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MLEKO
SIĘ ROZLAŁO
Obywatele
ele coraz częś
częściej będę
domagać się real
realnego wpływu
na decyzje dotyczące budżetów
gmin i miast...
str. 5

INTEGRACYJNE
SPOTKANIE
MIKOŁAJKOWE
Uczestnikami
spotkania są dzieci
niepełnosprawne.
Nie ma tu tłumu, hałasu
i głośnej muzyki.

str. 9

75. LAT
POLMO
ŁOMIANKI S.A.
Historia zakładów POLMO sięga
1938 roku, kiedy to w Łomiankach,
wybudowano budynki
Zakładu Mechanicznego
Dołęgowski i Jezierski...
str. 10

zdjęcie:
Korina Bulenda, www.czarownyswiat.pl

Wesoł ch i rodzinnych świątecznych chwil...
REKLAMA

wszystkim mieszkańcom Łomianek,
życzy Klub Mam w Łomiankach oraz redakcja Łomianki.info
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Człowiek - najlepsza inwestycja
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Po 50 roku życia klikanie?

5

Z nami to nie jest duże wyzwanie!

JESTEŚ MIESZKAŃCEM WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO?
(z powiatów: warszawski-zachodni, grodziski i pruszkowski bądź terenów wiejskich)

MASZ 50-64 LATA?
JESTEŚ ZAINTERESOWANA/Y/
NABYCIEM, UZUPEŁNIENIEM, PODWYŻSZENIEM

UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH?
ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA
KOMPUTEROWE
ECDL START / ECDL CORE
UZNAWANE W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ!

00

formularze zgłoszeniowe do pobrania i informacje o projekcie
na: www.klikanie.atjsa.com.pl
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Projekt realizowany jest przez: ATJ S.A.
ul. Nowolipki 27, 01-010 Warszawa, tel./22/ 636-76-56; fax /22/ 838 91 54
Pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
MIESIĘCZNIK

Projekt pod tytułem "Po 50 roku życia klikanie? Z nami to nie jest wyzwanie!"o numerze WNA-POKL.09.06.02-14-164/12
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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III Bazar Zabawek Używanych za nami!
Ponad 100 stoisk z zabawkami. Hala sportowa ICDS wypełniona „po
brzegi” dziećmi i dorosłymi. Setki transakcji, których przedmiotem były
zarówno pojedyncze przedmioty, jak i wielkie kolekcje. Własna waluta.
Młode talenty w dziedzinie reklamy i marketingu. Osoby, które przyszły na zorganizowany już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Pracownia
Łomianki Bazar Zabawek Używanych, dobrze wykorzystały niedzielne
przedpołudnie.
Bazar ruszył w niedzielę (1 grudnia 2013 r.) o 11 rano. Sprzedający zajmowali zarezerwowane wcześniej stoiska. Towar z reguły nie mieścił się na stolikach, więc rozkładany był także na podłodze. Pojawiły się pluszaki, lalki, książki, gry komputerowe, gry
planszowe, całe kolekcje zabawek: petshop, Barbie, zabawki z filmów animowanych,
puzzle, zabawki elektroniczne, kaski, hełmy, przebrania, stroje karnawałowe, ubranka
dla lalek, rowery, sanki itp.
Szefami stoisk były dzieci (pod opieką dorosłych) i to głównie one prowadziły sprzedaż. Dorośli starali się trzymać z boku, pełnili funkcje pomocnicze lub doradcze. Ważnym i tradycyjnym elementem Bazaru jest własna waluta, której nazwa pochodzi od
nieformalnego, honorowego patrona Stowarzyszenia – Chucka Norrisa. Norrisy
szybko zostały zaakceptowane jako obowiązująca na bazarze waluta.
Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami wynika, że dzieci sprzedawały zabawki,
z których wyrosły i które same do sprzedaży wytypowały – czasem po długich pożegnaniach. Oczywiście bardzo często sprzedający stawali się kupującymi i zarobione
norrisy przeznaczali na zakupy. Ceny na bazarze były zdecydowanie niższe niż w sklepach i w miarę upływu czasu pojawiały się szalone promocje.
Podczas bazaru sprzedający mogli reklamować swój towar przez głośniki, dzięki
czemu zebrani byli świadkami niezwykłego festiwalu dziecięcej kreatywności
w promowaniu swoich stoisk, oraz przedmiotów wystawionych na sprzedaż.
Bazar to lekcja przedsiębiorczości. Dzieci mają okazję przekonać się, że zabawka, nawet ta, która dla nich przestała być atrakcyjna, ma swoją wartość i może sprawić radość
innemu dziecku. W tegorocznej edycji Bazaru postawiliśmy też na wczesną profilaktykę
uzależnień wśród dzieci i młodzieży, głównie dotyczących „nowoczesnych” uzależnień:
od telewizji, gier komputerowych i internetu.
Organizatorem i pomysłodawcą Bazaru Zabawek Używanych jest Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI. Bazar został zorganizowany ze środków własnych
Stowarzyszenia oraz dzięki wsparciu sponsorów. Zapraszamy za rok! Zachęcamy do
odwiedzenia naszej strony www.pracownialomianki.org i podzielenia się propozycjami innych imprez, które chętnie widzielibyście w Łomiankach.
Stowarzyszenie Pracownia Łomianki

Dziękujemy: dyrekcji ICDS za udzielenie zniżki w wysokości 50% na wynajem sali sportowej, Gminie Łomianki za dofinansowanie materiałów promocyjnych, oraz Mazowieckiemu Bankowi Spółdzielczemu
w Łomiankach, dzięki któremu możliwe było wynajęcie sali i tym samym zorganizowanie imprezy!

Zadanie współfinansowane
ze środków Gminy Łomianki

Łomiankowski
sztab zarejestrowany!
22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie
się 12 stycznia 2014 roku. W tym roku będą zbierane środki
na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.
W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, finał WOŚP zostanie zorganizowany
w Łomiankach. Sztab już został zarejstrowany i trwają pierwsze prace organizacyjne.
Jeżeli masz chęć włączyć się w organizację, masz chęć zostać wolontariuszem...
szukaj informacji i kontaktu na stronach internetowych:

www.WospLomianki.pl
www.facebook.com/WospLomianki
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A może tak o KARPIU?
mm.

Dyskusje Burmistrza z Radnymi nie prowadzą najczęściej do wspólnego stanowiska. Z jednej strony można usłyszeć, że tak cudownie w Łomiankach jeszcze nigdy nie było.
Druga strona wątpi w te wiekopomne osiągnięcia. Prawdopodobnie spór naszych samorządowców na temat karpia też byłby mało konstruktywny :)
Tak właśnie jest
i zaraz to
osobiście udowodnię.

Przyjaciele, od trzech lat
w Łomiankach nawet karpie są
najlepsze. I robią tak...

Gulu, gulu, gulu, gulu, gulu,
gulu, gulu, gulu, gulu...

My tu o karpiu,
nie o szafie...

W jakiej galarecie?
Grube ryby to mają u mnie
w szafie osobną półkę!

Takie grube
ryby!!!

Sami widzicie. Nadrabiamy wszystkie
zaległości. Gdyby nie radni, to by
już potrafiły mówić! Te karpie.

Taaaaakie są grube ryby! U Pana to
szproty, uklejki czy jakieś okleoiki...
Takie to trzeba uwędzić :)

Nowa niezależna strona internetowa
Twórcy strony – Forum Sołtysów i Przewodniczących – deklarują, że nowa strona... „Tworzona jest
przez ludzi stanowiących najniższy szczebel samorządowej hierarchii. Ludzi, którzy za swoją pracę otrzymują tylko wdzięczność sąsiadów i nieraz uścisk dłoni
ważnego samorządowego funkcjonariusza.
Tworzona jest dla sąsiadów i wspólnie z sąsiadami. Powstała po to, by móc dzielić się informacjami
o sprawach, którymi żyją społeczności naszych osiedli
i sołectw. Walczymy tu o różne sprawy, ale to miejsce
nie jest po to, by powielać konflikty rozgrywające się
na politycznych arenach. Nie tego oczekują mieszkańcy i nie to obiecujemy tu prezentować.

Każda z podstron zarządzana jest przez lokalny samorząd: radę sołecką lub zarząd osiedla. Nie jest przez
nikogo kontrolowana ani cenzurowana. Od Was Drodzy Sąsiedzi zależy, czy ożywicie ją swoimi pytaniami,
pomysłami i codziennym kontaktem. Życzymy Wam,
by nasze wspólne dzieło było użyteczne i dawało Wam
radość bycia z innymi”.
Wszystkim mieszkańcom, życzymy ciekawej
lektury kolejnego, obok LOMIANKI.INFO, niezależnego łomiankowskiego medium. A twórcom
strony – sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych – wytrwałości!
Polecamy: www.forumlomianki.pl

Możliwość zamieszczania własnych opinii i komentarzy udostępniona na www.moje.lomianki.info cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ostatnimi czasy pojawili się – co cieszy – nowi autorzy...

