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Czy wiecie, że mamy
w Łomiankach
całkiem pokaźną
reprezentację olimpijczyków?
Medalistów i uczestników Igrzysk...
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szkół i przedszkoli
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PLANSZÓWKOWA FRAJDA
W CENTRUM HANDLOWYM AUCHAN

Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI
tym razem wraz z Centrum Handlowym AUCHAN
zapraszają na kolejne
SPOTKANIE Z GRAMI
PLANSZOWYMI.
Jak zwykle organizatorzy
zapewniają szeroki
wybór gier planszowych,
instruktorów pomocnych
w poznaniu zasad gier
oraz dobrą zabawę
i miłą, rodzinną
atmosferę.

PUB, RESTAURACJA
KONCERTY
FREI WARSHAU / koncert
9 września, godz. 20.00
Gitarowe brzmienia
z niebanalnym tekstem.
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TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA
połączony z wieczorem
poezji śpiewanej
10 września, godz. 17.00

MIST tribute to
AMY WINEHOUSE / koncert
16 września, godz. 20.00

foto

WIECZÓR FRANCUSKI

17 WRZEŚNIA, godz.1100-1400
CENTRUM HANDLOWE AUCHAN przy sklepie SMYK

zagra i zaśpiewa Iza Zając
i Wojciech Madajski
17 września, godz. 20.00

STARKERS / koncert rockowy
23 września, godz. 20.00
Klasyka rocka w akustycznym wydaniu.
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
MIESIĘCZNIK
ĘCZNIK

Redakcja: Maciek Moraczewski
Moraczewski. Kontakt z redakcją: tel.
tel 603 299 772,
772 redakcja@lomianki.info
redakcja@lomianki info
Reklama: reklama@lomianki.info, tel. 603 299 772 Wydawca: M2Media, Łomianki, ul. Szkolna 32, Nakład: 7000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega
sobie również prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.
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OKTAWIA NA MEDAL
Z mieszkanką Łomianek – OKTAWIĄ NOWACKĄ
m,
– absolwentką łomiankowskiego Gimnazjum i Liceum,
kic
ch
brązową medalistką tegorocznych Igrzysk Olimpijskich
w Rio, zdobywczynią Pucharu Świata, medalistką
mistrzostw Europy i mistrzostw Polski w pięcioboju
nowoczesnym – spotkaliśmy się na krótką rozmowę
na boisku przy ICDS w Łomiankach...
Maciek Moraczewski: Jakie to uczucie biec
ostatnie kilkaset metrów, mając pewność, że
zdobędzie się medal na igrzyskach olimpijskich?
Oktawia Nowacka: Cudowne, choć zdobycie
medalu nie było takie pewne do ostatniej chwili. Walka była bardzo zacięta. Ale faktycznie, po
wbiegnięciu na ostatnią prostą czułam się wspaniale, mimo ogromnego zmęczenia.

foto: archiwum prywatne

A to, że byłaś liderką po czterech konkurencjach,
a ostatecznie zdobyłaś trzecie miejsce, nie pozostawiło pewnego niedosytu?
Podczas tych zawodów, podczas Igrzysk w Rio
– jestem pewna – że dałam z siebie wszystko.
W każdej z konkurencji w pięcioboju walczyłam na 100%. Wiedziałam też, że przed ostatnią konkurencją, przed biegiem ze strzelaniem, muszę mieć dużą przewagę, aby walczyć
o podium. Wcześniej miałam kontuzję, co skutkowało tym, że nie byłam w biegowej formie,
mimo że bieg był zawsze moją najmocniejszą
konkurencją.
foto: Krzysztof Kuruc

Wiem, że tego dnia zrobiłam
wszystko jak najlepiej mogłam,
więc medal brązowy bardzo mnie
cieszy.
Cofnijmy się w czasie. Skąd u Ciebie zainteresowanie pięciobojem
nowoczesnym? To dość niszowa,
mało znana i ciężka dyscyplina?
Wiele osób o to pyta. Wydaje mi
się, że to pięciobój wybiera ludzi,
a nie ludzie pięciobój. Ja jako
dziecko trenowałam równolegle
bieg i pływanie. Startowałam na foto: LOMIANKI.INFO
mistrzostwach polski oddzielnie –
i w bieganiu i w pływaniu. Na początku mogłam
sobie na to pozwolić, ale później musiałam wybrać
już jakiś kierunek, w który pójdę. Dowiedziałam
się, że jest coś takiego jak dwubój nowoczesny,
czyli dyscyplina łącząca bieganie i pływanie. Jako,
że lubiłam robić jedno i drugie, nie chciałam porzucić żadnej z pasji, zaczęłam startować w dwuboju.
Osiągałam wyniki i co ciekawe... wtedy jeszcze nie
wiedziałam, że to są moje początki pięcioboju.
Dopiero później dostałam powołanie do Ośrodka Szkolenia, właśnie do Łomianek, z propozycją trenowania pięcioboju. Propozycja
bardzo mnie zainteresowała. Nie dość, że nie
musiałam rezygnować z tego co lubię, to dodatkowo pojawiała się okazja nauczenia się
trzech innych pasjonujących dyscyplin – szermierki, jazdy konnej i strzelania. Stwierdziłam,
że chcę, spróbuję... trochę w ciemno, bo nie
wiedziałam czy mam predyspozycje w tym kierunku. Jako czternastolatka przyjechałam do
Łomianek.
Oprócz trenowania w Łomiankach, również tu
kontynuowałaś naukę?
Tak, chodziłam tu do gimnazjum i liceum. Potem
studiowałam na warszawskiej AWF.

