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Super
Samorząd
2014
DLA ŁOMIANEK
Portal www.LOMIANKI.INFO
zdobył dla Łomianek
nagrodę Super Samorząd 2014.
Wręczenie nagród miało miejsce
27 lutego w Pałacu Prezydenckim.
Obok portalu www.LOMIANKI.INFO laureatami nagrody Super Samorząd 2014 zostali:
Fundacja Akademia Zdrowego Życia i Fundacja Rozwoju Nitka z Bełchatowa (woj. łódzkie)
Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa (woj. małopolskie)
Kaliska Inicjatywa Miejska (woj. wielkopolskie)
Ruch Inicjatyw Obywatelskich Tczewa, Tczewska Inicjatywa Rowerowa, Fundacja Pokolenia i Przestrzeń Kultury Zebra (woj. pomorskie)
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Carpe diem” ze Świdwina (woj. zachodniopomorskie)
Nagroda Super Samorząd jest wyróżnieniem dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych,
bibliotek, szkół, domów kultury
i lokalnych mediów biorących
udział w akcji Masz Głos, Masz Wybór organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego od 13 lat.
W tym roku nagrodzono sześć podmiotów wyłonionych z ponad 600
zgłoszonych grup z 400 gmin.
Portal LOMIANKI.INFO – jako jedyny podmiot z województwa mazowieckiego – został nominowany
za udział w działaniu „Masz Głos,
Masz Wybór – Głosuj Świadomie”,
w ramach którego m.in. prowadzone
były działania profrekwencyjne, zorganizowana była II Debata Kandydatów na Burmistrza Łomianek oraz
zaproszono wszystkich kandydatów
ubiegających się o głos wyborców
do prezentacji swoich sylwetek
i programów (www.wybory2014.lomianki.info).
Jak informują organizatorzy „Nagrody Super Samorząd zostały przyznane

za najciekawsze i najskuteczniejsze
działania zachęcające mieszkańców
gmin do świadomego udziału w wyborach samorządowych, które odbyły
się w listopadzie ubiegłego roku.”
Narody Super Samorząd wręczali,
podczas uroczystej Gali w Pałacu
Prezydenckim, Jacek Michałowski – szef Kancelarii Prezydenta RP
oraz Aleksander Smolar – prezes
Fundacji im. Stefana Batorego.
W uroczystości uczestniczył również doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego – Henryk Wujec, który, jak się okazało w krótkiej
rozmowie..., zna i dobrze wspomina Łomianki :)
Na uroczystość wręczenia nagród,
na zaproszenie Fundacji im. Stefana Batorego oraz Kancelarii Prezydenta RP, przybyli też uczestnicy
akcji Masz Głos Masz Wybór z całego kraju oraz samorządowcy reprezentujący miasta i gminy, na terenie których akcja miała miejsce.
Niestety, zaproszeni na uroczys-

tość burmistrz Łomianek Tomasz
Dąbrowski oraz przewodniczący
Rady Miejskiej Tadeusz Krystecki
nie dotarli. Szkoda :(
Łomianki były reprezentowane
przez redakcję LOMIANKI.INFO –
Aleksandrę Moraczewską i Maćka
Moraczewskiego oraz – zaproszoną
też do czynnego udziału w odbywającej się po uroczystości debacie na
temat samorządu – Sylwią Maksim
Wójcicką.

Szczególne podziękowania, jako redakcja LOMIANKI.INFO, chcę
– tu i teraz – złożyć Annie Ścisłowskiej ze Stowarzyszenia 61 za pomoc merytoryczną oraz wsparcie w realizacji zadania.
Dziękuję łomiankowskim kandydatom w wyborach samorządowych w 2014 r.,
dla których kontakt z mieszkańcami, transparentność działań i nowoczesna
demokracja okazały się ważniejsze niż strategie i kalkulacje polityczne.
Dziękuję za gratulacje i wyrazy uznania: przyjaciołom, czytelnikom, łomiankowskim organizacjom pozarądowym, władzom sąsiednich Gmin i Powiatu Warszawskiego Zachodniego, radnym Rady Miejskiej (tym samodzielnym), proszącym
o anonimowość łomiankowskim urzędnikom i pracownikom jednostek podległych
Burmistrzowi, niezależnym i zaprzyjaźnionym redakcjom gazet i portali...
Maciek Moraczewski / redakcja@lomianki.info

Promocja Łomianek na pomarańczowo
Łomiankowska Grupa Biegowa – lokalni pasjonaci
biegania – ma się dobrze, rozrasta się, bierze udział
w kolejnych zawodach. Można bez przesady powiedzieć – „rozsławia” Łomianki, bowiem charakterystyczne pomarańczowe koszulki z logo grupy są już dobrze
rozpoznawalne także poza naszym miastem.
W organizowanych w Łazienkach Królewskich w Warszawie biegach z cyklu On the Run za każdym razem bierze udział sporo „pomarańczowych”. W marcu zakończył
się cykl biegów City Trail, rozgrywany od października, raz
w miesiącu, w Parku Młocińskim. W każdym z biegów
brała udział liczna ekipa ubranych na pomarańczowo biegaczy. Na początku marca cztery „pomarańczowe koszulMIESIĘCZNIK

Reasumując... Mimo, że atmosfera pracy podczas ubiegłorocznych wyborów
samorządowych była – subtelnie ujmując – mało sprzyjająca, wyróżnienie
Super Samorząd pokazało Łomianki
jako miejsce gdzie działania na rzecz
demokracji, wolności wypowiedzi
i równości są kwestią bardzo ważną.
Zostało to zauważone nie tylko przez
Polskie Radio RDC, Telewizję Polską,
ogólnopolską prasę, portale internetowe poruszające tematy samorządu i organizacji pozarządowych, ale
i przez sąsiadów-samorządowców.
Smutny jest jedynie fakt, że łomiankowski Urząd ten – niewątpliwy
– sukces promujący Łomianki przemilczał. Pewnie przez przypadek, bo
trudno przypuszczać, że mogło to
być celowe działanie :) /red.

AM.

ki” wyruszyły ponad 300 km na południe, by wziąć udział
w dość szczególnym biegu – 12-godzinnej sztafecie –
odbywającym się w Kopalni Soli w Bochni, 212 m pod
ziemią. Na tle szarych ścian kopalni pomarańcz koszulek
prezentował się bardzo energetycznie.
Coraz więcej wspólnie odbytych zawodów, coraz więcej
medali, coraz więcej wspomnień...
Od kilku miesięcy grupa szukała miejsca do powieszenia gabloty eksponującej medale, zdjęcia i pamiątki
z biegów, która byłaby wizytówką grupy i może zachęciła
kolejne osoby do przyłączenia się do wspólnego biegania.
Choć naturalnym miejscem gdzie mogłaby zawisnąć taka
witryna wydawał się ICDS, nie udało się wygospodarować

