejska. A to brakuje projektu, a to nie raczo-
no poinformować, że jest już gotowa kanalizacja zbiorcza. 
Pełen chaos, dziesiątki wyprowadzonych z równowagi 
mieszkańców. Trudno się dziwić niektórym, że zdecydo-
wali się dać władzy nauczkę i odwołali się od absurdalnych 
decyzji do sądu. Władza jednak na razie nie wyciągnęła  
z tego wniosków i chaos egzekucyjny trawa nieprzerwanie.

       Czy można bardziej nieprofesjonalnie?

Władze chcą za wszelką cenę udowodnić,  
że tam gdzie mają „swoich” sołtysów dzieje 
się lepiej. Dla realizacji tego celu wybrały 
jednak przedziwną drogę. Nie starają się 

by ich ludzie działali lepiej, lecz utrudniają życie pozostałym. 
Sołectwo Dziekanów Bajkowy zostało bezpodstawnie pozba-
wione funduszu sołeckiego. Podobny los może spotkać 
sołectwo Łomianki Chopina. W obu tych miejscach sołtysi 
świadomi nieprzychylności władz, złożyli rezygnację. 
W statucie obu sołectw jest jednak zapis mówiący, że: 

„Kadencja organów samorządu Sołectwa wygasa w dniu 
wyborów nowych organów samorządu Sołectwa, zgodnie  
z procedurą określoną w Rozdz. II Ordynacji Wyborczej” - co 
oznacza, że póki Rada Miejska nie zarządzi nowych wyborów, 
dotychczasowi przedstawiciele pełnią swoje funkcje. Tym-
czasem władze, zamiast zrobić co do nich należy, pozbawiają 
dotychczasowych sołtysów informacji, wprowadzają w błąd 
mieszkańców i narażają ich na utratę należnego im funduszu.
Tu rodzi się pytanie, czyj interes reprezentują? Czy aby na 
pewno jest to interes publiczny?

       Wojna z sołectwami

Minął rok od czasu uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki. Dokument uprawomocnił się, 

a tymczasem... potwierdziło się przypuszczenie, że przy 
jego sporządzaniu nie wszystko było w porządku. 
Co odkryliśmy tym razem? Rzecz trudną do wychwycenia. 
Okazało się, że studium, które wyłożono do publicznego 
wglądu, a następnie poddano społecznym konsultacjom, 
które następnie, z mocy obowiązującego prawa, podlega-
ło uzgodnieniom i opiniowaniu przez kilkanaście instytucji, 
w bliżej niesprecyzowanych okolicznościach zmieniło swą 
treść. Zdecydowana większość wprowadzonych zmian nie 
miała charakteru autopoprawki Burmistrza do przygotowa-
neo przez niego projektu studium. Nie zostały one po prostu 
zgłoszone/ujawnione jako autopoprawki podczas sesji Rady 
Miejskiej, jak to miało miejsce w 6 innych przypadkach. Co 
więcej, zmiany te nie były odpowiedzią na liczne, zgłaszane 
przez mieszkańców uwagi do wyłożonego projektu studium. 
Większość z nich została bowiem rozpatrzona negatywnie.

W sumie chodzi o kilkadziesiąt zmian, z czego co najmniej 
kilkanaście, w istotnym stopniu wpłynęło na ostateczny 
kształt przyjętej uchwały. Niektóre zmiany dotyczą kon-
kretnych, wymienionych z numeru działek, inne całych kil-
kudziesięcio hektarowych obszarów. A wszystko sprytnie 
ukryte w dziesiątkach stron tego obszernego dokumen-
tu. Wprowadzonych zmian nie dostrzegły służby prawne 
wojewody, na których spoczywa obowiązek sprawdzania 
uchwał Rady Miejskiej. Nie zauważyli tego na czas również 
inni. Widać wyraźnie, że władze prowadzą swoją własną, 
niezrozumiałą i w wielu przypadkach oderwaną od ocze-
kiwań społecznych politykę przestrzenną. Przejawia się to 
choćby w sposobie oraz zakresie zmian wprowadzanych do 
studium, które jest przecież dokumentem o strategicznym 
znaczeniu dla rozwoju gminy.
Nie są to metody, którymi zdobywa się zaufanie i uznanie 
mieszkańców. Będziemy pytali, będziemy sprawdzali, aż 
dowiemy się, co kryje się za tak skrzętnie ukrywanymi po-
prawkami. Cała sprawa będzie miała z pewnością swój ciąg 
dalszy.

       A jednak „majstrowano” przy studium

 Wraz z końcem roku szkolnego posypały się 
w łomiankowskich szkołach zwolnienia. 

