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PO CO KOMU
NIEZALEŻNA
OD WŁADZY

?

PRASA

Obrona wolnej, niezależnej od władzy, prasy jest obowiązkiem każdego obywatela.
We własnym, egoistycznym interesie. Przecież nie trzeba być człowiekiem szczególnie
przenikliwym, by zauważyć prostą zależność: tam, gdzie są wolne media, jest też
rozwój i demokracja. I odwrotnie – strach przed wolnymi mediami, a zwłaszcza
angażowanie aparatu władzy do ich szykanowania
Mądre samorządy
i dyskredytowania zawsze kończy się dla obywateli fatalnie. wspierają prasę lokalną,
Zależność ta dotyczy także środowisk lokalnych. Profesor Michał Kulesza
– chyba największy autorytet polskiej samorządności – pisał: „Jest oczywiste, że wolność mediów lokalnych i ich odpowiednia rola jest gwarantem
demokracji. To właśnie w skali gminy, w skali powiatu muszą funkcjonować wolne media, bo to one kontrolują funkcjonowanie władzy. Słynna
czwarta władza powinna działać nie tylko w Warszawie, ale także w skali
regionalnej i w skali lokalnej – co do tego nie ma wątpliwości”.
Miejscowości, w których działają zróżnicowane, niezależne od władzy, media rozwijają się lepiej i w sposób bardziej zrównoważony. Bo
lokalna prasa jest dobrem samym w sobie. Jej zadaniem jest nie tylko
informowanie o wydarzeniach, ale także integracja lokalnej społeczności, kształtowanie opinii, kreowanie liderów, promowanie lokalnych inicjatyw. Pełni też ważną rolę w prezentowaniu niedociągnięć
i sukcesów władzy. Tej roli nie da się przecenić. Dlatego mądre samorządy wspierają prasę lokalną (a już na pewno nie próbują jej szykanować), nawet tę krytyczną wobec niektórych poczynań władzy.
Nie tylko świadczy to o ich standardach, ale też o wiedzy, że istnienie
niezależnej opinii per saldo służy rozwojowi i że w demokratycznym
ustroju trzeba się z opinią publiczną liczyć.
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a już na pewno nie próbują
jej szykanować...
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BUDŻET
OBYWATELSKI

KIEDY, JAK NIE TERAZ?
Sądzimy, że my, miesz
mieszkańcy,
powinniśmyy wym
wymagać od radnych
i burmistrza współdziałania i chęci
porozumienia w sprawie budżetu
obywatelskiego...
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Upór władzy w realizacji swoich zamierzeń jest cenny, ale autorytarne
przekonanie o własnej nieomylności, dążenie do zmonopolizowania
źródeł informacji i obsesyjne szukanie wroga w każdym przejawie
niezależności najczęściej przynoszą opłakane skutki – mniejsza o to, że
dla władzy, gorzej, że przede wszystkim dla obywateli.
W żywotnym interesie każdej społeczności jest zatem mobilizacja
opinii publicznej w obronie przed próbami zamachów na niezależność mediów lokalnych, na ich funkcjonowanie, dostęp do informacji. Samorządy, utrzymywane z podatków mieszkańców, mają wiele
ważnych zadań – tych ustawowych i tych zwyczajowych. Na pewno
nie należy do nich wykorzystywanie aparatu władzy przeciwko
mediom lokalnym.
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi warto mieć
to na uwadze. Bo to czas wyjątkowy, w którym szczególnie potrzebna
jest możliwość wymiany informacji i opinii, swobodna dyskusja wokół spraw lokalnych.
/ Juliusz Wasilewski
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22. FINAŁ WOŚP W ŁOMIANKACH
Czas na podsumowanie. W tym roku urośliśmy drużyn zmierzyło się ze sobą, a dochód z imprezy dyzarówno pod względem liczby wolontariuszy, jak rekcja ICDS przeznaczyła na WOŚP.
również miejsc, w których graliśmy. To nie pierwszy
Kolejne miejsce otwarte specjalnie dla WOŚP to sklep
rok kiedy WOŚP w Łomiankach zaistniał poza swoim z winami przy ul. Warszawskiej 77. To miejsce, przed
matecznikiem, czyli Domem Kultury.
którym stoi pomnik syrenki wylicytowany w jednej
Dwa lata temu, ze względu na remont DK, zagraliśmy z poprzednich edycji Orkiestry. Pan Piotr otworzył sklep
w auli ICDS-u. W zeszłym roku testowaliśmy ideę dwóch w niedzielę specjalnie dla WOŚP, a cały utarg umieścił
scen. 22. finał to już zupełnie nowa jakość. Żeby osiągać w puszce. Piękne.
kolejne rekordy trzeba
Orkiestra zagrała także w pizzaktywizować podczas
zerii Quatro przy ul. Warszawskiej
WOŚP nie powinien się kojarzyć
finału całe Łomianki.
94. Właściciele udostępnili lojedynie ze zbiórką pieniędzy, ale
WOŚP – w mojej opinii
kal społeczności hip-hop i odpowinien być swego rodzaju świętem... był się tam fantastyczny kon- scach. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie nas
– nie powinien się kojarzyć jedynie ze zbiórcert, którym opiekował się me- jeszcze więcej.
Podobnie jak w zeszłym roku osoby z identyfikatoraką pieniędzy, ale powinien być swego rodzaju świętem, rytorycznie Adam, wolontariusz-gimnazjalista.
podczas którego każdy może zagrać z Orkiestrą. Większe
O 17-tej w klubo-kawiarnio-restauracji Lemon Tree mi naszego sztabu bezpłatnie poruszały się autobusami KMŁ (dziękuję Panie Prezesie)
pieniądze pojawiają się wtedy, gdy są wydarzenia, na w Dąbrowie wystartował koni podobnie jak rok temu odbyła się
które można się wybrać, a bawiąc się z nami licytować cert akustyczny. W Lemonie konDużo miejsc i dużo ludzi,
zamknięta zbiórka zorganizowai zasilać nasze puszki.
certy odbywają się cyklicznie, jedwięcej pieniędzy.
na przez samorząd gimnazjum
22. finał swoją centralę miał w Domu Kultury. Od nak pierwszy raz Lemon włączył się
(dziękuję Pani Dyrektor). Na ulicach,
rana odbywały się tam pokazy i licytacje, które pro- aktywnie w ideę Orkiestry i całkowiIdea wypłynęła z DK
podobnie jak w zeszłych latach,
wadził osobiście dyrektor, po południu nastąpiła zmia- cie samodzielnie zorganizował fani znalazła naśladowców
oprócz cywilów kwestowali równa warty. O 14 w sali klubowej odbył się turniej gier tastyczny koncert z licytacjami.
w innych miejscach.
Tradycyjnym już elementem
nież harcerze, a jedna druhna
planszowych zorganizowany przez wolontariuszy
kwestowała przy pomocy swojeStowarzyszenia Pracownia Łomianki i zapaleńców WOŚP był pokaz strażacki. Tym
Mam nadzieję,
go czerwonego Porsche.
gier planszowych – Kingę, Kasię, Agatę i Grześka. Po razem odbył się przed remizą OSP
że w przyszłym roku
No dobra, wnikliwi czytelnicy za17-tej na deskach sali widowiskowej pojawiły się zespoły Łomianki, gdzie „młodzi strażacy”
będzie nas jeszcze więcej. pytają co było ostatnim punktem.
muzyczne i powróciły licytacje. Pieczę nad koncertem popisali się swoją sprawnością, deOstatnie pracę skończyły dziewrockowym sprawowała Kasia – weteranka łomian- monstrując jak uwalnia się osoby
kowskich WOŚPów. Cały czas w DK odbierane były uwięzione w samochodzie. „Starzy” w tym czasie musieli czyny liczące kasę. Z tego co wiem, siedziały do drugiej nad ranem. Chwała im za to i wielkie dzięki.
puszki, a pieniądze przeliczano na bieżąco. W DK było alarmowo wyjechać do pożaru sadzy w kominie.
Przedostatnim punktem programu było Światełko
A teraz moi kochani pytanie do wszystkich. Czy
też umiejscowione centrum karmiąco-pojące dla wolontariuszy, zaopatrywane m.in. przez fantastyczne panie do Nieba ufundowane przez Pana Piotra, właściciela chcecie, aby 23 finał był w Łomiankach wyjątkowym
sklepu z winami przy ul. Warszawskiej 77, dobrego świętem? Jeśli tak, zapraszam z pomysłami.
zaprzyjaźnione z Orkiestrą.
Ale pierwszym miejscem w Łomiankach, gdzie tego ducha 22. finału.
Dużo miejsc i dużo ludzi, więcej pieniędzy. Idea wyMichał Naftyński
dnia grano dla WOŚP był ICDS, bo już o 9 rano rozpoczął
szef sztabu nr 2577 w Łomiankach
się tam turniej piłki nożnej roczników 1999. Dziewięć płynęła z DK i znalazła naśladowców w innych miej-
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Wyprawa na najwyższy szczyt Maroka
Na zewnątrz siarczysty mróz, a w środku marokańska
muzyka i opowieści o ubiegłorocznej wyprawie Magdy
i Wojciecha Berger, mieszkańców Dąbrowy Zachodniej.
Kolejne spotkanie w Lemon Tree z cyklu Podróżnicy z Łomianek dotyczyło Maroka, państwa w północno-zachodniej
części Afryki, które od Europy dzieli jedynie 14 km cieśniny
Gibraltarskiej.
Górujący ponad Marrakeszem Atlas Wysoki to najwyższe
pasmo łańcucha górskiego Afryki Północnej, rozciągającego
się od Atlantyku aż po Tunezję. Najbardziej znaną jego częścią jest środkowe pasmo, w którym góruje Toubkal (4167 m
n.p.m.), najwyższy szczyt północnej Afryki. Właśnie tam
wybrali się Państwo Berger na 10-dniową wyprawę w maju
2013 roku. W planie mieli trekking wokół szczytu oraz jego
zdobycie. W towarzystwie dwóch Berberów, którzy pomagali
w transporcie namiotów i sprzętu, oraz pełnili rolę towarzyszy podróży, co zwiększało bezpieczeństwo, po aklimatyzacji
weszli na szczyt Toubkal. W wyprawie uczestniczyły także
dwie koleżanki pani Magdy, która uprawia turystykę górską
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i jest członkinią Stołecznego Klubu Tatrzańskiego. Prezentowane podczas spotkania fotografie
przedstawiały surowy krajobraz
przetykany nielicznymi oazami
w dolinach, zamieszkałymi przez ludzi. Płynęła opowieść
o berberyjskich zwyczajach, historii kraju, o noclegach
w wyłomach skalnych. Pojawił się też Marakesz i jego najważniejsze zabytki, np. plac Dżamaa al-Fina, którego przestrzeń kulturową wpisano na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, czy Meczet Kutubijja z jednym, z najlepiej
zachowanych i najstarszych minaretów.
Po prezentacji państwa Berger można było posłuchać doświadczeń innych osób, które w Maroko spędziły kilka lat.
Spotkania z cyklu Podróżnicy z Łomianek cieszą się coraz
wiekszą popularnością. Daty kolejnych znajdziecie w kalendarium LOMIANKI.INFO.
Sylwia Maksim Wójcicka
fot.: Aleksandra Moraczewska,
arch. Magdy i Wojciecha Berger
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„Świętość, której od was oczekuję, nie polega
na tym abyście czynili cuda, ale by robić dobrze
wszystko to co robicie (...). Nie chodzi o to, by robić
wiele ważnych rzeczy, ale by czynić je dobrze.
Bóg jest tak samo w rzeczach wielkich, jak i w małych”
twierdził bł. Józef Allamano – założyciel Zgromadzenia
Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia,
które znalazło swoją polską przystań w Łomiankach.
„W Polsce macie bardzo dużo świętych” powtarza
często ojciec Silvanus, jeden z czterech misjonarzy ze
Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia (Misjonarze
Konsolata), którzy jesienią ubiegłego roku zamieszkali
w Kiełpinie, przy ulicy Rolniczej. Tanzańczyk, Etiopczyk, Kenijczyk i Włoch. Poznałam dwóch z nich, Silvanusa Stocka z Tanzanii – przełożonego łomiankowskiej
wspólnoty, oraz Natanaela Kagwima z Kenii. Jak sami
mówią, do Łomianek trafili przypadkiem, choć nie
uznają przypadków. Wcześniej pracowali w Portugalii,
Kenii, Ugandzie i Ameryce Południowej.

