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BURAKÓW
-WRZOSÓW
Od wieków Buraków związany był
z Młocinami. Również obecnie ma się
wrażenie, że Park Młociński, wraz
z częścią Burakowa zwaną
Wrzosowem tworzą całość.
str. 2

CZIPOWANIE
PSÓW
Warto znaleźć racjonalne rozwiązanie,
które pomoże mieszkańcom i
nie wprowadzi niepotrzebnych
kontrowersji.
str. 6

Protesty mieszkańców
i wypracowany kompromis

Pojazd szynowy już za rok!
czytaj str.11

Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć
Zazieleni się, urośnie kilka drzew
Niedojedzony chleb, w ustach zdąży się rozpłynąć
A niedopity rum, rozgrzeje jeszcze krew
Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedzielą
To co niepozmywane, samo zmyje się
Nieśmiały dotąd głos, odezwie się jak dzwon w kościele
A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej...
Śpiewa co jakiś czas czy też melorecytuje osobnik mówiący o sobie:
Jestem Panią Bum Bum, lub po prostu Wojciechem Waglewskim.
Czy słowa te o wiośnie są? Może i tak, a może i nie. Pewnikiem jest,
że zima minęła, chleb warto dojeść, a rum krew rozgrzewa niewiątpliwie... Cieszmy się więc tu i teraz, cieszmy się póki przywyczajenie
nie odbierze nam resztek pozytywnego zaskoczenia. Cieszmy się,
nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic... Bo warto.
A w między czasie zapraszamy do lektury miesięcznika :)
redakcja@lomianki.info

Wykonanie odlewu trwa około dwóch
tygodni, jednak ta część procesu,
w którym uczestniczy "modelka
w ciąży" to około 20 minut,
str. 13
REKLAMA

Nim stanie się tak,
jak gdyby nigdy nic...

BRZUSZKOWE
OD(L)EWY

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
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
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

KALENDARIUM co gdzie kiedy...
30.03. – Jarek Szczudłowski i Hubert Kąkol akustycznie – koncert w Lemon
Tree – g. 20
01.04. – ŁATA Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich (aula ICDS;
program na www.lomianki.art.pl)
02.04. – V Grand Prix Łomianek w pływaniu - ICDS - g.13.30
02.04.– Obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II godz. 20.00 – koncert Antoniny Krzysztoń (aula ICDS, wstęp wolny za okazaniem wejściówki)
godz. 21.20 – spotkanie pod kamieniem/pomnikiem
10.04.– 3xKrólewna, 3xSmok – Przedstawienie dla dzieci – Teatr pod Orzełkiem (aula ICDS, bilety 10 zł) – organizator Dom Kultury
14.04. – Światowy Dzień Poezji – lekcje poetyckie w szkołach – organizator
Dom Kultury
14.04. – Paweł Szymański, gitara / harmonijka – koncert w Lemon Tree – g. 20
14.04. – Dzień Pamięci Ofiar Katynia, Złożenie wieńców w asyście Sztandarów przy Symbolicznym pomnik ku czci ofiar sowieckich obozów zagłady z napisem „KATYŃ, CHARKÓW, MIEDNOJE” Cmentarz Wojskowy
Kiełpin, ul. Rolnicza / Armii Poznań
15.04. – Dancing – First Club&Restaurant
16.04. – VII Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Łomianek
– ICDS – g. 9.00

BurakówPrzewodnik po osiedlach i sołectwach // część 2

tekst: KM, foto: KM, mm.

Ta położna na granicy z Warszawą, pomiędzy Lasem Młocińskim, Wisłą i ulicą
Brukową dzielnica Łomianek może pochwalić się bogatą historią. Już w XVI
wieku królowa Bona założyła na tych terenach młyny, a w 1636 roku starosta
warszawski zlokalizował tu miasto (właściwa nazwa Borakowo – od borów).
Buraków nie cieszył się długo prawami miejskimi – 20 lat później, podczas
potopu szwedzkiego, został całkowicie zniszczony, jednak z czasem odrodził
się jako wieś.
Od wieków Buraków związany był z Młocinami. Również obecnie ma się wrażenie,
że Park Młociński, wraz z częścią Burakowa zwaną Wrzosowem tworzą całość. Historyczne są też nazwy ulic: 11 Listopada, księcia Józefa Poniatowskiego, króla Jana III
Sobieskiego, Stefana Czarneckiego, Tadeusza Kościuszki. Od lat 50. ubiegłego wieku
Buraków funkcjonował jako odrębna jednostka administracyjna. W 1990 roku wszedł
w skład nowo powstałego miasta i gminy Łomianki. W latach 1984-1990 stanowisko
naczelnika gminy sprawował mieszkaniec Burakowa, Wiesław Bochenek.
Wrzosów – to najładniejsza część Burakowa, głównie za sprawą sąsiedztwa Parku Młocińskiego, regularnych działek, tworzących leśny klimat sosen i wrażeniu ładu przestrzennego – okolice kościoła i restauracji Wrzos. Właścicielem tego terenu (tzw. Gór
Burakowskich) od 1914 r. był Józef Przyłuski, który w 1940 r. podarował zgromadzeniu
Sióstr Niepokalanek willę Jutrzenka. W czasie wojny siostry prowadziły tam ochronkę,
tajne komplety i ukrywały żydowskie dzieci. Dziś w tym miejscu znajduje się kościół
pod wezwaniem błogosławionej Marceliny Darowskiej (współzałożycielki zgromadzenia zakonnego Sióstr Niepokalanek), klasztor oraz niepubliczne przedszkole sióstr.
Parafia w Burakowie powstała dopiero w 1994 roku, wcześniej funkcjonowała tu kaplica przyklasztorna. Powagi i spokoju tego miejsca strzeże kopia figury Matki Boskiej
Jazłowieckiej. Blisko kościoła, przy uliczce Przechodniej, w otoczeniu przedziwnego
składowiska złomu i resztek pojazdów, stoi do dziś willa Poranek, wybudowana na
działce, którą – jak dowiadujemy się ze Spacerownika po Łomiankach – w 1925 r.
zakupił od Józefa Przyłuskiego Stanisław Laskowski. W zacisznym zakątku ulicy Poniatowskiego znajduje się Klerykat i Studentat czerwonokrzyżych braci Kamilianów,
Zakonu Posługujących Chorym (kamilianie.eu). W pobliżu restauracja Wrzos, która
w latach 80. i 90. XX w. była znanym miejscem spotkań tzw. warszawki. Obecny właściciel wprowadził do Wrzosa klimaty wenezuelskie. Wielbicieli odmiennej egzotyki zadowoli z pewnością restauracja Maneki Neko Sushi na Kościuszki. Na rogu Kościuszki/
Przyłuskiego, w otoczeniu placu zabaw, stoi klockowaty budynek upiększony graffiti.
W latach 80. przedszkole, od 1995 r. siedziba samorządowego Radia „Mazowsze”, podobno sprzedanego za bezcen i w nie do końca jasnych okolicznościach za rządów
burmistrza Sokołowskiego spółce Agora, która prawdopodobnie szybko odsprzedała udziały innej spółce, za znacznie wyższą cenę. Lokalne radio, pomimo małego
zasięgu, miało swoich wiernych słuchaczy i nadal jest mile wspominane. Na antenie
dominowała królująca w latach 90. muzyka rockowa, najwyraźniej ten rodzaj muzyki jednak burmistrzowi-śpiewakowi nie odpowiadał. Obecnie w budynku działa filia
Domu Kultury oraz Punkt Biblioteczny, jest to również centrum lokalnych wydarzeń
– 15 sierpnia 2010 roku świętowano tu Dni Burakowa. Na początku ul. Parkowej, tuż za
zjazdem z trasy, stoi pomnik-tablica w formie kamienia, poświęcony 22 bezimiennym
ofiarom przywiezionym tu przez Niemców w czasie wojny na egzekucję. Ulica Parkowa w połowie należy do Warszawy, stąd podwójna nazwa: Parkowa/Dziwożony (czyli
słowiańskiego demona w postaci szkaradnej kobiety, zamieszkującej lasy w pobliżu
bagien). Stąd już tylko krok do Parku Młocińskiego, miejsca spacerów i wszelkich form

20.04. – Koncert Jazzowy w rocznicę 80 urodzin Krzysztofa Komedy Trzcińskiego – First Club&Restaurant
29.04. – Zbigniew Wodecki wraz z zespołem – koncert – First Club&Restaurant
08.05. – Bajka o smoku Kubi" – przedstawienie dla dzieci – Teatr A; (aula
ICDS, bilety 10 zł) – organizator Dom Kultury
15.05. – Kabaret Jurki; aula ICDS, bilety 30 i 20 zł; godz. 18.00 – organizator
Dom Kultury
>>> więcej na www.LOMIANKI.INFO
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-Wrzosów
rekreacji. Są tu górki do zjeżdżania na sankach zimą i miejsca na ognisko latem,
a wiosną i jesienią organizowane są m. in. wyścigi psich zaprzęgów.
W Burakowie ma swój początek główna ulica Łomianek – Warszawska. Za przystankiem autobusowym znajduje się budynek, który mimo pozornie dobrej lokalizacji
nie ma szczęścia do najemców. Niedaleko słynny niegdyś luksusowy klub nocny
Villa Rosa, o którym znajdujemy w internecie taką oto anegdotkę doświadczonego
warszawskiego taksówkarza: „Luksusowe kluby – podkreśla pan Marian – są zwykle
za miastem. No i masa niespodzianek z tego wynika... – Że taksometr bije? – Dla
tych, którzy jeżdżą do lokalu po czterysta dolarów za godzinę, taksometr to nie
problem. Inne są niewygody. Któregoś wieczora, już po północy, wsiada Hałmacz...
– Hałmacz? – No Hałmacz (how much), czyli zagraniczny klient posługujący się językiem angielskim. – I co ten Hałmacz? – Każe się wieźć do najlepszego bałaganu.
Działała wtedy w Łomiankach Villa Rosa, rzeczywiście niekiepski klubik! Jedziemy
Wisłostradą, przy tablicy "2 strefa" Hałmacz robi się nerwowy. Na wysokości Lasku
Młocińskiego widzę jak mu pot ścieka po czole. W Burakowie wbił pazury w fotel
i ryczy Come back! Come back! Co było robić – zawróciłem i odwiozłem go do
hotelu. Grunt to poczucie bezpieczeństwa”. Dalej sezonowy sklepik z rowerami
i ozdobami choinkowymi, sklep producenta mody dla panów, po lewej stacja paliw. Po prawej Aldik, mały sklepik spożywczy ze smacznymi wyrobami własnymi
(pyszne pierogi i naleśniki). Obok sklepu, po obu stronach Warszawskiej, stoją dwie
kapliczki na górkach. Ponoć były to kurhany, w których pierwotnie pochowani zostali ułani jazłowieccy polegli w bitwie pod Łomiankami 1939 roku. Jedna z kapliczek powstała w miejscu, w którym znaleziono przyniesioną przez wielką powódź
w 1844 roku, nadpaloną figurę św. Jana Nepomucena. Nie wiadomo skąd pochodziła figura, która wybrała sobie akurat to miejsce jako przystań. Legenda głosi, że jakiś
czas później przypadkowi pielgrzymi z okolic Sandomierza rozpoznali ją i chcieli
odebrać, co spowodowało ukrywanie świątka w (jedynym w tamtych czasach) kościele w Kiełpinie. Obecnie figurka znajduje się w kościele w Burakowie. Bliżej ronda
budynek Assa Abloy, w którym – jak plotka głosi – w przyszłości ma powstać market
Lidl lub Biedronka. Burakowski odcinek ulicy Warszawskiej kończy ładnie zagospodarowana, obsadzona drzewkami myjnia samoobsługowa i nowe rondo na Brukowej, dzięki któremu znacznie poprawił się wygląd głównego wjazdu do Łomianek,
choć (jak twierdzą niektórzy) znacznie pogorszyła się jego przepustowość. ;-)
Ulica Łąkowa to jakby osobna część Burakowa. Kilka bezładnie ustawionych domów, trochę zakładów, dwa nowe osiedla deweloperskie, dziurawa droga kończąca się przy bramie pracowniczych ogródków działkowych. Do niedawna można było przedostać się tu z centrum Burakowa ulicą Olszynową. Teraz na ostatniej
przechodniej działce stoi nowy dom, pozostał więc chyba jedynie wjazd z ulicy
Brukowej lub skrót przez ogródki działkowe. Centralna ulica, przecinająca skosem cały Buraków od Warszawskiej w stronę Wisły i przechodząca w Parkową, to
ul. 11 Listopada. Dominuje tu ciasna zabudowa, niewielkie domki na małych, wielokątnych działkach, wąskie uliczki, jakby patykiem wytyczane parcele. Nieliczne
wolne kawałki gruntu, często przechodnie lub z nieuregulowanymi sprawami
spadkowymi, nie umożliwiają tej okolicy otwarcia się na nowych mieszkańców.
Większość mieszkańców tej okolicy to potomkowie rodzin Laskowskich, Miecznikowskich, Liszewskich i Balcerzaków. Nad dachami górują ogromne brzęczące
słupy wysokiego napięcia, właściwie gdziekolwiek spojrzeć, widać linie energetyczne. W połowie ulicy kolejna kapliczka na górce (na rogu ul. Wałowej), pod któ-

