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RADNI OBNIŻYLI
WYNAGRODZENIE BURMISTRZA
Trudna sytuacja budżetowa gminy, konieczność
zmniejszenia wydatków, jak i brak zaufania do
burmistrza były głównym powodem zmniejszenia
jego wynagrodzenia do 6900 zł brutto.

"Po przeszło roku od objęcia funkcji burmistrza przez Pana Tomasza
Dąbrowskiego, Rada Miejska z dużym zaniepokojeniem obserwuje
styl pracy pana burmistrza, widzi liczne niedociągnięcia oraz
nieprawidłowe pojmowanie pełnionej funkcji [...], Burmistrz Tomasz
Dąbrowski cechuje się brakiem elementarnej wiedzy i znajomości
podstawowych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie gminy"
– mówi m.in. uzasadnienie do przyjętej uchwały.
Pod uchwałą dotyczącą obniżenia wynagrodzenia podpisali się
radni – Wojciech Berger, Marcin Etienne, Jan Grądzki, Piotr Iwaszko,
Kamil Kaczyński, Katarzyna Kućkowska, Sylwia Maksim-Wójcicka,
Renata Nawotka, Grzegorz Porowski, Tomasz Rusinek, Ewa Sidorzak,
Henryk Staniak, Piotr Wolanin, Marek Zielski.
Miejmy nadzieję, że równie gładko i bezproblemowo radni na
najbliższej sesji podejmą uchwałę obniżającą ich diety...

Sołectwo Łomianki Dolne jest
jednym z najmniejszych pod
względem liczby mieszkańców,
ale jest za to najwięcej wolnej
przestrzeni.
str. 2

ŁOMIANKOWSKA
ZŁOTA ULICZKA
Jak się tutaj wprowadziliśmy
drażniły mnie otaczające nas
szare mury. Otoczenie,
w którym żyjemy ma przecież
ogromne znaczenie...
str. 6

BEZ SZANS
NA S7
PRZED 2020 r.
Wyrokiem z dnia 24 października
2011 r. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie uchylił
w całości decyzję środowiskową
dla S7 na odcinku...
str. 12
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KALENDARIUM IMPREZ i WYDARZEŃ: zobacz na www.LOMIANKI.INFO
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ŁOMIANKI DOLNE
Bogdan Pińkowski

PRZEWODNIK PO OSIEDLACH I SOŁECTWACH // CZĘŚĆ 9

Obszarem sołectwa Łomianki Dolne jest obszar 422 ha ograniczony:
– od północnego-zachodu granicą sołectwa Kiełpin wzdłuż ulicy Armii Poznań
i dalej granicą sołectwa Kępa Kiełpińska wzdłuż ulic: Armii Poznań i Brzegowa
oraz przez tereny rolne wzdłuż granicy ogródków działkowych i dalej do nurtu
rzeki Wisła,
– od północnego-wschodu granicą gminy Jabłonna i miasta stołecznego Warszawa
wzdłuż nurtu rzeki Wisła,
– od południowego-wschodu granicą osiedla Buraków, linią stanowiącą przedłużenie ulicy Brukowej,
– od południa granicą miasta Łomianki wzdłuż drogi gruntowej łączącej ulice:
Brukową i Jeziorną, wzdłuż ulicy Jeziornej do jeziora Fabrycznego i dalej granicą sołectwa Łomianki Chopina wzdłuż jeziora Wiejskiego i rowu melioracyjnego
Liczba ludności: 242 (stan na dzień 30-06-2011)
Sołectwo Łomianki Dolne jest jednym z najmniejszych pod względem liczby
mieszkańców, ale jest za to najwięcej wolnej przestrzeni. Można powiedzieć, że
w obecnej chwili to pustkowie, z kilkoma ulicami.

A JAK BYŁO DAWNIEJ?
Badania archeologiczne świadczą, że w przeszłości ten teren był centralnym miejscem Łomianek, można rzec kolebką naszego miasta.
Wykopaliska prowadzone jeszcze do wakacji zeszłego roku pokazały, że w sąsiedztwie jeziora Fabrycznego wytapiano za pomocą prastarych pieców hutniczych, tzw.
dymarek, żelazo. Wykorzystywano do tego rudę darniową z podmokłych terenów
przylegających do jeziora bogatą w żelazo. Do dzisiaj pozostał delikatny spadek terenu od osiedla Ronson w kierunku jeziorka. Wokół tego musiało tętni życie społeczne i gospodarcze. Mieszkańcy, którzy mają własne studnie z wodą wiedzą jak ona
może być zanieczyszczona żelazem, wystarczy, że postoi jeden dzień w naczyniu,
a już wytrąca się rudy osad.
Odkopano drewnianą studnię z przełomu XIX i XX wieku, fundamenty zabudowań
gospodarskich i mieszkalnych. Zaniedbany obok park sugeruje, że istniał tu dworek.
Obecnym mieszkańcom teren przy jeziorze Fabrycznym najbardziej kojarzy się
z garbarnią, która skaziła glebę metalami ciężkimi wykorzystywanymi podczas garbowania skór.
Tuż obok jest ul. Kościelna Droga, która prowadziła do drewnianego kościoła przy
jeziorze Kiełpińskim. Po wschodniej stronie Fabrycznego są pozostałości po sadzie
owocowym.
Także bliskość wody sprzyjała osadnictwu. Wisła i okoliczne jeziora były magazynem wody, pożywienia oraz „kopalnią rudy”.
Ulica Brzegowa również należy do starych, historycznych dróg. Wzdłuż niej można jeszcze dzisiaj znaleźć nasypy z ziemi wysokości około 1 metra, na których były
budowane domostwa. Wzniesienie zabezpieczało przed zalaniem podczas częstych
wylewów i podtopień Wisły, gdy nie było jeszcze wału.

JAK JEST DZISIAJ?
W latach siedemdziesiątych, za czasów Gierka, istniała koncepcja zabudowy całego
terenu nadwiślańskich łąk – od jeziora Fabrycznego, aż do obecnej oczyszczalni.
Wmurowano nawet kamień węgielny na terenie obecnego osiedla Ronson (przy
skrzyżowaniu ul. Wiślanej i Kościelnej Drogi) w towarzystwie zagranicznych gości,

Sołectwo Łomianki Dolne
powierzchnia 422 ha, 7 ulic
zameldowani mieszkańcy: 242 osób
(stan na 30.06.2011)

RADA SOŁECKA: Bogdan Pińkowski – sołtys – tel. 0 602 205 354
Członkowie: Grzegorz Korwin-Szymanowski – sekretarz, Anna
Matusiak – skarbnik, Joanna Stępień

czego sam byłem świadkiem jako 7-letni chłopiec. Otrzymałem wtedy na pamiątkę od
Niemki znaczek z Berlina Wschodniego z widokiem wieży telewizyjnej. Ze znanych nam
powodów politycznych i gospodarczych koncepcja upadła.
Szansa na ożywienie terenu sołectwa pojawiła się, gdy burmistrzem został Pan Belka.
Pozwolono wówczas na zabudowę mieszkalną na działkach powyżej 2000 metrów kw.
Rozbudowa trwa do dzisiaj. Co roku przybywa domów i mieszkańców.

JAK BĘDZIE?
Uważam, że teren Łomianek Dolnych jest jednym z nielicznych miejsc z dużym potencjałem na budownictwo mieszkalne. W ciągu kilkunastu lat Łomianki rozwiną się
w stronę Wisły i cały teren zostanie zabudowany niezależnie od strachów wywoływanych zagrożeniami powodziowymi. Jest to teren zalewowy, ale dotyczy to większości
terenu naszej gminy i te kilkaset metrów, czy kilometr od wału dla wody nie robi większej przeszkody.
Mieszkańcy sołectwa oczekują realnych działań w sprawie modernizacji wału wiślanego. Bez tego Łomianki, jako gmina i ludzie, nigdy nie będą bezpieczne. Z biegiem lat
Wisła będzie czystsza i zacznie bardziej kusić swoimi walorami krajobrazu, jako teren
do rekreacji.
Liczymy również na uruchomienie na naszym terenie regularnej komunikacji autobusowej, łączącej sołectwo z Łomiankami Centralnymi.
Na przyszłość sołectwa, jak i całych Łomianek patrzę z wielkim optymizmem.
Jest to najlepsze miejsce do zamieszkania wokół całej Warszawy.
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RADNI NEGATYWNIE ZAOPINIOWALI BUDŻET BURMISTRZA DĄBROWSKIEGO

BUDŻET ŁOMIANEK NA ROK 2012
30 stycznia 2012 roku odbyła się XX Sesja Rady Miejskiej, podczas której procedowano nad Budżetem Gminy Łomianki na rok 2012. Komisje Rady Miejskiej negatywnie
zaopiniowały zaproponowany przez burmistrza Tomasza Dąbrowskiego projekt Uchwały Budżetowej. Podczas sesji radna Ewa Sidorzak zaproponowała poprawki do
Budżetu, który w efekcie radni przyjęli większością głosów. Poniżej prezentujemy opinie burmistrza oraz radnych na ten temat.
Projekt przedstawiony przez burmistrza, poprawki radnych oraz cały budżet po zmianach dostępny na stronie www.LOMIANKI.INFO.
Radna EWA SIDORZAK
Przedstawiony przez burmistrza budżet
na 2012 rok należy uznać za konsumpcyjny. Wydatki inwestycyjne stanowią
bowiem zaledwie 13% wydatków ogółem, z czego tylko 1,5 mln. przeznaczono na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
W trudnych czasach, każdą złotówkę trzeba obejrzeć kilka razy,
zanim się ją wyda. Ta stara maksyma w najkrótszy sposób charakteryzuje Opinię Komisji Budżetowej Rady Miejskiej dotyczącą
zmian w projekcie budżetu Gminy Łomianki na 2012 rok
Projekt przedstawiony przez burmistrza nie gwarantował stabilnego rozwoju Gminy. Skoncentrowano wydatki głównie na bieżące potrzeby. Nie wprowadzono wielu inwestycji, które miały już
przygotowaną dokumentację techniczną. Wbrew przedwyborczym zapewnieniom nie zagwarantowano środków na budowę
sieci wodno-kanalizacyjnej.
Zarówno Komisja Techniczna, jak i Komisja Społeczna negatywnie
zaopiniowały budżet przedstawiony przez burmistrza uznając, że
przedłożony projekt jest dokumentem autokratycznym, szczególnie w kwestii wydatków majątkowych.
W naszym przekonaniu struktura wydatków powinna ulec zmianie na kierunek bardziej prorozwojowy. Wizja realizacji inwestycji
i rozwój Gminy powinny być działaniem priorytetowym. Miniony
i obecny rok w tym temacie żadnego postępu nie przynosi. Wręcz
odwrotnie. Realizacja inwestycji w obecnej strukturze wydatków,
w następstwie których rosną wydatki bieżące spowodowała, że
nakłady inwestycyjne znacznie zmalały. W roku 2010 wydatki inwestycyjne stanowiły 32% wydatków ogółem, na 2012 burmistrz
zaplanował zaledwie 13% .
W Opinii Komisji Budżetowej kwotę ~ 3,5 mln zł (część budżetu) należy przeznaczyć na inne cele, niż zaproponował burmistrz. Zmiany
zaproponowane przez Komisje Rady obejmują – w mniejszym lub
większym stopniu – wszystkie podstawowe kategorie wydatków,
w tym m.in: budowę i remonty dróg oraz oświetlenie uliczne, poprawę bezpieczeństwa, gospodarkę ściekową i administrację.
Zgodnie z opinią Komisji Rady Miejskiej na realizację najważniejszych zadań, do których zaliczamy inwestycje wodnokanalizacyjne, trzeba przeznaczyć dodatkowe środki. Dlatego radni
zaproponowali zwiększenie do kwoty 2.650.000 zł środków na
budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, co stanowi
minimalną bazę wyjściową. Na ochronę zdrowia mieszkańców –
czyli dalszą modernizację ośrodka zdrowia w Łomiankach– radni
znaleźli 800 tys. zł. Burmistrz uznał, iż takiej potrzeby nie ma.
Radni zaproponowali przesunięcie na lata następne inwestycji,
które nie mają dokumentacji technicznej, natomiast wprowadzenie do realizacji zadań inwestycyjnych, które dokumentację posiadają lub proces tworzenia został wcześniej rozpoczęty.
Skonstruowany na takich założeniach, szczegółowo umotywowany, wniosek został skierowany do burmistrza z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w formie autopoprawki.
Jednak wniosek ten nie znalazł zrozumienia burmistrza. Odrzucił
wszystkie propozycje.
Ponieważ burmistrz nie znalazł czasu na rozmowę z radnymi
w kwestii najistotniejszej dla Gminy, dyskusja przeniosła się na
obrady sesji Rady Miejskiej. Obrady nader burzliwe.
Dla wsparcia swojej pozycji burmistrz otoczył się trzema prawnikami, sekretarzem, skarbnikiem i oczywiście swoim zastępcą.
Na widowni nie zabrakło tych samych co zwykle zwolenników
konsumpcyjnego budżetu. Burmistrz i jego zwolennicy nie podjęli
z większością Rady konstruktywnej polemiki.
Radni w odpowiedzi na uzasadnione wnioski usłyszeli od burmistrza wiele poniżających słów. Rada Miejska jest dla burmistrza
m.in. towarzystwem, które się nie zna i nie pozwala na rozwiązanie spółki Zakłady Wodociągów i Kanalizacji po to by powołać
nową.
Pomimo wielu trudności radni 14 głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 5 przeciw, przyjęli proponowane przez siebie zmiany
i uchwalili budżet zwiększając udział wydatków majątkowych do
kwoty 11.649.330.72 zł.
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Fakt przyjęcia budżetu tak bardzo zirytował burmistrza, że zapomniał o swoich obowiązkach jako organu wykonawczego. Zlekceważył wolę Rady i wniosek przewodniczącego o wprowadzenie
stosowanych zmian do załączników budżetowych i przygotowanie
wieloletniej prognozy finansowej po dokonanej zmianie w projekcie
budżetu. Radni usłyszeli, że skarbnik (zarabiający rocznie w granicach 160.000 zł) ma zagwarantowaną prawem pracy 12 godzinną
przerwę i nie będzie miała czasu na realizację wniosku, który powinien być przygotowany najpóźniej do dnia następnego w godzinach
popołudniowych. Tak więc, następnego dnia radni obradowali bez
obsługi prawnej urzędu oraz skarbnika. Zmuszeni byli również do
samodzielnego opracowania zmian do Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Burmistrz TOMASZ DĄBROWSKI
W dniu 15 listopada 2011 roku, w ustawowym terminie, przedstawiłem radnym Rady
Miejskiej a także RIO (Regionalnej Izbie Obrachunkowej – profesjonalnemu organowi
nadzoru nad finansami publicznymi) projekt
budżetu na rok 2012. W dniu 28 grudnia 2011 roku RIO pozytywnie oceniło przygotowany przez mnie budżet zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.
Po wnikliwej analizie dochodów i wydatków za rok 2011 Skarbnik
gminy przygotowała kwotowe limity wydatków na poszczególne referaty. Limity te gwarantują prawidłowe funkcjonowanie
urzędu jak również wykonanie ustawowych obowiązków przez
cały 2012 rok. Kierownicy referatów zobligowani do oszczędności w wydatkach przedstawili oszczędnościowe budżety w tym
uszczuplony budżet administracji. Przedstawiony przez mnie
budżet jest trudny także ze względu na bardzo wysoką kwotę
spłaty zobowiązań z poprzednich kadencji która wynosi 10 mln zł
(7,9 mln spłaty zobowiązań oraz 2,1 mln na obsługę długu). Mając na uwadze zawirowania przy wypłacaniu odszkodowań za
grunty w projekcie budżetu zabezpieczyliśmy wyższą kwotę na
wypłaty odszkodowań. W pełni na cały rok zostały zabezpieczone
środki na dopłaty do przedszkoli niepublicznych. Jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, główną przesłanką był zrównoważony
rozwój całej gminy. Stąd rozmieszczenie zadań inwestycyjnych we
wszystkich osiedlach i sołectwach. Oprócz zadań inwestycyjnych
należy uwzględnić inwestycje wodno-kanalizacyjne realizowane przez ZWIK sp. z o.o. Wbrew stanowisku większości radnych
zamierzamy kontynuować zadania projektów wodociągowych
w sołectwach Łomianki Dolne, Kępa Kiełpińska i Dziekanów Leśny. Panujemy także dalszą rozbudowę wodociągu w Dziekanowie Polskim i Kiełpinie. Myślimy także o Burakowie, gdzie prowadzimy rozmowy w sprawie wykonania inwestycji drogowej bez
uszczerbku ze środkach fianansowych gminy.
Dużo więcej czasu niż RIO na ocenę budżetu potrzebowała Rada
Miejska. Na dwóch kolejnych spotkaniach z radnymi, które odbyły
się w tej sprawie w dniu 20 grudnia i 29 grudnia 2011 roku Skarbnik
gminy szczegółowo omówiła budżet. Wtedy radni nie mieli uwag
do zadań inwestycyjnych. Sesje budżetową przewodniczący Rady
Miejskiej pan Berger zwołał dopiero na dzień 30 stycznia 2012
roku. Radni klubów Łącza nas Łomianki i Platformy Obywatelskiej
na komisjach i wczasie sesji negatywnie zaopiniowali projekt budżetu (wbrew stanowisku RIO) przygotowany przez mnie a także
wprowadzili szereg zmian niemożliwych do realizacji. Budżet po
zmianach radnych, nie uzgodnionych ze mną, zawiera szereg nieprawidłowości, które spowodują upośledzenie działania gminy
w wielu obszarach przede wszystkim w realizacji zadań własnych
gminy wynikających z art 7 ustawy o samorządzie gminnym. Na
sesji nie miałem też możliwości odnieść się publicznie do wnoszonych uwag (przewodniczący Rady Miejskiej pan Wojciech Berger nie
udzielał mi głosu) , które powinny być uwzględnione w zakresie ich
merytorycznej oceny. Mam na myśli niemożliwe do zrealizowania
a zaproponowane przez radnych zadania inwestycyjne w bieżacym roku ze względu na nieuregulowany stan prawny dróg (brak
własności). Radni zabrali zadania inwestycyjne z niektórych osiedli
na których nie mieszkają. Zaproponowali także zabranie środków

