MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
WWW.LOMIANKI.INFO
FIRMY•LUDZIE•WYDARZENIA
2/2011 – 28 lutego 2011

N AKŁAD: 6500 egz.

Bo z kobietami...

Ekskuzywna
sesja fotograficzna
z udziałem
łomiankowskich
Radnych
zobacz str.12

ŁOMIANKI
CHOPINA
Powstało w 2004 roku, jako obszar
(około 148 hektarów) wydzielony
z sołectwa Łomianki Dolne
str. 3

WYSTARCZY
JEDEN KLIK
W zeszłym roku wszystkie szkoły
w naszej gminie wyposażone zostały
w sprzęt komputerowy. Warto poznać
ich prawdziwą moc!
str. 6
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MaRTIN
SIMON
Urodził się na Słowacji, studiował
i pracował w Nowym Jorku...
mieszka w Łomiankach
str. 11
REKLAMA

Kobiety – istoty z natury spokojniejsze od
mężczyzn, mniej skłonne do ryzykownych
działań, walki o pozycję w hierarchi społecznej, lepiej wykształcone i lepiej znające banalną prozę życia... Wydawałoby się,
że to właśnie kobiety są lepiej predysponowane do pełnienia funkcji społecznych
niż naładowani testosteronem, agresywni
i nastawieni na walkę (której często celem
jest tylko sama walka) mężczyźni...
W zeszłej kadencji w Radziej Miejskiej były
trzy Panie: Katarzyna Kućkowska, Ewa Sidorzak i Sylwia Maksim-Wójcicka. Wszystkie ponownie ubiegały się o mandat zaufania... i ten madat otrzymały! Do trzech
Pań dołączyły kolejne: Maria Zalewska,
Renata Nawotka, Sławomira Laskowska,

a za chwilę ślubowanie złoży kolejna radna Elżbieta Podolska. W Powiecie w zeszłej
kadencji Łomianki nie miały swojej przedstawicielki – w obecnej jest – Magdalena
Wójcicka. Jednak to nadal mało – to nadal
Panowie decydują o przyszłości Łomianek,
to Panowie „obsiedli co lepsze stołki”.
Czy Panowie zadbają o interesy Pań? Czy
ponad udowadnianie sobie nawzajem
tego, że potrafią sobie samym coś udowodnić – będą potrafili spojrzeć rozsądniej na rzeczywistość? Czas pokaże.
Tymczasem życzymy wszystkim Paniom sukcesów, aby zawsze czuły się
docenione, by były na co dzień piękne – duchem, ciałem i intelektem.
redakcja@lomianki.info

INFORMATOR adresy,telefony...
Urząd Miejski ul. Warszawska 115, t: 22 768 6300, ul. Warszawska 71, t: 22 768 6203
Policja ul. Warszawska 87, t: 24h: 22 751 1007, tel alarm: 997, kom: 112,
Straż Miejska t: 24h: 22 751 3503,
Pogototowie energetyczne t: 991, 22 774 2727
Pogototowie Gazowe t: 992, 022 628 4587, Straż pożarna t: 998, 22 751 3222
Pogotowie ratunkowe t: 999, Szpital dziecięcy w Dziek. Leśnym t: 22 751 3003
Nocna pomoc lekarska (20.00-8.00) ul. Żeromskiego 13, t: 22 834 2431
Przychodnie lekararskie S zpitalna 6, t: 22 751 1055;
Warszawska 31, t: 22 751 6991; Wiślana 36, t: 22 250 1445
Apteki 22 751 3108, 22 751 5674, 22 751 0001, 22 751 3325, Apteka24h 22 834 5804
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Rolnicza 244, t: 22 751 3504,
Komunikacja Miejska Łomianki ul. Rolnicza 248, t: 22 751 3379
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 7, t:: 22 751 9057, 22 751 4089
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego t: 22 733 72 00
Filia Wydziału Komunikacji PWZ ul. Warszawska 73, 751 18 55
Poczta: Łomianki, 22 751 1035, Kiełpin 22 732 0303, Dąbrowa 22 751 8488

Awarie oświetlenia ulicznego t: 0606 724 298,
Awarie sygnalizacji świetlnej t: 0501 260 930
Awarie wodociągów i kanalizacji t: 22 751 0113
Informacja dla bezdomnych t: 9287

ABY ZAMÓWIĆ REKLAMĘ
tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info
1/8: 99x62mm – 120 pln
1/16a: 48x62mm – 60 pln
1/16b: 99x32mm – 50 pln
dopłaty: 1 strona+50%

Sołectwo Łomianki
tekst, foto: KM

"Jakże odpychająca ta George Sand! Czy to aby na pewno kobieta? Skłonny
jestem w to wątpić." miał powiedzieć Fryderyk Chopin po pierwszym spotkaniu z George Sand w 1836 roku.

Dom Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a, t: 22 751 7059, 22 751 3502
Biblioteka Publiczna w Łomiankach ul. Wiejska 12a, t: 022 751 3223,
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2, t: 22 751 0474

CENY MODUŁÓW (netto):
1/1: 200x254mm – 900 pln
1/2: 200x126 mm – 470 pln
1/4: 99x62mm – 240 pln

P rzewodnik po osiedlach i sołectwach / / czę ś ć 1

PROFESJONALNY
projekt graficzny
w cenie reklamy
NAKŁAD: 6500 egz.

DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY

Czy podobnie skrytykowałby Aleję swojego imienia w Łomiankach? Na pierwszy rzut oka błotnista droga, puste jeszcze pola przecinane rosnącą z dnia na
dzień gęstą niską zabudową. Latarnie – drobny ślad cywilizacji. Domy jednorodzinne i mini osiedla przeróżnych form i kolorów dachów oraz elewacji, brak
wysokich drzew. Niewiele wspólnego z definicją alei.
Osiedle, a właściwie Sołectwo Chopina – bo to tereny wiejskie, poza granicami miasta Łomianki – powstało w 2004 roku, jako obszar (około 148 hektarów)
wydzielony z sołectwa Łomianki Dolne, ograniczony ulicami: Wiślana, Szczytowa, Armii Poznań – po jednej stronie, oraz Wspólna i Kościelna Droga – po obu
stronach zabudowy. Poniekąd jest to osiedle muzyczne, ponieważ dominują tu
nazwy ulic wzięte od nazwisk kompozytorów: Chopina, Moniuszki, Wieniawskiego, Szymanowskiego, Paderewskiego, Szpilmana, Bogusławskiego, Lutosławskiego, Vivaldiego, czy Elsnera.
Osiedlają się tu głównie rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnowczesnoszkolnym. W przeważającej części jest to tzw. sypialnia, ale nie brak
mieszkańców, którzy są chętni się integrować. Sołectwo ma swoje forum, blog
oraz sporadycznie wydawaną lokalną gazetkę. Dzięki sporemu budżetowi organizuje się kilka razy do roku imprezy dla mieszkańców, a pozostałe fundusze
rozdysponowywane są na inne bieżące potrzeby.

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A D A R M O
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
UWAGA!!! Punkt przyjmowania ogłoszeń: Salon Prasowy, Łomianki, ul. Fabryczna 45

REKLAMA NA PORTALU www.LOMIANKI.INFO

NAJTANIEJ i NAJEFEKTYWNIEJ

BANER INTERNETOWY 750x100px – 1 odsłona = 1 grosz

ZAMAWIAJĄC REKLAMĘ W MIESIĘCZNIKU,

netto

BANER NA PORTALU DOSTAJESZ ZA 50% CENY
Portal www.LOMIANKI.INFO: ponad 60 000 odsłon/miesiąc

DARMOWE STRONY INTERNETOWE
DLA FIRM Z ŁOMIANEK

PROSTA OBSŁUGA
DARMOWY HOSTING
GOTOWE GRAFIKI
ZAŁÓŻ TERAZ...

www.TwojaFirma.lomianki.info

STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
mm.

...tak określany jest status powstającego budynku przy ulicy Szpitalnej będącego już niebawem nową przychodnią lekarską w Łomiankach.
Jak informuje Mieczysława Szczepkowska-Turyk – Zastępca Dyrektora ds. Logistyki Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Żoliborz – w budynku rozprowadzone zostały instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacja elektryczna. Wykonane zostało przyłącze gazowe wraz z instalacją wewnętrzną kotłowni oraz
zamontowany nowy piec gazowy. Aktualnie trwają prace wewnątrz budynku,
a także roboty zewnętrzne związane z podjazdami i podestami wejść do budynku dla niepełnosprawnych. Wszystkie prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. Nad realizacją inwestycji sprawowany jest nadzór autorski architektów
projektu.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji – 31 lipca 2011. Odbiór przez
służby nadzoru budowlanego i SANEPID-u wraz z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie, a także wyposażenie nowego budynku w sprzęt, urządzenia i meble powinien nastąpić do 15 października 2011 roku.

MIESIĘCZ NIK LO MI A NK I . I NFO : : W
 yd awc a: M 2 M e d i a, Ło mi anki , ul. Szkol n a 3 2 , R edakcja: Maciek Moraczew ski, tel. 6 0 3 2 9 9 7 7 2 , redakcja@ lomi a nki .i nfo
Ws p ó łprac a: D o ro t a Al e k s androw icz, K atar z y n a G al as, J u l iu sz Wasil ew ski, Kin ga Wójcick a. . .

omianki Chopina
Z roku na rok przybywa małych osiedli deweloperskich, na tle których oryginalnością wyróżnia się ekologiczne z założenia Osiedle Zielone Pola w stylu skandynawskim. Niestety mimo powstających planów zagospodarowania nie udało się
uniknąć bałaganu architektonicznego i niespójnych warunków zabudowy. W rezultacie coraz więcej mieszkańców osiedli musi zadowolić się posiadaniem minimalnego ogródka obok domów jednorodzinnych posadowionych na działkach
o powierzchni powyżej 800 metrów, a nowe ulice wytycza się kiedy powstaje
kolejne skupisko domów i potrzebna jest droga dojazdowa.
Problemem tego rejonu jest, tak jak w dużej części Łomianek, brak wodociągu i kanalizacji, a co za tym idzie asfaltu. Do tego dochodzi nieuregulowany
stan własności dróg. Pozostaje coroczne równanie nawierzchni przedziwnymi destruktami, czego wynikiem są tumany kurzu w lecie i dziury przez cały
rok, ale i doraźne poprawienie przejezdności. Co ciekawe część mieszkańców
nie zgadza się na utwardzanie dróg, utrudniając w ten sposób życie pozostałym, na co urzędnicy bezradnie rozkładają ręce.
Sołectwo Chopina to bardzo młoda dzielnica Łomianek, chyba najbardziej
rozwojowa z uwagi na dużą ilość terenów pod zabudowę. Kiedyś były to tereny często podmokłe, obecnie w wyniku intensywnej zabudowy poziom wód
obniżył się. Mimo wałów nadal są to tereny narażone na powódź, ponieważ
leżą dosyć nisko. Zaobserwować tu można jeszcze sporą ilość dzikiego ptactwa – bażanty, przepiórki, kuropatwy, pojawiają się także lisy i zające. Sielski
klimat tworzą stare wierzby, do spacerów zachęcają bliskość jeziora Kiełpińskiego i Wisły oraz zielone łąki stajni Wilczeniec.

ŁOMIANKI CHOPINA (stan na 31.12.2010)
16 ulic, około 148 hektarów
zameldowane 674 osoby

Kto reprezentuje mieszkańców: Piotr Rusiecki – wiceburmistrz d/s społecznych, Piotr Wolanin – radny rady miejskiej, Alicja Broler – sołtys (tel. 22 732
81 08, alibro@o2.pl)
Obiekty: plac zabaw na ul. Wspólnej, Klub Wilczeniec ul. Kościelna Droga okolice Paderewskiego, najbliższe sklepy: Majka ul. Rolnicza okolice Wiejskiej/Szymanowskiego, Euro-Sam ul. Jedności Robotniczej.
W dniach 11.02-11.03.2011 r. w Referacie Gospodarki Przestrzennej UM ul. Warszawska 73 po raz drugi wyłożone zostały do wglądu plany zagospodarowania
osiedla Chopina. (wszystko o planach: www.plany.wa.pl)
Zachęcamy do składania uwag do planów. Można składać również wnioski poprzednio odrzucone, nowe władze zapewniają, że zostaną one ponownie rozpatrzone. Zmiany będą także omawiane z przedstawicielami rady sołeckiej. Uwagi
do planu można składać na piśmie do dnia 25 marca 2011. (wzór formularza:
www.uwagi.wa.pl) Publiczna dyskusja nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 3 marca o g. 17.00 w ICDS.
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Rozstać
się trudno...
esscort

Radni z klubu Platfromy Obywatelskiej nie potrafią
się rozstać z Kłódkiewiczem i Rusieckim.
Jak informowaliśmy, na poczatku roku burmistrz Dąbrowski (w odwecie za złe głosowanie
w sprawie Komisji Rewizyjej) powołał radnych
Bogdana Kłódkiewicza i Piotra Rusieckiego z
klubu "Twoje Łomianki" na swoich zastępców. W
związku z tym obaj musieli zrezygnować z funk-

To były czasy...
cztery lata przy
jednym stole...

cji radnego, a przed Radą Miejską stanęła zwykła formalność przegłosowania wygasnięcia ich
mandatów. I wtedy nagle okazało się, że część
radnych z opozycyjnego klubu PO jest przeciw,
czyli chcialaby, żeby wiceburmistrzowie Kłódkiewicz i Rusiecki byli jednoczesnie nadal radnymi.
Widocznie cztery lata wspólnego kłócenia się w
Radzie łączy.

