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REFERENDUM
W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA ŁOMIANEK
Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania burmistrza
Tomasza Dąbrowskiego złożyli do Komisarz Wyborczej listę
podpisów osób popierających przeprowadzenie referendum.

Komisarz Wyborczy w Warszawie wydał postanowienie
o przeprowadzeniu referendum gminnego, które odbędzie się
24 czerwca 2012 roku w godzinach 7.00-21.00.

Burmistrz Tomasz Dąbrowski mówi o swoich dokonaniach
i osiągnięciach oraz apeluje o bojkot referendum.

>>> czytaj więcej na stronie 4
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Wybudowanie trasy wylotowej na
Gdańsk, ul. Kolejowej, spowodowało
oddzielenie Dąbrowy od...
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W tej gorącej
atmosferze do akcji
wkroczył Stan. Pobił wszystkich,
w tym samego siebie.
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Zajrzałyśmy do
piwnicy, w której
odbywa się proces
twórczy: do
mieszalni gliny,
suszarni, pieców...
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Czy jest Pan/Pani za odwołaniem
Tomasza Henryka DĄBROWSKIEGO
przed upływem kadencji?

DĄBROWA ZACHODNIA

PIĘĆDZIESIĄT
LAT
NA ESTRADZIE

Na listach podpisało się 2208 osób – o 20% więcej niż było
wymagane. Listy z podpisami zostały przekazane do Krajowego
Biura Wyborczego z miesięcznym wyprzedzeniem.

Inicjatorzy zarzucają burmistrzowi i jego zastępcy m.in.
manipulacje, konfliktowanie i zastraszanie mieszkańców,
zastój inwestycyjny, niewypełnianie wyborczych obietnic.
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DĄBROWA ZACHODNIA
Wojciech Berger

PRZEWODNIK PO OSIEDLACH I SOŁECTWACH // CZĘŚĆ 11

Dąbrowa Zachodnia jest najbardziej wysuniętą na zachód częścią Łomianek; graniczy z Kampinoskim Parkiem Narodowym,
od wschodu – z Dąbrową Rajską i Leśną, a od północy z Dziekanowem Leśnym i ul. Kolejową.
Jeszcze do połowy XX wieku, wzdłuż
dzisiejszej ul. Zachodniej, istniało tylko
kilka gospodarstw, a sięgające od strony
Łomianek pola uprawne i łąki należały
głównie do mieszkańców Łomianek
Górnych.
Wcześniej historia tego terenu związana była z należącym do pp. Makulskich
folwarkiem Raj. Należące do nich tereny,
na skarpie wzdłuż ul. Zachodniej, kupili znani warszawscy artyści, malarze
i plastycy. Niektórzy z nich mieszkają
tu do dziś. Historię tę przedstawia film
dokumentalny Bohdana Kezika „Ulica
zachodnia”.
Wybudowanie trasy wylotowej na
Gdańsk, ul. Kolejowej, spowodowało
oddzielenie Dąbrowy od Łomianek centralnych. Do dzisiaj mieszkańcy Dąbrowy mają problemy z dotarciem do centrum Łomianek, stąd też nasz postulat
wprowadzenia miniautobusu łączącego
Dąbrowę Zachodnią i osiedle Równoległa z centrum Łomianek.
W latach 80. ubiegłego stulecia powstało między Kolejową a Zachodnią
duże osiedle domów jednorodzinnych,
zwane dzisiaj umownie osiedlem kwiatowym, od „kwiatowych” nazw ulic.
Osiedle kwiatowe i jego mieszkańcy to
przykład, jak własnymi siłami można
zadbać o podstawową infrastrukturę
i wygląd otoczenia. Na tym terenie dzia-

łał jedyny komitet wod.-kan., który się
nie rozwiązał i nie przekazał zebranych
od mieszkańców funduszy do Urzędu
Miasta, ale doprowadził społecznie budowę kanalizacji do końca.
Większość istniejących na tym terenie
ulic o twardej nawierzchni, jak np. ulice Irysa, Kołłątaja, część Michałowicza,
Sasanki i Krokusa, powstała własnym
sumptem mieszkańców. Zadbali oni też
o zieleń. Dzisiaj można powiedzieć, że ta
część Łomianek z prowadzącymi w kierunku puszczy ulicami Zieloną i Ułanów
Jazłowieckich, to część niezrealizowanego planu: ŁOMIANKI – MIASTO OGRÓD.
Pamiętam, jak po wybudowaniu mojego domu przy ul. Irysa w roku 1993, aby
dojechać do posesji, trzeba było jechać
w dwa samochody, bo często grzęzło
się w błocie, a samochód trzeba było
wyciągać liną. Dzisiaj ul. Irysa, dzięki staraniom jej mieszkańców, to piękna, zadbana, zielona uliczka, z której wszyscy
jesteśmy dumni.
Pozostało jeszcze wiele do zrobienia.
Mieszkańcy Dąbrowy zachodniej oczekują od władz samorządowych, aby niwelowały dysproporcje powstałe w poprzednich okresach przy podziale środków na poszczególne dzielnice i w większym stopniu w planach inwestycyjnych
uwzględniały tę zapomnianą dotychczas dzielnicę.

Powierzchnia: 281,6 ha. Ludność (stan na 30.06.2011): 1229.
Parafia św. Marka Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej.
Dzielnica Łomianek na prawach osiedla, część dawnej wsi Dąbrowa.
RADA OSIEDLA: przewodniczący Wojciech Berger (tel. 022 751 55 02)
Zbigniew Gutowski (wiceprzewodniczący),
Grażyna Miśkiewicz (skarbnik), Michał Markowski
W pierwszym rzędzie oczekujemy uzupełnienia chodnika na ul. Sierakowskiej,
zbudowania brakujących nawierzchni
na osiedlu kwiatowym, a po założeniu
kanalizacji w ul. Zachodniej dokonania
jej gruntownej modernizacji, ponieważ
jest to główna ulica tej części Łomianek.
Oczekujemy też pomocy w rozwiązaniu
tak bardzo dotkliwego problemu, jakim
jest nienormalnie wysoki poziom wód
gruntowych.
Marzy nam się piękna, wysadzana drzewami, ze ścieżką rowerową, aleja trasą
ul. Sierakowskiej, do Puszczy Kampinoskiej. Jest to przecież główny szlak łączący Łomianki z tym unikalnym na skalę
europejską kompleksem leśnym. Mieszkańcy Dąbrowy Zachodniej chętnie włączyliby się społecznie do realizacji takiego

projektu. Brakuje nam też placu zabaw
dla dzieci.
Mamy od kilku lat, przy ul. Zachodniej,
restaurację Lemon Tree z letnim ogródkiem. Odbyła się tu z zeszłym roku bardzo udana impreza kulturalno-integracyjna z udziałem delegacji zagranicznych
przybyłych do Łomianek z okazji rocznicy
współpracy miast bliźniaczych. Tam też
planujemy ponowne zorganizowanie na
początku września pikniku rodzinnego
z udziałem atrakcyjnych zespołów muzycznych.
Kończąc, w imieniu Rady Osiedla pozdrawiam wszystkich mieszkańców – sąsiadów, życząc udanych wakacji.
Wojciech Berger
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REFERENDUM

W SPRAWIE ODWOŁANIA
BURMISTRZA ŁOMIANEK

REFERENDUM LOKALNE jest podstawową instytucją demokracji bezpośredniej. W referendum lokalnym członkowie wspólnoty samorządowej mają prawo
do bezpośredniego wypowiedzenia się na temat sprawy dotyczącej tejże wspólnoty. W historii Łomianek mieszkańcy pierwszy raz w ten sposób postanowili
wypowiedzieć się na temat aktualnie urzędujących władz.
O opinię na temat łomiankowskiego referendum poprosiliśmy zarówno przedstawiciela inicjatorów referendum jak i Burmistrza Łomianek.
Przedstawiciel Komisarza Wyborczego w Warszawie odpowiedział ponadto na kilka ważnych pytań.

PRZEDSTAWICIEL INICJATORÓW REFERENDUM – GRZEGORZ ORLECKI
…Abowiem na tym wszystko należy,
aby był żyw cnotliwym, poczciwym,
pobożnym a pomiernym swym żywotem,
nikomu nieszkodliwym, a każdemu wiernym i prawdziwym…
/Żywot człowieka poczciwego – M.Rej/

Dobro, nie dla wszystkich…
W obronie burmistrza Tomasza Dąbrowskiego niektórzy używają argumentu dotyczącego cech osobowościowych. Twierdzą, że burmistrz jest po prostu
dobrym człowiekiem.
Nie wgłębiając się w bardzo filozoficzne rozważania,
jedno jest pewne, że nasze cechy charakteru jednak
towarzyszą nam stale, bez względu na to czy jesteśmy
w domu, wśród życzliwych nam osób, czy też w pracy.
Nie zostawiamy ich za drzwiami naszego azylu, jakim
jest dom. Jeśli w najbliższym sobie środowisku wykazujemy się cechami jakie powszechnie każdy uzna
za zalety charakteryzujące dobrego człowieka, czyli
uprzejmość, szlachetność, bezinteresowność, oddanie, troskliwość, a dodatkowo szczerość, przyzwoitość,
tolerancyjność, opanowanie i wytrwałość (i wiele innych), to jesteśmy również mile widzianym pracownikiem, czy też zarządzającym w każdym małym czy
dużym przedsiębiorstwie.
Problem jednak tkwi w tym, że na każdym stanowisku,
szczególnie zaś na tzw. eksponowanym: dyrektora, czy
jak w przypadku Pana Tomasza Dąbrowskiego – burmistrza, potrzebna jest jeszcze wiedza. Wcześniejsze
doświadczenia Pana burmistrza, jako dyrektora fabryki
w Radziejowicach, sygnalizowały już przed wyborami
brak kompetencji i wiedzy w zarządzaniu i kierowaniu dużym przedsiębiorstwem. Radziejowice upadły,
a gmina Łomianki wzbogaciła się – zdaniem niektó-

rych naszych obywateli – o dobrego człowieka u władzy. Ale czy dobrego BURMISTRZA?
Zakres obowiązków burmistrza jest ogromny i proporcjonalny do odpowiedzialności. Począwszy od sprawowania roli kierownika Urzędu w rozumieniu kodeksu
pracy i np. nawiązywania stosunku pracy z pracownikami oraz kierowania bieżącymi sprawami Gminy;
reprezentowania Gminy na zewnątrz i prowadzenia
negocjacji w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, nadzorowanie realizacji budżetu, wydawanie
decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, wydawania
zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu i podległych mu spółek
miejskich oraz jednostek pomocniczych, skończywszy
na szefowaniu lokalną obroną cywilną i wykonywaniu
uchwał Rady Miejskiej.
Dlaczego zatem ponad roczna praca burmistrza tak
dalece odstaje od narzuconych mu przez ustawę samorządową zadań? Dlaczego burmistrz nie radzi sobie
ze swoimi obowiązkami? Dlaczego nie zna podstawowych spraw dotyczących gminy, choćby nazw ulic czy
nazwisk swoich dyrektorów? Dlaczego przez ponad
rok swojej pracy nie chciał lub nie mógł nauczyć się
podstaw samorządowej pracy? Dlaczego asymiluje
się od mieszkańców? Dlaczego skłonny jest zmieniać
zdanie parę razy pod wpływem swoich zastępców?
Dlaczego otacza się doradcami, a mimo to nie stać go
na odważne i mądre decyzje, na stworzenie polityki
gospodarowania majątkiem nas wszystkich, tak, aby
gmina była bezpieczna, zagospodarowana i rozwijała
się nawet skromnie, ale ROZWIJAŁA!
Wydaje się, że spośród pięciu wymiarów charakteru
człowieka najbardziej do burmistrzowskiego stylu
bycia pasuje określenie „neurotyczny”. Takich bowiem