finansowych na zajęcia sportowe dla dzieci w szkołach, czyli tzw.
SKSy. Obcięto wydatki na promocję a więc de facto radni likwidują
wydawanie Gazety Łomiankowskie, brak środków w promocji i kulturze może oznaczać rezygnację z uroczystości patriotycznych, brak
imprez dla dzieci, czy utrzymanie tablic informacyjnych sołectw
i zarządów osiedli. Radni zabrali także środki niezbędne do przejmowania gruntów na własność gminy, prawdopodobnie zabraknie
gminie pieniędzy na akty notarialne. Radni zabrali także środki na
rozbudowę budynku dla strażaków z OSP. Błędy z poprzedniej kadencji w projekcie strażnicy uniemożliwiają wjechanie i wyjechanie
beczkowozu strazy pożarnej do akcji. Radni wprowadzili także wiele
innych niemożliwych do realizacji zadań.
Obecnie zmiany w budżecie przegłosowane przez radnych trafią do oceny profesjonalnego organu nadzoru jakim jest RIO.
W przeciągu kilku tygodni będziemy wiedzieli czy budżet radnych
w ogóle zostanie zaakceptowany. Niestety niefortunne działania
radnych utrudniają prawidłowe funkcjonowanie urzędu i destabilizują rozwój gminy Łomianki.
Warto dodać, że na tej sesji ci sami radni po raz drugi odrzucili moją
propozycję współfinansowania linii autobusowej L-7 do siedziby
starostwa w Ożarowie Mazowieckim. Rozmowy w tej sprawie
trwaja od poprzedniej kadencji i miały być finansowane przez Łomianki a także gminy Izabelin, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki
i Starostwo Warszawskie Zachodnie. Roczny koszt dofinansowania
linii L-7 która jeździ obecnie na trasie Dziekanów Leśny, ul. Warszawska, ul. Wiślana, przez Dąbrowę do Ożarowa i z powrotem
6 razy dziennie to ok 47 tysięcy rocznie, czyli 3900 zł miesięcznie.
Decyzja radnych z klubów ŁnŁ i PO oznacza likwidację tej linii
i pozbawienie najgorzej sytuowanych mieszkańców naszej gminy
dojazdu do urzędu starostwa oraz okolicznych gmin.
Radna ELŻBIETA PODOLSKA
30 stycznia Rada Miejska przyjęła po
zmianach budżet na 2012 rok. Radni
klubów PO i ŁnŁ wnieśli bardzo wiele
zmian do budżetu burmistrza wprowadzając nowe zadania inwestycyjne,
likwidując propozycje burmistrza. Nie sposób odnieść się
do wszystkich, więc skomentuję dwie zmiany, z którymi
się nie zgadzam.
Radni wnioskowali o zmniejszenie środków na promocję gminy o 130 000 zł, co oznacza likwidację Gazety Łomiankowskiej.
Argumentowali, że w dobie szerokiego dostępu do Internetu,
mieszkańcy mogą szukać informacji w formie elektronicznej. Ta
uchwała ogranicza dostęp do informacji o imprezach kulturalno-sportowych, ofercie Biblioteki Publicznej, ofertach pracy. Nie
wszyscy posiadają Internet, komputer, a dla setek starszych osób
GŁ jest jedynym źródłem informacji.
Radni wnieśli także na sesję i przegłosowali bezprecedensową
w historii samorządu gminy Łomianki uchwałę o zmniejszeniu wynagrodzenia dla burmistrza, Tomasza Dąbrowskiego. Głosowałam
przeciw tej uchwale, gdyż uważam, że burmistrz ponosi jednoosobową odpowiedzialność za gminę i jej rozwój, został wybrany
w demokratycznych wyborach, i tylko mieszkańcy, a nie radni, mogą
ocenić jego pracę. Ocenią jego kadencję w wyborach w 2014 roku.
Rada miejska jest organem uchwałodawczym i wykorzystując
większość w radzie, radni mogą inicjować wiele korzystnych dla
gminy zmian, kreować politykę rozwoju, lecz tego nie czynią lub
wprowadzają nowe inwestycje skupiając się na wybranych osiedlach, co jest niezgodne z zapisami o zrównoważonym rozwoju
gminy. Wyjątkiem jest tylko „Karta Rodziny”, która obejmuje
wszystkich mieszkańców. Uważam jednak, że najważniejszym
obecnie problemem jest impas, patowa sytuacja uniemożliwiająca współpracę pomiędzy radnymi a burmistrzem. Brak zaufania i wzajemne podejrzenia obu stron konfliktu wykluczają porozumienie. Kto zawinił? O winie wypowiedzą się mieszkańcy.
Są to bowiem ludzie inteligentni i zrozumieją, gdzie leżą egoistyczne interesy grupy, a gdzie dobro naszej łomiankowskiej
wspólnoty.

ZOBACZ SESJE RADY MIE JSKIE J

WODOCIĄG WIDMO
NA TERENIE WSI:
DZIEKANÓW POLSKI, NOWY, LEŚNY, SADOWA I KIEŁPIN
Jak to się zaczęło...
W kwietniu 2010 roku ówczesny burmistrz Łomianek,
Wiesław Pszczółkowski, ogłosił przetarg na wykonanie
projektu budowlanego sieci wodociągowej na terenie
wsi Dziekanów Nowy, Polski, Leśny, Sadowa i Kiełpin.
Przetarg wygrała najkorzystniejsza oferta firmy AQUA
CONSULTING. Termin wykonania projektu ustalono na
25 maja 2010 r. I na tym się skończyło!
Terminy wygasły…
W grudniu 2010 roku umowa pomiędzy Gminą a Wykonawcą wygasła. Wykonawca nie dotrzymał terminu
zakończenia projektu, umowa wygasła.
Mimo starań pracowników Referatu Infrastruktury i Inwestycji obecny burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski
nie wykazał zainteresowania realizacją projektu. Podjęto
nawet próbę podpisania aneksu do umowy, jednak radca prawny w Urzędzie nie wyraził na to zgody.
W styczniu, lutym 2011 r. podjęto jednak nieformalne
rozmowy z Wykonawcą. Uzgodniono, iż pomimo braku
umowy prace nad dokumentacją będą kontynuowane.
Jednak w czerwcu 2011 r., pół roku później, radca prawny
w Urzędzie stwierdził, że nie ma możliwości podpisania
umowy z Wykonawcą. Stwierdził także, że Gmina może,
na mocy porozumienia stron, odkupić ewentualnie istniejącą dokumentację pod warunkiem korekty ilości kilometrów zaprojektowanej sieci.
Brak współpracy…
Z dokumentów wynika jednak, że od początku współpraca Urzędu z Wykonawcą nie układała się właściwie.
Wykonawca nie dotrzymywał zobowiązań terminowych,
nie informował Urzędu o postępach prac, a także napotykanych problemach. Z kolei ze strony Urzędu brak było
jakiegokolwiek nadzoru inwestorskiego nad zadaniem.
Przeszkody natury formalnej…
Protesty mieszkańców ulic Dobrej Wróżki, Kota w Butach
oraz Waligóry spowodowały wstrzymanie wydania pozwolenia na budowę na określonych odcinkach, a także…
GDDKiA nie wyraziła zgody na poprowadzenie drogą
Kolejową wodociągu wzdłuż opaski, co oznacza, iż kilometrowe odcinki wodociągu nie będą spięte w obieg.
Skutkować to może zagniwaniem wody i pojawianiem
się bakterii.
O powyższych problemach burmistrz Tomasz Dąbrowski
wiedział już w XII 2010 r. Dlaczego dokumentacja nie została podzielona na część, co do której nie ma odwołania
od decyzji i część sporną?! Nie wiadomo…
Sprawa stanęła. Do dziś, do dnia 05 lutego 2012 r. nie zrobiono praktycznie nic, by choć w minimalnym zakresie
sprawy posunąć do przodu.

Działania pozorowane…
Burmistrz Tomasz Dąbrowski twierdzi jednak, że zrobiono dużo (uzasadnienie zadania 12/08 „Zapewnienie
bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej na terenie wsi: Dziekanów Polski, Nowy, Leśny, Sadowa i Kiełpin):
1. styczeń – przygotowano zawiadomienie o wyłożeniu
dokumentów do wglądu;
2. marzec – ustalono lokalizację inwestycji;
3. maj – przekazano sprawę właścicieli gruntów, którzy
nie zgodzili się na inwestycję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
4. listopad – burmistrz spotkał się z właścicielami gruntów; właściciele podtrzymali swój sprzeciw.
Pytania i wątpliwości…
– Dlaczego w budżecie na 2012 rok nie pojawiło się
zadanie inwestycyjne?
– Dlaczego burmistrz nie przekazał tego zadania do
realizacji przez ZWIK?
– Jak można wprowadzać zadanie niewygasające
skoro ono wygasło już samo?
Konkluzje…
Rok 2011 nie przybliżył nas nawet o krok do finalizacji
zadania. Umowa z Wykonawcą, z firmą Aqua Consulting, wygasła w grudniu 2010 r. Burmistrz Dąbrowski NIE
ZROBIŁ NIC, by umowę tę przedłużyć. Nikt w Urzędzie
od ponad roku wodociągiem na obszarach wiejskich się
nie interesuje – nie ma żadnych dokumentów z których
można wnioskować, że Wykonawca w ogóle dalej zadanie to realizuje. Sprawę przejął inny referat – Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej, który do tej pory nie pilotował
tego zadania.
Moje propozycje…
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej winien
jak najszybciej skontaktować się z Wykonawcą, firmą
Aqua Consulting, w celu odbioru prac (o ile jest co
odbierać).
W przypadku jeśli zlecenie nie zostało wykonane, należy wpisać do budżetu ponownie to zadanie i ogłosić jak
najszybciej nowy przetarg.
Niewykorzystane w 2011 roku, a zabezpieczone na to
zadanie środki, należy przypisać z powrotem temu zadaniu.
Burmistrz winien zapewnić stały nadzór inwestorski
nad realizacją zadania. Powinien wykazać rzeczywiste, a nie pozorne zainteresowanie sprawą wodociągu na terenie wsi Dziekanów Polski, Nowy, Leśny,
Sadowa i Kiełpin.
Marcin Etienne

OSTATNIA SZANSA NA POROZUMIENIE?
Przed powołaną przez burmistrza Tomasza Dąbrowskiego ŁOMIANKOWSKĄ RADĄ KONSULTACYJNA stoi
pierwsza poważne zadanie. RADA ma pełnić funkcję mediatora między obecnym burmistrzem a radnymi
Rady Miejskiej.
Pierwsze posiedzenie RADY KONSULTACYJNEJ odbyło się w dniu jej powołania – 9 września 2011 roku. Mimo, że
ten "społeczny organ" miał doradzać władzom Łomianek w kluczowych sprawach dotyczących naszej gminy, do
tej pory jego potencjał nie był wykorzystany np. przy tak ważnych kwestiach jak obligacje, czy budżet.
Mamy nadzieję, że zaproponowane przez członków RADY mediacje przyniosą oczekiwany skutek, którego efektem będzie choć minimalne złagodzenie rozłamu, który – jak się okazuje – coraz bardziej paraliżuje współpracę między burmistrzem i radnymi...
mm.