Grupowe zdjęcie po ostatnim biegu z cyklu CityTrail w Parku Młocińskim

na nią miejsca. Ostatecznie znalazło się miejsce na gablotę – gościnnie w restauracji Jack's przy ul. Warszawskiej.
To taki miły, lokalny przejaw samopomocy, za który dziękujemy właścicielce Jack’sa Magdzie Cłapińskiej. Zapraszamy do oglądania, podziwiania... i wspólnego biegania.
Informacji o grupie szukajcie na FB/Bieg w Łomiankach
Działa także nowa strona: www.biegwlomiankach.pl
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Starosta

powinien łączyć

Kiedy zapytałam znajomych czy wiedzą czym zajmuje się powiat, w odpowiedzi
usłyszałam, że wydaje pozwolenia na budowę i paszporty. Prawie nikt nie wiedział,
które gminy są w naszym powiecie, nie wszyscy znali nazwisko starosty, nie mówiąc
już o radnych. A przecież co 4 lata wybieramy naszych reprezentantów do Rady
Powiatu po czym na 4 lata zapominamy o jego istnieniu. Czy słusznie?
Dziś spotkanie z Janem Żychlińskim, który rozpoczyna właśnie czwartą kadencję
na stanowisku starosty powiatu warszawskiego zachodniego.
Sylwia Maksim-Wójcicka: To już IV kadencja. Nie
jest pan zmęczony?
Jan Żychliński: Nie czuję zmęczenia choć lata lecą.
Praca w samorządzie jest pasjonująca, a okazane
przez wyborców zaufanie dodaje sił.
SMW: Z wykształcenia jest pan inżynierem
ogrodnikiem.
JŻ: W zawodzie pracowałem 10 lat, a kiedy przyszły
zmiany i nowa rzeczywistość, zacząłem przygodę
z samorządem. Ale własny ogródek nadal uprawiam. Mam też nadzieję, że moja pasja jest widoczna w urządzeniu terenów zieleni przed budynkiem
starostwa, w dbałości o otaczającą go przestrzeń.
SMW: Czym zajmuje się powiat?
JŻ: Głównie wykonywaniem zadań administracyjnych. Wydajemy różnego rodzaju dokumenty,
pozwolenia, postanowienia i decyzje, takie jak np.
dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia na
budowę, pozwolenia wodno-prawne, karty wędkarskie, przyjmujemy wnioski paszportowe. Mamy
sieć 160 km dróg, oprócz tego prowadzimy szkoły
zawodowe, ponadgimnazjalne (np. LO w Łomiankach), specjalne, zajmujemy się pomocą społeczną.
Jeden z naszych domów pomocy społecznej znajduje się w Sadowej, a drugi w Bramkach. Prowadzimy
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, a także
zajmujemy się rodzinami zastępczymi. Myślimy nad
stworzeniem niewielkiego domu dziecka na terenie
powiatu.
SMW: W tym roku obchodzimy 25-lecie samorządu. Powiaty powstały w 1998 r. jako efekt drugiego etapu reformy. Dziś coraz częściej pojawiają
się opinie, że powiat to zbędny rozrost biurokracji, a jego zadania mogłyby realizować gminy,
które są bliżej mieszkańców. Jak pan reaguje na
takie pomysły?
JŻ: Rozwinięte tereny podwarszawskie pewnie bez
powiatów mogłyby funkcjonować. Przecież przez
lata to gminy wykonywały większość zadań. Ale
Polska jest dużym krajem, w którym dominują tereny leżące daleko od miast, np. gminy wiejskie nie
byłyby w stanie zapewnić sobie np. profesjonalnej
obsługi geodezyjnej. W takich przypadkach miasta
powiatowe stają się centrum, w którym mieszkańcy
okolicznych gmin mogą załatwić sprawy związane
z geodezją, budownictwem. Również utrzymanie
dróg przecinających kilka gmin byłoby utrudnione.
SMW: Powiat warszawski zachodni jest dosyć
specyficzny, głównie ze względu na swój rozciągnięty kształt. Odległość z Łomianek do Błonia
czy np. Kampinosu to kilkadziesiąt kilometrów.
Każda z gmin ma inny charakter i problemy co
powoduje, że budowanie wspólnoty samorządowej jest trudne. Jak pan tu widzi swoją rolę – starosty. Czy możliwe jest, aby łączył on cały obszar
i próbował znajdować wspólne sprawy?

JŻ: Przyznaję, że widoczne jest poczucie wspólnoty wśród gmin położonych wzdłuż drogi krajowej
nr 2 i drogi nr 580 (czyli Ożarów Maz., Błonie, Babice,
Leszno, Kampinos – red.). Zgadzam się, że oddalone geograficznie Łomianki są jakby „na rubieży”, co
utrudnia relacje. Ale staramy się łączyć a nie dzielić,
oczywiście w miarę możliwości i zainteresowania.
Np. kończymy teraz prace nad programem hydrologicznym dot. m.in. zabezpieczeń przeciwpowodziowych i systemu melioracji. Przygotowujemy się do
studium wykonalności, które wskaże co i za ile trzeba
zrobić. Współpracujemy w tym temacie z holenderską firmą RDH Architekci Urbaniści. I to jest właśnie
jedno z zadań powiatu, który patrzy szerzej niż jedna gmina. Łomianki także partycypują w kosztach
przygotowania programu.
SMW: Co z tego będzie miał zwykły mieszkaniec?
JŻ: Mieszkańcy borykają się z zagrożeniem powodziowym i podtopieniami. Te problemy będą narastać
w miarę urbanizacji terenów dotychczas niezamieszkałych. Czyli trzeba opracować wspólny system zabezpieczenia się. Szacujemy, że realizacja ustaleń programu będzie kosztowała ok. 700 mln zł. Na razie nas
na to nie stać, ale liczymy na środki z UE. Prace, które
teraz wykonujemy są niezbędne, aby po nie sięgnąć.
SMW: Zaczęliśmy o pieniądzach, pociągnijmy ten
temat. Powiat jest członkiem koalicji działającej
na rzecz zmiany przepisów prawa dot. tzw. janosikowego. Ile w ostatnich latach przeznaczyliście
na „janosikowe”?
JŻ: W tym roku 19 mln, w ubiegłym 18 mln zł, przy
budżecie rocznym około 120 mln zł. Dążymy do
zmiany przepisów nakładających na bogatsze samorządy obowiązek wpłat do budżetu państwa,
z przeznaczeniem dla biedniejszych powiatów.
Sposób wyliczenia tych kwot jest niesprawiedliwy
i nieuczciwy, bo po oddaniu pieniędzy na inwestycje
w powiecie pozostaje jedynie kilka milionów. Dlatego żeby zrealizować jakąś inwestycję muszę dogadywać się z gminami, które partycypują w kosztach
np. remontu drogi powiatowej przechodzącej przez
teren gminy. „Janosikowe” to nasz najważniejszy
problem, bo pozbawia nas dochodów. Paradoksalnie, biorąc pod uwagę poziom dochodów na
mieszkańca wśród powiatów ziemskich jesteśmy na
3 miejscu po Piasecznie i Pruszkowie, ale po oddaniu
tych pieniędzy do budżetu państwa jesteśmy na ok.
200 pozycji. Absurdalne.
SMW: Województwo Mazowieckie borykające się
z tym problemem wygrało sprawę w Trybunale
Konstytucyjnym, który uznał część przepisów za
niezgodne z Konstytucją. Teraz czeka na zmiany
w prawie. Powiaty pójdą tą samą drogą?
JŻ: Mamy dobry punkt zaczepienia i czekamy na
wyznaczenie rozprawy dotyczącej wniosku Koalicji.