ludzi charakteryzuje niezdecydowanie, obawy i wahania, trudności z podejmowaniem decyzji, ponieważ
nie wiedzą czego chcą. Tacy ludzie reagują przesadnie
na trudności, łatwo histeryzują i popadają w panikę.
Są niestabilni i łatwo ulegają innym.
Zgadzam się, że w powszechnym rozumieniu Pan
Tomasz Dąbrowski jest dobrym człowiekiem w życiu
prywatnym. Jednak mnie jako mieszkańca przede
wszystkim interesuje dobry burmistrz, dobry gospodarz i dobry przedstawiciel 23 tysięcznej społeczności.
Dlatego nie wdając się tu w szczegóły dotyczące zaniedbań burmistrza Tomasza Henryka Dąbrowskiego,
jego zachowań pełnych sprzeczności i błędów, braku
decyzyjności, braku wiedzy na tematy choćby lokalne, mające swoje odzwierciedlenie w postępującym
procesie dezintegracji społeczności lokalnej, pogłębiającemu się zadłużeniu, wszechobecnej manipulacji
informacjami, arogancji zastępców burmistrza, niekompetencji, ignorancji – PÓJDĘ MA REFERENFUM.
Tyle bowiem mam prawo i obowiązek zrobić.
Zwracam się do wszystkich dobrych ludzi,
mieszkańców Łomianek,
sąsiadów i obywateli, którzy martwią się
o „swoją Małą Ojczyznę”,
IDŹCIE NA REFERENDUM !
Nieobecni nie mają racji!
24 czerwca 2012 rok – REFERENDUM LOKALNE
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę:
www.lomianki-referendum.pl
Grzegorz Michał Orlecki
Pełnomocnik inicjatorów Referendum

BURMISTRZ ŁOMIANEK – TOMASZ DĄBROWSKI
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Łomianki!
Wybierając mnie w grudniu 2010 r. na burmistrza Łomianek daliście mi Państwo
4 lata na realizację programu i rozbudowę Łomianek. Sukcesywnie naprawiamy
naszą gminę. Łomianki są w rozwoju, Łomianki są w rozbudowie!
Pomimo tego niezadowolona z wyniku ostatnich wyborów samorządowych grupa osób chce mnie odwołać. Nie uczestniczenie w referendum też jest formą
demokratycznego udziału w wyborach. Niska frekwencja unieważni wynik referendum. Każdy głos, niezależnie na kogo oddany przyczynia się do zwiększenia
frekwencji. Nie pomagajmy organizatorom w uzyskaniu ważności referendum.
ZOSTAŃCIE PAŃSTWO W DOMU.
Burmistrz Łomianek
Tomasz Dąbrowski
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Tylko w pierwszym roku mojej kadencji:
– zainwestowaliśmy najwięcej w infrastrukturę wodno kanalizacyjną
– pierwszy raz w historii gminna spółka ZWIK osiągnęła zysk
– wybudowaliśmy nowoczesne boisko Orlik pozyskując 666.000,00 zł z środków zewnętrznych
– rozbudowujemy szkołę w Dziekanowie Leśnym, za kwotę 2.800.000,00 zł
– po wielu latach ruszyła budowa węzła Brukowa wraz z budową centrum handlowego
– kupiliśmy nowoczesny autobus Solaris Turbino 12 za kwotę ponad 800.000,00 zł
– uchwalamy plany zagospodarowania przestrzennego, to ład i porządek w gminie
– obniżamy koszty funkcjonowania administracji
– otworzyliśmy Teatr Miejsce przy Domu Kultury
– zorganizowaliśmy „Bitwę pod Łomiankami 1939”
Do 18 czerwca 2012 r. złożymy wniosek do Funduszu Spójności na uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Łomianki. Przewidywany koszt inwestycji to
kwota ponad 80 mln zł.

Wszystko o referendum: www
2012-06-04 13:36:33
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TWÓJ W YBÓR
KOMISARZ WYBORCZY W WARSZAWIE
DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W WARSZAWIE

Kto może wziąć udział w referendum?
W referendum mają prawo brać udział osoby stale zamieszkujące na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, posiadające czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego tej jednostki (art. 3 ustawy o referendum lokalnym), tj. mieszkańcy wpisani do
stałego rejestru wyborców w Łomiankach.
Do kiedy i gdzie można sprawdzić czy jest się wpisanym na listę osób uprawnionych
do głosowania w referendum?
Spis wyborców (osób uprawnionych do udziału w referendum) sporządza się w urzędzie
gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie. Spis sporządza się najpóźniej
w 21 dniu przed dniem głosowania. Między 21 a 8 dniem przed dniem głosowania każdy wyborca (uprawniony do udziału w referendum) może sprawdzić w urzędzie gminy,
czy został w spisie uwzględniony (art. 26 i 36 Kodeksu wyborczego). Udostępnienie spisu
wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy. Udostępnienie spisu do wglądu następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie
wyborców lub nie figuruje w spisie albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzona na piśmie (Rozdział 4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie spisu wyborców DZ.U. Nr 158, poz. 942).
Na stronie PKW zamieszczone jest zarówno rozporządzenie jak i wzór wniosku.
Jakie warunki muszą być spełnione aby wynik referendum był wiążący?

i

By referendum było ważne, powinno wziąć w nim udział 3/5 liczby biorących udział
w wyborze odwoływanego organu (5396 osób – przyp. red.). Zgodnie z art. 56 ustawy
wynik referendum jest rozstrzygający jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej
pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
Wobec pojawiających się wątpliwości i pogłosek dotyczących ewentualnych konsekwencji wynikających z udziału w referendum pracowników jednostek podległych
burmistrzowi, proszę o odpowiedź, czy istnieje realna możliwość sprawdzenia/
zweryfikowania przez burmistrza lub osoby mu podległe, kto wziął, a kto nie wziął
udziału w referendum? Proszę o wyjaśnienie sposobu postępowania po zamknięciu
komisji obwodowych i podliczeniu głosów. Art 60 ustawy o referendum lokalnym
brzmi: "Po wykonaniu czynności wymienionych w art. 59 ust. 5 i 6 przewodniczący
obwodowej komisji niezwłocznie przekazuje w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) dokumenty z głosowania w zapieczętowanych pakietach wraz z pieczęcią komisji." Czy zatem listy osób uprawnionych do wzięcia udziału w głosowaniu
są jawne i mogą być przeglądane w gminie?
Spisy osób uprawnionych do udziału w referendum po zakończeniu głosowania wraz
z innymi dokumentami przekazywane są w depozyt wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) w zapieczętowanych kopertach. Zgodnie z art. 79 § 2 Kodeksu wyborczego dokumenty (komisji obwodowej) są udostępniane wyłącznie właściwemu sądowi w związku z postępowaniami w sprawach protestów (art. 66 ustawy o referendum lokalnym) oraz
na żądanie sądów, prokuratury lub Policji, prowadzących postępowanie karne. Nie może
więc być mowy o tym, że spisy osób uprawnionych do udziału w referendum są jawne
i mogą być przeglądane w gminie.

ww.referendum.lomianki.info
naj czer 2012.indd 5
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Kwiecień – maj 2012 r. – w osiedlach i sołectwach odbywały się
spotkania zorganizowane przez burmistrza Dąbrowskiego. Scenariusz był za każdym razem ten sam. Na początku, przez ok. 1,5
godziny pokazywano slajdy prezentujące osiągnięcia burmistrza
a potem mieszkańcy mogli zadać pytania. Z obserwacji wynika, że
zainteresowanie spotkaniami nie było zbyt duże.
24 kwietnia 2012 r. – Komunikacja Miejska Łomianki zakupiła kolejny już autobus. Jest to kontynuacja (uzupełnienie) poprzedniego
przetargu, dokonana na identycznych, korzystnych warunkach,
wynegocjowanych w 2010 r., kiedy to podpisano umowę z firmą
Solaris na poprzednie 9 sztuk pojazdów.
26 kwietnia 2012 r. – Komisarz Wyborczy w Warszawie wyznaczył
termin na przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie
odwołania Burmistrza Łomianek przed upływem kadencji. Referendum odbędzie 24 czerwca 2012 roku w godzinach 7.00-21.00.
Mieszkańcy Łomianek odpowiedzą na pytanie: Czy jest Pan/Pani
za odwołaniem Tomasza Henryka DĄBROWSKIEGO przed upływem kadencji?
26 kwietnia 2012 r. – burmistrz Łomianek podpisał zarządzenia
w sprawie wyboru dyrektorów placówek oświatowych. Na swoich stanowiskach pozostały: dyrektor SP 1 w Łomiankach – Iwona
Jarząbkowska, dyrektor SP w Dziekanowie Polskim – Małgorzata
Korulczyk, dyrektor przedszkola w Dziekanowie Leśnym – Janina
Wieczorek. Dyrektor Gimnazjum nr 1 Wiesława Kulawik-Raczyńska
nie została dopuszczona do drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum. Burmistrz, pomimo wniosków środowiska oświatowego o przedłużenie kadencji obecnej dyrektor, zdecydował o powierzeniu tej funkcji pani Małgorzacie Pelczarskiej,
dotychczas pracującej jako nauczyciel w Leoncinie.
26 kwietnia 2012 r. – Sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydowali
o przeznaczeniu 400 tys. zł na przyłącza wodno-kanalizacyjne do
posesji byłych członków Miejskiego Komitetu Społecznego, który
kilkanaście lat temu zbierał fundusze na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Podjęto również decyzję o przeznaczeniu 500 tys. zł
na remont „starej części” przychodni przy ulicy Szpitalnej, która
ma zostać przeznaczona na gabinety specjalistyczne.
29 kwietnia 2012 r. – ksiądz biskup Stanisław Stefanek uroczyście
poświęcił rondo u zbiegu ulic: Warszawskiej i Brukowej. Rondo od
4 marca br. nosi imię Ks. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego,
o czym informowaliśmy w numerze 2/2012 miesięcznika.
2 maja 2012 r. – w związku z rezygnacją Tadeusza Bracha z funkcji
dyrektora ICDS, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze miesięcznika, obowiązki dyrektora pełni Jerzy Warchoł.
9 maja 2012 r. – radni Komisji Społecznej spotkali się w Szkole
Podstawowej nr 1 z dyrektor Iwoną Jarząbkowską. Rozmawiano
o problemach związanych z brakiem wystarczającej liczby pomieszczeń szkolnych. Radni spotkali się również przy szkole, na
terenie boiska Orlik, z p.o. dyrektora ICDS Jerzym Warchołem
i rozmawiali o konieczności wykonania w najbliższym terminie odpowiedniego i bezpiecznego wejścia na teren Orlika dla uczniów
szkoły. O braku furtki na boisko Orlik, gwarantującej bezpieczne
wejście dla dzieci ze szkoły, radni rozmawiali z burmistrzem już
wielokrotnie, podczas spotkań roboczych i sesji. Do dnia zamknięcia tego wydania miesięcznika furtka nie została zamontowana.
9 maja 2012 r. – w ICDS odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji
planowanej na terenie byłych Zakładów Drzewnych w Osiedlu
Łomianki-Prochownia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Urzędu Miejskiego w Łomiankach z burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim, przedstawiciele inwestora oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy. Spotkanie było próbą przekonania nieprzekonanych
do zasadności powstania inwestycji. Relacja ze spotkania oraz
z manifestacji mieszkańców, o której pisaliśmy w poprzednim numerze miesięcznika, dostępna na portalu www.lomianki.info.
18 maja 2012 r. – uroczyste otwarcie wyremontowanego i rozbudowanego budynku Biblioteki Publicznej, Domu Kultury oraz
Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Domu Kultury została
dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Umowę na dofinansowanie w wysokości około 2 mln zł podpisano w sierpniu 2010 roku.
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Czym się zajmuje