SMW

4 grudnia 2011 r. – XVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej.
Uchwalono taryfy za wodę i ścieki dostarczane i odprowadzane
przez ZWiK. Zobacz: www.video.lomianki.info
16 grudnia 2011 r. – nowy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Rada Nadzorcza, po rezygnacji
z tej funkcji poprzedniego prezesa – Janusza Lewickiego, powołała Pawła Bohdziewicza. Obecny prezes jest wieloletnim pracownikiem ZWiK, a od 2006 r. kierownikiem oczyszczalni ścieków.
22 grudnia 2011 r. – XIX sesja Rady Miejskiej. Uchwalono m.in.
program działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2012 r., Kartę Rodziny (o której piszemy niżej),
program współpracy z organizacjami pozarządowymi (przeznaczając na ten cel 473 tys. zł), wprowadzono dopłaty do taryf
ZWIK dot. odprowadzania ścieków, zmniejszając stawkę dla gospodarstw domowych podłączonych do sieci o 2,68 zł (ostatecznie cena dla mieszkańca wynosi: 5,75 zł netto), zmieniono skład
Komisji Budżetowej (odwołano Krzysztofa Wawra i powołano Ewę
Sidorzak) oraz zdecydowano o przejęciu prawa użytkowania wieczystego dla ok. 20-metrowego odcinka ulicy Szpitalnej w części
łączącej ją z ul. Kolejową i drogą opaskową, który z uwagi na coraz
gorszy stan, utrudniał wjazd w ulicę. Decyzja ta umożliwi poprawę nawierzchni. Zobacz: www.video.lomianki.info
1 stycznia 2012 r. – zgodnie z decyzją Rady Miejskiej weszły
w życie postanowienia dotyczące funkcjonowania na terenie
gminy Karty Rodziny, dzięki której rodziny zamieszkałe w Łomiankach mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci (dotyczy
to również rodziców samotnie wychowujących dzieci) w wieku do
18 lub 24 roku życia (w przypadku, kiedy dziecko uczy się lub studiuje), mogą korzystać z oferty Domu Kultury, ICDS, przedszkoli
publicznych oraz z połączeń KMŁ ze znaczącymi zniżkami.
3 stycznia 2012 r. – z inicjatywy burmistrza Łomianek oraz Wydziału
Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zorganizowano w budynku Wydziału konferencję poświęconą Świętu Trzech Króli.
9 stycznia 2012 r. – Burmistrz przeniósł Radę Konsultacyjną do
ICDS. Przypomnijmy, że powołana przez burmistrza Rada Konsultacyjna ma na celu doradzanie władzom Gminy w sprawach długofalowego rozwoju społeczno-gospodarczego, w szczególności
w sprawach realizacji „strategicznej wizji rozwojowej: Łomianki
– Gmina Innowacji i Przedsiębiorczości”. Pełna treść Regulaminu
Rady dostępna na stronie internetowej Gminy.
10 stycznia 2012 r. – posiedzenie Komisji Społecznej, Technicznej i Budżetowej. Radni zaproponowali zmiany do projektu budżetu na 2012 r. i przekazali je burmistrzowi Łomianek.
16 stycznia 2012 r. – 67. rocznica wyzwolenia Łomianek. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem „Bohaterom Poległym w Obronie
Ojczyzny 1939 – 1945”
16 stycznia 2012 r. – ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury, kultury fizycznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom, zwalczania negatywnych skutków patologii. Termin składania ofert minął 6 lutego.
17–19 stycznia 2012 r. – posiedzenia Komisji Społecznej. Radni
zgłosili konieczność przyjęcia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania w 2012
roku na realizacje przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łomianki, w ramach "Gminnego programu usuwania wyrobów
zawierających azbest na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem lat
2012 – 2015". Ponadto omówiono zasady współpracy ze Szkołą
Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki, która
funkcjonuje na terenie ICDS.
19 stycznia 2012 r. – posiedzenie Komisji Technicznej dotyczące
zaopiniowania projektu budżetu na 2012 r.
26 stycznia 2012 r. – posiedzenie Komisji Budżetowej dot. ostatecznego zaopiniowania projektu budżetu na 2012 r. Komisja wniosła
poprawki do projektu budżetu na ogólną kwotę 3 412 158 zł, co stanowi około 4,5% ogółu wydatków zaplanowanych w budżecie.
30 stycznia 2012 r. – XX sesja Rady Miejskiej. Rada podjęła decyzję
m.in. o przyjęciu budżetu na rok 2012 z poprawkami zgłoszonymi
we wniosku Komisji Budżetowej i zmniejszeniu wynagrodzenia
dla burmistrza Łomianek. Ponieważ w budżecie wprowadzono
poprawki, ogłoszono przerwę w celu przygotowania innych dokumentów, które musiały być również uchwalone przez Radę
(Wieloletnia Prognoza Finansowa).
31 stycznia 2012 r. – wznowienie sesji po 1-dniowej przerwie.
Burmistrz oświadczył, że jego zdaniem sesja została przerwana w
sposób nieprawidłowy i nie przygotował materiałów, które miały
zostać przekazane radnym. W związku z tym radna Ewa Sidorzak
zgłosiła wniosek o wprowadzenie przez Radę zmian do WPF (Wieloletniej Prognozy Finansowej), które miały być naniesione przez
burmistrza. Radni uchwalili WPF ze zmianami. Rada uchwaliła
również nowy Statut Gminy Łomianki. Jedną z istotniejszych
zmian jest skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedzi burmistrza
na pytania zadawane w formie interpelacji (14 dni). Sesja trwała
łącznie około 15 godzin. Zobacz: www.video.lomianki.info
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Łomiankowska „Złota uliczka”
N A M A L U J S W Ó J R A J I D O N I E G O W E J DŹ !
Siedzimy w salonie pięknego domu, w którym wyczuwa się silne więzi rodzinne, pasję i dobrą energię. Na
ścianach kolorowe śródziemnomorskie krajobrazy. Wokół unosi się zapach świeżej szarlotki, kawy…
Jesteśmy w domu Małgorzaty i Mirosława Śnigurowicz, w centrum Łomianek, przy ulicy, na której płoty
zamieniono w greckie, włoskie, francuskie domy. Zapraszamy na ulicę Normatywną. Warto obejrzeć kolorowe, ciepłe domy stworzone na ogrodzeniach i płotach…
Sylwia Maksim-Wójcicka: Nikos Kazantzakis, autor „Greka Zorby” powiedział „Masz
pędzel i farby. Najpierw malujesz raj a potem
do niego wchodzisz”. Obrazki z waszej ulicy
przypomniały mi właśnie te słowa. Sami
tworzycie swój raj? Dlaczego postanowił
pan wyjść poza swój dom, ogród i tworzyć
coś tak pięknego na cudzych murach?
Małgorzata Śnigurowicz: Mój mąż ma
bardzo duże poczucie estetyki i ciągle chce
poprawiać otoczenie, w którym żyje.
Mirosław Śnigurowicz: Jak się tutaj wprowadziliśmy drażniły mnie otaczające nas
szare mury. Otoczenie, w którym żyjemy ma
przecież ogromne znaczenie. Kiedy rzeźbię
lub po prostu pracuję w domu, ważne jest
dla mnie w jakich warunkach to robię. Dlatego zacząłem malować mury. Początkowo były to tylko motywy roślinne, drzewa
i krzewy. Potem przestało mi się to podobać.
Chciałem nadać tym otaczającym nas ogrodzeniom inną formę.
SMW: I powstały trójwymiarowe, iluzoryczne formy przypominające wiejskie chałupy,
greckie lub bretońskie domy z firankami
i pelargoniami w oknach, skrzynkami na listy
w drzwiach, których w rzeczywistości nie ma.

Mirosław Śnigurowicz: Budulcem jest styropian, któremu nadaję strukturę kamienia,
cegły i drewna w formie przestrzennej.
SMW: Co wpływa na to, że zamienia pan ceglane lub betonowe ogrodzenia w kolorowe
obrazy np. prosto z Santorini?
Mirosław Śnigurowicz: Każdy dom ma
swoją historię. Przed oknami mamy dom
z nad Jeziora Bodeńskiego, gdzie przez wiele lat mieszkałem i byłem zafascynowany
tamtejszą architekturą i przyrodą.
Małgorzata Śnigurowicz: Jest tu dom dla
mojej przyjaciółki, która o takim marzy
i na razie zamiast prawdziwego, realnego,
dostała ten iluzoryczny. Mamy na ulicy też
dom grecki, stworzony przez męża na moje
życzenie bo bardzo chciałam poczuć tutaj
wakacyjną atmosferę.
Mirosław Śnigurowicz: Małgosia jest zachwycona Grecją. Ja w Grecji nie byłem, dom
tworzyłem ze zdjęć. W trakcie pracy nad jednym domem przychodzą kolejne pomysły.
Mamy też dom sycylijski i dom bretoński,
który powstał ponieważ chciałem przybliżyć
atmosferę tych miejsc.
SMW: Bretoński podoba mi się chyba najbardziej. Ale brakuje mi elementu polskie-

ZAGRAJ W PLANSZOWE
W sali klubowej w Dąbrowie Leśnej
przy ulicy Akacjowej 20a
odbywają się
ŚRODOWE SPOTKANIA
Z GRAMI PLANSZOWYMI.
Pomysł oraz idee spotkań
prezentuje ich inicjator
GRZEGORZ POROWSKI.
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go. Dworku polskiego lub polskiej chałupy
z malwami przy oknach.
Mirosław Śnigurowicz: Myślę też i o tym
bo rzeczywiście powstała tu taka międzynarodowa uliczka. Koniecznie muszę zrobić
również polski dom.
SMW: Kiedy pan znajduje czas na tą artystyczną kreację? Na życie zarabia pan przecież zupełnie inaczej.
Mirosław Śnigurowicz: Przede wszystkim
robię to dzięki mojej żonie Małgosi, która
daje mi przestrzeń dla moich pasji. Mamy
małe dzieci i gdyby nie Małgosia, nie mógłbym koncentrować się przez kilka godzin
dziennie, na pracy. Czasem wstawałem
nawet o trzeciej w nocy, ustawiałem lampy
i wykorzystywałem każdą wolną chwilę na
pracę. Najlepsze do pracy są wiosenne i letnie poranki.
SMW: Jak pani odbiera pasję męża?
Małgorzata Śnigurowicz: Jestem bardzo
dumna z niego, z jego pasji, talentu, z tego,
że robi tak wspaniałe rzeczy.
SMW: No dobrze, a co potem, rano, po kilku
godzinach pracy murarsko – tynkarsko – artystycznej?
Mirosław Śnigurowicz: Kiedy zbliża się
siódma rano kończę działania i po prostu
jadę do pracy.
SMW: A sen?
Mirosław Śnigurowicz: Czasem wydaje mi
się, że go nie potrzebuję, co nie jest prawdą. To chyba wina adrenaliny, bo nawet we
śnie planuję kolejne prace. Części przygotowawczej nie lubię, kiedy trzeba mieszać
beton, ciąć styropian. Ale kiedy już przychodzi moment malowania, kiedy forma
jest gotowa, wtedy zaczyna się najbardziej
pasjonujący etap. Do tego momentu dążę,
choć pośpiech, tak jak w każdej innej sprawie, i tu nie jest wskazany. Ważne jest aby
struktura była przygotowana dokładnie,
wówczas będzie trwalsza. To doświadczenie też przyszło z czasem.
SMW: Wspomniał pan wcześniej o rzeźbiar-