Jak Ci się podobają Łomianki?
Łomianki bardzo sobie upodobałam, choć nie
od samego początku byłam przekonana do
tego miejsca. Później – może po tym jak podczas studiowania mieszkałam przez jakiś czas
w Warszawie – zaczęłam doceniać Puszczę Kampinoską, tereny nadwiślańskie. Uwielbiam te
miejsca. Jest gdzie pobiegać. Blisko Warszawy,
a jednak inny świat.
Nie wiem co będzie w przyszłości, może wrócę
do rodzinnego Starogardu Gdańskiego, ale jeżeli
nie... to chciałabym tu zamieszkać na stałe.
Dołączyłaś do łomiankowskiej „rodziny olimpijskiej”. Mieszkają tu między innymi: pani Irena
Szewińska, pan Antoni Zajkowski, Paweł Nastula,
Anna Guzowska, Grzegorz Targoński...
Do mnie jeszcze nie dociera, że to, co zrobiłam,
jest czymś wyjątkowym. Po tym jak mnie niesamowicie przywitano na lotnisku po powrocie
z Igrzysk zadałam sobie pytanie „Ojej! Czym
zasłużyłam?”. Jeszcze nie czuję, żeby zdobycie
medalu w Rio coś zmieniło. Ale faktycznie, miło
dołączyć do takiego grona.
Cieszy mnie fakt, że o pięcioboju zaczyna się
mówić, bo to bardzo piękna dyscyplina. Wymaga ciężkiego treningu, ale daje też wiele satysfakcji. Pięciobój polecam zwłaszcza młodzieży.
Różnorodność treningów nie daje szans nudzie,
no i w Łomiankach są warunki do trenowania.
Jest basen, jest strzelnica, sala do szermierki.
Biegać można wszędzie – na bieżni i w puszczy.
Z okna swojego mieszkania widuję grupę biegaczy trenujących tu przy ICDS, widywałam też
ich na szlaku w lesie.
Jeśli w pomarańczowych koszulkach to Łomiankowska Grupa Biegowa... Dałabyś się namówić
na wspólny trening?
Tak, w pomarańczowych. Dorośli i dzieci. Oczywiście, bardzo chętnie dołączę.

2

No to jesteśmy umówieni. Jeszcze raz gratuluję
miejsca na podium, życzę kolejnych sukcesów
i do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę.
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BURMISTRZ ZOBOWIĄZAŁ DYREKTORÓW ŁOMIANKOWSKICH
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI DO ZWOLNIEŃ PRACOWNIKÓW

Prze

Prze
Tegoroczne wakacje pozostaną na
długo w pamięci pracowników placówek oświatowych. Wielu z nich właśnie niemal w połowie sezonu urlopowego dowiedziało się o tym, że we
wrześniu nie ma gdzie wracać…
19 lipca burmistrz Łomianek wystąpił do wszystkich dyrektorów szkół
prowadzonych przez gminę o przeprowadzenie zwolnień w placówkach. „…
likwidacji podlegają wszystkie etaty
głównych księgowych, kadrowych, stanowiska techniczne oraz stanowiska
sprzątaczek i woźnych w szkołach dla
których organem prowadzącym jest
Gmina Łomianki” – czytamy w piśmie
skierowanym do dyrektorów szkół.
O co w tym wszystkim chodzi? Oficjalna, krótka wersja, która tak naprawdę niewiele wyjaśnia to „organizacja
wspólnej obsługi administracyjnej,
finansowej i organizacyjnej”. Od 1 listopada zadania te ma przejąć... ICDS.
Skąd pomysł na tę bulwersującą wiele
osób zmianę? Nie bez powodu mówi
się, że jak nie wiadomo o co chodzi, to
chodzi o pieniądze.
Zmiany w systemie zarządzania administracją w gminie Łomianki dotyczą
praktycznie wszystkich instytucji gminnych tzn. szkół, przedszkoli, OPS, Centrum Kultury, Biblioteki i ICDS. W związku z planowanym wzrostem kosztów po
oddaniu nowych placówek oświatowych
w 2017 roku, a więc budowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej, rozbudowie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie

Z OSTATNIEJ CHWILI...
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej,
1 września 2016 r., radni niezależni po rozmowach z pracownikami szkół i przedszkoli oraz w związku z pismem Wojewody Ma-

Polskim i budowie nowego przedszkola
w Dziekanowie Leśnym zasadnym jest
reorganizacja i zmniejszenie kosztów
funkcjonowania administracji w całych
Łomiankach – wyjaśnia wiceburmistrz
Piotr Rusiecki. – Zmiany nie dotyczą
w ogóle nauczycieli, wychowawców
i pracowników merytorycznych. Według
naszych analiz roczne oszczędności
po zmianach, na administracji w całej
gminie szacowane są na kwotę od 800
tys. zł do 1 mln zł rocznie, co znacznie
pokryje koszty stałe uruchomienia nowych placówek oświatowych. Warto
dodać, że zmiany zaproponowane przez
UM na sesji zostały poparte nawet przez
niektórych radnych z opozycji, która
obecnie zmieniła zdanie i jest w całości
PRZECIW. Szczegóły dotyczące reorganizacji zaprezentujemy osobom zainteresowanym do końca września. Obecnie
trwa jeszcze szczegółowa analiza, której celem jest przeprowadzenie zmian
w sposób najmniej odczuwalny dla reorganizowanych instytucji i pracowników
– podkreśla Piotr Rusiecki.
Wyjaśnienia urzędników nie uspokajają mieszkańców. Wielu zasłużonych
dla szkół i samych uczniów pracowników (woźne to dla wielu maluchów
wielka pomoc i wsparcie, osoby które
cieszą się wielkim zaufaniem) zostanie
na przysłowiowym lodzie.
W przedszkolu do zwolnienia są
cztery osoby: trzy pomoce i dozorca.
Pracownicy otrzymali wypowiedzenia.
– Wręczone zostały wypowiedzenia
w trybie przyspieszonym – zamiast trzech

