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DRUK CYFROWY, PROJEKTY GRAFICZNE, STRONY www
REKLAMA

www.pracownia.net tel. 605 599 603

REKLAMA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Rodziców, Nauczycieli, Wychowawców,
Bibliotekarzy, Animatorów kultury i Mieszkańców

na wykład otwarty Pani Ireny Koźmińskiej

Jak wychować mądrego człowieka
i dobrego ucznia?
18.05, środa, godz. 18.30, Łomianki, Aula ICDS

XVI MIĘDZYNARODOWY
KONKURS MUZYCZNY
IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO
23-29 maja 2016 r.
Już po raz 16 Łomianki będą gościć młodych artystów z całego
świata podczas przesłuchań konkursowych w ramach XVI Międzynarodowego Konkursu im. Juliusza Zarębskiego. Organizatorem
międzynarodowych zmagań młodych artystów jest Niepubliczna
Szkoła Muzyczna w Łomiankach wraz z Fundacją Kultury i Edukacji
im. J. Zarębskiego i Urzędem Miasta w Łomiankach we współpracy
z Centrum Kultury w Łomiankach.
Przesłuchania odbędą się w trzech sekcjach instrumentalnych : fortepian solo, duet fortepianowy i zespół kameralny w kilku kategoriach
wiekowych – najmłodszej do lat 9, starszych do lat 12, do lat 15, do
lat 19 i najstarszej do lat 27.
Zapisy : tel. (+48) 601 65 80 20; mail: lucpin@o2.pl

info: www.konkurs-zarebski.eu

PUB, RESTAURACJA
KONCERTY
Small Hint / koncert, rock
6 maja, godz. 20.00
Czwórka młodych chłopaków, grających dobrego rocka.

Any Time / koncert, smooth jazz
13 maja, godz. 20.00
Trójmiejska scena smooth jazzowa, czyli
Marta Kruk i Mariusz Wala, zawita tego dnia
do Lemon Tree. Wystarczy wspomnieć, że
grali razem z: Reni Jusis, Andrzejem Zauchą,
Ryszardem Rynkowskim, Marylą Rodowicz, Zbigniewem Wodeckim, Krzysztofem
Krawczykiem, Grażyną Łobaszewską, Kayah. Czy potrzeba lepszej rekomendacji?

Underground Man / koncert

20 maja, godz. 20.00

Młody, ale utalentowany zespół, grający
alternatywnego rocka z taką mocą, że wygrali
zeszłoroczny Orlen Warsaw Marathon, a łatwo
nie było – pokonali 200 konkurentów.

Solid Rock
tribute Dire Straits / koncert

27 maja, godz. 20.00

Któż nie zna „Money for nathing” czy „Brothers
in arms”? Będziemy mogli posłuchać tych
starych hitów w doskonałym wykonaniu.

ŁOMIANKI / DĄBROWA, ul. Zachodnia 38, tel. 798 110 522

Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty, szkolenie? A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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Jedna najważniejsza rzecz,
o której nigdy wcześniej nie pisałem

Od czasu do czasu, kiedy mam powód i wolną chwilę, napiszę jakąś krótką historię z nadzieją, że
będzie warta waszego czasu. Kiedy już tak jest, staram się przekazać coś sensownego (przynajmniej mam taką nadzieję) i coś więcej niż że „jestem i żyję”. Dzisiejsza historia jest, ale inna… bo
jest właśnie o „jestem i żyję”. Jest bardzo osobista i łamie moje serce.

Kilka dni temu…

„Cześć tato, to ja Lea. Byłam z mamą na badaniu lekarskim i okazało się, że mam taką niespotykaną
chorobę, która naprawdę rzadko
się zdarza. Niestety nie ma na nią
lekarstwa. I jest mi bardzo przykro, bo jak nic się nie zrobi to umrę
wcześnie.
Nie mogłeś tego wcześniej zauważyć. Urodziłam się bez objawów
tej choroby i byłam do tej pory zupełnie zdrowa. Jest kilkoro dzieci
na świecie, które również ją mają
i dzielnie to znoszą.
Jest jeszcze jedna rzecz… ale nie
denerwuj się.
Mój jedyny braciszek niestety ma tę
samą chorobę.”
Przez dłuższą chwilę nie mogłem
złapać oddechu. To historia, od
której dzieli mnie tylko cienka ściana. Za ścianą po lewej stronie śpią
moje dzieci – Lea i Lukas.
Zamknąłem oczy i wyobraziłem
sobie, co dzieje się, kiedy świat
nagle zawala się jak kruchy domek z kart. Co by było, gdyby
los wymierzył taki cios o drzwi
wejściowe obok? Co, gdyby moje
dzieci stały mu na drodze?
...dlatego, że za ścianą po prawej
stronie naszego domu-bliźniaka
mieszkają Krzysiek i Tola z dwójką dzieci – Leą i Adamem – które
właśnie zachorowały na śmiertelną chorobę SanFilippo. Pozwoli
ona im się normalnie rozwijać

jedynie do 3-4 roku życia, w kolejnych latach zabierze im wszystkie
zdobyte umiejętności, a finalnie
w wieku 15 lat i życie.
Uderzyło tak blisko, że nie mogę
odsunąć myśli, że łatwo mogłem być teraz w tej sytuacji ja
z dwójką swoich dzieci. I czuję jaki
ogromny smutek by to spowodowało. Wstydzę się przyznając,
że często zapominam o tych co
cierpią codziennie, bo nie widzę
i nie słyszę o nich każdego dnia,
i często zapominam o wdzięczności.

Jest nadzieja…
ale zegar
szybko tyka.