Ojciec Silvanus Stock z Tanzanii
foto: Piotr Bułas

Wyjaśnienie decyzji władz Zgromadzenia jest proste.
Łomianki mają stać się bazą, która umożliwi im pracę
w Europie Wschodniej, głównie na Białorusi, Ukrainie
i w Rosji. Jednak misjonarze nie zamierzają naszego
miasta traktować jedynie jako przystani
i miejsca odpoczynku. Również tutaj widzą dla siebie pole do działania: „Chcemy
wśród Polaków szerzyć Nową Ewangelizację, czyli budzić to, co już macie, umacniać
wiarę wśród ludzi ochrzczonych, którzy nie są radośni swoją religią”. Czy im się to udaje widać w trakcie
niedzielnej mszy. Wystarczy przyjść „do
namiotu”, czyli do kościoła przy ulicy
Rolniczej 219 i wsłuchać się w spokojne,
proste kazanie, poczuć radosną atmosferę tego miejsca. Tworzy ją nie tylko
tłum ludzi, śpiew przy akompaniamencie gitar, bębnów i organów, ale przede

W Polsce macie dużo
świętych, tu w namiocie też są święci

Kochać to znaczy przebaczać,
to znaczy też kochać nieprzyjaciela.
Czy możesz kochać nieprzyjaciela?
Misja w Łomiankach?
Decyzję o założeniu placówki w Polsce przyjęli ze
zdziwieniem, ponieważ zasada, którą kierują się
misjonarze tego zgromadzenia, to docieranie tam
gdzie ludzie nie słyszeli o Chrystusie. I dlatego
przybycie do Łomianek, w centrum katolickiego
kraju, było dla nich niespodzianką.

wszystkim prostota i skromność samych misjonarzy.
Silvanus zapowiada organizację kursów gry na bębnach, spotkania modlitewne dla różnych grup (młodzieży, rodzin), a w przyszłości wyjazdy do krajów,

Nasza praca w Polsce
to obudzić ducha,
bo jeżeli Polacy mają dużo
łaski to muszą być razem

z których pochodzą, na akcje wolontariackie. Będą
organizować też kursy języka suahili dla osób wyjeżdżających. Planują działania dotyczące edukacji
międzykulturowej, współpracę ze szkołami, dziećmi,
młodymi. Chęć angażowania się w działania lokalne
poznaliśmy podczas Orszaku Trzech Króli, w którym
Silvanus wcielił się w rolę króla Baltazara.
Cały czas uczą się języka polskiego i polskich obyczajów, są chętni do dyskusji, pełni pasji, a jednocześnie
otwarci, potrafiący żartować z samych siebie. Podczas
spotkania odczuwałam ich życzliwość, i chyba o to
uczucie – którego często nam brakuje – chodzi.
Niebawem ukaże się płyta z muzyką afrykańską, nagrana przez Misjonarzy Konsolata. Silvanus obiecał, że
miesięcznik i portal Lomianki.info otrzyma kilka krążków dla swoich czytelników.

Trochę faktów...
Założycielem zgromadzenia był Włoch, bł. Józef Allamano. W 1880 roku został mianowany przez biskupa kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Turynie, w którym pracował przez 45 lat jako rektor.
Prawdy wiary głosił w sposób czytelny i prosty. Zgromadzenie liczy ponad 1000 misjonarzy z różnych stron
świata, pracujących w 26 krajach. W Afryce i Ameryce
Płd. zajmują się nie tylko ewangelizacją, ale także pomocą humanitarną: budowaniem szkół, szpitali i studni, pomocą najuboższym na przedmieściach wielkich
miast. W Europie działają w 5 krajach i zajmują się
głównie nową ewangelizacją i animacją misyjną.
Sylwia Maksim-Wójcicka

Orszak Trzech Króli w Łomiankach, 6 stycznia 2014 r.
foto: Piotr Bułas

Kontakt:
ul. Rolnicza 2019, Łomianki/Kiełpin
www.consolata.pl

Oszark Trzech Króli w Łomiankach zobacz na www.video.lomianki.info
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Budżet Łomianek na 2014 rok
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O merytoryczną opinię na temat podjętej Uchwały Budżetowej – jednej z ważniejszych podejmowanych uchwał –
poprosiliśmy przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Grądzkiego, burmistrza Tomasza Dąbrowskiego oraz radnych
Marię Zalewską i Marcina Etienne. Otrzymane opinie poniżej...

JAN GRĄDZKI
Przewodniczący Rady Miejskiej
Budżet dla burmistrza czy mieszkańców? Ustalenie i właściwe dopracowanie budżetu jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju każdej
Gminy.
Wielokrotnie zwracałem się do burmistrza Dąbrowskiego z propozycją wspólnych ustaleń co do priorytetów
zadań inwestycyjnych w naszej gminie – bez odzewu do
dnia, gdy piszę te słowa. Przypomnę, że projekt budżetu
powinien być omówiony i uzgodniony przez burmistrza
(lub właściwych urzędników) oraz komisje Rady Miejskiej,
a następnie przedstawiony Radzie Miejskiej wraz z uzasadnieniem w celu podjęcia uchwały budżetowej. Niestety,
burmistrz Dąbrowski ani razu nie spotkał się w tej sprawie
z Komisjami oraz dopuścił – co jest wręcz karygodne – aby
na posiedzenia Komisji nie przyszedł żaden z kompetentnych urzędników od inwestycji.
Wobec powyższego, radni na Sesji 30 grudnia ubiegłego roku wprowadzili zadania inwestycyjne, które
zostały pominięte w projekcie uchwały budżetowej
przez burmistrza Dąbrowskiego.
Dotyczyło to także ważnych zadań ujętych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej. Wprowadzili również zadania,
których realizacji domagały się Rady Osiedlowe oraz
sołtysi, m.in.: opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza, Szpitalnej,
Rzemieślniczej, Rajskiej i Kaktusowej; kontynuacja zadań
inwestycyjnych na ul. Majowej i Jagodowej; przebudowa
ul. Poniatowskiego – odwodnienie; budowa odwodnienia
ul. Wiklinowej; budowa pętli dla linii ŁZ – Kołłątaja.
Radni wprowadzili także zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców: dofinansowanie zakupu bojowego samochodu strażackiego dla OSP w Dziekanowie
Polskim, co pozwoli na aplikowanie o dodatkowe środki
z FUE i zakupienie samochodu, który na tym terenie jest
szczególnie potrzebny. Ponadto: oświetlenie dróg opaskowych od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka oraz od ul.
Wiosennej do ul. Kołłątaja.
Jeżeli chodzi o oświatę: poprawa stanu infrastruktury
edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej
(kończy się ważność pozwolenia budowlanego); budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej (zwiększenie środków – na
uporządkowanie terenu) oraz realizację II etapu budowy
wielofunkcyjnego boiska w Dziekanowie Bajkowym.

Poparcie
dla burmistrza
topnieje...
Po tym jak już na początku kadencji
burmistrz Dąbrowski dobrowolnie
pozbawił się koalicjanta w postaci
klubu radnych „Łączą Nas Łomianki”,
teraz zaczyna tracić poparcie
„swoich” radnych.
O przyczynach wystąpienia z klubu
dowodzonego przez Tadeusza
Krysteckiego, jedynego klubu,
który jest zależny od burmistrza,
zapytaliśmy radną Elżbietę Podolską.

4
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Czy słuszna jest realizacja tych zadań – pozostawiam
ocenie mieszkańców.
Na Sesji Rady Miejskiej radni zgrupowani wokół Tadeusza
Krysteckiego przegłosowali wniosek o zamknięcie dyskusji, a burmistrz Dąbrowski opuścił salę obrad, zabierając
ze sobą obsługę prawną Sesji. Dalsze obrady przestały go
interesować. Czyżby chciał uniknąć odpowiedzi na trudne pytania? Te destrukcyjne działania burmistrza i wspomnianych radnych mogą spowodować, że uchwała będzie zaskarżona. Wierzę jednak, że większość radnych jest
zdeterminowanych, aby wymienione zadania zrealizować
i jeżeli będzie trzeba – ponownie je zgłosi.
Na przełomie lutego i marca będą do dyspozycji tzw.
wolne środki – kilka milionów złotych. Mam nadzieję,
że wtedy burmistrz Dąbrowski znajdzie czas i razem
z Radą Miejską ustali, jakie nowe zadania powinny być
realizowane w pierwszej kolejności. Chyba, że nadal
będzie stosował taktykę działań doraźnych oraz lekceważenia radnych spoza swojego klubu. A przecież wszyscy
radni zostali wybrani przez mieszkańców w wolnych wyborach i każdy, a szczególnie urzędnik państwowy powinien to uszanować. Uważam, że zawsze trzeba szukać
porozumienia dla dobra społecznego, niezależnie od
osobistych sympatii i antypatii.

PIOTR RUSIECKI
Wiceburmistrz Łomianek
Radni opozycji znowu odrzucili propozycje mieszkańców zgłoszone
przez burmistrza. To już kolejny w tej
kadencji projekt budżetu, który radni przewracają do góry
nogami. Część ich propozycji jest niezgodna z prawem
a części nie można zrealizować ze względów formalnych
i merytorycznych. Na łamach Gazety Łomiankowskiej.pl
a także na stronie www.lomianki.pl wkrótce poinformujemy mieszkańców o merytorycznych powodach braku
możliwości realizacji poszczególnych zadań zaproponowanych przez radnych. W poprzednich propozycjach
zmian do budżetu radni naruszyli przepisy i łamali prawo
co wytknęła kilkukrotnie RIO (Reginalna Izba Obrachunkowa). Obecnie uchwała budżetowa jest zaskarżona i decyzje w sprawie jej zgodności z prawem podejmie RIO.
Po pięciu kolejnych odmowach na piśmie sprostowań
przesłanych przez Urząd Miejski do redakcji Lomianki.info
przez redaktora dziękuję za możliwość publikacji stanowiska burmistrza w sprawie dotyczącej budżetu.