Reprezentuje nas ten sam mecenas, prof. Hubert
Izdebski, który prowadził sprawę Mazowsza. Oczywiście rozumiem biedne powiaty, które nie chcą rezygnować z tego systemu, bo to dla nich szansa na
rozwój, ale sposób naliczania subwencji musi być
inny. Budżet państwa powinien wprowadzić do systemu swoje środki, tak żebyśmy płacili nie więcej niż
np. 50% dzisiejszych kwot.
SMW: W ten sposób uwolnione ok. 9 mln mogłoby doprowadzić np. do wybudowania wreszcie
ronda na skrzyżowaniu Wiślanej, Długiej i Dolnej
w Dąbrowie Leśnej oraz zmodernizowania skrzyżowania Warszawskiej i Wiślanej.
JŻ: Na pewno budowalibyśmy szybciej. Mam jednak
nadzieję, że w tym roku rondo w Dąbrowie powstanie. Mieliśmy problem z protestami, ale w budżecie
mamy już na to pieniądze i chcemy wykonać to zadanie w tym roku. Ze skrzyżowaniem WarszawskaWiślana jest większy problem. Tam Powiat wykupił
już pasy gruntu umożliwiające poszerzenie i wybudowanie prawo i lewoskrętów. Mamy też dokumentację, która wymaga jedynie aktualizacji, ale koszt
tej inwestycji jest dwukrotnie wyższy niż pierwszej
z uwagi na konieczność przeniesienia mediów znajdujących się pod skrzyżowaniem.
SMW: Jest pan przedstawicielem ugrupowania (Forum Samorządowe Gmin), które ma
większość w Radzie Powiatu. Czy pomimo
wszystko stara się pan słuchać tych, którzy są
w mniejszości?
JŻ: Jestem otwarty i szukam wspólnych działań.
Moje hasło to „zgoda buduje” i tak staram się postępować. Ale jeśli obserwuję działania w mojej opinii
nieracjonalne i destrukcyjne, to wówczas górę bierze
matematyka, czyli głos większości.
SMW: Jednak w Radzie powiatu są doświadczeni
urzędnicy, np. dwóch byłych burmistrzów z Łomianek (Łucjan Sokołowski i Wiesław Pszczółkowski), z których jeden jest z pana ugrupowania, a drugi jest w mniejszości. Wg mnie należy
bardziej korzystać z ich wiedzy i doświadczenia,
ale ze strony internetowej powiatu wynika, że
radni nie są zbyt mocno obciążeni pracą.
JŻ: Powiat i gmina to dwa różne światy. My organizujemy około 7 sesji rady rocznie i na nich staramy
się ustalić najważniejsze decyzje. Ale praca radnych
to nie tylko udział w posiedzeniach rady, ale także
w komisjach rady, które mogą pracować częściej
i wypracowywać swoje opinie, to już zależy od radnych. Oczywiście mam nadzieję na dobrą współpracę ze wszystkimi radnymi nowo wybranej rady
powiatu. Wykorzystanie wiedzy i pomysłów tak
doświadczonych samorządowców, jak obaj wymienieni Panowie, będzie służyło rozwojowi naszego
powiatu, zwłaszcza Gminy Łomianki.
SMW: Dziękuję za rozmowę.

Strona internetowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: www.pwz.pl
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KALENDARIUM S7, KOLEJOWA... kolejnA UCHWAŁA
SAMORZĄDOWE

5 lutego 2015 r. – Sesja Rady Miejskiej – obrady nowej Rady nabierają szybkości. Mamy nadzieję, że
nie odbije się to na jakości. Podczas obrad w ekspresowym tempie przegłosowano m.in. zgodę
na nabycie przez Gminę działek stanowiących
część ulicy Paderewskiego w Osiedlu Chopina
oraz zdecydowano o wykupieniu od prywatnych właścicieli gruntów pod drogę techniczną
do Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim.
9 lutego 2015 r. – Zmiana godzin pracy w Urzędzie
Miejskim. Burmistrz wydał zarządzenie, zgodnie z
którym w poniedziałki i czwartki urzędnicy pracują w godz. 10.00-18.00, w pozostałe dni 8.00-16.00.
Przypominamy, że burmistrz przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00.
Żeby się umówić (warto zrobić to wcześniej, bo
podobno terminy są długie), należy zadzwonić:
tel. 22 768 63 01
13 lutego 2015 r. – Urząd zatrudnił nową naczelnik
Wydziału Ładu Przestrzennego. Została nią Dorota Gadomska, która pracowała już w Urzędzie
w Łomiankach za czasów Wiesława Pszczółkowskiego. Przypomnijmy, że Wydział zajmuje się
m.in. sporządzaniem i aktualizacją miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego oraz
wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.
12 marca 2015 r. – kolejna sesja Rady Miejskiej. Przegłosowano m.in. zmianę nazwy Domu Kultury
w Łomiankach na Centrum Kultury w Łomiankach. Czy zmiana nazwy, powodująca konieczność wymiany np. banerów i tablicy nad wejściem,
a także wizytówek pracowników, odmieni cokolwiek w życiu lokalnej społeczności? Podczas sesji
burmistrz poinformował też, że zdecydował
o likwidacji filii Domu Kultury w Burakowie. Decyzję tę uzasadniał podczas sesji również dyrektor
Domu Kultury. Główne argumenty, jakie przedstawiono, to małe zainteresowanie mieszkańców proponowanymi tam przez Dom Kultury zajęciami oraz
wysokie koszty prowadzenia filii. Przypomnijmy, że
filia przy ul. Kościuszki 10 była nie tylko miejscem
działań Domu Kultury. Zarząd Osiedla organizował tam również spotkania z mieszkańcami. Teren
wokół budynku został w ostatnich latach zagospodarowany, jest tu plac zabaw i niewielkie boisko.
Pomieszczenia po filii mają zostać przeznaczone na
lokal komunalny. Podczas tej samej Sesji przyjęto
również uchwałę dotyczącą„trasy S7”. Ponadto,
radni z KW T. Dąbrowskiego uchylili uchwałę poprzedniej Rady Miejskiej zobowiązującą Burmistrza
do udostępnienia tablic osiedlowych Radom Sołeckim i Osiedlowym, w związku z czym o tym, co się
będzie ukazywało (bądź nie) na tablicach, zadecyduje osobiście wiceburmistrz Piotr Rusiecki.
19 marca 2015 r. – Rada Powiatu chce przekazać
Gminie Łomianki obowiązek prowadzenia
LO im. Karola Wojtyły w Łomiankach. Informacja o tym pomyśle dotarła do redakcji już po
przeprowadzeniu wywiadu ze starostą Janem
Żychlińskim (str. 2). Zadaliśmy więc oddzielne pytanie staroście czy Powiat rozmawiał na temat tej
uchwały z władzami Gminy Łomianki, czy władze
Gminy wyraziły zainteresowanie przejęciem prowadzenia LO oraz jaki jest roczny koszt Powiatu
związany z prowadzeniem LO w Łomiankach.
Podobne pytanie wysłaliśmy również do władz
Łomianek. Odpowiedzi opublikujemy na stronie
www.lomianki.info.

4

Podczas V Sesji Rady Miejskiej przyjęto głosami radnych z KW Tomasza Dąbrowskiego uchwałę
negatywnie opiniujacą wariant drogi ekspresowej S7 po śladzie drogi krajowej 7 oraz negatywnie
opiniującą modernizację ul. Kolejowej, w tym budowę kładek dla pieszych i odłączenie wybranych
wylotów ulic od trasy głównej.
Przyjęta uchwała jednocześnie „anuluje” uchwałę poprzedniej Rady Miejskiej, która podobnie negatywnie opiniowała wariant trasy S-7 śladem drogi krajowej 7 z uwagi na związane z tym wariantem
wyburzenia domów mieszkalnych i firm położonych wzdłuż ul. Kolejowej oraz sprzeciwiała się jakimkolwiek likwidacjom lub ograniczeniu istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie gminy
Łomianki. Pozytywnie natomiast poprzednia Rada ustosunkowała się do budowy bezkolizyjnych
skrzyżowań w szczególności ul. Pułkowej z ul. Wójcickiego i ul. Heroldów oraz poszerzenia trasy na
odcinku Łomianki-Młociny o trzeci pas ruchu. Poprzednia Rada wnosiła ponadto o zaplanowanie
bezkolizyjnego przejazdu i przejścia ul. Sierakowską nad ul. Kolejową.
Pełną treść obu uchwał można znaleźć na portalu www.LOMIANKI.INFO.
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy radną Joannę Roszkowską oraz radnego Wojciecha Bergera.