Dzieci urodziły się zdrowe, ale
pierwsze objawy choroby zaczynają pojawiać się już od 2 roku
życia. Jeżeli zdąży się znaleźć lekarstwo przedtem niż będzie za
późno mają szanse na wyleczenie. Niedawne badania osiągnęły
nadzieję na przyszłość. Kilka etapów testów klinicznych zostało
już zakończonych.

Myślałem
co mógłbym zrobić,
żeby jakoś pomóc...

...JEDNA rzecz, która przyszła mi
do głowy, to powiedzieć o tym
dalej. Może i wy macie w swoim
otoczeniu osoby w podobnej sytuacji, którym już być może różnie
pomagacie.

Jeżeli nie, chcę was namówić na
rozważenie przekazania dla Lei
i Adama 1% podatku lub darowizny, którą można odliczyć od
dochodu nawet jeżeli macie już
1% podatku zarezerwowany dla
kogoś innego...
...DRUGA rzecz, która przyszła
mi do głowy, to dedykować dla
Lei i Adama kilka najbardziej lirycznych ballad, które kiedyś napisałem. Jeżeli lubicie spokojne
piosenki (nawet jeżeli was doprowadzają do łez, tak jak moją
żonę) chcę was również namówić
na „zakup” – za dowolną kwotę
– albumu z balladami w wersji
cyfrowej poprzez link: www.martinsimon.bandcamp.com/album/
ballads-for-big-hearts
Podpowiedź: wpisz – 0 – w polu
„kup teraz“ by pobrać cały album,
i zrób przelew bankowy na dowolną kwotę na konto Fundacji
Sedeka (dane poniżej). Uzbierana
kwota zostanie przekazana w całości bezpośrednio do rąk rodziców Lei i Adama.
...TRZECIA rzecz – możecie dodatkowo pomóc jeżeli podzielicie się
historią Adama i Lei i tym co to jest
choroba Safilippo – tj. w cudzosłowiu rzadka genetyczna choroba
metaboliczna o nazwie „MPS III”
tutaj: http://www.adamlea.eu/pl/
nasza-historia-adam-i-lea
Martin Simon
mieszkaniec Łomianek
www.martinsimon.info/blog

www.adamlea.eu

Prześlij swoją pomoc tutaj:

Fundacja Sedeka
ul. Grzybowska 4 lok. 132, 00-131 Warszawa
nr konta: 35 1030 1508 0000 0008 1669 1036
Cel szczegółowy 1% podatku:
10852 – Grupa OPP – Adam i Lea
Dla darowizny lub zakupu płyty
tytuł przelewu: 10852 – Grupa OPP – Adam i Lea

MALUJESZ? RYSUJESZ? RZEŹBISZ? FOTOGRAFUJESZ?
CHCIAŁABYŚ, CHCIAŁBYŚ ZAPREZENTOWAĆ SWOJE PRACE?
Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI zaprasza łomiankowskich twórców do prezentacji
swoich prac w ramach projektu „Lokalny nie znaczy banalny – wystawa twórczości lokalnych artystów z Łomianek”
W ramach projektu powstanie wędrująca wystawa prac – malarstwa, fotografii, ceramiki,
rzeźby... lub czegoś innego, czym możecie zaskoczyć nas i mieszkańców Łomianek.
Zapraszamy artystów i rzemieślników, profesjonalistów i hobbystów... wszystkich, dla których twórczość to przede wszystkim pasja i sposób na wyrażenie siebie i swoich emocji.

KONTAKT+INFO: t: 603 299 772, e: pracownia@lomianki.org

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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Drogi w gminie

porażka i żenada?
Na palcach można policzyć drogi w gminie, które nie budzą
zastrzeżeń mieszkańców. Większość z nich – łącznie z główną arterią
w mieście, ul. Warszawską, są w co najmniej kiepskim stanie.