Klub Radnych Niezależnych „Łomianki”,
jest klubem radnych wspierających bezpośrednio burmistrza Łomianek, pana
Tomasza Dąbrowskiego.
Zdecydowałam się wystąpić z klubu „Łomianki”, aby móc głosować zgodnie ze
swoim sumieniem, i w moim mniemaniu,
zgodnie z interesami mieszkańców gminy.
Nie zgadzam się z wieloma aspektami polityki społecznej uprawianej przez pana
burmistrza Tomasza Dąbrowskiego. Sądzę, iż jest ona aspołeczna, traktowana
instrumentalnie, a grupy mieszkańców
wykorzystuje się jako kartę przetargową
w sporze z Radą Miejską. Możliwe, że jest
ona skuteczna politycznie i propagandowo, lecz budzi mój sprzeciw. Piastując
funkcję burmistrza niezbędna jest wrażliwość społeczna, którą nasi włodarze
utracili.

MARCIN ETIENNE
Radny Rady Miejskiej
Przedłożony radnym projekt budżetu na 2014 rok, bez jakichkolwiek konsultacji należy traktować
w kategorii kiepskiego żartu Burmistrza Tomasza
Dąbrowskiego. Z uchwały usunięto niemal wszystkie
zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane
w ubiegłym roku, bądź to z powodów opieszałości Urzędu, bądź też z powodu prywatnych animozji wiceburmistrza Piotra Rusieckiego w stosunku do mieszkańców
wybranych terenów.
Pomimo licznych wniosków burmistrz tradycyjnie
już „zapomniał” o inwestycjach oświatowych, w tym
tradycyjnie o szkole w Sadowej. Pominął zadania dotyczące rozpoczętych już inwestycji drogowych na terenie Dąbrowy oraz w Łomiankach Górnych. Odłożył do
szuflady gotowe projekty modernizacji i odwodnienia dróg (np. w ul. Wiklinowej). Zignorował sprawy
bezpieczeństwa gminy pomijając wniosek na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie
Polskim.
Zaproponował za to pakiet zadań, które wzbudziły
wśród radnych bądź ogromne zdumienie (wykonanie
projektu pod inwestycję budowy drogi prowadzącej do
puszczy), bądź też liczne kontrowersje. Radni nie zgodzili
się m.in. na przekazanie ponad miliona złotych WYBRANYM mieszkańcom w celu wykupu od nich gruntów pod
al. Chopina. Precedens ten spowodowałby w przyszłości
zahamowanie inwestycji drogowych na terenie gminy.
Każdy właściciel gruntu oczekiwałby bowiem (i słusznie)
na to, że gmina odkupi od niego udziały w planowanej
inwestycji drogowej, której jest choćby w najdrobniejszej części właścicielem.
Zobowiązań należy dotrzymywać. Dlatego też w wyniku wielu spotkań i uzgodnień, radni postanowili
przywrócić wszystkie zdjęte, niezrealizowane przez
burmistrza zadania inwestycyjne, w szczególności
te, dla których została już opracowana dokumentacja.
Na koniec chciałbym zaznaczyć, że wprowadzone przez
radnych zmiany do projektu uchwały budżetowej w najmniejszym stopniu nie spowodowały zwiększenia deficytu budżetowego.
Radna Maria Zalewska nie odpowiedziała.

Nie chcąc być postrzeganą jako osoba
nielojalna i aby móc głosować zgodnie
ze swoimi przekonaniami zdecydowałam się wystąpić z klubu i pozostać radną
niezależną.
Ostatnie wydanie Gazety łomiankowskiej.pl w pełni przekonuje mnie o słuszności mojej decyzji. Publiczne piętnowanie
radnych, którzy nie poparli budżetu burmistrza jest karygodne. Otóż Pan burmistrz
zapomniał, że to radni Rady Miejskiej
reprezentują mieszkańców, znają ich potrzeby, i zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym w ich imieniu składają wnioski
do budżetu gminy. Burmistrz w minimalnym stopniu uwzględnił wnioski radnych
– a zatem mieszkańców, wyrzucił z budżetu zadania, których nie zrealizował,
wprowadził nowe, czasami bardzo dziwne – bo jak można uzasadnić konieczność

budowy stadionu piłkarskiego w Łomiankach, skoro są dziurawe, nieoświetlone
ulice, pękające w szwach szkoły, chaos
urbanistyczny, bo brak jest funduszy na
planowanie przestrzenne. Burmistrz nie
konsultował z radnymi projektu budżetu –
bo czyż przedłożenie Radzie Miejskiej gotowego budżetu z pozytywną opinią RIO
można nazwać konsultacją?
W gazecie łomiankowskiej.pl pan burmistrz powołuje się na pozytywną opinię
RIO (Regionalna Izba Obrachunkowa),
która jakoby ma przekonać czytelników,
że przygotowany przez urząd budżet gminy Łomianki na 2014 rok jest dobrym budżetem dla mieszkańców.
Pan burmistrz zapomniał poinformować
czytelników, że RIO ocenia budżet gminy tylko pod względem formalno prawnym, a nie
merytorycznym.
Elżbieta Podolska

Zobacz video-relację na: www.video.lomianki.info
2014-02-03 19:35:51
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Czy znowu zamkną Dom Kultury?
W grudniu 2013 roku Dom Kultury został zamknięty, co jak się okazało było dość uciążliwe i często niezrozumiałe dla mieszkańców Łomianek. O działania jakie powinny być podjęte, aby uniknąć podobnych
sytuacji w przyszłości – zapytaliśmy radnych Rady Miejskiej i dyrektora Domu Kultury.

EWA SIDORZAK
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
Burmistrz Łomianek zamyka Dom Kultury, a Dyrektor placówki lata sobie samolotami za publiczne pieniądze…
10 grudnia 2013 roku zamknięto Dom Kultury (DK).
Decyzja Burmistrza zszokowała radnych i mieszkańców. Wcześniej, w listopadzie, Rada Miejska zdecydowała o przeprowadzeniu w DK kontroli wydatkowania
środków publicznych. 10 grudnia rozpoczęto kontrolę,
członkowie Komisji Rewizyjnej próbowali dostać się
do budynku DK. Niestety bez rezultatu – drzwi były
zamknięte, a na szybie wisiał plakat informujący o zamknięciu DK... przez Radę Miejską. Stojąc przed DK widzieliśmy wewnątrz pracowników, którzy nie reagowali
na nasze próby dostania się do środka. Wreszcie, po
30 minutach udało nam się wejść. Jak nas poinformowano, Dyrektor Manasterski był chory, w jego zastępstwie przyjęli nas inni pracownicy.
Ponieważ nie wystraszyły nas ani plakaty, ani nie zniechęciło zimno i zamknięte drzwi, i w końcu udało nam
się wejść, Burmistrz uznał, że trzeba nas wyrzucić. Pojawił
się Komendant Straży Miejskiej, który poinformował, że
„otrzymał doniesienie o wtargnięciu do pomieszczeń publicznych i prosi o ich opuszczenie”. Aby uniknąć zaostrzenia sytuacji i być może użycia bezpośrednich środków
przymusu (sic!), opuściliśmy DK. W następnych dniach,
nie wpuszczono nas do środka.
W końcu Komisji Rewizyjnej udało się wejść do DK już po
jego otwarciu, czyli 7 stycznia br. Być może te 4 tygodnie
potrzebne były Dyrektorowi do przeprowadzenia jakichś
działań, ale jakich? Całe zamieszanie i przedstawienie (nomen omen w Domu Kultury) były zbędne. Urząd, to nie
teatr! Rozumiem, że nie dla wszystkich jest to oczywiste.
Czego boi się Burmistrz?
Dom Kultury prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną. Działalność, za którą mieszkańcy ponoszą opłaty,
to przede wszystkim zajęcia dla dzieci i młodzieży. Z przekazanych nam dokumentów wynika, że
w 2013 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 380.399 zł.
Działalność nieodpłatna, to przede wszystkim „Teatr
Miejsce”, instytucja, która choć nie istnieje (nie ma o niej
wzmianki w żadnym z dokumentów regulujących funkcjonowanie DK), ponosi koszty. Wyniosły one w 2013 r.
(zgodnie z otrzymanymi dokumentami) 89.459 zł. (bez
kosztów stałych, czyli sprzątania, energii, wynagrodzenia).
Rekonstrukcja bitwy kosztowała DK 53.151 zł, a potańcówki i benefisy: 45.891 zł.
Łączna roczna dotacja w 2013 r. od Gminy dla DK,
z podatków mieszkańców, to kwota 1.446.750,32 zł.
W tym bilety lotnicze dla Dyrektora.

Wstępne wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną wykazują, że: W grudniu 2013 r. Dyrektor Domu
Kultury posiadał do dyspozycji środki pieniężne w kwocie
189.582,44 zł.; Na dzień zamknięcia – 10.12.2013 r. na koncie DK było 128.942,15 zł.; Wypłacono wszystkie wynagrodzenia, łącznie z tymi, które dotyczyły Teatru Miejsce i spektaklu w dniu 9.12.2013, na którym Burmistrz poinformował,
że od 10.12 jednostka będzie zamknięta. Nie poinformował
jednak rodziców dzieci, którzy swoje maluchy przywozili
na zajęcia płatne. Dokumentacja finansowa nie wykazała
zobowiązań wymagalnych (koniecznych do zapłaty), o których Burmistrz informował radnych podczas sesji.
Zamknięcie Domu Kultury przez Burmistrza Łomianek
było aktem całkowicie nieuzasadnionym i szkodliwym
społecznie, powodującym niepotrzebne utrudnienia
dla mieszkańców.
Odpowiedzialność za zaistniałą sytuację, z formalnego
punktu widzenia ponosi Dyrektor, ale wszyscy wiemy, że to
nie Dyrektor pociągał za sznurki w tym przedstawieniu, lecz
Burmistrz Łomianek, który sprawuje nadzór nad jednostką.
Dodatkowo, zachodzi pytanie, kto pokryje koszty całej tej
propagandowej akcji? Kto zwróci do budżetu Gminy pieniądze wydane na drukowanie i rozwieszanie kłamliwych,
plakatów, których druk został wcześniej zlecony.
DK, to nie prywatne przedsiębiorstwo Burmistrza czy
Dyrektora i każdy, kto zarządza środkami publicznymi
musi o tym pamiętać. Musi pamiętać również o składaniu
rzetelnych planów finansowych i pamiętać, że zgodnie
z prawem dokonywanie wydatków następuje w sposób
celowy i oszczędny.