STRAŻ MIEJSKA
Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili
działania w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego wynikające z przepisów Ustawy z dn.
29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz
realizowali zadania stałe i zlecone przez władze
Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
Realizując powyższe w 2011 roku funkcjonariusze
SM uzyskali następujące wyniki:
1. Zatrzymano na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 13 sprawców przestępstw,
zatrzymano i przekazano Policji 2 nietrzeźwych
kierujących samochodami, którzy stwarzali zagrożenie w ruchu drogowym oraz 2 osoby poszukiwane listami gończymi. Strażnicy dokonali zatrzymania 464 sprawców wykroczeń.
2. 98 osób w stanie upojenia alkoholowego odwieziono do miejsca zamieszkania na terenie gminy
oraz 2 osoby osadzono w jednostce Policji do wytrzeżwienia.
3. Skierowano 107 wniosków o ukaranie do Sądu.
4. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli ogółem
644 Mandaty Karne na łączną kwotę 98 600 zł.,
w tym za: wysypywanie śmieci w miejscu niedozwolonym 57 MK na kwotę 6450 zł; wykroczenia
w ruchu drogowym 504 MK na kwotę 92 650 zł;
spalanie śmieci 19 MK na kwotę 2200 zł; wylewanie nieczystości płynnych (szamba) 9 MK na kwotę
1700 zł; brak opieki nad zwierzętami 26 MK na kwotę 3600 zł; niszczenie zieleni 2 MK na kwotę 300 zł;
zakłócanie porządku 1 MK na sumę 300 zł; wywołanie zgorszenia 18 MK na kwotę 2550 zł; brak porządku i czystości na terenie posesji 30 MK na kwotę
3900 zł; spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 115 MK na kwotę 11500 zł; pompowanie wody na ulicę 3 MK na kwotę 700 zł; utrzymanie czystości na posesji 4 MK na sumę 300 zł.
Strażnicy Miejscy przeprowadzali 2102 kontrole
posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających
z utrzymania porządku i czystości w obrębie swoich posesji, jak i respektowania ustawy o odpadach.
W wyniku tych kontroli w 4 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, za które nałożono Mandaty
Karne oraz wystawiono 16 protokołów nakazujących właścicielom posesji usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości.
W ramach swoich działań dokonano na zasadach
wielokrotności 1145 kontroli w punktach sprzedaży detalicznej alkoholu, pod kątem przestrzegania
zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 1482 kontroli placów
zabaw usytuowanych na terenie Gminy oraz 1514
kontroli terenów szkół.

KU PRZESTRODZE...

Strażnicy Miejscy 37 razy uczestniczyli w zabezpieczeniach różnych uroczystości oraz w konwojach.
W okresie roku szkolnego w godzinach rannych
w rejonach szkół zabezpieczano przejścia dla pieszych w Łomiankach, Dziekanowie Polskim i Dziekanowi Leśnym.
W 2010 roku przeprowadzono łącznie 1193 interwencji na prośbę mieszkańców oraz 80 interwencji własnych, w wyniku których wylegitymowano
1952 osoby, a 1421 osób pouczono. Podejmowane
interwencje dotyczyły m.in.: spożywanie alkoholu
w miejscach publicznych; zakłócenia ciszy nocnej;
braku opieki nad psami; spalania odpadów i śmieci; sporów międzysąsiedzkich; wyrzucania śmieci
w miejscach niedozwolonych; niszczenia mienia;
bezpańskich psów; pijanych leżących na ulicach.
Ponadto Straż Miejska w Łomiankach, w ramach
realizacji ustawowych zadań ukierunkowanych na
zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, w 2011
roku przeprowadziła – z inicjatywy własnej i przy
współudziale Gminnej Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Dyrektorów Szkół Podstawowych
i Przedszkoli – szereg spotkań z dziećmi, tematem
których były zasady bezpiecznego zachowania się
w szkole, przedszkolu i w domu. W trakcie tych spotkań prezentowano m.in. filmy, na których dzieci
mogły zobaczyć prawidłowe zachowania, rozdawano dzieciom elementy odblaskowe i broszurki
promujące prawidłowe zachowania. W celu podniesienia poziomu edukacji uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego zachowania się
na drodze przeprowadzono szereg prelekcji na ten
temat. Zwięczeniem powyższego było przeprowadzenie przy współudziale nauczycieli egzaminów
na kartę rowerową we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy.

ATRAKCYJNE
DLA BIZNESU
W dniach 29-31 maja 2012 r.
w Świdnicy odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Kongresu Regionów – spotkania samorządu z przedsiębiorcami pod hasłem: „Samorząd – Inwestycje
– Rozwój”.
Organizatorami imprezy są jak co roku: wydawnictwo Ringier
Axel Springer Polska oraz miasto Świdnica. W tegorocznym
Kongresie Regionów – objętym Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – brali udział przedstawiciele samorządów, biznesu, administracji publicznej oraz Unii Europejskiej, a także eksperci,
naukowcy i dziennikarze.
Podobnie jak w zeszłych latach, podczas spotkania uhonorowano samorządy w kilku rankingach. Jednym z nich jest
Ranking Miast Atrakcyjnych dla Biznesu wg „Forbesa”. Autorzy rankingu zbadali, które miasta są najbardziej przyjazne do
prowadzenia biznesu, analizując m.in. liczby nowootwieranych i zamykanych firm w danym mieście.
Łomianki od samego początku są klasyfikowane
w pierwszej dziesiątce w kategorii "Miejscowości poniżej
50 tysięcy mieszkańców". W tym roku zajęliśmy 8 miejsce. W roku 2010 Łomianki zostały sklasyfikowane na
2 miejscu, w 2011 – na miejscu 9. mm.

D

W pierwszym kwartale 2012 roku Straż Miejska
w Łomiankach prowadziła wzmożone kontrole
posesji pod kątem utrzymania czystości i respektowania postanowień Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr. XVII/95/2007 dot. zawierania umów
na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Kontroli poddano posesje mieszczące się przy
ulicy: Kasprzaka, Malarskiej, Osiedlowej, Osikowej,
Równej, Szkolnej, Śliskiej, Wąskiej, Wiślanej, Włościańskiej, Wołodyjowskiego i Wyboistej. Skontrolowano
łącznie 268 posesji, w 9 przypadkach sporządzono protokoły ze stwierdzonych nieprawidłowości,
a w 2 przypadkach ukarano właścicieli nieruchomości Mandatami Karnymi za brak zawartych umów.
Opracowano: Straż Miejska w Łomiankach
Od czytelnika LOMIANKI.INFO otrzymaliśmy list, w którym mieszkaniec Łomianek zwraca uwagę na zuchwałą kradzież wszystkich kół z jego samochodu osobowego.
"Dziś w nocy skradziono mi 4 koła z Opla Insigni na ul. Prostej w Łomiankach. Widać nie możemy czuć się bezpiecznie w naszym
mieście. Wysyłam zdjęcie, ku przestrodze, żeby wzmocnić czujność mieszkańców. A może ktoś coś widział, słyszał? Jeśli tak poproszę o kontakt z Policją w Łomiankach, która prowadzi postępowanie." – pisze Pan Adam.
Czyżby Pan Adam padł ofiarą zlikwidowania patroli nocnych łomiankowskiej Straży Miejskiej? Sygnały o tym, że telefonu
Straży po godzinie 22.00 nikt nie odbiera otrzymaliśmy również m.in. od mieszkańca ul. Warszawskiej, kiedy chciał zgłosić
zakłócanie porządku pod jego oknami w centrum Łomianek...
Dla przypomnienia, od grudnia 2011 roku łomiankowscy strażnicy nie patrolują już ulic Łomianek w godzinach 22.00-7.00.
A od połowy marca nie ma nawet nikogo, kto przyjąłby ewentualne zgłoszenie...
Na fakt spadającego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców zwracał Burmistrzowi Dąbrowskiemu uwagę przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki. Mówił o niebezpiecznych nocnych "wyścigach samochodowych" na ulicy Staszica,
o upuszczeniu gazu z butli gazowej przy kościele na Warszawskiej, o incydencie polegającym na wyciągnięciu koszy na śmieci
na środek ulicy Warszawskiej...
Wiceburmistrz Rusiecki w odpowiedzi stwierdził (w atmosferze ogólnego rozbawiania przy stole "burmistrzowskim"),
że informacje, które rozpowszechnia Przewodniczący Grądzki są nieprawdziwe, bo statystyki mówią coś zupełnie innego, i że to może Pan Grądzki czuje się "bardziej niebezpieczny"... mm.
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Powstaje
KRONIKA OSP ŁOMIANKI
Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach istnieje od 1923 roku.
W przyszłym roku 2013 przypada 90-lecie powstania naszej jednostki.
Jednym z elementów uświetniających rocznicę ma być wydanie kroniki OSP Łomianki.
Mam zaszczyt piastowania funkcji kronikarza
i jestem osobą bezpośrednio odpowiedzialną
za powstanie kroniki. W związku z powyższym,
zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców Łomianek, aby przeszukali swoje albumy fotograficzne i sprawdzili, czy są w nich zdjęcia, na
których widać remizę, samochody bojowe straży
lub strażaków z dawnych lat.
Jeśli są w zbiorach tego typu materiały prosiłbym
gorąco o kontakt ze mną pod numerem telefonu
660 303 303. Chciałbym wypożyczyć te zdjęcia
do wykonania kopii. Część z tych zdjęć mogłaby
znaleźć się w naszej kronice i podnieść jej atrakcyjność.
Z góry dziękuję za współpracę.
Michał Naftyński
kronikarz OSP Łomianki.

Dom Kultury w Łomiankach zaprasza 16 czerwca 2012 roku
wszystkich chętnych (do 18 lat) do udziału
w Turieju Szachowym
o Puchar Dyrektora Domu Kultury w Łomiankach.
Termin: 16.06.2012 (sobota), zapisy 9.30-10.00, zakończenie o 14.00
Dystans: 7 rund, 15 minut na zawodnika.
Wpisowe: 10 zł (opłata klasyfikacyjno-rankingowa).
Nagrody dla wszystkich uczestników

Klasa usportowiona
w łomiankowskim Gimnazjum nr 1

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach informuje, że od dnia 4 czerwca 2012 r. przyjmuje
zgłoszenia kandydatów do klasy pierwszej usportowionej.
Klasa będzie liczyła 28 uczniów – 14 chłopców i 14 dziewcząt.
W klasie usportowionej realizowane będą następujące dyscypliny: chłopcy – piłka nożna; dziewczęta – piłka siatkowa.