miesięcy są dwa. Jako powód podano
likwidację stanowisk pracy – tłumaczy
pracownica przedszkola i dodaje, że
cała nadzieja w rodzicach, którzy zebrali
wiele podpisów pod pismem do władz
gminy o zaniechanie zmian, które mają
służyć nie wiadomo czemu i komu, a już
na pewno nie dobru dzieci.
W łomiankowskiej szkole natomiast
do zwolnienia jest kilkanaście osób.
Póki co jednak tutaj wypowiedzeń nie
ma. – Szykujemy normalnie szkołę, czujemy się koszmarnie – nikt nic nie wie.
Pod znakiem zapytania stoi każdy kolejny dzień. Burmistrz ma nam „coś” powiedzieć pod koniec września – tłumaczy
jedna z pracujących w szkole kobiet.
Podobnie jak pracownicy przedszkola,
tutaj też nikt nie kryje oburzenia terminem najbliższej sesji Rady Gminy.
Wyznaczono ją na 1 września, godz. 14
– czas, kiedy szkoły zaczynają żyć peł-

nią życia i na wyjście na obrady żaden
z pracowników nie ma szans. Wybierają się natomiast rodzice.
W między czasie sprawą likwidacji
szkolnych etatów zajęła się NSZZ Solidarność. Związki zawodowe napisały
do wojewody wniosek o unieważnienie uchwały dotyczącej reorganizacji
w gminnych instytucjach. Związkowcy
zauważają nieprawidłowości w całej
procedurze – najważniejszą jest brak
konsultacji z NSZZ. Wojewoda zainteresował się sprawą i zażądał od urzędu
wyjaśnień: czy zachowano wszelkie
procedury, poprosił też o odniesienie
się do zarzutów postawionych przez
mazowiecką Solidarność. Na rozstrzygnięcia musimy poczekać, jest jednak
szansa na unieważnienie całej uchwały, a to światełko w tunelu zarówno
dla pracowników jak i rodziców, którzy
z niepokojem czekają na decyzje. AS.

zowieckiego i pismem NSZZ „Solidarność”
Region Mazowsze do Wojewody Mazowieckiego dotyczącym nieprawidłowości
przy podejmowaniu uchwały w sprawie
organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej

wnieśli o wprowadzenie do porządku
obrad uchwały uchylającej Uchwałę nr
XVII/211/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. Wniosek radnych niezależnych został odrzucony głosami radnych z KWW T. Dąbrowskiego.

Podczas Sesji przewodnicząca związków zawodowych poprosiła Burmistrza
o spotkanie i wspólne rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Burmistrz, mimo oporów
swojego zastępcy, przyjął propozycję spotkania. Sprawa jest w toku. /red.

CZY COŚ JEST NIE TAK?
Wydawałoby się..., że decyzje na temat spraw
ważnych dla życia mieszkańców radni Rady Miejskiej
powinni podejmować świadomie. Zagłosowanie za
lub przeciw konkrenkretnej uchwale powinno być
poprzedzone dyskusją najpierw na komisjach Rady
Miejskiej, po wysłuchaniu uwag zainteresownaych
tematem mieszkańców, a potem na Sesjach, po kolejnej dyskusji, ewentualnym doprecyzowaniu sprawy, jeżeli ona tego wymaga. Wydawałoby się...
Niestety ostatnimi czasy nie dość, że Komisje
odbywają się raczej sporadycznie, co wiąże się
z brakiem możliwości przedyskutowania i poznania
szczegółów rozwiązań proponowanych przez urzędników, to dyskusja podczas Sesji jest ograniczana,
redukowana do minimum. Uwagi zgłaszane przez

Prze
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„radnych niezależnych”, czy też chęć poznania szczegółów uzasadniających proponowane uchwały są
lekceważone i sprowadzane do niepotrzebnego szukania dziury w całym przez opozycję. Sytuacja taka
dotyczy również uchwał wprowadzanych do porządku obrad, już podczas trwania Sesji, uchwał, z którymi radni nie mieli szans się wcześniej zapoznać.
Radnym wywodzącym się z Komitetu Burmistrza
Tomasza Dąbrowskiego taka sytuacja nie przeszkadza. Zazwyczaj wiedzą kiedy mają podnieść rękę
i robią to jednogłośnie, bez wątpliwości.
Dwoje radnych z tegoż Komitetu, po zgłoszeniu
swoich zastrzeżeń m.in. do sposobu obradowania,
zostało z niego„wyrzuconych”, a funkcje, które do
tej pory pełnili zostały im odebrane pod pretekstem
nienależytego wywiązywania się z powierzonych
im zadań.