MIŁOSZ MANASTERSKI
Dyrektor Domu Kultury
Jedynym rozwiązaniem jest zmiana składu Rady Miejskiej, w której
opozycyjna większość jest przeciwna kulturze w naszym mieście, szczególnie takim
działaniom jak Teatr Miejsce i rekonstrukcja Bitwy
pod Łomiankami. Radni pokazali to trzykrotnie odmawiając zwiększenia środków na działalność kulturalną na
kolejnych sesjach Rady Miejskiej. Czy można pozwolić,
by w jakimkolwiek mieście radni odcinali finansowanie
instytucji kultury, bo nie podoba im się repertuar teatru,
opery, eksponaty w muzeum albo obraz w galerii? Sztuka jest po to, by się nad nią zastanawiać, dyskutować, by
pobudzać do myślenia i rozwoju. Tylko w ubiegłym roku
gościli u nas: Ernest Bryll, Kazimierz Kutz, Adam Ferency, Jan Nowicki, Stanisława Celińska, Ireneusz Krosny,
Grzegorz Halama, Marek Kondrat, Jan Pietrzak, Zbigniew
Masternak. Gościliśmy także artystów z Hiszpanii, Austrii
i Niemiec, Japonii, Chin, Rosji i Ukrainy. 8 tys. widzów Bi-

TYM RAZEM SIĘ UDAŁO

twy pod Łomiankami zagłosowało we wrześniu 2013 r.
za takim Domem Kultury. Mamy coraz lepszą kadrę pracowników, coraz skuteczniej pozyskujemy sponsorów
i dotacje. Dlaczego radni opozycyjni stawiają się ponad
mieszkańcami, którzy chętnie i licznie przychodzą na
nasze wydarzenia takie jak „Potańcówki” czy spektakle
Teatru Miejsce? Dlaczego to się nie podoba, że mamy
bogatą działalność i że mieszkańcy Łomianek przychodzą do nas, a zdaniem radnych nie powinni? To co robią
radni, to jest klasyczny „czarny PR”, gra polityczna, prowadzona z myślą o tegorocznych wyborach.

GRZEGORZ POROWSKI
Komisja Społeczna Rady Miejskiej
Podobna sytuacja się nie powtórzy,
jeżeli pracownicy Urzędu Gminy i Domu Kultury będą działać zgodnie
z obowiązującym prawem. Przypominam: „Dom Kultury
w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Organizatorem
Domu Kultury jest Gmina Łomianki. Nadzór nad Domem
Kultury sprawuje Rada Miejska w Łomiankach za pośrednictwem Burmistrza Łomianek. Domem Kultury kieruje
Dyrektor, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz”. Dlatego decyzja o zamknięciu Domu Kultury nie
może być podjęta bez uzgodnienia z Radą Miejską. Takich
uzgodnień nie było i zamykanie Domu Kultury bez decyzji
Rady Miejskiej jest niezgodne z prawem.
Zamknięcie Domu Kultury było spowodowane jego sytuacją finansową. Uważam, że na przyszłość należy dokładniej planować budżet i w pierwszej kolejności opłacać
rachunki za sprawy, które są niezbędne do funkcjonowania Domu Kultury. Nie można wydawać pieniędzy na „fajerwerki” nie mając zapewnionych środków na opłacenie
np. mediów.
Dobre zarządzanie, planowanie i przestrzeganie dyscypliny finansowej gwarantuje, że podobna sytuacja nie
powtórzy się.
Uważam, że decyzja o zamknięciu Domu Kultury miała na
celu tylko podgrzanie atmosfery w gminie. Obawiam się,
że w bieżącym roku, który jest rokiem wyborczym, możemy spodziewać się jeszcze wielu podobnych decyzji.
Ważne, by skutki takich działań nie szkodziły gminie i jej
mieszkańcom.

9 stycznia 2014 r. odbyły się wybory do rad sołeckich i osiedlowych. To kolejne podejście do wyborów i tym
razem fekwencja pozwoliła mieszkańcom Łomianek Centralnych, Łomianek Pawłowo i Kępy Kiełpińskiej na
podjęcie wiążących decyzji. Czym chcą się zająć nowi przedstawiciele mieszkańców...?

PIOTR BARTOSZEWSKI

CEZARY SKARBEK

WOJCIECH TARNAWSKI

ŁOMIANKI CENTRALNE
Jestem otwarty na inicjatywy i pomysły
mieszkańców Osiedla, a pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkańców
poczytuję sobie jako własny priorytet. Osobiście cenię
sobie umocnienie relacji społecznych na osiedlu i większą
integrację wśród mieszkańców, w co planuję się czynnie
zaangażować. Ważna jest dla mnie współpraca z Burmistrzem Miasta, aby poprzez synergię działań wspólnie budować lepsze Łomianki.

KĘPA KIEŁPIŃSKA
Podstawowymi sprawami jakimi chcielibyśmy się zająć w naszej kadencji są: doprowadzenie do stanu użytkowania dróg:
6. Pułku Piechoty, Brzegowej, Podwale oraz Gajowej; oświetlenie w.w. dróg; dociągniecie wodociągu do sołectwa;
wyznaczenie oraz utwardzenie drogi przeciwpowodziowej
wzdłuż wału.

ŁOMIANKI PAWŁOWO
Najważniejsze zadania na najbliższe miesiące: Współdziałanie z Urzędem Miasta w
sprawie realizacji zadań inwestycyjnych,
które znalazły się w budżecie Gminy w 2014 r.; Podjęcie działań
w celu jak najszybszego uzupełnienia brakującego fragmentu
sieci oświetleniowej ul. Jeziornej w rejonie jeziora Pawłowskiego; Przygotowanie wniosków do Burmistrza Łomianek
w sprawie niezbędnych inwestycji drogowych, które należy
w najkrótszym czasie wykonać na terenie osiedla.

fo
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st14.indd 5

5
2014-02-03 19:35:52

POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE K
Żonglerka wyburzeniami.
Pozwalam sobie – w ramach polemiki –
przedstawić kilka uwag, jakie nasunęły mi
się po spotkaniu mieszkańców Łomianek,
przestraszonych przez Stowarzyszenie Łomianki Razem.
Manipulacja „wyburzeniami” przyniosła niestety zamierzony skutek. Widziałem autentyczny
strach na twarzach osób oglądających ogromne
zdjęcia z zaznaczonymi budynkami do wyburzenia przewidzianymi w koncepcji wariantu I budowy trasy S-7, tj. podniesienia kategorii dotychczasowej drogi DK-7 do rangi drogi ekspresowej.
Przekaz, chyba specjalnie niejasno napisanego artykułu w Gazecie Łomiankowskiej nr 38
z dnia 08-11-2013 r. , jak i ulotki rozpowszechnianej wśród mieszkańców brzmiał: żadnych kładek, modernizacji, udrożnień na dotychczasowej trasie wzdłuż ul. Kolejowej i Pułkowej,
bo grozi to ogromnymi wyburzeniami.
W tym kontekście postanowiłem zasięgnąć informacji u źródła – załączam list GDDKiA w tym
przedmiocie. Sprawa tak bardzo potrzebnych
usprawnień i punktowych udrożnień ruchu na
drodze krajowej DK-7 jest dopiero na etapie koncepcji przedplanistycznej i przed podejmowaniem
jakichkolwiek decyzji, a już „Łomianki Razem”
– nie wiedząc jeszcze, o co dokładnie chodzi – są
przeciw. A przecież tą drogą, niezależnie od wybudowania S-7, będziemy dalej jeździć do Młocin,
na Bielany, Żoliborz, do centrum i południowych
dzielnic Warszawy. Natężenie ruchu, zgodnie
z oficjalnymi prognozami, nadal będzie wzrastać.
Dlatego modernizacja dotychczasowej trasy
jest konieczna i nieunikniona. Prawdą jest tylko
to, że prezentowany do celów porównawczych
przez GDDKiA wariant I, zakładający podniesienie kategorii dotychczasowego wylotu DK-7 do
rangi drogi ekspresowej, przewidywał wyburzenia. Skoncentrujmy się więc na odrzuceniu tego
wariantu, bo po to właśnie został przedstawiony.
Osobiście uważam, że w GDDKiA nikt poważnie
nie traktuje realizacji tego wariantu. Pokazywanie
skali wyburzeń służy jedynie ukazaniu jego bezcelowości i wybraniu wariantu II od lat preferowanego przez GDDKiA w istniejącej rezerwie przez
Dąbrowę i KPN.
Sprawa kładek – jak zrozumiałem członkowie
Stowarzyszenia Łomianki Razem są zdecydowanie im przeciwni, a przecież to nie oni będą po nich
chodzili, więc niech się nie wypowiadają za tysiące mieszkańców Dąbrowy, którzy prawie z każdą
sprawą (lekarz, apteka, bank, urząd, szkoła), muszą biegać na drugą stronę ulicy Kolejowej. Pokazywanie zdjęcia kładki z epoki „wczesnego Gierka”
to kolejne nadużycie. Dziś buduje się inaczej – dla
równowagi załączam zdjęcie nowoczesnej kładki.
Mówienie natomiast o windach przy kładkach,
że nie zdadzą egzaminu, bo będą niszczone, to
wręcz obrażanie mieszkańców Dąbrowy. Z góry
zakłada się bowiem, że mieszkają tam wandale
i chuligani. Na tej zasadzie nie powinno się nigdzie
w miejscach publicznych budować wind czy wiat
przystankowych.
Po moim wystąpieniu na spotkaniu, w którym skoncentrowałem się głównie na pokazaniu
negatywnych stron wariantu II przez Dąbrowę
i KPN, zarzuca mi się, że nie pokazuję żadnej alter-