Zapisy do 18 czerwca 2012 roku.
Informacje pod numerem telefonu: 22 751 56 10
oraz w sekretariacie szkoły przy ulicy Staszica 2

12 GODZIN NA ROWERZE
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak zaprasza 23 czerwca na imprezę rowerową MAZOVIA
12 h w Łomiankach.
Wyścig zacznie się o 9:00 rano, a skończy nocą o 21:00. Dekoracja zwycięzców odbywać się będzie
wśród fajerwerków rozbłyskujących na – mamy nadzieję – pięknie rozgwieżdżonym niebie.
Trasa wyścigu będzie prowadzić pomiędzy dwoma jeziorami – Kiełpińskim i Dziekanowskim, a także
wzdłuż linii Wisły. Organizatorzy zakładają, że runda będzie liczyła około 12 km.
Szczegóły imprezy są dostępna na stronie:
www.mazovia24h.pl oraz www.lomianki.info
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STAN BORYS
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PIĘĆDZIESIĄT
LAT NA ESTRADZIE
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STAN BORYS to laureat wielu nagród, między innymi w Rennes, Ostendzie, Atenach, Castlebar, Caracas, a także w Opolu i Sopocie. W latach 1974 i 75
występował w Teatrze Syrena. Od końca 1975 przebywa i działa w USA. O jego życiu i karierze powstał nagrodzony film pt „Wolność jak Płomień”. Laureat
Złotego Krzyża Zasługi i Złotej Odznaki Gloria Artis. Nagrał 15 płyt. Od 2004 roku mieszka na zmianę – według własnego wyboru – w Nowym Jorku lub
w Łomiankach. Stan to człowiek światowy!
foto: Jacek Żmichowski
Z okazji pięćdziesięciolecia chwalebnego istnienia na deskach scenicznych, estradowych, różnych planach filmowych,
w plenerach i reflektorach rozświetlających jego występy w niezliczonych
punktach naszej planety mogliśmy
w warszawskiej Sali Kongresowej wziąć
udział – jako widzowie – w uroczystości
poświęconej jednemu z mieszkających
w Łomiankach polskich artystów.
Na widowni cichy gwar. Trzy tysiące
eleganckich ludzi, wszyscy zaproszeni
– nie sprzedawano biletów. Na estradzie dwie orkiestry. Elegancki i wesoły
a także energiczny, odziany w czerń
Emilian Kamiński przywitał widzów
bardzo serdecznie – jakże by inaczej
– i poprosił dyrygenta. A był nim sam
Krzesimir Dębski. Artysta miał na sobie
jasny garnitur, a na twarzy swobodny
uśmiech. Wnet na estradę wszedł Stan
Borys. Chłop wyglądał jak za dawnych
lat. Sala przywitała go w pozycji siedzącej, co zanotowałem pozytywnie, bowiem dawało to pole do późniejszego
uzewnętrznienia eskalacji napięcia.
A nasz Jubilat napięcie budował umiejętnie. Na początek zaserwował „Annę”,
by wkrótce dobić tłum przebojem
„Spacer Dziką Plażą”. Dyrygent zaszalał,
a z nim publiczność. Zrobiło się gorąco,
co pozwoliło złagodzić lodowaty powiew
klimatyzacji zawsze obecny w tej sali.
Stan prezentował spokojnie mniej znane, ciekawe utwory. Towarzyszyły mu
dwie orkiestry, chmury na ekranie oraz

cztery piękne, lekko ubrane kocice. Impreza prezentowała się bogato: Była
wyreżyserowana przez Małgorzatę Potocką, która jadła chleb z niejednego
pieca, i sprawnie zorganizowana przez
doświadczoną agencję PARTUS, kierowaną przez wszechstronnego menedżera i filmowca Wiesława Dąbrowskiego. To musiało się udać! I udało się.
Nastała cisza, w której Stan zadał ostatni
cios. Wykonał „Jaskółkę”. Melodia spowita światłem szkarłatnym płynęła spokojnie i potężnie zarazem. Zakończyła
się spodziewanym aplauzem. Borys nie
wiele myśląc wyszedł do publiczności,
uścisnął kilkanaście wyciągniętych ku
niemu rąk i z bukietem kwiatów powrócił na estradę. To był koniec pierwszej
części koncertu. Żeby napięcie w przerwie nie opadło – sprytny Emilian zapowiedział niespodziankę.
Rozpalona publiczność niechętnie wychodziła na powietrze. Wyszedłem i ja.
Przypomniałem sobie inne wykonanie
„Jaskółki”. To był rok chyba 1969. Brałem
udział jako członek „Silnej Grupy Pod
Wezwaniem” w audycji ekipy polskiej
telewizji w Sztokholmie. Reżyserował
Janusz Rzeszewski, a występowały czołowe, młode wtedy, lwy polskiej estrady.
Stan wypadł najlepiej. Cały na czarno
śpiewał po angielsku, a kiedy unosił
ręce – sam wyglądał jak ta jaskółka...
Przerwa skończyła się. Wróciłem na
miejsce i jak inni czekałem na zapowiedzianą niespodziankę.

Zagrały fanfary. Zamiast niespodzianki rozpoczęła się spowita w kadzidle
część pochwalna. Wzruszonemu Stanowi odczytano list od Ministra. Zaraz
też Jubilat otrzymał Złotą Glorię Artis
od równie wzruszonej Pani wiceminister Małgorzaty Omilanowskiej, której
z tego wzruszenia pomylił się okolicznościowy tekst. Pani wiceminister na
długich nogach miała długie spodnie,
na twarzy tremę. „Drogi jubileuszu...”
rzekła na początek do Stana... Potem
już było OK. Runęła lawina gratulacji,
którą Jubilat zniósł bez szwanku.. Ale,
trzeba przyznać, mówcy nie przynudzali. Było fajnie, barwnie i wesoło.
Nadszedł czas na występy. Tu trochę
siadło. Wyraźnie słabszy początek tej
części programu rozpoczęła wszechstronna pani Skrzynecka, która wciąż
jest Kasią. Artystka, zapewne z szacunku dla Jubilata, oraz żeby się wyróżnić – puściła mu kawałek z płyty. I to
w obecności dwóch orkiestr na estradzie. Lepiej nie komentować... Potem
byli inni wykonawcy, bardzo liczni. Zabrakło zapowiedzianego w programie
Roberta Janowskiego, co korzystnie
pozwoliło szybciej przejść do właściwej temperatury koncertu. Na estradzie jednym susem pojawił się wesoły Italianiec, Michael Kleitman, który
w utworze „Caruso” zaprezentował
niezwykle silny głos tenorowy. Ludzie
to lubią. Znowu zrobiło się ciekawie...

W tej gorącej atmosferze do akcji
wkroczył Stan. Pobił wszystkich, w tym
samego siebie. W otoczeniu sześciu
młodych, wystrojonych na czerwono
Cyganeczek oraz jednej starszej w kolorze czarnym wykonał w duecie ze
świetną Małgorzatą Pańko „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”. To był
prawdziwy popis Artysty. Sala była zachwycona i wzruszona.
I na tym impreza mogłaby się skończyć,
ale pokazano jeszcze coś. To chyba
była zapowiedziana niespodzianka. Za
kulisami czaili się wipowie i celebryci.
Mistrz Ceremonii, Emilian Kamiński, nie
akcentując znanych nazwisk, ekspresowo wezwał ich przed oblicze Stana, co
spowodowało tłok na estradzie. Wesoła grupa odśpiewała na cześć Jubilata specjalny tekst do przeboju Jurka
Połomskiego „Cała Sala”. Chwyciwszy
w pół czarną Cygankę, którą rozpoznałem jako Iwonę Pavlović, nasz Stan ruszył w tan. Poruszał się lekko. Wyglądał
jak skrzyżowanie Franciszka Liszta z Ludwikiem Sempolińskim...
Chwała sponsorom. Tym razem ich
wkład w organizację benefisu nie został zmarnowany. Zresztą – gwarancją
sukcesu był udział w imprezie jej szefa
muzycznego, Krzesimira Dębskiego.
Z łomiankowskim pozdrowieniem kłania się Wasz obserwator
Bohdan Kezik.

Boney M. w FIRST club&restaurant
Boney M. to prawdziwa legenda światowej muzyki eurodance i disco. Zespół powstał w RFN w 1975 r.
z inicjatywy Franka Fariana. Odniósł nieprawdopodobny sukces na całym świecie w latach ’70 XX wieku.
Wylansował niewyobrażalną ilość przebojów, które do dziś grane są w klubach. Pamiętamy je wszyscy!!!

6 lipca Boney M. zagrają dla Was na żywo w Łomiankach...
FIRST club & restaurant zaprasza Wszystkich na to wyjątkowe wydarzenie.
WSTĘP: 90 pln. REZERWACJA: 22 751 51 51 lub 519 020 132
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GABA KULKA
LEMON TREE oraz LOMIANKI.INFO zapraszają na koncert ARTYSTKI łączącej eksperymentalny pop z jazzem i fortepianowym rockiem. Efektem tej mieszanki są niepowtarzalne utwory
będące nie tylko poteżną dawką niebanalnych dźwięków, ale
i adekwatnym – w relacji – powiązaniem muzyki ze słowem.
Kto słyszał (zwłaszcza na żywo) ten wie w czym fenomen, a kto
nie słyszał, powinien zdecydowanie usłyszeć...

5
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Gaba Kulka wydała dwie autorskie płyty, które zdobyły liczne wyrazy
uznania ze strony słuchaczy i krytyków. Nagrodzona między innymi "Fryderykiem" (Wokalistka Roku 2009), "Mateuszem" Programu
Trzeciego Polskiego Radia, nagrodą Trans Vocale, nominowana do
Paszportu Polityki.

Darmowe wejściówki niebawem na www.LOMIANKI.INFO

13 lipca 2012, Lemon Tree

ki

SPACER PO WYOBRAŹNI
INSPIROWANY JAPONIĄ

Foto: Krzysztof Walczak passja.pl

Prace autorki
można zobaczyć odwiedzając
galerię internetową:
www.spacerpowyobrazni.pl

26 maja w Łomiankowskim Domu Kultury odbył się wernisaż Mileny Grąbczewskiej pt. „Spacer Po Wyobraźni”.
Inspiracją dla wystawy autorki był głównie jej pobyt w Kraju Kwitnącej Wiśni. Swoje
pejzaże autorka namalowała pod wpływem niezapomnianych wrażeń z podróży.
Japonia urzekła ją swoją prostotą, surowym pięknem, wdziękiem, barwnymi kimonami i bogactwem malowniczych krajobrazów. Autorka, przenosząc swoje odczucia na papier, zaprezentowała również grafiki o tematyce abstrakcyjnej.
Charakter prac Mileny Grąbczewskiej najlepiej oddają jej własne słowa: „Grafiki orientalne powstały pod wpływem zachwytu Krajem Wschodzącego słońca oraz długoletniej
fascynacji językiem i kulturą Japonii. Zainspirowała mnie tajemniczość, minimalizm oraz
magnetyzm tego kraju, które postanowiłam uchwycić pod wpływem osobistych wrażeń
z podróży. Od lat fascynuje mnie również komponowanie grafik abstrakcyjnych opartych o figury przestrzenne, kreskę i cień oraz zabawę wyobraźnią. Otaczające nas proste
przedmioty mogą okazać się naprawdę intrygujące. Rzadko poświęcamy im więcej uwagi, a przecież wszystkie składają się na naszą rzeczywistość. Grafiki abstrakcyjne powstały w oparciu o dane wrażenie oraz kontrast, podobieństwo, styczność czy powtarzalność
postrzeganych elementów”.
Poza wystawą autorka postanowiła również podarować zwiedzającym odrobinę Japonii zapraszając niezwykłych gości. I tak, na wernisażu mogliśmy zobaczyć prezentację
slajdów Marcina Grygułło z podróży po Japonii, podziwiać piękno ceramiki japońskiej
Agnieszki Kawałkowskiej z Wabi-Style oraz posłuchać
koncertu Katarzyny Karpowicz na tradycyjnym japońskim instrumencie koto. Wernisaż zakończył spektakl pt.
"Momiji gari" (Czerwone liście klonu). Była to adaptacja
teatralna fragmentu pierwszej japońskiej powieści pt.
"Genji monogatari" (Opowieść o księciu Genji) w wykonaniu uczniów Szkoły Języka Japońskiego Kakehashi
Katarzyny Puchalskiej. Spektakl miał na celu ukazanie
polskim widzom japońskich realiów życia, w związku
z czym całość została wystawiana w języku japońskim.
Był to pierwszy tego rodzaju spektakl w Polsce.
Całemu wydarzeniu towarzyszyła nastrojowa muzyka autorstwa Wojciecha Hagel, którą mogliśmy
posłuchać podczas podziwiania prac czy oglądając
spektakl.
Wydarzenie objęte było patronatem honorowym Ambasady Japonii.