Inną niepokojącą kwestią jest ograniczanie radnym dostępu do pism kierowanych do Rady Miejskiej. Przewodniczący rady nie przekazuje pism
radnym, a radni dowiadują się o istnieniu takich dokumentów od osób trzecich. Ile takich przypadków
było – nie wiadomo.
Taki stan rzeczy prowadzi oczywiście do sprawnego wykonywania decyzji proponowanych przez burmistrza – współpraca działa. Burmistrz chce – większość radnych przegłosuje – szybko, bezboleśnie.
Mając jednak na uwadze fakt, że Rada Miejska
jest władzą uchwałodawczą, a Burmistrz wykonawczą, mając na uwadze fakt, że zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym to Rada Miejska powinna
kontrolować działania Burmistrza, a nie odwrotnie...
(nie oceniając, czy Rada podejmuje dobre czy złe decyzje), to może jednak coś jest nie tak?
/mm.
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ILU
MAMY
UCZNIÓW
W ŁOMIANKACH?
Liczba dzieci w oświatowych placówkach samorządowych (stan na 31.08.2016)
2015/2016

2016/2017

Przedszkole Samorzadowe w Łomiankach

98

100

Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym

81

84

Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie

71

74

1014 / 55

1001 / 75

530 / 30

536 / 40

141 / 16

131 / 13

51 / 3

55 / 4

Gimnazjum nr 1 w Łomiankach

414

463

Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym

213

218

Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach

73

84

2686

2746

Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach
/ w tym oddziały przedszkolne

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
/ w tym oddziały przedszkolne

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim
/ w tym oddziały przedszkolne

Szkoła Podstawowa w Sadowej
/ w tym oddziały przedszkolne

OGÓŁEM

ILE ZARABIAJĄ SAMORZĄDOWCY?
Zgodnie z oświadczeniami majątkowymi składanymi za lata 2014
i 2015 łomiankowscy samorządowcy osiągnęli dochody:
Burmistrz Tomasz Dąbrowski
dochód ze stosunku pracy + ryczałt za samochód

Zastępca Burmistrza Piotr Rusiecki
dochód ze stosunku pracy + ryczałt za samochód

Sekretarz Beata Duch-Kosiorek

ZA ROK 2014

ZA ROK 2015

100 594,55 zł
+ 2735,34 zł
193 576,80 zł
+ 2655,54 zł
188 087,48 zł

166 075,28 zł
+ 2290,80 zł
214 016,40 zł
+ 2131,20 zł
199 848,76 zł

dochód ze stosunku pracy

Diety radnych – mimo, że przed wyborami niektórzy kandydaci na radnych
postulowali o ich obniżenie – w obecnej kadencji nie zmieniły się. Podstawowa
dieta„zwykłego” radnego wynosi 1600 zł „na rękę”, przewodniczącego komisji
– 1800 zł, a przedwodniczącego Rady Miejskiej – 1980 zł. Diety mogą zostać
obniżone w przypadku nieobecności radnych na sesjach lub komisjach. /mm.

PRZEDSZKOLE
W DZIEKANOWIE
DO PAŹDZIERNIKA 2017

1 września wmurowano kamień
węgielny pod budowę gminnego przedszkola przy ul. Akinsa
w Dziekanowie Leśnym.
W uroczystości wzięli udział
burmistrz Tomasz Dąbrowski,
urzędnicy, samorządowcy.
Budowę poświęcił Proboszcz parafii w Dziekanowie
Leśnym ks. Dariusz Kosk.
Przedszkole ma powstać
do końca października 2017
roku. Będzie mogło z niego
korzystać około 200 dzieci.
Inwestycja będzie kosztować 6 294 709,88 zł.
/mm.
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STADION BĘDZIE
CZY SIĘ TO
KOMUŚ PODOBA
CZY NIE...

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej zastępca burmistrza Piotr Rusiecki
w sposób dosadny i wydaje się
się, że ostateczny uświadomił – wszystkim
wszystkim, którzy
nie są zwolennikami pomysłu budowy stadionu piłkarskiego przy ulicy Wiślanej,
– wszystkim, którzy oczekiwaliby budowy obiektu sportowego dostępnego dla
wszystkich mieszkańców, nie tylko dla zawodników klubu piłkarskiego, – wszystkim, którzy chcieliby obiektu, który dawałby szanse na rozwój dyscyplin innych niż
tylko piłka nożna, – wszystkim, którzy popierają rozwój sportu i obiektów sportowych, ale woleliby, aby ten temat był poddany konsultacjom społecznym... że stadion powstanie, czy się to komuś podoba, czy nie.
Zastępca Piotr Rusiecki
powiedział m.in. „W programie wyborczym w 2014
roku zawarliśmy z mieszkańcami, którzy zagłosowali
na burmistrza, pewnego
rodzaju umowę społeczną.
[...] Po to burmistrz mnie
powołał, dał mi kompetencje do inwestycji, do innych
rzeczy, które są zapisane
w programie, żeby to wykonać. [...] Zapewniam, że zostanie to zrealizowane, to jest nasz cel. [...] Moja rola jest
taka, aby zrealizować program, czy się on komuś podoba czy nie. [...] My chcemy
na koniec powiedzieć – zobaczcie, wbrew tym, co nam przeszkadzali, wbrew protestom, wbrew utrudnieniom realizujemy krok po kroku, tak jak obiecaliśmy. [...] My
budowy stadionu nie zatrzymamy, ta inwestycja jest realizowana i koniec”. /mm.