Skąd pomysł na organizację spotkań
z grami planszowymi?
Od 2000 roku organizujemy z żoną Tarasowe Spotkania Kabaretowe i uważamy, że
integracja w tak małej społeczności jaką jest
nasza gmina, to jedna z najważniejszych
spraw dla lepszego życia w tej małej ojczyźnie. Jeżeli dochodzi do integracji wśród
sąsiadów to łatwiej rozwiązywać problemy, wspierać inicjatywy i pomoc sąsiedzką.
Przestajemy być anonimowi, zaczynamy
być wspólnotą dbającą o swoje miejsce na
Ziemi. Ponieważ ponad rok temu zostałem
„zarażony” grami planszowymi (najpierw
znajomi odkryli mi uroki „Blokusa”, później

stwie. Czyli zajmuje się pan również innymi
formami sztuki?
Mirosław Śnigurowicz: Tak. Moją pasją jest
rzeźbienie w drewnie, glinie i wosku. Pierwszą próbą wydłubania czegoś z kawałka
drewna była płaskorzeźba zrobiona na zajęciach praktyczno – technicznych w V klasie
szkoły podstawowej. Koledzy produkowali
z drewna łyżki, a ja postanowiłem zrobić
twarz Tutenchamona. Pamiętam, że dostałem wtedy trojkę, ale nie zraziłem się tym.
Robiłem potem łódki, małe figurki. Najwięcej prac zrobiłem podczas swojego pobytu
w Niemczech. Mieszkałem wówczas w starym XVIII-wiecznym gasthofie. Na strychu
w otoczeniu starych zegarów i skrzypiących
schodów była dobra atmosfera do pracy.
Wiedziałem, że moje rzeźby podobały się
więc obdarowałem nimi wiele osób. Mam
jeszcze zdjęcia tamtych prac.
SMW: Podoba mi się ta dziewczyna na rowerze.
Mirosław Śnigurowicz: Z płyt kompaktowych zrobiłem koła a z drewna postać
dziewczyny…
SMW: wracając do wątku dotyczącego formy bezpłatnego przekazywania wykonywanych przez pana prac innym. Ta filozofia
obdarowywania innych pięknymi przedmiotami nabrała na tej łomiankowskiej ulicy zupełnie innego wyrazu. Bo teraz to państwa
sąsiedzi, mieszkańcy ulicy przyłączają się do
tego ruchu „tworzenia własnego raju” poprzez wspieranie Pana i przekazywanie materiałów do realizacji kolejnych projektów.
Mirosław Śnigurowicz: To mnie bardzo
zbudowało. Oczywiście początkowo byłem
przekonany, że skoro to jest mój pomysł to
sam muszę sobie wszystko zapewnić. Byłem
wdzięczny sąsiadowi, że cierpliwie akceptował moje działania na jego ogrodzeniu.
Z biegiem czasu coraz częściej sąsiedzi
zatrzymywali się, przyglądali moim działaniom. Kiedy musiałem przerywać prace,
również z powodów finansowych, sąsiedzi

kolejni pokazali świetną grę „Wsiąść do pociągu”) stwierdziłem, że można przy nich
dobrze spędzać czas, a przy okazji poznać
innych mieszkańców.
Skąd gry, ktoś kupił czy...?
Gry zostały kupione ze środków, jakie Zarząd Osiedla Dąbrowa Leśna otrzymał na
ten cel, od Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Bardzo mocno
tę akcje wsparła poprzednia przewodnicząca tej Komisji, Pani Magda Wójcicka,
która dodatkowo przekazała nam gry
„Finansjera”. Gry kupiliśmy w firmie www.
planszomania.pl, która pomogła w dobo-

ELŻBIETA URSZULA PODOLSKA
RADNA RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH,

W Dziekanowie Polskim mieszkam od 16 lat,
stąd pochodzą moi rodzice.
Zamężna, dwoje dzieci, syn i córka
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego,
filologia angielska
Bezpartyjna.
Kontakt: Tel : 605 887 644
Email: elzbieta.podolska@onet.pl
Co skłoniło Panią do kandydowania do Rady Miejskiej?
Będąc osobą bardzo aktywną chcę pracować dla mojego środowiska i działać na rzecz
zrównoważonego rozwoju gminy. Wpływ na moją decyzję miały też zaniechania
w kwestii bezpieczeństwa gminy, ładu przestrzennego, braku inicjatyw w sferze
oświaty oraz infrastruktury. Ważne jest aby gmina prowadziła inwestycje równomiernie i „sprawiedliwie” w każdym osiedlu i sołectwie, w przeciwnym razie szybko powstaną niedoinwestowane enklawy.

dopytywali o powody przerwy, pytali jak
pomóc. I zaczęli przynosić własne materiały, farby, zaprawę. Zacząłem czuć wsparcie
i aprobatę co jeszcze zwiększyło chęć do
pracy. Dzięki temu powstał ostatni domek,
ten najbliżej ulicy Szpitalnej – bretoński.
Wcześniej nie miałem go w planach, ponieważ zbliżała się zima. Ale zaangażowanie
sąsiadów wyzwoliło kolejne emocje.
SMW: Czy pana działalność wpłynęła na
relacje pomiędzy mieszkańcami ulicy Normatywnej? Przeważnie jest bowiem tak, że
sąsiadów jednoczą problemy, z jakimi się
stykają. A tutaj mamy przykład pozytywnej
integracji, wokół nieszablonowego pomysłu
na ubarwienie kawałka własnego świata.
Małgorzata Śnigurowicz: Czujemy przyjazną atmosferę i większą bliskość z mieszkańcami ulicy. To jest bardzo pozytywne. Poza
tym dowodem na akceptację działalności
mojego męża jest to, że sąsiedzi starają się
aktywnie wpływać na kształt tworzonych
prac, wskazują co by zmienili, dyskutują o
kolorystyce. To dowód na zainteresowanie.
SMW: Czy można powiedzieć, że mur, któ-

ry przeważnie dzieli i antagonizuje, w tym
przypadku zbudował pomiędzy wami pewnego rodzaju więź?
Mirosław Śnigurowicz: Tak, zdecydowanie
to się tutaj wydarzyło i bardzo nas to cieszy.
Wytworzyły się dobre klimaty, czujemy, że
ta ulica jest nasza, wspólna, że warto o nią
dbać.
SMW: Czy jest pan gotowy na to, że pewnego dnia ktoś z zupełnie innej części miasta
poprosi pana o upiększenie jego kawałka
muru lub ogrodzenia?
Mirosław Śnigurowicz: Tak, oczywiście.
Teraz jest zima, więc wszelkie prace należy
odłożyć do wiosny. Gdyby ktoś w podobny
sposób chciałby upiększyć swój mur chętnie się tego podejmę.
SMW: Jeżeli równie aktywnie będzie pan
prowadził swoją działalność to niebawem
państwa ulica może stać się miniaturą
praskiej „Złotej uliczki”. Oby więcej takich pomysłów na upiększanie naszego
miasta i budowanie otoczenia, w którym
przyjemniej będzie żyć. Bardzo dziękuję
za rozmowę.

rze gier i potraktowała nasze zamówienie
priorytetowo. Wśród kupionych gier są:
Blokus, Wsiąść do pociągu, Prawo Dżungli,
Pandemia, Osadnicy z Catanu, Cytadela,
Carcassonne, Manila, Bóbr Billy, GemBlo,
Dixit... Oprócz tych gier uczestnicy spotkań
mogą i przynoszą swoje gry.

wieczorów z grami planszowymi”. Liczę na
to, że jeżeli komuś spodobała się taka forma
spędzania czasu, bez używek, komputera, czy
telewizora, to zaprosi swoich znajomych, czy
członków rodziny, na kolejną środę. Jak do tej
pory rozpiętość wieku uczestników była spora i każdy znalazł grę dla siebie.

Jakim zainteresowaniem cieszą się spotkania?
Do tej pory odbyły się trzy spotkania. Na
pierwszym z nich w Klubie przy ulicy Akacjowej 20a nie było wolnych stolików. Na drugim
było mniej osób... Mam nadzieję na lepszą
frekwencję w czasie kolejnych „Środowych

Czy spotkania z grami będą cykliczne?
Zdecydowanie tak. Jak na razie staram się
by spotkania odbywały się co dwa tygodnie. Dlatego już dziś zapraszam na kolejne
„Środowe wieczory...” w sali klubu przy ulicy
Akacjowej – 8, 22 lutego, 7, 21 marca, 4, 18
kwitenia – od godziny 18.00

Jakie wartości generalnie są dla Pani najistotniejsze?
Najważniejsza jest dla mnie rodzina. To ona daje człowiekowi sens życia i wyznacza
cele. Wierzę też, że miarą człowieka jest jego sumienna, rzetelna praca, jest największą
wartością. Bo przecież to praca i wiedza stanowią o naszym sukcesie w życiu. Ponadto
wierność swoim zasadom i ideałom, które nie są na sprzedaż, nawet jeśli zdarzy się
tak, że „idziemy pod prąd”. Nie toleruję konformizmu, hipokryzji i kłamstwa.
Co jest Pani pasją, jakie ma Pani hobby prywatnie?
Będąc nastolatką uprawiałam wyczynowo sport – piłkę ręczną – więc kocham ruch.
Gdy tylko zniknie śnieg z ulic wsiadam na rower i jadę. Uwielbiam Tatry, wędrówki
szczytami gór, górską przyrodę zapierającą dech, uczącą pokory, szacunku dla innych,
partnerstwa i tolerancji. Kocham zwierzęta, jestem właścicielką 4 psów, które zabrałam z ulicy, bo komuś przeszkadzały w wyjeździe na wakacje. Poza tym, moją pracę,
kontakt z drugim człowiekiem, ciekawą książkę i filiżankę dobrej, mocnej kawy.
Jest Pani nauczycielem. Jak ocenia Pani – przez pryzmat swojego zawodu – łomiankowską oświatę?
Oceniając łomiankowską oświatę należy skupić się na aspekcie dydaktyczno-wychowawczym naszych szkół, oraz infrastrukturze. Procesy dydaktyczno-wychowawcze
w palcówkach oświatowych w naszej gminie oceniam bardzo wysoko.
Nasze szkoły gwarantują wysoki poziom nauczania, co jest widoczne w wynikach
egzaminów zewnętrznych. Posiadamy wyśmienitą i oddaną kadrę pedagogiczną,
nauczycieli kochających swoją pracę, a nazwiska wielu z nich są wizytówką poszczególnych szkół. W ofercie jest szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych – zajęcia wyrównawcze, rozwijające zainteresowania, przygotowujące do konkursów i olimpiad
przedmiotowych, sportowe. Są to szkoły równych szans, gdzie dzieci z uboższych
i czasami „trudnych” rodzin otrzymują dodatkowe wsparcie logopedyczne i psychologiczne. Lecz chyba najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo naszych dzieci. Łomiankowskie szkoły są szkołami bez przemocy. Jest to szalenie ważne w czasach, gdy
w przytłaczającej większości polskich szkół rządzi prawo pięści.
Inną sprawą jest infrastruktura, której wystawiam ocenę dopuszczającą z plusem. Plusem jest obiekt ICDS mieszczący gimnazjum i liceum ogólnokształcące oraz remontowany budynek szkolny w Dziekanowie Leśnym. Natomiast pękająca w szwach łomiankowska podstawówka, szkoła w Dziekanowie Polskim, która wykształciła wiele pokoleń,
a nigdy nie posiadała normalnej sali gimnastycznej i przestronnych sal lekcyjnych, czy
też szkoła w Sadowej, której warunki techniczno-sanitarne łamią wszelkie standardy,
świadczą o małym zainteresowaniu oświatą naszych włodarzy. Chciałabym, aby każdy
burmistrz obejmujący urząd zobowiązany był do pozostawienia po sobie ‘śladu” w postaci nowych placówek oświatowych, do których zaliczam także przedszkola.
Czego mieszkańcy Łomianek, mogą oczekiwać od Elżbiety Podolskiej?
Uczciwej, rzetelnej pracy z dala od polityki, zaangażowania w ich sprawy pamiętając,
że z punktu widzenia przeciętnego obywatela jego codzienne „małe" problemy, nieistotne dla urzędników na stanowisku, przybierają olbrzymich wymiarów, decydują
o ich zadowoleniu i komforcie życia, a tak niewiele nieraz trzeba by je rozwiązać.
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Ten wywiad był wyjątkowy
Jako prezes Stowarzyszenia Nasze Łomianki pragnę podzielić się uwagami, które nasunęły mi się przy lekturze
„wywiadu” „Ten rok był wyjątkowy” (GŁ 23/2011 s. 4-5)
z zastępcą burmistrza d.s. społecznych, Piotrem Rusieckim (brak nazwiska dziennikarza).
Ważne tegoroczne wydarzenie, rekonstrukcję historyczną „Bitwa pod Łomiankami 1939 r.” burmistrz przedstawia jako bezprecedensowy sukces Urzędu Miasta. Chcę przypomnieć, że
pomysłodawcami tego wydarzenia były dwa stowarzyszenia:
Nasze Łomianki i Uniwersytet Trzeciego Wieku. To właśnie my
zwróciliśmy się do władz o zamianę festynu ogólnomiejskiego proponującego występy zespołów młodzieżowych, stragany i dmuchany zamek, na widowisko historyczne związane
z dziejami naszego miasta. To my zaprosiliśmy do Łomianek
organizatora rekonstrukcji. Atrakcyjna impreza zorganizowana wspólnymi siłami miała szanse stać się elementem naszej
tożsamości i zbliżyć środowiska starych i nowych mieszkańców Łomianek. To był cel, który nam przyświecał. Niestety,
postępowanie władzy wypaczyło naszą ideę. Samo przygotowanie imprezy, jak też wypowiedzi burmistrza po imprezie,
nie tylko nie zjednoczyły, a wręcz przeciwnie, wyjątkowo zantagonizowały naszą małą społeczność. Dlatego słowa w wywiadzie mówiące o „integracji na niespotykaną dotąd skalę

całej społeczności lokalnej” są nadużyciem. Tak powinno być,
ale niestety nie jest.
W kalendarzu wydanym przez Urząd Miasta dla upamiętnienia rekonstrukcji bitwy, gdzie umieszczono logotypy sponsorów i patronów medialnych, w większości spoza Łomianek,
nie znalazło się miejsce dla inicjatorów wydarzenia – obu łomiankowskich Stowarzyszeń. Zamieszczenie naszych dwóch
znaczków odebralibyśmy jako przejaw uznania i docenienia
pomysłu, zaproszenie do wspólnego działania. Bo przecież
gdyby nie my „szarży” by nie było!
Kolejna wypowiedź burmistrza Rusieckiego, która zabrzmiała bardzo fałszywie, dotyczy współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami. Słusznie zauważył, że organizacje te „wykonują zadania gminy znacznie sprawniej niż urząd, ponieważ
swoją pracę opierają na wolontariacie”. Trzeba dodać, że nie
tylko sprawniej, ale i taniej. Burmistrz chwali się, że w 2011 r.
gmina przekazała na dotacje dla organizacji pozarządowych największą kwotę w historii jej istnienia. Trudno nam
w to uwierzyć w świetle naszych doświadczeń.. Stowarzyszenie „Nasze Łomianki” opracowało bardzo przydatny,
szczególnie dla napływowych mieszkańców, informator
zatytułowany Niezbędnik Mieszkańca Łomianek. Licząca
prawie 200 stron publikacja ułatwia nowemu mieszkańcowi
kontakt z lokalnymi urzędami, szkołami, organizacjami zaj-