Jak mi smutno
to muszę sobie
coś nacisnąć

Aż mnie
normalnie głowa
rozbolała

Ło matko!?
Zniknęli z listy
obecności...

Znowu się
przez chłopaków
wzruszyłem...

grafika: mm

BUDŻET - NIBY JEST ALE GO NIE MA
mm.

Podczas V Sesji Rady MIejskiej, która odbyła się 27
stycznia 2011 roku radni przyjęli głosami: 14 za,
0 przeciw, 2 wstrzymujące się (Radni Zielski i Staniak) Uchwałę Budżetową przygotowane jeszcze
w 2010 roku przez Wiesława Pszczółkowskiego.

Mimo, że burmistrz Dąbrowski i jego otoczenie
nie zgadzało się z polityka swego poprzednika
nie wprowadzono żadnych zmian w Budżecie.
Podczas duskusji – więcej emocjonalnej a mniej
racjonalnej – Burmistrz zadeklarował przedstawić

K O M E N TA R Z B U R M I S T R Z A I R A D N Y C H
Burmistrz TOMASZ DĄBROWSKI
Nikt nie ma wątpliwości, że sprawa infrastruktury jest podstawą rozwoju Łomianek i absolutnym priorytetem. Do tego dochodzi groźba kar po
2015 roku za nie skanalizowanie naszej gminy w zakresie ustalonej aglomeracji. Budżet przygotowany przez mojego poprzednika przedstawiony
na sesji zakłada jedynie 2 mln na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jest to
chyba najmniejsza kwota jaką zaplanowano na ten cel od wielu lat. Zdaję sobie sprawę,
że obecnie mamy bardzo trudną sytuację finansową nie tylko w Łomiankach, ale także
w kraju gdzie wszyscy odczuwany kryzys gospodarczy. Gmina posiada wiele zobowiązań
finansowych do spłacenia, jednocześnie wpływy do budżetu spadły do poziomu 85 mln
zł, choć w poprzednich latach przekraczały 100 mln zł. Dotychczas otrzymaliśmy niewiele
gotowych projektów na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i nad tym obecnie intensywnie pracujemy. Pomimo tych trudności zobowiązałem się zarówno na komisjach Rady
Miejskiej jak i na sesji że do 15 marca 2011 roku przedstawię zmiany w budżecie, które
zwiększą środki na budowę sieci wod-kan. Najbliższy okres to czas na zmiany zarówno
w Urzędzie Miejskim jak i organizacjach gminnych. Wszystkie instytucje gminne muszą
poprawić efektywność działania i szukać oszczędności.
Radny MAREK ZIELSKI (Klub Platforma Obywatelska)
27 stycznia, prawie dwa miesiące po wyborze Tomasza Dąbrowskiego na
burmistrza Łomianek, radni otrzymali do uchwalenia budżet na 2011 rok.
Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że poprzedni burmistrz –
Wiesław Pszczółkowski miał tyle samo czasu na pełną konstrukcję budżetu, co obecny na jago modernizację i poprawki – zgodnie z obietnicami wyborczymi.
Wszyscy pamiętamy, że byli i aktualni radni z komitetu wyborczego „Twoje Łomianki”
krytykowali poprzedniego burmistrza, że nie przeznacza z budżetu gminy rocznie 20 milionów na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Sami jednak tego nie uczynili.
Dlatego radni zobowiązali burmistrza do publicznego zapewnienia, że do 15 marca otrzymają obiecywane zmiany, szczególnie dotyczące ilości środków przeznaczonych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Poczekamy – zobaczymy?
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swoje zmiany do 15 marca 2011 roku. Tak więc...
budżet niby jest ale go nie ma, a jakie będą pierwsze, ważne dla Łomianek decyzje burmistrza Dąbrowskiego i jak się one będą miały do obietnic
wyboczych przekonamy się zapewne niebawem...

Radny JAN GRĄDZKI (Klub Łączą Nas Łomianki)
Na prośbę burmistrza Tomasza Dąbrowskiego projekt budżetu został przyjęty przez Radę Miejską bez zmian. Zgłosiłem wiele uwag
do tego budżetu, zadałem wiele pytań, ale na posiedzeniu komisji
technicznej zastępca burmistrza Pan Kłódkiewicz nie umiał udzielić
odpowiedzi na żadne z pytań. W trakcie Sesji sytuacja powtórzyła się, pytania
dotyczące budżetu były kwitowane milczeniem panów burmistrzów. Jest jednak
nadzieja, Pan burmistrz Dąbrowski obiecał wprowadzenie zmian do 15 marca.
Pozostało nam czekać. Liczę, że oprócz inwestycji drogowych zaplanowanych
w budżecie znajdą się środki na inwestycję wodno-kanalizacyjną, oraz rozpoczęcie prac nad zabezpieczeniem Łomianek przed powodzią i podtopieniami. Środki
są w budżecie, 5 milionów złotych można użyć bez szukania i wielkich oszczędności (dziwi mnie, że nie są one dostrzegane), wskazałem te środki na Sesji RM.
Mam jednak nadzieję, że Pan burmistrz pozyska też środki z zewnątrz, bo one
będą wskażnikiem operatywnosci naszych nowych władz.
Radna MARIA ZALEWSKA
Niestety obydwa najważniejsze dokumenty Wieloletnia Prognoza
Finansowa, (na lata 2011-2021) jak i Budżet na 2011 r, nie spełniają
oczekiwań radnych ani mieszkańców, a co najważniejsze nie ma w nich
pokazanych środków na prowadzenie realizacji budowy sieci wodnokanalizacyjnej., poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, budowa i remonty
dróg. Te inwestycje były w programie wyborczym wszystkich komitetów .
Rada uchwalając budżet na 2011 rok wskazała na konieczność przeanalizowania zadań
inwestycyjnych w celu uzyskania środków niezbędnych do realizacji inwestycji wyżej
wymienionych.
Przejrzenia wydatków pod kątem oszczędności w poszczególnych działach i przedstawienia deklarowanych zmian w terminie do 15. 03.2011 roku.
Rada uchwalając ten budżet dała kredyt zaufania dla pana Burmistrza, a wraz z Radą
mieszkańcy, ale tylko warunkowo, dając czas na poprawę budżetu i realizację najważniejszych inwestycji, których oczekują mieszkańcy.

ZŁOTA KSIĘGA
Od 27 stycznia w Urzędzie Miasta i i Gminy jest
wyłożona Złota Księga, do której mieszkańcy
mogą wpisywać podziękowania dla papieża Benedykta XVI za beatyfikację Jana Pawła II. Księga
została wyłożona w urzędzie z inicjatywy burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, który zapowiedział, że księga zostanie zawieziona do Watykanu
i uroczyście wręczona Benedyktowi XVI jako dar
łomiankowskiej społeczności.

w Urzędzie

Burmistrz, stojąc w towarzystwie wiceburmistrzów, sekretarza gminy i naczelników wydziałów, zaapelował o indywidualne, rodzinne i instytucjonalne wpisywanie się do księgi, a wobec
dyrektorów szkół wyraził oczekiwanie organizowanie specjalnych zajęć i przychodzenia do
księgi z uczniami. Poinformował, że musimy być
z księgi dumni, bo mamy pierwszą taką księgę w
Unii Europejskiej.

M ieszka ń c y  o w y łożeniu  Z Ł O T E J  ksi ę gi
Wiedziałem, że burmistrz Dąbrowski wprowadzi nam takie „klimaty”. W Łomiankach brakowało już
tylko konfliktu na tle światopoglądowym. No to go teraz z pewnością będziemy mieli. Nie rozumiem,
jak można zatrzymywać pracę urzędu, by robić kościelne uroczystości. Skandalem jest wywieranie
presji służbowej na pracowników a zwłaszcza na dyrektorów szkół, czyli w konsekwencji na dzieci
i młodzież. Jestem dumny z burmistrza Dąbrowskiego, że chce jechać z księgą do Watykanu, by podziękować Benedyktowi XVI. Świetny pomysł! Prosiłbym jednak, żeby podpisy zbierał w którymś z łomiankowskich kościołów, a swoją (i zapewne wielu osób towarzyszących) pielgrzymkę do Watykanu
sfinansował ze składek wiernych lub z własnych środków, a nie z budżetu miasta. Bo najłatwiej jest
być ofiarnym ale za cudze pieniądze.
Janusz, 57 lat, Dąbrowa Zachodnia
Wielkie brawa dla burmistrza! Jesteśmy narodem katolickim, a Jan Paweł II był naszym wybitnym rodakiem. Obowiązkiem gminy jest wychowywanie młodzieży w duchu katolickim. To nasza tradycja
i nasza siła. Jak taka Księga może się komuś nie podobać? To chyba nie jest Polakiem. Beatyfikacja Jana
Pawła II jest wielkim wydarzeniem w naszej historii.
Jadwiga, 68 lat, Buraków
Nie interesuje mnie szczególnie ta księga. Wolałbym żebyśmy byli pierwsi w Unii Europejskiej w dziedzinie np. troski o środowisko albo bezpieczeństwa na ulicach. Zresztą skąd wiadomo, że jesteśmy
z księgą pierwsi? Jest jakiś europejski wykaz takich ksiąg? Jeśli księga sprawi, że ludzie będą lepsi, to
niech podpisują. Ja i tak jestem za dobry (śmiech).
Roman 36 lat, Kiełpin

W sondzie przeprowadzonej na portalu www.LOMIANKI.INFO poprosiliśmy internautów o dokończenie zdania:
Twoim zdaniem Złota Księga - czyli podziękowanie dla Benedykta XVI za beatyfikację Jana Pawła II - to...
Oddano 572 głosy z czego...
30% głosujących uznało inicjatywę za dobrą
34% dobrą, ale w kościele
26% niepotrzebnę inicjatywę
10% nie miało zdania

Komentarz Tomasza Dąbrowskiego – Burmistrza Łomianek
W dniu wyłożenia Złotej Księgi w Urzędzie Miejskim w Łomiankach wbrew wielu głosom apelowałem
słowami Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Sonda internetowa potwierdziła że Ojciec Święty Jan Paweł II
jest autorytetem nie tylko dla katolików i osób wierzących, aż 64% wśród młodych osób, korzystających z internetu uznało tę inicjatywę za dobrą. 34% uważa, że księga powinna znaleźć się w kościele.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznych w najbliższym czasie księga trafi do parafii.
20 lutego – w kościele Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym
27 lutego – w kościele Św. Małgorzaty w Łomiankach
6 marca – w kościele Bł. Marceliny Darowskiej w Burakowie
13 marca – w kościele Św. Marka Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej.
Ostatecznie Księga Pamiątkowa zostanie przekazana Papieżowi Benedyktowi XVI jako dar naszej Łomiankowskiej społeczności.