Dla dzieci i z myślą o dzieciach!
W grudniu 2013 r. na łamach miesięcznika Lomianki.info (nr 9/2013) ukazał się
artykuł „Integracyjne spotkanie Mikołajkowe”, a w nim szereg nieprawdziwych,
niepełnych i zmanipulowanych informacji.
Jakże nieetyczne i wręcz niesmaczne jest
wykorzystywanie do politycznych rozgrywek dzieci, zwłaszcza tych niepełnosprawnych.
Nieprawdą jest, że „burmistrz odmówił
wsparcia finansowego” organizacji imprezy, która miała miejsce 7 grudnia w Domu
Kultury.
1 grudnia w ICDS zorganizowane zostały
„Integracyjne Mikołajki, czyli Gwiazdka Marzeń 2013” dla wszystkich dzieci tj. dla niepełnosprawnych i sprawnych z terenu naszej
gminy. Spotkanie było okazją do integracji i
zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca
Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych
„Swing-Duet”, a sfinansowała Gmina Łomianki.
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natywy. Szkoda, że nie przytoczono wystąpienia
pana Bogdana i pana Gutowskiego, którzy mówili, że najlepszym rozwiązaniem dla Łomianek
– nie na zasadzie wybrania „mniejszego zła” – jest
trasa nadwiślańska, inaczej zwana Nadwiślańską Obwodnicą Łomianek. Od dawna jestem
zdecydowanym zwolennikiem takiego rozwiązania. W kilku punktach powiem dlaczego:
1. Bo dawałaby trwałą możliwość zabezpieczenia Łomianek i całego rejonu przed zagrożeniem powodzią.
2. Bo przebiegałaby z dala od zwartej zabudowy Łomianek.
3. Bo dałaby możliwość podłączenia „trasy legionowskiej” bez potrzeby przejeżdżania i przecinania ze wschodu na zachód Łomianek
Zadaniem projektantów byłoby takie jej zaprojektowanie, aby zminimalizować negatywne
oddziaływanie na środowisko. Uważam, że tam,
gdzie oba warianty (ten nadwiślański i tan przez
Dąbrowę i KPN) kolidują w jakimś stopniu z Naturą 2000 decydować powinna troska o ludzi.
Pod tym względem na pewno lepsza jest trasa
nad Wisłą (rzadka zabudowa, duże odcinki w
ogóle niezabudowane, kierunek wiatrów, czynnik
przeciwpowodziowy, możliwość budowy bez kolizji z dotychczasowym ruchem i bez wyburzeń).
Nie jest prawdą, że trasa nadwiślańska jest wariantem zbyt kosztownym. Zapytuję, na podstawie jakich materiałów oparte jest to stwierdzenie.
Wg. naszych informacji i oficjalnych materiałów
1 km tej trasy, łącznie z wałem przeciwpowodziowym, byłby znacznie tańszy od 1 km wariantu
tzw. mszczonowskiego (przez Dąbrowę, Wólkę
Węglową, a dalej częściowo tunelem przez Chomiczówkę i Bemowo).
Na marginesie, dziwię się członkom i sympatykom Stowarzyszenia Łomianki Razem, wywodzących się głównie z właścicieli terenów i działek w dolinie Wisły, dążących do odrolnienia tych
niezabudowanych pól i przeznaczenia ich pod
intensywną zabudowę, że nie są zwolennikami
tego rozwiązania. Rozpatrzmy tu czynnik komunikacyjny i załóżmy na chwilę, że ich plany zostaną zrealizowane. Na dotychczasowych polach
zamieszka tysiące mieszkańców, nowych użytkowników dróg do Warszawy. Żeby wyjechać
z Łomianek będą musieli się przedzierać przez
ul. Rolniczą, Warszawską do Kolejowej, a nawet
dalej do planowanej mszczonowskiej – zabierze
im to mnóstwo czasu. Natomiast Trasa Nadwiślańska – inaczej Nadwiślańska Obwodnica
Łomianek – dawałaby im możliwość szybkiego
włączenia się do drogi ekspresowej z możliwością jazdy w obu kierunkach, a również na drugą
stronę Wisły trasą legionowską.
Chciałbym podkreślić jeszcze raz znaczenie czynnika przeciwpowodziowego. Czekanie na budowę wałów, na które nie ma funduszy
może zakończyć się dramatycznie. Według oficjalnych danych ok. 90% obszaru naszej gminy
to tereny zalewowe, a Trasa Nadwiślańska pozwoliłaby ten problem skutecznie rozwiązać.
Oba w/w czynniki podniosłyby też wartość
ziemi, o której odrolnienie i prawo do zabudowy zabiega Stowarzyszenia Łomianki Razem.
Lobbujmy więc wspólnie za przywróceniem tego
wariantu do ponownego, rzetelnego rozpatrzenia.

Burmistrz Łomianek zaprosił 14 listopada br. wszystkie organizacje pozarządowe
działające na terenie naszej gminy, a mające pod opieką dzieci niepełnosprawne,
do włączenia się w organizację wydarzenia.
Wiele z nich potwierdziło wolę współpracy
zarówno z Gminą, jak i Stowarzyszeniem
i z różnym skutkiem przyczyniło się do organizacji „Integracyjnych Mikołajek”. Były
też takie organizacje, jak Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskich z Prezes Mariolą Niecikowską na czele oraz czonkiem Zarządu Osiedla
Łomianki Stare, Magdaleną Wójcicką (PO),
które do końca nie odpowiedziały na apel
burmistrza.
W zorganizaowaniu „Integracyjnych Mikołajek, czyli Gwiazdki Marzeń 2013” udział
wzięło kilkaset osób. Ponad 500 sprawnych
i niepełnosprawnych. Relację z wydarzenia
mogliście Państwo obejrzeć w poprzednim
numerze „GŁ.pl" oraz na www.lomianki.pl.
Beata Duch-Kosiorek
Sekretarz Gminy Łomianki
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Zanim będziemy uzgadniać wspólne stanowisko z sąsiednimi
gminami i dzielnicami
Warszawy, spróbujmy uzgodnić stanowisko łomiankowskie i przemówić na zewnątrz jednym
głosem.

Z poważaniem,
również w imieniu Stowarzyszenia Ochrona Puszczy Kampinoskiej
Wojciech Berger
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Nie upolityczniajmy wszystkiego!
Pani Sekretarz Beata Duch-Kosiorek opublikowała w Gazecie Łomiankowskiej (nr 41)
tekst dotyczący jakoby „nieprawdziwych i niepełnych informacji" na temat braku zaangażowania się burmistrza w organizację Integracyjnego Spotkania Mikołajkowego dla Dzieci
Niepełnosprawnych.
Pani Sekretarz nie brała udziału w wydarzeniu, w którym każdorazowo uczestniczy około
100 dzieci niepełnosprawnych. Z treści listu
wynika, że nie rozumie też idei tego tradycyjnego już Spotkania, adresowanego do dzieci,
które ze względu na swoją sytuację i często
stan zdrowia, nie mogą uczestniczyć w wydarzeniach głośnych, w towarzystwie kilkuset innych osób. Dlatego nasze coroczne Spotkania
są kameralne, bez hałasu i głośnej muzyki.
Nie mogę też przejść obojętnie nad pierwszym zdaniem tekstu pani Sekretarz. Impreza
organizowana od kilkunastu lat przez osiedle
Łomianki Stare nigdy nie była polityczna. Ze
smutkiem przyznaję, że od 3 lat wszystkie działania, których nie współtworzy burmistrz, są
nazywane politycznymi. To wprowadza bardzo

dużo złych emocji i powoduje niezrozumienie
wśród mieszkańców. Tak robić nie wolno.
Przypomnę tylko, że Zarząd Osiedla po raz
pierwszy miał problemy z organizacją imprezy już rok temu. W 2013 r. Burmistrz odmówił
wsparcia, a kiedy Rada Miejska zdecydowała
o przeznaczeniu środków na organizację Spotkania, Burmistrz nie przekazał nam tych funduszy. Spotkanie sfinansowaliśmy z pomocą
osób prywatnych (5.300 zł), oraz ze środków
osiedla (1.500 zł). Dzięki temu dzieci niepełnosprawne spotkały się ze św. Mikołajem, uczestniczyły w zabawach i konkursach, poznały nowych przyjaciół i otrzymały słodkie prezenty.
Widząc reakcję pani Sekretarz obawiam
się, że Spotkanie w 2014 roku może się już nie
odbyć. Być może nie dostaniemy sali, albo ponownie Gmina odmówi nam wsparcia. Będzie
to wielka szkoda, ponieważ wiem, że dzieci
i ich rodzice naprawdę czekają na ten doroczny wspólny wieczór.
Mariola Niecikowska
Przewodnicząca Zarządu Osiedla
Łomianki Stare

> > > > > > Szukasz miejsca, gdzie możesz się podzielić swoimi opiniami?
Zapraszamy na www.moje.lomianki.info
2014-02-03 19:35:53
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E KONSULTACJE ŚMIECIOWE HOROSKOP
30 stycznia w ICDSie odbyły się, zorganizowane przez Urząd Miejski, „konsultacje społeczne”, których celem była ocena i analiza wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki.
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W spotkaniu uczestniczyło około 50 osób
w tym, obok mieszkańców, przedstawiciele rad
sołeckich i osiedlowych oraz
radni Rady Miejskiej i urzędnicy.
Na wstępie zastępca burmistrza Piotr Rusiecki zaprezentował efekty wprowadzenia „rewolucji śmieciowej” w Łomiankach. Zdaniem Urzędu po siedmiu miesiącach
obowiązywania w naszym kraju „ustawy śmieciowej”, w Łomiankach system działa prawidłowo. Trochę innego zdania byli mieszkańcy i przedstawiciele mieszkańców z Rad
Osielowych i Rady Miejskiej. Zwracano uwagę m.in. na potrzebę zwiększeszania częstotliwości odbioru odpadów segregowanych. Zgłoszono też potrzebę zorganizowania tzw. gratobusa, który odbierałby śmieci wielkogabarytowe bezpośrednio od mieszkańców. Zwracano uwagę na niewystaczającą informację o możliwości korzystania
z GPSZOKu, czyli punktu odbioru odpadów przy ul. Brukowej.
Ciekawym akcentem było wystąpienie Andrzeja Czernuszenko – ucznia łomiankowskiego gimnazjum, który przeprowadził w Łomiankach badania dotyczące wprowadzonego systemu odbioru śmieci. Mimo, że według wyników badań, mieszkańcy
ocenili funkcjonowanie systemu na „3+”, można uznać, że odbiór odpadów działa bez
większych problemów.
Zapis video ze spotkania na portalu www.VIDEO.LOMIANKI.INFO. Tam też wy/ mm.
niki badania Andrzeja Czernuszenko.

CENZURA PREWENCYJNA

W INFOKIOSKACH

Dopiero po interwencji Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka,
burmistrz odblokował dostęp
do strony www.LOMIANKI.INFO
w łomiankowskich InfoKioskach.
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Sprawa blokowania stron niezależnej gazety lokalnej w infokioskach za pieniądze
publiczne jest unikatowa i precedensowa.
Od 2008 r. prowadzę program „Obserwatorium wolności mediów w Polsce" i po
raz pierwszy spotkałam się z tak jawnym
zwalczaniem konkurencji prasowej na
szczeblu lokalnym.
Cieszę się, że nasze pismo doprowadziło do
odblokowania strony www lomianki.info.
Blokowanie stron internetowych, w tym
stron będących niezależnymi portalami
informacyjnymi o działalności władz samorządowych, można zakwalifikować
jako cenzurę prewencyjną, sprzeczną z art.
14 i 54 Konstytucji RP. Tego typu praktyka,
uderzająca w niezależną prasę lokalną,
może być uznana za sprzeczną z zasadami wolności słowa i zasługiwać powinna
na szczegółowe wyjaśnienie. Tym bardziej, że infokioski powstały za pieniądze
publiczne, z dotacji. Szkoda, że urząd nie
przyznał się do blokowania i nie wytłumaczył motywów jakimi kierował się blokując
ją wcześniej.
Z korespondencji pomiędzy redaktorem
lomianki.info i burmistrzem miasta jasno
wynika, że magistrat działał w celu zwal-

czania konkurencji na lokalnym rynku
mediów i powstrzymania krytyki prasowej
– mówi Dominika Bychawska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Mamy nadzieję, że – zgłoszony przez
mieszkańców – problem blokady dostępu do niezależnej informacji w InfoKioskach został rozwiązany – mamy nadzieję, że na zawsze i że cenzura w tym
kanale informacyjnym nie powróci.
Jednak to nie jedyne niepokojące zapędy Urzędu. Blokady kont i kasowanie
komentarzy na oficjalnym profilu Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym, czy brak merytorycznych odpowiedzi na pytania kierowane do Urzędu, np.
w sprawie „rewolucji śmieciowej”, spraw
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, spraw dotyczących wodociągów i kanalizacji – nadal istnieje.
Dlaczego? Przecież burmistrz, nie ważne czy obecny czy jego następca, jako
przedstawiciel wszystkich mieszkańców
powinien raczej wspierać nieskrępowany
dostęp do informacji, wspierać demokrację, której podstawą są wolne i niezależne
od władzy media.
redakcja@lomianki.info

Więcej na ten temat na www.LOMIANKI.INFO
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Miasto Łomianki powstało 1 stycznia 1989 r., więc jest zodiakalnym
Koziorożcem. Poprosiłem słynnego astrologa, Zdzisława Pokrybałę
z Kiełpina, o noworoczny horoskop dla Łomianek.