CORAZ DALEJ OD MIESZKAŃCÓW
Można odnieść wrażenie, że burmistrz i radni oddalają się od mieszkańców.
Sesje Rady Miejskiej zwoływane są
przez Przewodniczącego Rady – Tadeusza Krysteckiego (Komitet T. Dąbrowskiego) – na godziny, w których większość mieszkańców jest w pracy. Samo
przygotowanie sali obrad ostatnimi czasy też się zmieniło. Samorządowcy oddzielili się od mieszkańców kilkumetrową ścianą. Przewodniczącycy Krystecki
niejednokrotnie uciszał „widownię” – jak
zwykł nazywać mieszkańców zainteresowanych sprawami gminy – odwołując
się do „użycia” Straży Miejskiej.
Radni (m.in. Joanna Roszkowska) też
zapomnieli o swoich postulatach przedwyborczych. Chcieli, aby mieszkańcy

Podczas Sesji Rady Miejskiej
mieszkańców i samorządowców
dzieli kilkumetrowa ściana...

wrzes2016.indd 5

mogli zabierać głos podczas dyskusji
nad konkretnymi uchwałami. Niestety
mieszkańcy nadal muszą czekać na tzw.
„wolne wnioski”... kiedy to uchwały są już
dawno podjęte, więc ich zdanie nie ma
żadnego znaczenia. Radna Roszkowska
zasłynęła tym, że swoją aktywność podczas obrad ogranicza głównie do zgłaszania wniosków o zamknięcie dyskusji
wogóle. Taka dobra zmiana :)
O spotkanie z Burmistrzem też nie
jest łatwo. Jak już komuś uda się umówić np. na termin za dwa miesiące, to
bywa, że dzień przed zaplanowaną
wizytą jest ona odwoływana, bo burmistrz ma inne plany. Wiadomo, burmistrz jest bardzo zajęty... to oczywiste. No, taki pech, że odbija się to na
kontaktach z mieszkańcami.
/mm.
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ŁOMIANKOWSKA RODZINA OLIMPIJSKA
Niedawno sportowcy z całego świata zakończyli zmagania w Letnich
Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Polacy przywieźli z tych zawodów 11 medali. Wśród medalistów znalazła
się Oktawia Nowacka, mieszkająca
i trenująca w Łomiankach. Na terenie naszej gminy mieszka kilku
innych sportowców, którzy mogą
się poszczycić udziałem w olimpiadach, niekórzy także medalami.
Najsłynniejszą olimpijką mieszkającą
w Łomiankach, jednocześnie najsłynniejszą lekkoatletką w dziejach
polskiego sportu jest IRENA SZEWIŃSKA (1946) – siedmiokrotna medalistka olimpijska (3 złote, 2 srebrne
i 2 brązowe), wielokrotna medalistka ME. W czasie swojej kariery pani
Irena aż 10 razy poprawiała rekordy
świata w biegach sprinterskich. Jest
członkiem MKOL (Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego). Pani Irena jest aktywną działaczką sportową,
wspiera wiele inicjatyw sportowych
i biegowych. Lokalnie patronuje wydarzeniu – Bieg Łomianek. Pierwsza
edycja biegu odbyła się w zeszłym
roku, w dniu urodzin sportsmenki.
ANTONI ZAJKOWSKI (1948) – judoka, nauczyciel akademicki, trener.
Pierwszy Polak, który wywalczył medal olimpijski w judo (srebro w Monachium w 1972 r.). Wcześniej zdobył dwa razy srebro na ME oraz brąz
na MŚ. Rodzinne tradycje sportowe
kultywują dzieci. Córka Ewa – prowadzi Frajda Tenis Club, syn Adam
trenował z sukcesami judo, drugi
syn, Wojtek także trenował judo
oraz gimnastykę sportową. Obecnie

IRENA SZEWIŃSKA

ANTONI ZAJKOWSKI

GRZEGORZ TARGOŃSKI

OKTAWIA NOWACKA

ANNA GUZOWSKA

PAWEŁ NASTULA

KAROL HOFFMANN
foto: www.pzla.pl

prowadzi wraz żoną Grażyną (zapaśniczka, judoczka) zajęcia dla dzieci
i młodzieży w klubie Okami Judo.
PAWEŁ NASTULA (1970) – judoka,
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 r., mistrz olimpijski
z Atlanty w 1996 r. Po zakończeniu kariery judoki Nastula zaczął trenować
mieszane sztuki walki. Obecnie prowadzi klub sportowy Nastula Club,
gdzie obok fitnessu i siłowni odbywają się także zajęcia judo dla dzieci
i dorosłych.
OKTAWIA NOWACKA (1991) – od 14
roku życia mieszka i trenuje w Łomiankach. Pięcioboistka. Jest żołnierzem
i zawodniczką STPP CWKS Legia Warszawa. Na olimpiadzie w Rio wystąpiła świeżo po kontuzji, mimo to po
czterech dyscyplinach uzyskała sporą

przewagę nad rywalkami. W ostatniej
dyscyplinie (bieg ze strzelaniem z pistoletu) z uwagi na niedawną kontuzję
poszło jej słabiej i ostatecznie uplasowała się na 3 miejscu. Jest weganką.
GRZEGORZ TARGOŃSKI (1978) –
łucznik, uczestnik olimpiady w Sydney w 2000 r. Mieszka w Łomiankach, gdzie pracuje, a w wolnym
czasie działa na rzecz propagowania
aktywności fizycznej. Prowadzi zajęcia łucznicze dla dzieci i młodzieży.
Z jego inicjatywy powstała też Łomiankowska Grupa Biegowa, z którą
od kilku lat trenuje, startuje w zawodach. W październiku 2015 r. razem
z grupą biegową zorganizował I Bieg
Sztafetowy w Łomiankach.
ANNA GUZOWSKA (1980) – lekkoatletka specjalizująca się w biegach