To miał być tekst o drogowych bolączkach Łomianek. Po rozmowie z mieszkańcami i wycieczce po
gminie szybko jednak okazało się, że zrobienie tematu w sposób wyczerpujący jest zupełnie niemożliwe.
„Porażka, żenada, jeden wielki tor przeszkód” – tak
najczęściej ocenia większość wściekłych mieszkańców
stan dróg w gminie.
Wybraliśmy te, które emocji budzą najwięcej. W niechlubnych rankingu od lat prym wiedzie Dąbrowa
i jej ul. Zachodnia, która od zawsze miała kiepską asfaltową nawierzchnię, wiecznie zapadającą się i z coraz
to nowymi dziurami. Katastrofa jednak nastąpiła gdy
zbankrutowany wykonawca kanalizacji zszedł z placu
budowy i zostawił ją praktycznie bez nawierzchni.
– Wywalczyliśmy położenie nawierzchni tymczasowej. Następnie wszedł kolejny wykonawca kończąc pracę
z bardzo kiepsko połatanym asfaltem. Znowu interwencje, no i chwilowo jest znośnie. Połowa ulicy (od Wiślanej
do Wiosennej) czeka na obiecaną w tym roku generalną
przebudowę. Druga połowa, będzie się jeszcze przez co najmniej rok męczyć z prowizorką. Kontynuacja zapowiadana
jest na 2017 rok, ale już słyszymy o trudnościach – tłumaczy Witold Gawda i dodaje, że Dąbrowa to też nierozwiązany problem ul. Sierakowskiej. Choć po robotach
kanalizacyjnych solidnie odtworzono jej nawierzchnię,
to do ideału jej daleko. Chodnik miejscami jest 30 cm
wyżej niż jezdnia. Ulica ma być podobno jeszcze nadlana
asfaltem. Dlaczego tak wysoko i kiedy? Nie sposób się dowiedzieć. Tyle jeśli chodzi o odcinek Kolejowa - Zachodnia.
Dalej od Zachodniej w kierunku KPN jest beznadziejnie. Nie
mieszka tam dużo ludzi, ale bardzo wielu dojeżdża tam do
puszczy. Zwłaszcza w weekendy ulica jest bardzo ruchliwa.
Kilka lat temu wysypano ją destruktem, który jak wiadomo,
po roku wygląda jak szwajcarski ser. Zgłaszamy co roku
potrzebę tej inwestycji, na razie bez efektów – podkreśla
przewodniczący osiedla Witold Gawda.
Powody do narzekań mają też mieszkańcy ul. Prostej.
Chodzi zwłaszcza o odcinek między Sierakowską a Kołłątaja, gdzie ruch jest duży. Krótki odcinek, niewielkie
nakłady, a bardzo zmieniłoby to komfort zamieszkania.
Dwa odcinki nie mogą doczekać się poprawy ze względu na ich prywatny charakter.
Odwiecznym problemem jest skrzyżowanie Wiosennej i Zachodniej. Jest wąsko, niebezpiecznie,
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a przy każdych opadach skrzyżowanie stoi w wodzie. Wiosennej przydałaby się nakładka asfaltowa, bo
obecna, wielokrotnie łatana, wymaga każdej zimy wielokrotnych napraw.
Sen z powiek spędza kierowcom też ul. Piaskowa.
Jakość innych ulic Dąbrowy Leśnej po położeniu instalacji wodociągowej nie wróciły do stanu sprzed inwestycji, a niejednokrotnie się pogorszyły. Mieszkańcy
Dąbrowy czekają też na rondo Wiślana-Zachodnia.
Powiat, który realizuje inwestycję „walczy” z właścicielami posesji, którzy nie chcą oddać ziemi bez walki.
O swoich bolączkach od lat mówią też mieszkańcy
Dziekanowa Bajkowego. Zdaniem radnego Marcina
Etienne na ok. 12 km dróg w sołectwie jedynie 0,3 km
nie wymaga żadnych napraw.
– Zapraszam na dowolną z ulic w kwartale: Kolejowa – Wiklinowa – Rolnicza – Krasnoludków. Inwestycje
w Dziekanowie Bajkowym są po złości wycinane przez
urzędujące władze. Mieszkańcy pozostawieni są sami
sobie. Faktem jest, że w znakomitej większości są to drogi, które pozostają we władaniu prywatnych właścicieli.
Jednakże jest to spowodowane błędnymi decyzjami włodarzy miasta, którzy wydawali pozwolenia na budowę
nie wymagając od inwestorów, by przekazywali oni drogi
gminie. Te błędne decyzje są zresztą nadal powielane. Nie
dalej, jak miesiąc temu na ul. Krasnoludków zezwolono
mieszkańcowi na postawienie ogrodzenia w pasie drogowym, przez co droga zawężona została o 1/3 jej szerokości
– mówi radny Marcin Etienne i podkreśla, że w obecnej
sytuacji Urząd Gminy zobowiązany jest utrzymywać
drogi, które mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego przekazali nieodpłatnie Gminie. Jednakże nawet te drogi nie
są przez Urząd utrzymywane.
Nie lepiej jest na osiedlu Chopina. Mimo wyrównywania ulic, mieszkańcy mają już dość kurzu, dziur
i uszkodzonych elementów zawieszenia swoich samochodów.
– Burmistrz chwali się, że jakiś kawałek wyrównano.
Ale czym zasypuje się te dziury? Jak jest sucho wszystko co wysypano unosi się w powietrzu, a najmniejszy
deszcz wypłukuje znów te same dziury – mówi mieszkaniec okolicy ul. Paderewskiego i Chopina. – Na spacer
najlepiej zabrać ze sobą maskę choniacą przed pyłem i
kurzem, która się przyda zwłaszcza wtedy, gdy przejedzie
jakiś samochód – dodaje – pozostaje
nam tylko apelować i prosić kierowców
o maksymalnie spokojną jazdę.
Ostatnio sporo dzieje się na Rolniczej, która tworzy swoistą drogę
ucieczki z Warszawskiej, zakorkowanej
w godzinach szczytu. Obecnie Gmina
wspólnie z Powiatem montuje światła
na skrzyżowaniu z Wiejską, które od
dawna uchodzi za niebezpieczne. Rolnicza większych problemów nie sprawia,
ale już prostopadła Wiślana przyprawia
o wściekłość kierowców.
– Cała Wiślana od Rolniczej do
wału pozostawia wiele do życzenia.
Tu zawsze albo kurz i piach, albo kałuże. Jest nierówno i brudno. Czy tak