JOANNA
ROSZKOWSKA

Radna Rady Miejskiej
fot: Komitet W. T. Dąbrowskiego

Podczas sesji Rady Miejskiej w Łomiankach
w dniu 12 marca 2015 przyjęto, stosunkiem głosów 15 do 3, uchwałę negatywnie opiniującą
„udrożnienie” ul. Kolejowej oraz przebieg trasy
S7 w jej śladzie. Rozkład głosów świadczy o tym,
że mieszkańcy Łomianek są w większości przeciwni przebudowie ul. Kolejowej, co zapobiegnie
próbom zastąpienia planowanej trasy S7 wzdłuż
Puszczy Kampinoskiej protezą w postaci bezkolizyjnej trasy rozcinającej Łomianki na 2 części, oraz
powodującej degradację miasta na skutek zwiększonego hałasu i zanieczyszczeń.
Ponadto zamknięcie 12 (z obecnych 14) wjazdów z Łomianek na ul. Kolejową, co byłoby konsekwencją jej „udrożnienia”, utrudniłoby mieszkańcom wydostanie się z miasta i sprawiłoby, że
taka trasa służyłaby głównie kierowcom z poza
Łomianek. Nie zmniejszyłoby natomiast korków,
które tworzą się głównie na ul. Pułkowej należą-

WOJCIECH BERGER
Radny Rady Miejskiej,
Klub Radnych Niezależnych

Klub Radnych Niezależnych Rady Miejskiej w Łomiankach był zdecydowanie przeciwny przyjęciu
omawianej uchwały w wersji przedstawionej przez
p. Joannę Roszkowską ze Stow. Łomianki Razem.
Nasz sprzeciw budził zapis § 2 negatywnie opiniujący modernizacje ul. Kolejowej. Klub nasz proponował
inny kompromisowy zapis, w którym pozytywnie
zaopiniowanoby wstępnie tę rozważaną inwestycję
pod warunkiem, że jej charakter i zakres nie spowodują żadnych zmian organizacji ruchu, mogących pogorszyć dojazd mieszkańców Łomianek do
i z Warszawy i nie doprowadzą do odłączenia wlotów
ulic do trasy głównej. Podkreślaliśmy również, że modernizacja nie może pogorszyć komunikacji między
obiema częściami Łomianek. Tak jak w poprzedniej,
anulowanej obecnie uchwale, proponowaliśmy zaplanowanie dodatkowego, bezkolizyjnego przejazdu ul. Sierakowską nad/pod ul. Kolejową.
U podstaw absurdalnego wręcz negowania modernizacji, tak ważnej dla Łomianek drogi, leży domniemanie, że modernizacja dotychczasowego wylotu śladem ul. Pułkowej i Kolejowej, spowoduje zaniechanie
budowy trasy ekspresowej S7. Tymczasem, zarówno
Premier jak i wielokrotnie GDDKiA oświadczali, że

cej już do Warszawy. Przypomnijmy, że miasto
Warszawa nie zamierza w ciągu najbliższych lat
modernizacji ul. Pułkowej. Zatem „udrożnienie”
czy też „modernizacja” ul. Kolejowej nie zlikwiduje korków na drodze do Warszawy, natomiast
przyniesie mieszkańcom Łomianek wymierne
straty w postaci trudności komunikacyjnych
i degradacji miasta. Łomianki, ustami Radnych
i Burmistrza, mówią jednym głosem: udrożnienie ul. Kolejowej oznacza pogorszenie jakości
życia mieszkańców oraz opóźnienie, a być może
w ogóle rezygnację z budowy trasy S7 omijającej Łomianki, czemu jesteśmy zdecydowanie
przeciwni.
Przyjęcie uchwały jest bardzo ważne, ale nie wystarczy – potrzebne są dalsze intensywne działania w celu doprowadzenia do realizacji trasy S7
w tzw. Wariancie II (wzdłuż Puszczy Kampinoskiej).
Dlatego zapraszamy wszystkich, do wsparcia naszej inicjatywy mającej na celu przyspieszenie budowy trasy S7. Chętnych do współpracy prosimy
o kontakt na: lomiankirazem@gmail.com
Uchwałę na prośbę mieszkańców przygotowała
radna Joanna Roszkowska członek Stowarzyszenia Łomianki Razem.
ewentualne udrożnienie ul. Kolejowej i Pułkowej,
będące na etapie wstępnych analiz, jest projektem
całkowicie niezależnym od budowy północnego
wylotu S7 z Warszawy. Rozważany wstępnie projekt,
wg wyjaśnień składanych na piśmie przez GDDKiA,
przewiduje zarówno na odcinku łomiankowskim, jak
i warszawskim wprowadzenie zmian upłynniających
ruch, tj. zastąpienie skrzyżowań oraz przejść z sygnalizacją świetlną bezkolizyjnymi rozwiązaniami i uporządkowanie układu dróg opaskowych. Nie wyklucza
się również dobudowania trzeciego pasa ruchu na
ul. Pułkowej. Takie rozwiązania skróciłyby i usprawniły dojazd do Warszawy dotychczasową drogą, którą
niezależnie od wybudowania trasy ekspresowej S7
nadal będziemy jeździć do centrum Warszawy. GDDKiA informowała również, że po wybudowaniu S7 ul.
Kolejowa przejdzie w gestie gminy Łomianki i jej zmodernizowanie będzie przekraczać możliwości gminy.
Tak więc podjęta w tej sprawie na ostatniej sesji RM
uchwała, zdaniem Klubu Radnych Niezależnych, jest
nieracjonalna i wręcz szkodliwa dla gminy Łomianki. Odrzuca pojawiającą się szansę poprawy bezpieczeństwa
i przejazdu na całym odcinku, od północnego skraju Łomianek do Mostu Północnego, bo tylko taki łączny odcinek jest rozpatrywany do modernizacji przez GDDKiA
oraz władze Warszawy. Modernizacja tylko ul. Kolejowej nie miałaby żadnego sensu, bo ruch korkowałby
się przy ul. Wóycickiego i Heroldów. Anulując poprzednią uchwałę, unieważniono również negatywną opinię gminy dot. planowanej budowy Trasy Legionowskiej. Ocenę tego pozostawiam czytelnikom.