KALENDARIUM
URZĘDOWE
27.01.2011 r. – w urzędzie miejskim wyłożono tzw. Złotą Księgę, w której urzędnicy miejscy z burmistrzem i zastępcami
na czele dokonali wpisów dziękujących papieżowi Benedyktowi XVI za decyzję o beatyfikacji papieża Jana Pawła
II. Burmistrz zachęcał wszystkich mieszkańców do wpisywania się do księgi, która w maju ma zostać uroczyście
przekazana Papieżowi (film z uroczystości do obejrzenia
na stronie www.lomianki.info ).
27.01.2011 r. – Rada Miejska uchwaliła budżet gminy na 2011
r. Burmistrz Dąbrowski zobowiązał się do 15 marca br.
przygotować i przedstawić Radzie propozycje modyfikacji
budżetu w zakresie zwiększenia środków na inwestycje i
budowę sieci wod.-kan.
27.01.2011 r. – Radny Piotr Wolanin podczas posiedzenia Rady
Miejskiej zgłosił zapytanie o zasadność i warunki zatrudnienia w urzędzie miejskim mecenasa Marka Czarneckiego, byłego prezesa zarządu Ruch SA, byłego wiceprezesa
Agencji Mienia Wojskowego, byłego członka Samoobrony – posła do Parlamentu Europejskiego tej partii, byłego
członka partii Stronnictwo Piast, obecnego członka rady
naczelnej Stronnictwa Demokratycznego.
27.01.2011 r. – Z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji radnego panów Bogdana Kłódkiewicza i Piotra Rusieckiego,
Rada Miejska podjęła uchwałę o wygaszeniu mandatów.
27.01.2011 r. – Klub Radnych PO przekazał Przewodniczącemu Rady projekt uchwały zobowiązujący burmistrza do
prowadzenia konsultacji społecznych.
31.01.2011 r. – Burmistrz Tomasz Dąbrowski zwolnił Sławomira Magdziaka, który od 4 lat pełnił funkcję Dyrektora ICDS.
1.02.2011 r. – Ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych dot. realizacji zadań publicznych w zakresie kultury,
kultury fizycznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i zwalczania negatywnych skutków patologii.
Termin składania ofert upływa 24 lutego 2011 r. Na dotacje
przeznaczono 172 000 zł. Pozostała część środków (43 000
zł) została przeznaczona na tzw. małe dotacje.
7.02.2011 r. – Burmistrz zdejmuje z siebie kolejne obowiązki i
upoważnia pracowników urzędu do podpisywania decyzji
ustalających m.in. wysokość podatku od nieruchomości,
od środków transportu, podatku rolnego i leśnego.
7.02.2011 r. – W ICDS kolejne zmiany – zwolniono z pracy
Andrzeja Malinę - Zastępcę Dyrektora ds. organizacyjnoadministracyjnych ICDS, odpowiedzialnego za organizację
i koordynację większości imprez, które odbywały się w
ostatnich czterech latach w ICDSie.
08.02.2011 r. – w Szkole Podstawowej w Sadowej, podczas
zebrania podsumowującego I półrocze, odbyło się spotkanie rodziców z realizatorami programu „Profilaktyka a Ty”
prowadzonego przez Zespół Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta Głównego Policji.
09.02.2011 r. – w Dąbrowie Leśnej odbyło się spotkanie Rady
Osiedla z mieszkańcami w trakcie którego ustalono podział środków przyznanych osiedlu (7020 zł).
10.02.2011 r. – w Dąbrowie Zachodniej odbyło się spotkanie
Rady Osiedla z mieszkańcami, w którym uczestniczył burmistrz Dąbrowski. W trakcie spotkania Burmistrz obiecał
dzielić pieniądze gminne przeznaczone na inwestycję w
sposób sprawiedliwy, tak aby gmina rozwijała się w sposób zrównoważony.
SMW
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Marcin Etienne, radny Rady Miejskiej w Łomiankach

W ystarczy jeden klik…

by dowiedzieć się więcej
o swoim dziecku

Nowoczesna szkoła to prestiż. Prestiż dla rodzica, prestiż dla nauczyciela i dyrektora. Wreszcie – prestiż dla
gminy, w której funkcjonują szkoły „nowoczesne”. Nowoczesna szkoła to szkoła wykorzystująca w swych
metodach dydaktycznych nowoczesne narzędzia. Dziś
komputer działający lokalnie to jedynie maszyna do pisania i kalkulator. W połączeniu z Siecią może stanowić
potężne narzędzie wspomagające realizację programu
profilaktyki i programu wychowawczego szkoły.

W zeszłym roku wszystkie szkoły w naszej gminie
wyposażone zostały w sprzęt komputerowy. Każda
ze szkół otrzymała po kilkanaście notebooków wraz
z dostępem do Internetu. Warto skorzystać z tych narzędzi, by poznać ich prawdziwą moc!
W dniu 31. stycznia w auli widowiskowej ICDS odbyła się prezentacja Systemu Kontroli Frekwencji
i Wyników w Nauce, tzw. „elektronicznego dziennika”. Na prezentację zaproszeni zostali dyrektorzy
szkół wraz z nauczycielami. Z zaproszenia skorzystali również Pani Hanna Kołakowska – kierownik
Referatu Oświaty oraz radna Rady Miejskiej w Łomianakch Pani Sylwia Maksim-Wójcicka.
Koniec z papierowym dziennikiem? Czemu nie. Dla
każdego coś… ważnego.
Rodzice – e-dziennik umożliwia wgląd w aktualny
plan lekcji, sprawdzanie frekwencji własnych pociech
oraz kontrolę ich osiągnięć z poszczególnych przedmiotów. Dzięki możliwości stałego kontaktu ze szkołą,
system pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym oraz problemom w nauce.
Nauczyciele – mogą nie tylko wprowadzać oceny,
ale również odnotowywać spóźnienia i nieobecności,
umieszczać komunikaty i uwagi o zachowaniu ucznia
dodawać informacje o sprawdzianach i pracach klasowych. Mogą zarządzać wydarzeniami takimi jak
wycieczki, wyjazdy, zebrania. System umożliwia stały

Roczne koszty utrzymania systemu:
Szkoła: 	Utrzymanie systemu, dzierżawa serwera,
w zależności od wielkości szkoły – 150-200 zł.
Rodzic:	Dostęp internetowy do konta dziecka – 20 zł.

"Internetowy Dziennik Lekcyjny, który posiadamy od 4 lat pozyskaliśmy z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jest to prosty w obsłudze system, którego głównym zadaniem jest publikowanie ocen, oraz szybka
komunikacja pomiędzy nauczycielem a rodzicem, rodzicami i uczniami między sobą za pomocą internetu. Posiada on wbudowane funkcje przydatne w pracy nauczycieli np: notatnik, sumowanie i wyliczanie frekwencji, wydruki ocen cząstkowych
na comiesięczne zebrania, ocen półrocznych i rocznych. Rodzice mogą w każdej chwili obejrzeć oceny swoich podopiecznych,
sprawdzić plan lekcji, frekwencję, lub przeczytać najnowsze informacje od nauczycieli..."
Joanna Cackowska, Dyrektor SP w Sadowej

kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy
wychowawcze. Nauczyciel otrzymuje narzędzie, motywujące ucznia do systematycznego uczestniczenia
w lekcji i przygotowywania się do zajęć. E-dziennik
ponadto umożliwia generowanie zestawień ocen
i frekwencji, tworzenie statystyk postępów w nauce
oraz wszystkich innych danych przygotowywanych
do tej pory przez nauczyciela po godzinach pracy.
Dyrektor otrzymuje znakomite narzędzie w skutecznym ograniczaniu nadmiaru biurokracji, usprawnieniu
przepływu informacji oraz możliwość szybkiej i pełnej
analizy danych.
Uczniom e-dziennik zapewnia stały dostęp do własnych
ocen, śledzenie informacji o wydarzeniach szkolnych oraz
zaplanowanych sprawdzianach. Uczeń ma możliwość
skorzystania z wbudowanych narzędzi, które umożliwiają rozsyłanie przez nauczyciela pomocy dydaktycznych
w formie multimedialnych testów i ćwiczeń.

Dziennik elektroniczny działa od 4 lat w Szkole Podstawowej w Sadowej zarządzanej przez Panią dyrektor Joannę Cackowską. Brawo Pani dyrektor!
Od drugiego semestru tego roku pilotażowo w klasach czwartych planowane jest wdrożenie e-dziennika
w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, szkole kierowanej przez Pana dyrektora Marka Lisa. Panie dyrektorze – dziękuję już dziś za ten pierwszy krok!
Jako inicjator i zdeklarowany propagator wprowadzenia w naszej Gminie e-dziennika, czyli elektronicznego Systemu Kontroli Frekwencji i Wyników
w Nauce, jako orędownik szkoły nowoczesnej, otwartej na nowe idee, przyjaznej uczniom i rodzicom –
wierzę, że do wymienionych szkół dołączą wkrótce
pozostałe: Gimnazjum w Łomiankach, Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim oraz Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym.

U PALIKOTA RZĄDZĄ ŁOMIANKI

MDS, MA

Ruch Poparcia Palikota, nowa siła na polskiej scenie politycznej, wybrała w styczniu tego roku Prezesa – Panią Katarzynę Izydorczyk,
mieszkającą w Łomiankach. Jak powiedziała nam Pani Katarzyna,
w Łomiankach mieszka od 6 lat, najbardziej ceni sobie spokój i ciszę
naszego miasta, drogi rowerowe i przyjazny klimat lokalnych sklepików.
Ruch Poparcia Palikota to Stowarzyszenie, którego zadaniem jest propagowanie inicjatyw obywatelskich, „kroków
ku Polsce Nowoczesnej”. W programie
znajdziemy m.in. postulaty refundacji in
vitro, legalizacji związków partnerskich,
zaprzestania finansowania Kościoła
z środków publicznych, zaprzestania subwencjonowania partii politycznych z budżetu państwa. Program ten, a zwłaszcza
część „Obywatel silny wobec Państwa”,
jest wynikiem wieloletniej pracy byłego
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posła Janusza Palikota w komisji „Przyjazne Państwo”. Na szczególną
uwagę zasługują także postulaty 1% budżetu na kulturę czy też dostępu do internetu jako konstytucyjnego prawa każdego obywatela.
Stowarzyszenie pracuje nad programem gospodarczym i socjalnym.
Pani Katarzyna interesuje się również polityką na szczeblu lokalnym
i jest zbulwersowana wyłożeniem w Urzędzie Gminy księgi dziękczynnej dla papieża Benedykta XVI za beatyfikację Jana Pawła II. Stowarzyszenie popiera powrót religii do sfery sacrum oraz stoi na straży świeckości państwa i urzędów państwowych. „Łomianki wymagają reform
i skutecznego zarządzania, a nie polecania ich opiece boskiej, jak to zrobił Burmistrz po objęciu urzędu” – mówi Pani Katarzyna.
Prezes Stowarzyszenia zaprasza wszystkich mieszkańców Łomianek,
którzy pragną Polski Nowoczesnej, do biura Ruchu Poparcia Palikota,
mieszczącym się przy ul. Widok 19 w Warszawie. Wszystkie informacje
o Ruchu Poparcia Palikota można znaleźć na stronach: www.ruchpoparciapalikota.pl oraz na www.ruchpoparcia.co. Rozwija się także strona
społeczności Ruchu Poparcia.
Jeżeli chcesz działać w Łomiankach na rzecz SRPP, dzwoń 501 126 224.

Straż Miejska w 2010 roku
Jacek Piłkowski – Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach

Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania w zakresie ochrony
ładu i porządku publicznego wynikającego z przepisów Ustawy z dn 29
sierpnia 1997 roku o strażach gminnych
(Dz.U.nr.123.779 z póź.zm.) oraz realizowali zadania stałe i zlecone przez władze Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
Realizując powyższe w 2010 roku funkcjonariusze SM uzyskali następujące wyniki:
1. Zatrzymano na gorącym uczynku lub
w bezpośrednim pościgu 7 sprawców
przestępstw, zatrzymano i przekazano
Policji 3 nietrzeźwych kierujących pojazdami samochodowymi, którzy stwarzali zagrożenie w ruchu drogowym
oraz 7 osób poszukiwanych listami
gończymi. Strażnicy dokonali zatrzymania 351 sprawców wykroczeń.
2. 80 osób w stanie upojenia alkoholowego odwieziono do miejsca zamieszkania na terenie gminy.
3. Skierowano 140 wniosków o ukaranie do Sądu.
4. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli ogółem 721 Mandatów Karnych
na kwotę 116 000 zł., w tym za: wysypywanie śmieci w miejscu niedozwolonym 36 MK na kwotę 2650 zł; wykroczenia w ruchu drogowym 504 MK – 92650
zł; spalanie śmieci 12 MK – 2300 zł; wylewanie nieczystości płynnych (szamba)
5 MK – 700 zł; brak opieki nad zwierzętami 29 MK – 5700 zł; niszczenie zieleni
2 MK – 150 zł; zakłócanie porządku 19
MK – 3100 zł; nieobyczajne zachowanie
3 MK – 500 zł; brak porządku i czystości
na terenie posesji 30 MK – 3900 zł; spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 68 MK – 6700 zł; inne wykroczenia
12 MK na sumę 1750 zł.
Strażnicy Miejscy przeprowadzali 1002
kontrole posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z utrzymania porządku i czystości w obrębie swoich posesji,
jaki respektowania ustawy o odpadach.
W wyniku tych kontroli w 74 przypadkach
stwierdzono nieprawidłowości, za które
nałożono 42 MK oraz wystawiono 32 protokoły nakazujące właścicielom posesji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
W ramach swoich działań dokonano na
zasadach wielokrotności 1796 kontroli w
punktach sprzedaży detalicznej alkoholu, pod kątem przestrzegania zapisów
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 3001 kontroli
placów zabaw usytuowanych na terenie
Gminy oraz 1610 kontroli terenów szkół.
Strażnicy Miejscy 57 razy uczestniczyli w
zabezpieczeniach różnych uroczystości
oraz w konwojach. W okresie roku szkolnego w godzinach rannych w rejonach szkół
zabezpieczano przejścia dla pieszych w Łomiankach, Dziekanowie Polskim i Leśnym.