ŁOMIANKI RAZEM
ŁOMIANKI WATCH
Można wnioskować, że autor planuje publikacje oficjalnych dokumentów
„ukrytych” w zakładkach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
Życzymy wytrwałości w wyszukiwaniu ciekawostek.

ŁOMIANKI ROZUM
To satyryczne mini-historyjki opisujące perypetie „Umiłowanego Przywódcy”
i „Towarzyszy” z nim współpracujących w miasteczku Łom-Piong. Nie trudno nie zauważyć odwołań do lokalnej polityki i aktualności łomiankowskich. Nawet dla
mało zorientowanego w lokalnych sprawach mieszkańca Łomianek aluzje wydają się
być oczywiste. Nowe odcinki Łom-Piongów ukazują się niemal codziennie. Życzymy inwencji i tego, aby czytelnicy nie zmęczyli się zbyt szybko intensywnością przekazu :)
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WOLNE ŁOMIANKI 2015

Publikacje Stowarzyszenia Łomianki Razem. Informacje, opinie, stanowiska.
Większość tematów poruszanych przez Łomianki Razem wywołuje huczne
dyskusje i gorące komentarze.
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Udzielam głosu mojemu
zastępcy. Pokaże jak
potrafią. Te karpie.

Ale karp ma nie
gulgotać, tylko
w galarecie
dobrze leżeć...

M

„Nadchodzi rewolucja" – tak autor reklamuje swoje publikacje. W planach jest
publikacja (jak podejrzewamy niewygodnych) 100 pytań do radnych opozycji. Jak na razie padło jedno, dotyczące lodowiska z 2011 roku. Życzymy autorowi realizacji rewolucyjncyh założeń. Czekamy na więcej :)

PRAWDZIWY LOMIANKI
„Ostatnio wiele osób w Łomiankach naśmiewa się ze zdjęć, na których występują nasi Burmistrzowie Piotr Rusiecki i Tomasz Dąbrowski. A mi i spotkani przez
mnie znajomi uważają, że szydercze głosy są niewłaściwe. Planuję tu pokazywać dowody
na to jak nasz Burmistrz potrafi po gospodarsku zajmować się Łomiankami." – taką deklarację autor złożył w jednym z wpisów. Mamy nadzieję, że dowodów nie zabraknie :)

ZWIERZĘTA Z ŁOMIANEK
Tu można znaleźć ogłoszenia o zaginionych zwierzakach – zdjęcia, opisy,
ogłoszenia... Ponadto znajdziemy zdjęcia zwierząt przebywających w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim, które szukają nowych właścicieli. Polecamy!

> > > > > > Szukasz miejsca, gdzie możesz się podzielić swoimi opiniami?
Zapraszamy na www.moje.lomianki.info
2013-12-09 08:31:56
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MLEKO SIĘ ROZLAŁO
obywatele coraz częściej będę domagać się realnego wpływu
na decyzje dotyczące budżetów gmin i miast.
Budżet partycypacyjny, zwany też obywatelskim, powstał pod koniec lat 80-tych
w brazylijskim Porto Alegre. Doświadczenia pokazują, że jest to jedna z najskuteczniejszych
metod angażujących mieszkańców w proces zarządzania miastem. Na czym polega sukces
tej praktyki opartej na dialogu? Rozmawiałam o tym z Dariuszem Kraszewskim,
ekspertem w dziedzinie wdrażania budżetu obywatelskiego.
Sylwia Maksim-Wójcicka: Budżet obywatelski to rewolucja w myśleniu o finansach samorządów?
Dariusz Kraszewski: Mówiąc o budżecie obywatelskim zastanawiamy się „sprawdzi się czy nie sprawdzi”.
A nie zadajemy sobie naprawdę poważnych pytań „co
za tym stoi?”. Bo za budżetem obywatelskim stoi nowa
dla polskiego społeczeństwa filozofia, zmiana sposobu
zarządzania gminą, uspołecznienie rządzenia. Ta rewolucja, jeśli tak nazwiemy ten proces, już się stała, zaczęła
się pod koniec lat 80-tych w Porto Alegre i dotarła do
Polski. Mleko się rozlało, obywatele coraz częściej będę
domagać się realnego wpływu na decyzje dotyczące
budżetów gmin i miast.
SMW: Jakie są pozytywy wprowadzenia budżetu obywatelskiego, w którym część środków z budżetu jest
przeznaczana na zadania wybrane przez mieszkańców?
DK: Budżet obywatelski niesie nadzieję na to, że mieszkańcy poczują się odpowiedzialni za swoją gminę, będą
mieć wpływ na część decyzji dotyczących różnych inwestycji i zadań. Bo to oni właśnie, w formie dyskusji, a potem głosowania, wybierają cele, na które przeznaczone
zostaną środki. Zwiększa też przejrzystość życia publicznego, tworzy warunki do rozmowy na forum publicznym dotyczącej spraw miasta. Dzięki temu ludzie identyfikują się z miejscem, w którym żyją, czują, że mogą
mieć – jeśli chcą – realny wpływ na podejmowane decyzje. O tym, że ten system dystrybucji środków sprawdza się, świadczy ponad tysiąc miast na świecie, które
wdrożyły go w różnych formach. A punktem wspólnym
jest to, że o budżecie nie dyskutuje się za zamkniętymi
drzwiami tylko publicznie – z mieszkańcami.
SMW: Od jakiej kwoty zacząć w pierwszym roku, żeby
z jednej strony nie obciążyć zbytnio budżetu, a z drugiej
nie zniechęcić ludzi do uczestniczenia w decydowaniu
o podziale zbyt niewielkiej kwoty?
DK: Na początku kwoty nie są najważniejsze. Może to
być kilkaset tysięcy, w zależności od możliwości budżetu i determinacji władz do wdrożenia systemu. Z powodów oczywistych powinno się zaczynać od niższych
sum, aby przećwiczyć sam mechanizm. Budżet obywatelski nie jest magiczną różdżką, która może odmienić

nasz lokalny świat. Jego efekty są uzależnione od wielu
czynników, a przede wszystkim od nastawienia i dobrej
woli władz. Z naszych doświadczeń wiemy, że władze
samorządowe często nie są zainteresowane pobudzaniem aktywności obywatelskiej. Trudno jest przedstawicielom mieszkańców uzyskać dostęp do informacji,
która odgrywa kluczową rolę w rozwoju lokalnym.
A przecież to świadomy obywatel jest wartością dodaną
i siłą rozwojową gminy. A więc dużo zależy od tego, czy
władze są gotowe na wprowadzenie zmian, czasem radykalnych, często odmiennych od własnej wizji gminy
czy miasta.
SMW: Czy istnieje zagrożenie, że hasło „budżet obywatelski” stanie się raczej orężem wyborczym, niż rzeczywistym narzędziem do wyboru celów inwestycyjnych
w gminach? Wkraczamy bowiem w rok wyborczy.
DK: Na pewno będzie to jedno z haseł wyborczych
wielu kandydatów. Ale z drugiej strony budżety, które
startują teraz trudno będzie wycofać w przyszłym roku.
Podobnie może być z ilością środków. Jeśli samorządy
zdecydują o przeznaczeniu znaczącej kwoty na ten cel,
to w kolejnym roku trudno będzie wycofać się z tej kwoty lub ją zmniejszyć. Tak więc dla rozwoju tego mechanizmu rok wyborczy może być pomocny.
SMW: Czy chodzi o to, aby w przyszłości większa część
budżetów samorządów była dystrybuowana wspólnie
i z aktywnym udziałem mieszkańców?
DK: Czym jest budżet? To worek pieniędzy zebrany od
mieszkańców. A więc jako płatnicy oczekujemy realnego odzewu ze strony władz. Nie chodzi o nieprzemyślane rozdawnictwo na potrzeby chwili, ale o długofalowe
myślenie, określanie priorytetów rozwojowych. Tego
wszystkiego musimy się nauczyć, mieszkańcy i władza.
Budżet obywatelski daje możliwość dojścia – w pewnej
perspektywie – do akceptowalnych przez większość
priorytetów dla gminy.
SMW: Mam wrażenie, że decydując o jakiejkolwiek
sprawie nie potrafimy spojrzeć szerzej, poza swój inte-

res, czasem nawet poza interes swojego najbliższego
otoczenia. W jaki sposób więc kształtować priorytety?
Przecież nawet w małej gminie poszczególne osiedla
czy sołectwa mogą mieć odmienne interesy lub potrzeby. Jak z tego stworzyć jedną wizję?
DK: Budżet obywatelski to idealne narzędzie do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, budowy kapitału społecznego opartego na modelu współpracy
władz z obywatelami. Dużo zależy od metody, jaka zostanie przyjęta do wyboru zadań, oraz od nastawienia
uczestników. Nie da się uniknąć pomysłów dotyczących wąskiej grupy mieszkańców, ale ostatecznie wygrywają projekty, które zdobywają najwięcej głosów.
Ważna jest więc umiejętność konfrontowania swoich
potrzeb z potrzebami innych części gminy, czy innych
grup.
SMW: Mam nadzieję, że w Łomiankach uda się wdrożyć
budżet obywatelski. Żeby tak się stało prace nad wyborem zadań powinny rozpocząć się już wczesną wiosną
2014 r. Czy możemy liczyć na Pana radę i pomoc w trudnych momentach?
DK: Oczywiście, możemy przyjechać do Łomianek
i uczestniczyć w spotkaniu w sprawie wdrożenia budżetu obywatelskiego.
SMW: Bardzo dziękuję za rozmowę i liczę na współpracę.