A wrzosy to świetliste
skraje suchych borów...
OSIEDLE
BURAKÓW-WRZOSÓW
25 ulic, około 231 hektarów
zameldowane 1385 osób

rą w sezonie letnim ”odpoczywa” miejscowa żulernia, racząc się napojami ze sklepiku
obok. Jak wiadomo pod sklepem pić nie wypada. ;-) Ulicą Pastewną dojedziemy do
przystani, kursującego w sezonie letnim, promu rowerowego Łomianki – Nowodwory (www.prom.wa.pl). Na drugą stronę Wisły można przepłynąć bezpłatnie w ciągu
ośmiu minut promem "Turkawka" (wcześniej 'Mewa' i 'Pliszka'). Prom w lecie kursuje
codziennie, wiosną i jesienią weekendowo.
Podobno są takie miejsca, w których żaden człowiek nie powinien przebywać dłużej
niż kilka minut i gdzie nie powinien stać żaden dom. Takim miejscem jest glinianka
przy ul. Glinianki (na wysokości planowanego hipermarketu Auchan), gdzie według
jasnowidzów znajduje się tunel energetyczny, źle wpływający na zdrowie i stan umysłu. Być może dlatego kiedyś znajdowało się tu wysypisko śmieci i od lat nie udaje się
wybudować supermarketu. Do dziś nie ma w tej okolicy wielu domów, a niegdyś, kiedy
glinianki służyły odważnym za kąpielisko, zdarzały się przypadki utonięć. Niektórzy badacze zjawisk nadprzyrodzonych sądzą, że takie tunele można wykorzystać do nawiązania kontaktów z innymi cywilizacjami. ;-) Zagłębiem kulturalnym Burakowa, dzięki
Galerii Koko-Art, stała się położona również po drugiej stronie trasy ulica Pancerz. Tu
odbywają się spotkania, koncerty i wernisaże, a także zajęcia taneczne. Ta, do tej pory
zupełnie odosobniona część Łomianek z kilkoma zabudowaniami, ma dzięki temu
szansę ożyć. Granicą Burakowa od południowego zachodu jest ulica Stary Tor, która nazwę zawdzięcza poprowadzonym tędy w 1927 r. torom kolejki. W zamyśle miała to być
kolej elektryczna Warszawa – Modlin. W rzeczywistości funkcjonowała tu uruchomiona
w 1929 r. kolej parowa, która nigdy nie została zelektryfikowana i dochodziła tylko do
Palmir. Jej głównym zadaniem był transport broni i amunicji – w czasie wojny została
częściowo wysadzona, a w 1943 roku całkowicie rozebrana przez Niemców. Ponieważ
przebiegała z dala od terenów zamieszkałych, po wojnie jej nie odbudowano.
Kto reprezentuje mieszkańców: Katarzyna Lewandowska – przewodnicząca zarządu osiedla (tel. 22 751 77 38), Wiesław Bochenek – radny Powiatu WZ, Ewa Sidorzak
i Sławomira Laskowska – radne RM w Łomiankach.
Obiekty: Kościół ul. Sobieskiego 2a, Filia Domu Kultury ul. Kościuszki 10, Kokko-Art
(koko-art.com.pl) ul. Pancerz 6. Najbliższe sklepy: 11 Listopada 56, Aldik ul. Warszawska 68, Sklep Ogólnospożywczy ul. Brukowa.
Więcej informacji: Spacerownik po Łomiankach (spacer 2), Dawne Łomianki, burakow.pl
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Co ja tutaj robię?
esscort

Radny Paweł Nastula do tej pory nie zabrał podczas sesji
Rady Miejskiej ani razu głosu, nie licząc słów ślubowania,
które odczytał z kartki. Radny nie wykazuje też (może tylko
pozornie) większego zainteresowania tematami poruszanymi podczas obrad. Możnaby się pokusić o odpowiedź na
pytanie: „O czym myśli znany sportowiec podczas sesji Rady
Miejskiej w Łomiankach?"
Wiadomo. Myśli, że łatwiej było trzy razy zdobyć mistrzostwo
Europy, zdecydowanie prościej zostać dwukrotnym mistrzem
świata, nawet złoty medal olimpijski w Atlancie nie wymagał
takiego wysiłku jak zrozumienie, o co im tutaj właściwie chodzi i pokonanie ciężaru zamykających się powiek.

Dlaczego ci dwaj faceci,
którzy siedzieli obok mnie,
nagle zmienili miejsce?

Walka z Antônio
Rodrigo Nogueiro
to był pikuś!

Potańczyłoby się
znowu w Tańcu
z gwiazdami...

grafika: mm

100 DNI BURMISTRZA DĄBROWSKIEGO
Trzy miesiące – około 100 dni – kadencji burmistrza Tomasza Dąbrowskiego nie jest zapewne wystarczającą próbką aby móc jednoznaczenie ocenić czy
obietnice wyborcze, którymi ujął swoich wyborców zostaną zrealizowane czy też pozostaną tylko obietnicami. Jednak te 100 dni pozwalają się zorientować jaki styl "władzy" preferuje aktualny burmistrz, jakimi ludźmi się otacza, jakie wartości i kierunki są dla Tomasza Dąbrowskiego najważniejsze.
Komentują: sam zainteresowany – Tomasz Dąbrowski oraz radni Łomianek.
Burmistrz TOMASZ DĄBROWSKI
Mija sto dni od czasu wyborów samorządowych. Wybrany przez mieszkańców wspólnie
z Państwem wprowadzam nowoczesne standardy zarządzania. Od podstaw budujemy
przyszłość naszej lokalnej społeczności. Powoli, acz konsekwentnie realizuję składane obietnice. Pokazuję siłę Łomianek, ich
potencjał i możliwości rozwoju. Wszystko po to, by przyciągać
nowych inwestorów, by Łomianki stały się atrakcyjnym miejscem dla własnych przedsiębiorców, by jak najwięcej móc zaoferować mieszkańcom. Trudne zmiany wymagają czasu, realizacje
inwestycji – dużych nakładów finansowych, choć właśnie teraz
nastąpił szczyt kryzysu – dramatycznie spadają dochody. Wbrew
sceptykom wkrótce ruszą zaplanowane inwestycje infrastrukturalne, choć wymagano ode mnie prowadzenia prac budowlanych
w środku zimy. Ten czas poświęciłem na rozwijanie współpracy
z okolicznymi gminami i powiatami. Za nami rozmowy z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, władzami
lokalnymi gminy Czosnów, Izabelina, Warszawy-Bielan, Nowego Dworu Mazowieckiego. Planujemy wspólne przedsięwzięcia
z Powiatem Warszawskim Zachodnim i Nowodworskim. Wspólnie rozmawiamy o problemach komunikacyjnych, podejmujemy
trudne rozmowy na temat pojawiających się zagrożeń, które od
lat niepokoją mieszkańców. Już dziś przygotowujemy nowoczesne standardy zapewniające bezpieczeństwo powodziowe gminy tak, by ewentualna akcja przeciwpowodziowa przebiegała
sprawnie i bez zarzutu.
Przez ostatnie lata cenzura i propaganda miały przysłaniać problemy gminy. Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami oddaliśmy "Gazetę Łomiankowską" w ręce stowarzyszeń, szkół i organizacji pozarządowych, bowiem siłą naszej gminy jest potencjał drzemiący
w jej mieszkańcach. Kolejnym efektem naszych pozytywnych działań jest otwarcie i uwolnienie rynku prasy lokalnej. W Łomiankach
nigdy nie było aż 4 gazet lokalnych. Nie boimy się konstruktywnej krytyki. Wbrew niej przeprowadziliśmy konsultacje społeczne
w sprawie trasy S7. Głos w dyskusji zabrali przede wszystkim
mieszkańcy z terenu gminy Łomianki.
Otwieramy się na prośby społeczne. Właśnie udostępniliśmy miesięczny karnet do klubu fitness w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym. Co w ostatnich latach wydawało się niemożliwe do zrealizowania.
Otwieramy gminę na organizacje pozarządowe – niezmiernie
istotnego i strategicznego partnera w realizacji zadań własnych
gminy i tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Wzmocniliśmy
nadzór właścicielski w spółkach gminnych, powołując profesjonalnie przygotowanych członków rad nadzorczych. Kontrolujemy
racjonalność wykorzystania przekazywanych przez gminę dotacji.
Wszystko to, by ograniczyć wydatki bieżące, a zwiększyć wydatki

na realizację inwestycji wodno-kanalizacyjnej, niezmiernie ważnej
i istotnej dla naszych mieszkańców. I właśnie po to na najbliższej
sesji Rady Miejskiej, pod rozwagę radnych poddamy propozycję
zmian w budżecie, by ta priorytetowa inwestycja ruszyła z siłą jak
nigdy dotąd. Nie wątpimy w odwagę radnych w podejmowaniu
trafnych decyzji.
Wprowadzamy w życie nieuchwalony, a przygotowany w poprzedniej kadencji – podstawowy dokument funkcjonowania samorządu – Statut Gminy. Zakłada on zwiększenie demokratyzacji życia
publicznego poprzez m.in. większy udział mieszkańców w posiedzeniach Rady Miejskiej.
Nie zrywamy z chlubnymi poczynaniami poprzedników. Oddając
hołd największemu Polakowi w naszej historii Janowi Pawłowi II,
odpowiadając na głosy mieszkańców, zapoczątkowaliśmy wystawienie Złotej Księgi, dając możliwość złożenia podziękowań Benedyktowi XVI za decyzję beatyfikacyjną.
Pozytywnie rozwiązaliśmy problem mieszkaniowy dwóch rodzin wyrzuconych z wyburzonych budynków komunalnych przy
ul. Fabrycznej. Nie fałszujemy rzeczywistości. Doceniając wkład
poprzedniego burmistrza w rozpoczęcie budowy budynku komunalnego, wspólnie przecięliśmy wstęgę na jego otwarcie.
Pomimo niesprzyjających warunków lokalowych, realizujemy postulat administracji przyjaznej mieszkańcom – promując wzorzec
urzędu zorientowanego na dobrą obsługę klienta, opartego na
przejrzystych procedurach podejmowania decyzji, dobrej organizacji pracy i etycznego zachowania pracowników.

Radna SYLWIA MAKSIM-WÓJCICKA
(Klub Platforma Obywatelska)
Pierwsze 100 dni nie pokazało konkretnego
kierunku, w jakim zmierza nowy burmistrz. Zajmowano się głównie decyzjami personalnymi,
zwalnianiem i zatrudnianiem kolejnych pracowników, wydawaniem zarządzań, z których część była potem zmieniana i poprawiana. Ostatecznie burmistrz otoczył się grupą doradców, prawników
i zastępców, a jednocześnie odgrodził od Rady Miejskiej, z którą
powinien blisko współpracować i szczerze rozmawiać. Ani kolejne
propozycje uchwał, ani zapowiadane zmiany w budżecie nie pokazują, jaka jest koncepcja zarządzania gminą, w tym jaki burmistrz
ma plan na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej – przynajmniej
w takim zakresie, by w roku 2015 Łomianki nie musiały płacić wysokich kar. A właśnie na początku kadencji taka wizja powinna być
przedstawiona mieszkańcom i Radzie.
Tymczasem zamiast obiecanych w trakcie kampanii kilkunastu milionów na budowę sieci wod.-kan. realnie udało się burmistrzowi
i jego zastępcom znaleźć jedynie około dwóch, rezygnując jednocześnie np. z modernizacji szkół i budowy sal gimnastycznych.
W zaplanowanych inwestycjach nie widać ani logicznego planu,
ani realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Obiecane konsultacje i współpraca z organizacjami społecznymi to na razie również
tylko wyborcze hasło, ponieważ do tej pory nie udało się nam
uzgodnić z burmistrzem zgłoszonego przez Klub PO projektu
uchwały dot. konsultacji społecznych.

Radny JAN MAZAN
(Klub Łączą Nas Łomianki)
Sto dni temu Tomasz Dąbrowski podjął się
niezwykle ważnego i wymagającego zadania.
13 grudnia, z woli wyborców, stanął na czele
gminy. Objął ją w nieznanym sobie stanie zostawionym przez
poprzedników. Od tego też dnia rozpoczął prowadzenie jej przez
niezwykle kluczowe cztery lata.
Czy po zaledwie stu dniach można rozliczać go z efektów jego pracy? Czas jaki przyszło mi oceniać jest bardzo krótki. Mam nadzieję, że pozwolił on Burmistrzowi na zapoznanie się ze wszystkimi
niuansami pracy administracyjnej, na poznanie mechanizmów
podejmowania decyzji w urzędzie, na zaznajomienie się ze stanem
gminy i przeprowadzenie pierwszych kluczowych zmian i reform.
Powyborczy kurz nadal nie opadł – wielu mieszkańców oczekuje
lub oczekiwało niemalże natychmiastowych i widocznych zmian.
Teraz ich postawa jest coraz bardziej roszczeniowa. Słusznie oczekują oni realizacji obietnic wyborczych – trzeba jednak uzbroić się
w cierpliwość i mieć zaufanie do Burmistrza, że spełni to, co zapowiedział. Bowiem w okresie zaledwie 100 dni trudno zadowolić
wszystkich.

Radny PIOTR WOLANIN
(Klub Platforma Obywatelska)
100 dni burmistrza Dąbrowskiego to 100pniowanie napięcia. Zwycięstwo wyborcze, radość,
zaprzysiężenie i szara rzeczywistość. Pierwszym
niewypałem okazał się projekt uchwały, ustalającej poziom dopłat
do wody i ścieków, na poziomie generującym prawie 100% podwyżkę cen. Na szczęście Rada „uczłowieczyła” ten zamysł. Później
Pan burmistrz już się tylko rozpędzał. Po obsadzeniu autorów swojej
kampanii wyborczej na stanowiskach wiceburmistrzów, rozszerzył
zatrudnienie o kolejne, wysoko opłacane stanowiska: sekretarza
gminy i prawnika. W międzyczasie przeprowadził kadrową czystkę
w ICDS-ie. No i wreszcie... Mega hit – Złota Księga dziękczynna dla
Benedykta XVI, wystawiona w Urzędzie Miejskim. Łomianki pretendują do miana pierwszej gminy wyznaniowej w Europie.
Zmiany, które zaproponował w projekcie budżetu, są kosmetyczne
i dowodzą o braku pomysłu na dobre zarządzanie miastem. Podwyżka dla burmistrza Dąbrowskiego (w porównaniu do poprzednika), była kredytem zaufania, jakim obdarzyli go radni. Niestety,
ale nieuchronnie dochodzę do wniosku, że ten kredyt będzie bardzo wysoko oprocentowany.