 Pracę tracą zarówno woźne jak i pracow-
nicy pomocniczy. Te zadania ma przejąć 

ICDS. Jak je wykona, czy zatrudni brygadę woźnych, czy zleci 
to firmie zewnętrznej, nikt nie wie. Nie wie tego, albo tylko 
tak twierdzi, także wiceburmistrz. Koszty odpraw, skróco-
nych okresów wypowiedzenia i innych świadczeń szacowa-
ne są na ok. 300 tys. zł. W szkołach zdenerwowanie, chaos 
i niepewność jutra. Pracę tracą często osoby o ogromnym 
wkładzie w atmosferę naszych szkół. Nie ma rozmowy, nie 
ma analizy poszczególnych przypadków. Dyrektorzy z dnia 
na dzień tracą kontrolę nad pracującym u nich personelem. 
A władzę zyskuje człowiek, który decyduje o tym wszystkim 

w gminie. Nie trudno 
zgadnąć o kogo chodzi. 
Nauczyciele pamięta-
ją, że podobna centra-
lizacja miała miejsce 
w czasach PRL. Pełnia 
władzy i pełnia kontroli, 
to są priorytety, a koszty,  
wyniki nauczania, prze-
stają się liczyć.
Ale nie dla rodziców. 
Szykuje się gorący po-
czątek roku.

       Szkolny chaos, czyli powrót do przeszłości



•  Piłkarskie rozgrywki o przechodni Puchar Dąbrowy 
    na boisku przy Równoległej. Pięcioosobowe zespoły 
    młodzieżowe, reprezentujące 
    poszczególne osiedla, rozegrają 
     ze sobą mecze zgodnie z zasadą 
    „każdy z każdym”.
    Na zakończenie wielki fi nał. 
    Zapraszamy od godz. 15:00

•   Scena teatralna na Grzybowej  
     przedstawi monodram Shirley 
     Valentine w wykonaniu Ewy 
     Sadowskiej. Pierwszy dzwonek 
     godz. 18:30  

•  Turniej Jednego Wiersza o nagrodę Starosty Warszawskiego
      Zachodniego z udziałem gości z Warszawy i okolic oraz
     bardzo poważnego jury.  Lemon Tree, od godz. 18:00.
     Regulamin dostępny na stronie: www.dabrowazachodnia.pl
     Każdy kto pisze, może jeszcze zgłosić się do konkursu.

•  Wędrująca Wystawa Lokalnych Twórców zawiśnie na terenie Lemon Tree już w sobotę i pozostanie tam przez całe Dni Dąbrowy. 

•  Pokaz fi lmowy „Daniel Tendaj przedstawia”. Pokaz krótkometrażo-
     wych obrazów fabularnych nakręconych przez twórców kina nieza-
     leżnego. Zaprezentuje je Daniel Tendaj, laureat nagród i wyróżnień 
     (m.in. brązowego medalu Międzynarodowej Unii Filmowej „UNICA”) 
     - w „domku ogrodnika”, nieopodal Lemon Tree, w godz. 12.00-17.00

•  Jam session, w przerwie turnieju

Mieszkańcy czterech osiedli
z terenu Dąbrowy oraz ich
przyjaciele z całych Łomianek
zapraszają na wyjątkowe dni 
pełne atrakcji.

Nim wybierzecie się do Dąbrowy sprawdźcie na stronie internetowej:
www.dabrowazachodnia.pl czy w programie nie zaszły jakieś zmiany.

•  VI Piknik Rodzinny w Lemon Tree. Tradycyjny poczęstunek, kiełbaski
    i ciastka dla gości, koncert muzyczny, dmuchane zamki, występy
    młodych talentów, pokaz fajerwerków i nieprzerwane pasmo atrakcji
    począwszy od godz. 14:00

•  Piknik modelarzy lotniczych.
     Spotkanie pasjonatów małego
     lotnictwa, prezentacja modeli
     i pokaz lotów, transmisja z kamery
     zamontowanej na mini-dronie.    

•  Spotkanie miłośników motoryzacji ekstremalnej. 
    W roli głównej niezwykłe samochody zbudowane  
    na Dąbrowie oraz takie, których używają nasi sąsiedzi  
    do ekstremalnych wyczynów typu „Drift  show”.  
    Zapraszamy podczas Pikniku Rodzinnego.

•  II Pozytywnie Zakręcony Rajd Rowerowy - wyprawa   
    do KPN śladami zwierząt. 
     Przyrodnik poprowadzi nas leśnymi ścieżkami.
     Start: godz. 12:00, przy zbiegu ulic Sierakowskiej i Łuże. 