Każdy człowiek postrzega rzeczywistość na swój niepowtarzalny sposób, postanowiłam więc zorganizować na wernisażu
konkurs na najciekawszy tytuł dla grafiki abstrakcyjnej. Na łamach gazety chciałam podziękować zwiedzającym za tak liczny udział w konkursie, niezwykle ciekawe tytuły oraz za wspaniałą zabawę.
Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymają oryginalną grafikę z podpisem autorki.
Ponadto tytuły wygranych zostaną umieszczone na stronie galerii www.spacerpowyobrazni.pl.
Miejsce I: p. Ewa Wojda za tytuł "Uśmiech kosmosu” (dla grafiki nr 3)
Miejsce II: p. Ewelina Szwaj za tytuł „Domy w chmurach” (dla grafiki nr 2)
Miejsce III: p. Marek Rurka za tytuł „Przebudzenie” (dla grafiki nr 7)
Oraz trzy wyróżnienia:
p. Anna Maliszewska za tytuł „Kamienne kwiaty” (grafika nr 4),
p. Ewelina Szwaj za tytuł „Otoczeni dźwiękiem” (grafika nr 6),
p. Piotr Eliasz za tytuł „Podróż w nieznane” (grafika nr 7)
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W pracowni

u Grześkiewiczów

Idąc ulicą Zachodnią łatwo można dostrzec charakterystyczny dom
na skarpie. Biały, wysoki z przedziwnym obrazem w technice sgraffito
przedstawiającym kosmos, jakieś nieokreślone przestrzenie... To dom
i pracownia Grześkiewiczów. Heleny, Lecha, Piotra, Doroty… Dziś
pracownię reprezentują już tylko dziadek Lech i wnuczka Dorota,
ale duch pozostałych członków rodziny wzbogaca przestrzeń,
w której żyją. Z Dorotą umówiłam się na rozmowę po obejrzeniu filmu
dokumentalnego Bohdana Kezika „Ulica Zachodnia”.

Dorota oprowadziła mnie po pracowni,
pokazała rzeźby, obrazy, ceramikę. Zajrzałyśmy do piwnicy, w której odbywa
się proces twórczy: do mieszalni gliny,
suszarni, pieców ceramicznych.
Dorota Grześkiewicz: Większość obrazów w domu to prace naszej rodziny. Są
to przede wszystkim dzieła dziadka – Lecha, między innymi obrazy ceramiczne
powstałe po podróży do Japonii. Ale też
grafiki oraz akwarele babci Heleny oraz
rzeźby i obrazy taty – Piotra.
LECH I HELENA
Sylwia Maksim-Wójcicka: Jak się poznali?
DG: Na studiach we Włoszech. Dziadek
jest z Poznania, dzieciństwo spędził w Kopenhadze. Jego ojciec miał fabrykę mebli
skórzanych i kiedy z powodu represji politycznych było mu coraz trudniej ją prowadzić, przenieśli się do Danii. W latach
20-tych wybuchł kryzys, fabryka podupadła. Wrócili do Poznania. Oprócz dziadka
artystycznie uzdolniony był jeszcze brat
Miron – jeden z założycieli Stowarzyszenia artystów ceramików Keramos i siostra
Maria, która zajmowała się fotografią.

W Poznaniu skończył tzw. Poznańską
Zdobniczą czyli Państwową Szkołę Sztuk
Zdobniczych i Rzemiosła Artystycznego –
późniejszą ASP oraz szkołę podchorążych
w Zambrowie. Rodzinna legenda mówi,
że poznańska wróżka przepowiedziała
mu, że niedługo wyjedzie na studia do Paryża. Wprawdzie Paryż zamienił na Rzym,

ale rzeczywiście dotarł tam w 1938 r.
Poznańska Zdobnicza miała bardzo dobrą renomę, dlatego dziadka przyjęto bez
egzaminów na ASP w Rzymie. Tam poznał
Józefa Gosławskiego – rzeźbiarza i medaliera, który wprowadził go w polskie kręgi
artystyczne Rzymu.
Babcia pochodziła z zamożnej litewskiej
rodziny bojarskiej. W 2005 roku tata
z dziadkiem pojechali przygotować wystawę w okolice rodzinne babci, do Możejek na granicę z Łotwą. Potem okazało się,
że tamtejsze gazety napisały: „bojarowie
wracają do gniazd”. Studiowała w Paryżu,
a potem w Rzymie, gdzie poznała dziadka. Przed wojną jej akwarele były prezentowane w Salonie Artystów Francuskich
w Paryżu, dostała też nagrodę Stowarzyszenia Artystów Francuskich. Była uznawana za bardzo utalentowaną malarkę.
SMW: To był mezalians?
DG: W pewnym sensie tak. Rodzice babci nie pochwalali jej wyboru. Babcia była
bardzo łagodna, wyrozumiała, bardzo
zakochana w dziadku. Od początku wiedziała, że będą razem. Dziadek jest bardziej stanowczy, dominujący.
SMW: Czas wojny?
DG: Do Polski wrócili tuż przed jej wybuchem. Dziadek brał
udział w obronie
twierdzy Modlin, potem wrócił do Warszawy i mieszkał u Babci

w pracowni przy Filtrowej. W czasie wojny
Kościół Św. Jakuba przy Pl. Narutowicza
ogłosił tajny konkurs na malarstwo ścienne w prezbiterium. Konkurs wygrali, ale
prac nie ukończyli ponieważ w momencie
ich rozpoczęcia wybuchło powstanie warszawskie. Nadal mieszkali przy Filtrowej.
Któregoś dnia wywleczono mieszkańców
z ich kamienicy na ulicę i zostaliby pewnie
rozstrzelani przez brygady RONA gdyby
nie interwencja przechodzącego Niemca. Zostali więc załadowani do pociągu
i wywiezieni w nieznanym kierunku. Tam
zdarzył się kolejny szczęśliwy traf. Pociąg
zatrzymał się w Pruszkowie, ktoś krzyknął
żeby wysiadać. Oficer niemiecki, który stał
na peronie odwrócił się tyłem udając, że
nie widzi wychodzących z pociągu ludzi.
Tak udało im się uciec z transportu.
Polichromię w Kościele Św. Jakuba skończyli po wojnie. W 1947 r. freski w prezbiterium, a w latach 80-tych freski w nawie
głównej, mozaikę Matki Bożej Częstochowskiej na frontonie kościoła. W tych
późniejszych pracach brał udział także
mój tata.
SMW: Jak sobie radzili po wojnie?
Bardzo trudno było im znaleźć pracę.
Udało im się zatrudnić przy urządzaniu
siedziby rządu
tymczasowego
przy ul. Wileńskiej. Po wojnie
potrzebowano
osób potrafiących wykonywać
roboty konserwatorskie, a babcia miała takie
uprawnienia. Robili konserwacje w Belwederze, w pałacu w Natolinie i w Pałacu
Myślewickim w Łazienkach.
SMW: Jakie jeszcze projekty wyszły spod
ręki Heleny i Lecha?
DG: Między innymi renowacja starówki
w Lublinie, w zespole z Bohdanem Urbanowiczem dwie kamienice (nr 1 i 3) na
warszawskiej starówce (kamienica żeglarska i kamienica cyrulika). Kilka lat
spędzili w Fabryce Fajansu we Włocławku,
gdzie najpierw uczyli się sami ceramiki,
a potem uczyli pracowników jak ją tworzyć i dekorować. Tam też prowadzili eksperymenty artystyczne, przygotowywali
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prace konkursowe, a przede wszystkim
zaprojektowali i wykonywali ceramiczne
żyrandole – charakterystyczny element
Pałacu Kultury i Nauki. Są one również
w Filharmonii, Teatrze Roma, były w kawiarni Nowy Świat. O ich atrakcyjności
może świadczyć to, ze po otwarciu PKiN
radzieckim projektantom tak się spodobały, że postanowili, bez zgody Dziadka,
produkować je na masową skalę w ZSRR.
PIOTR
SMW: W pewnym momencie do zespołu
dołączył Tata, czyli Piotr.
DG: Tata urodził się w 1945 r. Studiował
architekturę, ale nie pracował w zawodzie.
Wykorzystywał jednak swoje umiejętności do nietypowych rozwiązań technicznych w pracowni i do własnej twórczości. To była jego droga życiowa. Tworzył
rzeźbę, ceramikę, malował obrazy. Wziął
też udział w konkursie na projekt Kościoła
pw. Św. Marka w Dąbrowie Leśnej. Niestety jego koncepcja nie znalazła zwolenników wśród jury. Po
śmierci babci (w
1977 r.) dziadek
pracował z tatą.
Ich wspólne dzieła
znajdują się np.
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Tworzenie
ceramiki monumentalnej wymaga pracy zespołowej ze względu
na swoje rozmiary
oraz skomplikowany proces technologiczny. Dlatego
zawsze pracowali w zespole, najpierw
Lech z Heleną, potem we trójkę, Helena,
Lech i Piotr, potem Lech i Piotr. Po śmierci
taty dziadek przestał tworzyć.
SMW: Jak scharakteryzowałabyś twórczość tych trzech osób, czy można ją jakoś rozdzielić?
DG: Babci obrazy są delikatne, efemeryczne. Dziadka sztuka jest bardziej
ekspresyjna, z charakterem, lubił eksperymentować, szukał nowych pomysłów.
Tata preferował sztukę abstrakcyjną, ale
też łagodną. Jednak zawsze stanowili
zespół a prace były realizowane i podpisywane wspólnie.
ŁOMIANKI
SMW: Jak to się stało, że z centrum stolicy
przenieśli się do Łomianek?
Ceramika powoli stawała się główną formą pracy i zainteresowań Lecha i Heleny.
Zaczęli więc szukać miejsca na pracownię. Duże znaczenie miał dostęp do transformatora, ponieważ w ceramice ważny
jest elektryczny piec. I tak w 1964 r. trafili
do Łomianek, na skarpę przy ul. Zachodniej. Dom budowano pod nadzorem
znanej architekt Barbary Brukalskiej, Tata
skonstruował w domu unikalną konstrukcję – ruchomą ścianę, na której mogli
w skali 1:1 projektować monumentalne
prace wykonywane np. dla kościołów.