trudno zrozumieć, że sprzątanie raz na rok to zdecydowanie za mało? Dlaczego Babice mogą mieć
swoją maszynę, która dba o czystość na ulicach,
a u nas bardzo rzadko ktoś się tym zajmuje – zastanawia
się Bogdan Pińkowski i dodaje, że wielu mieszkańcom zależy też na asfalcie na Brzegowej. – O czym my
w ogóle mówimy? O bocznych drogach, jak główna ulica
w mieście to jedna wielka prowizorka złożona z dziur i łat?
– podkreśla sołtys Łomianek Dolnych.
Okazuje się, że gmina planuje dalszy remont Warszawskiej. Do tej pory zrobiono odcinek od ul. Wiślanej
do ul. Włościańskiej, wyremontowano nawierzchnię od
ul. Włościańskiej do ul. Armii Poznań (I etap) oraz na
odcinku od. ul. Przyłuskiego do ul. 11 Listopada. Wybudowano także ścieżkę rowerową od ul. Lwowskiej do
ul. Wiślanej (I etap).
– Kolejne działania planowane są w zakresie: remontu nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Armii Poznań
do ul. Graniczka (II etap), budowy ścieżki rowerowej na
tym samym odcinku oraz na odcinku od ul. Parkowej do
ul. Lwowskiej oraz kompleksowej przebudowy ul. Warszawskiej polegającej na wykonaniu nawierzchni wraz
z podbudową oraz odwodnieniem, przebudowie chodnika i modernizacji miejsc postojowych na odcinku od
ul. Brukowej do ul. Wiślanej – informuje wiceburmistrz
Piotr Rusiecki i dodaje, że od 2 lat realizowany jest
program odbudowy dróg po robotach wod.-kan.
Program ten zakłada kompleksową przebudowę ulic
w tzw. kwartałach ulic (obszarze ograniczonym większymi ulicami). Realizacja rozpoczęła się od ulic, w których roboty wod.-kan. były wykonywane najwcześniej.
W sumie jest otwarte 8 kwartałów ulic: Rolnicza – Armii
Poznań – Warszawska – Jedności Robotniczej; Wiślana
– Zachodnia – Wiosenna – Kolejowa; Wiślana – Kolejowa – Wiosenna –Warszawska; Graniczka – Warszawska
– Staszica – Kolejowa; Wiosenna – Kolejowa – Wąska –
Długa; Staszica – Warszawska – Wiosenna – Kolejowa;
Wiślana – Długa – Graniczna – Kampinoska; Wiklinowa
– Rolnicza – Ogrodowa – Warszawska.
– W sumie w kwartałach w projektowaniu lub modernizacji mamy 55 ulic w samych tylko kwartałach, a oprócz
tego kilka innych otwartych zadań na przebudowę dróg.
Informuję, że równocześnie brak uregulowanego stanu
prawnego działek w obrębie pasa drogowego stanowi przeszkodę w działaniach inwestycyjnych. Niestety
takich przypadków jest wiele – podkreśla Piotr Rusiecki.
Które ulice ostatecznie będą naprawione pokaże czas. Doświadczenie pokazuje, że nie wszystkie
planowane inwestycje są realizowane, bo „spadają”
z budżetu ustępując miejsce innym – zdaniem burmistrza i radnych – ważniejszym.
/ AS, MM

POLEMIKA / LISTY / OPINIE / KOMENTARZE
W ostatnim 94 numerze urzędowej gazety Łomiankowska.pl możemy przeczytać o 40 milionowej kwocie, jaką Urząd zamierza przeznaczyć na inwestycje. Burmistrz chwali się m.in. tym,
że wydatki majątkowe na 2016 rok zwiększono o ponad 5 mln złotych. Zastępca Burmistrza
pieje z zachwytu nad pokaźną kwotą niewykorzystanych środków. Nie wspomina przy tym ani
słowem, iż pochodzą one w większości z niezrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku
ubiegłym. Mnie osobiście zawsze bardziej cieszą zadania zrealizowane...
Co kryje Budżet Gminy na 2016 rok?
Ogromna kwota, stanowiąca ponad 16 mln zł przeznaczona zostanie na odbudowę dróg,
co związane jest z inwestycją wodno-kanalizacyjną. Sprawa wydaje się być naturalną. Każda
prawidłowo skonstruowana umowa z wykonawcą robót budowlanych winna zawierać zapis
zobowiązujący wykonawcę do naprawy drogi, którą w wyniku prac zdewastował. Zdumiewa
zatem informacja, że na ten cel Burmistrz zamierza wydatkować dodatkowe środki.
Kolejnych 17 mln zł pochłonie budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej (sic!) i przedszkola
w Dziekanowie Leśnym. Warto przypomnieć, iż realizacja obu tych inwestycji sfinansowana zostanie z zaciągniętych przez Burmistrza obligacji.
Nie chcę kolejny raz rozwodzić się nad tematem błędnej, moim zdaniem, decyzji o lokalizacji
nowej szkoły. Więc krótko. Według mnie lepszym rozwiązaniem było zlokalizowanie inwestycji
tej na terenie Osiedla Chopina z uwagi chociażby na młody wiek osiedla, dynamiczną zabudowę oraz bezpośrednie sąsiedztwo innego osiedla – Naturalis.
Pozostałe środki Urząd łaskawie przeznacza m.in. na: gospodarkę mieszkaniową (0,4 mln
zł), bezpieczeństwo publiczne (szalona kwota – 0,4 mln) oraz na budowę boiska do piłki nożnej (1,2 mln). Na to ostatnie zadanie Urząd zamierza przeznaczyć w sumie 6 mln zł. Zdaniem
Burmistrza bardziej pilne od rozbudowy szkoły w Sadowej, na którą mieszkańcy czekają od
ponad pół wieku jest budowa kolejnego boiska do gry w „gałę”. Pozostaje pogratulować dobrego samopoczucia.
Wielokrotnie apelowałem do Burmistrza, by inwestycje w Łomiankach planowane były
w sposób zrównoważony. Tymczasem, czytając budżet można odnieść wrażenie, że nadal trwa
swego rodzaju plebiscyt wyborczy z podziałem łupów. Kwartały, w ramach których będą realizowane inwestycje wyznaczają bowiem strefy wpływów określonych radnych z Komitetu
Wyborczego Wyborców Tomasza Dąbrowskiego.
Przy czym dwójka niepokornych radnych z KWW Tomasza Dąbrowskiego (radna Wanda Karaś oraz radny Bogusław Pawłowski), jak nietrudno po ostatniej sesji zauważyć, zesłana została
na banicję... za szerzenie ciężkiej i bolesnej prawdy ;-)
Wreszcie. Wiele do życzenia pozostawia w mojej opinii kwestia procedowania nad projektami uchwał. Żaden z przedłożonych dokumentów będących przedmiotem ostatniej sesji nie
był wcześniej omawiany na komisjach, w tym: Komisji Społecznej, Komisji Technicznej i Komisji
ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. W konsekwencji projekty uchwał nie były
przez nie opiniowane. To sytuacja nie mająca precedensu w historii łomiankowskiego samorządu.
Pomimo zwoływanych komisji przez ich przewodniczących, radni KWW Tomasza Dąbrowskiego nie pojawiają się na nich, przez co z powodu braku kworum komisje te są odwoływane.
Podczas obrad sesji zaś długość wypowiedzi radnych ograniczana jest przez przewodniczącego Tadeusza Krysteckiego do 1-3 minut lub na wniosek radnej Joanny Roszkowskiej z KWW
Tomasza Dąbrowskiego, regularnie zamykana. „Wnoszę o zamknięcie dyskusji” – tyle radna
Roszkowska ma na ogół do powiedzenia podczas sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.
Tego typu pogarda dla stanowionego prawa w Łomiankach bezpośrednio wpływa na jakość podejmowanych uchwał. Na dowód tego w samym 2015 roku wojewoda Mazowiecki aż
8-krotnie stwierdzał nieważność podejmowanych w Łomiankach uchwał...
9.04.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na zaniechanie i niewłaściwe załatwienie
sprawy przez Burmistrza Łomianek;
9.04.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z
dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury działającej pod nazwą „Dom
Kultury w Łomiankach” oraz nadania statutu;
16.04.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/38/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Łomianek;
28.04.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr VI/54/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015;
31.07.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/85/91 Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 11 grudnia 1991 roku w sprawie zagospodarowania obiektu w Łomiankach – Burakowie
po likwidacji przedszkola samorządowego;
25.11.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/110/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do
polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki;
25.11.2015 stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/111/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie podjęcia programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywającymi
w rodzinach zastępczych oraz dziećmi niepełnosprawnymi na terenie Gminy Łomianki;
25.11.2015 stwierdzenie nieważności § 2 uchwały Nr XI/112/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 października 2015 r. w sprawie realizacji programu działań zmierzających do
polepszenia warunków życiowych osób w wieku senioralnym.
Reasumując. Przygotowany i przegłosowany przez radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego
budżet skierowany jest do bardzo wąskiej grupy odbiorców. Nie był on omawiany, ani też opiniowany przez poszczególne Komisje. Stąd, nie był on i nie jest dla mnie do zaakceptowania.
Radny Rady Miejskiej, Marcin Etienne
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Wszystko nowe...
Dziekanów Nowy
czy Nowy Dziekanów?