•  Biegacze z Łomiankowskiej Grupy Biegowej
     pobiegną za rowerzystami i... wcale nie jest prze-
     sądzone, kto będzie szybszy. 

        Sobota, 10 września

        Niedziela, 11 września

        Sobota, 17 września

                



•  Parafi alny Piknik Dziecięcy na Akacjowej - od godz. 13:00.
  Zarząd Osiedla Dąbrowa Leśna wraz z zespołem uczestników Światowych Dni Młodzieży
   przygotował szereg atrakcji dla najmłodszych. Pod koniec dnia spotkanie - wspomnienie ŚDM 
   - w wykonaniu grupy młodych, skupionych wokół Parafi i Św. Marka Ewangelisty.
   To wyjątkowy zespół, zaangażowany w życie tutejszej wspólnoty, otwarty na międzynarodowe  
   kontakty i na społeczną działalność. Goszcząc zaprzyjaźnioną parafi ę z Birmingham, przygotowali  
   przedstawienie pantomimiczne oraz pieśni w języku angielskim. Z pewnością więc, ich program 
   zaspokoi najwyższe nawet oczekiwania.  
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Owad zapylający to ważna postać. Wyko-
nuje robotę, bez której nasza przestrzeń 
wyglądała by bardzo marnie. Trudno też 
takiego dobroczyńcę zastąpić. Nie wymy-

ślono jeszcze dronów zapylających ani zapylania in vitro. 
Wszystko więc zależy od trzmiela, pszczoły i reszty owadziej 
rodziny. Łomianki stały się miejscem gdzie tym ważnym stwo-
rzeniom powinno się dobrze powodzić. 
Stowarzyszenie Nasze Łomianki przeprowadziło wielką akcję 
budowania owadzich domków. Budowano całymi rodzina-
mii. Liczne „owadzie apartamentowce” zawisły w wielu przy-
domowych ogródkach. Zapraszamy do udziału w kolejnych 
edycjach zapoczątkowanej właśnie akcji. 
Z dobrze poinformowanego źródła dowiadujemy się, że jesz-
cze przed nadejściem zimy planowane są kolejne rodzinne
warsztaty. Poświęcone będą one tym razem budowie 
karmników dla ptaków. 

Oktawia jest osobą, o której w superla-
tywach wyrażają się trenerzy i działacze. 
Niemal w każdej rozmowie można usłyszeć 
o jej dojrzałości, wyjątkowej postawie 

życiowej i motywacji. „To jest bardzo profesjonalna dziewczy-
na o dużych aspiracjach. Jest przy tym bardzo medialna ale 
też bardzo lojalna. Ma swoje zasady. Pracuje się z nią dobrze”
– opowiada Onetowi trener Stanisław Pytel.
Od 2005 roku mieszka i trenuje w Łomiankach, na terenie 
ICDS. Internat dla młodych sportowców jest być może nie dość 

zintegrowany z resztą 
społeczności Łomianek 
ale sukcesy mieszkają-
cych tam zawodników są 
przecież naszymi sukce-
sami.
Cieszymy się więc z me-
dalu, gratulujemy i za-
praszamy na nasze pik-
niki, spotkania i imprezy.

       Program mieszkaniowy dla... owadów zapylających

       Oktawia Nowacka, olimpijska medalistka - z Łomianek

•  Ogrody znowu otwarte. W ramach Dni Dąbrowy odbędzie się kolejna edycja Otwartych 
     Ogrodów Artystów Dąbrowy, zorganizowana przez Stowarzyszenie Nasze Łomianki.  
     Będziemy mogli odwiedzić prywatne ogrody poszczególnych twórców. 
     Wyeksponowane tam zostaną płótna, rzeźby oraz inne prace wyniesione z pracowni 
    specjalnie na tę okazję. Zeszłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
    Fakt ten z dużym zadowoleniem przyjęli też artyści, mogący zaprezentować swą 
     twórczość całkiem pokaźnej publiczności. 
    Więcej wiadomości na Facebooku, wydarzenie: Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy

•  Turniej gry planszowej Avalon, zabawy,
    która zdobywa sobie coraz więcej fanów
    w każdym wieku.
    Lemon Tree, od godz. 17.00

•  Tańce w kręgu.
     To już kolejna edycja spotkań,
     zorganizowana przez Kamilę 
     Urbańską. 
     Tym razem do tej odstresowują-
     cej zabawy zapraszamy zarówno 
     panie jak i panów.
     Duży namiot w Lemon Tree
    godz.: 17.00 - 18.00