W 2010 roku przeprowadzono łącznie 2407
interwencji na prośbę mieszkańców oraz
261 interwencji własnych w wyniku, których
wylegitymowano 2479 osób a 722 osoby
pouczono. Podejmowane interwencje dotyczyły m.in.: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócenia ciszy nocnej,
braku opieki nad psami, spalania odpadów
i śmieci, sporów międzysąsiedzkich, wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych,
niszczenia mienia, bezpańskich psów, pijanych leżących na ulicach.
W okresie od 20 maja do 29 maja oraz
od 06 czerwca do 12 czerwca 2010 roku
w związku z ogłoszonymi w tym okresie
przez wojewodę mazowieckiego alarmami
przeciwpowodziowymi na terenie Gminy
Łomianki cały stan osobowy Straży Miejskiej w Łomiankach jak i Komisariatu Policji
w Łomiankach oraz siły wsparcia z Komendy Stołecznej Policji i KPP Warszawa-Zachód
uczestniczyli czynnie w podejmowanych
działaniach związanych z przemieszczającą
się przez teren gminy falą powodziową na
rzece Wiśle. Do głównych zadań należało zabezpieczenie miejsc prowadzonych
działań ratowniczych, pilotaż samochodów ciężarowych wożących piach, patrolowanie wałów przeciwpowodziowych.
Ponadto Straż Miejska w Łomiankach
w ramach realizacji ustawowych zadań
ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz
zjawiskom kryminogennym w 2010 roku
przeprowadziła z inicjatywy własnej
i przy współudziale Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Dyrektorów
Szkół Podstawowych i Przedszkoli, szereg
spotkań z dziećmi tematem, których
były zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, przedszkolu w domu.
W trakcie tych spotkań prezentowano
m.in. filmy, na których dzieci mogły zobaczyć prawidłowe zachowania, rozdawano
dzieciom elementy odblaskowe i broszurki promujące prawidłowe zachowania.
W celu podniesienia poziomu edukacji
uczniów szkół podstawowych w zakresie
bezpiecznego zachowania się na drodze
przeprowadzono szereg prelekcji na
ten temat. Zwięczeniem powyższego było
przeprowadzenie przy współudziale nauczycieli egzaminów na kartę rowerową
we wszystkich Szkołach Podstawowych
na terenie Gminy. W ramach przeprowadzonego Festynu z okazji Dnia Dziecka
i Pikniku w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” przeprowadzono
konkurs „Bezpiecznie na rowerze”. Ponadto
przeprowadzono konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. W konkursach tych
uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych wraz z rodzicami z terenu Gminy.
SM Łomianki posiada 21 etatów. Zatrudnionych jest 18 strażników w tym 3 strażniczki. Jednostka posiada 3 vacaty.

POZN A J RADNEGO
Wojciech Tadeusz Berger
przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomiankach

Urodzony 6.11.1939. Wykształcenie wyższe, magister ekonomii.
W Łomiankach mieszka od 1993 roku, przedtem od urodzenia
na Bielanach. Żona Maria Magdalena – filolog.
Trzy dorosłe córki, dwie zamieszkałe w Łomiankach.
Przewodniczący Rady Osiedla Dąbrowa Zachodnia,
członek Zarządu Stowarzyszenia Ochrona Puszczy Kampinoskiej.
Kontakt: tel 502 192 790, e- mail Wojciech.Berger@lomianki.pl

 Co Pana skłoniło do kandydowania do Rady Miejskiej?
Będąc związany z miejscem zamieszkania chcę brać czynny udział w rozwiązywaniu
problemów Łomianek i kształtowania jego wizji przyszłościowej. Chciałbym wykorzystac swoje pozytywne doświadczenia zawodowe i wolny czas dla dobra ogółu.
Moje główne cele/marzenia :
– aby kanalizacja, woda, chodniki, ulice bez dziur były w Łomiankach standartem
a nie osiągnięciem;
– aby nie czekając na kontrowersyjną i problematyczną S-7 udrożnić dotychczasowy
wylot z Warszawy na północ przez Łomianki (trzeci pas, bezkolizyjne skrzyżowania);
– aby nasze miasto połączone było z Warszawą szybkim pojazdem szynowym;
– aby miasto i gmina bardziej wykorzystywały swoje położenie i rozwijały się w oparciu o unikalny komleks leśny, jakim jest Puszcza Kampinoska i zmierzały w kierunku miasta-ogrodu, a nie węzła komunikacyjnego.
 Jakie wartości generalnie są dla Pana najistotniejsze?
Przyjacielskie relacje międzyludzkie, oparte na wzajemnym szacunku i racjonalnym podejściu do rozwiazywania problemów, przed którymi stoimy. Równowaga pomiędzy
wiarą, tradycja i patriotyzmem a nowoczesnym podejściem do rzeczywistości.
 Co jest Pana pasją, jakie ma Pan hobby prywatnie?
Moje pasje i hobby to: sporty zimowe –
narciarstwo alpejskie i biegowe; latem –
turystyka wodna i rowerowa.
Zainteresowania: historia, w tym historia
sztuki, muzyka poważna, kolekcjonerstwo – np. stare malarstwo ludowe na
szkle i sztuka ludowa.
 Jaki jest aktualnie Pana stosunek do problemu trasy S7? Czy uważa Pan, że kontrowersyjna "akcja" z trumną z 26 września 2008 r. – w której Pan uczestniczył
– była niezbędna?
Mój pogląd na trasę S-7 jest niezmiennie taki sam; prezentowałem go otwarcie zarówno przed jak i po wyborach. Uważam, że jest ona szkodliwa dla
Łomianek i ich mieszkańców, ponieważ:
– wprowadza ruch espresowy w środek aglomeracji, z dwoma ogromnymi węzłami;
– odcina Łomianki od Puszczy Kampinoskiej, stwarzając równocześnie dla KPN poważne zagrożenia, np. zakłócenie stosunków wodnych;
– nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych Łomianek, ponewaz natężenie ruchu na dotychczasowym północnym wylocie z Warszawy (Pułkowa/ Kolejowa)
będzie nadal rosło;
– skumulowane skutki stężenia spalin i hałasu, przy przewazających kierunkach wiatrów, będa dla Łomianek niszczace.
W tym kontekście nalezy tez traktowac wszystkie protesty mieszkańców, tym "akcję
z trumną", która była dopuszczalnym happeningiem, a za kontrowersyjna została
uznana przez osoby do których była skierowana.
Dzisiaj, kiedy ten odcinek S-7 jest odłożony w czasie, a ze względu na ogromne koszty
(dwa tunele z nierozwiązanym problemem wyrzutu spalin oraz przebieg przez tereny
podmokłe) staje się problematyczna, Łomianki powinny przemówić jednym głosem
w sprawie udrożnienia/unowocześnienia dotychczasowego wylotu oraz energicznego zabiegania o szybki pojazd szynowy.
 Czego mieszkańcy Łomianek, mogą oczekiwać od Wojciecha Bergera?
W miarę moich sił i możliwości będę dążył do realizacji przedstawionych przeze mnie
celów i postulatów.
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FACECI
Z
FANTAZJĄ
już od przedszkola

Ewa Rachlewicz-Dehnel

Jest takie miejsce... przytulne, czyste i pachnące, przyjazne i bezpieczne. Spotykasz w nim tych,
którzy Cię kochają, przytulą, wysłuchają, docenią,
a i ciut rozpieszczą... Masz tam swoje ulubione miejsca, zabawki i tajemne zakamarki. Są też zasady i rytuały, które dobrze znasz, dzięki którym czujesz się
pewnie i bezpiecznie...
Czy już wiesz o czym mówię? Czy coś Ci to przypomina? Tak, to Twój DOM, DOM RODZINNY !
Ale, ale – pomyśl, czy coś jeszcze odpowiada powyższemu opisowi? A przynajmniej marzeniem wszystkich Rodziców jest, by odpowiadało choć trochę.
Nazywamy je często „drugim domem”, „pierwszym
krokiem w świat edukacji”... tak, to PRZEDSZKOLE,
miejsce, do którego posyłamy „Nasz Największy
Skarb” – DZIECKO.
Zakładając Przedszkole – „Domowe Przedszkole” dążyłyśmy by było ono takim właśnie miejscem – ciepłym,
bezpiecznym, pełnym pozytywnych wibracji... My –
Panie Dyrektorki i inne „ciocie” – byłyśmy wyrozumiałe
i pomysłowe, pogodne, miłe, w każdej chwili gotowe
by wysłuchać, przytulić, pomóc rozwiązać każdy nurtujący Małego Człowieczka problem, pochwalić, nagrodzić – niczym MAMA w domu. Ale czegoś nam brakowało... tylko czego, przez dłuższy czas nie mogłyśmy
dociec? I wtedy pojawiła się odpowiedź – w Przedszkolu obok grupy „cioć” powinien pojawić się „wujek”. I oto
jest – „Nieustraszony Rycerz – Szlachetny Bartek” – jakim go okrzyknęły Przedszkolaki – „Zwierzaki” podczas
przedszkolnej uroczystości Pasowania.
Nasz „rodzynek” otworzył nam oczy na to, czego brakowało w naszym wymarzonym „Drugim Domu”...
FACETA/TATY – u nas „wujka”! Bo przecież w domu
obok mamy jest tata i każdy wie, jak odmiennie
wchodzi on w relacje z dzieckiem. Zabawy z tatą są
wyzwaniem – wymagają odwagi, zaspokajają potrzebę współzawodnictwa i wyładowania emocji. Dużo

w nich przepychanek, podrzucania, głośnych okrzyków i śmiechu. Psychologowie twierdzą, że dziecko
które często bawi się w ten sposób z tatą, zna umiar
w zabawach z rówieśnikami, potrafi stawiać granice.
Mamy są od przytulania, chronienia, z tatą można się
mocować, tarzać po dywanie, ścigać w parku. To tata
stawia malcom wyzwania, uczy nowych umiejętności, popycha do rozwoju.
Tak też stało się w naszym Przedszkolu, gdzie nagle
obok „zabaw z ciociami” doszły musztry, marsze, turnieje rycerskie, opowieści o smokach, wyprawach,
bitwach... które wniósł do naszego „babińca” nikt inny
jak „wujo”. Niedługo potem zagadnął mnie tata jednego z naszych Przedszkolaków i z niekrytym zadowoleniem i dumą stwierdził: „No ale tego, że nauczycie
moje dziecko profesjonalnego stania na baczność i
salutowania, to się nie spodziewałem. Bardzo dziękuję. Facet w Przedszkolu – dobre posunięcie!” Wydaje
się że ten „męski pierwiastek” w naszym Przedszkolu poruszył lawinę męskiej (tatusiowej) aktywności.
Dziś z rozrzewnieniem wspominamy „tatusiową” rolę
Bociana w „Leśnej Przeprowadzce” oraz związane ze
strojem do niej poszukiwanie w Arkadii czerwonych
rajtuzów, co spotkało się z podejrzliwymi spojrzeniami niejednej sprzedawczyni. Chwalimy się pucharem
za 2-gie miejsce w Przedszkolnej Olimpiadzie, gdzie
tatusiowy sprint (x5) zaskoczył i wzbudził zazdrość
niejednego sportowca. Wspominamy przepyszne sałatki zrobione przez tatusiów dla mam z okazji Dnia
Mamy i Taty. Gdyby nie aktywni tatusiowie, nie byłoby w Przedszkolu gości takich jak kulturysta, szermierz, narciarz, nurek czy siatkarz.
Tymczasem w naszym Przedszkolnym życiu pojawili
się – niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki –
kolejni wujkowie – od tańca, judo, pływania (dla grupy młodszej i starszej), a naszym ostatnim „wujowym
sukcesem” jest native speaker aż z Nigerii.

Mówi się często – „Taty w Przedszkolu nie uświadczysz!”. My jednak z ręką na sercu mówimy, że dla nas
TATA to już codzienność. Nasi Przedszkolni tatusiowie
są naprawdę niezwykli, szanujemy to, doceniamy
i pragniemy z całych sił pielęgnować. Z tego powodu chcemy by ROK 2011/2012 stał się w „Domowym
Przedszkolu w Krainie Fantazji” TATUSIOWYM ROKIEM. Planujemy warsztaty, zebrania, imprezy plenerowe, „wiosenne tatusiowe przenosiny ogródkowe”
(wtajemniczeni tatusiowie wiedzą co się za tym kryje,
niewtajemniczonych poinformujemy w biurze)...
Już teraz serdecznie zapraszamy również TATUSIÓW
PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW do obejrzenia naszego Przedszkola, pytań i wspólnego z żoną zadecydowania „czy to właśnie to miejsce gdzie chcemy posłać NASZE Maleństwo?”, a na ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
(„Maluszkowo”- środy 16.00-18.00) zapraszamy więc
oboje RODZICÓW!
Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie www.domoweprzedszkole.pl lub dzwoniąc
22 497 97 98.

am.