sprinterskich. Dotarła do ćwierćfinału
biegu na 200 metrów podczas MŚ
w Paryżu (2003) oraz Igrzysk Olimpijskich w Atenach (2004).
KAROL HOFFMANN (1989) – lekkoatleta specjalizujący sie w trójskoku.
W roku 2016 zdobył srebrny medal
w Mistrzostwach Europy w Amsterdamie. Wystartował również w trójskoku w tegorocznych Igrzyskach
Olimpijskich w Rio, gdzie dotarł do
finału. Karol Hoffmann jest synem
mistrza świata z Helsinek z 1983 roku
i rekordzisty Polski Zdzisława Hoffmanna. Obecnie trenuje w Łodzi.
Mieszkanką Łomianek była również
do niedawna SYLWIA GRUCHAŁA
(1981) – polska florecistka, czterokrotna olimpijka, dwukrotna medalistka
olimpijska. / am.

DRUGI SZTAFETOWY

BIEG W ŁOMIANKACH
SZTAFETA
DWUOSOBOWA

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
+ BIEG PRZEŁAJOWY DLA DZIECI

POBIEGNIJ Z NAMI!

w rodzinnej atmosferze,
jesiennymi ścieżkami
Kampinoskiego Parku Narodowego

www.biegwlomiankach.pl
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Ile w jest w Łomiankach singli, a ilu rozwodników, jakie mamy wykształcenie i na co najczęściej umieramy. Między innymi tego
można się dowiedzieć z publikowanych przez GUS rankingów 915 polskich miast.
ROZWIEWANE STEREOTYPY
Rankingi rozwiewają niektóre mity i stereotypy. Na przykład w przypadku Łomianek obalają
powszechny chyba pogląd, że mamy tu dużo
(w porównaniu z ludźmi w wielkich miastach)
przestrzeni dla siebie. Okazuje się, że wcale nie.
Wśród 915. polskich miast największa gęstość zaludnienia wcale nie jest w dużych metropoliach.
Najciaśniej jest w Legionowie i Piastowie (ok. 4000
osób na km kw), najluźniej w Krynicy Morskiej
i Kleszczelach (ok. 20 osób na km kw). Łomianki
z prawie 2000 mieszkańcami na km zajmują wysokie 71. miejsce w kraju. Więcej przestrzeni od nas
mają mieszkańcy np. Gdyni, Olsztyna, Radomia,
a nawet Katowic.
Być może to życie w sporym zagęszczeniu sprawia, że w Łomiankach jest sporo małżeństw (155.
miejsce w rankingu). Było z czego wybierać, więc
ludzie się już pożenili. Teraz samotny mieszkaniec
Łomianek, który chciałby wejść z kimś w związek
małżeński, może mieć problem ze znalezieniem
partnerki/partnera. W rankingu liczby singli znajdujemy się bowiem dopiero na 785 miejscu (na 915
miast). W lepszej sytuacji są poszukujący partnerki
panowie, bo w Łomiankach zdecydowanie częściej
można spotkać pannę (miejsce w piątej setce) niż
kawalera (ostatnia setka), ale i tak w poszukiwaniu
singla raczej nie ma sensu błąkać się po Warszawskiej, a tym bardziej po dziurawych pobocznych
ulicach. Po kobietę najlepiej szybko się udać do
Poznania, Krakowa lub Grybowa, bo tam singielek
jest najwięcej, natomiast po singla-faceta do Sejn,
Dąbrowy Tarnowskiej lub Szczucina.
DUŻO PO STUDIACH, MAŁO BEZROBOTNYCH
Kto w poszukiwaniu partnerki lub partnera nie
chce oddalać się od domu, może zwrócić uwagę
na osoby po rozwodzie. Jest ich mniej niż singli,
ale w tej kategorii Łomianki są znacznie wyżej
w rankingu miast – 277 miejsce (przy czym znów
– kobiet po rozwodzie jest więcej niż facetów). No
i nie zapominajmy o wdowach i wdowcach, którzy
też mogą być dobrymi kandydatami do nowych