Prawie wszystkim się zdawało, że
w Gminie Łomianki obok Dziekanowa Polskiego, Bajkowego i Leśnego mamy też Dziekanów Nowy.
Taka nazwa jest (była?) na tablicy
drogowej, w urzędowych pismach,
obwieszczeniach (np. wyborczych),
uchwałach Rady Miejskiej. Taką nazwę mają w dowodach osobistych
– jako adres – mieszkańcy (przynajmniej niektórzy). Nic dziwnego, że
funkcjonuje też ona w lokalnym języku potocznym. A tu nagle okazało się, że właściwa urzędowa nazwa
sołectwa od dawna wcale nie brzmi
Dziekanów Nowy, lecz Nowy Dziekanów. Niby drobiazg, ale może on
mieć poważne, trudne do przewidzenia skutki, bo czy np. plan zagospodarowania przestrzennego
nieistniejącego sołectwa Dziekanów Nowy jest formalnie planem
Nowego Dziekanowa? Czy można
kupić nieruchomość we wsi, której
w ogóle nie ma?
Władze Łomianek, zorientowawszy się, jaka jest prawdziwa nazwa
sołectwa wchodzącego w skład
Gminy Łomianki, rozpoczęły procedurę zmiany jego nazwy. Dobrze,
że Nowy Dziekanów zamieszkuje
tylko kilkaset osób. Trudno sobie
wyobrazić, jakie zamieszanie na
całym świecie wywołałaby wiadomość, że np. nazwę Nowy Jork zamienia się na Jork Nowy.

Nowa nazwa ICDS?

Wygląda na to, że rozpoczęto
też procedurę zmiany nazwy Integracyjnego Centrum Dydatktyczno-Sportowego im. Jana Pawła II
w Łomiankach, które na swojej stronie internetowej skromnie przedstawia się jako „obiekt na miarę
XXI wieku”, o czym świadczą m.in.
wypłowiałe szmaty „reklamowe”
wiszące na zjeżdżalniach. Stara
nazwa obiektu jest już dyskretnie
stopniowo i jakże estetycznie zasłaniana. Na razie nie wiadomo, co
pojawi się zamiast niej.

Nowe Łomianki?