Warsztaty

w Bibliotece
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Może nie wszyscy wiedzą, ale Biblioteka Publiczna w Łomiankach obok całkiem sporego księgozbioru, ma również ofertę dla najmłodszych innego rodzaju.
Co dwa tygodnie w siedzibie biblioteki odbywają się „warsztaty literacko-plastyczne”
dla dzieci.
W dwóch grupach wiekowych (3-5 oraz 6-10
lat) dzieci poznają baśnie, legendy i zwyczaje
oraz wykonują ciekawe prace plastyczne.
Każde zajęcia rozpoczynają się odczytaniem fragmentu książki czy opowiadania
(w minionym półroczu omawiano szeroko
zagadnienie krasnoludków). Dalsza część
to rozmowa prowdzącej z dziećmi na temat
czytanego zagadnienia oraz wykonanie prac
plastycznych. Prace wykonywane są indywidualnie lub zespołowo.
Na ostatnich zajęciach, które odbyły się 9 lutego, młodsza grupa wysłuchała fragmentu
książki Zofii Stanceckiej pt. "Basia i pieniądze",
a następnie wykonywała portret Basi, natomiast grupa starsza przeniosła się w świat

legendy o Żabusi z ciechanowskiego zamku,
poznała budowę zamku w Ciechanowie, a
następnie dzieci wykonały pracę polegającą
na domalowaniu farbami do przyklejonego
na kartce fragmentu zdjęcia reszty zamku.
Niektóre zajęcia miały charakter tematyczny i
wiązały się z czasem, w którym się odbywały.
A więc w Andrzejki odbyły się specjalne zajęcia pełne wróżb i magii, a w okresie przedświatecznym wykonywano na zajęciach
ozdoby choinkowe z masy papierowej.
Warto zapisać na te zajęcia dzieci, choć ilość
miejsc jest mocno ograniczona.
Należy pochwalić zespół Biblioteki za taką
inicjatywę, która pozwala dzieciom poznawać ciekawe zagadnienia, zmierzyć się
twórczo z białą kartką papieru i to wszystko
nieodpłatnie, bowiem wszelkie materiały
plastyczne zapewnia Biblioteka.
Informacje o Bibliotece Publicznej w Łomiankach
www.biblioteka.lomianki.pl

Niezgrabna z Łomianek

Kinga Wójcicka

Dzień kobiet każdej z nas kojarzy się z czymś innym – jedne czekają na życzenia,
inne ich nie lubią, jeszcze innym są one kompletnie obojętne. Mnie kojarzył się z kwiatami,
które od zawsze dostaję od ojca i właściwie z niczym więcej. Tak było do zeszłego roku.
Ubiegłoroczny dzień kobiet miałam świętować
z przyjaciółką, pojechałam więc do sklepu kupić
wino. Sklep był malutki, przyjemny, zlokalizowany w centralnej części Łomianek, dość zatłoczony.
Kiedy znalazłam się przy kasie, otworzyły się drzwi i
raźnym krokiem wszedł do środka mężczyzna. Jego
fizys wskazywała na częste kontakty z alkoholem,
był jednak wówczas, trzeba to przyznać, zupełnie
trzeźwy. Niczego nie przeczuwając, spokojnie płaciłam, kiedy usłyszałam: „o rany, ale pani jest niezgrabna”. Rozejrzałam się wokoło, bardzo uważnie.
Poza mną nie było w sklepie żadnej innej kobiety
– wiedziałam to bez rozglądania, ale liczyłam na
cud. Cudu nie było. Chwytając się ostatniej deski
ratunku, z nadzieją, cienkim zalotnym głosikiem zapytałam: „mówi pan do mnie?”. Odparł kompletnie
niezrażony, wzruszając ramionami: „no a do kogo

niby? Widzi tu pani jakąś inną niezgrabną kobietę?”.
Miał rację. Nie widziałam. Zdaje się, że nerwowo
chichotałam. Pan, niezrażony ciszą, która zapadła w
sklepie (około 10 par oczu wpatrywało się we mnie
z przerażeniem – w sumie nie dziwie się, zobaczyć
nagle taką niezgrabną to musi być koszmar) kontynuował: „wie pani co, jak tak patrzę na pani twarz to
wydaje mi się, że powinna być pani chociaż trochę
zgrabna, a pani nic a nic”. Z możliwie najszerszym i
najbardziej szczerym uśmiechem na twarzy odpowiedziałam: „o to bardzo mi przykro, że pana zawiodłam”. I tym zdaniem go kupiłam, bo też mu było
przykro. To faktycznie musi być bardzo niemiłe – też
nie chcielibyście wejść o 22 do sklepu i zobaczyć
niezgrabną kobietę. I to jeszcze w dzień kobiet.
A ja chciałabym temu Panu bardzo podziękować,
bo do mojej niemałej już puli historii dziwnych do-

rzucił jeszcze jedną, moim zdaniem przednią. Założę się, że nikt z Państwa nie przeżył tego, co ja. Ani
w dzień kobiet, ani w żaden inny dzień.
_____________
ps. Chciałabym jeszcze dodać, że osoby, które naszym zdaniem, enigmatycznie rzecz ujmując, mają
urodę radiową, nazywamy kaszalotami. Otóż niesłusznie. Kaszaloty są śliczne, tylko trochę puszyste.
Być może też mają niezgrabne nogi. Dlatego widocznie tak mi się ten kaszalot spodobał.

STREFA TYLKO DLA KOBIET

Fenomen sagi Zmierzch
Ciotka Klotka

Czy warto sięgnąć po Zmierzch? Długo wzdragałam się przed
przeczytaniem tej pozycji wydawniczej. Romans wampira wegetarianina? Kiczowate. I ta ogólnoświatowa (głównie amerykańska) histeria. Komercja. Książki dla nastolatek to już nie
mój target. A jednak tak się stało, że przeczytałam. Ale po kolei. Zaczęło się od muzyki. Popołudniowy wypad na pizzę, na
ścianie TV z ustawionym kanałem muzycznym. I nagle klip Muse
'Neutron star collision (Love Is forever)' – przejmująca muzyka i
sceny z filmu w tle. Czerwonookie wampiry, realistyczne krajobrazy, dynamiczny obraz. Poczułam, że chcę to obejrzeć. Kiedyś,
jeszcze nie teraz, może kiedy minie ten szał. Któregoś dnia przypadkiem obejrzałam Zaćmienie (Eclipse, 3 część sagi) i nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że jest w tym jakaś magia. Nawet nie
w samej historii, raczej w emocjach, w grze aktorów, wizualnie
film naprawdę dopracowany. Sięgnęłam po poprzednie części
ekranizacji (Zmierzch i Księżyc w Nowiu – New Moon) i już wiedziałam, że przepadłam. Koniecznie musiałam poznać szczegóły, których ze zrozumiałych względów zabrakło w filmie!
Jest to opowieść o przeciętnych ludziach, którym przydarzają się
nieprzeciętne historie. W dużym skrócie: 17-letnia Bella opuszcza słoneczne Phoenix i przenosi się do ojca, do małego deszczowego miasteczka Forks. Zaprzyjaźnia się tam z indianinem
Jacobem, jednak jej uwagę przyciąga tajemniczy Edward. Od
tej chwili życie dziewczyny jest w ciągłym zagrożeniu, a rodzące się uczucie odsłania przed nią coraz mroczniejsze tajemnice.
Okazuje się, że wśród niczego nieświadomych mieszkańców
Forks żyją postacie z legend – wampiry i ich naturalni wrogowie,
wilkołaki. Bella nieustannie musi dokonywać wyborów, które w
rezultacie doprowadzą ją do nieuniknionego przeznaczenia...
Autorka sagi Stephenie Meyer obala niektóre znane z literatury
mity o wampirach, czyniąc je postaciami nieco bardziej realnymi. Jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego naprawdę wampiry nie wychodzą na słońce i kim są Volturi musicie to przeczytać. ;)

Co odnajdują kobiety (bo nie tylko nastolatki wielbią sagę o
wampirach) w tej opowieści? Przede wszystkim myśli, emocje
i uczucia. Romantyczną miłość oraz przyjaźń na dobre i złe. Potwierdzenie, że nawet w najzwyklejszym słabym człowieku jest
coś niezwykłego. Wiarę, że nasze życiowe wybory mają jakiś
sens i cel, że każdy jest do czegoś i komuś przeznaczony, że miłość potrafi zwyciężyć śmierć. Książka ma wiele wad, podkreślonych dodatkowo przez słabe tłumaczenie. Autorka myli fakty,
momentami za bardzo przeciąga wątki, przesadnie skupia się
na myślach i uczuciach bohaterów kosztem fabuły. Jednak polecam przeczytanie sagi jako dopełnienie wątków z filmu. Nie
jest to wybitna powieść, nie każdy przez nią przebrnie (ostatnia
część sagi ma ponad 700 stron), ale z pewnością spodoba się
wielbicielom powieści obyczajowych z domieszką fantastyki
oraz literatury kobiecej. W internecie znaleźć można setki recenzji Zmierzchu, pełnych zachwytów jak i ostrej krytyki, co ciekawe często pisane przez panów. Jednak trudno znaleźć recenzje
stricte obojętne. Ta książka wciąga.
Za co kochamy sagi? Za kontynuację losów bohaterów, których polubiliśmy. Pewnie także za to, że osadzone w znanych
nam realiach, przedstawiają losy i uczucia niemożliwe do odnalezienia w realnym życiu. Robert Pattinson (Edward) i Kristen
Stewart (Bella) stworzyli niewątpliwie charakterystyczne postacie. Nic dziwnego, że po tej roli Pattinson znalazł sie w gronie
Stu Najpiękniejszych Ludzi według magazynu People, a Time
Magazine umieścił go na liście Najbardziej Wpływowych Ludzi
2010 roku. Premierę ekranizacji pierwszej części Przed Świtem
(Breaking Down) planuje się na listopad 2011 r., II część dopiero
rok później. Z pewnością jest to zamierzony przez producentów
efekt, ale czy to nie okrutne kazać fanom czekać tak długo? Dobrze, że przynajmniej wampiry się nie starzeją. ;-)
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Bazyliszek w ICDSie
mm.

W dniach 19 i 20 lutego 2011 roku sala sportowa ICDSu zamieniła się w pole bitwy dla ponad 100 armii. W ciągu dwóch dni entuzjaści gier strategicznych, łącząc hobby z współzawodnictwem, brali udział w turnieju Warhammera figurkowego zorganizowanym przez Stowarzyszenie Bazyliszek. Zwycięzcy tego prestiżowego – drugiego co do wielkości w kraju
– Turnieju otrzymali punkty liczące się w ogólnopolskiej lidze.
Jak mówi Marcin Zakrzewski – organizator, do niedawna mieszkaniec Łomianek – Turniej
to nie tylko współzawodnictwo, To ważne aby wymieniać opinie... Większość biorących udział
w grze modeli jest sklejana i malowana – często na poziomie artystycznym – przez samych graczy. Spotykamy tu też swoich przyjaciół, nawiązujemy nowe znajomości, wieczorem po rozgrywkach mamy spotkanie integracyjne.
Zaskakujące dla laika, postronnego obserwatora jest (poza pasją z jaką gracze potrafią opowiadać o swoich armiach) wręcz niewyobrażalne dopracowanie detali w setkach figurek,
które podczas imprezy były poustawiane na stołach – niebywały ogrom pracy. Jak opowiadał jeden z graczy – wykonanie, pomalowanie i dopracowanie szczegółów jednej figurki
wymaga niekiedy ponad 20 godzin żmudnej dłubaniny :)

Elżbieta Wojcieszek, nauczycielka jęz. polskiego, Szkoła Podstawowa w Sadowej,

Ogólnopolski Program Profilaktyczny „Profilaktyka a Ty”
Sadowa, mała miejscowość nieopodal Łomianek,
gdzie mieści się równie malutka Szkoła Podstawowa
im. Jadwigi i Romana Kobendzów.
Szkoła, na terenie, której przed dwoma laty, posadzony został dąb pamięci aspiranta Michała Adamczyka,
jako pierwsza w gminie, miała zaszczyt gościć 8 lutego 2011r., w ramach działania ogólnopolskiego programu „Profilaktyka a Ty” skierowanego do rodziców,
aktorów sokołowskiej grupy teatralnej PaT,
Spektakl Grażyny Małkowskiej, zatytułowany „Dzwonek” reżyserował autor programu Profilaktyka a Teatr
insp. Grzegorz Jach. Realizatorem jest Zespół Promocji
Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta
Głównego Policji. W spotkaniu kierowanym szczegól-
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nie do rodziców uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych: Burmistrzowie, Przewodnicząca
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
policjanci, duchowni, rodzice, nauczyciele.
Spektakl pokazał obecnym obraz dzisiejszej, polskiej
wcale nie patologicznej rodziny, która boryka się z
codziennością i cała gamą problemów jakie przynosi
kolejny dzień. Brak zrozumienia, pozorne zainteresowanie dzieckiem, agresja, przemoc, alkoholizm, narkomania. Doskonale przeprowadzona próba skłonienia
oglądających do refleksji nad własną rodziną, relacjami między rodzicami a dziećmi, przeanalizowania własnych zachowań wobec członków rodziny oraz zastanowienia nad czasem jaki poświęcamy dziecku.
Rozmowa po spektaklu zainicjowana przez insp. Jacha miała na celu zmobilizowanie rodziców do zastanowienia się co tak naprawdę jest ważne. Telewizor,
komputer, nowa gra czy czas poświęcony dziecku.
Dziecku jako człowiekowi, z którym można i należy
rozmawiać nie tylko o tym co w szkole, co zadane,
czy pani była grzeczna czy dostał pałę a może piątkę,
lecz również o tym jakie ma problemy, co mu zagraża
i jak można wspólnie problemy rozwiązać. Wskazanie
dziecku, że rodzic, nauczyciel to przyjaciel, na którego można liczyć, mieć w nim oparcie.
Zarówno wprowadzenie, rozpoczynające się od recytacji fragmentu Pana Wołodyjowskiego, zaprezentowane przez prowadzącego: "Panie pułkowniku Wołodyjowski! - Dla Boga, panie Wołodyjowski! Larum grają!