SPROSTOWANIE. Serdecznie przepraszamy radnego Marka Zielskiego z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, któremu w poprzednim numerze (2/2011)
omyłkowo przypisaliśmy członkostwo w Klubie Łączą nas Łomianki. Dzięki za wyrozumiałość :)
redakcja@lomianki.info
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Kto podejmuje decyzje?
tepe.

Prawie połowa z 50 zarządzeń, które wydał burmistrz Tomasz Dąbrowski od początku
2011 roku dotyczy udzielenia upoważnień, pełnomocnictw do podejmowania decyzji pracownikom urzędu – głównie wiceburmistrzom Kłódkiewiczowi i Rusieckiemu
oraz sekretarz gminy.
Z mocy prawa burmistrz jest m.in.: organem wykonawczym gminy; organem administracji publicznej rozstrzygającym indywidualne sprawy z zakresu administracji publicznej, organem podatkowym; kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, funkcjonującej w formie jednostki
budżetowej; kierownikiem zamawiającego; reprezentantem gminy, w szczególności wykonującym prawa właścicielskie w komunalnych spółkach prawa handlowego, a także wykonuje obowiązki pracodawcy wobec pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Fikcją byłoby więc założenie, że burmistrz wykonuje wszystkie sprawy w gminie osobiście lub,
że jest informowany o przebiegu i zakończeniu każdej sprawy załatwianej w urzędzie. Przy szerokim zakresie zadań gminy oraz związanej z tym ilości spraw, jest to po prostu niemożliwe.
Dlatego racjonalny ustawodawca, określając tak szeroko zadania i obowiązki burmistrza, dopuścił jednocześnie możliwość dekoncentracji jego kompetencji, dając mu uprawnienie m.in. do:
– powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy (art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym),
– upoważnienia swoich zastępców lub innych pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych, w imieniu wójta (art. 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
– upoważnienia pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w imieniu organu podatkowego i w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji,
postanowień i zaświadczeń (art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
Burmistrzowi przysługuje więc prawo do upoważnienia zastępców i sekretarza do prowadzenia spraw w imieniu burmistrza oraz do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu burmistrza.
W mojej ocenie burmistrz nie tylko może, ale także powinien, w celu zapewnienia sprawnego
realizowania zadań gminy i urzędu, korzystać z prawa delegowania swoich kompetencji na zastępców lub sekretarza gminy (a także na innych pracowników urzędu).
Należy jednak podkreślić, że powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy zastępcy burmistrza czy sekretarzowi nie zmienia faktu, iż wyłącznie odpowiedzialny za realizację tych spraw
będzie burmistrz, pomimo, że to nie on będzie ich faktycznym wykonawcą.
Ustawodawca nie wprowadził żadnego ograniczenia co do zakresu spraw gminy, jakie
burmistrz w swoim imieniu może powierzyć swoim zastępcom i sekretarzowi. Decyzja
o tym, jakie sprawy chce powierzyć do prowadzenia w swoim imieniu, należy do burmistrza.
Na marginesie powyższych rozważań, trzeba jednak zaznaczyć, że sposób skonstruowania upoważnień z dnia 14 lutego 2011 r. powoduje, że dekoncentracja kompetencji nie jest jednoznaczna i budzi szereg wątpliwości co do zakresu upoważnienia zastępców i sekretarza
do wykonywania przekazanych kompetencji.
Dla przykładu – obaj zastępcy oraz sekretarz zostali upoważnieni do „podpisywania w imieniu burmistrza dokumentów dotyczących bieżącego funkcjonowania Gminy Łomianki”. Nasuwa się pytanie, czy wszyscy oni mają wobec tego prawo do podpisywania dokumentów dotyczących tego
samego rodzaju spraw? Odrębną kwestią jest, co należy rozumieć pod mianem „bieżącego funkcjonowania gminy”. To bardzo szerokie pojęcie i mocno niedookreślone. Upoważnienie powinno
określać, jakie sprawy gminy będzie prowadzić w imieniu wójta dany zastępca czy sekretarz.
Kolejny przykład: obaj zastępcy oraz sekretarz zostali upoważnieni do załatwiania spraw i wydawania w imieniu burmistrza decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Tu także nie wskazano, w jakim zakresie upoważnione osoby mogą wydawać decyzje
administracyjne. Trudno sobie bowiem wyobrazić, że każda z upoważnionych osób będzie
wydawać decyzje w tym samym zakresie (np. w zakresie gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska czy dróg publicznych).

KALENDARIUM
URZĘDOWE
20 lutego 2011 r. – decyzją burmistrza Dąbrowskiego w urzędzie
miejskim wyłożono tzw. Złotą Księgę Pamiątkową z podziękowaniami dla papieża Benedykta XVI za decyzję o beatyfikacji
Jana Pawła II. W związku z zapytaniami mieszkańców, radnych
oraz z analizą wyników sondy publikowanej na stronie www.
lomianki.info, burmistrz zdecydował się na przeniesienie
księgi do kościołów w gminie Łomianki.
28 lutego 2011 r. – rozstrzygnięto konkurs na stanowisko redaktora naczelnego biuletynu Gazeta Łomiankowska
wydawanego przez Urząd Miejski w Łomiankach. Konkurs
wygrał pan Sławomir Robakiewicz – dziennikarz Gazety Nowodworskiej. Będzie on również odpowiedzialny za promocję gminy i kontakty z miastami partnerskimi.
28 lutego 2011 r. – w urzędzie miejskim wprowadzono nowy
Regulamin Organizacyjny, dzięki któremu były zastępca
burmistrza do spraw rozwoju Wojciech Tarnawski został kierownikiem Referatu Inwestycji.
1 marca 2011 r. – Decyzją Rady Miejskiej od 1 marca 2011 r. obowiązuje tzw. Bilet seniora uprawniający osoby, które ukończyły 65. rok życia do nieograniczonej liczby przejazdów
w ciągu roku. W okresie ważności biletu można dokonać
nieograniczoną liczbę przesiadek. Bilet seniora uprawnia do
przejazdu wszystkimi liniami ZTM, tj. autobusami, tramwajami, metrem oraz szybką koleją miejską oraz KMŁ.
7 marca 2011 r. – unieważnienie konkursu na Dyrektora
ICDS. Przypominamy, że konkurs został ogłoszony w wyniku zwolnienia z funkcji Dyrektora Sławomira Magdziaka.
Obecnie obowiązki dyrektora pełni p. Jerzy Warchoł (były
zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych).
8 marca 2011 r. – w auli ICDS odbyły się konsultacje w sprawie
jednego z trzech podwariantów trasy S7. Z powodu prawdopodobnie niewystarczającej promocji spotkania (brak informacji na stronie www. urzędu oraz mało widoczna w Gazecie Łomiankowskiej), w spotkaniu uczestniczyło jedynie
około 40 osób, głównie przedstawicieli urzędu, Rady Miejskiej i członków komitetów wyborczych biorących udział w
ostatnich wyborach samorządowych. Spotkanie prowadził
przewodniczący Komisji Technicznej Rady Miejskiej Grzegorz Porowski i wiceburmistrz do spraw społecznych Piotr
Rusiecki. Burmistrz Tomasz Dąbrowski oraz przedstawiciele
GDDKiA nie uczestniczyli w spotkaniu.
15 marca 2011 r. – posiedzenie Komisji Społecznej, którego
głównym tematem było podpisanie umowy z powiatem,
przedłużającej wynajem pomieszczeń ICDS na potrzeby
LO. Na spotkanie zaproszenia zostali wszyscy radni powiatowi wybrani z gminy Łomianki oraz Dyrektor LO w Łomiankach. Pomimo zaproszenia na spotkanie nie przybył radny
powiatowy Wiesław Bochenek (Forum samorządowe) i radny powiatowy Jakub Opara (PiS).
16 marca 2011 r. – radni otrzymali od Burmistrza Dąbrowskiego propozycję zmian w budżecie gminy Łomianki na
rok 2011 r.
22 marca 2011 r. – wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Łomiankach dot. propozycji zmian
w budżecie przedstawionych przez burmistrza Dąbrowskiego. Na posiedzenie nie przybył (mimo pisemnego zaproszenia) ani Burmistrz Dąbrowski ani wiceburmistrzowie.
23 marca 2011 r. – posiedzenie Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany poświęcone możliwości udrożnienia ul. Pułkowej. Przedstawiono aktualną informację na temat trasy S-7, szacunki
ruchu na ulicy Pułkowej w ciągu najbliższych lat oraz plany
obsługi ruchu pasażerskiego dojeżdżającego do węzła komunikacyjnego Młociny.
SMW
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C zipowanie psów
tematEM
zastępczyM?

SMW

Do 2007 roku funkcjonował w Łomiankach podatek od posiadania psa. Stawka roczna wynosiła 10 zł co zaowocowało wpływem do budżetu
w wysokości 7 020 zł (dane z 2007 r.). Wykorzystując
prosty rachunek matematyczny można uznać, że
z obowiązku podatkowego wywiązali się właściciele 702 psów w gminie. Celem podatku było nie
tylko ściągnięcia funduszy dla gminy, ale miał on
wpływać na kontrolę ilości zwierząt oraz finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem czystości. Czy wpływał? Raczej nie, bowiem koszty
ściągnięcia i obsługi podatku znacznie przekraczały wpływy do budżetu gminy.

re strażnik może ukarać posiadacza psa mandatem
w wysokości od 20 do 500 zł.
W marcu portal lomianki.info opublikował tekst omawiający metodę elektronicznej identyfikacji psów
(tzw. czipowanie) oraz ankietę badającą opinie czytelników dotyczące tego tematu. Do czasu przygotowania tego artykułu w ankiecie wzięło udział ponad
230 osób, które wypowiedziały się w sprawie zasadności wprowadzenia czipowania psów w Łomiankach.
Poniżej publikujemy wyniki.
Opinie na temat elektronicznej rejestracji są podobne. Większość uważa, że psy powinny mieć mikroczipy, które pomogą w ich identyfikacji. Natomiast
wprowadzenie takiego obowiązku lub finansowanie
samego zabiegu przez gminę już budzi kontrowersje.
Wydaje się, że rejestracja psa w przypadku zaginięcia
zwierzaka pomaga nie tylko właścicielowi, ale również gminie – zmniejszając ilość zwierząt uznanych
za niczyje i przekazywanych (odpłatnie) do schroniska. Czy jednak gmina powinna wyręczać właściciela
w odpowiednim zabezpieczeniu własnego zwierzę-

Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
w 2008 r. zlikwidowała podatek. Wprowadzono zaś
możliwość poboru w gminie tzw. opłaty za posiadanie
psa, której wysokość i warunki płatności były uzależnione od rady gminy. Łomianki nie zdecydowały się
wówczas na wprowadzenie opłaty, głównie z uwagi na
wysokie koszty egzekucji i niską ściągalność.
Nie wszędzie jednak zrezygnowano z tego rozwiązania.
Czy uważasz, że elektroniczna identyfikacja psów jest...?
Np. w Giżycku opłata obowiązuje i wynosi 42 zł, w Jarosła28% bardzo ważna i powinna być obowiązkowa
wiu 50 zł. W obu miastach brak
jednak informacji na co wyko25% powinna być obowiązkowa, ale współfinansowana przez gminę
rzystywane są środki z opła25% powinna być dobrowolna, ale promowane przez gminę
ty. Inaczej jest np. w Poznaniu, który przyjął komplekso15% to temat zastępczy, nie warto się nim zajmować
we rozwiązanie: wprowadził
   7% nie mam zdania
opłatę (55 zł), z której zwolnił
właścicieli psów poddanych
WYNIKI SONDY PRZPROWADZONEJ NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO
zabiegowi sterylizacji lub kasODDANO 230 GŁOSÓW
tracji i psów nabytych w schronisku dla zwierząt. Wprowadził również obowiązek cia? W takim przypadku należałoby się również zastaelektronicznej rejestracji psów. Usługa ta wykony- nowić czy właściciele np. kotów nie powinni ubiegać
wana jest nieodpłatnie w klinikach weterynaryj- się o dofinansowanie zabiegów sterylizacji swoich
nych, które podpisały umowę z Urzędem Miasta. czworonogów? Warto znaleźć racjonalne rozwiązaRejestracja psa jest obowiązkowa tzn., że brak wsz- nie, które pomoże mieszkańcom i nie wprowadzi nieczepionego mikrochipa jest wykroczeniem, za któ- potrzebnych kontrowersji.