NAGRANIA SESJI RADY MIEJSKIEJ BEZ CENZURY
zobacz na www.video.lomianki.info
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Sąsiedzi, Mieszkańcy Łomianek - czekamy na Waszą pomoc!
Budynek zlokalizowany przy ul. Kościuszki 10 został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku.
W okresie powojennym ówcześni właściciele przekazali go mieszkańcom wsi Buraków na cele społecznokulturalne i oświatowe.
Budynek był wykorzystywany jako filia gminy Młociny,
następnie jako szkoła podstawowa z jednym lokalem
dla nauczyciela geografii pracującego w szkole. Od roku
1958 budynek i działka nr 475 obręb 0001 o powierzchni
1345 m² były wykorzystywane jako przedszkole samorządowe.
W 1998 roku, po zamknięciu przedszkola, pierwsze
piętro budynku zmieniono na dwa mieszkania dla pracowników łomiankowskich szkół. Parter budynku o powierzchni 74,84 m² składający się z trzech pomieszczeń,
łazienki wraz z WC, korytarza, werandy, uchwałą Rady
Miejskiej nr XVI/85/91 przekazano do dyspozycji Rady
Osiedla i mieszkańców osiedla Buraków. Zlokalizowano
tam redakcję radia Mazowsze, pracownię architektoniczną UG, świetlicę środowiskową bedącą pod patronatem
i opieką kadry pedagogicznej gimnazjum. Dzieci wspólnie odrabiały lekcje, zorganizowano mikro dożywianie. Od 2008 roku budynek pełnił funkcje świetlicy
osiedlowej, filii domu kultury, punktu bibliotecznego
oraz lokalu wyborczego.
Staraniem i na wniosek mieszkańców na działce, na
której stoi budynek zorganizowano małe boisko sportowe, plac zabaw i mini siłownię zewnetrzną. Na bazie tak
zorganizowanego mini kompleksu odbyło się wiele różnego rodzaju imprez, choinki, wystawy, zebrania mieszkańców, festyny osiedlowe dla dorosłych i dla dzieci, spotkania z kombatantami, wspólne odrabianie lekcji, studio
filmowe, opieka i dożywianie dzieci.
Zarząd osiedla ze swoich środków zakupił do celów
edukacyjnych naszych dzieci zestaw komputerowy, różne gry planszowe, tablicę do kosza i bramkę do nogi... Kupowaliśmy co rok jakieś zabawki na plac zabaw, zestaw
komputerowy i programy dla dzieciaków do świetlicy. Kupowaliśmy prezenty pod choinkę wręczane przez prawdziwego Mikołaja. Codziennie do świetlicy przychodziło
kilkanaście osób. Wychowankowie świetlicy, w ramach
wolontariatu, pomagali w codziennych zajęciach dzieciaków. Ze środków komisji „alkoholowej” od wielu lat przekazywana jest comiesięczna dotacja w kwocie 1000,00 zł
na dożywianie dzieci szkolnych, biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych. I tak zaczęliśmy zapełniać wspólną przestrzeń jakimiś działaniami. Filia DK prowadząc

5 miesięcy
W październiku 2014 r. Rada Miejska zdecydowała
o przygotowaniu w Łomianach tzw. budżetu obywatelskiego, inaczej zwanego partycypacyjnym.
Jego zasady miały zostać opracowane przez zespół
złożony z przedstawicieli urzędu, organizacji pozarzą-

różnorodną działalność tętniła życiem. Pierwszym prognostykiem zmiany w myśleniu kierownictwa Domu
Kultury było ograniczenie działań programowych oraz
możliwości uczestnictwa w zajęciach świetlicy starszych
dzieci. Stopniowo działania filii DK zaczęły wyhamowywać. W zeszłym roku, latem jakaś nieodpowiedzialna osoba podjęła decyzję o wymalowaniu wewnętrznych ścian
lokalu na kolor czarny. Lokal przypominał bardziej ciemną jaskinię, niż strefę przyjazną dla dzieci. Praktycznie był
to moment od którego nasz obiekt został odsunięty ze
strefy zainteresowania dyrektora DK w Łomiankach.
Aktualnie Urząd Miasta podjął działania zmierzające do likwidacji Naszej Świetlicy Osiedlowej zlokalizowanej przy ul. Kościuszki 10, będącej jednocześnie
Filią Domu Kultury oraz miejscem spotkań mieszkańców osiedla Buraków.
Władze Gminy swojej decyzji nie konsultowały z Zarządem Osiedla ani mieszkańcami. Pośpiesznie i w ukryciu przygotowano uchwałę i przekazano ją radnym do
akceptacji na sesji 12 marca br., niszcząc efekty wieloletniej pracy i starań społeczności Burakowa.
***
Rada Miejska, na wniosek Burmistrza, naszą świetlicę środowiskową w Burakowie chce zamienić na
mieszkanie socjalne! A mogło być tak pięknie: dzieci
bawią się w piasku, a młode kobiety rozmawiają ze
sobą, dzielą się pomysłami. Korzystają też z budynku,
bo tu mogą przewinąć i nakarmić maluchy. Dzieci po
szkole przychodzą na zajęcia plastyczne, na Wielkanoc
malują jajka i robią palemki, na Boże Narodzenie pachnie tu choinka, jest św. Mikołaj i sąsiedzi dzielą się opłatkiem…
Tak mogłoby być w Burakowie przy ul. Kościuszki 10.
Tak już kiedyś było. I mamy nadzieję, że tak będzie. Tylko
musimy się o to postarać!
W czwartek 12 marca Rada Gminy w pośpiechu
zdecydowała, że filia Domu Kultury, która działała
w Burakowie, zostanie zamknięta. Było to dla nas
dużym zaskoczeniem, ale rozumiemy i szanujemy tę
decyzję. Niestety Rada Gminy postanowiła, że pomieszczenie po filii Domu Kultury będzie przerobione na
mieszkanie socjalne! Dlaczego nikt nas nie poinformował o takich planach? Czyżby ktoś chciał „załatwić to po
cichu”? Przecież to my, mieszkańcy Burakowa powinniśmy mieć coś do powiedzenia w tej sprawie. Nikt nie
zapytał, czy my – najbliżsi sąsiedzi – mamy pomysł na
zagospodarowanie „pustostanu”.

Dom przy ul. Kościuszki 10 został przekazany w testamencie przez rodzinę Billerów mieszkańcom Burakowa. Darczyńcy zaznaczyli, że ma służyć aktywności
mieszkańców i działaniom społecznym. Urządzenie tu
mieszkań socjalnych jest wbrew woli rodziny Billerów.
W lokalu tym odbywają się wybory oraz zebrania osiedlowe. Gdzie będziemy się spotykać, jak zamieszkają tu
lokatorzy? I co będzie z placem zabaw, boiskiem? Czy
ludzie będą chcieli i mogli tu spędzać czas? Uważamy, że
decyzja Rady Gminy jest zła. Musi być cofnięta.
Dlatego złożymy protest. Zachęcamy też mieszkańców Łomianek do poparcia go na stronie internetowej: www.burakow.pl
Jest też jednak dobry efekt złej uchwały nr V/51/2015
z 12 marca. Mieszkańcy Burakowa „obudzili się” z bezczynności. Zobaczyliśmy, że możemy stracić ważne dla
nas miejsce. I już zaczynamy robić coś wspólnie. Mamy
wiele pomysłów: na przykład zajęcia techniczne dla
dzieci i rodziców albo gimnastyka dla seniorów. Będziemy o tym dyskutować na zebraniu osiedlowym w poniedziałek 30 marca o godzinie 18.30.
Marzy nam się też, żeby w lokalu przy Kościuszki
10 powstał dom spotkań sąsiedzkich. I żeby korzystali z niego sąsiedzi, organizacje pozarządowe,
mieszkańcy Łomianek po prostu. Takich miejsc na
mapie naszej gminy powinno być wiele. Wtedy okaże
się, że problemy społeczne rozwiązują się same. Czego
Władzom Gminy i Państwu życzę.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Buraków
Jerzy Serzysko

dowych oraz mieszkańców. Przygotowując ten projekt
uchwały sądziłam naiwnie, że burmistrz niezwłocznie
ogłosi nabór osób i instytucji chętnych do pracy, o to
prosiliśmy podczas sesji. Zespół miał być złożony z zainteresowanych uczestnictwem w tym procesie przedstawicieli różnych środowisk i instytucji, aby jak najlepiej
reprezentować łomiankowską społeczność. Gdyby został
wybrany zimą, pewnie dziś ogłaszany byłby nabór wśród
mieszkańców propozycji projektów na 2016 r., tak jak to
właśnie odbywa się w Warszawie: place zabaw, parkingi na
rowery, kosze na śmieci, ścieżki
edukacyjne, monitoring w wybranych miejscach – to tylko
przykłady zgłaszanych projektów. Niestety nie w Łomiankach, bo tutaj do tej pory nic
się nie wydarzyło.
Co zatem zrobiono przez
te 5 miesięcy z uchwałą Rady
Miejskiej przyjętą jednogłośnie