Dziadek eksperymentował też ze szkłem
tworząc wypukłe witraże.
DOROTA
SMW: Jaka jest twoja rola w tym zespole?
DG: Kiedy jeszcze mogłam pracować
z tatą i dziadkiem to byłam zbyt młoda,
przeżywałam okres buntu, chciałam mieć
bardziej konkretny zawód. Ostatecznie
skończyłam Warszawską Szkołę Reklamy,
ale już wtedy wiedziałam, że chcę pracować z tatą. Choroba taty uniemożliwiła
mi studia, teraz zajmuję się dziadkiem,
planuję już jego przyszłoroczne setne
urodziny. Uczestniczę też w zajęciach pracowni ceramiki ASP, biorę udział w wystawach. Coraz bardziej mnie to pasjonuje.
Staram się kontynuować twórczość taty i
Dziadków. Mam plan odtworzenia wyrobu
żyrandoli, zajęłam się obrazami ceramicznymi, zrealizowałam swoje pierwsze zamówienia. Dziadek cieszy się z tego, że chcę
kontynuować tradycję rodzinną, udziela mi
rad, opisuje swoje metody pracy.

SMW: Jesteś skarbnicą wiedzy o Grześkiewiczach.
DG: Dziadkowie i tata pracowali bardzo
dużo, ale nie dokumentowali swoich
prac. Do mnie należy krzewienie pamięci i archiwizowanie ich twórczości.
Ostatnio dużo podróżujemy z dziadkiem po miejscach, w których są prace
Grześkiewiczów. Dowiedziałam się np.,
że niebawem mają rozbierać basen
przy Spartańskiej i że jest tam ceramika
Grześkiewiczów, tylko nie wiadomo konkretnie czyja: czy Heleny i Lecha, czy Heleny, Lecha i Piotra, czy Lecha i Piotra?
SMW: Prowadzisz też stronę popularyzującą działalność twojej rodziny.
DG: Staram się pokazać tam najważniejszy dorobek Grześkiewiczów. Zapraszam
na www.grzeskiewiczowie.art.pl.
SMW: W Twoim domu jest tak dużo prac
Heleny, Lecha i Piotra, że zapełniłyby one
dużą galerię. Myślałaś o tym, żeby zrobić
galerię i pokazywać dzieła Grześkiewiczów? Macie duży ogród… część rzeźb
możnaby prezentować na zewnątrz.
DG: Chciałabym kiedyś stworzyć tu galerię, ale to poważne przedsięwzięcie, wymagające wysiłku. Może kiedyś się uda.
SMW: Tego Tobie życzę. Wierzę, że na
skarpie artystów uda się stworzyć galerię sztuki.
Dziękuję za rozmowę i oprowadzenie po
pracowni Grześkiewiczów.

ULICA ZACHODNIA – PODZIĘKOWANIE
Światła zgasły po raz drugi. Po raz pierwszy w galerii Kokko Art 24-tego marca, a teraz 25 maja w łomiankowskim Domu Kultury. Ciemność sprzyjała koncentracji na treści dokumentalnego filmu Bohdana Kezika pod tytułem "Ulica
Zachodnia".
Po obydwu odsłonach dogłębnie uświadomiliśmy sobie, że Łomianki to nie
tylko satelita i sypialnia Warszawy, siedziba wielu przedsiębiorstw, Jeziorko Dziekanowskie, czy też lasy Kampinosu, ale również społeczność bogata
w sferze intelektualnej, bogata we własną historię i tradycję, siedlisko wielu artystów i ludzi zapisanych w księgach dziedzictwa narodowego. Dzięki filmowi
oderwaliśmy się na chwilę od budowania kapitalizmu i wróciliśmy do lat budowania socjalizmu, odczuliśmy komfort należenia do pewnej społeczności,
odczuliśmy nieprzemijające wartości, jak wartość rodziny, przyjaźń i spójność
sąsiedzka, zasiedzenie, ludzka solidarność; mogliśmy również położyć na szali
pojęcia ulotne, jak pieniądze i sztuka.

Jestem architektem, projektuję i uczę rysować, i wiem doskonale ile koncentracji i wysiłku wymaga praca twórcza. Film Bohdana Kazika bardzo zgrabnie
przeniósł nas w przeszłość przywołując obrazy miłe sercu nie tylko bohaterom filmu, ale chyba też każdemu człowiekowi oraz pokazał teraźniejszość,
udowodnił, że tradycje pracy twórczej są nadal kontynuowane, że sztuka była,
jest i będzie – co dzisiaj łatwo umyka uwadze, w dobie pędu do dóbr materialnych przy dramatycznych zmianach administracyjnych i ekonomicznych
zachodzących w Polsce. Bohdan Kezik z kunsztem wirtuoza wybrał każdy
gest, grymas twarzy, detal monologu czy dialogu oraz ułożył poszczególne
kadry i sekwencje w monolityczną całość tak, by wycisnąć maximum efektu
a nawet – łzy szczęścia. Posługując się niesłychanie ograniczonymi środkami
finansowymi i technicznymi stworzył film dokumentalny o nieprzemijających
wartościach (specjalnie powtarzam ten zwrot) nie tylko dla lokalnej społeczności ale także dla całego narodu, gdyż film opowiada o ludziach zasłużonych
dla dorobku państwowego. Film został zrobiony w okresie zimowym i tylko
z kilkoma wizjami lokalnymi; natomiast z zegarkiem, który nie miał cyferblatu:
film kosztował mnóstwo czasu.
Zauważmy, że bez pomysłu, bez zainteresowania, bez zaangażowania i poświęcenia się jednostki, bez wrażliwego intelektu nie moglibyśmy odnieść
tych miłych wrażeń. Atrybuty te są nierozerwalne z jakąkolwiek pracą twórczą. Praca twórcza i społeczna Bohdana (mieszkańca Łomianek) zasługuje na
najwyższy wyraz uznania i z pewnością chlubnie powiększa zasoby filmoteki narodowej. Używając filmu, zdjęcia, muzyki i narracji w tak krótkim czasie
opowiada On niby te proste zdarzenia, które to jednak bez Jego zapisu utonęłyby jak w łzy w deszczu. Musimy sobie uzmysłowić, że jesteśmy zaszczyceni obecnością Bohdana Kezika w naszym życiu i w naszej społeczności.
Aż chciałoby się powiedzieć, że film o Ulicy Zachodniej powinien być teraz
głębiej rozbudowany o życie i twórczość artystów, ale zostawmy to do decyzji
filmowego maestra.
To nie pierwszy film Bohdana Kezika i o jego osiągnięciach spodziewajcie
się mojego następnego artykułu. Dziękujemy Ci Bohdanie. Brawo Bohdan
Kezik!!!!!
Światła zapaliły się, zachwyceni widzowie powoli rozeszli się do domów.
Ja – powiedziałem co winno być powiedziane.
Krzysztof Bielecki
29 maja 2012

Zobacz film "Ulica Zachodnia"
na www.video.lomianki.info
naj czer 2012.indd 11
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POLEMIKA / LISTY / OPINIE / KOMENTARZE S
Szanowna Redakcjo ŁOMIANKI.INFO
8 mają ukazała się na stronie www.ŁOMIANKI.INFO
informacja pod tytułem „Są pieniądze na podłączenia MKSów”. Ponieważ zawiera ona wiele, oględnie
mówiąc, nieścisłości pozwalam sobie, jako były przewodniczący MKS napisać kilka zdań wyjaśnienia.
Na wstępie nieco historii... MKS (Miejski Komitet Społeczny
ds. budowy wodociągów i kanalizacji) powołany został
zarządzeniem burmistrza z dnia 1 lutego 1994 roku. Załącznikiem do zarządzenia był dokument zatytułowany
„Zasady współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy
Łomianki a MKS”, określał on zadania UG i MKS oraz zasady partycypacji mieszkańców w inwestycji. W wyniku
wspólnej pracy powstała treść umowy partycypacyjnej,
którą w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki MKS
zawierał z mieszkańcami. Paragraf 1 pkt 1 umowy brzmiał:
Przedmiotem umowy jest finansowy udział mieszkańców
w budowie infrastruktury technicznej wodnej/kanalizacyjnej dla miasta Łomianki. A paragraf 6 precyzował:
Umowa dotyczy realizacji sieci drugorzędowych z przyłączami 2mb w posesję Uczestnika bez studzienki. Wynika z
tego jasno, że koncepcja przyjęta na początku roku 1994
była taka, że mieszkańcy swoimi dobrowolnymi wpłatami
wspomagają realizowaną przez UG inwestycję wodno-kanalizacyjną i mają za to zagwarantowane wprowadzenie
instalacji 2 mb w ich działki. Pozostałą część, czyli połączenie sieci ulicznej z budynkiem każdy wykonuje na własny
koszt. W zawiązku z tym zupełnie nie rozumiem, dlaczego
w tekście zamieszczonym na Państwa stronie znalazł się
fragment: „Wpłacone przez mieszkańców pieniądze przeznaczone zostały na budowę ówczesnej sieci. Stąd też już
na przyłącza kasy zabrakło. Umowa z Miejskim Komitetem Społecznym, który zajmował się zbieraniem funduszy

nie precyzowała dokładnie, na co mogą być one wydane.
Spółka sytuację wykorzystała i pieniądze mieszkańców
wydała, ale nie na to co trzeba.” No cóż... ręce po prostu
opadają!
Po pierwsze: Pieniądze faktycznie zostały wydane częściowo na budowę sieci w ulicach, ale całkowicie zgodnie
z umową. Po drugie: Umowy zawierała gmina reprezentowana przez burmistrza a rola MKS była jedynie pomocnicza. Po trzecie: Umowa dokładnie precyzowała na co
zbierane środki zostaną przeznaczone. Po czwarte: Spółka
niczego nie mogła wykorzystać, bo w tym czasie jeszcze
nie istniała. Ba! Gdy podpisywano zdecydowaną większość
umów nie istniał nawet Zakład Budżetowy Wodociągów
i Kanalizacji czyli firma, która przekształciła się po latach
w Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Miejski Komitet Społeczny, zgodnie z tym do czego został powołany, zbierał pieniądze i przekazywał je do Urzędu Gminy
w miarę postępu prac przy budowie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. W 1994 roku koszt partycypacji wynosił
2 500 zł od posesji (suma po denominacji) waloryzowany
co pół roku o oficjalną stopę inflacji. W 1998, kiedy to podpisywaliśmy ostatnie umowy było to już prawie 6 000zł.
Zasadę waloryzacji wprowadziliśmy mając świadomość,
że budowa wod-kan. będzie trwała wiele lat i jest niezmiernie ważne, by wszyscy wpłacili tyle samo.
Tyle informacji o charakterze, co tu dużo mówić, historycznym, bo dotyczących tego, co się działo blisko dwadzieścia
lat temu. Dziesięć lat temu MKS formalnie przestał istnieć.
Faktycznie, bo odebrano mu wszelkie kompetencje kilka
lat wcześniej, ale problem, mimo upływu lat i zmieniających się władz gminnych cały czas pozostaje. Jednak problemem, wbrew pozorom, nie jest pytanie, gdzie są pieniądze wpłacone na konto MKS, bo to jest jasne – zostały
wykorzystane na budowę sieci uliczne j i przyłączy 2 metry
w działkę, ale to, dlaczego kolejne władze nie wywiązują

się z umowy zawartej z mieszkańcami za pośrednictwem
MKS? Dlaczego od roku 1999 do dnia dzisiejszego, wbrew
solennym obietnicom, nie traktowano inwestycji wod-kan
priorytetowo? Popatrzmy wokół, ile innych inwestycji zrealizowano w naszym mieście. Rozumiem, że sprawa nie
jest prosta, każda władza może mieć swoje preferencje,
ale gdy w grę wchodzą pieniądze, które ludzie dobrowolnie wpłacili na konkretny cel sprawę należy traktować
wyjątkowo poważnie a tego, tak mi się wydaje, trochę
zabrakło.
Zostawmy jednak historyczne wspominki i przejdźmy do
okresu późniejszego. Zmieniły się przepisy prawa. Od kilku
lat budowę sieci ulicznej wod-kan. gmina musi realizować
wyłącznie na własny koszt, czyli o żadnej partycypacji
mieszkańców w kosztach budowy sieci ulicznej nie może
być mowy. Przyłącza natomiast właściciele posesji budują na własny koszt. Powstał problem: co zrobić z osobami, które wpłaciły pieniądze na konto MKS a ich posesje
do wodociągu i kanalizacji przyłączone nie są? W 2007
roku ówczesne władze gminne przy współpracy członków nieistniejącego już MKS podjęły próbę rozwiązaniu
kłopotliwej sytuacji. Po burzliwej dyskusji postanowiono,
że osobom, które wpłaciły pieniądze na konto MKS, aby
zaspokoić ich całkowicie słuszne roszczenia, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. na własny koszt zaprojektuje i wykona przyłącze do budynku. Czyli wszyscy, którzy
pieniądze wpłacili, bez względu na to, kiedy „rura” pojawi
się na ich ulicy będą mieli wykonane przyłącze. Już chciałem napisać za darmo, ale to przecież nieprawda! Oni za
te przyłącze zapłacili już kilkanaście lat temu. Pozostaje
mieć nadzieje, że kolejne władze będą takie rozwiązanie
sprawy wpłat do MKS respektować, chociaż będzie się to
wiązało z koniecznością znalezienia na to pieniędzy w budżecie gminy.
Andrzej Kaliński