AKCJA ŁABĘDŹ
Dorota Aleksandrowicz

W jednym z ostatnich dni lutego, gdy wszyscy przy trzaskającym mrozie grzaliśmy się w domach, na
polu w Dziekanowie Polskim rozgrywał się dramat łabędzia. Pierwsze sygnały dotarły do Straży Miejskiej w ciągu dnia i nie były alarmujące – po polu chodzi łabędź. Ale po kilku godzinach chodzenia
w kilkunastostopniowym mrozie łabędź nie miał już siły stać na nogach. Miał szczęście, że był uważnie
obserwowany przez okno... Z pomocą ruszyła Pani Ewa, ale wstępna „przymiarka” do wielkiego, przerażonego i syczącego ptaka nie wyglądała zachęcająco... łabędź nie rozumiał, że to jego jedyna szansa
na przeżycie. Nastąpił etap konsultacji. Forum łomiankowskie, weterynarz, znajomi. Łabędź siedział
w ciemności na polu, a Pani Ewa działała. Gdy Straż Miejska ponaglona kolejnymi telefonami ruszyła
z interwencją, wszystko było zorganizowane. Pani Ewa czekała z kocem, łabędź czekał w zaspie, Ptasi
Azyl w warszawskim ZOO czekał na nowego pacjenta. Akcja nie była prosta, ale skończyła się sukcesem.
Łabędź został złapany i przewieziony do ZOO. Był wygłodzony, przemarznięty i miał zwichnięty staw
barkowy. Ale weterynarze byli dobrej myśli... i nie mylili się! Minęły 4 tygodnie i nasz łomiankowski
łabędź jest już na wolności. Z Ptasiego Azylu został przeniesiony do otwartego stawu przy wejściu do
ZOO. Po 3 dniach odleciał. Nikt nie wie dokąd... Ale jeśli na którymś z naszych jeziorek miał stałego partnera – to wrócił do niego! Może siedzi teraz w gnieździe i tłumaczy się z długiej nieobecności: opowiada
o Pani Ewie, o nieustraszonej łomiankowskiej Straży Miejskiej i o towarzystwie z Ptasiego Azylu...

6

Minęły 4 tygodnie
i nasz łomiankowski łabędź
jest już na wolności...

Martin SIMON
w KokKo art

AM
foto: Tomasz Mucha

W piątkowy wieczór, 4 marca br. w galerii Kokkoart odbył się koncert – przedstawianego w poprzednim numerze miesięcznika LOMIANKI.INFO – gitarzysty
Martina Simona wraz z nowym zespołem. Był to pierwszy koncert tej nowoutworzonej grupy.
Członkami zespołu, oprócz Martina są: Małgorzata Simon – skrzypce, Paweł
Mazurczak – kontrabas, Adam Różański – instrumenty perkusyjne.
Tego wieczoru licznie zgromadzona publiczność, w sympatycznej atmosferze mogła usłyszeć kompozycje, utrzymane w klimacie muzyki brazylijskiej.
Nie obeszło się bez bisów, a po zakończeniu prawie dwugodzinnego występu
koncert przerodził się w nastrojową i kameralną imprezę taneczną.

POZNAJ RADNĄ
Maria Jolanta Zalewska
Przewodnicząca Komisji Budżetowej

W Łomiankach mieszka od 1978 roku. Z wykształcenia
magister ekonomii. Absolwentka Uniwersytetu MariiCurie Skłodowskiej w Lublinie i podyplomowych studiów SGH (Finanse i Rachunkowość). Posiada Uprawnienia Ministra Skarbu do nadzoru spółek skarbu państwa,
Certyfikat Ministra Finansów. Zamężna. Dwie dorosłe
córki zamieszkałe w Łomiankach. Bezpartyjna.
Kontakt : e-mail: mariazalewska@op.pl

ZOBACZ FRAGMENTY KONCERTU na www.VIDEO.LOMIANKI.INFO

 Co Panią skłoniło do kandydowania do Rady Miejskiej? Czy to Pani pierwsza
kadencja?
Obserwując, niezmienione od lat, problemy dnia codziennego mieszkańców Łomianek: brak bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wody i kanalizacji, ulic bez
dziur, chodników, brak działań dla udrożnienia dojazdu do Warszawy, brak miejsc
w przedszkolach, brak środków na rozbudowę szkół, przy jednoczesnym podwojeniu dochodów (dochody budżetu 2005 r. – 40 mln., dochody 2009 r. – 103 mln.),
niewykorzystanie środków UE na wodę i kanalizację, skłoniło mnie do podjęcia
decyzji o kandydowaniu. Miałam już zaszczyt być Przewodniczącą Komisji Budżetowej w kadencji 1998-2002. Sukcesem w tamtej kadencji było m.in. zwiększenie
dochodów budżetowych, odzyskanie do majątku gminy gruntów, na których
wybudowany jest ICDS, utworzenie w gminie pierwszego LO. Wszystko to dzięki współpracy Burmistrza i Rady Miejskiej. Takiej owocnej współpracy dla dobra
Łomianek życzę Burmistrzowi i Radzie w tej kadencji.

DRUGI

AM

BAZAR ARTYSTYCZNY
Raz w miesiącu, w Galerii 41 organizowana jest impreza, będąca swoistą prezentacją wyrobów rękodziała przeróżnego
rodzaju. Od ceramicznych ozdóbek, poprzez biżuterię, malarstwo i grafikę aż po
wyroby kulinarne. Wszystko jest oczywiście na sprzedaż, można pooglądać, kupić, a przy okazji napić się herbaty bądź
kawy, porozmawiać, poinspirować się
i... poplotkować :)
Imreza jest cykliczna, więc zachęcam do
odwiedzenia galerii i bazaru artystycznego. A może ktoś z czytelników LOMIANKI.INFO odważy się pokazać swoje
rękodzieło? Zapewniamy promocję :)

 Jakie wartości są dla Pani najważniejsze?
Zostałam wychowana w duchu wartości chrześcijańskich i patriotycznych, w głębokim szacunku dla drugiego człowieka i te wartości uważam za najważniejsze,
a więc uczciwość w pracy samorządowej również. Pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoi nasza społeczność.
 Co jest Pani pasją, jakie ma Pani hobby?
Uwielbiam przyrodę, podróże i krajobrazy stąd
moją pasją jest turystyka, a więc wędrówki
górskie, leśne, każdą formę aktywnego wypoczynku. Lubię taniec, w tym salsę, a pasję tańca
odziedziczyły córki: Zuzanna i Magdalena.
Moją kolejną pasją są kwiaty i zajmowanie się
ogrodem, na które niestety brakuje mi czasu,
jak każdej kobiecie aktywnej zawodowo.
 Startowała Pani z Komitetu Twoje Łomianki, jednak obecnie nie należy Pani
do klubu o tej nazwie. Co jest przyczyną
tego stanu rzeczy?
Uważam, że w działalności samorządowej nie ma miejsca na kluby i dyscyplinę
klubową sprowadzającą się do zgodnego głosowania na sesji. Dla radnego
jedynym głosem słusznym są głosy i oczekiwania wyborców, bo dzięki ich głosom
zostali radnymi.
Niekiedy radni wybrani dzięki poparciu jakiegoś klubu lub partii, czują się jego
dłużnikami do tego stopnia, że wypełniają jego polecenia. Wolą przypodobać się
tym, którzy wstawili ich na listę wyborczą, niż realizować oczekiwania wyborców.
 Czego mieszkańcy Łomianek mogą oczekiwać od radnej Marii Zalewskiej?
W miarę możliwości realizacji postulatów i celów postawionych prze ze mnie
m.in. jawności finansów publicznych. Już widzę konieczność zmiany procedury
uchwalania budżetu w taki sposób, aby był czytelny dla mieszkańców i dla Rady,
poprzez odpowiednią szczegółowość planu wydatków (tj. co do paragrafu, a nie
tylko dział i rozdział). Dopiero wówczas widać na jakie cele przeznaczono podatki
mieszkańców. Będziemy to zmieniać.
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OSTATNIE ZIMY WSPOMNIENIE

Kinga Wójcicka

O tym, jak Kinga
pojechała na zawody
Jest zima, więc nie tylko musi być zimno, ale też
trzeba jeździć na nartach. Musi każdy, a że nie
każdy to robi, to jego strata. Ja jeżdżę i sprawia mi
to wiele radości tym bardziej, że czuję, że robię to
świetnie. Jestem urodzoną narciarką. Obiektywnych przesłanek, które mogłyby o tym świadczyć
właściwie nie ma, ale im mniej mam na potwierdzenie powyższego, tym bardziej się w tym utwierdzam. Dziwne? Może trochę.
W tym roku moje narciarskie szaleństwo trwało
6 (sic!) dni. Udałam się wraz z moją córką Zofią na obóz
narciarski – jego urok polega na tym, że człowiek nie
ogląda swojego dziecka przez 8 godzin dziennie. Czekam na to z utęsknieniem przez cały rok. Przygoda
rozpoczyna się podróżą autokarem, która trwa około
26 godzin (tak, 26 godzin w jedną stronę i nie jest to
podróż do Aspen). O tym, co taka podróż potrafi zrobić
z w miarę zwyczajnego i normalnego człowieka świadczy fakt, że w tym roku w autokarze popłakałam się
na projekcji filmu dla dzieci Alvin i Wiewiórki. Pobyt
przebiegał bez zakłóceń: jazda na nartach (co z tego,
że w ogromnej mgle i śniegu z deszczem), duże ilości
jedzenia, gra w tabu i rebusy (zasad gry w tabu nie
potrafię opisać w dwóch słowach, ale uwierzcie mi, że
zabawy jest z tym co niemiara).

WIOSNA.
Czas siewów. Czym będzie plon?
Mieszkamy w miejscu, gdzie możemy uprawiać ogrody. Ogrody kwiatowe, warzywne, angielskie (trawiaste),
francuskie (krzewiaste) lub ogrody łączące wszystkie powyżej wymienione.
Aby cieszyć oko pięknem plonu, najpierw musimy coś
zasiać. Wcześniej przygotować grunt (przekopać i spulchnić), zasilić w mikroelementy i wodę (nawożenie i nawilżenie). Wreszcie możemy starannie włożyć nasienie w glebę.
Robimy to z uwagą i skupieniem, przy pojedynczych nasionach, lub siejąc jak nasi dziadowie – rozrzucając nasiona przed siebie.
Czym jest nasienie? Szczelną skorupą otulającą życie,
życie rośliny, z której powstanie kwiat, krzew lub drzewo (one też mają kwiaty).
I to od warunków zewnętrznych zależy czy ziarno zgnije
w glebie, czy ususzy się na jej powierzchni, czy znajdując
dogodne warunki OTWORZY SIĘ, wchłonie wodę i wypuści korzenie ziemne oraz powietrzne tworzące roślinę.
Nasieniem jest każda nasza myśl, nawilżeniem i nawożeniem – każde działanie. Czy będzie plon/ kwiat? Zależy
tylko od nas samych.
Pozdrawiając wszystkich czytelników LOMIANKI.INFO
zapraszam serdecznie do siebie.
Barbara Banaszewska
Pracownia Ezoteryczna BB Herbaciarnia VIDI
ul. Warszawska 41 (Galeria 41),
www.tekira.pl, tel. 601 278 961

o 9.00 wypożyczyłam narty i pojechałam na górę,
opowiadając wszystkim, że ja na zawody i że w Krynicy ostatni raz byłam 12 lat temu. Im mniej to ludzi
obchodziło, tym więcej niestety mówiłam. Postanowiłam się tak zwanie rozjeździć i nie sprawdzać,
gdzie jest slalom i jak wygląda – po co miałam robić
jakieś próbne zjazdy, skoro już dawno ustaliłam, że
wygram. Koło 11.00 postanowiłam sprawdzić, jak się
mają sprawy. Znalazłam miejsce wiadome i okazało
się, że niestety spóźniłam się na zawody. Zaczęłam
więc błagać (z perspektywy czasu wiem już, że niepotrzebnie), żeby pozwolili mi jeszcze wziąć w nich
udział. Udało się. No i pojechałam. Wydawało się, że
pięknie. Na dole zobaczyłam listę z wynikami – uplasowałam się, że się tak wyrażę, na miejscu czwartym,
a różnica pomiędzy mną a zwyciężczynią wyniosła,
w przybliżeniu, sekund… 11. Cieszyłam się wtedy,
że nie zawsze dzielę się z innymi swoimi myślami
i że silne przeświadczenie o tym, że stanę na podium,
zostawiłam wyłącznie dla siebie. Cieszyłam się też,
że nie mam dziewięciu lat jak moja córka i nie wypada mi się popłakać – gdybym mogła, płakałabym
bardziej niż na Alvinie i Wiewiórkach, i to zgoła nie
ze wzruszenia.
Cóż, już za niespełna rok nowe zawody. To chyba oczywiste, kto je wygra.