przez ówczesnych radnych? Odpowiedź jest prozaiczna
– NIC. Burmistrz nie zrealizował jej do dziś.
Budżet obywatelski powstaje w wielu gminach, w jednych jest wprowadzany lepiej, w innych gorzej. Ci, którzy
rozpoczęli te działania rok temu, dziś wyciągają wnioski
z popełnionych wówczas błędów i poprawiają swoje zasady. Łomianki niczego nie tworzą, pomimo tego, że budżet obywatelski jest uznanym i ważnym mechanizmem
aktywności obywatelskiej, wskaźnikiem dojrzałości
samorządu lokalnego, umożliwia mieszkańcom współdecydowanie o swojej gminie. Powstaje zatem pytanie
czy władze Łomianek faktycznie nie chcą wprowadzić
tej formy współpracy ze społecznością lokalną, czy może
nie robią tego, bo obawiają się braku wpływu na wybory
mieszkańców?
Radna Ewa Krzyżowska na ostatniej sesji zaapelowała
do burmistrza o realizację tej uchwały. Tadeusz Krystecki,
przewodniczący Rady odpowiedział, że burmistrz przekaże na piśmie swoje stanowisko w tej sprawie. No to
czekam – oby nie kolejne 5 miesięcy.
Sylwia Maksim-Wójcicka

PROTEST MIESZKAŃCÓW
www.burakow.pl
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CZYJE BĘDZIE

LICEUM

Rada Powiatu chce przekazać Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły
w Łomiankach Gminie Łomianki i zobowiązała zarząd Powiatu do rozpoczęcia rozmów na ten temat z burmistrzem Łomianek.
Liceum Ogólnokształcące zostało powołane w 1999
roku przez Powiat Warszawski Zachodni. Pierwszą siedzibą szkoły były pomieszczenia Parafii św. Małgorzaty przy
ul. Warszawskiej. Od 2005 r. Powiat wynajmuje na potrzeby LO część budynku ICDS. W pierwszych latach funkcjonowania liczba uczniów wynosiła od 150 do 180 rocznie.
Od 2009 r. władze obserwują spadek liczby uczniów.
Zapytaliśmy zarząd Powiatu, radnych powiatowych
i władze Gminy o powody tej decyzji oraz o opinię. Do
zamknięcia numeru odpowiedzi otrzymaliśmy od starosty oraz radnych: Tadeusza Kordka i Wiesława Pszczółkowskiego*.
Starosta Jan Żychliński uważa, że przejęcie przez
Gminę prowadzenia szkoły umożliwiłoby powołanie
zespołu szkół prowadzonych przez jeden organ (Gminę)
i jedną dyrekcję, a to ułatwiłoby działania promujące
szkołę wśród młodzieży łomiankowskiej. Obecnie gimnazjum i liceum mieszczą się w tym samym budynku, ale
podlegają pod różne samorządy i mają różne dyrekcje.
Starosta twierdzi, że „taki stan, zdaniem zarządu powiatu jest nieracjonalny, zwłaszcza że do liceum uczęszcza
w przeważającej większości młodzież z Łomianek”.
Część radnych wstrzymała się od głosu, m.in. Tadeusz
Kordek, wybrany z Komitetu Wyborczego Wyborców

Tomasza Dąbrowskiego. Projekt uchwały był dla niego
zaskoczeniem „ze względu na fakt braku wcześniejszych,
rzetelnych informacji ze strony Starosty o problemach
w funkcjonowaniu tego liceum”. Zdaniem radnego „uzasadnienie do projektu tejże uchwały jest bardzo subiektywne i korzystne tylko dla Powiatu.”
Wiesław Pszczółkowski (Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Po Zachodniej Stronie) poparł uchwałę i twierdzi, że pokazuje ona wolę porozumienia się Powiatu
z Gminą oraz umożliwia wynegocjowanie jak najlepszych warunków nauki. „Jeżeli gmina Łomianki pozostanie bierna w roli przejęcia LO funkcji organu prowadzącego, to nic się nie zmieni w stosunku do stanu
obecnego.WprzypadkuprzejęciaLOGminabędziedecydowała
o profilach kształcenia (np. profil geograficzno-językowy,
matematyczno-informatyczny)".
Uchwała ma charakter intencyjny, o niczym nie
przesądza. Jednak wywołała dyskusje, które mają być
kontynuowane podczas spotkań radnych w ramach tzw.
komisji. Będziemy śledzili losy tej uchwały i prowadzone
dyskusje.
* Pełne teksty odpowiedzi, które wpłynęły do redakcji Łomianki.info oraz tekst uchwały opublikowane zostały na
stronie www.LOMIANKI.INFO.
/red.

Przystanek Książka
w Łomiankach?
Mieszkańcy Łomianek obok takich
gmin, jak Konstancin Jeziorna, czy
Otwock otrzymali propozycję prezentu
w postaci... niekonwencjonalnej wypożyczalni książek.
Prezent przypomina z wyglądu angielską
budkę telefoniczną, z tą różnicą, że zamiast
telefonu ma półki z książkami i jest po prostu dostępną 24h na dobę mini wypożyczalnią książek. Mieszkańcy gminy mogą
też przynosić do punktu książki, które zalegają w ich domowych zbiorach.
W Konstancinie Jeziornej Book Stop zwany „Przystankiem Książki” stanął koło tężni
i od razu wzbudził zainteresowanie i sympatię mieszkańców. Gdzie stanie „Przystanek
Książka” w Łomiankach? Tego jeszcze nie
wiemy, ale na pewno Burmistrz znajdzie dla
tak fajnego prezentu dla mieszkańców godne i sensowne miejsce. Burmistrzowi propozycję złożył Klub Rotarian, który sponsorował
Przystanek Książki w Konstancinie. Warto
podkreślić, że będzie to jeden z nielicznych
takich obiektów w Polsce.
/ red.

WSPÓLNE SZKOLENIE

Stowarzyszenie Pracownia Łomianki i Towarzystwo Amicus
zorganizowały dwudniowe szkolenie, w którym wzięło udział
jedenaście organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Łomianek.

Stowarzyszenie Pracownia Łomianki we właściwy dla
siebie sposób świętowało w marcu swoje urodziny. Warto przypomnieć, że powstaliśmy 10 marca 2011 roku,
w dniu urodzin Chucka Norrisa, który jest naszym nieformalnym patronem. Cenimy go za to, że potrafi zrobić
coś z niczego, nie ma dla niego rzeczy niemożliwych,
broni słabszych, występuje przeciwko niesprawiedliwości. Staramy się brać z niego przykład.
Dziś za nami 4 lata wspólnych działań. Przez ten czas
odbyły się 4 Bazary Zabawek Używanych, Babski Bazar
Ciuchowy, 2 popołudnia z grami planszowymi, zwane
Planszówkowymi Frajdami, sadzenie drzew z uczniami szkół podstawowych. Pomagaliśmy także przy
organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Łomiankach, współorganizowaliśmy spotkania Klubu Mam i zorganizowaliśmy happening z okazji 25lecia wyborów 4 czerwca 1989 r.
Dotychczasowe działania to głównie propozycje dla
mieszkańców Łomianek jak wspólnie i pozytywnie
spędzić czas i poznać się nawzajem. To nie jest kres

naszych możliwości i aspiracji, dopiero się rozkręcamy. Dowodem na to jest dwudniowe szkolenie
dla organizacji pozarządowych z Łomianek, które
współorganizowaliśmy razem z Towarzystwem Amicus. Na dwa marcowe dni sala konferencyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach stała się miejscem
spotkania, dyskusji i poznawania
się 11 organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych. 16 osób
wspieranych przez 2 trenerki Towarzystwa Amicus dyskutowały
o tym, jak promować swoje działania, jak budować wizerunek organizacji, gdzie i w jaki sposób szukać
środków na projekty.
Organizacje pozarządowe powinny być w Łomiankach coraz bardziej rozpoznawalne, widoczne
i pozytywnie odbierane. Powinny
wspólnie zabiegać o miejsce dla

siebie, mówić głośno o tym, że są ważnym elementem
społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego będziemy
dalej myśleć co można zrobić dla łomiankowskich organizacji, jak je wspierać – oczywiście w miarę możliwości jakie posiada organizacja pozarządowa.
Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI

Szkolenie odbyło się w dniach 12-13 marca 2015 r. i było elementem projektu Towarzystwa Amicus „Nowy model współpracy administracji powiatu warszawskiego zachodniego z organizacjami pozarządowymi”. Dziękujemy OSP w Łomiankach za użyczenie sali na to wydarzenie. Dziękujemy wszystkim
uczestniczkom i uczestnikom szkolenia za dyskusje i aktywny udział. Do zobaczenia.
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Veturilo w Łomiankach?

Na ulicach coraz częściej widać motocyklistów, czyste samochody, kobiety w krótkich
kurtkach i bez czapek, a na łomiankowskich
portalach społecznościowych pojawia się temat włączenia Łomianek do warszawskiego
systemu wypożyczalni rowerów miejskich Veturilo. No to nie ma już żadnych wątpliwości:
idzie wiosna!
Zdania na temat Veturilo w Łomiankach są wśród
mieszkańców podzielone. Entuzjaści zapewniają,
że wypożyczalnie cieszyłyby się ogromnym powodzeniem, bo wiele osób korzystałoby z rowerów
Veturilo do jeżdżenia po Łomiankach i okolicach
oraz do Warszawy (tym bardziej, że przed ostatnimi wyborami wybudowano już pierwsze 100 m
ścieżki rowerowej Łomianki-Warszawa).
Sceptycy twierdzą, że Veturilo byłoby wyrzucaniem pieniędzy w błoto i fanaberią, bo w Łomiankach każdy, kto umie jeździć na rowerze, ma swój
rower i może sobie pojechać, gdzie chce, bez konieczności płacenia za wypożyczenie.
Na to entuzjaści, że Veturilo to inna, „miejska”
filozofia jeżdżenia, bo człowiek wychodzi z domu,
może sobie podjechać na rowerze do kościoła, do
sklepu, na kawę, do dziewczyny lub zwyczajnie
pokręcić się po łomiankowskich uliczkach – jedzie
tam, gdzie chce, a jak dojedzie lub znudzi mu się
jeżdżenie, to oddaje rower (przypina do najbliższej
stacji Veturilo) i nie musi go pilnować, zamienia się
w pieszego. Gdy będzie chciał wrócić do domu,
to może sobie znowu rower wypożyczyć. Krótkie
wypożyczenia (do 20 minut) są bezpłatne, a wypożyczenie na kolejne 40 minut to koszt 1 zł. Zmiana
roweru co 20 minut na inny sprawia, że cały czas
można jeździć za darmo.

Na to sceptycy, że trudno sobie wyobrazić sytuację, że mieszkaniec np. Kiełpina, chcąc zrobić
zakupy w Auchan, pójdzie na piechotę do stacji
Veturilo (powiedzmy pod Urząd Miasta), tam wypożyczy rower (jeśli będzie jakiś wolny), pojedzie
do Auchan, odda rower, zrobi zakupy, znów wypożyczy rower (jeśli będzie jakiś wolny), wróci
pod Urząd, odda rower i powędruje z zakupami
na piechotę do domu w Kiełpinie. A na jeżdżenie
po wielu łomiankowskich uliczkach rowery Veturilo – zdaniem sceptyków – się nie nadają, bo są to
rowery miejskie, a nie terenowe.
Entuzjastów to zupełnie nie przekonuje, bo ich
zdaniem sieć stacji Veturilo powinna być na tyle
gęsta, by każdy miał możliwość wypożyczania roweru niedaleko domu. Poza tym na zakupy można
jechać samochodem, a rowerami udać się ze znajomymi np. do centrum Warszawy (oczywiście –
dla obniżenia kosztów wypożyczenia – zmieniając
rowery na mijanych po drodze stacjach Veturilo),
by tam pooddychać rytmem miasta, napić się piwa
na Nowym Świecie, połazić po galerii handlowej,
pójść do teatru lub na koncert, a później rowerem ,
eŁką lub taksówką wrócić do domu.
Ha, ha, ha – śmieją się sceptycy i tłumaczą, że
gęsta sieć stacji Veturilo to może być w Warszawie,
która ma kasę na dopłacanie do miejskich rowerów
ponad 400 tys. zł rocznie. Natomiast Łomianki stać
może na jakieś 20-30 rowerów w kilku stacjach,
które pewnie usytuowane by były w miejscach
dogodnych dla decydentów i ich rodzin. Poza tym
galerię handlową mamy na miejscu, piwo też jest
gdzie wypić, a nasz teatr w Domu Kultury jest najlepszy, bo gra same wybitne premiery i w dodatku
nie trzeba kupować biletów.

Loesje & spółka
Kto ma największy wpływ na rozwój
świata, na jego kształt? Tym kimś są
w większości ludzie. Żeby świat wokół nas był taki, jakim chcemy żeby
był – musimy do tego dążyć. Połączenie realizacji w życiu zawodowym
i rodzinnym, a także rozwijanie swoich
talentów i pasji z pewnością pomoże
uczynić przestrzeń wokół nas bardziej
harmonijną i radosną.
Wszak, podobnie jak w samolocie, gdy
to rodzic ma najpierw założyć maskę gazową, żeby w pełni sprawnym pomóc
swojemu dziecku, tak i my – dorośli, musimy zadbać o siebie, a szczęśliwi wpłyniemy na życie innych, bliskich nam osób.

Rozwijanie kreatywności, którą wszyscy dysponujemy, obcowanie ze sztuką,
próby tworzenia własnych prac (w tym:
plastycznych czy językowych) – pozwolą
nam na dotarcie do takich możliwości,
o jakie byśmy się nawet nie podejrzewali.
Warto znaleźć zajecie, dzięki któremu
można poczuć, że wewnętrzny głos jest
ważny, a nieskrępowana twórczość pozwoli uzewnętrznić skrywane pokłady
inteligencji i poczucia humoru.
Jedną z propozycji twórczego spędzania czasu proponuje Loesje. Kim jest
Loesje? To ok. 30-letnia dziewczyna z
Holandii, która z grupą przyjaciół pisze
krótkie teksty na tematy, które uznaje za
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Gdy entuzjaści rzucają argument o możliwości
odbywania na wypożyczonych jednośladach dłuższych wycieczek np. po puszczy, do Palmir czy ot
tak, przed siebie, bez celu, np. wałem wiślanym, by
podziwiać piękno mazowieckiej przyrody, to sceptycy wracają do argumentu rosnących kosztów za
długie wypożyczenie oraz miejskich, a nie terenowych walorach rowerów Veturilo. Itd.
Co na to władze Łomianek? Tadeusz Krystecki
(przewodniczący Rady Miejskiej, a jednocześnie
znany zwolennik przemieszczania się na rowerze)
jest i entuzjastą i sceptykiem w jednym. Mówi,
że rowerzyści żyją dłużej, więc gorąco popiera
wszystkie inicjatywy (w tym system miejskich wypożyczalni) mobilizujące ludzi do korzystania z jednośladów, ale jednocześnie nie widzi możliwości
(głównie finansowych) efektywnego adaptowania
Veturilo w Łomiankach. „W Łomiankach każdy zainteresowany ma swój rower. Jeśli ktoś nie ma, to ja
jeden mogę oddać” – deklaruje przewodniczący.
Dyskusja o Veturilo w Łomiankach jest jak brazylijski serial telewizyjny – można ją ciągnąć w nieskończoność, ale fajne jest to, że w każdej chwili
można ją przerwać i… pójść na rower.
A co ty o tym myślisz? Zapraszamy do dyskusji
na www.LOMIANKI.INFO.
Juliusz Wasilewski