Są pieniądze na podłączenia MKSów [2012-05-08]
Radni przeznaczyli 400 tysięcy zł na przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji byłych członków Miejskiego Komitetu Społecznego, który kilkanaście lat temu zbierał fundusze na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.
Kwota ta pozwoli prawdopodobnie na wykonanie 80 instalacji. To jednak kropla w morzu potrzeb, bowiem 240 gospodarstw mogłoby już być w sieci, gdyby nie brak pieniędzy albo jak kto woli znikające pieniądze. Dlaczego? 18 lat temu spora grupa mieszkańców wpłaciła pieniądze w ramach Miejskiego Komitetu Społecznego, a przyłączy
nie ma do tej pory! Gdzie podziały się pieniądze?
Wpłacone przez mieszkańców pieniądze przeznaczone zostały na budowę ówczesnej sieci. Stąd też już na przyłącza kasy zabrakło. Umowa z Miejskim Komitetem Społecznym, który zajmował się zbieraniem funduszy nie precyzowała dokładnie, na co mogą być one wydane. Spółka sytuację wykorzystała i pieniądze mieszkańców wydała, ale
nie na to co trzeba.
Mieszkańcy przez te wszystkie lata pukali od drzwi do drzwi prosząc o przyłącza. Niestety sporo z nich odesłano z kwitkiem. Dopiero podczas grudniowej sesji rady miejskiej, kiedy zagrozili, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie coś drgnęło. Radni postanowili, że mieszkańcom pomogą i…pomogli. W budżecie znalazło się 400 tys. zł, które
radni postanowili przeznaczyć na budowę przyłączy. Za tę kwotę uda się podłączyć 80 gospodarstw, co najważniejsze jeszcze w tym roku. Reszta będzie musiała poczekać,
na pewno nie dłużej niż 2 maksymalnie 3 lata. (IGa)

Posegregowane?
Gmina wraz z firmą MPO wyszły naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców podstawiając w wyznaczonych terminach
i miejscach kontenery na odpady segregowane, a konkretnie szkło, plastik i makulaturę.
Akcja cieszyła się dużym powodzeniem mieszkańców, dlatego kontenery napełniały się wielokrotnie po brzegi. Przepełnione pojemniki zabierano, a na ich miejsce podstawiano nowe, dlatego między godziną 8.00 a 12.00 każdy kto
przyjechał, mógł zostawić posegregowane odpady nie martwiąc się, czy znajdzie się na nie miejsce.
Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że nie wszyscy
chyba wiedzą co oznacza słowo "posegregowane" oraz terminy: plastik, szkło, makulatura. Około godziny 12.00, czyli
tuż przed zakończeniem akcji, obok w miarę sensownie posegregowanych odpadów w kontenerach, piętrzyła się góra

śmieci, które trudno było sklasyfikować. Przywożno
i pozostawiano rzeczy przeróżne: pozostałości po
budowie (gruz, beton, farby, skrawki papy), plastikowe odpady wielkogabarytowe (plastikowe krzesełka, skrzynki, różne miski, wiadra, dmuchane baseny)
oraz wszystko inne, czego chciano się pozbyć – jednym słowem śmietnik. Niektórzy nie zadali sobie nawet trudu by przed wyrzuceniem szklanych słoików
opróżnić ich zawartość, toteż w kontenerze wypatrzyć można było nawet ogórki kiszone.
Z jednej strony można się cieszyć, że te śmieci znalazły się tu, a nie gdzieś w rowie pod lasem czy nad
Wisłą, ale smuci fakt, że tak mała jest świadomość ekologii,
a duża chęć pozbywania się swojego osobistego śmietnika
za darmo, nie stosując się do przyjętych zasad. A wystarczyło poczekać tydzień czy dwa, do kolejnej akcji, tym razem
dotyczącej wywozu gabarytów. am
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Szkoła im. Wandy Chotomskiej
W dniu 18 maja odbyła się uroczystość
nadania imienia szkole podstawowej "Moja
Szkoła" mieszczącej się w Dąbrowie Leśnej przy ul. Równej 26. Szkoła otrzymała
imię Wandy Chotomskiej, a sama pisarka
uświetniła swoją obecnością to wydarzenie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą
odprawioną przez proboszcza parafii w Dąbrowie. Następnie wprowadzono sztandar
szkoły (Panią Wandę bardzo wzruszył poczet
sztandarowy – stwierdziła, że to chyba najmłodszy poczet, jaki widziała w swoim życiu) i odśpiewano Hymn szkolny, do którego
słowa napisała specjalnie dla szkoły Wanda
Chotomska i warto zaznaczyć, że choć Pani
Wanda jest patronką wielu placówek, to słowa hymnu napisała tylko dla tej jednej.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w trakcie
której uczniowie szkoły śpiewali piosenki i recytowali
wiersze – oczywiście autorstwa Wandy Chotomskiej.
Do wiersza "Po co krowie rogi na głowie" włączyła się
sama autorka, a recytował Bartek Zawadzki, wyróżniony w eliminacjach łomiankowskich konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka".
Była to uroczystość wyjątkowa, kameralna i nastrojowa, a momentami także zabawna.
Więcej zdjęć oraz tekst Hymnu można będzie już wkrótce zobaczyć na stronie
internetowej szkoły: www.moja-szkola.org.
Relacja filmowa na www.video.lomianki.info

Zmiany… zmiany w liceum
Jeszcze nie skończyły się zmagania tegorocznych
maturzystów, a my nauczyciele liceów ogólnokształcących ciężko pracujemy nad zmianami, jakie musimy wprowadzić w naszych szkołach.
W liceum, którego mam przyjemność być dyrektorem, dyskusje nad organizacją najbliższych trzech
lat nauczania toczą się od dawna. Od nowego roku
szkolnego 2012/2013 w klasach pierwszych obowiązywać będzie nowa podstawa programowa.
Dotychczas w gimnazjum i liceum cykl kształcenia
ogólnego realizowano dwukrotnie. Oznacza to, że
uczniowie w liceum ogólnokształcącym poszerzali
swoją wiedzę ze wszystkich przedmiotów. Powtarzanie cyklu kształcenia ogólnego pociągało za sobą
niestety, brak czasu na nowe, dodatkowe treści. Reforma, która wchodzi w życie w przyszłym roku szkolnym, zakłada połączenie podstawy programowej
etapu gimnazjum i liceum oraz jej unowocześnienie.
W pierwszej klasie liceum, uczniowie będą kontynuować materiał przerabiany w gimnazjum ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych. W wielu liceach publicznych i niepublicznych o kilku lat funkcjonują tzw. klasy
profilowane już od pierwszej klasy. Tymczasem młodzież kończąca naukę w gimnazjum, bardzo rzadko ma
już sprecyzowane na tyle zainteresowania, aby podjąć
decyzję, co do kierunku dalszego kształcenia.
Uczeń w liceum wybiera od dwóch do czterech
przedmiotów nauczanych

w zakresie rozszerzonym. W nowej „ramówce” mamy
pięć przedmiotów uprzywilejowanych: historia,
biologia, chemia, fizyka lub geografia. Każdy uczeń
musi wybrać przynajmniej jeden spośród nich jako
przedmiot nauczany w zakresie rozszerzonym. Nie
znamy jeszcze ostatecznego wyglądu egzaminu maturalnego w roku 2015, ale prawdopodobnie uczeń
będzie musiał oprócz przedmiotów obowiązkowych,
zdawanych na poziomie podstawowym, wybrać
przynajmniej dwa przedmioty, zdawane na poziomie
rozszerzonym, w tym przynajmniej jeden z grupy
przedmiotów podanych powyżej.
Wybór tego przedmiotu determinuje wybór przedmiotu uzupełniającego. Przy wyborze historii jest to
przyroda, przy wyborze minimum jednego z przedmiotów przyrodniczych – historia i społeczeństwo.
Zmiany narzucone przez ustawodawcę pociągają za
sobą istotne zmiany w ofercie szkół ponadgimnazjalnych, w tym liceów ogólnokształcących.
Z pewnością zmienią się profile klas proponowane
przez te szkoły. Narzucenie z góry pewnych przedmiotów rozszerzonych i ograniczenie wyboru ucznia
wydaje się w dużych szkołach koniecznością.
Inaczej sprawa wygląda w mniejszych liceach niepublicznych. W naszej szkole tak, jak dotąd, klasy pozostaną niesprofilowane, aby nie ograniczać wyboru
ucznia. Uczeń może sam wybrać przedmioty, których
będzie uczył się na poziomie rozszerzonym. Od pierwszej klasy kładziemy nacisk na nauczanie języka an-

gielskiego – (zwiększona liczba godzin, konwersacje
z nativ speakerem, zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatów językowych) oraz matematyki – jako
przedmiotu obowiązkowego na egzaminie maturalnym a sprawiającego najwięcej trudności uczniom.
Nie do przecenienia jest indywidualne podejście do
każdego ucznia, w klasie liczącej kilka osób nie ma racji bytu sytuacja pozostawienia ucznia z niewyjaśnioną kwestią. Zarówno uczeń zdolny, jak i uczeń słabszy
mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych przygotowanych przez nauczyciela specjalnie dla niego.
Wiele działań podejmowanych jest wielotorowo,
interdyscyplinarnie w ramach projektów edukacyjnych. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zgłębiają wiedzę i poszerzają swoje zainteresowania, aby
później odpowiednio wykorzystać „szkolną” wiedzę
w dorosłym życiu.
Nauka w naszym liceum przygotuje do podjęcia studiów zarówno na uczelniach publicznych jak i niepublicznych, a znajomość języków obcych otwiera
przed naszymi absolwentami drogę do studiów nie
tylko w Polsce, ale i za granicą.
Wszystkich otwartych, ciekawych świata i gotowych
do wytężonej pracy zapraszam do naszego liceum.
Izabela Okrasa
Dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43
im. Lotników Amerykańskich