Więcej o "Budżecie obywatelskim" czytaj na: www.obywatelski.lomianki.info

20. lat KS Łomianki

PIŁKANOŻNA

pisy,
chroy!

Zalążki klubu sięgają roku 1992, kiedy to na okolicznych boiskach młodzież z Łomianek zaczęła spotykać się,
by wspólnie pograć w piłkę nożną. Tak zrodził się pomysł założenia klubu piłkarskiego. Ostatecznie w sezonie
1993/94 po raz pierwszy kibice mogli dopingować Klub Sportowy Łomianki. Pierwsze spotkania założycielskie
odbywały się w kawiarni „Lena”, która mieściła się przy ulicy Warszawskiej... – mówi Przemysław Popek, autor
książki „Futbolowe Łomianki”.
Minęło 20. lat i 7 stycznia 2013 roku odbyła się uroczystość, podczas której m.in. Prezes KS Łomianki – Grzegorz
Pachutko – przypomniał historię, wspominał o tych lepszych i gorszych chwilach łomiankowskiego klubu, podziękował za pomoc m.in. wszystkim dotychczasowym Burmistrzom Łomianek: Andrzejowi Belce, Łucjanowi Sokołowskiemu, Wiesławowi Pszczółkowskiemu i Tomaszowi Dąbrowskiemu. Wręczano odznaki, nagrody i wyróżnienia dla
działaczy, przyjaciół i sponsorów klubu. Między innymi Zdzisław Łazarczyk, członek Zarządu PZPN, Prezez Mazowieckiego Związku Piłki Nożej wręczył Prezesowi Klubu Srebrną Honorową Odznakę PZPN.
Rozegranano również pokazowy mecz najmłodszych wychowanków Klubu, a część artystyczną uroczystości zapewnił łomiankowski zespół Bike Lovers. Po części oficjalnej przygotowano dla wszystkich zaproszonych gości poczęstunek.
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Zobacz video-relację na: www.video.lomianki.info
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DARIUSZ KRASZEWSKI
DARIUSZ
Współpracuje z Fundacją im. Stefana Batorego, zajmuje się kwestiami
dotyczącymi
yczącymi partycypacji mieszkańców
ów w procesach tworzenia budżetów
w gmin, kontroli społecznej
fot. www.maszglos.pl
tworzenia
nia i wykonywania budżetów gminnych oraz przejrzystości
ejrzystości działania władz
samorządowych. Autor programu
ogramu Laboratorium
Laboratori Monitoringu Budżetu i współtwórca
Budżet
twórca programu
pro
obywatelski, realizowanych prz
przez Sieć Obywatelska
– Watchdog Polska (dawniej Stowarzyszenie Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich).
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POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
Zawłaszczenie Tablic Osiedlowych
Buraków 01.XII.2013 r.
Chciałem podzielić się odczuciami dotyczącymi faktu
zawłaszczenia tablic osiedlowych przez UG. Tablice osiedlowe były sukcesywnie instalowane we wskazanych
miejscach na osiedlach w odpowiedzi na wystąpienia,
nazwijmy je celowe, Rad Sołeckich i Osiedlowych. Były
one jak sama nazwa mówi tablicami przeznaczonymi
głównie do kontaktów Rad Sołeckich i Osiedlowych
z mieszkańcami. Mieliśmy swoje kluczyki, a Gmina sporadycznie coś tam również swojego dowieszała. Za stan
wizualny i ich zapełnienie czuliśmy się odpowiedzialni
w osiedlach. Tak zorganizowany system trwał kilka kadencji. W przypadku uszkodzeń tablic przekazywaliśmy
zgłoszenie do pracownika gminy, ten z kolei w miarę posiadanych środków wystawiał zlecenie remontu firmie
zewnętrznej. Aż tu jak wszyscy wiemy zaszła zmiana.
Odcięto bez żadnego uprzedzenia jednostki pomocnicze
od tablic osiedlowych. Na początku września br. wymieniono zamki i kłódki, wydzielono paskiem z powierzchni tablic 2/3 na część gminną i 1/3 na część osiedlową.
Z tablic osiedlowych Burakowa zniknęła informacja
i dane kontaktowe członków zarządu oraz numery ważnych telefonów, wydrukowane na papierze samoprzylepnym i zafoliowane.
Oficjalną informację w poruszonym temacie przekazał vice burmistrz w dniu 18.09.2013 na spotkaniu
sołtysów i przewodniczących Zarządów Osiedli oraz doprecyzowano w e-mailu z dnia 19.09.2013 r. przesłanym
do jednostek pomocniczych przez A. Osiaka, pracownika działu promocji i odpowiedzialnego za kontakty
z jednostkami pomocniczymi. Służby gminne miały
same wieszać w tablicach materiały przygotowane
i przekazane przez osiedla. W dniu 21.10.2013r. (poniedziałek) wystosowałem do burmistrza pismo z prośbą
o pilną interwencję dotyczącą knotów projektowych,
wykonawczych i inwestycyjnych przy przebudowie ul.
Warszawskiej w Burakowie. Kopie pisma w tym samym
dniu przekazałem pracownikowi działu promocji z prośbą o wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych naszego
osiedla. Niestety do dnia dzisiejszego przekazanych
materiałów nie wywieszono. Pracownik Urzędu mętnie
tłumaczył, że takich materiałów nie można podawać do
wiadomości mieszkańców. Pytam dlaczego nie można
i jakim prawem Urząd decyduje jakie mają być treści i formy komunikacji między Zarządem Osiedla
i mieszkańcami i jakie informacje można przekazywać do publicznej-mieszkańców wiadomości. Na jakiej podstawie pracownik etatowy zatrudniony w gminie decyduje jakie materiały sołeckie i osiedlowe można
podawać do publicznej wiadomości. Uważam takie
metody jako specyficzną formę miejscowej cenzury narzucanej jednostkom pomocniczym przez

UG. Tak jest to cenzura przepływów informacji między
Zarządami osiedli i ich mieszkańcami. I śmieszne to
i straszne. W każdym razie ja nie zamierzam podporządkować się takim formom oddziaływania i ingerencji w
prywatność spraw osiedlowych. W dniu 26.09.2013 r.
(sobota) własnymi rękami wywiesiliśmy w/w pismo na
i w gablotach osiedlowych. W poniedziałek wszystkie
pisma zostały po cichu usunięte, pewnie przez niewidzialną rękę. Wywiesiłem je ponownie w czwartek a już
następnego dnia nie było po nich śladu. Przekazałem
e-mailem nasze propozycje do budżetu Gminy na rok
2014. Oczywiście te materiały
również nie zostały umieszczone w naszych gablotach.
W dniu 5.XI.br. wystąpiłem
pismem do burmistrza z prośbą o wyjaśnienie na jakiej
podstawie służby gminne
sukcesywnie usuwają z osiedlowych tablic ogłoszeniowoinformacyjnych kopie pism
będących własnością osiedla,
informujących mieszkańców
o istotnych sprawach dla społeczności osiedlowej. W odpowiedzi zastępcy burmistrza przedstawiono wybitnie
populistyczne
stanowisko
Urzędu. Zacytuję bez komentarza ostatnie zdanie tego
stanowiska. „W związku z powyższym nie ma możliwości
udostępnienia kluczy od gablot osobom trzecim”. Takie
działania uważam za dalece
szkodliwe dla relacji jednostki pomocnicze-Urząd Gminy.
Ja osobiście będę bojkotował
wykładnię gminną dotyczącą
korzystania z tablic Osiedlowych. A może burmistrz wyda
w tym temacie zarządzenie
i opracuje jakiś wiążący dokument. Nie wyobrażam sobie
żeby taki dokument powstał
bez konsultacji z sołectwami
i osiedlami. W dniu 21.XI.br.
wystosowano kolejne pismo
do Burmistrza podpisane
przez zdecydowaną większość
Sołtysów i Przewodniczących
Zarządów Osiedli z prośbą
o nie utrudnianie kontaktów

przedstawicieli jednostek pomocniczych ze społecznością lokalną oraz przekazania w trybie pilnym kluczy
do tablic osiedlowych Zarządom Osiedli i Sołtysom.
W każdym razie sytuacja jest chora a próby cenzurowania informacji na poziomie jednostek pomocniczych są
co najmniej anormalne i chyba pora wrócić do normalności ustalając zdrowe i unormowane zasady korzystania z tablic oczywiście przekazując klucze do tablic
przedstawicielom osiedli i sołectw.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Buraków
Jerzy Serzysko