List otwarty Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego
Echa wypowiedzi p. Wojciecha Bergera – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach na łamach "Twoich
Łomianek" pt. "Odpowiedzialność spoczywa na władzy
wykonawczej" oraz "Łomianki Info" "Rok po wyborach
samorządowych"
Do dobrego tonu należy prezentowanie własnej wizji
życia i rozwoju społeczności lokalnej przez działaczy
Samorządowych. Świetność II Rzeczypospolitej charakteryzowała się tym, że jej politycy pozostawili znaczący
dorobek intelektualny w postaci strategii, ustaw, programów, szkiców i esejów. I każdy wywiad, opracowanie,
esej społeczno-polityczny jest jakimś wkładem w dorobek lokalnych elit, a wspólnota lokalna ma możliwość
poznawania koncepcji ideowych swych przedstawicieli.
Dlatego należy z uznaniem powitać wywiad Wojciecha
Bergera, jakiego udzielił "Twoim Łomiankom", a także
zaprezentował stanowisko w "Lomianki.info" obecny
przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach. Bo skoro zabiera głos Przewodniczący Rady, i jak sam o sobie
mówi "radny-senior", to tym bardziej taka wypowiedź nie
może ujść uwagi, a być przedmiotem poważnej refleksji.
A może nawet zapoczątkować poważny dyskurs publiczny poświęcony koncepcjom realizacji dobra wspólnego

w odniesieniu do naszego Miasta i Gminy. Dziękując zatem Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Wojciechowi
Bergerowi za publiczne wyłożenie swego "credo", należy
zatem ustosunkować się przynajmniej do niektórych tez
zawartych w wywiadzie. A należy już zwrócić uwagę na
jego początek. Odpowiedzialność za rozwój Łomianek
wg p. Wojciecha Bergera ponosi tylko "władza wykonawcza", czyli Burmistrz. Można zatem zapytać:, jaka jest więc
rola władzy uchwałodawczej, którą pełni Rada Miejska?
I jaki jest zakres jej odpowiedzialności? Niestety, tego p.
Przewodniczący nie precyzuje. Pomija milczeniem odpowiedzialność Radnych za kształt rozwoju naszego Miasta
i Gminy. W takim razie muszą się zderzyć dwie koncepcje: nowoczesna, wg której odpowiedzialność za rozwój
Miasta i Gminy ponosi zarówno władza wykonawcza /
burmistrz/ jak i władza uchwałodawcza /rada/ i wizja
tchnąca zacofaniem, która odpowiedzialność przypisuje
tylko Burmistrzowi. Osobiście jestem orędownikiem tej
pierwszej, czyli za odpowiedzialnością zarówno władzy
wykonawczej jak i uchwałodawczej. Zdaje się, że p. Przewodniczący Wojciech Berger jest dość daleki od współczesnych standardów demokracji, zdejmując z Rady
Miejskiej brzemię odpowiedzialności za Miasto, Gminę,
za wypowiadane słowa, za podejmowane złe decyzje,

mującymi się sportem, kulturą,
zdrowiem itp. Uświadamia zagrożenia, np. fakt, że Łomianki
leżą na terenach zalewowych,
co skrzętnie ukrywają przed
klientami deweloperzy budujący w Dolinie Łomiankowskiej. Informator daje wskazówki,
jak postępować w chwilach zagrożeń, lub tylko podczas domowych awarii, uczy zachowań proekologicznych. Posiada
też katalog lokalnych firm i usługodawców, niezbędnych
w codziennym życiu, w tym lekarzy i weterynarzy. Taki informator powinien dostać każdy nowy mieszkaniec, meldujący
się w gminie. Kiedy poprosiliśmy o konkretne wsparcie naszej inicjatywy, burmistrz odmówił. Ani jednej sztuki informatora gmina nie zakupiła. Odczuwamy to jako przykład
lekceważenia cennej inicjatywy społecznej.
Stowarzyszenie „Nasze Łomianki” działa od ponad dziesięciu
lat. Naszym celem jest budowa wspólnoty mieszkańców, bez
angażowania się w rozgrywki polityczne. Z tym większą przykrością obserwujemy skłócenie i niekończące się konflikty we
wszystkich organach władzy w Łomiankach. Chcemy działać
dla dobra ogólnego bez opowiadania się po którejkolwiek ze
skonfliktowanych stron. Chcemy łączyć, nie dzielić.
Ewa Pustoła-Kozłowska
List pierwotnie został opublikowany na portalu
www.LOMIANKI.INFO w dniu 19.12.2011 r.
za brak wypracowanych stanowiska, za zdejmowanie
uchwał na sesji czy też działania destrukcyjne itd.
Wystarczyłoby tylko przywołać nieprawdziwe wypowiedzi
niektórych radnych, aby pokazać do czego prowadzi brak
poczucia odpowiedzialności za słowo, za generowanie
kłamstwa w życiu publicznym. Może w niektórych przypadkach warto byłoby kierować sprawy do sądu, aby wspomóc
kształtowanie postawy odpowiedzialności w życiu publicznym, zwłaszcza, gdy piastuje się mandat radnego. Jeszcze
większy niesmak budzą propozycje płynące od radnych
uzależniające współpracę Rady z Burmistrzem od obsadzenia na nowo kluczowych stanowisk w Urzędzie Miejskim.
Stosowane praktyki nacisków radnych na Burmistrza w sferze polityki kadrowej, która jest jego wyłączną kompetencją
i za którą ponosi pełną odpowiedzialność narusza fundamentalne zasady podziału władzy. Stanowi to naruszenie
przepisów prawa w tym zakresie a w szczególności ustawy
o samorządzie gminnym. Takie zachowanie nie przystoi
osobom zaufania publicznego, którym mieszkańcy oddali
swój głos i godzi w ich dobre imię. Apeluję o bezwarunkową pełną zaangażowania i pasji współpracę na rzecz dobra
naszej Gminy. Realizujmy wspólnie składane mieszkańcom
w kampanii wyborczej obietnice.
Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek

Odpowiedź na list otwarty Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego
Po przeczytaniu listu otwartego Pana Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego pragnę stwierdzić, że Pan Burmistrz
albo nie do końca zrozumiał albo nie chciał zrozumieć
mojej wypowiedzi.
W żadnym miejscu nie mówiłem, że odpowiedzialność za
rozwój Łomianek spoczywa tylko na władzy wykonawczej.
Stwierdziłem jedynie, co podtrzymuję, że za utrzymywanie
stanu, w którym Burmistrz usiłuje rządzić bez większości
w Radzie, co generuje nieustanne konflikty, odpowiedzialność
ponosi Burmistrz, czyli władza wykonawcza. Rada nie uchyla
się od odpowiedzialności, ale nie może też odpowiadać za styl
rządzenia Burmistrza i jego niesłuszne decyzje.
Rządzenie nie polega tylko na mniej lub bardziej sprawnym
kierowaniu podległą jednostką administracyjną, ale na za-
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pewnieniu warunków zgodnej współpracy wszystkich organów uczestniczących w procesie rządzenia, zgodnie z prawem samorządowym.
Moje przewidywania co do eskalacji konfliktu niestety się potwierdziły, czego wymownym odbiciem była ostatnia sesja budżetowa. W tym kontekście, uwagi wyrażone w liście otwartym,
dotyczące moich poglądów, pozostawiam ocenie czytelników.
Na ostatniej sesji Pan Burmistrz powiedział, że czuje się urażony, ponieważ w jakimś momencie nie udzieliłem mu głosu.
Panie Burmistrzu, ja też mam prawo czuć się urażony, że Pan
ani jednym słowem czy gestem nie starał się wpłynąć na swoich
zwolenników, obecnych na sali, którzy przez cały czas zachowywali się skandalicznie, zakłócając obraźliwymi okrzykami
prowadzenie sesji. W takiej atmosferze miałem prawo, być

może, popełnić jakieś błędy i proszę mnie w tej sytuacji o to nie
obwiniać. Nie zareagował Pan też na absurdalne i obraźliwe
insynuacje Pana bliskiego współpracownika, radnego Krysteckiego, który zarzucił mi, grożąc prokuratorem, pobieranie nienależnych mi diet, naliczanych mi przecież i przekazywanych
na moje konto, przez kierowany przez Pana urząd. Jeżeli Pan
to potwierdzi, to proszę wyciągnąć konsekwencje. Jeżeli otrzymałem z winy urzędu jakieś nienależne mi kwoty, to w każdej
chwili mogę je zwrócić lub przekazać na cele charytatywne.
Kończąc, w dalszym ciągu mam nadzieję, że dojdzie do opamiętania i powstaną warunki do zgodnej współpracy. W tym
zakresie liczę również na zapowiedzianą mediację ze strony
łomiankowskiej Rady Konsultacyjnej.
Z poważaniem. Wojciech Berger

POLEMIKA / LISTY / OPINIE / KOMENTARZE
W związku z zaiteresowaniem mieszkańców i licznymi
telefonami w sprawie funkcjonowania Karty Rodziny,
uprzejmie informuję.
22 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Łomiankach podjęła Uchwałę w sprawie „podjęcia działań zmierzających do
polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki.” Uchwała wprowadza Kartę Rodziny 3+ (trójka dzieci), uprawniającą do:
– 50% zniżki na zakup biletów na imprezy z oferty Domu
Kultury i ICDS,
– 50% zniżki na zakup biletów na pływalnie w ICDS-ie,
– 50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Dom Kultury w Łomiankach,
– 30% zniżki w opłatach administracyjnych w przedszkolach publicznych w Łomiankach;
oraz Kartę Rodziny 4+ (czwórka i więcej dzieci), której
uprawnienia w stosunku do Karty 3+ wzrastają do 50% przy

opłatach administracyjnych za przedszkola publiczne, oraz
dodatkowo rodzina otrzymuje możliwość korzystania z bezpłatnych przejazdów KMŁ.
Najczęściej pytania dotyczyły ogólnych informacji o Karcie Rodziny, uprawnień i miejsca gdzie te informacje są umieszczone,
gdzie można tę kartę otrzymać oraz kiedy wejdzie w życie.
Starałem się udzielać wyczerpujących odpowiedzi, ale dziwi
mnie fakt, że Burmistrz milczy w tej sprawie. Od Sesji ukazało się kilka numerów Gazety Łomiankowskiej i niestety
w żadnym nie znalazłem informacji na temat uprawnień
wynikających z Karty Rodziny, czy też możliwości otrzymania jej. Zgodnie z obowiązującym prawem, Uchwała tego
typu staje się prawem miejscowym i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. Projekt uchwały w imieniu Klubu radnych “Łączą nas Łomianki” złożyłem już 5 pażdziernika 2011r. w Urzędzie Miejskim

z prośbą o opinię prawną i przekazanie do dalszego procedowania. Mimo utrudnień, na jakie od tego momentu projekt uchwały napotykał, mam nadzieję, że przygotowaliśmy
go dobrze i najpóźniej w lutym zacznie obowiązywać. Jest
mi bardzo przykro, że rodziny wielodzietne nie otrzymały
jeszcze informacji na ten temat. Mamy początek lutego
a Radni nie otrzymali nawet informacji na temat liczby rodzin uprawnionych do korzystania z Karty.
Skoro do tej pory nie ukazały się żadne informacje w Gazecie
Łomiankowskiej, to opieszałość Pan Burmistrz może zniwelować zawiadamając indywidualnie każdą uprawnioną rodzinę. Takie rozwiązanie pozwoli jak najszybciej skorzystać
zainteresowanym rodzinom z oferty kulturalnej i sportowej
Łomianek. Wszystkie osoby, które napotkają na trudności
przy wydawaniu Karty Rodziny proszę o bezpośredni kontakt tel. 790 593 305, e-mail: j.gradzki.zskj@wp.pl.
Jan Grądzki, radny

NIEZBĘDNIK SPRZEDAWANY JEST W NOWEJ, STAŁEJ W KAŻDYM PUNKCIE SPRZEDAŻY, CENIE – 15 ZŁ
Przyjazny i podręczny pomocnik, przewodnik
i poradnik – tak w największym skrócie
można scharakteryzować najnowszą pozycję
książkową, jaką przygotowało z okazji
jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenie „Nasze
Łomianki”. Celem tego nowatorskiego
informatora jest pomoc w codziennym życiu
mieszkańcom Łomianek.

Wykaz sklepów, w których można kupić NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA ŁOMIANEK
ŁOMIANKI
BURAKÓW
DĄBROWA
KIEŁPIN

Kiosk z prasą przy Carrefourze, osiedle Baczyńskiego
Sklep spożywczy BUMERANG – ul. Warszawska 25
Punkt xero BIT 2002 – Warszawska 133
Sklep spożywczy ALDIK – ul. Warszawska 68
SKLEP SPOŻYWCZY – ul. Długa 33
MINI DELIKATESY „DĄBROWA” – ul. Zachodnia 38
Sklep spożywczy „JAGO” - ul. Rolnicza192
Sklep spożywczo-przemysłowy. – ul. Rolnicza 302

To też jest nasza historia
Ewa Pustoła-Kozłowska

17 lutego 2012 r., w Domu Kultury w Łomiankach, będzie miał
miejsce wernisaż wystawy fotograficznej „Cmentarze osadników
niemieckich w gminie Łomianki”, której autorka, Anna Plewka,
mieszkanka Kiełpina, za pomocą
artystycznych, nastrojowych zdjęć
pokazuje stan trzech cmentarzyków ewangelickich znajdujących
się na terenie naszej gminy.
Krótki komentarz historyczny opracowany przez Stowarzyszenie Nasze
Łomianki ma uświadomić, że – podobnie jak w sąsiednich gminach
położonych nad Wisł – i wokół Łomianek były w przeszłości wsie kolo-

nijne zwane potocznie „olęderskimi”.
Jedynymi śladami po ich mieszkańcach, osadnikach niemieckich, którzy
przez ok. 140 lat byli naszymi sąsiadami, pozostały cmentarze.
Najmniejszy cmentarzyk znajduje
się na Kępie Kiełpińskiej, obecnie na
prywatnym terenie i jest zadbany.
Gorzej wygląda cmentarzyk przy ul.
Szpitalnej, róg ul. Zachodniej, którym opiekuje się Gmina. Najbardziej
zapomniany, zarośnięty krzakami
i zdewastowany jest największy z nich,
w Dziekanowie Leśnym.
Stowarzyszenie NŁ poczyniło już
pierwsze kroki zmierzające do przywrócenia tej nekropolii godnego wy-

glądu. Pragniemy doprowadzić do
wykarczowania zarośli, ogrodzenia
terenu, oraz uczytelnienia grobów
i pozostałości pomników. Chcemy
też, aby wszystkie trzy cmentarzyki
były oznaczone odpowiednimi tablicami informacyjnymi. Mamy nadzieję, że ani Kampinoski Park Narodowy,
na terenie którego leży cmentarz, ani
władze naszej gminy, nie odmówią
współpracy przy tym projekcie.
Sponsorami wystawy są: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach,
burmistrz Łomianek oraz Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych
przy szkołach przy ul. Wójcickiego
1/3 na Młocinach.