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 18 tel. 22 835 43 30 www.pspo.edu.pl
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WCZORAJ I DZIŚ

Ulica Warszawska 170. Przedwojenny dom stolarza Stanisława Jabłońskiego. Podczas wojny mieścił posterunek granatowej policji. Zięć właściciela Eugeniusz Nasierowski,
ojciec Zosi, która tu spędziła swe dziecięce lata, był jedynym fotografem w powojennych Łomiankach i miał tu pracownię. W latach 1955-1969 dom był siedzibą Gminnej Kasy
(późniejszy Bank Spółdzielczy), następnie sklepu spożywczego. Po „liftingu” w 2011 r. elewacje budynku straciły charakter obiektu małomiasteczkowego.

fot. Ewa Pustoła-Kozłowska 2003

fot. Tomasz Sienicki, 2012

ZNAK PAMIÊCI

Nowi mieszkańcy naszego
miasta nie wiedzą, że przez
140 lat Łomianki były miejscowością wielokulturową,
w której obok siebie mieszkali
Polacy, Żydzi i Niemcy.
Po mieszkańcach pochodzenia
żydowskiego nie pozostało nic,
po kolonistach niemieckich
tylko trzy cmentarzyki. Jeden
z nich położony jest w Dąbrowie na rogu ulic Szpitalnej i Zachodniej. Stowarzyszenie Nasze
Łomianki postanowiło zadbać
o to zapomniane miejsce. Ogrodzenie cmentarza naprawili
Andrzej Mikołajczyk i Andrzej
Kaliński. Oni też zamontowali
tablicę informacyjną zaprojektowaną przez Tomasza Sienickiego. Przy pracy spotkali się
z życzliwą pomocą właściciela sąsiedniego sklepu, przedsiębiorcy Lecha Trzosa oraz mieszkańca Dąbrowy Jacka Kępskiego.
30 maja zaproszeni przez nas
wolontariusze z Dąbrowy i Łomianek, oraz przedstawiciele
parafii ewangelickiej z Warszawy razem z nami porządkowali groby, grabili śmieci, sadzili
kwiaty. Wzięli udział w „odsłonięciu” tablicy informacyjnej.
Autor rysunku umieszczonego na tablicy – Lech Jeziorski
krótko opowiedział o historii
tego miejsca. Był z nami też
z-ca burmistrza ds. rozwoju
Bogdan Kłódkiewicz. Od kuratora parafii ewangelicko-augsburskiej, za działania podjęte
na cmentarzu, Stowarzyszenie
NŁ otrzymało podziękowania,
które przekazujemy wszystkim uczestnikom akcji.
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ZA GROSZE
REKLAMA

tylko na portalu
www.lomianki.info
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STATYSTYKI (03.2012):
55 346 odsłon/miesięcznie
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RÓŻNE
Poszukuję pożyczki pod zastaw nieruchomości, tel.
793-557-750
Przyjmę ziemię z wykopu – 501-954-377
Sprzedam barak na budowę, tel. 602-767-519
Sprzedam cegłę z rozbiórki, tel. 793-557-750

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO

HADES

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: Salonik Fryzjerski, Łomianki, ul. Warszawska 168

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

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

PROFESJONALNY PROJEKT
GRAFICZNY W CENIE REKLAMY

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE
YJNE R
RABATY
ABATY
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USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505 013 286
Kompleksowa pielęgnacja drzew. Leczenie, przesadzanie, konserwacja ubytków. Wycinka drzew.
Tel. 510-775-015
Elektryk, solidnie, tanio 504-226-440
GEODETA tel.692-464-979 kompleksowo
A-Z REMONTY, WYKOŃCZENIA, DOCIEPLENIA.
KOMPLEKSOWO. FACHOWOŚĆ, DOŚWIADCZENIE. 600-213-002, 604-967-542
Remonty, adaptacje poddaszy, panele, malowanie, tel. 608-259-760
Ogrodnictwo – pełny zakres, instalacje nawadniające,
502-382-662
Anteny TV i SAT – domofony, 602-875-289
Elektryk od A do Z – instalacje i naprawa awarii
602-875-289
Rolety okienne, plisy – dojazd i wycena gratis, atrakcyjne ceny. Tel.: 511-11-86-33
HYDRAULICZNE 604-270-608
HYDRAULICZNE – pełny zakres, fachowo, solidnie
501-761-503
Roboty ziemne: plantowanie, wykopy, rozbiórka, wyburzenia – 601-301-866
Układanie kostki brukowej – kompleksowo z gwarancją – 601-301-866
Transport: piach, żwir, ziemia, wywóz gruzu, brukarstwo – 601-301-866
STOP INSEKTOM opryski na komary, kleszcze, itp.
517-734-903
Usługi księgowe – Łomianki, tel. 22 751-31-07
Elektryk – instalacje, awarie – 606-699-655

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH pow. 140 m2
w otulinie Puszczy Kampinoskiej, tel. 604-118-180
Sprzedam bezpośrednio działkę w Dziekanowie
Polskim ul. Miła, przy lesie. Szerokość działki 16,5.
Od 800m2. Cena od 400 000, 00 zł. Tel. 509-758-508.
Lokal do wynajęcia 36 m2 przy ul. Warszawskiej – ogrzewany, tel. 793-237-711
Pokoje do wynajęcia, tel. 22 751-36-47
Wynajmę lokal 30 m2, Rolnicza 173, 22 751-67-00
Pokój do wynajęcia 793-568-505
Działkę rolną, Łomna, 1 ha sprzedam, 793-557-750
Sprzedam mieszkanie 85 m2, 5pokoi, Ip, wł., ul. Baczyńskiego 20, (22) 751-36-19, 501-334-092

NAUKA
Angielski i hiszpański (dzieci, młodzież, dorośli), w tym
przygotowanie do egz. gimnazjalnego, matury. Skutecznie i ciekawie. Również z dojazdem: 606-51-59-11
Rysunek i malarstwo do egzaminu na architekturę
i ASP, tel. 603-704-191
Angielski: nauka konwersacje, nietypowe tłumaczenia, tel. 603-704-191
ANGIELSKI, podstawówka, gimnazjum, egzaminy
gimnazjalne – 511-578-979
JĘZYK POLSKI – gimnazjum, liceum, matura,
tel. 503-518-056
Angielski: egzaminy, korepetycje, konwersacje, biznes, 668-684-958
Język angielski dla dorosłych i młodzieży.
Tel. 606-752-178

REKLAMA

PRACA
Posprzątam szybko, dokładnie, referencje oraz pomogę w opiece nad osobą starszą, 888-291-043
Sprzątanie domów, solidnie, doświadczenie. Tel.
694-327-377
Chałupnictwo – tel. 795-424-850
Sprzątanie, prasowanie – tel. 795-424-850

REKLAMA

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

2012-06-04 13:37:25

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

2012-06-04 13:37:26

naj czer 2012.indd 19

REKLAMA

ZŁOM
Z
ZŁ
OM MIEDZI
OM
M
M ED
MI
EDŹ
Ź KA
KAWAŁKOWA
MIED
MI
EDŹ
ED
Ź PO
P BI
BIELANA PIECYKI

CENA zł/
C
ł/kg
kg
g
GOTÓ
TÓWK
WKA
WK
A

22
2,0
,00
0
20
0,0
00

R DZ
RO
DZAJ
A ZŁO
AJ
ŁOMU
MU

CENA zł/kg
GOTÓWKA

ZŁOM
ZŁ
OM ALU
LUMI
MINI
MI
NIUM
N
IUM
U
ALLUM
U IN
NIU
IUM
M OD
O LE
LEW
WY do3%F
WY
%Fe
e

4,30

ALUM
AL
UM
MINUM
IN
NUM P
PLA
LA
LAST
AST
STYC
YCZ
ZNE do
do2%
2%Fe

4,00

ALUM
AL
UMIN
UM
IN
NIU
UM FE
FELG
FELG
LGII

5,00
0

ALUM
AL
UM
MIN
INIU
IUM
IU
M PR
PROF
OFIL
ILE CZ
CZYS
YSTEE

5,0
5,
00

ALLUM
MIN
INIU
IUM
IU
M PR
P OF
OFIL
ILEE KO
IL
KOLO
LOROWE
LO

4,50
50

ALUM
AL
UM
MIN
INIU
IU
UM BLLAC
ACHY
Y OFS
FSEETOW
WE

4,80
4,
80

ALUM
UM
MIN
INIU
IU
UM PUSZ
SZKI
ZKI
K

3 50
3,

ALUM
UM
MIN
INIU
IUM
M CH
CHŁO
ŁO
ŁODN
ODN
DNIC
ICEE
IC

3,00
3,
00

ALL.+
+CU CHŁ
HŁOD
ODNI
OD
N CE
NI
CE

7 00
7.
0

Z OM MOSIĄDZU
ZŁ
MOSI
MO
SIĄDZ MO59 POPRODUKCJA
MOSI
MO
SIĄD
SI
ĄDZ
Z OŁOWIOWY ŻÓŁTY
MOSI
MO
SIĄD
SI
ĄD
DZ OŁ
OŁOW
OWIOWY
OW
W POB
BIAŁ
MOSI
MO
SIĄD
SI
ĄDZ
ĄD
Z CH
CHŁO
ŁODN
ŁO
D IC
DN
I E
MOSI
MO
SIĄD
SI
ĄDZ
ĄD
Z WI
WIÓR
ÓRY
ÓR
Y MO
MO59
5
59
MO
OSIĄD
SIĄD
SI
ĄDZ
Z WI
WIÓR
ÓRY
ÓR
Y NI
NIES
ESOR
ES
OR
RT

14,00
14,00
14,00
14,00
10,00
10,0
00

ZŁOM
ZŁ
OM STA
TALI
LI STO
TOPO
POWY
PO
WYCH
WY
CH
STAI
ST
AI C
CHR
HROM
HR
OMON
OM
ONIK
ON
IK
KLO
LOWA
WA H18
18N9
N9
STA
ST
AI SSTO
AI
TOPO
TO
POWA
PO
WA G
GAR
ARY
AR
Y WĘĘŹY
ŹYKI
K
KI

5,00
0
00
2 00
2,

ZŁOM OŁOWI
WIU
WI
U
OŁÓW SUC
UC
CHY
H
OŁÓW BITUMIC
CZN
ZNY

2,5
2,
50
50
2,50
2,
50

ZŁ
ŁOM S
STA
TALO
LO
OWY N
N-1
-1
10
ZŁOM
ZŁ
OM STA
TALO
LOWY
WY G
GRU
RUBY
RU
BY

0,7
0,
70
70
0,90
0,
90

GA
GAZETA
– MAKULLAT
ATUR
RA
KARTON
O – MAKULATUR
U A

0,,15
0
0,10
0,
1
10

GODZINY OTWARCIA: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 7.00 -16.00, SOBOTA: 8.00-12.00

CENY NA DZIEŃ 25 05 2012

CENY ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ
MOŻNA NEGOCJOWAĆ !!!

RODZAJ ZŁO
Ł MU

REKLAMA

SKUP ZŁOMU I MAKULATURY

Łomianki, ul. Kasztanowa 8, tel. 22 751 17 37, 601 160 170
CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto | 1 i 4 strona+50%
CENYMODUŁÓW:200x254mm–900pln|200x126mm–470pln|200x62mm–240pln|99x126mm–240pln|99x62mm–120pln|48x62mm–60pln|99x32mm–60plnnetto|1i4strona+50%
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