NA DOBRY NASTRÓJ

Mgr inż. Patrycja Olszewska
Studio dietetyczne

Śnieg topnieje, zima odchodzi, a my zaczynamy odczuwać subtelny powiew wiosny. Coraz
dłuższy dzień i słoneczna aura sprawiają, że na nowo budzimy się do życia po zimowym lenistwie. Jednocześnie zbliżający się koniec zimy przynosi poczucie zmęczenia, osłabienie, spadek
odporności oraz często dodatkowych kilka kilogramów, które skutecznie psują nam humor.
Na szczęście wiosna to znakomity czas na przemiany. To doskonały moment na wprowadzenie zmian w diecie, oczyszczenie organizmu i przywrócenie sił witalnych. Z pomocą przychodzą nowalijki oraz świeże warzywa i owoce, bogate w błonnik i witaminy, które znakomicie
przyspieszą uśpioną przez zimę przemianę materii i pomogą przywrócić zgrabną sylwetkę.
Po zimie organizm odczuwa braki związane z niedoborem witamin i minerałów. Do tej pory podstawą codziennego jadłospisu były ciężkie, zawiesiste zupy i sosy oraz wysokokaloryczne dania mączne i mięsne, często zakąszane bombami kalorycznymi w postaci ciast z kremem. Następstwem tych poczynań są dość silnie odczuwalne przez nas kłopoty z koncentracją, wiosenne przemęczenie oraz złe samopoczucie. Nic więc dziwnego,
że z nastaniem wiosny nasze ciało i umysł same proszą o pomoc w przywróceniu równowagi i wigoru. Aby
oczyścić organizm z nagromadzonych toksyn, wzmocnić jego odporność i przywrócić mu pełnię zdrowia, należy dokonać kilku zasadniczych zmian w menu.
Nowalijki i pojawiające się świeże owoce i warzywa to znakomita dawka cennych witamin i minerałów,
a zarazem znikoma ilość kalorii. Starajmy się zatem, aby stanowiły
one podstawę posiłków każdego dnia. Pamiętać należy również
o produktach pełnoziarnistych, które dostarczają cennego
błonnika pokarmowego oraz wiele mikroelementów, głównie magnezu, potasu, cynku i wapnia. Tłuste i smażone mięso
zastąpmy częściowo rybami lub owocami morza oraz lżejszym
mięsem białym, przyrządzonym na grillu lub w piekarniku. Nie
zapominajmy również o produktach mlecznych, które znakomicie mogą i powinny uzupełnić naszą codzienną dietę.
Drobne modyfikacje naszej diety oraz wykorzystanie darów natury, pojawiających się wiosną głównie w postaci owoców i warzyw, to doskonały sposób na zregenerowanie naszego organizmu po ciężkiej i długiej zimie.
REKLAMA
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Przez ostatni rok oraz pięć i pół dnia narciarskiego wyjazdu uważałam, że w czym jak w czym, ale w narciarstwie jestem najlepsza – szóstego dnia były zawody.
Nie trudno się domyślić, że wynik pokazał coś zgoła
innego. Cieszę się jednak, że udało mi się przez ten
długi czas żyć w błogiej nieświadomości własnej niedoskonałości. Różnica pomiędzy mną i najlepszą zawodniczką wyniosła dwie sekundy – wtedy określiłam
to mianem dyskwalifikacji. Nie znałam jednak jeszcze
wtedy znaczenia tego słowa.
Na początku marca postanowiłam wybrać się na zawody (powiedzmy, korporacyjno-samorządowe) do
Krynicy. Skłamałabym, gdybym napisała, że nie jechałam po złoty medal i po puchar najlepszego narciarza.
Schody zaczęły się już na początku. Wyjazd opóźnił
się o jeden dzień, nie miałam więc szansy przejechania się trasą slalomu. Pozostali uczestnicy bardzo mi
współczuli, ale z miną luzaka mówiłam, że spoko luz,
nic się nie stało, będzie elegancko. Następnego dnia
obudziłam się o 7.00 i już o 8.00, na godzinę przed
otwarciem wyciągów, byłam pod stokiem – wiadomo, zawodnik musi wypożyczyć narty, zapiąć dobrze
kask i być pierwszy na górze. Jakież było moje zdziwienie kiedy okazało się, że wypożyczalnia jest czynna od 9.00, przed kasami kłębi się tłum ludzi, a kolejny tłum stoi już pod gondolką. Po wielkich trudach

alergia w ataku Wiosna

STREFA TYLKO DLA KOBIET

Ewa Kuchta – Redakcja portalu www.jaalergik.pl

Większość ludzi uwielbia wiosenne miesiące. Przyroda budzi się do życia,
wszystko ładnie zaczyna kwitnąć, pachnie kwiatami, jest cieplej i weselej
na dworze. Jednak nie wszyscy cieszą się nadejściem wiosny. Dla alergików jest to pora ataku wszelkiego
rodzaju alergenów, m.in. pyłków
traw i drzew. Już nawet pojawiło
się hasło „alergia wiosenna”, które
sygnalizuje, że miesiące takie jak
marzec, kwiecień czy maj należą
do najgroźniejszych dla alergików.
Alergia i wiosna to nie jest dobre
połączenie.

Alergia wiosenna – jak przygotować się do ataku

Jeśli poprzedniej wiosny zauważyliśmy niepokojące objawy i nie mieliśmy czasu
wykonać testów alergicznych, to przed nadejściem kolejnych wiosennych miesięcy powinniśmy się zgłosić do alergologa i znaleźć chwilę czasu na wykonanie
testów. Wiadomo – idzie wiosna, idzie alergia, tego nie powstrzymamy. Jednak
możemy złagodzić skutki wiosennego uczulenia, np. zastosować immunoterapię.
W przypadku szczepionek odczulających trzeba pamiętać, że marzec jest złym
miesiącem rozpoczęcia terapii. Już w okresie zimy powinniśmy się przygotować
na alergię wiosenną. Szczepionki odczulające warto zastosować przed okresem
pylenia, czyli jeszcze w styczniu bądź lutym. Dlatego warto wykonać test w kierunku alergii przed nastaniem wiosny. Terapię należy zakończyć przed okresem
pylenia. W ten sposób, kiedy nastanie marzec, kwiecień i maj to alergia wziewna
spowoduje mniej dolegliwości.
Objawy kataru siennego, czyli kichanie, świąd, przekrwienie śluzówki nosa,
kaszel poranny i bóle głowy, zaczynają się pojawiać zwykle pod koniec marca
lub na początku kwietnia. Początkowo przypominają przeziębienie, ale alergicy
wiedzą, że marzec i kwiecień oznaczają rozpoczęcie sezonu kataru siennego.
Alergia wziewna daje o sobie znać i dla alergików wiosna bywa bardzo uciążliwa. Media zdają sobie sprawę z istnienia czegoś takiego jak alergia wiosenna,
więc marzec, kwiecień i maj są miesiącami, w których rozgłośnie radiowe i prezenterzy pogody w telewizji zaczynają podawać komunikaty na temat stężenia
pyłków i zarodników pleśni.

Alergia i wiosna – przegląd alergenów

MARZEC: Początek wiosny oznacza pylenie drzew. W marcu królują olsza i leszczyna, które zaliczają się do grupy o dużym zagrożeniu dla alergików. Anomalie
pogodowe takie jak ciepłe i słoneczne dni w styczniu mogą przyśpieszyć pylenie tych drzew, więc ataku możemy się spodziewać już w lutym. Marzec również
sprzyja rozprzestrzenianiu się zarodników przez pleśnie. Ciepłe dni wiosenne,
duża wilgotność i brak opadów niestety sprzyjają emisji zarodników pleśni.
KWIECIEŃ: Alergia wziewna na pyłki olszy i leszczyny już nie jest taka groźna.
Kwiecień to miesiąc zakończenia pylenia tych drzew, ale przez jakiś czas w powietrzu mogą się unosić ich pyłki. Kwiecień jest uciążliwy dla osób uczulonych
na pyłek brzozy, który również uznawany jest za niebezpieczny. Warto pamiętać,
że brzoza pyli w godzinach popołudniowych. W tym miesiącu występuje duże
stężenie zarodników pleśni.
MAJ: Alergia na brzozę już mniej dokucza w maju, ponieważ kończy ona pylenie.
Za to w powietrzu zaczyna unosić się pyłek babki oraz traw. W maju zwiększa się
aktywność zarodników pleśni i to one stanowią największe zagrożenie. W maju
pojawiają się również mniej groźne pyłki sosny, szczawiu i pokrzywy.
Na szczęście wiosna to nie tylko wszechobecne pyłki, ale również deszcze,
które przynoszą ulgę alergikom. Oczyszczają one powietrze z alergenów,
więc po wiosennym deszczu można spokojnie wybrać się na spacer.

...................................................
Artykuł zamieszczony w ramach akcji informacyjnej
„Nie daj się alergii”.
Więcej na temat akcji na stronie www.jaalergik.pl

KM

na diecie

Wiosna to czas pobudki dla organizmu. Coraz dłuższe i cieplejsze dni, więcej słońca
i zbliżające się lato motywują nas do, brzydko mówiąc, "wzięcia się za siebie". Brzydko, bo brzmi jakbyśmy musiały to zrobić. A przecież, zgodnie z zasadami pozytywnego myślenia, chcemy lepiej wyglądać i lepiej się czuć. Zmiany na ogół zaczynają
się od diety. Nie będziemy tu skupiać się na zagrożeniach, generalnie wychodzimy
z założenia, że aby stosować jakąkolwiek dietę bez konsultacji z lekarzem, należy
być zdrowym. Jeżeli jesteśmy statystyczną kobietą zapewne wybierzemy dietę proteinową dr. Dukana. Z pewnością widziałyśmy już jej efekty wśród znajomych czy
celebrytów. Mało prawdopodobne byśmy jeszcze nie wiedziały na czym ona polega, ale dla przypomnienia nie zaszkodzi podanie kilku zasad.

I – faza uderzeniowa, czyste proteiny.
Ten etap trwa około 5 dni, jemy wyłącznie
chude mięso i wędliny wołowe lub drobiowe, ryby, owoce morza, podroby, jajka,
chudy nabiał, to wszystko w ilościach dowolnych plus 2 łyżki otrąb dziennie.
II – faza równomiernej utraty wagi.
Proteiny + warzywa stosowane naprzemiennie w rytmie 5/5 lub 1/1 (np. dzień
protein/dzień protein i warzyw), dozwolone są wszystkie warzywa poza strączkowymi, avocado, kukurydzą i ziemniakami. Marchewka i buraki w ilościach
ograniczonych, 3 łyżki otrąb dziennie
(np. w postaci chlebka). Faza trwa do
osiągnięcia satysfakcjonującej nas wagi.
W każdej fazie diety pijemy dużo wody,

herbat ziołowych, możemy pić kawę
z mlekiem oraz w zastępstwie słodyczy
napoje słodzone słodzikiem (np. cola
light). Do smaku dodajemy przyprawy,
musztardę, korniszony, przecier pomidorowy, sok z cytryny. Ograniczamy do
minimum sól, codziennie maszerujemy.

Więcej informacji:
"Metoda doktora
Dukana",
wyd. Otwarte

Jak każda dieta i ta będzie od nas wymagać odrobiny silnej woli i wytrwałości,
głównie w odmawianiu sobie smakołyków. Zmienna pogoda i wiosenne przesilenie
z pewnością nam nie pomogą, ale przecież nikt nas do niczego nie zmusza, po prostu chcemy i dlatego nam się uda. :] Jeżeli tylko przetrwamy pierwsze 2 tygodnie
diety (najtrudniej odzwyczaić się od jedzenia chleba), dalej mamy już z górki. Nawet
jeśli nie do końca przestrzegamy zasad, np. nie wyobrażamy sobie dnia bez owoców,
powinnyśmy chudnąć w tempie minimum 3,5 kg miesięcznie. 3 miesiące diety –
czyli mniej więcej tyle czasu, ile pozostało do wakacji to już ponad 10 kg mniej!

CHLEBEK Z OTRĄB
Wymieszać: 6 łyżek otrąb pszennych,
3 łyżki otrąb owsianych, łyżeczkę proszku
do pieczenia, odrobinę soli, 3 czubate łyżki serka (homogenizowanego naturalne-

go, Tosca, Philadelphia itp.) i jedno jajko.
Przelać do małej foremki wysmarowanej
olejem, piec około 25 minut w temp. 200
stopni C. Taka ilość otrąb musi wystarczyć
na 3 dni.

Dieta proteinowa na codzień nie jest zbyt uciążliwa. Do pracy możemy zabierać serki,
jogurty, chude wędliny, w fazie naprzemiennej sałatki. W domu przyrządzamy 1000
potraw z kurczaka i ryby. Ale jak przetrwać zbliżające się święta? Bez obaw, potrawy
wielkanocne są jakby stworzone dla tej diety. Możemy przecież jeść jajka – symbol
odrodzenia i sił witalnych – podane np. z jogurtem, szczypiorkiem i kawiorem. Jest
łosoś, wędliny drobiowe, pieczone mięsa, rozmaite wiosenne warzywa, pasty rybne
z twarożkiem, chlebek z otrąb i co tylko przyjdzie nam do głowy w ramach dozwolonych produktów. Nie odmawiajmy sobie również drobnych i zupełnie niegroźnych
przyjemności. Okazuje się, że możemy upiec smaczne ciasto bez mąki, cukru i o małej zawartości tłuszczu. Proponuję sprawdzony sernik.

Sernik wielkanocny
Zmiksować: 0,5 kg białego sera (najlepiej
twarogowego lub mielonego), ok. 10-20
(wg smaku) rozkruszonych tabletek słodziku, kilka kropli zapachu do ciasta (np.
waniliowy, migdałowy) i 1-2 jajka. Małą

formę (ok. 10x25cm) posmarować olejem,
przelać masę i wstawić na godzinę i 10 minut do piekarnika nagrzanego (nawiew
góra/dół, środkowy ruszt) do 170 stopni C.
Po wyjęciu z pieca ciasto opadnie, zostawiamy je do całkowitego ostygnięcia.

Takie ciasto możemy jeść w zasadzie w dowolnych ilościach, jednak generalnie starajmy się ograniczać spożycie słodziku (to samo dotyczy napojów light), który co
prawda nie zawiera wielu kalorii, ale powoduje wzrost apetytu. Życzę nam wszystkim LEKKICH ŚWIĄT. :]
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Obudź talent!
Zdjęcia: SHUTTERSTOCK

AkADemiA AutOkreAcji

fotografia / malarstwo
rysunek / ceramika / teatr...

ty
sztastyczne
r
a
W arty

www.apartpoint.pl / ŁOMIANKI / ŁYŻWIARSKA 5 / TEL. 603 371 170
Francuzi trafnie ujęli zjawisko rutyny dnia codziennego „métro,
boulot, dodo” (metro, praca, spanie). Jeśli dorzucić jeszcze czas
spędzany przed ekranem telewizora lub komputera, to się okaże,
że i my rzadko zdobywamy się na większą i bardziej różnorodną
aktywność. A gdyby tak spróbować czegoś nowego ?