PaT w Sadowej

foto: Aleksandra Moraczewska

wojna! Nieprzyjaciel w granicach! a ty się nie zrywasz!
szabli nie chwytasz? na koń nie siadasz?”, spektakl i rozmowa kończąca spotkanie poruszyła niejedno sumienie, serce, skłoniła do refleksji i zastanowienia nad tym
jak funkcjonuje nasz własny dom i jak rozwiązuje się w
nim nasze problemy. Problemy od których nie należy
uciekać, udawać, że ich nie ma. Wręcz odwrotnie należy znaleźć sposób na ich rozwiązanie a pomogą w tym
dobre relacje w rodzinie i codzienne, zwyczajne rozmowy z dzieckiem oraz czas mu poświęcony, bo tylko
dzięki temu wielu problemom można będzie zapobiec
a jeśli się pojawią łatwiej je rozwiązać.
Spektakl kończy się nadzieją i kolejną szansą na odbudowywanie dobrych relacji w rodzinie. Pozostaje
więc nadzieja, że ziarenko zawarte w przekazie zostanie zasiane w domach uczestników spotkania i
przyczyni się do zmiany a może poprawy relacji rodzic – dziecko.

Z Martinem Simonem – muzykiem, mieszkańcem Łomianek – rozmawia Kinga Wójcicka

Ze Słowacji przez Nowy
Jork
do Łomianek
Umawiam się z Martinem u niego w domu w Łomiankach Dolnych. Mieszka z żoną Małgosią
i bliźniakami – ostatniej dwójki nie mam okazji poznać, bo już na szczęście śpią. Wydaje mi się,
że idę na wywiad przygotowana, wyczytałam co mogłam na stronie Martina (martinsimon.info),
ale okazuje się, że nic nie wiem.
Jak chłopak ze Słowacji znalazł się w Łomiankach?
Najpierw... znalazłem się w Stanach. W 1998 roku,
w trakcie studiów ekonomicznych, zaproponowano
mi miesięczny wyjazd do Stanów. Pobyt przedłużył
się do kilku miesięcy. Uczyłem się języka, a wieczorami pracowałem w restauracjach. Po kilku miesiącach poznałem gitarzystę z Hondurasu i zaczęliśmy
razem grać. Wtedy zamieniłem pracę w restauracji
na granie w klubach (włoskich, hiszpańskich, brazylijskich). Dorabiałem rysując węglem portrety.
Chodziłem na Times Square i obserwowałem artystów. Sporo się od nich nauczyłem i po miesiącu intensywnego ćwiczenia postanowiłem spróbować
własnych sił. To była trudna praca, bo trzeba było
rysować szybko i dobrze, inaczej istniało ryzyko, że
klient nie kupi portretu. Pierwszą osobą jaką narysowałem była Sandra Bullock – niestety za model
posłużyło duże zdjęcie w gazecie.
Przeczytałam na Twojej stronie, że uczyłeś się
muzyki w Nowym Jorku a potem współpracowałeś z wieloma muzycznymi sławami.
Tuż przez powrotem na Słowację trafiłem do Brooklyn College i dowiedziałem się, że za tydzień są
egzaminy. Postanowiłem spróbować, choć bałem
się, bo nie spełniałem formalnych wymogów, nie
skończyłem szkół muzycznych na Słowacji – zarekomendował mnie mój późniejszy profesor kompozycji. Na szczęście zdałem egzaminy i przyjęli
mnie na studia magisterskie.
W międzyczasie na Słowacji, skończyłem ekonomię.
Potem znów pojechałem do Nowego Jorku. Studiowałem na Brooklyn College trzy lata. Zrobiłem też
w Stanach uprawnienia biegłego rewidenta.
Po skończeniu studiów poszedłem jeszcze na studia
podyplomowe z zakresu performance i interaktywnych mediów i sztuki.
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z muzyką?
Ja już na Słowacji grałem, ale traktowałem to jako
hobby. Jako dziecko uczyłem się grać w centrum muzycznym. W mojej rodzinie brat grał na saksofonie,
miał zespół, ja próbowałem grać z nimi, bardzo mi
się to podobało. Wyciągałem gitarę i grałem akordy,
potem nauczyłem się grać z nut. Graliśmy w piwnicy,
sąsiedzi nie byli zachwyceni naszymi próbami.
Pod koniec szkoły średniej zorganizowałem pierwszy
zespół. Graliśmy na studniówce, ale nie tylko zwykłą
taneczną muzykę (był tam też i Jimi Hendrix i Sting).
Grałem również w zespole jazz rockowym, z którym
zdobyłem w 1996 roku nagrodę.
Rodzice chcieli, żebym skończył ekonomię i skończyłem, ale jednoczenie realizowałem swoją pasję.
Pierwsze pieniądze, które zarobiłem w Niemczech,
a były to spore pieniądze zarabiane przez całe wa-

kacje, wydałem na syntezator. Tata pytał, ile zarobiłem, prosił, żebym wpłacił je na konto, ale mu powiedziałem, że wszystko wydałem na instrument.
Pierwszą gitarę dostałem od rodziców, potem tylko
raz im serce zmiękło i kupili mi coś związanego
z muzyką, zarabiałem potem na moje hobby sam.
A kiedy poznałeś swoją żonę Małgosię?
Poznaliśmy się w 2001 roku w Nowym Jorku, potem
Małgosia wyjechała do Polski na 2 lata. Od 2003
roku jesteśmy razem. Małgosia też jest muzykiem,
skrzypaczką, pracowała w szkole muzycznej, Ja
w Nowym Jorku pracowałem na uniwersytecie
ucząc muzyki i dźwięku do filmu i animacji.
Dlaczego wróciliście do Polski?
Małgosia zawsze miała poczucie, że musi wrócić do
Polski. W 2007 roku przyjechaliśmy do Warszawy
i zamieszkaliśmy na Bielanach. Zacząłem pracować nad nową muzyką, Małgosia zaczęła uczyć
gry na skrzypcach, całkiem nam się układało. Półtora roku temu urodziły nam się bliźniaki.
Zamieszkaliście w Łomiankach...
Decyzja o kupnie domu zapadła szybko. Miejsce
wybrała Małgosia na podstawie informacji od
koleżanki – szczerze mówiąc nie miałem pojęcia,
co kupujemy. Powiedziałem, że zgadzam się na
wszystko, jeżeli jest ciepło i w pobliżu jest woda
– a jako, że zdarza się, że jest ciepło, a woda jest
czasami nawet zbyt blisko to kupiliśmy. Wprowadziliśmy się rok temu.
Dobrze Wam się mieszka?
Mieszka mi się super. Poznaję ludzi, nigdy nie spotkałem się z niczym negatywnym. Lubię policję,
tłumaczę im, że nie znam polskich przepisów i mi
wierzą – bardzo miło się mieszka w Łomiankach.
Czy realizujesz jakieś plany muzyczne w Polsce?
Jestem na etapie tworzenia nowego zespołu – myślę, że zaczniemy grać publicznie za kilka miesięcy,
koło czerwca. Ja gram na gitarze klasycznej/aku-

fot: Natalia Przybylska

stycznej, pozostali członkowie zespołu na kontrabasie i instrumentach perkusyjnych – afro-kubańskich, brazylijskich i blisko wschodnich.
Gramy trudną muzykę – ale najważniejsze, że słuchacz o tym nie wie, nie jest ona trudna do słuchania,
ale do zagrania. Myślę, że powinna się podobać. Jest
połączeniem jazzu, muzyki klasycznej i etno.
(Martin gra bardzo ładnie, każde mi zamknąć oczy – a ta muzyka podoba się nawet
mi, człowiekowi, któremu żadna muzyka się
nie podoba. Martin uczy mnie grać C-dur
ustawiając moje tłuste paluchy na strunach
– uwierzcie mi, że to potwornie trudne, ale
efekt jest – podobno to C-dur zagrałam.
Zabiera mnie do garażu, pokazuje swoje
gitary – elektryczną, akustyczna, klasyczną,
wszystkie piękne. Boję się dotykać, nie mam
czasu jechać do Niemiec w wakacje, żeby oddać Martinowi kasę za te instrumenty, jeśli je
popsuję).
Czym jeszcze, poza organizowaniem zespołu
i próbami, się zajmujesz?
Komponuję, nagrywam, uczę ludzi grać na gitarze.
Każdy wiek jest dobry na to, żeby się nauczyć grać
– uczę dzieci, młodych ludzi i ludzi w sile wieku,
wszystko zależy od ich determinacji. Początkowo
uczę ich, jak wyglądają struny, pokazuję akordy,
improwizujemy, dopiero później zaczynamy poznawać granie z nut. Cieszę się, że robię to, co lubię – jeszcze tylko chciałbym wrócić do rysowania/
malowania.
(Martin dał mi swoją płytę – chyba spodobał
mu się mój C-dur, za to niedługo wszyscy będziemy mogli go posłuchać na żywo. I może
taką płytę kupić. Bardzo tego Martinowi
i nam życzę).

Z O B A C Z I P O S ŁU C H A J M A R T I N A N A Ż Y W O W ŁO M I A N K A C H

Manha de Carnaval – wieczór z muzyką Brazylijską
4 marca 2011 r. (piątek) o godzinie 19.00 w Centrum Sztuki i Tańca Kokko-Art (Łomianki,
ul. Pancerz 6) odbędzie się wieczór poświęcony muzyce brazylijskiej. Usłyszymy nie tylko
znane utwory złotej ery bossa novy i samby (Tom Jobim, Luiz Bonfa) ale też współczesnych
autorów jak Toninho Horta i Astor Escoto akompaniowane grą i utworami gitarzysty i kompozytora Martina Simona. Cena biletu 20 zł.
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Bo z kobietami...
piękniej
i mądrzej jest!

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet odbyła się sesja fotograficzna, na którą zaprosiliśmy
wszystkie Radne Rady Miejskiej oraz Radną Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
Z zaproszenia skorzystały (od lewej) Radne: Sławomira Laskowska, Ewa Sidorzak,
Magdalena Wójcicka, Maria Zalewska, Renata Nawotka, Sylwia Maksim-Wójcicka.
Stawić się nie mogły Panie: Katarzyna Kućkowska oraz Elżbieta Podolska.
Zdjęcia – mamy nadzieję udane – wraz z komentarzami Pań na temat
„kobiet w Łomiankach” niech będą dla uczestniczek sesji sympatyczną pamiątką,
a dla wszystkich malkontentów i niedowiarków (zwłaszcza płci męskiej)
dowodem na to, że w Łomiankach można zrobić coś razem, coś fajnego, coś...

Sesja odbyła się 11.02.2011 roku w łomiankowskim ICDSie.
Kwestią artystyczno-fotograficzną zajął się Tomek Kordek (www.tomekkordek.com).
Urodę Pań podkreśliły Karolina Lubelska i Jowita Nesterowicz.
Pomysł i organizacja – Maciek Moraczewski

Sławomira Laskowska

Chciałabym przede wszystkim, aby
wszystkie Panie miały możliwość
wykorzystania tego co Łomianki
oferują Im na dzień dzisiejszy,
aby miały czas na pracę
(i możliwość pracy),
ale także czas na odpoczynek,
czas na realizowanie własych marzeń,
ambicji i hobby.
Chciałabym życzyć Wszystkim Paniom
(od najmłodszych do najstarszych)
wiary we własne siły i możliwości,
spełnienia w życiu prywatnym
i zawodowym, trafnych wyborów
życiowych, satysfakcji z bycia
KOBIETAMI, Żonami,
Matkami, Babciami..., aby zwykła
codzienność była dla nich źródłem
szczęścia i radości.

Ewa Sidorzak

Wiadomo, że w samorządzie
zasadniczą sprawą jest trzymanie się
jak najbliżej realnych problemów
dnia codziennego i kobiety
najlepiej to potrafią.
Nie postrzegam też specyficznie
kobiecych tematów w samorządzie,
natomiast kobiety są kluczem
do aktywności całych środowisk
lokalnych.
Wiem, że aby skutecznie
zmobilizować jakąś społeczność,
aby dotrzeć do niej z nowymi
propozycjami, projektami, pomysłami,
należy właśnie wykorzystać
przekonanie i aktywność kobiet.
Mam nadzieję, że głos pań w naszym
samorządzie będzie głosem rozsądku
i dobrego gospodarza.