Wernisaż wystawy fotograficznej „Cmentarze osadników niemieckich w gminie Łomianki” – Anna Plewka
17 LUTEGO 2012, GODZ. 19.00, DOM KULTURY W ŁOMIANKACH
CH
BAL KARNAWAŁOWY
WY

Dom Kultury zaprasza na przedstawienie teatralna dla dzieci
od lat 4, pt. Historia starego kredensu w wykonaniu Teatru
Animacji FLAKOSHOW z Krakowa.
Spektakl odbedzie się 21 lutego 2012 roku w Domu Kultury przy
ulicy Wiejskiej 12a - wejście od gościńcowej. Bilety w cenie 10 zł.

dla dzieci. od lat 5
z opiekunami.
18 lutego 2012, g.15.00
Bilety w cenie: dzieci – 5 zł,
dorośli – 10 zł do nabycia
w kasie Domu Kultury o
raz drogą elektroniczną:
bilety@lomianki.art.pl
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KRONIKA MIJAJĄCEGO ROKU
KM.

MARZEC 2011 Spotkaliśmy się, by porozmawiać o przyszłości. Łomianek. 18 osób w wieku zróżnicowanym. Nie wszyscy się znali, ale przygnał nas wspólny cel: chcemy się wyżyć twórczo. Poglądy
polityczne – można mieć, ale lepiej eksponować je na innych polach. Postanowienie główne: jako stowarzyszenie chcemy być pozytywni, kreatywni, otwarci, prospołeczni i apolityczni.
10 marzec – pierwsze „walne”. Papierologia, podpisy, głosowania i szukanie nazwy. Trochę się działo.
Właściwie większość z nas wyszła z tego mocno wycieńczona (śmiechem). Przypadkiem rzucona uwaga, że spotkaliśmy się w dniu urodzin Chucka Norrisa spowodowała lawinę komentarzy i wybuch tak
pozytywnej energii, że Carlos Ray nie miał wyjścia, kopniakiem z półobrotu został naszym nieoficjalnym patronem.

17 MAJA 2011 Spontanicznie przyłączamy się do sadzenia drzew przy ul. Warszawskiej, vis a vis
SP nr 1. Pomysł i wykłady – fundacja Aeris Futuro. Zakup drzewek – Pracownia, Urząd Miejski i portal
LOMIANKI.INFO. Pomoc przy sadzeniu – przedszkolaki i uczniowie podstawówki. Wrażenia: jest piękniej, ekologiczniej i coś trwałego po nas zostanie.

18 CZERWCA 2011 Na Festynie Rodzinnym przy ICDS, przy współpracy ze Strażą Miejską, umożliwiliśmy młodym cyklistom bezpłatny przegląd rowerów pod hasłem „Zachowaj zdrowie na Zdrowym
Rowerze”. Każdy pojazd, który pozytywnie przeszedł testy, został oznakowany nalepką „Zdrowy Rower 2011”. Akcja ma charakter cykliczny i będzie organizowana co roku.
30 WRZEŚNIA 2011 Kilkumiesięczna walka z biurokracją zakończona sukcesem. Mamy już wpis
w KRS, Regon, NIP i konto bankowe. Oraz wiele pomysłów na przyszłość. Koniec żartów, zaczynamy
działać na poważnie.

27 LISTOPADA 2011 Pierwszy Łomiankowski Bazar Zabawek Używanych, czyli nasza pierwsza
duża akcja. Miejsce: hala sportowa ICDS. Misja: propagowanie idei przedłużania życia zabawek i ich
powtórnego wykorzystywania poprzez wymianę lub sprzedaż. Walory edukacyjne: kreowanie postaw
przedsiębiorczości wśród dzieci oraz dbania o swoje rzeczy, tak aby mogły w przyszłości posłużyć innym. Waluta wymienna: Norrisy. Wynik: ponad 40 stoisk, dziesiątki zwiedzających i setki zabawek. Mamy
nadzieję, że impreza stanie się rozpoznawalną marką. Chcemy ją organizować dwa razy do roku.

GRUDZIEŃ 2011 Czego można życzyć w Nowym Roku mieszkańcom Łomianek i samym Łomiankom? Postanowiliśmy zapytać o to przypadkowych przechodniów spotkanych w grudniowe popołudnie na ulicach i ścieżkach naszej gminy. Efektem tej nietypowej sondy ulicznej jest krótki film, który
swoją premierę miał na łamach portalu LOMIANKI.INFO i FaceBook'u.

8 STYCZNIA 2012 Jeśli impreza w szczytnym celu, to nie bez nas. Podłączeni pod sztab WOŚP
w Domu Kultury zorganizowaliśmy koncert w auli ICDS. Było klasycznie (Martin Simon z gośćmi), alternatywnie (Orange Tree), pop-rockowo (B4), bluesowo (Bike Lovers) i hard-rockowo (Inter City). Strażacy z lokalnej OSP pokazali nam jak widowiskowe może być ratowanie ludzkiego życia. Harcerze, po
całym dniu kwestowania, wypuścili lampionowe Światełko do Nieba. Zebrane do puszki oraz z licytacji
(płyt winylowych, gadżetów WOŚP, książek o Łomiankach i kasku strażackiego) tylko na samym koncercie
2800 zł wspomoże ratowanie życia wcześniaków a także zakup pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych
z cukrzycą.

NOWY ROK, NOWE (ATR)AKCJE Wiosna/Lato: Pierwszy Bazar Wymiany Ubrań – pod hasłem „przewietrz szafę na wiosnę” (planowany termin 11.03.2012), promocja książki lokalnego autora, Akcja Wymiany Książek, Drugi Bazar Zabawek Używanych (czerwiec), Akcja Zdrowy Rower, Happening pt. „Badanie Potrzeb Mieszkańców”.
Jesień/Zima: Dyskusyjny Klub Filmowy, Trzeci Bazar Zabawek
Oraz wiele innych, nie mniej ciekawych i twórczych spontanicznych wydarzeń. :)

Więcej na: www.PracowniaLomianki.org
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ZGŁOSZENIA, ZAPISY, INFORMACJE
www.pracownialomianki.org
e-mail: pracownia@lomianki.org, tel. 602 703 846

SZYBCIEJ OD ŚWIATŁA?
ELPROMA z Łomianek sprawdzi czy CERN się nie pomylił z prędkością Neutrino.
Prawie rok temu – w maju 2011 w Łomiankach – odbyła się w ICDS konferencja poświęcona technologiom
pomiaru czasu atomowego podczas, której gościliśmy
wiele znanych osobistości świata nauki z kraju i z zagranicy. W spotkaniu, któremu patronował Główny
Urząd Miar RP uczestniczyli również przedstawiciele
Biura Normalizacji Miar i Jakości (BIPM) z Sevres pod
Paryżem.

Tomasz Widomski (CEO) ELPROMA

REKLAMA

REKLAMA

śnie Polacy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) współtworzą naziemną część synchronizacji czasu dla europejskiego systemu nawigacji satelitarnej
Galileo, a obecne to właśnie prace Elpromy w Łomiankach
i jej współudział w projekcie synchronizacji zderzacza
cząstek LHC w CERN są przykładem na to, że również niewielkie prywatne przedsiębiorstwo może wnosić znaczący wkład w rozwój i promocję polskiej myśli technicznej,
zwracając tym samym uwagę opinii publicznej również na
nasze Łomianki. Telewizja TVN24 gościła w Łomiankach
w okresie przedświątecznym przygotowując i emitując
w programie "Polska i Świat" reportaż poświęcony prowadzonym w Elpromie pracom.
LOMIANKI.INFO, życzy firmie Elproma dalszych sukcesów w prowadzonych we współpracy z CERN projektach i badaniach.

REKLAMA

Firma Elproma Elektronika z Łomianek przedstawiła po raz
pierwszy nową, unikalną technologię synchronizacji zegarów atomowych, którą opracowuje wspólnie z Europejską
Agencją Badań Jądrowych pod Genewą w Szwajcarii (CERN),
dla potrzeb badań z wykorzystaniem LHC (Wielkiego
Zderzacza Hadronów) jakie prowadzi się od lat w CERN.
Niewielu słuchaczy majowego seminarium mogło
przypuszczać wówczas, że Łomianki właśnie jako
pierwsze będą miejscem prezentacji technologii
"White Rabbit", która już w listopadzie 2011 została
oficjalnie zatwierdzona przez CERN do weryfikacji
sensacyjnej tezy możliwości poruszania się materii

(niewielkich cząstek o nazwie Neutrino) z prędkością
większą od prędkości światła.
Odkrycie i potwierdzenie możliwości poruszania się materii z prędkością większą od światła pociąga za sobą szereg
poważnych konsekwencji dla nauki, których wprawdzie
nie odczujemy w codziennym życiu, ale które będą miały
z pewnością wpływ na fizykę i to już w niedalekiej przyszłości. Największym skutkiem odkrycia prędkości "nadświetlnej" byłaby bez wątpienia konieczność wprowadzenia odpowiednich nowych interpretacji, a być może nawet
poprawek do – uważanej dotychczas za bezbłędną – teorii
względności Alberta Einsteina. Możliwość poruszania się
z prędkością szybszą niż światło nakazywałoby również
zdecydowanie bardziej poważnie niż dotychczas spojrzeć
na sprawę realnego podróżowania w czasie.
Polska od dłuższego czasu jest krajem, który odgrywa ważną rolę w tworzeniu nowych innowacyjnych technologii
w tej dziedzinie. To może być zaskakujące, ale zagadnienie
ultra-precyzyjnego czasu atomowego przestało już być
wyłącznie specjalnością Szwajcarów, Japończyków czy
Amerykanów. Warto podkreślić, że to między innymi wła-

AKADEMIA SIATKÓWKI ZAPRASZA

www.aslomianki.pl

Akademia Siatkówki Łomianki ogłasza nabór do SEKCJI DZIEWCZĄT,
roczniki: 1999, 2000, 2001.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 18-20 na sali ICDS w Łomiankach ul. Staszica 2.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny tel. 604-551-398.
Aktualnie klub uczestniczy w męskich
rozgrywkach Mazowieckiego Związku
Piłki Siatkowej w III i IV lidze.
Nasz III ligowy zespół aktualnie zajmuje
drugie miejsce w tabeli, które daje prawo do gier barażowych o II ligę.

ŁOMIANKI CUP 2012
MŁODZIKÓW (1999)

W sobotę 4 lutego od samego rana na
hali sportowej ICDS odbywał się zorganizowany przez Integracyjne Centrum
Dydaktyczno-Sportowe oraz KS Łomianki turniej piłki nożnej ŁOMIANKI
CUP 2012.
W turnieju brało udział sześć drużyn,
a w zaciętych rozgrywkach i udanej zabawie uczestniczyło kilkudziesięciu młodych piłkarzy.
WYNIKI: AON REMBERTÓW 26 pkt., KS ŁOMIANKI 25 pkt., MEWA KRUBIN 10 pkt., PIAST PIASTÓW 9 pkt., KS ŁOMIANKI II 8 pkt. , FC PŁOCHOCIN 8 pkt.
Nagrody ufundował sponsor turnieju: NORDEA.
Kolejny Turniej LOMIANKI CUP już 18 lutego 2012 roku – zagrają starsi chłopcy, rocznik 1997.
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Bez szans na S7 przed 2020 rokiem
Robert Chwiałkowski, Wiceprezes SISKOM – Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji

Wyrokiem z dnia 24 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości decyzję
środowiskową dla S7 na odcinku Trasa AK w Warszawie – Czosnów. GDDKiA Warszawa będzie musiała zlecić
wykonanie nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko i rozpocząć od nowa całą procedurę uzyskania
decyzji środowiskowej. Tym samym spełnił się najczarniejszy scenariusz dla Łomianek, czyli brak nowego wlotu
do Warszawy przed 2020 rokiem. Przypomnieć trzeba, że w chwili obecnej praktycznie skończony jest projekt
budowlany dla S7 i możliwe było zbudowanie drogi w latach 2013-15. Na nową trasę wlotową do Warszawy
poczekamy jednak jeszcze 8 lat. Kto w tej sytuacji zawinił i co można zrobić, by złagodzić skutki postępującego
paraliżu komunikacyjnego? O tym przeczytacie w niniejszym artykule.