Na mojej ulicy zakończono prace związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej. Zniknęły żółte koparki, przestali pojawiać się
robotnicy. Czytając w „Gazecie
Łomiankowskiej” liczne artykuły o
opieszałości mieszkańców w podłączaniu się do kanalizacji, przypuszczałem, że po zakończeniu
prac pojawi się ktoś z informacją,
że ulica jest „odebrana”, że już
można się podłączać oraz jaka
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działań. Nikt się nie pojawił. Może próbował, ale zraził
go fakt, że połowa ulicy po zasypaniu rur jest nieprzejezdna. Zaczęły się za to pojawiać w skrzynce
pocztowej awiza urzędowych pism
(listonosz jeszcze jakoś się przedziera). Idąc na pocztę, myślałem,
że to rzeczowe informacje na temat procedury podłączania się do
sieci, cennik, adresy, telefony, rady,
jak szybko załatwić sprawę itp.
Nic z tego – dostałem dwa pisma
o wszczęciu jakiegoś postępowania administracyjnego związanego z przyłączeniem mojego domu
do sieci kanalizacyjnej. Brzmiały
groźnie, zwłaszcza w zestawieniu
z publikacjami urzędu o mandatach i sprawach sądowych dla
miłośników szamb. Uznałem to za
wyrażoną specyficznym, znanym
w Łomiankach językiem, dobrą
wiadomość, że moja ulica jest już
odebrana i że mogę się podłączać
(na co zresztą czekałem od 25 lat).
Pojechałem więc do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, a tam miła
niespodzianka i inny świat: młody
człowiek kompetentnie wyjaśnia
wszystkie sprawy, zna odpowiedź
na wszystkie podchwytliwe pytania, w ciągu kilku sekund znajduje
w laptopie potrzebne informacje,
wie, w którym z setek segregatorów szukać dokumentów, proponuje kontakt pocztą mailową
– słowem: życzliwość, profesjonalizm, chęć sprawnego załatwienia
sprawy. Bez urzędowego bełkotu,
napuszenia, straszenia komornikiem i więzieniem. Zupełnie jak
nie w Łomiankach. Pomyślałem,
że może za jakiś czas będzie normalnie, a wtedy przeprowadzimy
konsultacje społeczne nad zmianą
nazwy naszego miasta na Nowe
Łomianki.
Nowe (niższe) ceny

Od 1 kwietnia (i podobno to nie
jest żart primaaprilisowy) Komunikacja Miejska Łomianki (to ta spółka, która wydaje „Gazetę Łomiankowską”, a przy okazji organizuje
transport autobusowy) obniżyła
ceny biletów w strefie E (przejazdy
lokalne). Dzięki temu po Łomiankach będzie można już przez 20 minut jeździć EŁ-kami nie za 3,60 lecz
za 3,00 zł. Osoby rozpoczynające
swoją przygodę z EŁ-kami powinny
przyjść na przystanek z pewnym
wyprzedzeniem, żeby mieć czas na
rozpracowanie schematu tras poszczególnych linii.
Juliusz Wasilewski
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NA PRZEŁAJ Z ŁUKIEM

Spróbujesz?
Wiosna rozpoczęła się
już na dobre i cieszymy
się z każdej nowej osoby, która przyłącza się
do naszej Łomiankowskiej Grupy Biegowej.
Nasi reprezentanci startowali już w tym roku
w kilku biegach, często
ustanawiając swoje nowe
rekordy życiowe. Klasycznie w styczniu gościliśmy
na Warszawskich Bielanach i Pucharze
Chomiczówki, piękny start i rekordowe
wyniki odnotowaliśmy w półmaratonie
w Wiązownej. Nasz trener Piotr ukończył maraton w Paryżu, trójka śmiałków
Emilia, Damian i Grzegorz maratonem
w Dębnie rozpoczęli próbę zaliczenia
Korony Maratonów Polskich – 5 największych maratonów w Polsce (Dębno,
Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław).
Pomarańczowo było również na 10-kilometrowym biegu w Starych Babicach,
gdzie wśród ponad 400 biegaczy znala-

zło się 15 reprezentantów z Łomianek.
W dniu pisania tego tekstu najszybsza
Łomiankowska biegaczka Marta Arbatowska ukończyła maraton w Łodzi z rekordowym wynikiem 3:32:21, pobijając
swój rekord o ponad 2 minuty, a w Milanówku zakończył się udany dla naszych
biegaczy bieg IV Bieg STO-nogi.
Zapraszamy na wspólne, bezpłatne
treningi prawie każdego dnia. Łomiankowska Grupa Biegowa czeka
na Ciebie. Spróbujesz?
Grzegorz Targoński

Terminy spotkań i aktualności z życia ŁGB znajdziesz na:
www.biegwlomiankach.pl oraz na FB / biegwlomiankach

Z połączenia dwóch dyscyplin, biegania i łucznictwa, wyszedł mix – Łomiankowski Przełaj Łuczniczy (AMM Archery i Stowarzyszenie Nasze Łomianki),
w sobotnie popołudnie, 16 kwietnia, na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej.
Uczestnicy mieli do
pokonania z łukiem
w ręku trzy pętle przez
las, każda o długości
około 1,5 km. Trasa
była zróżnicowana –
podbiegi, konieczność
pokonania zwalonych
drzew, chaszczy. Po
przebiegnięciu każdej
pętli zawodnicy mieli
za zadanie trafić trzy
razy do celu na tarczy
(no niestety nie wystarczyło trawienie w samą tarczę), co okazało się dla niektórych
nie lada wyzwaniem. Każdy niecelny strzał skutkował koniecznością przebiegnięcia
dodatkowych, karnych, 150 metrów.
Wiekszość startujących miała mało do czynienia ze strzelaniem, na szczęście organizator zapewnił każdemu przed biegiem przeszkolenie z łucznictwa.
Zabawa była przednia, połączenie biegu z łucznictwem okazało się trafionym pomysłem, a przebiegnięcie z łukiem przez leśny gąszcz ciekawym doświadczeniem
i wyzwaniem zarwno dla biegających, jak i tych, którzy na co dzień raczej strzelają.
Uczestnikom, a w szczególności zwycięzcom gratulujemy. Organizator zapowiedział zorganizowanie kolejnego przełaju łuczniczego we wrześniu. Już
dziś serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
Jeśli ktoś miałby ochotę spróbować swoich sił w łucznictwie
sportowym, może to
zrobić na zajęciach
u olimpijczyka Grzegorza Targońskiego,
w każdą niedzielę,
w sali szermierczej
ICDS, w godz. 18-19.
Kontakt: 691 353 000
AM.