Magda Wójcicka

Jako jedyna kobieta reprezentuję Łomianki
w Powiecie Warszawskim Zachodnim.
Dostrzeżono moją prawie 40-letnią
działalność na rzecz naszej społeczności.
Zastanawiam się dlaczego jest nas
tak mało, dlaczego oddajemy władzę
mężczyznom same pozostając jedynie
obserwatorkami. Burmistrzami,
dyrektorami, przewodniczącymi rad
zostają mężczyźni – czy dlatego, że są
mądrzejsi od nas czy może dlatego,
że to my – kobiety im na to pozwalamy?
Wierzę, że doczekamy takich czasów,
kiedy Łomiankach władze przejmą
kobiety, które udowodnią że potrafią
rządzić efektywnie, racjonalnie i mądrze.
A więc kobiety do dzieła! Jesteście
wykształcone, rozsądne, macie mnóstwo
dobrych pomysłów – dacie sobie radę.

Maria Zalewska

Należy pamiętać o mieszkankach
Łomianek zasłużonych dla gminy
– nauczycielkach, lekarkach,
działaczkach społecznych.
Powinniśmy wspierać aktywność
zawodową, poprzez promowanie
kobiet przedsiębiorczych. Prezentować
i promować na trenie gminy zakłady
i firmy zarządzane przez kobiety.
Jednocześnie umożliwiajmy kobietom
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
poprzez finansowanie szkoleń
i kursów zawodowych.
Aby umożliwić pracę młodym mamom,
musimy wspomagać powstawanie
nowych przedszkoli – publicznych
i niepublicznych, dbać o rozwój służby
zdrowia. Promujmy aktywność fizyczną
i zdrowy tryb życia.

Renata Nawotka

Kobiety w dzisiejszym świecie czują się
coraz lepiej, zajmują wysokie stanowiska,
wykonują zawody zarezerwowane niegdyś
dla mężczyzn, dbają siebie, czyją się
spełnione i zadowolone. Cieszy mnie fakt,
że zanikają stereotypy na temat roli kobiet
w życiu. Czujemy się bardziej niezależne
i aktywne. Nie jeden mężczyzna mógłby
uczyć się od nas siły i pewności siebie.
Z radością patrzę jak bardzo ewoluowałyśmy
emocjonalnie i psychicznie. Pamiętajmy,
że prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku,
odwagi i ciężkiej pracy. Bądźmy dumne
z tego, że mieszkamy w tak uroczym mieście
jakim są Łomianki i korzystajmy z atrakcji
jakie nam oferuje. Warto żyć pełnią życia,
doświadczać wszystkiego świadomie a wtedy
będziemy szczęśliwe i obce nam będzie
poczucie przenikającego monotonnego życia.

Sylwia Maksim-Wójcicka

Co jest ważne dla kobiet
w Łomiankach? Między innymi dobra
edukacja dla dzieci w bezpiecznych
i przyjaznych szkołach i przedszkolach,
profesjonalna i nowoczesna służba
zdrowia, oświetlone i proste chodniki,
po których bez problemu można
przejechać dziecięcym wózkiem,
sprawna komunikacja z Warszawą,
ciekawa oferta kulturalna i wiele
innych elementów, które mają wpływ
na jakość naszego życia. Dla nas
kobiet istotne jest to co dla wszystkich
mieszkańców Łomianek. Nasz głos
niestety nie zawsze jest słyszalny, często
zagłuszają go męskie spory o nieistotne
sprawy. Dlatego drogie Panie – warto
mówić głośno o tym co jest dla nas
ważne. Może nas usłyszą.
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Nowość w Łomiankach - restauracja FIRST!
Eryk Gorbaczyński
Ryszarda Rynkowskiego. W niedalekiej przyszłości wystąpią
również: Krzysztof Krawczyk, Czerwone Gitary, Halina Frąckowiak, Bogusław Mec, Alicja Majewska, Wojciech Gąssowski, zespół Dwa Plus Jeden i inni…
Sobotnie wieczory i noce to mocne i wspaniałe wydarzenia
dla klientów od 18 do 100 lat. Najlepsi Dj-e zapewnią Państwu
świetną zabawę i niezapomniane chwile. W niedziele od godziny 12.00 firma zaprasza do siebie całe rodziny na brunch. Zimny
i gorący bufet jest do Państwa dyspozycji przez cały dzień. Przygotowane są specjalne potrawy dla dzieci. Do 7 roku życia jedzą
gratis , w wieku 8-12 lat opłata wynosi 50%. Stworzony plac zabaw i opiekunka są dodatkiem od firmy. Dla rodziców butelka
wina gratis. Jest naprawdę bardzo sympatycznie.

Przejeżdżając ul. Warszawską w Łomiankach trudno jest nie zauważyć nowo wybudowanego, bardzo nowoczesnego obiektu.
Elewacja z piaskowca połączonego z egzotycznym drewnem
i zimozielone krzewy wokół budynku, przyciągają naszą uwagę
a wieczorne oświetlenie i niebanalne szyldy w amarantowym
kolorze czynią go jeszcze bardziej interesującym.
FIRST to bez wątpienia architektoniczna wizytówka miasta
i gminy. Obiekt o powierzchni 1000m2 składa się z dwóch części:
club&restaurant oraz villa&spa. Aktualnie funkcjonuje już club&restaurant oraz pokoje hotelowe. Do Spa firma zaprasza za
kilka miesięcy.
FIRST club&restaurant, to lokal położony na trzech poziomach,
które tworzą jedną otwartą przestrzeń bardzo ciekawie rozwiązaną wizualnie. Dobra wentylacja i klimatyzacja, ciekawe oświetlenie halogenami i diodami LED RGB, profesjonalny, zintegrowany system monitorów video i rewelacyjne stereofoniczne
nagłośnienie są jedynie podstawą do miłego spędzenia czasu
w restauracji. Sukcesem miejsca jest doskonała kuchnia i przemiła atmosfera.
FIRST jest firmą rodzinną a jej właściciele bardzo dbają o dobre
samopoczucie gości, zapewniając im swój szacunek i obsługę
na najwyższym poziomie. Szef kuchni, posiadający wieloletnie
doświadczenie, proponuje doskonałe dania międzynarodowe
z elementami tradycyjnej kuchni polskiej. Restauracja czynna
od godz. 11.00 zaprasza na pyszne, zawsze świeżo przygotowane 3-daniowe lunche w godz. 12.00-16.00. Na życzenie klienta
są dostarczane pod wskazany adres.
Wieczorem, bogate i różnorodne menu a’la carte, zadowoli nawet najbardziej wybrednych klientów. Firma stara się urozmaicać swoim gościom pobyt w lokalu. Różnorodność wydarzeń
zwiększa się regularnie.
Aktualnie w poniedziałki wieczorem funkcjonuje szkoła salsy,
czwartki to dni dla miłośników karaoke. W piątki FIRST proponuje powrót do formy dancingu. Świetny zespół muzyczny zagra
na życzenie Państwa każdy utwór, który przypomni Wam młode
lata. Dlatego wieczory te skierowane są przede wszystkim do
osób dojrzałych. Dodatkową atrakcją dancingów staną się już
niedługo cykliczne występy znanych i lubianych artystów sceny muzycznej. FIRST zaprasza na pierwszy w Łomiankach recital
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Opisane, codzienne usługi restauracji to jedynie część jej możliwości. FIRST posiada 150 miejsc siedzących, z których większość
znajduje się w wygodnych lożach, niezależny VIP room na 20
osób z własną szatnią i toaletą oraz 6-os chillout. Kilkanaście
monitorów, dwa duże ekrany i profesjonalne łącza multimedialne, pozwalają na organizację konferencji i spotkań biznesowych
połączonych z posiłkiem. Firma organizuje również wszelkiego
rodzaju imprezy okolicznościowe: eventy, bankiety, wesela
etc… Oferta menu w takich przypadkach jest zawsze przygotowywana indywidualnie i dostosowywana do potrzeb gości.
FIRST, to nowo otwarty lokal, który systematycznie zyskuje na
popularności. Oto kilka wpisów internetowych:
„Pyszne jedzenie, wspaniała atmosfera. Będziemy Waszymi stałymi gośćmi...”, „FIRST bardzo miło mnie zaskoczył. Tego nam było
trzeba. Nareszcie mamy w Łomiankach restaurację na doskonałym poziomie...” , „Trzymam kciuki, żeby jak najwięcej osób doceniło Waszą pracę i ten niesamowity wizerunek...”
Może więc naprawdę warto odwiedzić restaurację FIRST?...

Łomianki, ul. Warszawska 71 B,
tel. 22 751 51 51, www.firstvilla.pl
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Znowu
można zjeść we „Wrzosie”
Słynna restauracja otwarta!
JW
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W latach 80. i 90. żadnemu warszawskiemu taksówkarzowi nie trzeba było tłumaczyć, jak dojechać do „Wrzosa” w
Łomiankach. Dobrze znali drogę. Restauracja„Wrzos” była
znanym miejscem na niedzielny obiad z rodziną, spotkanie w interesach czy przeciągające się do późna w nocy
biesiady. Bywali tu politycy, sportowcy, dziennikarze,
przedstawiciele peerelowskiego establishmentu, tzw.
warszawka. Obok anonimowych wyższych urzędników
i partyjnych działaczy widywało się wpływowych lobbystów. Tu narodziło się wiele pomysłów, spółek, interesów.
We„Wrzosie” – jako właściciel – rozpoczynał swoja karierę
biznesową jeden z najbogatszych dziś Polaków, Marek
Mikuśkiewicz, częstym gościem był inny wywodzący się
z Łomianek przedsiębiorca – Ryszard Pieńkowski.

„Wrzos” słynął z dobrego jedzenia (specjalnością była
m.in. pieczona kaczka), wysokiego poziomu obsługi,
kameralnego klimatu, dobrego towarzystwa. Cieszył
się też uznaniem mieszkańców Łomianek.
Po r. 1989 „Wrzosowi” zaczęła szybko wyrastać konkurencja. W Warszawie nowe restauracje pojawiały się jak
grzyby po deszczu. Także w Łomiankach konkurencja
przestała się ograniczać do popularnej „Leny”. Mimo
tego „Wrzos” długo jeszcze cieszył się uznaniem klientów. W księdze pamiątkowej z tamtych czasów są wpisy takich osób jak Lecha Wałęsa czy Adam Małysz. W
r. 2009 właściciele – zajęci innymi przedsięwzięciami
– zamknęli lokal.
W lutym „Wrzos” wznowił działalność. – Zamierzamy
kontynuować najlepsze polskie tradycje tej restauracji, ale jednocześnie będziemy wzbogacać je elementami kuchni włoskiej, hiszpańskiej i karaibskiej – mówi
nowy właściciel „Wrzosa”, Roman Siemiński. – Liczę
przede wszystkim na zdobycie uznania wśród mieszkańców Łomianek – zarówno tych, którzy pamiętają
„Wrzosa” jak i nowych gości, którzy zechcą porównać
naszą obecną, trochę zmienioną, ofertę z propozycjami licznych dziś w Łomiankach lokali. Będziemy

konkurować
cenami,
jakością potraw oraz
obsługi. – zapowiada.
Szefem kuchni jest Blas
Antonio Arias Mora –
Wenezuelczyk,
który
od kilku lat mieszka i
gotuje w Polsce. Kaczka
w „Wrzosie” w jego wykonaniu jest nadal bardzo smaczna. Ale warto Wieczór walentynkowy
też spróbować nowych, urozmaicił koncert pieśni
bardziej egzotycznych wenezuelskiej
dań. Jeden z gości podsumował wizytę we Wrzosie takim tzw. „lepiejami”, np.:
Lepiej we „Wrzosie” jeść resztki z gara niż w „Krokodylu”
zupę z homara
Wnętrze restauracji niewiele się zmieniło. Do dyspozycji gości są dwa kameralne pomieszczenia oraz duża
sala. W dekoracjach pojawiły się elementy karaibskie.
Na wiosnę ruszy ogródek z altaną i placykiem zabaw
dla dzieci. Chrzest bojowy nowego „Wrzosa” był podczas głośnego już w Łomiankach wieczoru walentynkowego, kiedy to ponad 50 osób bawiło się do późnej
nocy – wśród nich chargé d'affaires ambasady Wenezuelskiej w Warszawie.
Wszystko wskazuje na to, że „Wrzos” odzyska ważne
miejsce na gastronomicznej mapie Łomianek.