związków (przed zaangażowaniem się warto jednak na wszelki wypadek dokładnie sprawdzić, jaka
była przyczyna śmierci poprzedniej żony/męża).
Trzeba jednak wiedzieć, że pod względem wdów
Łomianki znajdują się zdecydowanie poniżej średniej krajowej, natomiast wdowców to w ogóle jest
u nas jak na lekarstwo.
Pewnie problemy ze znalezieniem kandydata na
współmałżonka sprawiają, że niektórzy działają zbyt
pochopnie i nie zawsze wybierają dobrze. Stąd też
stosunkowo często łomiankowskie małżeństwa kończą się rozwodami. W liczbie rozwodników jesteśmy
na, wspominanym już, 277. miejscu w kraju (5,1%
mieszkańców). To mało w porównaniu z np. Warszawą (8,9%), nie mówiąc o liderującej w tej kategorii
Jeleniej Górze (prawie 10%), ale też daleko nam do
stałości więzów małżeńskich np. w Mszanie Dolnej
czy Limanowej (ok. 1% osób po rozwodzie).
Jak już się znajdzie w Łomiankach kandydatkę
lub kandydata do związku, to jest szansa, że będzie to osoba dobrze wykształcona – 25,9% kobiet
i 21,3% mężczyzn legitymuje się wyższym wykształceniem. Niestety daleko nam jeszcze do prowadzącej w tej kategorii Warszawy (37,8%). Lepiej
od nas są wykształceni także mieszkańcy takich
podwarszawskich miast, jak Piastów, Pruszków,
Brwinów, Piaseczno, Tarczyn, Legionowo, Serock
czy Błonie, ale i tak zajmujemy w rankingu wykształcenia 29 miejsce w kraju. Wynik dobry, ale
z pewnością można go poprawić. Trzeba byłoby
jednak zainwestować w jakość edukacji.
Natomiast trzeba mieć pecha, żeby w Łomiankach trafić na osobę bezrobotną. Z bezrobociem
w wys. 5% zajmujemy w rankingu dopiero 882
miejsce. Na Mazowszu tylko Warszawa może się
poszczycić mniejszym (4,2%).
Łomianki są miastem ludzi stosunkowo młodych
(jak na warunki starzejącej się Polski). Przeciętny
mieszkaniec ma 38,7 lat (kobiety 39,8, mężczyźni
37,5). Jest aż o 10 lat młodszy od statystycznego
mieszkańca Sopotu i tylko o ok. 3-5 lat starszy od
obywatela „najmłodszych” miast polskich: Żukowa,
Ząbek, Redy.
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UWAGA NA UKŁAD ODDECHOWY
Optymistyczny jest fakt, że statystyczny mieszkaniec Łomianek jest mniej zagrożony rychłą
śmiercią niż statystyczny obywatel zdecydowanej większości miast polskich. W rankingu liczby
zgonów na 1000 mieszkańców zajmujemy dopiero 724. miejsce (z wynikiem 8). Warszawa zajmuje 304. miejsce z wynikiem 10,4. Najczęściej
umierają mieszkańcy Kleszczeli i Kazimierza Dolnego (ok. 16), najrzadziej – Raszkowa, Myszyńca
i Redy (ok. 4).
Ale jest też zła wiadomość: jesteśmy niestety w ścisłej czołówce krajowej (11 miejsce!) pod
względem liczby zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego. 10,9% zgonów
w Łomiankach jest właśnie z tego powodu. Niewiele nam brakuje do lidera (Janów Podlaski – 12%),
a od ostatniego w rankingu (Staszów – 2%) dzieli
przepaść. Ten wskaźnik trochę rozwiewa kolejny
mit. Mit Łomianek jako miejsca zasilanego czystym
powietrzem z Puszczy Kampinoskiej i nadwiślańskich Łąk. Okazuje się, że te piękne okoliczności
mazowieckiej przyrody nie są wystarczającą przeciwwagą dla zakorkowanej drogi szybkiego ruchu
biegnącej środkiem miasta i dla coraz gęstszej zabudowy w całej gminie. Władze Łomianek skutecznie dbają, by nadwiślańskie łąki i inne wolne jeszcze miejsca były zabudowywane z jak największym
wskaźnikiem powierzchni użytkowej na metr kwadratowy gruntu. Wygląda też na to, że w Dąbrowie
Leśnej przedwojenna koncepcja miasta-ogrodu
właśnie jest modyfikowana na koncepcję miastaszeregówek.
Najczęściej (ale zdecydowanie rzadziej niż mieszkańcy innych miast) umieramy na choroby układu
krążenia – 448 miejsce w rankingu.

Jeśli ktoś jest zawiedziony, że w żadnym rankingu nie jesteśmy najlepsi, to proponuję napisać do
GUS wniosek, by opublikował np. ranking miast
z największą liczbą dziur w drogach.
Juliusz Wasilewski

Wystawa ARTystyczne ŁOMIANKI # 2016
...to zaproszenie do zapoznania się z twórczością mieszkańców Łomianek, którzy w czaswoje artystyczne zainsie wolnym rozwijają sw
teresowania i pasje.
Prace łomiankowskich artystów – amatorów, hobbystów, pro
profesjonalistów – zostały zebrane i przed
przedstawione w formie
plansz
l
prezentujących
t j
h twórczość oraz sylwetki autorów. Będą one prezentowane
w miejscach ogólnodostępnych: na ulicy,
w sklepach, szkołach czy kawiarniach.
Wśród twórców pierwszej edycji wystawy
są: Dorota Słowińska, Marysia Mencwel,

Wiktoria Górko, Katarzyna Kućkowska,
Mirosław Śnigurowicz, Sylwia Ptaszyńska, Milena Grąbczewska, Maja Czepulis,
Eugeniusz Brylewski, Jerzy Woropiński,
Jan Herbut-Heybowicz, Maria Olko, Kazimierz Peczyński, Edyta Stankiewicz.
Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie
PRACOWNIA ŁOMIANKI – organizacja pozarządowa, która w swoich działaniach promuje
pozytywne spojrzenie na Łomianki, a także
wspiera pomysły i działania integrujące społeczność lokalną naszej Gminy.