ZABAWNIE W BAJKOWYM

To była już szósta edycja imprezy dla dzieci z cyklu „Szukamy Wielkanocnych Jajek”
zorganizowana przez mieszkańców osiedla Dziekanów Bajkowy, tym razem wspólnie
z Fundacją Splotu Ramiennego „Otwarte Ramiona”.
Dzieci stawiły się tłumnie, a na imprezie nie zabrakło dla nich atrakcji i różnorakich konkursów. Było poszukiwanie Wielkanocnych Jajek, a także quizy z wiedzy o świętach Wielkanocnych oraz znajomości osiedla.
W quizach nie było przegranych, każde dziecko otrzymało upominek, m.in. zestawy Lego. Podczas imprezy
wyłoniono zwycięzcę w konkursie na wiersz, który trzeba było dodatkowo zilustrować (ogłoszony już na dwa
tygodnie przed imprezą). Były też rodzinne zmagania w toczeniu wielkiego jajka oraz konkurs na obieranie
jabłek. Twórca zwycięskiej obierki – o długości 130 cm – otrzymał w nagrodę sadzonkę jabłoni.
Podczas pikniku można było posilić się kiełbaską z grilla, grzankami na gorąco, skosztować pysznych ciast. Była
też wata cukrowa, którą częstowało, obecne na imprezie, przedszkole Kid-Story, które zorganizowało także
kącik, gdzie dzieci mogły rysować, wycinać i skakać na trampolinie. Zorganizowano również loterię.
Na najbardziej wytrwałych uczestników imprezy czekała na zakończenie niespodzianka, ufundowana przez
Auchan – gratisowe lody do „odebrania” w cukierni Sowa.
Dzięki hojności sponsorów oraz wielkiemu (jak zwykle) zaangażowaniu wolontariuszy i mieszkańców osiedla
odbyła się kolejna, niezwykle udana impreza lokalna – Przygotowania do imprezy trwały nieco ponad miesiąc.
Zaangażowanych w nią było kilkadziesiąt osób. Spotkania, telefony, uzgodnienia, aż wreszcie, na dzień przed imprezą – mailowa odprawa. Czy wszystkie pomysły zrealizowaliśmy? Hmmm… Do zobaczenia za rok! – zaprasza
radny z Dziekanowa Bajkowego Marcin Etienne.
_________________________________

Organizatorzy dziękują za pomoc: Prywatnemu Przedszkolu „Kids-Story”, MBS w Łomiankach, Salonowi „Manami”, Sklepowi „Kolorowe Pokoiki”, Firmie 3 Topole Sp. z o.o., Piekarni „Oskroba”, „Mark-Bud” Kowalski i S-ka, „Auchan” Polska, Salonowi Fryzjerskiemu „Styl”,
„Broplast-Cukry” Sp. z o.o., Dorocie Lipińskiej, Agnieszce Mituniewicz, wolontariuszkom z Fundacji Splotu Ramiennego oraz Kancelarii
Prawnej chcącej zachować anonimowość.

6

Więcej na:
www.dziekanowbajkowy.pl

Budujemy ostoje dla dzikich stworzeń
„Gdy zginie ostatnia pszczoła
na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia”
– ta myśl przypisywana Albertowi Einsteinowi staje się niestety coraz bliższa ziszczeniu.
W ciągu ostatnich kilkunastu lat
na całym świecie obserwujemy
masowe wymieranie nie tylko
pszczół miodnych, ale również
ich dzikich sióstr oraz innych
owadów zapylających. Powody
tego zjawiska są liczne, złożone
i wciąż badane przez naukowców. Należą do nich m.in.: używanie środków ochrony roślin,
pasożyty, uprawa roślin GMO,
czy zmiany klimatyczne. Jednym z nich z pewnością jest
utrata siedlisk i pożywienia spowodowana przez zanikanie nieużytkowanych przez człowieka
skrawków zieleni.
Wypielęgnowane do najdrobniejszego źdźbła trawy
podmiejskie ogródki, obsadzane coraz częściej egzotycznymi
roślinami i potraktowane środkami chemicznymi, które mają
sprawić, że żadne brzęczenie
nie zakłóci nam letniego relaksu na tarasie lub przy grillu, nie
są miejscami, w których mają

czego szukać ptaki, owady, czy
wszelkie inne dzikie stworzenia.
Aby czuły się u nas dobrze, potrzebują spokojnych miejsc do
schronienia i rozmnażania, roślin nektarodajnych, niekoszonych dzikich miejsc, czy martwego drewna.

Dlatego realizujemy w tym
roku projekt „Aktywna społeczność lokalna”, dofinansowany
ze środków Gminy Łomianki,
w ramach którego budujemy
ostoje dla ptaków, owadów
i innych małych stworzeń. Siejemy i sadzimy różnego rodzaju
rośliny miododajne, rośliny wabiące motyle, krzewy ozdobne, których owoce w okresie
zimowym stanowią pokarm
dla ptaków. Ilość i rodzaj roślin
jest odpowiednio dobierana
do wielkości i rodzaju terenu,
który mamy do dyspozycji. Są
to tradycyjne rodzime gatunki roślin, znane z babcinych
ogródków. Budujemy hotele
dla owadów, budki lęgowe
dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy, karmniki i pojniki oraz
domki dla jeży i małe proste
konstrukcje dla niewielkich gadów i płazów.