Orszak Trzech Króli przywraca starą polską tradycję
jasełek ulicznych, rozśpiewanych, wielobarwnych pochodów i uśmiechniętych kolędników głoszących na
ulicach i placach Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa.
W tym roku Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami ponad 160 miast w kraju i za granicą (w Warszawie po raz
szósty) pod hasłem: „Wiele jest dróg do Boga: Prawda,
Dobro, Piękno”. Uczestnikom rozdane zostaną śpiewniki, papierowe korony, a także naklejki z logo Orszaku
przedstawiające Trzech Mędrców ze Wschodu.
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ORSZAK TRZECH KRÓLI
6 stycznia 2014 r., w święto Objawienia Pańskiego,
po raz pierwszy ulicami Łomianek przejdzie Orszak
Trzech Króli. Pochód rozpocznie się na placu przed
kościołem św. Małgorzaty o godz. 12.30.

B

Do Orszaku Trzech Króli zaproszeni są wszyscy, wierzący i niewierzący, każdy, kto szuka w swoim życiu
odpowiedzi na najważniejsze pytania. W tym dniu
można być jak Mędrcy – ujrzeć światło betlejemskiej
gwiazdy, pójść za nią i odnaleźć Prawdę, Dobro i Piękno. Orszak nie maszeruje za czymś lub przeciwko
czemuś, tylko idzie i zaprasza każdego bez wyjątku
do odwiedzenia Stajenki. To jest właśnie moc Dobrej
Nowiny, która łączy ludzi w działaniu, w radosnym
świętowaniu, w dawaniu siebie innym.
_______________________________
Oficjalna strona Orszaku w Łomiankach:
www.orszak.org/lomianki
Kontakt: e-mail: lomianki@orszak.org

Redakcja: Maciek Moraczewski Kontakt z redakcją: tel. 603 299 772, redakcja@lomianki.info
Reklama: reklama@lomianki.info, tel. 603 299 772
Wydawca: M2Media, Łomianki, ul. Szkolna 32, Nakład: 7000 egz.
2013-12-09 08:32:00

E

znouczy
som.
owach są
malorzyablic

ków
ysko

BILET SZKOLNY

KOCH
A

MIAN
ŁOMIANKI
KI
ŁOMIANKOWSKI POD PATRONATEM BURMISTRZA

Radni Rady Miejskiej w Łomiankach podjęli uchwałę wprowadzającą nowy rodzaj biletu – bilet
szkolny łomiankowski. Będzie to
miesięczny bilet dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceum uczęszczających do
szkół w gminie Łomianki. Zgodnie z uchwałą, bilet będzie uprawniał do korzystania z Komunikacji
Miejskiej Łomianki, wyłącznie w obrębie gminy i będzie do nabycia
w punktach sprzedaży w szkołach. Będzie ważny tylko z aktualną legitymacją
uczniowską, a jego cena będzie wynosiła 40 złotych.
Jak informował Prezes KMŁ Sp. z o.o. – Bogdan
Marcińczyk – podczas 54. Sesji Rady Miejskiej: Powstanie takiego biletu zostało zainicjowane przez
rodziców, którzy są zainteresowani takim rozwiązaniem, było to też dyskutowane w szkołach. Bilet
będzie 20% tańszy od biletu ulgowego, a analiza
wykazała, że koszty tego biletu zostaną pokryte przez zwiększoną liczbę sprzedanych biletów
szkolnych, zgodnie z zasadą, że jeżeli „coś jest barBogdan Marcińczyk – KMŁ Sp z.o.o.
dzej dostępne, to ilość może przejść w jakość”.
Jest duża szansa, że jeżeli nie wystąpią żadne problemy proceduralne na wyższych szczeblach, nowe bilety zaczną funkcjonować już w styczniu 2014 roku.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RAD OSIEDLOWYCH I SOŁECKICH

W 2013 roku odbyły się w całej gminie Łomianki wybory do rad osiedlowych i sołeckich.
W związku z niską frekwencją wybory nie odbyły się w sołectwie Kępa Kiełpińska oraz w osiedlach Łomianki Centralne i Łomianki Pawłowo.
Mieszkańcy wyżej wymenionych okręgów
będą mogli jednak jeszcze skorzystać z demokracji i wybrać swoich przedstawicieli.
Wybory uzupełniające odbędą się już w 2014 r. – 9 stycznia. Szczegóły na temat
miejsca i godziny wyborów opublikujemy na www.wybory2013.lomianki.info

CENZURA W INFOKIOSKACH
Tak jak pisaliśmy w poprzednim
wydaniu LOMAINKI.INFO..., do blokady kont i kasowania komentarzy
na oficjalnym profilu Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym już chyba wszyscy się przyzwyczaili. Braku odpowiedzi na
pytania kierowane do Urzędu np.
w sprawie „rewolucji śmieciowej”
czy spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – doświadczamy na własnej skórze od
dłuższego czasu.
Kolejnym kanałem informacyjnym,
który blokuje Urząd są INFOKIOSKI.
Pytaliśmy dwukrotnie Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego o przyczyny
i podstawy prawne zablokowania
w tych uządzeniach dostępu do portalu www.LOMIANKI.INFO.
Za pierwszym razem otrzymaliśmy
odpowiedź brzmiącą: „...treściami
udostępnianymi dla mieszkańców na
infokioskach zarządza Referat Promocji”. Nie śmieliśmy podejrzewać, że

Burmistrz Łomianek ma problemy ze
zrozumieniem, wydawałoby się prostej,
prośby „proszę o wskazanie przyczyn
oraz podstawy prawnej”, więc założyliśmy, że odpowiedź, podpisana przez
kierownika Referatu Informatyki, jest
zwyczajną pomyłką. Wystąpiliśmy ponownie, na piśmie do Burmistrza Łomianek, który nadzoruje działania Urzędu i wszystkich referatów, z tym samym
pytaniem. Niestety, kolejna odpowiedź
była potwierdzeniem pierwszej :(
Czy faktycznie Burmistrz nie potrafi
odpowiedzieć na banalne pytanie, czy
może nie chce odpowiedzieć, okaże się
niebawem...
Jeszcze raz podkreślamy...
Przy okazji tej sprawy warto zastanowić się nad tym, czy mieszkańcy powinni bagatelizować tego typu działania Burmistrza, czy może powinni
baczniej przyglądać się cenzorskim
zapędom władzy?
redakcja@lomianki.info

M ŁO

Zamiłowanie burmistrza Łomianek do patronowania wszystkiemu nie jest szkodliwe.
Ot, taka niewinna słabostka.