D
D

la tych którzy chcieliby przerwać monotonie codzienności, odkryć lub obudzić swój talent, zmierzyć się z artystycznym tworzywem, by przekonać
się, że każdy może być twórcą - proponujemy
skierować swe kroki do Akademii Autokreacji. Mieści się ona
w Dąbrowie Leśnej przy ulicy Łyżwiarskiej 5 w urokliwym
domu pośród drzew. To tu Andrzej Przygodzki prowadzi
swoje nietuzinkowe przedsięwzięcie: Akademię Autokreacji
oraz galerię sztuki AP ART POINT, gdzie swoje prace prezentują młodzi twórcy.
W ramach Akademii Autokreacji można uczestniczyć
w warsztatach plastycznych (malarstwo, rysunek, collage),
fotograﬁcznych, ceramiki, literackich, teatralnych, jak również uczestniczyć w prezentacjach dotyczących różnych
dziedzin sztuki.

ANImATORzy - AmATOROm!
- Animatorzy prowadzący u nas zajęcia to profesjonaliści
z doświadczeniem, również pasjonaci w swoich dziedzinach - podkreśla Andrzej Przygodzki.
- Zachęcamy uczestników do samodzielnego odkrywania
i rozwijania swoich możliwości twórczych, bo w każdym
z nas drzemie talent, lecz proza codzienności utrudnia nam
jego ujawnienie - dodaje twórca Akademii Autokreacji.
A Tu RADOścI NAm TRzebA!
Stephen King, choć jest znanym autorem budzących
nieraz grozę u czytelników dreszczowców, napomina jed-

nak adeptów literatury: „Nic
ci nie wyjdzie, jeśli będziesz to robił (w tym wypadku pisał) bez radości!”.
Radość jaką daje twórcza
zabawa - obojętnie: pędzlem, aparatem fotograﬁcznym, słowem, gestem - jest

antidotum na dręczące nas stresy, niepokoje i jednostajność naszych codziennych poczynań. Na owe - nie tylko
francuskie - métro, boulot, dodo.
Zajęcia w formie warsztatów odbywają się w niewielkich
grupach. Dzięki temu osoba prowadząca może poświęcić
swoją uwagę, udzielając konkretnych merytorycznych wskazówek indywidualnie każdemu z uczestników.
Dodatkową zaletą kameralnych zajęć jest fakt, że każdy ich
uczestnik może skonfrontować swoje dokonania z pomysłami innych, wymienić uwagi i doświadczenia, po prostu
cieszyć się twórczością wraz z innymi. A radość przeżywana
razem jest radością pełniejszą.

DLA KAżDegO!
Warsztaty Akademii przeznaczone są zarówno dla dorosłych, młodzieży jak i dla dzieci (zajęcia w różnych
grupach wiekowych). W dorosłych mogą obudzić nieco
„zapomniane” dziecko, uaktywnić drzemiącą w nich fantazję. Młodzież - nauczyć inspirujących, bardziej zaawansowanych technik tworzenia niż prezentowane w szkole.
U dzieci zaś - wyzwolić nieskrępowaną, twórczą aktywność połączoną z zabawą.
- Każdy cykl warsztatów zostanie uwieńczony prezentacją
osiągnięć uczestników - podkreśla Andrzej Przygodzki.
- Dodatkowo ich prace będziemy wysyłać na różne konkursy. Zamierzamy również organizować wystawy lub wieczory autorskie, nie koniecznie tym najbardziej znanym
i nie koniecznie tylko uczestnikom naszych zajęć.
zatem - na pewno będzie ciekawie!
Prezentacje warsztatów, w ramach
dni otwartych na początku maja.

Warto przyjść, zobaczyć
i - wziąć udział!

Aleksander Bukowiecki

Pojazd szynowy już za rok!
Juliusz Wasilewski

Wszystko wskazuje na to,
że już w przyszłym roku
mieszkańcy Łomianek
będą mogli podróżować
pojazdem szynowym.
29 lutego, w auli ICDS, odbyło się spotkanie
konsultacyjne w sprawie przebiegu trasy pojazdu szynowego.
– Nasze modlitwy zostały wysłuchane – przeczytał
z kartki burmistrz Tomasz Dąbrowski – pojazd szynowy, którym pojedziemy szybko, wygodnie i bezpiecznie do Warszawy, niebawem stanie się faktem!
Stefan Denmarkiewicz – prezes nowej spółki gminnej „PojSzyn Łomianki” – podał w skrócie najważniejsze informacje dla pasażerów. Spółka na początku
będzie dysponowała jednym, najnowocześniejszym,
składem, jeżdżącym wahadłowo z przystanku pod
ICDS-em do stacji metra Młociny. Czas przejazdu
w jedną stronę to około 8 minut. Zaawansowane są
rozmowy z inwestorem hipermarketu Auchan w sprawie przystanku przy ul. Brukowej, z którego będą korzystać mieszkańcy Dąbrowy. Budowa trakcji pojazdu
szynowego ma się rozpocząć jesienią bieżącego roku
i – jeśli pogoda dopisze – potrwa około 12 miesięcy.
– Mam nadzieję, że we wrześniu przyszłego roku pojedziemy do Warszawy pojazdem szynowym – zakomunikował wiceburmistrz Piotr Rusiecki.

Nie chcemy mieszkać na peronie!
Wszystko wskazywało na to, że spotkanie zakończy
się w miłej i przyjaznej atmosferze, jednak – jak się
okazało – wielkie kontrowersje wywołała informacja
o przebiegu trasy pojazdu szynowego. Prezentacja na
ten temat została brutalnie zakłócona przez Stowarzyszenie „Obrona przed szynami”, którego człon-

Spółka „PojSzyn Łomianki” na początku będzie dysponowała jednym, najnowocześniejszym,
składem, jeżdżącym wahadłowo z przystanku pod ICDS-em do stacji metra Młociny

kowie, głównie mieszkańcy osiedli Łomianki Centralne i Łomianki Majowe, nie zgodzili się z planowanym
usytuowaniem trasy.
– Nie chcemy mieszkać przy peronie! Nasze domy i nasze
dzieci są zagrożone! – krzyczał przez megafon Janusz
Gładko, przewodniczący Stowarzyszenia. Wtórowała mu starsza kobieta przepasana taśmą odblaskową.
Po chwili na salę wniesiono długą szynę tramwajową,
która z hukiem wylądowała na stole prezydialnym.
Członkowie Stowarzyszenia rozdawali ulotki z optymalnym przebiegiem trasy pojazdu szynowego, która
ich zdaniem powinna prowadzić przez ulice Dąbrowy
Leśnej, gdzie nie ma autobusu, więc mieszkańcy mają
największy problem z dojazdem do Warszawy. Koncepcja ta wzbudziła ostre protesty obecnych na sali
mieszkańców Dąbrowy. Podważano też kompetencje
prezesa spółki PojSzyn Łomianki, a szczególnie zwracano uwagę na jego rzekome powiązania rodzinne
z dostawcą taboru – firmą
Denmark ZugMachine.

Jest kompromis!

Janusz Gładko – Prezes Stowarzyszenia „Obrona przed Szynami”
domagał się przeniesienia trasy pojazdu szynowego do Dąbrowy Leśnej,
której mieszkańcy mają największy problem z dojazdem do Warszawy

Burzliwa debata trwała do
późnych godzin nocnych.
Z wielkim trudem osiągnięto kompromis, polegający
na ustaleniu, że trasa pojazdu szynowego będzie
przebiegała wzdłuż wału
przeciwpowodziowego nad
Wisłą – od Dziekanowa Polskiego do Burakowa, z przystankiem w Kępie Kiełpińskiej. Koncepcję taką ostatecznie poparli radni ze

wszystkich klubów oraz mieszkańcy Dąbrowy. Jan
Grądzki z klubu „Łączą nas Łomianki” zauważył nawet, że rozwiązanie polegające na połączeniu Łomianek z Łomiankami jest na tyle ważne, że od początku
ujęto je w nazwie klubu.
Radni z klubu Platformy Obywatelskiej, dla których odsunięcie szyn od centrum miasta wpisuje się
w hasło wyborcze „Z dala od polityki”, po krótkiej konsultacji z przewodniczącym łomiankowskiego Koła
PO również zaaprobowali kompromis. Poczucie odpowiedzialności i troska o dobro mieszkańców zwyciężyło.
Projekt zyskał poparcie komisji technicznej i budżetowej, które pozytywnie zaopiniowały podłączenia sieci trakcyjnej łomiankowskiego pojazdu szynowego do słupów wysokiego napięcia w Burakowie,
co – jak wyliczyła pani skarbnik – obniży znacząco
koszty eksploatacji oraz skróci czas realizacji inwestycji do około 10 miesięcy. Podkreślono też, że pojazd
szynowy może spełnić ważną rolę przy przewożeniu
worków z piaskiem oraz wolontariuszy, w przypadku
zagrożenia powodzią.
Wszyscy radni (oprócz radnego Pawła Nastuli, który
zasnął około północy) jednogłośnie zobowiązali burmistrza do szybkiego wykupu działek wzdłuż wału
i do podjęcia rozmów z władzami Młocin w sprawie
ewentualnego rozważenia możliwości przedłużenia
w przyszłości trasy pojazdu szynowego w kierunku
Warszawy.

Staszek ze szwagrem
Nad ranem, gdy wszyscy rozchodzili się do domów,
głośno jeszcze dyskutując, do auli ICDS wszedł pchając dwukołowy wózek pan Staszek ze szwagrem –
załadowali szynę na wózek i zadowoleni pojechali
w kierunku skupu złomu przy ul. Kasztanowej.
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Bezpłatny program aktywności zawodowej kobiet
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZRÓB COŚ DLA SIEBIE ZA DARMO!!!

„Aktywna Kobieta – Szczęśliwa Rodzina”
Program skierowany jest do kobiet nieaktywnych zawodowo i obejmuje:
1. Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych – 32 godziny
2. Indywidualny trening osobisty – coaching
Ilość grup w całym projekcie – 3;
Ilość osób w grupie – 15;
Zajęcia w cyklu czterech jednodniowych modułów (soboty).
W programie m.in.:
– COACHING czyli trening umiejętności osobistych, jedna z najpopularniejszych
ostatnio metod aktywizacji zawodowej. Jest on skierowany do osób, które zamierzają poprawić swoje funkcjonowanie w życiu, w pracy w kontakcie z innymi ludźmi. Dla tych którzy radzą sobie w życiu dosyć dobrze, a chcą jeszcze
lepiej. Pragną na przykład szybciej osiągać swoje cele życiowe i zawodowe, nauczyć się skutecznie komunikować, radzić sobie ze stresem, przygotować się do
nowych obowiązków. Podczas coachingu ludzie odkrywają uśpione zdolności
i mogą się lepiej rozwijać. W czasie sesji coachingowych, wykorzystywane są
różnego rodzaju ćwiczenia i techniki. Mają one pomóc w praktyczny sposób
wprowadzać zmiany w życiu i w pracy. Zajęcia te prowadzą doświadczeni fachowcy, wykwalifikowani trenerzy z warszawskich ośrodków szkoleniowych.
– OPIEKA NAD DZIEĆMI (2-7 lat)

Terminy rozpoczęcia:
I cykl – maj – czerwiec 2011 (NABÓR TRWA)

Dokumenty niezbędne przy rekrutacji do pobrania na stronie:

www.szczesliwakobieta.edu.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wynik rozmowy kwalifikacyjna.
KONTAKT: tel.: (022) 497 97 98
e-mail: nasza@krainafantazji.pl

PATRONAT MEDIALNY
www.LOMIANKI.INFO
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WARUNKU UCZESTNICTWA:
1. oświadczenie o braku zatrudnienia przez okres trwania kursu
2. miejsce zamieszkania – woj. mazowieckie (Powiat Warszawski Zachodni i Czosnów)
3. wykształcenie minimalnie średnie
4. duża motywacja oraz poczucie humoru w trakcie zajęć

Brzuszkowe od(l)ewy
Ewa Nowobilska-Gryziak mieszka od 8 lat w Łomiankach. Z wykształcenia fotograf, studiowała charaktryzację
i stylizację teatralną oraz... niezwiązany ze sztuką – marketing polityczny.
Pomysł na robienie gipsowych brzuszków ciążowych pojawił się kiedy siostra Ewy zauważyła, że za granicą – w Kanadzie czy Niemczech – wykonuje się różne pamiątkowe
odlewy. Czemu więc nie zrobić odlewu ciążowego brzuszka? Artystka uznała, że to wspaniały pomysł na zachowanie pamiątki z tego, choć często trudnego, to jednocześnie
pięknego okresu życia kobiety, jakim jest ciąża. Pierwszy
odlew zrobiła koleżance, potem – jako, że również w tym
czasie była w ciąży – odwzorowała własny brzuszek. Mimo
doświadczenia w robieniu odlewów, dopiero po kilku
miesiącach artystka doszła do stuprocentowej wprawy.
"Mateczniki to propozycja dla osób, które są otwarte na
świat, może trochę dla tzw. dusz artystycznych, dla osób,
które pragną mieć niepowtarzalną pamiątkę, a przede
wszystkim dla rodziców, którzy świadomie odczuwją ma-

Tak powstaje "Matecznik"
– niepowtarzalna pamiątka z okresu ciąży

cierzyństwo – cieszą się z ciąży z rodziną." – podkreśla
artystka.
Wykonanie odlewu trwa około dwóch tygodni, jednak ta
część procesu, w którym uczestniczy "modelka w ciąży"
to około 20 minut, najczęściej w domu przyszłej mamy.
"Brzuszek, zabezpieczony wazeliną lub kremem, obkładany
jest bardzo cienką warstwą plasterków gipsowych. Ta wstępna forma – negatyw – waży około 1 kilograma – jest to bardzo
lekkie. Dopiero potem, już w swojej pracowni w Dziekanowie
Leśnym, wykonuję pozytyw, maluję, oprawiam w ramy..."
Ciekawą propozycją jest plan zorganizowania warsztatów,
podczas których przyszłe mamy i tatusiowie mogą uczestniczyć w robieniu odlewów. W rodzinnej atmosferze przy
pomocy pomysłodawczyni, ale przede wszystkim przy
udziale całych rodzin, będą mogły powstać te niepowtarzalne pamiątki. Szczegóły i terminy warsztatów dostępne
na stronie www.mamatecznik.pl
Ewa oprócz wykonywania "brzuszków" zajmuje się produkcją i stylizacją mebli, malarstwem i fotografią.