W pierwszej połowie roku nieharmonijnie na Koziorożca działać będą Mars, Jowisz i Uran.
Na wiosnę dołączą do nich Słońce, Merkury i Wenus. To wróży gorący czas, pełen nowych
wyzwań i okazji do sprawdzenia się. Znaczna część roku upłynie Łomiankom pod znakiem wzrastającego napięcia związanego z wyborami samorządowymi. Aktorzy zmagań
wyborczych już wcześniej postawili sobie trochę celów do zrealizowania i teraz wraz
z początkiem roku liczą, że zapomną o różnych niepowodzeniach i dadzą radę pomyślnie osiągnąć to, czego najbardziej pragną. Głównym dążeniem części z nich jest chęć pokazania dominacji. Bez względu na koszty i wszelkimi środkami. Zima i wczesna wiosna
będą dla nich dobrym czasem, by się skupić i nabrać sił. Powinni na chwilę odetchnąć,
aby zapomnieć o dawnych niepowodzeniach, które nadal mogą tkwić w ich pamięci.
Najlepiej przebywać często na łonie natury, zażywać ruchu, by zregenerować siły, poczuć
w sobie wielki przypływ energii, pozwalającej śmiało działać i realizować własne dążenia. Momentami energia może ich wręcz rozpierać, a rozgrzane ambicje wywołać ZONP
(Zespól Ostrego Napięcia Przedwyborczego), którego klasyczne objawy to: przeświadczenie o swojej wyjątkowości, poczuciu misji, której nikt inny nie zdołałby sprostać, nioczekiwane uwierzenie we własną propagandę.
Odziaływanie Saturna spowoduje, że przedwyborcze zmagania w niewielkim stopniu
wpłyną na samopoczucie mieszkańców Łomianek. Ewentualne zamknięcia instytucji
kultury, szkół czy zawieszenie działalności kursowania autobusów będą krótkotrwałe
i zostaną przyjęte z pobłażliwością lub wręcz nie zostaną zauważone. Sprzyjać temu będzie pogodne lato, obfitujące w towarzyskie imprezy trwające do późnej nocy. Letnia atmosfera ustępować będzie powoli i przeciągnie się do jesieni. Mieszkańcy chętniej będą
więc oglądać na youtube wspomnienia z wakacji niż nudne filmy komitetów wyborczych.
W tej sytuacji nie wiadomo czy we wrześniu organizatorzy kolejnej rekonstrukcji bitwy
pod Łomiankami nie zdecydują się na odejście od znanego już wszystkim przebiegu historycznych wydarzeń. Może pojawi się nowy dowódca ułanów, a szarża zostanie skierowana w nieoczekiwanym kierunku?
Zima może się wydawać trochę ponura, ale wkrótce okaże się, że przed Łomiankami otworzą się zupełnie nowe możliwości. Nawet w sprawach, w których ostatnio nie było widać
korzystnego rozwiązania, pojawią się sensowne perspektywy. Potrzebne będzie jednak
odważne działanie. Tym bardziej, że wpływy Marsa i Plutona, wzmocnione okresowo nieharmonijnym działaniem Słońca i Merkurego, raczej nie będą sprzyjać znaczącej poprawie finansów. Dobrze, że jak zawsze dzięki przedwyborczej gorączce zamknięte zostaną
niektóre inwestycje. Jednak zewnętrznym symbolem skoku cywilizacyjnego Łomianek
pozostanie nadal ten dziwny, siermiężny przystanek autobusowy przy ul. Brukowej, na
wysokości parkingu Auchan.
W drugiej połowie roku, gdy Jowisz znajdzie się w Lwie, a Mars opuści znak Wagi, pojawi się za to szansa na poprawę w sferze społecznej. Paradoksalnie sprzyjać będzie temu
przedwyborczy jazgot i krew kapiąca z pokazujących „całą prawdę” biuletynów. Uświadomi to wielu mieszkańcom Łomianek potrzebę i chęć porozumiewania się na całkiem
innych falach.
Notował Juliusz Wasilewski
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KŁADKI, KOLEJOWA, S7
DYSKUSJA TRWA

GDDKiA analizuje sposoby upłynnienia ruchu
na Kolejowej. Jednym z nich jest budowa kładek dla pieszych. Brzmi nieźle, jednak tylko
teoretycznie, bo praktycznie wygląda na to, że
miasto zostanie odcięte od trasy, a tym samym
podzielone na dwie części.
Jak wszyscy z pewnością pamiętają, batalia o budowę
trasy S7 trwa od lat. Zablokowana skutecznie inwestycja do dziś nie została zrealizowana i tak naprawdę nie
wiadomo kiedy będzie. W ubiegłym roku GDDKiA odbywała spotkania informacyjne przedstawiając aktualne
warianty budowy trasy wydawało się więc, że wszystko
jest na dobrej drodze. Wydawało się, bo jesienią premier
oznajmił, że pieniądze zostają przeniesione na budowę
południowej obwodnicy Warszawy.
Nikogo nie trzeba przekonywać o tym jak uciążliwe są
korki na Kolejowej, dalej Pułkowej w godzinach szczytu,
czy przy okazji wszelkich świąt i długich weekendów,
kiedy auta stoją nawet do Czosnowa. GDDKiA postanowiła więc upłynnić ruch w Łomiankach, nie zastanawiając się nad tym ile korzyści tak naprawdę wyniosą z tego
sami mieszkańcy.
– Wstępnie określone działania obejmują m.in. budowę czterech kładek dla pieszych (w rejonie ulic: Przyłu-

skiego, Wydmowej/Majowej, Wiosennej, Sierakowskiej),
odłączenie wybranych wlotów ulic od trasy głównej
wraz z rozbudową dróg obsługujących przyległy teren
– obejmującą również budowę chodników, jak i zapewniającą możliwość prowadzenia komunikacji publicznej – poinformowała burmistrza Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
Wygląda więc na to, że jedyne wyjazdy na trasę będą
z Brukowej i na granicy z Dziekanowem. Reszta skrzyżowań z Kolejową przestanie istnieć. Piesi też będą mieli
spore utrudnienia, bo zamiast przejść na światłach dostaną kładki nad jezdnią, a jak sobie z nimi poradzą matki z wózkami i osoby starsze? To pytanie pozostaje wciąż
bez odpowiedzi.
– Tego typu udrożnienie Kolejowej spowoduje niemal
całkowite odcięcie Dąbrowy od Łomianek! Poza tym kładki
to utrudnienie dla ruchu pieszego. Są trudno dostępne dla
osób niepełnosprawnych, starszych i matek z wózkami.
Budowa podjazdów wielokrotnie wydłuża drogę dojścia,
a windy najczęściej są dewastowane przez wandali – podkreśla Joanna Roszkowska ze stowarzyszenia Łomianki
Razem, które od wielu miesięcy toczy batalię z urzędami, przekonując je do konieczności szybkiej budowy
ekspresówki w wariancie II – czyli przez Dąbrowę. W tym
miejscu warto przypomnieć propozycje GDDKiA. Wariant I zakłada modernizacje starym śladem czyli w ciągu

Kolejowej, a to z kolei wiąże się z licznymi wyburzeniami
budynków przy drodze. Wariant II to trasa przez Dąbrowę. Nie jest już brany pod uwagę wariant III – w nim trasa
przebiegała po wale wiślanym.
Odmienne zdanie ma zarząd osiedla Dąbrowa Zachodnia. Wojciech Berger podkreśla, że rozbudowa
i udrożnienie Kolejowej to dwie inne sprawy.
– Jestem zwolennikiem wariantu III budowy trasy S7.
To było najlepsze rozwiązanie, powinno zostać przywrócone. Wariant I natomiast zbyt drastycznie ingeruje
w zabudowę, więc nie powinien być brany pod uwagę.
Tak czy inaczej budowa trasy została odłożona, więc trzeba się skupić na udrożnieniu Kolejowej, a dalej Pułkowej.
Rozumiem, że są różni zarządcy tych dróg, ale jest ktoś
ponad nimi, kto powinien skoordynować prace GDDKiA
i miasta Warszawy – tłumaczy Berger. Podkreśla też,
że upłynnienie ruchu poprzez budowę kładek jest dobrym pomysłem. – Nawet jak S7 powstanie w innym śladzie niż ul. Kolejowa, wciąż będzie ona bardzo ruchliwą
drogą. Nikt nie będzie jeździł do centrum Warszawy dookoła, przez Bemowo, a tak byłoby w przypadku wariantu II – mówi Wojciech Berger.
Dyskusje trwają i jaki będzie ich wynik póki co jest
trudno przewidzieć. Którędy powinna przebiegać nowa
S7, czy kładki poprawią sytuację w mieście? – zapraszamy do dyskusji.
/ AS.

PRZYCHODNIA
PROBLEMY STWARZA NFZ

Tłok, ścisk, kolejki i kilkumiesięczne terminy na wizyty u specjalistów – tak najczęściej opisują sytuację w przychodni przy
Szpitalnej mieszkańcy Łomianek. Dlaczego, pomimo sporej rozbudowy placówki, wciąż jest wiele problemów i zmian na lepsze
w żaden sposób nie odczuwają pacjenci?
Zapytaliśmy dyrekcję żoliborskiego
ZOZ-u o powody tych utrudnień, o których każdego, kto choć raz próbował dostać się w Łomiankach do lekarza, przekonywać nie trzeba.
– Głównym powodem kolejek do lekarzy specjalistów są limity nakładane na
poszczególne poradnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Liczba przyjętych
pacjentów zależy od liczby zakontraktowanych przez NFZ świadczeń. Wielkość
kontraktów ma zatem decydujący wpływ
na dostępność do danego rodzaju świadczeń, a tym samym na czas oczekiwania
na wizytę – wyjaśnia z-ca dyrektora Alicja