Każdy dotychczasowy burmistrz Łomianek miał jakąś słabostkę. Burmistrz Sokołowski uwielbiał
kreślić warianty przebiegu trasy S7 przez Łomianki. Nazywał je obrazowo terminologią rycersko-rolniczą. Były więc warianty: miecz, szabla, sierp. Całkiem na poważnie rozważał jakieś karkołomne rozwiązania drogowe. Wszystkie miały odcinek wspólny – na wale wiślanym. Z kolei
burmistrz Pszczółkowski, chociaż niby technokrata, odkrył w sobie talent polemisty i w „Gazecie
Łomiankowskiej” z lubością publikował bardzo długie, skomplikowane polemiki z jakimiś sformułowaniami, które padły miesiąc wcześniej na sesji albo w listach otwartych ogłaszanych często przez ówczesną opozycję. Niczym hermetyczny poeta zupełnie nie zrażał się tym, że nikt nie
pamięta, o co chodzi i nikt nie był w stanie przebrnąć przez skomplikowane wyjaśnienia.
Natomiast obecny burmistrz, Tomasz Dąbrowski, jest fanem patronatów honorowych.
W zasadzie już niemal każde wydarzenie w Łomiankach jest „pod patronatem honorowym
burmistrza Tomasza Dąbrowskiego”. Projekcja filmu, spływ kajakowy, zawody na basenie, turniej poetów-amatorów, koncert „polskiego Elvisa Presleya”, a nawet potańcówka – wszystko
w Łomiankach odbywa się „pod patronatem burmistrza”. Żarty z patronatów burmistrza
słyszy się coraz częściej w najróżniejszych miejscach. Kiedyś byłem świadkiem, jak w jednej
z restauracji zamawiano przyjęcie komunijne, i padło pytanie: czy impreza będzie pod patronatem burmistrza?
Patronat burmistrza pewnie polega na tym, że burmistrz wspiera finansowo organizatorów
lub użycza jakiegoś składnika miejskiej infrastruktury (np. sali widowiskowej lub sportowej),
a podczas rozpoczęcia imprezy odczytuje uroczyste powitanie uczestników (co nazywane
jest przez urzędników „laudacją”).
Oprócz imprez doraźnych, jednorazowych, burmistrz ma też patronaty stałe. Na przykład łomiankowski Teatr Miejsce (tak, mamy w Łomiankach swój teatr) jest tak w ogóle, na stałe „pod patronatem burmistrza”. I w oficjalnej nomenklaturze nosi długą nazwę: „Teatr Miejsce
pod patronatem Burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego”. Inna nazwa jest niewłaściwa.
Zastanawiam się, kiedy ten zwyczaj się rozpowszechni i na przykład w Warszawie będzie Teatr
Narodowy (i kilkadziesiąt innych warszawskich teatrów) pod patronatem
prezydent Warszawy, a w Krakowie
np. Teatr Stary pod patronatem prezydenta Majchrowskiego.
Szczerze mówiąc wcale nie
dziwię się, że burmistrz objął patronatem łomiankowski Teatr Miejsce.
Jest to bowiem teatr niezwykły. Przypuszczam, że to chyba jedyny teatr
na świecie, który z założenia gra same
premiery. W zwykłych teatrach po etapie przygotowań i uroczystej premierze przedstawienie
wchodzi do repertuaru i jest dłużej lub krócej grane dla publiczności. Im lepsze przedstawienie, tym dłużej utrzymuje się na afiszu, dając widzom przeżycie duchowe, twórcom satysfakcję, a organizatorom szansę na zwrot poniesionych kosztów. I odwrotnie – słabe przedstawienie, grane przy pustej widowni, szybko wypada z repertuaru.
W Łomiankach wymyślono całkiem nowatorski teatr, który doprowadza prace zespołu
tylko do premiery. Najpierw są zapowiedzi, przygotowania, próby, potem uroczysta premiera
i… zaczynają się prace nad nowym spektaklem. Ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że albo
dyrekcja teatru nawet nie zakłada, że publiczność byłaby skłonna przyjść na choćby jedno
przedstawienie popremierowe,
albo że koszty przygotowania do
premiery (reżyserii, adaptacji, inscenizacji, prób itp.) pochłaniają
wszystkie środki, jakimi teatr dysponuje, więc kasy starcza tylko na
premierę. Ale na pewno nie o to
chodzi. Na stronie internetowej
Teatru Miejsce jest napisane, że
„zamiarem twórców tej inicjatywy
jest zainteresowanie teatrem tych
środowisk, które ze sztuką teatralną stykają się sporadycznie”. No to premiera wystarczy. Zwłaszcza, gdy jest to np. inscenizacja
inspirowana twórczością poetycką XIX-wiecznego poety francuskiego Arthura Rimbauda.
Warto dodać, że Teatr Miejsce nie stroni też od nowatorskich eksperymentów. Takim
było np. odważne wyjście z działaniami artystycznymi do hipermarketu Auchan i zorganizowanie tam spektaklu będącego komercyjną promocją książki napisanej przez twórcę Teatru
Miejsce, jej dyrektora, autora wszystkich inscenizacji, reżysera, partnera lub rodzinę współtwórców, często aktora – w jednej osobie.
Zamiłowanie burmistrza Dąbrowskiego do patronowania wszystkiemu nie jest szkodliwe. Ot, taka niewinna słabostka. Nie ma się co czepiać. Ale może racjonalniej byłoby objąć
jednorazowo patronatem Łomianki jako takie – w całości – i na przykład wzorem burmistrza
Wilna podjąć starania o zakup przez Łomianki wyspy greckiej (w kryzysie jest „po taniości”,
więc może nas stać). Na wyspie mogłyby się odbywać szkolenia, premiery teatru, obozy dla
młodzieży i osób zasłużonych.
Juliusz Wasilewski
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OPOWIEŚĆ ŚWIĄTECZNA
– Nie, nie, nie – powtarzał raz za razem
Mikołaj, kręcąc głową i wzdychając ciężko – Nie dam rady w tym roku. Mam dość!
Mikołaj nie chciał w tym roku świąt.
Miał dosyć niezliczonej ilości listów,
w których wszyscy żądali dla siebie kolejnych prezentów, z roku na rok coraz
większych i droższych. Mikołaj postanowił, że w tym roku świąt nie będzie.
A skoro świąt nie będzie, to i nie ma co
siedzieć na biegunie, który zaczyna tonąć w listach.
– Wyprowadzam się – powiedział powoli, niezwykle wyraźnie, Mikołaj.
– A niby dokąd? – zapytał z powątpiewaniem Rudolf, czerwononosy renifer.
– Oooo – zaczął niepewnie Mikołaj
i nie patrząc nawet, wyciągnął rękę i wskazał jakiś punkt na ściennej mapie – o, tu!
– U, ciekawe – z przekąsem rzekł Renifer – Podwieźć cię?
Mikołaj przebrał się ze swojego wspaniałego czerwonego stroju, w którym
każdy by go rozpoznał. Założył zwykłe,
ciemne spodnie, sweter i wełnianą czapkę. Rudolf wraz z innymi reniferami poczekali aż sanie były zapakowane i ruszyli
w kierunku miejsca, które (zupełnie przypadkiem) wybrał sobie Mikołaj.
Kiedy dotarli na miejsce, byli szczerze
zdziwieni.
Jakie to urokliwe miasteczko! – wykrzyknęły zgodnie renifery. Mikołaj ro-

zejrzał się, uśmiechnął z aprobatą i powiedział – Nie przez przypadek wybrałem
Łomianki.
Pierwsze dni Mikołaja w nowym
domu były naprawdę przyjemne. Święty
powoli przyzwyczajał się do Łomianek
i poznawał je coraz lepiej. Wiedział już
gdzie robić zakupy, gdzie można najlepiej zjeść, gdzie wypić najlepszą kawę,
gdzie spotkać ciekawych ludzi… I kiedy
właśnie, dzień przed Wigilią, korzystał
z tej wiedzy, stojąc w kolejce po świeże
pieczywo, usłyszał jak rozmawia przed
nim trzech nastolatków:
– A ty co napisałeś w swoim liście?
– A ty? Co napisałeś Świętemu Mikołajowi?
– No, co w tym roku?
Mikołajowi w jednej chwili popsuł się
nastrój całkowicie. Właśnie od tego chciałem uciec – pomyślał – co chcesz od Mikołaja? Ja chcę to! Ja chcę! Chcę! Chcę!
Usłyszał jednak, że listy mają być przez
każdego odczytywane publicznie zanim
zostaną wrzucone do skrzynki. Bardzo to
zdziwiło Mikołaja, który nie słyszał wcześniej o takim zwyczaju, postanowił więc
pójść wieczorem na placyk gminny i zobaczyć co się będzie działo.
Wieczór był bardzo przyjemny. Plac
przy gminie oświetlony był lampkami
świątecznymi i ozdobiony wspaniałą
choinką. Tuż przy drzewku stała ogromna skrzynka na listy. Zebrał się wielki

tłum – chyba wszyscy mieszkańcy miasteczka zebrali się, żeby wysłać swoje
listy. Jako pierwsza podeszła z kopertą
starsza pani:
– Napisałam Mikołajowi, że mogę dzielić się zupą z kimś, kto jest głodny.
Mikołaj potarł uszy, bo chyba się
przed chwilą przesłyszał. Tymczasem do
skrzynki podeszło dwóch chłopców:
– Dobrze gramy w piłkę i dostaliśmy
piątki z angielskiego, możemy komuś pomóc w tym i tym.
Święty ponownie przetarł uszy.
– Jestem księgową, mogę pomóc rozliczyć pit.
– A ja mogę podzielić się z innymi czekoladą, którą dostałam od babci – powiedziała mała dziewczynka w czapce
w wielkim pomponem.
– O co chodzi? – zapytał Mikołaj stojącego obok mężczyznę.
– Jak to? – zdziwił się tamten – Pan nie
wie? Kiedy Mikołaj pokręcił przecząco
głową, mężczyzna odpowiedział: – Każdy
z nas pisze list do Świętego Mikołaja o tym
co umie, posiada, lub może zrobić, a czym
chciałby podzielić się z innymi, dać im jako
prezent świąteczny. Uważamy, że taka jest
idea tych świąt.
W jednej chwili Mikołaj znów poczuł się
świętym! Znów chciał rozdawać prezenty,
dawać radość małym i dużym, podtrzymywać ducha tych świąt! Jak mogłem w ogóle
pomyśleć, że nie lubię świąt? Jak mogłem