Ewa Nowobilska-Gryziak
plastyk stylista
tel. 602 528 674
mama@mamatecznik.pl
www.mamatecznik.pl

Trafiona Zatopiona
21 marca, jak co roku, uczniowie z łomiankowskich szkół
pożegnali zimę, a przywitali wiosnę. Tradycyjnie dzieci
przygotowały kukły przedstawiające Marzannę – uosabiającą
zimę, która ustępuje siłom odradzającej się natury.

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim bardzo uroczyście pożegnala
zimę. W ciągu dnia dzieci brały udział w konkursach i zawodach. Zerówka
przygotowała przedstawienie. Po lekcjach młodsze klasy poszły nad jeziorko
komisyjnie spalić Marzannę.
Ekologiczna kukła ze słomy i krepiny, przygotowana w ramach zajęć na świetlicy, czekała już od kilku dni. Nad jeziorkiem, po odczytaniu okolicznościowego wierszyka, do czynu przystąpili Strażacy z Remizy w Dziekanowie Polskim.
Podpalona Marzanna zapłonęła pięknym ogniem. Dzieciaki głośno, chóralnie odśpiewały wiosenne piosenki, a po ugaszeniu ognia poszły w kierunku
Czosnowa, na spacer w poszukiwaniu oznak wiosny.

Dziekanów Polski / fot. Dorota Aleksandrowicz

Sadowa / fot. mm

Dziekanów Polski / fot. Anna Madej
Sadowa / fot: mm

Sadowa / fot: mm

W Szkole Podstawowej w Sadowej, w ramach Święta Wiosny, dzieci poznały legendy
i tradycje ludwoe związane z Marzanną. Wystawiły też przedstawienie dla swoich rówieśników. Nie odbyło się bez konkursów, podczas których dzieciaki za brawurowo wykonane wiersze i piosenki otrzymały słodkości.
Po części artystycznej dzieci wraz z Panią Dyrektor i Paniami Nauczycielkami, trzymając
dumnie swoje Marzanny, przemaszerowały ulicami Sadowej.

>>> Zobacz więcej zdjęć na www.LOMIANKI.INFO
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Aleksandra Moraczewska

Bądźmy eco – kompostujmy!
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Kompostowanie to cud obiegu materii. Fascynujący proces, w którym z prawie niczego powstaje nowe coś o ponad wartości. Kompost to taki eliksir,
kwintesencja i kumulacja.
A wystarczy tylko odpowiednie podłoże i zbita z desek rama (koniecznie ażurowa, żeby zapewnić kompostowi dostęp powierza), aby powstał obszar produkcji „eliksiru”. Dalej wystarczy już tylko sypać i wyrzucać roślinne odpadki
z produkcji obiadu, trawę z koszenia, rośliny po przekwitnięciu, fusy herbaciane lub kawowe, skorupki jaj, a nawet popiół z kominka.
Z dnia na dzień usypuje
się cudny kopczyk, z którego w następnym sezonie
powstanie ziemia, bogata
w odżywcze składniki.
Jestem fanką kompostowania. Fascynujące dla mnie
jest, że wystrczy rok, by
z kupy liści i zielska powstała
ziemia – próchnicza, w najwww.euro-matex.pl
lepszym gatunku.
W kompostowaniu uwielbiam jego aspekt ekologiczny – nic się nie marnuje.
Autentycznie serce mnie boli kiedy mam wrzucić do kosza na śmieci skórkę
banana czy obierki z jabłka, bo wiem, że to wszystko zasili jedynie śmietnisko... a śmieci u nas pod dostatkiem, więc po co dokładać więcej.
Naprawę każdy posiadacz ogródka może mieć u siebie pojemnik do kompostowania. Niekoniecznie wielki. Spokojnie można się zadowolić całkiem niedużym, powiedzmy 300 litrowym, pojemnikiem.
Można kupić gotowy kompostownik,
wykonany z tworzywa, który nie dość, że
spełni swoje funkcje, to jeszcze całkiem
nieźle wygląda, a wykonany z plastiku
w kolorach maskujących (zieleń w przeróżnych odcieniach) jest w stanie stać
niezauważony w rogu działki za królującymi w naszych ogrodach tujami. To,
co przez sezon czy dwa „wyprodukuje”,
można rozrzucić w miejscach w ogrodzie,
których nie opanował trawnik, by zasilić rośliny (choćby te tuje) glebą próchniczą, bogatą w minerały, a rośliny odwdzięczą nam się na swój sposób i będą
po prostu pięknie rosły.
Z rad praktycznych: nie wrzucajmy do kompostownika odpadków zwierzęcych (mięsa, kości) jeśli nie chcemy mieć nieproszonych gości, np. szczurów;
niektóre liście nie nadają się do komposowania (te, które mają dużo garbników, np. liście orzecha włoskiego), nie kompostujmy liści kasztanowca zainfekowanych szrotówką; kłącza perzu lepiej wyrzucić do kosza, bo ta roślina
o wielkiej żywotności może nie dać się przerobić na ziemię.
Kompostownik musi mieć dostęp powietrza oraz odpowiednią wilgotność,
dlatego latem w szególnie suchym okresie można go dodatkowo podlewać.
W sprzedaży są specjalne preparaty zawierające bakterie, które przyspieszają rozkład materii. Dobrze jest również przesypywać kompostowaną materię
warstwą ziemi.

KWIECIEŃ W OGRODZIE
Wiosna jest najpiękniejszą, a zarazem najpracowitszą porą roku dla każdego
ogrodnika. Po zimie należy wykonać wiele prac porządkowo-pielęgnacyjnych.
KWIECIEŃ – to najwyższa pora, aby zabrać się za wiosenne porządki. Przede
wszystkim należy zagrabić i usunąć zanieczyszczenia z trawnika i grządek oraz
przeprowadzić nawożenie. Trawę dobrze jest mocno zgrabić, wyczesując z niej
suche źdźbła. Należy również, gdy się nieco ociepli, usunąć okrycia zimowe
z krzewów oraz bardziej wrażliwych bylin i traw. Z krzewów róż usunąć kopce,
okopać je oraz przyciąć, usuwając jednocześnie uszkodzone i chore pędy.
Cięcie: Cięcie róż należy przeprowadzić tak, by najwyższe oko pędu było skierowane na zewnątrz. W kwietniu przeprowadza się również cięcia pielęgnacyjne i prześwietlające innch krzewów i drzew. Krzewy kwitnące wiosną należy ciąć
zaraz po przekwitnięciu.
Rozmnażanie: Ten miesiąc to również odpowiednia pora na dzielenie i sadzenie bylin kwitnących latem i jesienią. Starsze, rozrośnięte kępy dzieli się na
mniejsze i sadzi na nowo.
Siewy: Można już też wysiać prosto do gruntu bardziej wytrzymałe na chłody
rośliny jednoroczne takie jak: nasturcje, kosmosy, ślazówki, nagietki, słoneczniki
czy kocanki oraz zioła takie jak pietruszka, koper, kminek i kolendra.
Sadzenie: Jeśli planujemy wysadzenie drzew lub krzewów owocowych należy to zrobić najpóźniej w II połowie kwietnia – zwieksza to szansę, że dobrze
się przyjmą. Przez cały miesiąc można sadzić krzewy róż – sadzenie wiosenne
jest najbardziej optymalne dla tych pięknych roślin. Pod koniec miesiąca należy
posadzić cebule mieczyków, acidantery dwubarwnej zwanej mieczykiem abisyńskim i krokosmii.
Kwiaty kwitnące w kwietniu: krokusy, narcyzy, pierwiosnki, puszkinie,
hiacynty, cebulice, szachownice, śnieżniki, tulipany, bratki, sasanki, bergenie,
fiołki wonne, stokrotki. Pod koniec kwietnia zakwitają floksy szydlaste, goryczki
i serduszka okazałe.
Krzewy kwitnące w kwietniu: forsycje, magnolie gwiaździste, pigwowiec, złotolin, mahonia pospolita, krzewinki barwinka, tawuła wczesna (II połowa miesiąca), porzeczka krwista (przełom IV i V).
Drzewa kwitnące w kwietniu: na przełomie kwietnia i maja kwitną drzewa i krzewy owocowe, a efekt jest taki, że jeśli nam warunki pozwalają warto
posadzić parę egzemplarzy!
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10 lat Stowarzyszenia

NASZE ŁOMIANKI
Ewa Pustoła-Kozłowska
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25 lutego b.r. Stowarzyszenie Nasze Łomianki obchodziło
10-lecie swej działalności. Stowarzyszenie, które początkowo
nazywało się Regionalne Stowarzyszenie Promocji Łomianek powołano z inicjatywy Wojciecha Krawczaka, który też
został pierwszym jego prezesem. Po przedwczesnej śmierci W. Krawczaka kolejnymi prezesami byli: Józef Wierzbicki,
Jerzy Kostowski oraz przez ostatnie dwie kadencje Andrzej
Kaliński. Stowarzyszenie nie jest liczne (ok. 50 członków),
ale z gronem wspomagających sympatyków wiele zrobiło
dla Łomianek. Najbardziej znaczącym i widocznym znakiem
działań Stowarzyszenia było redagowanie przez prawie 8 lat,
miesięcznika Nasze Łomianki (wydawca Drograf). Pismo to
przedstawiało najbardziej istotne problemy naszego miasta związane z jego zarządzaniem, infrastrukturą, ochroną
środowiska itp. Cenne było prezentowanie mieszkańców:
przedsiębiorców, artystów, sportowców, przedstawicieli
władz. Dużo miejsca poświęcano dziejom regionu.
Artykuły historyczne zamieszczane w gazecie zostały następnie zebrane, uzupełnione i w ten sposób – staraniem
i środkami członków Stowarzyszenia – zrodziła się pierwsza książka o historii Łomianek „Dawne Łomianki” (wydana
w 2005 r.). Trzy lata później w ten sam sposób opracowany został drugi tom, odnoszący się do wydarzeń w latach
1939-1945 („Wojenne Łomianki”).
Zdając sobie sprawę jak ważna jest tożsamość naszej małej
ojczyzny, członkowie Stowarzyszenia stale podejmują działania na rzecz ochrony krajobrazu, środowiska naturalnego

i nielicznych zabytków („Spacerownik po Łomiankach”, Fora
dyskusyjne na temat wody). To z naszych szeregów wyłonił
się komitet obrony starego kościółka, który podjął nierówną
walkę o zachowanie tej najcenniejszej pamiątki architektonicznej naszego miasta. Dbamy też o zachowanie śladów
historii i upamiętnianie zasłużonych ludzi. Celem naszym
było integrowanie mieszkańców, co czyniliśmy zapraszając
ludzi różnych środowisk, prezentując ich prace. Tak zrodziły
się m.in. pokazy filmów dokumentalnych Bohdana Kezika
i innych twórców, urozmaicane spotkaniami z artystami.
Inną formą integracji mieszkańców były bale charytatywne,
które oprócz świetnej zabawy, przynosiły konkretne środki,
przeznaczane dla chorych dzieci z naszej gminy.
Jesteśmy „latającym” Stowarzyszeniem, nie mamy własnej
siedziby. Lokali na spotkania użyczały nam początkowo firmy naszych członków, lokale gastronomiczne, Dom Kultury,
ostatnio prywatne galerie. Promujemy się nawzajem.
Łączą nas ścisłe związki z organizacjami pozarządowymi
takimi jak: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach,
w którym aktywnie działają nasi członkowie, Stowarzyszenie Obrońców Doliny Wisły i Stowarzyszenie Ochrony
Ekologicznej Jeziora Dziekanowskiego. Zamierzamy też
wspólnie podejmować inicjatywy promujące Łomianki
i dla mieszkańców Łomianek. Jedną z nich jest wspólny
z UTW pomysł zorganizowania na polach pod Dąbrową
i Wólką Węglową rekonstrukcji sławnej szarży Ułanów Jazłowieckich we wrześniu 1939 r.