Pierwsza odsłona Wystawy odbędzię się już
11 września podczas Dni Dąbrowy na terenie ogrodu restauracji Lemon Tree, następnie wystawa powędruje do Centrum Handlowego AUCHAN.
Informacji o kolejnych lokalizacjach
szukajcie na www.pracownialomianki.org
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ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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PARTNER PROJEKTU:
CENTRUM HANDLOWE AUCHAN ŁOMIANKI
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PISZEMY ŁOMIANKOWSKĄ MINIPOWIEŚĆ!
Drodzy czytelnicy, wracamy po wakacjach z nowymi przygodami bohaterów Łomiankowskiej Minipowieści.
Zbliżamy się do końca, a przed nami najciekawsza część – wyjawianie tajemnic!
Obiecujemy, że już wkrótce Wasza cierpliwość zostanie nagrodzona, a zagadki znajdą swoje
rozwiązanie i, mamy nadzieję, szczęśliwe zakończenie.
Czytajcie więcej na www.piszemy.lomianki.info, a tymczasem dajemy Wam próbkę 15 odcinka.

/ Marek Olkowicz

Do prowizorycznego mobilnego laboratorium we wnętrzu furgonetki wszedł mężczyzna. Na oko miał około pięćdziesiątki,
ale równie dobrze mógł być starszy. Do czerstwego wyglądu faceta-który-nie-jedno-widział dziwnie nie pasowała
plastikowa walizeczka w typie kabinówki. Zatrzymał się, nie przekraczając przezroczystej, foliowej zapory.
– No dobra, co tam mamy? – rzucił gromko w stronę postaci pochylonych nad laboratoryjnym blatem.
Wszystkie trzy osoby w kosmicznych kombinezonach, odwróciły się jak na komendę, a następnie popatrzyły na siebie
z wyraźną konsternacją. Przez plastikową osłonę nie mogli dobrze widzieć, kto zakłócił ich badania, więc jeden z laborantów podszedł do
przegrody i wystawił głowę przez otwór.
– O co chodzi? – dobyło się zza plastikowej szyby.
– Pytam, co tam mamy – odparł przybysz, który tym czasem zdążył się odwrócić i właśnie otwierał walizeczkę, którą umieścił na blacie umocowanym do
burty furgonetki.
– Ale kto do diabła...? – zaczął ze złością kosmiczny gospodarz, podnosząc jednocześnie przyłbicę – Kim...
– Witaj Bogdan, tak myślałem, że cię tutaj spotkam! – gość odwrócił się na powrót do przegrody, a na jego twarzy zakwitł uśmiech. Uśmiechały się usta,
lecz oczy pozostały zimne.
– Krzysztof... co do diabła, przecież ty nie żyjesz...!
– Jak widać plotki o mojej śmierci były przesadzone. Dowiem się wreszcie, co znaleźliście?
Zamiast odpowiedzieć, mężczyzna opuścił przyłbicę i cofnął się do swoich towarzyszy, którzy tymczasem wrócili do swoich zajęć. Po chwili wszyscy trzej
obrócili się od blatu, a na szybach osłaniających ich twarze malowało się (o ile to możliwe) bezbrzeżne zdziwienie.
Po chwili wszyscy trzej byli w strefie bezpiecznej, i otaczali nieoczekiwanego przybysza, zasypując go pytaniami.
– Panowie – żachnął się Krzysztof – nie czas teraz na opowieści życia. Wiecie dlaczego tu jestem, a jak wystarczy czasu, opowiem dlaczego, hmmm...
przez jakiś czas nie żyłem. Póki co, każda chwila jest droga...

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ciąg dalszy na: www.piszemy.lomianki.info
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ANGIELSKI

ANGIELSKI DLA DZIECI
2-3, 4-5, 6-7 lat
*nauka połączona ze świetną zabawą
*ambitny program
*ciekawe i motywujące zajęcia

* kursy językowe dla dzieci, młodzieży i
dorosłych
*konwersacje
*przygotowanie do egzaminów
*zajęcia indywidualne i w małych grupach

pytaj o
września i za

zniżkę!
zadzwoń i zapytaj o
zajęcia pokazowe
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– ZAPIEKANKI
– KEBAB – OBIADY

www.pracownia.net, tel. 605 599 603
REKLAMA

KURCZAK Z ROŻNA

DRUK CYFROWY, STRONY WWW
PROJEKTY GRAFICZNE

REKLAMA

SPRZEDAM działki rekreacyjne (3000-35000 m2)
nad jeziorem Mielno, w miejscowości Mielno,
gmina Grunwald – tel. 697-442-022
PRACA
Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH Auchan Łomianki.
Praca w godzinach porannych. Tel. 799-015-320
Fryzjerkę damską zatrudnię – Łomianki,
Salon Łuczak, tel. 601-983-131
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
OCIEPLENIA BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, malowanie i odnawianie budynków, renowacja, gwarancja
długoterminowa – 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
OCIEPLENIA – RENOWACJE – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI – 513-123-894
WODA-STOP izolacje, hydroizolacje, iniekcje –
gwarancja – 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek –
509-972-412
RÓŻNE
Sprzedam prasy mimośrodowe 15 t, 7 t –
tel. 605-742-357, 22 751-11-07

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 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
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
NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ lokal 40 m2 przy ul. Warszawskiej –
tel. 605-435-717
SPRZEDAM mieszkanie na osiedlu Tęcza w Łomiankach w dobrej cenie – tel. 697-076-676

www. Kurczak z Rozna Lomianki . pl

REKLAMA

REKLAMA
ZA GROSZE
tylko na portalu

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.
wrzes2016.indd 10
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
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ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772
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STRONY INTERNETOWE DLA FIRM
PROJEKTY GRAFICZNE, ULOTKI

DARMOWA REKLAMA NA WWW.LOMIANKI.INFO

www.pracownia.net

USàUGI
UGI OGRODNICZE

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

W

projektowanie doradztwo prace ogrodnicze wyposażenie

REKLAMA

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