DL

zwątpić w ludzi? – pytał sam siebie Mikołaj,
śmiejąc się w głos. Ludzie wokół zaczęli
spoglądać na niego podejrzliwie, ale gdy
zobaczyli, że jego strój zamienia się w strój
Świętego Mikołaja, zaczęli uśmiechać się
szeroko i wiwatować. Rudolf i jego świta,
zaprzężona we wspaniałe sanie, nie kazali na siebie długo czekać. Święty Mikołaj
wskoczył do środka i, odlatując, obsypał
Łomianki drobnym, puszystym śniegiem
i wykrzyknął do zgromadzonych na placu
mieszkańców: – Dziękuję wam, kochani!
Dzięki wam odzyskałem świątecznego ducha, a Święta Bożego Narodzenia odzyskały
Mikołaja! Ho ho ho!
I odleciał w stronę bieguna – jutro już
przecież Wigilia, a jeszcze tyle zaległej
korespondencji do przeczytania pozostało!

REKLAMA

Ja też zapraszam do pisania listów, w których opowiadacie Mikołajowi co moglibyście dać innym na święta. Wśród przesłanych do nas
listów, wylosujemy pięć, które nagrodzimy wejściówkami na warsztaty w klubie soojka.pl lub bajkami napisanymi na Wasze zamówienie.
Listy wysyłajcie na adres bajki@soojka.pl lub przynoście do specjalnej skrzynki ustawionej pod daszkiem dla wózków przy wejściu do
klubu soojka.pl, przy ul. Warszawskiej 160 (w podwórzu).
Zapraszam również do klubu na zajęcia dla niemowląt, warsztaty dla rodziców, kobiece kręgi, spotkania eksperckie i wiele, wiele więcej.
Dorota Lipińska, pisarka, założycielka soojka.pl
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DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
13 lat temu ś.p. Arkadiusz Zneykus zorganizował
w Łomiankach Mikołajkowe Spotkanie dla Dzieci
Niepełnosprawnych, połączone z rozdawaniem
prezentów. Od tego czasu Zarząd Osiedla Łomianki Stare przygotowywał co roku taką imprezę, korzystając z budżetu osiedla oraz budżetu Gminy.
Uczestnikami spotkania są dzieci niepełnosprawne, dla których to jedna z niewielu okazji, aby wyjść
z domu, pobyć z innymi, znaleźć nowych przyjaciół.
Nie ma tu tłumu, hałasu i głośnej muzyki.
Przez 11 lat Zarząd nie miał problemów z organizacją imprezy. W 2012 r. wszystko się zmieniło. Dopiero
po wielu prośbach i negocjacjach udało nam się uzyskać od Gminy połowę niezbędnej kwoty. Bez pomocy
innych osiedli i środków przekazanych od prywatnych
darczyńców, nie doszłoby do realizacji Spotkania,
w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci z całej Gminy.
W 2013 r. mieszkańcy Osiedla – jak co roku – przeznaczyli na ten cel część funduszy wierząc, że pozostałe środki przekaże Urząd Miejski. Tak się jednak
nie stało. Burmistrz odmówił wsparcia finansowego,
a kiedy Rada Miejska zdecydowała o przeznaczeniu
środków dla Domu Kultury, właśnie na organizacjęę
kSpotkania, zarówno Burmistrz Łomianek, jak i dyrektor Domu Kultury nie zrealizowali decyzji Rady i niee
przekazali nam środków.
Przystąpiliśmy więc sami do zbierania funduszyy
na imprezę. Dziś z wielką radością informujemy, że
Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe dla Dzieci Niepełnosprawnych odbyło się 7 grudnia. 1500 zł przekazało nasze Osiedle, resztę (5300 zł) stanowią wpłaty
osób prywatnych i firm. Dzięki temu dzieci niepełnosprawne spotkały się ze św. Mikołajem, uczestniczyły
w zabawach i konkursach, poznały nowych przyjaciół.
115 dzieci otrzymało mikołajkowy słodki prezent.
Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom, osobom wielkiego serca, które dołożyły swoje prywatne pieniądze, aby zorganizować Spotkanie, które
jest już tradycją Łomianek.
Zarząd Osiedla Łomianki Stare

foto: Dariusz Dąbrowski
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INTEGRACYJNE SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE

SPONSORZY SPOTKANIA:
Wojciech Berger, BROPLAST-CUKRY
T CUKRYY SP.
SP Z O.O,
O O Maciej Cerynger, Włodzimierz Cerynger, Darczyńca Anonimowy,
owy, Marcin Etienne,
e
e,
Expert Consulting Centrum Rachunkowe, Bogdan Fijołek, Witold Gawda, Jan Grądzki, Piotr Iwaszko, Kamil
amil Kaczyński
Kaczyński,
Ewa Kalinowska, Andrzej Kaliński, Bogdan Kłódkiewicz, Ewa Krzyżowska, Zofia Kubacka, Katarzyna Kućkowska, Renata Kućkowska,
Lemon Tree, Sylwia Maksim-Wójcicka, Bogdan Marchwiński, MARCPOL, Jan Mazan, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach,
Elżbieta i Andrzej Mikołajczyk, Dorota Mikruta, Małgorzata Mikruta, Krzysztof Nowakowski "Mechanika Pojazdowa",
Jolanta Niegrzybowska, Jerzy Pustoła, Ewa Pustoła-Kozłowska, Grzegorz Orlecki, POMMARD - Marta Kozłowska, Grzegorz Porowski,
Wiesław Pszczółkowski, Maria Rakowska, Jan Rakowski, Tomasz Rusinek, Darek Rzepecki, Jerzy Serzysko, Ewa Sidorzak,
Sklep Spożywczy "Bingo", Henryk Staniak, Balbina Studzińska, Tomasz Trybulski, Uniwersytet Trzeciego Wieku – składki indyw.,
Józef Wierzbicki, Monika Włudarska-Kalińska, Piotr Wolanin, Andrzej Woźniak, Magdalena Wójcicka, Marek Zielski.
Straż Miejska i pracownicy Domu Kultury w Łomiankach pomogli przy organizacji Spotkania.
Patronem medialnym był portal i miesięcznik www.Lomianki.info.
REKLAMA
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75. LAT

PBY

POLMO ŁOMIANKI S.A.
Historia zakładów POLMO sięga 1938 roku, kiedy
to w Łomiankach, właśnie na miejscu obecnej fabryki,
l Warszawskiej,
k wybudowano
b d
bbudynki
d k Zakładu
kł d
przy ulicy
Mechanicznego Dołęgowski i Jezierski. Firma produkowała elementy metalowe, m.in. akcesoria samochodowe i elementy dla lotnictwa, nie tylko dla odbiorców
krajowych, ale i zagranicznych. Zakłady zatrudniały
45 pracowników.
Rozwój fabryki został przerwany przez wybuch II wojny światowej. Hale fabryczne okupant wykorzystywał
m.in. jako piekarnię dla wojska. Cześć maszyn została
sprzedana, a część wywieziona.
Henryk Jezierski, wywieziony po powstaniu z Warszawy, uciekł Niemcom z
transportu i zaraz po zakończeniu wojny powrócił do
fabryk i podjął decyzję o ich
odbudowie. Jego wspólnik
Wacław Dołęgowski zmarł
10 lutego 1945 r. w obozie
niemieckim w Gross-Rosen.
Przy odbudowie zakłaHenryk Jezierski
du pracowało począkowo

5 osób. Firma zaczęła produkować resory do różnych
typów samochodów osobowych i ciężarowych, resob
kl
ry tramwajowe i autobusowe,
sprężyny ddo motocykli
i wind kopalnianych. Firma stawała się coraz bardziej
znana i zatrudniała coraz więcej pracowników, głównie mieszkańców Burakowa i Łomianek o nazwiskach:
Ludwig, Górska, Stefański, Mamaj, Żółtek, Wysokiński,
Laskowski, Zaraś, Bogdański, Zawitaj.
W 1947 roku rozpocząto postępowanie nacjonalizacyjne, wywłaszczenie. Doprowadziło to niestety w 1948

k do
d przedwczesnej śmierci Henryka Jezierskiego,
roku
który zmarł na zawał serca.
Od 1949 roku, już upaństwowiona, firma działała
pod nazwą ZELMOT. W 1965 roku zakład przekształcono w Fabrykę Wyrobów z Proszków Spiekanych. Zakład
oprócz wyrobów z proszków spiekanych produkował
w tych czasach (od 1974 roku) również stacyjki i przełączniki pod kierownicę, głównie do samochodów FIAT.
W latach 80-tych firmą kierował Andrzej Baranowski.
W 1995 roku powołano pracowniczą spółkę akcyjną,
która przyjęła nazwę POLMO Łomianki S.A. Zakład w
1999 roku, pod kierownictwem ówczesnego prezesa
Jozefa Wierzbickiego, otrzymał Polską Nagrodę Jakości.
Aktualnie POLMO ŁOMIANKI S.A. współpracuje z
kontrachentami z wielu krajów Europy, jak również Japonii, Chin, RPA, Brazyli czy Meksyku. Produkty tej firmy
znajdują się w prawie wszystkich samochodach osobowych.
Zakład dynamicznie rozwija się, korzystając ze
środków Europejskich, inwestując w nowoczesne
urządzenia.
źródło: Dawne Łomianki, Drograf, 2005; archiwum POLMO S.A.