Szymaniuk. Podkreśla też, że sami pacjenci przyczyniają się wielokrotnie do
tworzenia sztucznych kolejek – zapisują
się na wizytę, w trakcie oczekiwania udają się po poradę do lekarza w innej placówce, nie odwołując zarezerwowanego
terminu.
– Nasi lekarze wielokrotnie przekraczają zakontraktowane limity, zapewniając
w ten sposób większą dostępność niż
była zaplanowana, np. poradnia ginekologiczna w 2013 r. wykonała kontrakt
w większym o 30 proc. zakresie niż wynika to z zawartej z NFZ umowy. SPZZLO realizując świadczenia ponad limity

określone przez NFZ i przeznaczając na to
własne środki finansowe wykazuje dobrą
wolę i zrozumienie potrzeb pacjentów
– podkreśla dyrektorka.
Przychodnia została rozbudowana i w
nowej części będą przyjmować nowi specjaliści. To tu będzie przyjmował kardiolog, neurolog, urolog i chirurg. Specjaliści
już są, trwa negocjowanie kontraktu.
– SPZZLO od kwietnia ubiegłego roku
kieruje oficjalne pisma do NFZ informujące o gotowości uruchomienia nowych
poradni specjalistycznych. W odpowiedzi
otrzymaliśmy informację, że prośba zostanie uwzględniona w planie ogłasza-

nych postępowań po zakończeniu umów
wieloletnich czyli na rok 2014. Niestety,
NFZ umowy wieloletnie zawarte do 31
grudnia 2013, aneksował na kolejny rok,
w związku z czym wcześniej planowane
postępowania nie zostały ogłoszone –
mówi Alicja Szymaniuk. Dodaje też, że
ZOZ robi wszystko, by wyjść naprzeciw
oczekiwaniom pacjentów.
Jak widać ogólnopolski kryzys w służbie zdrowia nie omija też Łomianek.
Problemy były i są. Musimy poczekać na
spełnienie obietnic Ministerstwa Zdrowia, które opracowuje projekt naprawy
i usprawnienia całego systemu.
/ AS.
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BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Dnia 14 stycznia odbyło się pierwsze z bezpłatnych spotkań dla rodziców, w ramach autorskiego programu
„Bezpieczne Dziecko – Bezpieczny Rodzic”, wcielanego w życie w roku 2014 przez Żłobek i Przedszkole –
Kraina Fantazji, oraz Niepubliczną Szkołę Podstawową Moja Szkoła im. Wandy Chotomskiej w Łomiankach.
Prezentacja pt. „BEZPIECZEŃSTWO W SIECI” prowadzona przez Pana Piotra Bisialskiego – przedstawiciela NASK
(Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej), skierowana była do rodziców, którzy – w dobie powszechnie
dostępnego Internetu – mają na uwadze bezpieczeństwo swoich dzieci także w tym obszarze.
Temat spotkał się z bardzo dobrym odbiorem, a obejmował takie zagadnienia jak: cyberprzemoc, szkodliwe treści w Internecie i grach komputerowych, niebezpieczne
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kontakty, ochrona prywatności, sexting, dobre praktyki
ochrony najmłodszych przed cyberzagrożeniami, bezpieczne korzystanie z komputera, laptopa, smartphona.
Na stronie www.video.lomianki.info znajduje się film ze
spotkania, oraz prezentacja.
W ramach programu „Bezpieczne Dziecko – bezpieczny Rodzic” planowane są inne ciekawe spotkania,
dlatego serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych
stron na FB oraz informacji na www.LOMIANKI.INFO.

NOWY PIĘKNIEJSZY

BANK SPÓŁDZIELCZY

Po ponad rocznym remoncie i związanych z tym utrudnieniach dla klientów oraz
personelu, nowa siedziba Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
została ukończona. Stary budynek przyoblekł się w nowe szaty (nowoczesna bryła oraz wystrój, wiele udogodnień, przestronne pomieszczenia), aspirując do miana jednego
z najnowocześniejszych biurowców w Łomiankach.
Na początku stycznia br. nastąpiło
uroczyste otwarcie rozbudowanego
i zmodernizowanego budynku. Jak
powiedziała prezes Halina Choroś,
to „nowy etap rozwoju banku”. Symboliczną wstęgę przecięli: prezes zarządu
Halina Choroś, przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Radzikowski, burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski oraz przewodniczący Rady Związku Banków Polskich
Tomasz Mirończuk. Przecięcie wstęgi odbyło się w szczególnym miejscu, na styku
starej i nowej części budynku.
Przybyły na uroczystość biskup Rafał Markowski dokonał poświęcenia obiektu.
Z przedstawicieli duchowieństwa obecny
był również Kazimierz Gers, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Łomiankach. Obecni
byli też przedstawiciele samorządów gmin
i instytucji współpracujących z bankiem
oraz klienci placówki.
Prezes zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego Halina Choroś wspomniała krótko o historii banku w Łomiankach, która sięga 1950 r., kiedy to w lipcu odbyło się zebranie założycielskie pierwszej w historii miej-
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scowości instytucji spółdzielczo-bankowej.
Siedzibą banku został wtedy lokal przy ul.
Wiślanej o powierzchni 6 m2, zamieniony
w 1955 r. na trochę większy przy ul. Warszawskiej 170. Dopiero w 1969 r. załoga
placówki przeniosła się do własnego budynku, położonego przy ul. Szpitalnej, który jednak dość szybko okazał się za mały.
Planowano rozbudowę już w roku 1975,
jednak rozpoczęto ją dopiero w 1988 r.,
a ukończono w 1992 r. – Od tamtej inwestycji minęło prawie 20 lat – powiedziała prezes. W lipcu 2011 r. Rada Nadzorcza banku
zatwierdziła koncepcję jego rozbudowy.
Pierwsze prace budowlane ruszyły w lipcu
2012 r. Po 12 miesiącach od rozpoczęcia
budowy, w sierpniu 2013 r., otrzymano pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego na użytkowanie części rozbudowanej i nadbudowanej budynku. Odbiór
końcowy całego obiektu nastąpił 4 grudnia 2013 r. – To była trudna praca wykonywana na dużym, funkcjonującym obiekcie
bankowym, gdzie spotykają się interesanci,
pracownicy, ekipy budowlane w tym samym
czasie – powiedział Andrzej Radzikowski.
Czas trwania inwestycji to 480 dni. Na terenie budynku pracowało 25 firm. Nastąpiło
powiększenie powierzchni budowlanej
o 80 m2, powierzchni całkowitej o 630 m2,
a powierzchni użytkowej o 280 m2.
– Nowy budynek przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych, poprawiła się dostępność i funkcjonalność obsługi klienta, powstała strefa 24H, w której klienci będą mogli
skorzystać z bankomatu, wpłatomatu oraz
bezpiecznej bankowości internetowej – powiedziała prezes Halina Choroś.
/ A.M.

BUDŻET
BUDZET
OBYWATELSKI

KIEDY, JAK NIE TERAZ?
Budżet obywatelski – o którym już
wielokrotnie pisaliśmy na łamach miesięcznika i portalu LOMIANKI.INFO – to
demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda
mieszkanka i każdy mieszkaniec miasta
i gminy decyduje o tym, w jaki sposób
wydawać część budżetu.
Wprowadzając takie rozwiązanie to my,
mieszkańcy powinniśmy mieć bezpośredni wpływ na to, które ze zgłoszonych przez
wym. Mogą to być
nas samych projektów będą realizowane w danym roku budżetowym.
ad wspieranie lodrobne projekty, typu doposażenie placu zabaw, czy też na przykład
kalnych imprez integracyjnych. Mogą to też być projekty będące dofifinansowaniem
nansowaniem
eć wodno-kawiększego projektu realizowanego przez władze samorządowe – sieć
odnika.
nalizacyjna, położenie asfaltu na konkretnej ulicy lub wybudowanie chodnika.
szym zd
Ogółów i szczegółów, które wymagają uzgodnień jest bardzo wiele. Naszym
zdaniem już teraz, w najbliższch tygodniach, powinny się zacząć prace pozwalające
określić jasne reguły, które będą obowiązywać wszystkich: Burmistrza, Radnych,
Rady Osiedlowe i Sołeckie oraz mieszkańców.
Ponadto, warto już na początku dyskusji (m.in. na temat tego, jakim procentem
„dużego budżetu” będziemy mogli dysponować, w jaki sposób będą zgłaszane pomysły oraz jak będziemy mogli je opiniować i wybierać do realizacji) zaangażować
wszystkie strony zainteresowane tematem. Zapewne odpowiednim narzędziem
byłyby szerokie konsultacje i spotkanie władzy wykonawczej i uchwałodawczej, reprezentantów mieszkańców na poziomie osiedli i sołectw oraz samych zainteresowanych – czyli nas mieszkańców.
Ustalenie jasnych, przejrzystych zasad współpracy, nie dość, że zwyczajnie usprawni proces podejmowania przyszłych decyzji, ale zapobiegnie ewenatulnym nieporozumieniom i podziałom wynikającym z konkurencyjności projektów oraz – jak to
jest w ekonomii – z ograniczonych zasobów przy jednoczesnych nieograniczonych
potrzebach.
Co dalej...? Sądzimy, że my, mieszkańcy, powinniśmy wymagać od radnych
i burmistrza współdziałania i chęci porozumienia w sprawie budżetu obywatelskiego, niezależnie od przekonań czy wzajemnych personalnych animozji,
a zwłaszcza niezależnie od zbliżającego się gorącego czasu przedwyborczego.
A jako redakcja wiodącego łomiankowskiego portalu i gazety LOMIANKI.INFO
deklarujemy współpracę dla powodzenia tej inicjatywy.
redakcja@lomianki.info

Z OSTATNIEJ CHWILI...
Podczas obrad Komisji Społecznej Rady Miejskiej, w dniu 3 lutego 2014 r., radni
przyjęli treść apelu do burmistrza, radnych, organizacji pozarządowych, lokalnych
mediów, przedstawicieli osiedli i sołectw dotyczącego rozpoczęcia prac nad przyjęciem Budżetu obywatelskiego na rok 2015.
Treść apelu publikujemy na portalu www.LOMIANKI.INFO

Więcej na www.obywatelski.lomianki.info
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NOWE? LEPSZE! ZMIANY W LICEUM

Now
Niek
Pon
Tam

O zmianach w liceum rozmawiam z dyrektor
Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43
i Gimnazjum Niepublicznego nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Lotników Amerykańskich – panią Izabelą Okrasą.

REKLAMA

Można zatem wyciągnąć wniosek, że szkoły mogą
być coraz bardziej twórcze w organizowaniu procesu
nauczania? Jak Liceum im. Lotników Amerykańskich
wykorzysta te możliwości?
W naszym liceum od wielu lat na pierwszym miejscu
stawiamy potrzeby i oczekiwania naszych uczniów. Nie
narzucamy profili z odgórnie ustalonymi przedmiotami
– uczniowie potrzebują najpierw czasu, by oswoić się
z sytuacją zmiany szkoły, następnie rozpoznać swoje predyspozycje, sprecyzować zainteresowania. Decyzje dotyczące dalszego kierunku kształcenia podejmują prawie
rok później niż ich rówieśnicy w innych liceach: w tym
czasie w rozszerzonym zakresie uczą się języka angielskiego (zwiększona liczba godzin, konwersacje z nativ
speakerem, zajęcia przygotowujące do zdobycia certyfikatów językowych), języka polskiego oraz matematyki.
Następnie wybierają co najmniej jeden z przedmiotów
rozszerzonych ( historia, biologia, chemia, fizyka lub geografia) i przedmiot uzupełniający (przy wyborze historii
jest to przyroda, przy wyborze minimum jednego z przedmiotów przyrodniczych – historia i społeczeństwo).
W naszym liceum uczniowie dodatkowo przyswajają sobie także podstawy filozofii oraz poszerzają praktyczną
wiedzę ekonomiczną. Jeszcze raz chcę podkreślić, że indywidualne potrzeby uczniów są dla nas najważniejsze:
klasy pozostają niesprofilowane, by nie ograniczać wyboru ucznia: może on wybierać także nietypowe połączenia