PROTESTY I BŁĘDY
Znamy już pełne uzasadnienie wyroku
WSA z 24 października 2011, który uchylił
w całości decyzję środowiskową dla S7.
Powodem były błędy w dokumentacji
i w wydanej na tej podstawie decyzji środowiskowej, m.in::
– rezygnacja z ważnego przejścia dla
zwierząt pomiędzy Wólką Węglową
a Łomiankami;
– źle określona odległość drogi od rezerwatu Sieraków;
– błędy w inwentaryzacji ornitologicznej
i przyrodniczej;
– niedostateczne rozpoznanie sprawy
wpływu inwestycji na warunki gruntowo wodne w okolicy Łomianek;
– źle wyjaśniona zasadność inwestycji
w odniesieniu do Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej;
– brak wystarczająco precyzyjnego opisu przedsięwzięcia w wariancie wybranym, w tym brak w dokumentacji
mapy przebiegu wariantu II
Dodatkowo WSA w Warszawie wytknął
zbytnią ogólność dokumentacji i wydanej
na jej podstawie decyzji środowiskowej.
Stronami, które skarżyły decyzję środowiskową dla S7 były: stowarzyszenie Ochrona przed Powodzią i Zagrożeniami Komunikacyjnymi z Łomianek, stowarzyszenie
Zielone Mazowsze z Warszawy, Stowarzyszenie Światowid z Warszawy oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola. Ciekawostką
jest, że stowarzyszenie z Łomianek i Zielone Mazowsze były reprezentowane w sądzie przez jednego radcę prawnego, choć
żądania obu grup są ze sobą sprzeczne.
Zielone Mazowsze domaga się realizacji
inwestycji w wariancie I, czyli po śladzie
Pułkowej i Kolejowej (nawet jeśli miałoby
to doprowadzić do licznych wyburzeń
w Łomiankach), a przeciwne jest zarówno
wariantowi przy Puszczy Kampinoskiej,
jak i wzdłuż Wisły. Zaś stowarzyszenie
Ochrona przed Powodzią i Zagrożeniami
Komunikacyjnymi lobbuje za poprowadzeniem trasy wzdłuż Wisły.
Pełna treść wyroku WSA z 24 października 2011, wraz z uzasadnieniem, dostępna
jest pod adresem: http://orzeczenia.nsa.
gov.pl/doc/F09F3AB6F6
Błędy w dokumentacji środowiskowej są
oczywiste i nie podlega dyskusji, że w ich
wyniku powinno dojść do uchylenia decyzji. Trudno też zarzucać protestującym, że
korzystali ze swoich praw i wytykali przed
sądem owe błędy. Protest jest wpisany
w zasady demokratycznego państwa
prawa ze wszelkimi tego pozytywami
i negatywami.
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Raport o oddziaływaniu na środowisko
powinien spełniać określone wymagania
i w sposób bezsprzeczny wskazywać na
najlepszy przebieg drogi wraz ze ściśle
określonymi warunkami realizacji inwestycji. Procedura środowiskowa dla S7
trwała ponad dwa lata i zakończyła się
wydaniem decyzji środowiskowej w dniu
6 maja 2009 roku. Wcześniej, bez mała
2 lata, trwało sporządzanie dokumentacji
niezbędnej do wydania decyzji środowiskowej. Dokumentacja ta przeszła przez
kilka urzędów administracji państwowej,
uzyskując pozytywne uzgodnienia.
Jednakże w trakcie trwania procedury
środowiskowej wiele podmiotów wytykało błędy w dokumentacji dla S7, w tym
też Krajowa Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko działająca przy
Ministrze Środowiska, która w sposób
dosadny określiła jakość inwentaryzacji
ornitologicznej (a w zasadzie wytknęła jej
brak). Wszystkie negatywne opinie zostały całkowicie zignorowane przez administrację państwową, a błędów w raporcie
nikt nigdy nie poprawił.
Pełna odpowiedzialność za drastyczne
opóźnienie w realizacji S7 spada więc
nie na protestujące organizacje, ale na
inwestora i urzędy odpowiedzialne za
uzgadnianie i wydawanie decyzji środowiskowych. Należy mieć tylko nadzieję,
że podczas ponownej procedury nie
dojdzie do podobnych zaniedbań, a sporządzaniem dokumentacji (w tym części
ornitologicznej) zajmą się osoby bardziej
profesjonalne.

CO DALEJ Z S7?
Uzyskanie nowej decyzji środowiskowej zajmie przynajmniej 3 lata (w tym
sporządzenie nowej dokumentacji) i nie
można się jej spodziewać wcześniej, niż
pod koniec 2015 roku. W optymistycznym wariancie budowa drogi będzie
mogła dokonać się w latach 2017-19 (w
wersji realnej – 2018-20). Na nowo odżyją w Łomiankach konflikty pomiędzy
zwolennikami poszczególnych wariantów przebiegu S7. Podobnie będzie na
Bielanach i Bemowie. Jednak alternatywy
wobec przebiegu S7 w rejonie KPN nie
ma. Wyrok WSA uchylający decyzję środowiskową również nie zanegował tego
wariantu. Wszelkie żądania poprowadzenia S7 wzdłuż Wisły (czego domaga się
stowarzyszenie Ochrona przed Powodzią
i Zagrożeniami Komunikacyjnymi) lub
po śladzie ulic Pułkowej i Kolejowej (co
preferuje Zielone Mazowsze) należy traktować jako lokalny lub pseudoekologiczny folklor nie mający oparcia w realiach.
Jest bardzo prawdopodobne, iż w nowej

Czy czeka nas
całkowita zapaść
komunikacyjna?

dokumentacji nie znajdzie się w ogóle
wariant nadwiślański (wariant V z poprzedniej dokumentacji) ani wariant wiodący ulicą Kolejową (poprzedni wariant
I). W uzasadnieniu wyroku WSA przeczytamy m.in.:
„Poza przypadkiem wariantu polegającego
na odstąpieniu od realizacji przedsięwzięcia, który musi być analizowany z mocy
prawa (art. 52 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy Prawo ochrony środowiska) może budzić
wątpliwości celowość rozważania wariantów, których realna możliwość realizacji
jest wyłączona, skoro nie spełnia faktycznie
potrzeb inwestora. Względy racjonalności
postępowania administracyjnego (art. 12
K.p.a.) przemawiają za poddaniem analizie
wyłącznie wariantów, które jako spełniające rzeczywiste oczekiwania inwestora,
mogą być faktycznie realizowane”.
Warianty I i V nie przedstawiają najmniejszej racjonalności, nie realizują potrzeb
stworzenia alternatywnego wlotu do
Warszawy, nie mają żadnych technicznoinżynierskich możliwości realizacji i na
podstawie powyższego orzeczenia WSA
nie powinny w ogóle być brane pod uwagę jako alternatywa dla wariantu II (tzw.
mszczonowskiego).
Budowa S7 w korytarzu wzdłuż granicy
z KPN (wg wariantu II) jest jak najbardziej
realna i zgodna z prawem. Warunkiem
koniecznym do realizacji inwestycji jest
wykonanie prawidłowej oceny oddziaływania na środowisko, czyli rozpoznanie
aktualnego stanu środowiska, siedlisk fauny i flory oraz określenie wpływu na środowisko projektowanej drogi wraz z opisem
odpowiednich środków minimalizujących
ten wpływ i adekwatnych środków kompensujących straty w przyrodzie.

ZAPAŚĆ KOMUNIKACYJNA
W ŁOMIANKACH
Ulica Kolejowa na pograniczu Łomianek
i Warszawy jest jedną z bardziej obciążonych ruchem dróg krajowych w Polsce
i trzecią w kolejności jeśli chodzi o trasę
wylotową z Warszawy (po Raszynie i Markach). Jej przepustowość została już dawno przekroczona. Dodatkowo w 2012 roku
dojdą kolejne czynniki, które dociążą ciąg
ulic Pułkowa – Kolejowa, a mianowicie
Most Północny i port lotniczy w Modlinie.
Doprowadzenie Trasy Mostu Północnego do Młocin spowoduje skierowanie dużego ruchu z Tarchomina i ulicy
Modlińskiej na Bielany. W połowie 2012
roku rozpocznie się remont mostu Grota –
Roweckiego i Trasy AK od Powązkowskiej
do Modlińskiej. Planowana organizacja
ruchu zakłada, że Most Północny w du-

żym stopniu zastąpi most w ciągu Trasy
AK. Nieuniknione są większe korki na Wisłostradzie i alternatywnej ul. Marymonckiej. Również może dojść do całkowitego
zakorkowania węzła przesiadkowego na
Młocinach.
Z kolei lotnisko w Modlinie, z prognozowanym ruchem lotniczym zbliżonym do
krakowskiego lotniska w Balicach i przy
braku wygodnej alternatywy dojazdu
koleją, w sposób oczywisty wygeneruje
duży ruch na trasie wylotowej z Warszawy do Gdańska. Bardzo możliwe, że
w połowie 2012 roku natężenie ruchu
przez Łomianki wzrośnie do tego stopnia,
iż ulica Kolejowa stanie się najbardziej
obciążoną trasa wylotową z Warszawy.
Dodatkowym elementem wpływającym
niekorzystnie na warunki ruchowe będzie powstanie centrum handlowego
w Łomiankach. Przy okazji realizowany
jest co prawda węzeł Brukowa, jednak
jest on tak pomyślany, by ułatwić wjazd
do centrum handlowego, a nie usprawnić ruch zmierzający do Warszawy. Na
powstających estakadach wzdłuż ulicy
Kolejowej będzie stał po prostu korek samochodów czekających na zielone światło na skrzyżowaniu z Wóycickiego.
Czy w takim razie nie da się nic zrobić,
poza czekaniem przez kolejne 8 lat na
zbudowanie alternatywnej trasy wlotowej
do Warszawy? W obecnej sytuacji komunikacyjnej Łomianek możliwe jest jedynie
podjecie działań zmierzających do zwiększenia roli transportu zbiorowego w dojazdach do Warszawy. Najlepszym i chyba
jedynym możliwym rozwiązaniem jest poszerzenie do trzech pasów ruchu w każdą
stronę ulicy Kolejowej od węzła Brukowa
oraz ulicy Pułkowej aż do Młocin, ale przy
założeniu, że tym trzecim pasem będzie
całodobowy buspas. Oczywiście musi być
to połączone z co najmniej podwojeniem
liczby kursów autobusowych pomiędzy
Warszawą a Łomiankami. Wydzielenia
buspasa na Pułkowej powinno doprowadzić do zmniejszenia natężenia ruchu
indywidualnego, co w znacznym stopniu
odroczy wizję całkowitej zapaści komunikacyjnej. To rozwiązanie jest możliwe do
szybkiej realizacji, bez skomplikowanej
procedury środowiskowej. Łomianki zaś
mają silne argumenty, by przekonać Warszawę, iż taka inwestycja jest konieczna.
Tym argumentami są lotnisko w Modlinie i
znaczne opóźnienie w realizacji S7. Wszelkie działania władz Łomianek powinny iść
w kierunku silnego lobbyingu w stołecznym ratuszu, by stolica podjęła się wspólnej z GDDKiA realizacji zadania poszerzenia Pułkowej i Kolejowej o buspas.

fotografia: Piottr Buułas

13

AKTYWNA KOBIETA To Ja!
SZCZĘŚLIWA RODZINA To Moja Rodzina!
W październiku 2011 roku odbyły się bezpłatne, skierowane do kobiet
nieaktywnych zawodowo, warsztaty „Aktywna Kobieta – Szczęśliwa Rodzina”.
Już dziś można się zapisać na następną edycję warsztatów!
Więcej informacji na www.szczesliwakobieta.edu.pl, zapisy pod tel. 22 497 97 98.
To był mój październik, przełomowy październik, w którym
zdecydowałam się w końcu zrobić coś wyłącznie dla siebie –
wziąć udział w warsztatach „Aktywna Kobieta – Szczęśliwa
Rodzina”. Znalazłam się w grupie wspaniałych – pięknych,
twórczych, wartościowych – kobiet, gdzie mogłam skupić
się i pracować nad spełnianiem swoich marzeń.

REKLAMA

REKLAMA

Październikowe soboty były to dla mnie chwile, w których czułam się jak królowa. Zdrowe śniadanka, kawa, herbata, liczne
przekąski i przepyszne obiady. Wszyscy się do mnie uśmiechali,
troszczyli, by niczego mi nie zabrakło. Warsztaty odbywały się
w kolorowych, świetlistych salach „Mojej Szkoły” (Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Łomiankach), zaś główna prowadząca
– psycholog, terapeuta i coach, Ewa Osóbka-Zielińska ? dołożyła wszelkich starań, by było ciekawie, rzeczowo i z humorem.
W tak urozmaicony sposób przekazane mi zostało dużo ciekawych i ważnych dla mnie rzeczy. Ponadto w ramach warsztatów
zapewniona była opieka nad dziećmi.