23 listopada 2013 roku odbyły się uroczyste obchody 75. lecia powstania POLMO
ŁOMIANKI S.A. Była to okazja zarówno do przypomnienia historii firmy, uhonorowania
osób zasłużonych, jak i do miłego spotkania obecnych i byłych pracowników, przyjaciół
tej łomiankowskiej fabryki.
przedstawicieli zaprzyjaźnionych, kooperujących z POLMO, firm z Japonii, Czech i Białorusi. Zaproszeni zagraniczni goście wygłosili
swoje przemówienia w językach ojczystych.
Nawet taka, niezrozumiała dla zgromadzonych, przemowa brzmiała bardzo ciepło
i serdecznie.
Część oficjalną zakończyła projekcja krótkiego filmu o historii firmy POLMO ŁOMIANKI S.A. w reżyserii Bohdana Kezika, który ze zwykłym sobie humorem i bez zbędnego patetyzmu przedstawił dzieje firmy
oraz czasy współczesne.
Po części oficjalnej koncert dla zgromadzonych zagrał Stan Borys. Obok mniej znanych utworów, nie zabrakło także tych najpopularniejszych: „Anny” i „Jaskółki
uwięzionej”.
Po porcji muzyki, goście zaproszeni zostali na uroczystą kolację, poprzedzoną wzniesieniem toastu za
pomyślność i dalsze sukcesy firmy i gości.
Podczas kolacji krótki pokaz tańca dali Bożena i Tadeusz Dębscy – wykonując trzy Tanga. Taniec ten zainspirował wielu gości do wyjścia na parkiet i sprawdzenia
swoich własnych umiejętności tanecznych. Impreza
skończyła się grubo po północy :)

Mimo, że uroczystość zorganizowana została w odległej Jachrance, czuć było ducha Łomianek, a to dzięki osobom, które zaangażowały się w obchody.
Całą uroczystość poprowadził mieszkaniec Łomianek Roch
Siemianowski. Mogliśmy zobaczyć film zealizowany przez naszego sąsiada – Bohdana Kezika, a część artystyczą uświetnił,
również mieszkaniec Łomianek – Stan Borys.
Zaproszeni goście zostali ciepło przywitani przez
Prezesa Władysława Osienickiego oraz Izabelę Kulszewicz – Wiceprezes Spółki.
Pamiątkowymi medalami zostali odznaczeni: Monika
Włudarska-Kalińska (wnuczka założyciela fimy), która
odebrała podziękowania dla Krystyny Nowackiej (córki
założyciela firmy); Andrzej Baranowski; Tadeusz Glazer;
Janusz Kozłowski; Mieczysław Miszczuk; Bogdan Kapica;
Jerzy Niegrzybowski, Mirosława Borzęcka; Teresa Czajkowska; Elżbieta Michalczyk; Anna Modzelewska; Hanna
Wojkowska; Danuta Żelechowska; Grzegorz Jastrzębski;
Stanisław Majcher; Krzysztof Niegrzybowski; Andrzej
Ostrowski; Zenon Pietkiewicz; Waldemar Żelazo.
Władze Łomianek reprezentował przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Grądzki, a władze powiatu starosta
Jan Żychliński. Na uroczystość przybyli również m.in. wójt
Czosnowa, wójt Izabelina, burmistrz Ożarowa mazowieckiegodyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.
Kazimierz Medyński, prezes Związku Kombatantów koła w Łomiankach, w imieniu kombatantów
wręczył firmie POLMO ŁOMIANKI S.A. pamiątkowy
medal za dobrą współpracę.
Także Jan Grądzki, w imieniu klubu Honorowych
Dawców Krwi podziękował spółce za pomoc i dobrą współpracę oraz w imieniu Rady Miasta Łomianki gratulował udanego jubileuszu.
W wielu przemówieniach padło dużo ciepłych
słów, złożono wiele gratulacji i życzeń, także od
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PISZEMY
ŁOMIANKOWSKĄ
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Innymi słowy – spoko spoko, nic się nie dzieje, bo tym razem nie popychamy akcji zbytnio do przodu, a jedynie
tworzymy sytuacje, takie skocznie, które pozwolą naszym bohaterem wybić się w kosmos i... A właśnie, kosmos,
słuchajcie, sorry, ale raczej nie liczcie na UFO i obcych. No... obcych, OK, ale w sensie, że przyjezdnych, żadnych
innych zielonych (poza może gajowym) nie przewidujemy. Stoimy twardo na ziemi i oczekujemy, że Sebastian
z Przemkiem (świeżo upieczeni policjanci), albo Aneta z Krzysztofem (kim oni są dla siebie?) spróbują nas nieco
z równowagi wytrącić, ale tymczasem...

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

www.piszemy.lomianki.info

Swoje pomysły wpisujcie w formie komentarzy do wątku dotyczącego nowego odcinka minipowieści na portalu
www.LOMIANKI.INFO lub wysyłajcie je na: piszemy@lomianki.info.
Marek Olkowicz
***
Działo się coś dziwnego – Artur to czuł, chociaż w duchu usiłował wszystko racjonalnie
wytłumaczyć. Skoro truchło śmierdziało, ktoś je musiał oprócz niego i Krąża zauważyć. Powiedzmy wyczuć. Jeśli tak się stało, prawdopodobnie ten ktoś albo sam zadziałał, albo zgłosił
sprawę Straży Miejskiej.
I to musiało spowodować, że makabryczne szczątki zniknęły. Bo zniknęły.
Artur zdjął kurtkę i w ślad za Luną wszedł do pokoju. Musiał mieć dziwną minę, bo Aneta
od razu zorientowała się, że coś jest nie tak.
– Co się stało Arturku? Co cię trapi?
– A wiesz, to jest dziwna sprawa w sumie. Pamiętasz to rozszarpane zwierzę, które Luna
wczoraj znalazła?
– Oczywiście pamiętam, że coś znalazła, ale sam wiesz, że nie wiem, co to było, bo tam nie
zaglądałam. Chyba bym umarła...
– No właśnie i wiesz...
– Tak?
– To zniknęło. Padliny nie ma, ale coś mi tu śmierdzi.
– Widocznie smród jeszcze nie wywietrzał.
– Nie, nie. Mówię w przenośni. Śmierdzi mi ta cała sprawa. To znaczy, może i ktoś powiadomił Straż i oni się tym zajęli, ale no nie wiem... Coś byśmy zauważyli. Rozumiesz, jakąś
akcję, ktoś by gadał w sklepie i w ogóle. A tu cisza, tylko te resztki zniknęły...
– No to zadzwoń na Straż i się zapytaj. Chyba ci powiedzą jakby co. A to jest obywatelska
postawa. Trzeba zgłaszać takie sprawy i ogólnie trzymać rękę na pulsie.
To nic, że zniknęło, ale nie wiesz dokładnie, co tam było. Oby to byli kłusownicy... A jeśli
to poćwiartowany człowiek?
– Przesadzasz, to na pewno były zwierzęta. Widziałem. Krąż też zresztą.
– Mówiłeś, że on nie widział. Podczas biegania czuli tylko smród.
– No tak. Racja. Ale to na stówę były zwierzaki.
– Zadzwoń do Straży Miejskiej. Nawet jeśli to tylko zwierzę. Może jakiś drapieżnik pojawił
się w puszczy. Trzeba ludzi ostrzec. Tyle osób chodzi na spacery, czasem samotnie.
– Pukną się w głowę. Ci strażnicy, jak im opowiem. Wariata będę strugał?
– Myślisz, że ludzie nie dzwonią do nich z dziwnymi sprawami? No przestań! Zgłoś anonimowo.
– Tak się chyba nie da.
– Mam zadzwonić? Gdzie masz komórkę?
– Dobra, już dobra.
***
– Straż miejska, dzień dobry.
– Jeszcze raz, proszę powtórzyć. Jaka ulica?
– Kiedy pan to widział?
– I mówi pan, że zniknęło?
– Mam prośbę. Czy mógłby pan do nas przyjechać? Proszę się nie denerwować. Takie zgłoszenia są bardzo ważne. Musimy spisać dokument i dokładnie wszystko zbadać.
– Dziękuję, zapraszam na Warszawską.
***
Przemek i Sebastian zaprzyjaźnili się w szkole policyjnej. Nie od razu na siebie wpadli, a jak
już się poznali, nie stali się natychmiast przyjaciółmi, czy nawet kolegami. Każdy z nich miał
inne aspiracje, dla każdego wstąpienie do policji miało inne znaczenie i nastąpiło z różnych
powodów.
Sebastian chciał się wyrwać ze swojego gnuśnego, popegieerowskiego sioła, zaś Przemek
miał dosyć małomiasteczkowych klimatów. Jeden łaknął świata, a drugi wielkiego świata,
z tego powodu Przemek był gotów porwać się ze smartfonem na słońce, a drugi do tego celu
wybrałby raczej motykę. W przedziwny sposób jednak się uzupełniali i razem stanowili całkiem zacny duet. Był tylko jeden problem – ciężko akceptowali fakt, że wstępując do policji,
organizacji zhierarchizowanej, w której obowiązuje zasada realizacji rozkazów przełożonych,
będą musieli tych rozkazów słuchać. I się do nich stosować...
Dlatego, po wyraźnym zakazie myszkowania w ruinach Przeciwatomowego Centrum Dowodzenia i po pełnym sarkazmu podsumowaniu Przemka, na moment zapadła pełna dezaprobaty cisza, komicznie spuentowana przez dzięcioła, który wbił się w pobliskie drzewo
z energią młota udarowego.
– Jesteś dzięcioł, wiesz Przemek?