Dorota Aleksandrowicz

Wasz Nowy Przyjaciel czeka...
Niewielu mieszkańców Łomianek wie, że na terenie naszego miasta istnieje Przytulisko dla
Zwierząt. Tymczasowy dom znajdują w nim bezpańskie psy i koty błąkające się po Łomiankach. Wyrzucone z samochodów, porzucone na ulicy, lub takie których właściciel zmarł i zwierzak został sam. Mają miskę jedzenia i schronienie – ale nie mają swojego Pana. Cierpliwie
czekają i tęsknią za swoją Nową Rodziną. W tej chwili czeka około 20 psów i 4 koty. To są
ci szczęściarze, którzy nie zostali wywiezieni do Schroniska w Legionowie. Zwierzęta są pod
opieką kliniki weterynaryjnej dr Anny Pomianowskiej na ul. Dobrej.
Większość naszych łomiankowskich zwierząt do adopcji opisana jest na stronie: http://
www.canis.org.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Sklepie z zabawkami na
ul. Warszawskiej 75 (róg Malarskiej) lub pod nr tel. 501 147 350.
Na swój Nowy Kochany Dom czeka Puzon-Laki. Laki jest
szczeniakiem znalezionym na ulicy – prawdopodobnie został wyrzucony z samochodu. Teraz ma około 4 miesięcy. Jest
bardzo zaradny, silny, dzielny ale i wielki pieszczoch. Uwielbia
bawić się z ludźmi. Wyrośnie na psa średniej wielości.

MIKUŚ

SALI

Trochę starszy i bardziej kudłaty jest MiPUZON / LAKI
kuś. Został znaleziony
wraz z bratem Bercikiem i mamą Sali na
ulicy. Do Bercika przez
chwilę uśmiechnęło
się szczęście i został
adoptowany – niestety nowi właściciele szybko się znudzili
i oddali pieska z poBERCIK
wrotem do przytuliska... Szczeniaczki
są bardzo przyjazne i wesołe. Nigdy nie będą duże bo
mama – Sali jest malutkim pieskiem. Mama szuka spokojnego domu gdzie będzie jedynym psem – jest bardzo spokojna i źle się czuje w „stadzie” w przytulisku.

Na nowego Pana czeka Norek. Piesek około 4 letni, który
ostatnio mieszkał na budowie. Norek bardzo chce znaleść
Nowy Dom chociaż troszeczkę boi się obcych ludzi. Waży
około 10 kg, jest bardzo kudłaty w czarno-białe łaty i piegi.
Wasz Nowy Przyjaciel czeka niedaleko. Pamiętajcie tylko o
gruntownym przemyśleniu swojej decyzji. Dla Zwierzaka
nie ma nic gorszego niż to co spotkało Bercika – przyjęcie
do Rodziny a potem odtrącenie i powrót do przytuliska!
________

NOREK

Babeszjoza atakuje wiosną!
Dorota Aleksandrowicz: Gdy stopnieje śnieg, a temperatura będzie wyraźnie na plusie, na co powinni zwrócić uwagę właściciele
zwierząt w Łomiankach?
Anna Pomianowska – lekarz weterynarii: Od razu gdy stopnieje
śnieg zaczyna się problem kleszczy. Zbliżamy się do miesięcy, kiedy
choroba odkleszczowa, czyli babeszjoza, zbiera największe żniwo.
Główne nasilenie zachorowań jest w marcu i kwietniu. Następny
"rzut" występuje w drugiej połowie roku, na jesieni we wrześniu i
październiku.
D.A.: W jaki sposób zwierzęta zakażają się babeszjozą?
A.P.: Zakażenie następuje przez ukąszenie kleszcza. A na naszym
terenie jest wyjątkowo dużo kleszczy zakażonych pierwotniakiem
wywołującym tą chorobę u psów. Miejsca najgoźniejsze dla zwierząt to wał wiślany, obszary z wysoką bujną trawą i oczywiście
Puszcza Kampinoska.
D.A.: Czyli zwierzęta nie wychodzące poza teren swoich działek powinny być bezpieczne?
A.P.: Niestety nie. Kleszcze są na terenie całych Łomianek i mogą
występować też na posesjach przy domach.
D.A.: Dlatego w Łomiankach tak ważna jest profilaktyka.
A.P.: Nie ma środków, które zabezpieczają w 100 procentach. Ale
są środki skuteczne i należy zabezpieczać psy przez cały rok aby
osiągnąć odpowiednie stężenie na skórze, lub chociaż doraźnie w
tym najgoźniejszym okresie. Najlepiej działają krople na skórę, a
ich działanie można wzmacniać okresowo przez założenie dodatkowej obroży przeciwkleszczowej lub użycie specjalnego spreju.
D.A.: Jeśli nie uda nam się jednak uchronić psa przed kleszczem, to
jakie są pierwsze objawy choroby?
A.P.: Objawy są niespecyficzne, czyli może to być zwykłe posmutnienie i utrata apetytu. I jeżeli są to miesiące największego zagrożenia to już w tym momencie warto pójść do lekarza, bo choroba
przebiega bardzo szybko i może dojść do uszkodzenia nerek i wątroby jeżeli spóźnimy się z rozpoczęciem leczenia. Dodatkowymi
objawami, które mogą ale nie muszą się pojawić, jest wysoka temperatura i czerwony mocz.
D.A.: Czyli jeżeli na wiosnę lub jesienią pies smutnieje to nie czekamy, tylko od razu biegniemy do weterynarza?
A.P.: Tak, nie należy czekać, że mu samo przejdzie. W tej chorobie najważniejsza jest wczesna diagnoza i wczesne rozpoczęcie
leczenia.
D.A.: Babeszjozę łapią psy. Czy inne domowe zwierzęta są bezpieczne?
A.P.: Choroba głównie zagraża psom. Więc podsumowując, należy
uważać na kleszczyka bo takie małe zwierzątko może spowodować
wiele kłopotów u naszych kochanych piesków.
REKLAMA
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P.S. W wielu miastach Polski formą przeciwdziałania wyrzucaniu i błąkaniu się
psów jest obowiązkowe i bezpłatne czipowanie zwierzaków. Może i Łomianki powinny zastanowić się nad taką formą znakowania psów? Łatwiej będzie odnaleźć
zagubionego psa lub "bezdusznego właściciela"!

Dobre Rady dla Zwierzaków
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SKLEPIK OSIEDLOW Y
Gabriela Bujalska-Grüm

To naprawdę wspaniała akcja "Mój ulubiony sklepik osiedlowy". Ze sklepiku korzystamy codziennie i
tak sie z nim zżyliśmy, że zapominamy go doceniać. Opisałam mój ulubiony. Byłoby wspaniale gdybyście moją opinię wydrukowali – ten sklepik na to zasługuje...
Moim ulubionym sklepikiem – od pierwszego dnia jego istnienia – jest Alter przy al. Armii Poznań. Co powoduje,
że tu właśnie robię zakupy? Przede wszystkim jakość oferowanych produktów. Warzywa (w dużum wyborze) są
zawsze świeże. Starannie ułożone, kolorowe. Towarzyszą im owoce. I te egzotyczne i nasze krajowe. Kilka odmian
jabłek, gruszki, a w lecie tzw. owoce sezonowe. Zawsze mogę coś znaleźć w gablocie z serami – są tu sery białe,
twarogi i sery żółte. Obok kilka gatunków wędlin, masło i margaryna. Standardowo – przyprawy, kawa, herbata, soki, jogurty, kefir i woda mineralna. Dla spieszacych się gospodyń – mrożonki i gotowe surówki. Dla kotów
– puszki. Do tego rozmaitość chleba, gdzie króluje ten "prawdziwy" od Piwońskiego. No i oczywiście podręczne
artykuły chemiczne i kosmetyczne.
To wszystko jest ważne, ale moim zdaniem nie najważniejsze. Najważniejsze, że zakupy robię tu z przyjemnością.
Sklep prowadzi pan Krzyś, jego żona Ala i, w przerwach między wykładami, dwie urodziwe córki studentki. Pogodni, życzliwi, pamiętający o zwyczajach każdego klienta. A jest ich mnóstwo – dzieci i ludzie starsi z pobliskich
domów (wymagający często pomocy), robotnicy z warsztatów. Bywa, że właściciele sklepu przywożą do domu
większe i cięższe zakupy (dla mnie – ziarno dla ptaków, kupowane w zimie na specjalne zamówienie!). Wszystko
jest tańsze, niż w innych sklepach. Pan Krzyś sam przywozi większość produktów z hurtowni i hal targowych – nie
ma więc wysokiej marży pośredników!
I, jak zwykle w takich sklepikach, spotykają się
sąsiedzi. Tu dowiadujemy się komu zginął pies
lub żółw, jakie ptaki pojawiły się w ogrodzie i
kto potrzebuje pomocy. Sklepik pełni więc także funkcje integrujące i sprzyja nawiązywaniu
przyjaznych kontaktów.

REKLAMA

MASZ SWÓJ ULUBIONY
SKLEPIK OSIEDLOWY?
NAPISZ, PRZYŚLIJ ZDJĘCIE...
OPUBLIKUJEMY!
e-mail: redakcja@lomianki.info

Herbata
czerwona
dobra
na wszystko

Joanna Kostkowska

Pu-erh zaliczana do czerwonych herbat pochodzi z Chin z prowincji Yunnan. Specjalny
proces obróbki liści i ich fermentacja powoduje, że napar ma swoje niesamowite lecznicze właściwości. Jest bardziej gorzka niż
czarna herbata i ma (dla niektórych nieprzyjemny) posmak dymno-ziemisty dlatego często dodaje się aromatów smakowych i suszu
owocowo- kwiatowego.
Najważniejsze jest jednak jej działanie. Puerh nazywana jest "NISZCZYCIELEM TŁUSZCZU", gdyż pomaga w zwalczaniu nadwagi
spowodowanej niewłaściwą dietą. Herbata
ta pobudza procesy trawienne, wspomaga
pracę wątroby, obniża poziom cholesterolu,
oczyszcza i wzmacnia organizm. Ma niewielkie ilości kofeiny i taniny, więc nie wypłukuje żelaza, za to zawiera minerały: wapń,
magnez, cynk, miedź i selen oraz witaminę
C. Parzy się ją w klasyczny sposób- płaską
łyżeczkę liści herbaty zalewamy w filiżance
wodą o temperaturze ok 95 stopni i parzymy
4-5 minut. W przypadku czerwonych herbat
można ten sam susz zaparzać dwu lub nawet trzykrotnie.
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LEKARZE
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PRACA

Kobieta z Łomianek szuka pracy
- sprzątanie, mycie okien, opieka - 607 088 233
Sumienna i pracowita kobieta
szuka pracy - 511 068 045
Zatrudnimy pomoc labolatoryjną, Łomianki kontakt: 22
6104310
Pamira Kebab Restaurant zatrudni dziewczyne z prawem
jazdy - 602 364 318

NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia 132 m2 - 2 łazienki, 3 sypialnie, możliwość
podziału na 2 mieszkania Dąbrowa - 601 39 84 57
Biuro 250 m2 + magazyn 80m2
do wynajęcia w Łomiankch, tel.
517 032 878
Sprzedam działkę budowlaną
1200m2 w Łomiankach (wszystkie media) - 605 827 865

USŁUGI

Złota rączka - 751 737 3 wieczorem
Szkolenie psów - 605 083 681
Usługi remontowe - wysoka
jakość - konkurencyjne ceny Aleksander 602-422-060
Zagęszczanie rzęs najnowszą
metodą "rzęsa do rzęsy", tel.
605 883 009

Zamów ogłoszenie drobne
e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
Punkt przyjmowania ogłoszeń:
Salon Prasowy, Łomianki, ul. Fabryczna 45 (przy bazarku)

SZCZEGÓŁY NA STONIE 2

Ogrodnictwo pełny zakres,
instalacje nawadniające – tel.
502 382 662
Podnajme pomieszczenie na
zabiegi kosmetyczne (makijaż,
botox, depilacja), 602 850 311
Fizyka - Matematyka - korepetycje - 697374450
Korepetycje z języka angielskiego - 513031772
Domowe usługi techniczne,
drobne naprawy, 604 815 586
Kompleksowe usługi hydrauliczne, awarie - 604 270 608
REKLAMA
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Dermatolag, E.Tekieli,
choroby skóry, włosów, paznokci, 607 780 843
Kardiochirurg, dr n med.
J. Herburt-Heybowicz, choroby
serca, 22 751 3597
Logopeda, neurologopeda,
konsultacje i terapia zaburzeń
mowy, 501 124 416
Pediatra, Anna Matusiak,
wizyty domowe, 604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania
rozwoju, 600 136 664

REKLAMA

Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20,
dzieci i dorośli, wiz. domowe,
Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, Baczyńskiego
26/8. 22 751 3907
Laryngolog, alergolog, dr
B. Szafrańska, 601 387 123, ul.
J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański 504 235 266, ul. Jedności Robotniczej 15
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 8222
Psycholog, dr Gizela Maria
Rutkowska, Dąbrowa. 668 775
123
USG, dr Tadeusz Włochyński,
chirurgia, wiz. domowe, 22 751
8874
Dentysta, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie, ul.
Kołątaja 1, 602 346 955

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

NAKŁAD: 6500 egzemplarzy
JAKOŚĆ: Profesjonalny druk w pełnym kolorze

ZASIĘG: Miasto i Gmina Łomianki + INTERNET
DYSTRYBUCJA: bezpośrednio do drzwi odbiorcy

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

CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 50pln netto | 1 strona+50%
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