ważne i ciekawe. Takie teksty umieszczane są później na czarno-białych prostych
plakatach i pocztówkach, a czasem też na
muralach.
Loesje [czytaj: luszje] to holenderskie
imię żeńskie oraz nazwa stale rozwijającej
się międzynarodowej organizacji i sieci
grup lokalnych, działających w ponad
30 różnych krajach na świecie. Wystarczy,
aby zebrała się mała (od 3 osób wzwyż)
liczba osób, żeby zorganizować warsztat
twórczego pisania, a następnie spotkanie-dyskusję nad wcześniej stworzonym
tekstami.
Warsztaty trwają przeważnie od 2 do 3
godzin. Wystarczy przyjść i otworzyć głowę na wspólną dyskusję na kartkach. Po
takich spotkaniach powstają teksty często
krytyczne, acz mające inspirujące i pozytywne przesłanie. Mają one pobudzać
odbiorców do refleksji i uświadomić, że
każdy ma możliwość wpływania na najbliższe otoczenie.
Loesje urodziła się pod koniec 1983
roku w małym holenderskim mieście
Arnhem. Cel – inspirowanie ludzi do
działania poprzez ciekawe, krótkie teksty,
nie zmienił się do dziś. Aktualnie Loesje
można spotkać na całym świecie – jest
obecna między innymi w Niemczech,
Francji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Nepalu
czy Stanach Zjednoczonych. Od 1994
roku działa międzynarodowa fundacja
Loesje (Loesje International). Wspiera
ona grupy lokalne i ułatwia komuni-

kację między nimi. Loesje angażuje się
często również w inicjatywy na rzecz
wolności słowa, tolerancji i nieskrępowanej twórczości.
Do Polski Loesje zawitała na początku
lat 90., jednak pierwsze plakaty po polsku
powstały dopiero na warsztatach w Kielcach w 2006 roku. Dziś najprężniej działa
warszawska grupa Loesje. Jej członkowie
prowadzą m.in. warsztaty kreatywnego
pisania tekstów dla nauczycieli, młodzieży i otwarte warsztaty dla mieszkańców
Warszawy, okolic, a czasem Loesje również gości w innych miastach (Poznań,
Wrocław, Gdańsk, Łomianki).
Teksty Loesje nie mają na celu mówienie ludziom, co mają myśleć lub robić.
Dążeniem Loesje jest inspirowanie ich
do kształtowania i wyrażania własnych
opinii.
Plakaty z tekstami z warsztatów kreatywnego pisania są dostępne nieodpłatnie na stronie www.loesje.pl lub
www.loesje.org. Każdy może pobrać swój
ulubiony tekst, wydrukować i powiesić w
miejscu, które uważa za najbardziej odpowiednie (acz nie łamiące przepisów).
W Warszawie, poza plakatami i wlepkami, teksty Loesje można spotkać od 2011
roku również na muralach na Pradze Północ oraz Pradze Południe, a także na ścianach w Liceum Ogólnokształcącym im.
K. Hoffmanowej.
Paulina Tyburska
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REKLAMA ZA GROSZE tylko na www.LOMIANKI.INFO
Zapytaj już dziś – reklama@lomianki.info, t: 603299772
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DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.

REKLAMA

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A D A R M O

REKLAMA

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

REKLAMA

NAUKA
HISZPAŃSKI, ANGIELSKI. Język ogólny i egzaminy.
Skutecznie. Tel. 606-51-59-11
PIANINO – nauka również w domu ucznia – tel.
692-704-416
Korepetycje z fizyki, poziom szkoły podstawowej i średniej – tel. 501-937-654
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
USŁUGI
Usługi ogrodnicze – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
WODA-STOP. Hydroizolacje, problemy z wodą w
piwnicy itp. Zadzwoń – 513-123-894
OCIEPLENIA, malowanie elewacji, renowacje.
Gwarancja – tel. 789-262-387
HYDROIZOLACJE, izolacje piwnic, tarasów, balkonów, fundamentów, itp. Masz problem z wodą lub
wilgocią? ZADZWOŃ! Gwarancja długoterminowa
– tel. 517-673-324
Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota,
hydraulika, elektryka, docieplenia – 608-741-795
Usługi ogrodnicze, "złota rączka", naprawy,
awarie – 512-093-765
OCIEPLENIE BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
Malowanie elewacji, budynków, renowacja, itp.,
gwarancja długoterminowa, tel. 789-262-387
REMONTY A-Z, ogrodzenia, docieplenia, solidnie –
600-213-002
Oferuję usługi – drobne remonty, rąbanie, piłowanie drzewa, praca przy ogrodach, wszelkie naprawy
i inne – tel. 888-141-412
Montaż napędów do bram wjazdowych i garażowych – tel. 511-637-058
Tynki gipsowe maszynowe, Nida, Knauf, Baumit
– tel. 883-116-709
Projektowanie i pielęgnacja ogrodów – tel.
508-547-246
RÓŻNE
Przyjmę reklamę na ogrodzenie (ul. Warszawska),
tel. 691-299-891
DIETETYK, odchudzanie, żywienie w chorobach i
ciężarnych – 666-855-304

REKLAMA

LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, 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
Psycholog, dr Gizela M. 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
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia
mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel.
501 124 416
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13
www.dabkowska.com.pl 532 562 000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13 www.dabkowska.com.pl 532 562 000
PRACA
Szukam pracy – sprzątanie mieszkania, gotowanie, prasowanie – 519-767-580 – Ukrainka
Młody mężczyzna szuka pracy fizycznej, tel.
787-477-989
Ukrainka młoda szuka pracy – sprzątanie, prasowanie, mycie okien – tel. 787-477-989
Pani do solidnego sprzątania domów / prasowanie / gotowanie – Ukrainka – 729-539-759
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom W PALMIRACH – cicha i spokojna okolica, dom 140 m2 na wąskiej działce o pow. 4100 m2.
Cena 430 tys. (do negocjacji), tel. 604-118-180
Sprzedam działkę rekreacyjną na Mazurach nad
jeziorem. W mieście Mielno, gmina Grunwald –
tel. 697-442-022
Sprzedam dom 180 m2, działka 860 m2, z 1996 r.
w Kiełpinie. 570 000 zł. Tel. 600-599-506
WYNAJMĘ
Wynajmę zakład artykułów z tworzyw sztucznych
z częścią biurową. Tel. 601-517-151
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47
Wynajmę pomieszczenie biurowe o pow. 90 m2 –
tel. 601-517-151
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Do wynajęcia dom
Powierzchnia 313 m2, działka zadbana, zadrzewiona 965 m2
podpiwniczony, duży salon, jadalnia, 4 sypialnie, 3 łazienki,
gabinet, szybki internet (60 Mb, neostrada).
Pełne wyposażenie kuchni, pralni, dom umeblowany,
gotowy do zamieszkania.
Dwustanowiskowy garaż wolnostojący.
Cena za miesiąc – 5000 plus opłaty. Kontakt – 604 495 943

POLUB ŁOMIANKI

www.facebook.com/lomianki.info
REKLAMA
REKLAMA

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