Najmłodszym uczestnikom (szkraby w wieku 1,5 ?8 lat) sobotnią rozłąkę z mamą rekompensowały w pełni wspaniałe
zabawy – na ludowo, artystyczno-kinowo, po indiańsku, cyrkowo... zorganizowane przez pedagogów z Krainy Fantazji
(www.krainafantazji.pl).
Jednym z ważniejszych tematów była praca, poszukiwanie własnej motywacji do podjęcia działania, do wznowienia aktywności zawodowej. Tu często potrzebne było wzmocnienie pewności własnych kompetencji, które przecież nie „zanikły” w czasie
przerwy wywołanej opieką nad dziećmi.
Ważny dla mnie był temat inspiracji do nowych pomysłów na
pracę, która będzie dostosowana do możliwości mamy chcącej
jednocześnie mieć czas dla swoich dzieci.
Na nowo zaczęłam odkrywać swoje talenty, mocne strony,
umiejętności, uświadomiłam sobie wartość zdobytej wcześniej
wiedzy i doświadczeń zawodowych oraz życiowych.
Ze spotkania na spotkanie moja pewność siebie i wewnętrzna
siła rosły, byłam spokojniejsza, bardziej otwarta, więcej się śmiałam. Coraz częstsze były momenty refleksji
i zamyślenia, chwile relaksu przy spokojnej
muzyce.
Stawałyśmy się silniejsze i dumne z siebie,
czasami miałam wrażenie, że gdybym miała skrzydła – uniosłabym się ponad ziemię.
Przyszedł więc czas na tzw.„ostatni szlif” –
„opakowanie” perełek, które się narodziły.
W tym celu ogromnie pomocne okazały się
porady wspaniałej stylistki – Iwony Augustynowicz oraz Ewy Bobrowicz – właścicielki łomiankowskiego butiku „Figaro” (nad
Rossmanem), które poprowadziły część
ostatnich sobotnich zajęć. Były to (mini)
warsztaty stylizacji „Aktywnej Kobiety”.
Przebierając w prześlicznych fatałaszkach,

rozmawiając i uważnie słuchając, dowiedziałam się w czym
będę wyglądała i prezentowała się dobrze, a czego powinnam
unikać.
Dziewczyny z „Figaro” mówiły także o indywidualnych warsztatach –stylizacji, które odbywają się w butiku „Figaro”. Określany
jest na nich typ sylwetki, dokonywana analiza kolorystyczna,
oraz dawane są fachowe wskazówki dotyczące odpowiedniej
stylizacji sylwetki.
Nasze spotkania uświadomiły mi ,jak jesteśmy różne, a przy tym
jak wiele nas łączy. Każda z nas ma marzenia i poszukuje swojej
drogi do ich realizacji, czasem jednak – mimo ogromnych chęci – górę bierze brak odwagi i zwyczajny strach przed porażką.
Wiem, że ja potrzebuję zachęty, motywacji, otuchy.
Wszystkie nas łączy najważniejsza życiowa rola, rola kobiety –
matki – żony.
Z pewnością teraz patrzę na życie z innej perspektywy, nabrałam „zdrowego” dystansu, zostałam zachęcona do działania,
potwierdzona została moja wartość.
Na pytanie, co było najbardziej wartościowe dla was w szkoleniu,
najczęściej odpowiadałyśmy: proste przykłady z życia codziennego, uzmysławiające, że poruszane zagadnienia dotyczą każdej
uczestniczki, niezależnie od sytuacji materialnej, rodzinnej, społecznej; temat emocji i wewnętrznej motywacji; problem radzenia
sobie ze stresem i relaksacja; Jednak dla większości z nas szczególnie cenny był „temat asertywności” oraz „atmosfera zajęć”.
Było wspaniale, wartościowo, ciekawie. Było warto, naprawdę
warto. Polecam te warsztaty wszystkim niezwykłym, choć nieco
„zmamusiałym” wspaniałym kobietom.
Ewa Sz. (uczestniczka I edycji)
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POTRZEBNA POMOC
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KUBUŚ jest po ciężkiej operacji usunięcia
guza mózgu (nowotwór złośliwy 4 stopnia).
Aktualnie przebywa w szpitalu w Międzylesiu, niedługo zaczyna chemioterapię.
Rodzina jest w ciężkiej sytuacji, potrzebują
materiałów do remontu domu, aby dziecko
mogło w nim przebywać.
Prosimy Państwa o pomoc finansową bądź
materiały budowlane. Pomóżmy mu wrócić
do ciepłego domku.
Kontakt do mamy Kubusia: Marta Michrowska, tel. 798 679 928
NUMER KONTA: 15 1320 1537 0762 8924 3000 0001

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

DOBRE RADY DLA ZWIERZAKÓW

Dorota Aleksandrowicz

Psy z przytuliska czekają... Kocie pasożyty
Większość łomiankowskich zwierząt do adopcji opisana jest na:
http://www.canis.org.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 501 147 350.
Byki – ma piękną biszkoptową sierść.
W tej chwili jest dokarmiany przez
dobrych ludzi, ale mieszka na ulicy.
Jest miły, kontaktowy, garnie się do
ludzi. Bardzo pilnie poszukuje domu!
Średniej wielkości, waga około 12 kg.

BYKI

Gucio – labrador lub "prawie labrador".
Znaleziony pod pocztą na Warszawskiej. Zziębnięty, bardzo wychudzony.
W trakcie leczenia, ale już wraca do
zdrowia. W średnim wieku.
GUCIO

Krecik – ponadd miesiąc
i i temu znaleziony na Dąbrowie Leśnej przy
Narciarskiej. Ma około 4 lat. Bardzo
przyjazny, mało kłótliwy, "poręczny" –
idealny towarzysz. Nie gania kotów.
KRECIK

Bodzio – rasowy bigiel. Piękny,
wspaniale utrzymany i wychowany,
przyzwyczajony do sypiania w łóżku.
Zgodny i przyjazny (ale bardzo pilnuje swojej miski). Błąkał się w okolicy
Piaskowej.
BODZIO

REKLAMA
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BLIŹNIACZKI

Bliźniaczki – dwie suczki około
4-miesięczne. Urodzone na opuszczonej posesji na Burakowie. Do
przygarnięcia razem lub osobno.
Jedna cała czarna, druga z białymi
skarpetkami. Będą średniej wielkości. Pilnie potrzebują domu i rodziny aby nauczyć się życia wśród
ludzi.

Dorota Aleksandrowicz: Często mówimy o konieczności systematycznego odrobaczania psów. A co z kotami?
Anna Pomianowska – lekarz weterynarii: Tasiemce są jednymi z najczęściej spotykanych pasożytów przewodu pokarmowego głównie u dorosłych kotów. Żyją one w jelicie
swojegożywiciela,choćmożnajeczasamiznaleźćwżołądku.Podrażniająbłonęśluzową
przewodu pokarmowego, odbierają organizmowi ważne składniki pokarmowe, a także
zatruwają go swoimi szkodliwymi produktami przemiany materii. Ogranicz na inwazja u zdrowego, silnego kota nie daje żadnych objawów chorobowych.Obecność tasiemca u naszego kota można poznać po znalezieniu w jego kale lub na sierści wokół
odbytu białych członów pasożyta. Świeże, jeszcze wilgotne mają zdolność poruszania
się, wysuszone przypominają ziarenka ryżu przyklejone do sierści w okolicu okołoodbytowej i pod ogonem. Silna inwazja powoduje, że zarażone zwierzęta bywają wychudzone i anemiczne. Przy silnej inwazji występuje biegunka, pogorszenie wyglądu
sierści i wypadnięcie trzeciej powieki co może świadczyć o dużym osłabieniu całego
organizmu zwierzęcia. Czasem występują objawy alergiczne, a nawet objawy ze strony układu nerwowego - nadmierne podniecenie i drgawki.
D.A.: W jaki sposób domowe koty zarażają się tasiemcem?
A.P.: Tasiemce należą do płazinców czyli robaków płaskich. Do swojego rozwoju potrzebują one co najmniej jednego żywiciela pośredniego, co oznacza że kot nie może
zarazić się bezpośrednio od innego kota. Pośrednimi żywicielami są gryzonie, lub
pchły i wszoły. Żywiciel pośredni ma więc w sobie otorbione larwy tasiemca. Po zjedzeniu przez kkota zarażonego mięsa lub pchły (gdy zębami wygryza sierść na skutek
ich ukąszeń i pprzypadkowo je połyka) larwy tasiemca w układzie pokarmowym kota
przeobrażają ssię w dorosłe, dojrzałe płciowo tasiemce. Ich ostatnie człony, wypełnione
jajami są stale wydalane wraz z kałem do środowiska zewnętrznego. Jeśli zostaną zjedzone przez któregoś z żywicieli pośrednich, wtedy cały cykl zaczyna się od początku.
D.A.: Tasiemczyca jest trudna do wyleczenia?
A.P.: Tasiemczycę można wyleczyć dopiero wtedy, gdy główka tasiemca zostanie
zniszczona i wydalona. Lekarze weterynarii dysponują wieloma lekami pomagającymi zwalczyć tego pasożyta, ale mimo to choć tasiemczyca jest chorobą stosunkowo łatwą do zdiagnozowania, bywa czasem ciężka do zwalczenia . Niektóre koty są
osobniczo szczególnie podatne na zarażenie. Sprzyja temu ich słabsza odporność.
Najlepszą metodą postępowania jest regularne odrobaczanie za pomocą wysokiej
jakości leku. Można także, poprzez odpowiednią dietę i leki wspomagające podnosić odporność kota. Nie wolno zapomnieć o zwalczaniu pcheł.
D.A.: Właściciele zwierząt zazwyczaj boją się możliwości zarażenia pasożytami od
swoich zwierzaków.
A.P.: Zarażenie człowieka tasiemcem następuje stosunkowo rzadko. Pasożytem najłatwiej mogą zarazić się dzieci, które po zabawie ze zwierzętami nie myją rąk, całują koty,
biorą do ust palce
pa i zanieczyszczone przedmioty. Zapobieganie zarażeniu tasiemcem
polega na przestrzeganiu
prze
podstawowych zasad higieny osobistej, myciu rąk po kontaktach ze zwierzę
zwierzętami, utrzymywaniu w czystości otoczenia. Na pociechę jednak można
powiedzieć, że przeżywalność jaj w środowisku zewnętrznym nie jest bardzo długa.
D.A.: Czyli najważniejsze jest systematyczne profilaktyczne odrobaczanie kota
i podstawowa higiena?
A.P.: Najskuteczniejszą metodą ochrony, podobnie jak u psów, jest profilaktyczne odrobaczanie co pół, a przynajmniej raz do roku. W medycynie weterynaryjnej dostępne
są dla zwalczania tasiemczycy u kotów środki podawane doustnie, w formie iniekcji
oraz preparaty spot-on wylewane na powierzchnię skóry. Nasze doświadczenie pokazuje, że najskuteczniejsza jest zdwojona terapia zwalczania tasiemczycy, więc dla
lepszego efektu można stosować dwa różne rodzaje środków jednocześnie.

Domek 50 m2 – samodzielny, wolnostojący, umeblowany, wszystkie media, miejsce parkingowe –
661-153-367
Do wynajęcia pokój, dobre warunki, 518-083-290
NAUKA
Język francuski. Nauka, korepetycje, tłumaczenia.
Wieloletnie doświadczenie, możliwość dojazdu do
ucznia. Cena do negocjacji tel. 508 063 057
Angielski prof. korepetycje, konwersacje, biznes –
tel. 668-684-958
Korepetycje z chemii – student – 605-887-726
FRANCUSKI każdy poziom – korepetycje, tłumaczenia. 607-926-726
Angielski, hiszpański – skutecznie! Przygotowanie
do egzaminów, język ogólny i biznesowy. Dla każdego wieku. Również z dojazdem. tel. 606-51-59-11
Matematyka – korepetycje: gimnazjum, liceum.
Solidnie 783-377-075
Język angielski 880 263 722
Rysunek i malarstwo do egzaminu na ASP,
tel. 603-704-191
Rysunek architektoniczny - przygotowanie do
egzaminu, tel. 603-704-191
Angielski: nauka konwersacje nietypowe tłumaczenia, tel. 603-704-191
ANGIELSKI, podstawówka, gimnazjum, egzamin
gimnazjalny – 511-578-979
JĘZYK POLSKI – gimnazjum, liceum, matura,
tel. 503-518-056
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, wymiana instalacji
– 505 013 286
ARCHITEKT TEL.503511128
Elektryk instalacje awarie uprawnienia 508-943-743
Koparko-ładowarka + transport – wycinki, odkrzaczanie, ziemia pod trawniki, wykopy pod fundamenty – 503-992-301
HYDRAULICZNE - sprzedaż, montaż, naprawa
501-761-503
Naprawa pralek 509-243-566
POPRAWKI KRAWIECKIE Buraków, ul. Czarnieckiego 1, tel. 602 399 393
Kompleksowa pielęgnacja drzew. Leczenie, przesadzanie, konserwacja ubytków. Wycinka drzew
trudnych. Tel. 510-775-015
Wypożyczalnia strojów karnawałowych.
Tel. 22 751-74-12, 692-965-177
Elektryk, solidnie, tanio 504-226-440
A-Z REMONTY, WYKOŃCZENIA, DOCIEPLENIA.
KOMPLEKSOWO. FACHOWOŚĆ, DOŚWIADCZENIE. 600-213-002, 604-967-542
Transport dostawczy, kontener z windą,
608-773-249
RÓŻNE
Kupię drewno na opał po budowie, 509-784-867
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 2, dzieci i dorośli, wiz.
domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, Baczyńskiego 26/8. 22 751 3907
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański 504 235 266, ul.
Jedności Robotniczej 15
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98 lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
Psycholog, dr Gizela Maria Rutkowska, Dąbrowa.
668 775 123
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751 8874
Dentysta, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602 346 955
Dermatolag, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607 780 843
Kardiochirurg, dr n med. J. Herburt-Heybowicz,
choroby serca, 22 751 3597
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy:
diagnostyka,terapia, proﬁlaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
LEKARZ WETERYNARII 602-43-66-23
LEKARZ WETERYNARII Łomianki, ul. Szczęśliwa 21,
tel. 22-751-31-85, 602-43-66-23
PRACA
Firma sprzątająca zatrudni Panie i Panów do sprzątania biur w Łomiankach 501-280-708
Szukam pracy, kierowca zawodowy BC, rencista 602 780 378
Kobieta 47 wyższe ekon kurs księg-kadry XI"10 +
wózki widł 606 476 513
Szukam pracy chałupniczej - 518428951
Chcesz dorobić 1000 zł. nic prostszego zostań profesjonalnym doradcą Proﬁ Credit - 664 741 658
48-letni rencista szuka pracy w charakterze dozorcy lub magazyniera. Nocki. Łomianki i okolice,
518-440-713
NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia budynek gospodarczy na magazyn,
140 m2, ogrzewane, Łomianki. Tel. 22 751-07-08,
511-293-306
Przyjmę sublokatora do samodzielnego mieszkania
– 516-253-774
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH pow. 140 m2
w otulinie Puszczy Kampinoskiej, tel. 604-118-180
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Punkt przyjmowania ogłoszeń: Sklep / Salonik Prasowy,
Łomianki, ul. Fabryczna 45 (przy bazarku)
e-mail: ogloszenia@lomianki.info,

OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
UWAGA!!! Punkt przyjmowania ogłoszeń: Salon Prasowy, Łomianki, ul. Fabryczna 45

ABY ZAMÓWIĆ REKLAMĘ

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info
CENY MODUŁÓ
MODUŁÓW
ÓW ((netto):
1/1: 200x254mm – 900 pln
1/2: 200x126 mm – 470 pln
1/4: 99x62mm – 240 pln

1/8: 99x62mm – 120 pln
1/16a: 48x62mm – 60 pln
1/16b: 99x32mm – 50 pln
dopłaty: 1 i 4 strona+50%

PROFESJONALNY PROJEKT
GRAFICZNY W CENIE REKLAMY

NAKŁAD: 6500 egz.
JNE R
RABATY
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE

HADES
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CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 50pln netto | 1 i 4 strona+50%

ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772