Takie ostoje powstaną już
wkrótce przy Zespole Szkół
w Dziekanowie Leśnym oraz
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łomiankach. Zamierzamy również zachęcić społeczność lokalną do wspólnej
budowy, w ramach otwartych
rodzinnych warsztatów, ostoi
na terenie ogólnodostępnym
w Łomiankach. Mamy nadzieję, że taka wspólna praca nad
zmianą przestrzeni publicznej
naszej gminy nie tylko zintegruje mieszkańców, ale również
będzie ciekawym sposobem na
edukację przyrodniczą. Termin
najbliższych warsztatów planujemy na 2 maja, szczegóły zostaną podane na stronie www.
fundacjakim.pl i na naszym profilu na facebooku.
Na razie ruszyły prace projektowe nad ostoją budowaną
przez uczniów „Mojej szkoły” na
terenie CH Auchan w Łomiankach, które współfinansuje to
przedsięwzięcie. Efekty pracy
uczniów będzie można podziwiać już wkrótce.
Eliza Chodorowska
Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”

Wyrwane z objęć puszczy
Stowarzyszenie Nasze Łomianki od
czterech lat opiekuje się opuszczonym cmentarzem kolonistów, byłych
mieszkańców Dziekanowa Leśnego.
Nekropolia położona na skraju puszczy na początku została oczyszczona
z gęstych zarośli przez pracowników
KPN. Następnie, z udziałem wolontariuszy SNŁ, powstało drewniane ogrodzenie i tablica informacyjna. Dalsze prace
polegały na porządkowaniu grobów.
Niektóre płyty wyciągnięto spod warstwy ziemi, inne podniesiono, a porozrzucane pomniki zebrano i zestawiono.

Dwie z wydobytych z ziemi i spionizowanych płyt okazały się szczególnie
uszkodzone.
Na jednej z nich, upamiętniającej Augusta Petza, wykonanej w znanym warszawskim warsztacie kamieniarskim,
pojawiły się spękania, które mogły doprowadzić do dalszej destrukcji pomnika. Płyta nagrobna poświęcona Annie
Wagner miała odłupany górny fragment zwieńczenia. Obydwa pomniki,
dzięki staraniom SNŁ zostały poddane
zabiegom konserwatorskim. Pozostałe będą zabezpieczone odpowiednimi
preparatami ochronnymi.
Pieniądze na te zabiegi i reperację
obu obiektów Stowarzyszenie Nasze
Łomianki pozyskało od Fundacji Banku
Zachodniego WBK – Grupa Santander,
w ramach programu „Tu mieszkam, tu
zmieniam”.
Zapraszamy na uroczyste, oficjalne
odsłonięcie dwóch odnowionych pomników – 12 maja o godzinie 12.
Więcej szczegółów i dalsze komunikaty na stronie www.naszelomianki.pl
Ewa Pustoła-Kozłowska
Foto: Tomasz Sienicki

7

REKLAMA
REKLAMA

DRUK CYFROWY
PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY www
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KURCZAK Z ROŻNA – ZAPIEKANKI – KEBAB – OBIADY
CATERING DLA FIRM

REKLAMA

PRACA
Pani z Ukrainy szuka pracy – SPRZĄTANIE –
tel. 729-539-759
Pracownik fizyczny zadba o Twój dom i ogród –
tel. 880-436-916
Zatrudnię fryzjerkę męską, praca w Łomiankach – 604-127-420
Firma szuka osób do sprzątania sklepu w Auchan
Łomianki, tel. 799-015-320
Zatrudnię kierowcę kat. B na samochody
dostawcze do 3,5 t. – tel. 695-589-265
NIERUCHOMOŚCI
Działka Kazuń Polski przy drodze 579, 1 ha. Cena
79 zł/m2 – tel. 606-253-867
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI z dużym doświadczeniem profesjonalnie dojazd, tel. 501-227-143
USŁUGI
Usługi ogrodnicze – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
HYDROIZOLACJE, izolacje piwnic, tarasów, balkonów, fundamentów, itp. Masz problem z wodą lub
wilgocią? ZADZWOŃ! Gwarancja długoterminowa
– tel. 517-673-324
OCIEPLENIE BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
Remonty, glazura, ścianki • Doświadczenie
• SOLIDNIE – tel. 600-213-002
HYDROIZOLACJE tarasów, budynków, fundamentów, piwnic. Gwarancja długoterminowa.
789-262-387
Rolety, żaluzje – wyrób, montaż, warsztat.
ul. Poziomkowa 20, tel. 22 751 19 58
INNE
Kupimy lodówkę 80 cm w dobrym stanie, emeryci
– tel. 530-040-001

REKLAMA

LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 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, 22 751-88-74
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
Stomatologia – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. Implanty – PROMOCJE –
tel. 538-495-020

www . Kurczak z Rozna Lomianki . pl

REKLAMA
ZA GROSZE
tylko na portalu

LOMIANKI.INFO

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, 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

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

REKLAMA

ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772
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REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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STRONY INTERNETOWE DLA FIRM
PROJEKTY GRAFICZNE, ULOTKI

DARMOWA REKLAMA NA WWW.LOMIANKI.INFO

USàUGI OGRODNICZE

projektowanie doradztwo prace ogrodnicze wyposażenie

z nami urzÆdzisz
wymarzony ogród
tel. 604-831-024
tel. 881-589-309

REKLAMA

REKLAMA

www.pracownia.net

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