przedmiotów rozszerzonych, np. biologię i historię, czy
filozofię i fizykę.
A co z nauczycielami? Co może pani powiedzieć
o kadrze liceum?
To przede wszystkim ludzie z pasją: są zaangażowani w to, co robią i przynosi im to wiele satysfakcji. Wielu
z nich jest także egzaminatorami maturalnymi. Do każdego ucznia podchodzą indywidualnie, co w małych klasach
jest bardzo ułatwione. Często współpraca nauczycieluczeń przebiega w systemie tutorskim podczas zajęć dodatkowych przygotowanych przez nauczyciela specjalnie
dla ucznia. Poza tym – to po prostu sympatyczne osoby,
z którymi nasi uczniowie mają bardzo pozytywne relacje;
z każdym z nich uczeń może porozmawiać, poradzić się,
do każdego może wyjść z pomysłem.
Pomysłem?
Tak, na przykład dotyczącym zajęć dodatkowych, projektu. Wiele działań staramy się podejmować 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.
Zadanie mamy ułatwione dzięki naszemu zapleczu: nowocześnie wyposażone pracownie, udogodnienia multimedialne (tablice edukacyjne, Wi-Fi, wygodna pracowania
informatyczna), z których uczniowie i nauczyciele korzystają codziennie, a nie od święta. Wiedzę zdobywamy także
podczas wyjść, poświęconych choćby edukacji teatralnej
czy filmowej. Dzięki temu uczymy się dużo, ale efektywnie.
A co z uczniami zdolnymi? Jakie możliwości stwarza im szkoła?
Standardowo: przygotowujemy uczniów do różnorodnych konkursów, przede wszystkim – do olimpiad
przedmiotowych. W tym roku bierzemy udział w programie „Wars i Sawa” dla szkół wspierających uzdolnionych:

wdrażamy system pracy z uczniami zdolnymi. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, oraz ze szkołami w Anglii
oraz Niemczech. Warto przy okazji wspomnieć, że dla
uczniów, którzy osiągają najlepsze wyniki w nauce mamy
stypendia naukowe. Jeszcze raz podkreślam, że naszą siłą
jest otwartość: jeżeli ze strony uczniów wychodzi potrzeba – odpowiadamy na nią.
Wiadomo, że z pobytu w szkole najbardziej zapamiętuje się niekoniecznie same lekcje. Co, oprócz edukacji proponuje uczniom szkoła?
Nasze szkoły znane są z bardzo przyjaznej atmosfery:
bezpieczeństwo, współpraca, integracja (dwa większe
wyjazdy w roku, w tym jeden – zagraniczny) – chodzi nam
o to, by szkoła była dla uczniów „drugim domem”, w którym świetnie się czują. Poza tym dzieje się u nas bardzo
dużo: co roku organizujemy wiele ciekawych kół zainteresowań (np. stylizacji, kulinarne czy scrabble) – ich tematy
proponują często sami uczniowie; w skrócie można powiedzieć, że u nas doświadczyć można prawie wszystkiego:
od nurkowania po smażenie jajecznicy w ciekłym azocie.
Zbliża się rekrutacja do liceów. Jakie wskazówki
miałaby pani dla gimnazjalistów, którzy zastanawiają
się, które liceum wybrać? Czym warto się kierować?
Nie da się ukryć, że szkoła ponadgimnazjalna to most
do dorosłego życia. Warto zastanowić się, w jaki sposób
liceum do tego dorosłego życia może przygotować? Czy
chodzi wyłącznie o naukę, o dostanie się na studia? To
z pewnością ważne kwestie, które w naszej szkole mają
wartość priorytetu. Jednak wydaje mi się, że gimnazjaliści przykładają często zbyt dużą wagę do rankingów,
bo hasło „dobre liceum” utożsamiają ze szkołą, w której
„uczniów ciśnie się z wszystkich przedmiotów”.
No dobrze, poprosimy zatem o wskazówkę – „dobre liceum” to znaczy...
To znaczy takie liceum, w którym nauka jest ważna,
bo dzięki niej zrealizujesz własne cele związane z dalszym kształceniem i wyborem zawodu. To szkoła, która
przygotowuje do podjęcia studiów na różnych kierunkach we wszystkich typach uczelni wyższych w kraju
i za granicą. Ale także stawia na rozwój pasji uczniów;
to miejsce, w którym można nawiązać ciekawe znajomości i w którym można poczuć się bezpiecznie i swobodnie. I ostatnia cecha „dobrego liceum” – to szkoła,
do której chodzić będziesz z przyjemnością.
... i tę szkołę poleca Pani gimnazjalistom?
Tak, polecam nasze liceum, bo to miejsce, które wyróżnia się pozytywnie na tle innych szkół: to tutaj dzieje
się tak wiele, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie;
to u nas łączymy naukę, zainteresowania i dobre samopoczucie. Oprócz koniecznej dawki wiedzy dajemy
narzędzia potrzebne w dalszym procesie studiowania
i pracy takie jak: znajomość nowoczesnych technologii
informatycznych, umiejętność autoprezentacji, znajomość języków obcych, umiejętność organizacji pracy
i efektywnego zarządzania czasem, ale także rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów.
Serdecznie zapraszam wszystkich gimnazjalistów!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Natalia Boszczyk
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Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich
Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 18, tel. 22 835 43 30, www.pspo.edu.pl
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Pani dyrektor, trwa wdrażanie nowej reformy programowej. W jaki sposób te zmiany dotyczą liceum?
Reforma programowa wprowadziła zmiany nie tylko
w planach nauczania, ale także w organizacji kształcenia:
szkoły decydują, jakie profile klas chcą oferować, jakie
proponują przedmioty w ramach tych profili. Uczeń może
zatem wybrać, jakie przedmioty będzie realizował w trybie rozszerzonym – dzięki temu ma większy wpływ na
kształtowanie swojej przyszłości, ale też musi wykazać się
większą odpowiedzialnością.
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PISZEMY ŁOMIANKOWSKĄ MINIPOWIEŚĆ!
Nowy rok, a z nim nowe przygody w naszej Łomiankowskiej Minipowieści. Zasugerowaliście różne możliwe tropy.
Niektóre ze wskazówek wykorzystaliśmy, inne będziemy się starali rozwijać.
Poniżej fragment kolejnego odcinka – po cały rozdział zapraszamy do Internetu! www.piszemy.lomianki.info
Tam dowiecie się, co zdarzyło się dotychczas i za pomocą komentarzy, będziecie mogli pokierować akcją naszej Powieści!
Marek Olkowicz
[...] Teren był otoczony barierkami, przy których stali chyba żołnierze, bo po mundurach
trudno było stwierdzić. W każdym razie byli uzbrojeni. Wewnątrz ogrodzonej przestrzeni
było jasno jak w dzień, ponieważ wszystko oświetlały potężne reflektory.
Maciek wyciągnął aparat i szybko strzelił kilka fotek. Kiedy przeglądał je na wizjerze aparatu, by sprawdzić jak wyszły nagle zatrzymał się na jednym i powiększył obraz.
– No, UFO, jak cię mogę!
W kadrze uchwycił trzy sylwetki odziane w kosmiczne skafandry. Białe stroje szczelnie
okrywały ludzi (no bo chyba ludzi, prawda?) wnoszących coś do furgonetki stojącej na
ogrodzonym terenie.
Samochód nie miał żadnych specjalnych oznaczeń, ani koguta – był to zwykły duży blaszak, prawdopodobnie Renault, ale na zdjęciu było widać, że oświetlone wnętrze skrywa
coś w rodzaju laboratorium.
Maciek podniósł głowę znad aparatu i popatrzył na rzęsiście oświetlony teren. Tak, teraz
zobaczył innych „kosmitów” podchodzących w rynsztunku do samochodu, a potem
znikających w cieniu za nim.
– Co tu się, do... – zaczął formułować retoryczne pytanie, gdy nagle ktoś go złapał za rękę
z aparatem.
– Proszę pana! – osiłek w czarnym uniformie drugą ręką wyjął mu kamerę z dłoni. – Tu
nie wolno robić zdjęć!
– Niby dlaczego?! – parsknął Maciek i zaczął siłować się z facetem, próbując odebrać
aparat – Proszę mi natychmiast oddać sprzęt, jestem dziennikarzem!
– Tak? A mogę w takim razie zobaczyć pańską legitymację? Zresztą nie mam czasu, odbierze pan sobie aparat na komisariacie.
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– To jest jakiś pieprzony skandal, panie! Oddawaj
pan mój sprzęt, ja tam mam zdjęcia do gazety! –
niezwykle spokojny na co dzień redaktor wyraźnie
stracił cierpliwość, ale, co tu dużo mówić, trochę
się też przestraszył.
– Trudno – funkcjonariusz odwrócił się na pięcie
i zniknął zabierając ze sobą drogi aparat.
– Fuck! – wszystko stało się tak błyskawicznie, że
Maciek nie zdążył zareagować jakoś bardziej stanowczo. To wydawało się jakąś abstrakcją! Po prostu
przyszedł facet i zabrał mu aparat! Nawet nie dał pokwitowania. Dzięki Bogu zostawił komórkę. Redaktor drżącymi ze zdenerwowania
rękami wystukał numer komisariatu.
– Dlaczego was tu nie ma? – zapytał podniesionym głosem, kiedy usłyszał powitanie
dyżurnego i sam się przedstawił, mówiąc skąd dzwoni.
– Nie mogę udzielać takich informacji, ale rzeczywiście, teren obstawiają służby innego
szczebla państwowego. Nam polecono prowadzić swoje standardowe działania na terenie
miasta i gminy. Tyle, że do Dziekanowa mamy się chwilowo nie zbliżać.
– Ale...
– Poradzą sobie! – głos dyżurnego aż ociekał sarkazmem – Ale to już nasza wewnętrzna
sprawa... O co chodzi tak konkretnie?
– Zabrali mi aparat. [...]
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
UWAGA!!! Punkt przyjmowania ogłoszeń: 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

REKLAMA

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE
YJNE R
RABATY
A B ATY

Piotrowi i Przemkowi Wolanin
wraz z rodziną

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach”

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

najgłębsze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składa Zarząd oraz koleżanki i koledzy
z Koła PO RP w Łomiankach
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PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka, referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
Gimnazjum nr 1 w Łomiankach zatrudni pielęgniarkę tel., 22 751-56-10
Pani w średnim wieku posprząta mieszkanie, bez
gotowania, po 17 lub sobota. Tel. 501-286-055
Sprzątanie + pracowanie. Ukrainka. 886-348-154
NIERUCHOMOŚCI
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 – ciekawie, skutecznie, dzieci-dorośli,
rachunki. 606-515-911, iza_osi@wp.pl
HISZPAŃSKI – ciekawie, skutecznie, dzieci-dorośli,
rachunki. 606-515-911, iza_osi@wp.pl
PIANINO – nauka również w domu ucznia,
tel. 692-704-416
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505-013-286
REMONTY A-Z, DOCIEPLENIA ŚCIAN, OGRO
DZENIA – tel. 600-213-002
Malowanie EXPRES + szpachlowanie – atrakcyjne
ceny. Tel. 516-172-416
Malowanie A-Z, remonty. ZIMA 25% TANIEJ, Tel.
501-255-961
ELEKTRYK, anteny TV SAT, domofony. 602-875-289
Remonty profesjonalnie – referencje. 501-255-961
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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

Koledze Piotrowi Wolaninowi

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

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