– Niby dlaczego, rozumiesz? – zaperzył się umundurowany młodzieniec.
– Bo niby kto nas skontroluje? Mamy dwie godziny patrolu, tak? I pewnie kilka wywołań.
Ale poza tym, mamy chodzić i patrolować, tak? Filować, czy nic się nie dzieje niezwykłego,
tak? No to będziemy to robić, tylko bardziej na terenie i bardziej w środku.
– Ale... No zabronił wyraźnie, rozumiesz? Nie wolno...
– A co? Doniesiesz na mnie?
– Chyba żartujesz, ale...
– Żadne „ale” – ty sobie popatrzysz i popatrolujesz tu i tam. – Sebastian ogólnie wskazał
ręka krzaki i górkę obok ruin tysiąclatki, w której kiedyś zamaskowano bunkier dowodzenia
– A ja sobie popatrzę tam! – tym razem celem wskazującego palca Seby był ziejący ciemnością
otwór w pagórku.
– Nie ma opcji, rozumiesz. – Przemek był wyjątkowo stanowczy – Nie pójdziesz tam sam!
– Aha? A niby jak mnie powstrzymasz?
– Wcale nie zamierzam cię powstrzymywać, rozumiesz? Właź, gdzie chcesz. Ale ja idę
z tobą...
– Rozumiem! Zamierzasz nie wykonać rozkazu.
– Tak właśnie sobie pomyślałem, rozumiesz, szczególnie, że nie sądzę, że na mnie doniesiesz.
Finałem tej deklaracji nie mogło być nic innego jak „górna piątka”, po której nastąpił jeszcze „żółwik”.
– A jakby dowódca się pytał, to sobie chodzimy po lesie.
Funkcjonariusze wyciągnęli latarki i weszli do pomieszczenia, przypominającego zrujnowany garaż. Nie trzeba było stosować detektywistycznych metod Sherlocka Holmesa, żeby
natychmiast zorientować się, kto tu wcześniej bywał. Paintballowcy, pijaczki, miłośnicy
ognisk i kochankowie, wyraźnie dbający o świadome macierzyństwo.
Było brudno, wszędzie walało się mnóstwo śmieci i dodatkowo strasznie śmierdziało. Na
pewno odchodami, ale chyba jeszcze czymś.
Z pewnością byłoby lepiej, gdyby Sebastian z Przemkiem zastanowili się, czy potężny żelbetonowy korpus bunkra pozwoli kontaktować się przez krótkofalówkę.
Z chwilą gdy weszli do obiektu, łączność z nimi urwała się jak przecięta nożem.
***
– Idziesz ze mną, czy zostajesz w aucie?
– Chyba zostanę, ja przecież nic nie widziałam... O czym mam im mówić? Poza tym to
dziwne, że facet przychodzi z żoną, nie sądzisz?
– Dlaczego? Ale mniejsza z tym. Postaram się wrócić jak najszybciej. – Artur ciągle walczył
w myślach ze sobą. Z jednej strony chciał wierzyć racjonalnym argumentom, z drugiej targała
nim intuicja. Zresztą wiedział już, że Straż Miejska o niczym nie wiedziała, skoro prosili go
o zgłoszenie.
Aneta odprowadziła Artura wzrokiem do drzwi, wzięła głęboki wdech i zastygła. Zza budynku wyszedł Krzysztof. Położyła rękę na piersiach i w pierwszej chwili chciała skulić się
i schować pod deską rozdzielczą.
– Ale jestem głupia! – pomyślała. – I dlaczego dopiero teraz przyszło mi to do głowy –
przecież to nie może być on! Choć to on właściwie... Dokładnie tak wyglądał tamtego lata. Ale
dzisiaj powinien być piętnaście lat starszy. I siwych włosów więcej. Albo właściwie włosów
mniej.
Krzysztof skręcił w jej stronę. W jednej chwili wyskoczyła z samochodu, zatrzasnęła drzwi
i zaczęła równym krokiem iść prosto na niego. Facet przyspieszył kroku, jej serce waliło jak
oszalałe. Zaraz go minie, a może wszystko się rozpłynie... Zrównali się i Krzysztof złapał ją
lekko za ramię. Kiedy z popłochem spojrzała mu w oczy...
– Nie zamknęła pani auta – powiedział spokojnie, zupełnie obcym jej głosem.
Marek Olkowicz

Masz pomysł na ciąg dalszy?
Co się powinno dalej wydarzyć? Chciabyś aby...?

Zapraszamy do współtworzenia
łomiankowskiej minipowieści!
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę rekreacyjną nad jeziorem Mielno
w m. Mielno, gm. Grunwald, tel. 697-442-022
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – 7 km od Łomianek, cicha i spokojna okolica, dom 140 m2
na wąskiej działce o powierzchni 4100 m2.
Cena 460 tys., tel. 604-118-180
Wynajmę mieszkanie 70 m2, samodzielne, umeblowane – 602-399-393
Wynajmę dom 4-pokojowy, Łomianki, ul. Moniuszki, 3000 zł, tel. 512-345-622
NAUKA
Jezyk FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia,
możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Angielski. Dzieci i dorośli, tel. 660 795 047,
www.polubiszangielski.pl
ANGIELSKI – ciekawie, skutecznie, dzieci-dorośli,
rachunki. 606-515-911, iza_osi@wp.pl
Język angielski dla dorosłych i młodzieży, Egzaminy Cambridge i Business English 606-752-178
HISZPAŃSKI – ciekawie, skutecznie, dzieci-dorośli,
rachunki. 606-515-911, iza_osi@wp.pl
NIEMIECKI  KOREPETYCJE, absolwentka
niemieckiej uczelni, TEL. 600430008
JĘZYK ANGIELSKI DLA FIRM, Łomianki i okolice,
tel. 605-420-776
PIANINO – nauka również w domu ucznia,
tel. 692-704-416
JĘZYK ANGIELSKI – wszystkie poziomy, FCE, CAE,
matura i inne, business english, tel. 605-420-776
GRAFIKA KOMPUTEROWA – praktyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Tel. 603-032-222
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505-013-286
REMONTY A-Z, DOCIEPLENIA ŚCIAN, OGRO
DZENIA – tel. 600-213-002
ELEKTRYK, anteny TV SAT, domofony. 602-875-289

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
LARYNGOLODZY, spec. 2, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
STOMATOLODZY, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
PSYCHOLOG, dr Gizela Maria Rutkowska, 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 35 97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
OKULISTA dziecięcy, Janina Wrzeszcz, 22 751 83 17
OKULISTA dzieci i dorośli. 22 732 26 21
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, proﬁlaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
WETERYNARZ ul. Szczęśliwa 21, tel. 602-43-66-23
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka, referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
Gimnazjum nr 1 w Łomiankach zatrudni pielęgniarkę tel., 22 751-56-10

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: 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
A B ATY
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