Niezbędnik Mieszkańca Łomianek
REKLAMA

Jest już do kupienia Niezbędnik Mieszkańca Łomianek – poradnik, informator i przewodnik
po urzędach, placówkach zdrowia, przedszkolach, szkołach, instytucjach kultury, usługodawcach, sklepach, itp. na terenie naszej gminy. Znajdziemy w nim informacje o godzinach ich
pracy i sposobie załatwiania poszczególnych spraw, adresach, telefonach i stronach www.
Dowiemy się jak i w którym urzędzie (gminnym czy powiatowym) załatwić różne dokumenty
np. paszport, rejestrację samochodu, miejsce na cmentarzu, pozwolenie na wycinkę drzew itp.
Niezbędnik ma być pomocny szczególnie mieszkańcom domków jednorodzinnych, w zmaganiu z trudnościami codziennego życia, przy awariach prądu, wody, gazu. Podpowie jak pozbyć się śmieci, kogo wezwać, gdy
zawiedzie nasz szambiarz, kominiarz, hydraulik czy ogrodnik.
Ponadto znalazło się w nim wiele porad jak krok po kroku, reagować w przypadku zaistnienia konkretnych zagrożeń np. pożaru,
wypadku drogowego, powodzi lub włamania do domu. Daje wskazówki jak zabezpieczyć siebie i dom oraz jak zachować się
w obliczu żywiołu. Jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Podaje też zasady dobrych praktyk sąsiedzkich.
Zawiera, jeszcze bardzo niedoskonały, ale pierwszy katalog firm łomiankowskich. Znajdziemy w nim adresy i telefony m.in. firm
budowlanych i remontowych, lekarzy, weterynarzy, fryzjerów, warsztatów samochodowych, restauracji, sklepów i wiele innych
punktów usługowych, gdyż w Łomiankach można kupić i załatwić prawie wszystko bez potrzeby jeżdżenia do Warszawy.
Niezbędnik ma poręczny format grubego zeszytu, na okładkach najważniejsze telefony alarmowe, a wewnątrz wiele zabawnych
ilustracji. Bazę firm zamierzamy cyklicznie aktualizować, gdy będziemy mieli nowe zgłoszenia. Wszelkie uwagi i zgłoszenia
prosimy przesyłać na adres: niezbednik@NaszeLomianki.com lub wyjątkowo telefonicznie pod nr 510 017 707.
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DLA FIRM Z ŁOMIANEK

PROSTA OBSŁUGA
DARMOWY HOSTING
GOTOWE GRAFIKI
ZAŁÓŻ TERAZ...
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www.TwojaFirma.lomianki.info

NAJLEPSZA REKLAMA W ŁOMIANKACH
tylko 50 pln netto / NAKŁAD 6500
www.lomianki.info
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DARMOWE STRONY INTERNETOWE

Dorota Aleksandrowicz

Psy z przytuliska czekają...
Większość naszych łomiankowskich zwierząt do adopcji opisana jest na stronie:
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.
Mikuś jest bardzo przyjazny i kontaktowy. Waży ok. 5 kg.
Toleruje koty. W tej chwili zbliża się do 1 urodzin. Może dostanie kość urodzinową w Swoim Nowym Domu?

MIKUŚ

Saba została przyprowadzona przez swojego pana, który
już jej nie chciał... bo była w ciąży. Ma około 3 lat i jest już
wysterylizowana. Jest wielkości wilczura.

SABA

Cezar ma około 5-6 lat. Przypomina owczarka niemieckiego,
ale jest "nisko zawieszony". Był zamknięty na ul. Brukowej na
niezamieszkanej posesji. Przez długi czas głodował. Zabrany
do przytuliska przez jakiś czas uciekał – w poczuciu obowiązku biegł na Brukową "stróżować". Ma wspaniały charakter
i bardzo się przywiązuje.
CEZAR

Kropka jest młodą, około 2-letnią suczką. Do przytuliska trafiła
ze schroniska w Tłuszczu. Po sterylizacji, w czasie rekonwalescencji w przytulisku, okazała się tak miła, że nikt nie
miał serca oddać jej z powrotem do klatki w schronisku.
Średniej wielkości (z małych średnich).

KROPKA

Dyzio ma około 4 lat. Został porzucony przy trasie Gdańskiej. Był potrącony przez samochód. Jest spokojny, łagodny, przemiły wobec człowieka. Przyjazny wobec innych
psów i kotów.

DYZIO

Sezon wiosenny
Dorota Aleksandrowicz: W jaki sposób rozpoczynamy "wiosenny sezon" naszych psów?
Anna Pomianowska – lekarz weterynarii: Tradycyjnie wiosna jest
okresem, kiedy należy psa zaszczepić przeciwko wściekliźnie. W Polsce,
zgodnie z ustawą "o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt", szczepienie przeciwko wściekliźnie jest obowiązkowe i należy je wykonać raz do
roku. Każdy pies musi mieć aktualne szczepienie poświadczone wpisem
do książeczki zdrowia.
D.A.: Łomianki ze względu na bliskość KPN i dzikich terenów nadwiślańskich są jakoś szczególnie zagrożone wścieklizną? Kiedy odnotowano
obecność chorych zwierząt w naszej gminie?
A.P.: Bliskość puszczy powoduje, że ścieżki zwierząt leśnych – chodzi
głównie o lisy – krzyżują się ze ścieżkami naszych zwierząt: niedopilnowanych psów i kotów wypuszczanych na dwór. Choć wydaje się
to nieprawdopodobne, nasi domowi pupile codziennie są zagrożeni
ryzykiem zarażenia tym wirusem. Obowiązkowo więc szczepimy psy
przeciw wściekliźnie. Szczepienie kotów, zwłaszcza w pobliżu terenów
leśnych, jest jak najbardziej zalecane. W Polsce wirus wścieklizny wciąż
stanowi zagrożenie. Ostatni raz zakażenie tą chorobą w naszej gminie
odnotowano u lisa w 1996, ale w 2009 potwierdzono wściekliznę w sąsiednim powiecie pruszkowskim u nietoperza. W 2010 roku potwierdzono ją u kilku lisów w Otwocku.
D.A.: O jakich innych szczepieniach powinniśmy pamiętać, aby
nasze psy były zdrowe?
A.P.: Szczepienia zwierząt są podstawowym elementem profilaktyki
zdrowotnej. Pozwalają uchronić je przed wieloma groźnymi schorzeniami. Zalecane są szczepienia przeciwko takim chorobom jak: nosówka,
parwowiroza, koronawiroza, kaszel kenelowy, leptospiroza oraz wirusowe zapalenie wątroby. Dostępne są szczepionki skojarzone – jeden zastrzyk uodparnia przeciwko kilku chorobom.
D.A.: Ostrzegała Pani przed groźną chorobą jaką jest babeszjoza.
A.P.: Tak, w naszym regionie geograficznym babeszjoza (choroba przenoszona przez kleszcze) występuje bardzo często u psów. Jej niespecyficzne
objawy i gwałtowny przebieg może doprowadzić do poważnych powikłań,
a nawet śmierci zwierzęcia. Do tej pory profilaktyka tej choroby polegała
na stosowaniu środków przeciwkleszczowych. Teraz wreszcie pojawiła się
szczepionka, zapobiegająca występowaniu ciężkich objawów klinicznych
choroby. Ale szczepić na babeszjozę trzeba już teraz – odporność pojawia
się dopiero po 3 tygodniach od podania szczepionki.
D.A.: Szczenięta szczepimy przeciw tym samym chorobom co psy dorosłe?
A.P.: Kalendarz szczepień ustala weterynarz, dlatego powinniśmy
zgłosić się do lecznicy gdy stajemy się posiadaczem psa, niezależnie
od jego wieku. Szczenięta przez pierwsze 6 tygodni życia chronione
są przez przeciwciała otrzymane z mlekiem matki – po tym okresie
należy rozpocząć program szczepień. W pierwszym roku podaje się szczepionkę dwu- lub trzykrotnie, a następnie jeden raz co rok.

Fruzia została znaleziona na ul. Wspólnej. Ma około
5 miesięcy. Jest psim dzieckiem – beztroska, wesoła,
rozbrykana. Jest prawdopodobnie mieszanką pinczera.

FRUZIA

Laki został znaleziony na ulicy – był wyrzucony z samochodu. Teraz ma około 5 miesięcy. Jest bardzo zaradny,
silny, dzielny, ale i wielki pieszczoch. Uwielbia bawić
się z ludźmi. Wyrośnie na psa średniej wielości.

D.A.: Pies może być zaszczepiony w każdej chwili?
A.P.: Przed szczepieniem zwierzę poddawane jest badaniu ogólnemu ponieważ uodparniane mogą być tylko psy zdrowe. Zaleca
się, aby około 2 tygodnie przed szczepieniem psa odrobaczyć. I odrobaczanie psow jest kolejnym "zabiegiem wiosennym", o którym
nie powiniśmy zapominać. Przede wszystkim ze względu na zdrowie nasze i naszych dzieci!
REKLAMA

REKLAMA
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Dobre Rady dla Zwierzaków

19

M
Ó
J
U
L
U
B
I
O
N
Y
SKLEPIK OSIEDLOW Y

REKLAMA

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

Gabriela Bujalska-Grüm

Z właścicielem pralni wodno-chemicznej "Bryza"
w Łomiankach rozmawia Mariusz Mróz.
Na zlecenie jednej z firm przeprowadziliśmy jakiś czas temu badanie
rynku. Czy słyszała Pani o tym, że na postawione w ankiecie pytanie:
"Jakie usługi można polecić w Łomiankach" znaczna część respondentów wymieniła pralnię Bryza?
– Nie, nie słyszałam, dowiaduję się tego od Pana, ale przyznaję, że ten fakt
bardzo mnie cieszy. Nie wyobrażam sobie większego wyróżnienia, niż zadowolenie klientów.
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Mój ulubiony sklepik osiedlowy niestety wcale nie jest ulubiony. Mógłby być, bo
ma rewelacyjną lokalizację, ale ciąży nad nim jakieś fatum. W ciągu ostatnich
4 lat właściciel zmienił się już 4 razy i każda kolejna "odsłona" nieuchronnie zmierza w kierunku żulerskiej meliny.
Sklepik przy pętli 701, na rogu Zachodniej i Szpitalnej zna większość mieszkańców Dąbrowy Zachodniej. Idealne miejsce na zakupy dla wszystkich wracających
do domu z pracy – autobusem i samochodem. Miejsce idealne – ale asortyment
i "klimat" zdecydowanie odbiegają od standardów "sklepiku osiedlowego".
Tego, co się działo 4 lata temu nie ma co wspominać. Do sklepu zaglądali tylko
najodważniejsi i tylko w określonym celu. Mleko lub woda mineralna nie były
w stałym asortymencie...
Pewnego dnia sklepik został zamknięty i w lokalu rozpoczął się remont – otworzył
się Sklep Mięsny. Jedyne miejsce w tej części Łomianek, gdzie można było kupić
świeże mięso (oprócz MarcPolu). Ale znowu pech – sklep był zamykany codziennie w okolicy godziny 17:00, a i ta świeżość mięsa była sprawą dyskusyjną. Po
kilku miesiącach do Sklepu Mięsnego "przytulił" się maleńki sklepik spożywczo-przemysłowy. Bardzo sympatyczne panie, pomimo maleńkiej powierzchni spory
asortyment. I było świetnie, dopóki asortyment nie uległ rozszerzeniu. Sklep dostał koncesję i znowu na rogu zapanował "jabol". Asortyment ogólnospożywczy
kurczył się, a kolejne półki na regale zajmowały procenty. Najtańsze wino dostępne było spod lady dla "Klientów VIP". Czas mijał i "mięso dostępne tylko do 17:00"
zbankrutowało. Pusty lokal szybko został zajęty przez kolejny sklep spożywczy.
Nowy sklep ma spory asortyment i można w nim kupić wszystko co jest potrzebne
w kuchni. Ale klątwa zaczyna działać... już się pojawiło wino marki wino... I tym
sposobem wiemy, że na rogu Zachodniej i Szpitalnej rządzą procenty. Wiemy, że
nasze sklepiki osiedlowe nie działają dla wszystkich mieszkańców a dla "specyficznego" klienta. Kiedy wreszcie pojawi się sklep, który wykreśli ze swojego asortymentu alkoholowe wynalazki za 5,50 zł/butelka? Sklepik, który będzie naszym
Sklepikiem Osiedlowym a nie "meliną"?
Może powiewem nowości i nadziei jest "Kebab", który właśnie otworzył się w miejscu po sympatycznych paniach. Kebab, pierś z kurczaka z grilla, frytki i różności
z bakłażana, pomidorów i innych warzyw. Na Dąbrowie brakowało takiego miejsca. Restaurację już mamy, teraz pojawił się fastfood.

OSKROBA

Rozumiem. Proszę powiedzieć jeszcze, czy wszystkie zabrudzenia z odzieży dają się obecnie usunąć?
– Zdecydowana większość tak, ale niestety nie wszystkie. Największy problem jest z tymi, które Klienci próbują wcześniej zapierać sami. Pani technolog, z którą współpracujemy zawsze powtarza: "Nigdy nie zapieraj w gorącej wodzie zabrudzonego materiału – raz zaparzone plamy pozostaną na
zawsze". My będziemy dążyć do tego, żeby jednak nie zostały na zawsze.
Świetnie. Jeszcze raz gratuluję uznania w oczach klientów i bardzo dziękuję za rozmowę.
– Ja również dziękuję Panu za rozmowę. Zapraszam wszystkich do korzystania z naszych usług i zapewniam, że Państwa uznanie stanowi dla nas
jeszcze większą motywację.
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PRALNIA BRYZA
Łomianki, ul. Wiślana 14, tel. 22 751 50 60
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To świetnie, bo dziś nie wszyscy lubią nosić gotówkę. Widzę, że standardowa usługa jest wykonywana u Państwa w 24 godziny, są pralnie, które
piorą szybciej.
– Tak, domyślam się do czego Pan zmierza, ale nic z tego, nie dam się wciągnąć
w dyskusję na temat pracy konkurencji, a już na pewno nie zamierzam nikogo krytykować. Powiem więcej, w naszej pralni prowadzone są szkolenia dla
właścicieli i pracowników innych pralni. Staramy się współpracować i dzie-

lić doświadczeniami. Nie będę Pana zanudzać całym procesem przebiegu
czyszczenia i konserwacji odzieży. Standardowa usługa trwa 24 godziny,
a ekspres 6 godzin. Tyle potrzebujemy czasu, żeby fachowo wykonać usługę.
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W dzisiejszych czasach to nie jest łatwe. Dlatego gratulujemy i chcielibyśmy
zapytać jak to się robi?
– Od początku postawiliśmy na wysoką jakość świadczonych usług. W tym
celu zakupiliśmy najnowocześniejszy sprzęt i używamy najlepszych środków detaszerskich i piorących sprowadzonych z Włoch i Niemiec. Nasi
pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje w szkoleniach, zarówno
z tzw. materiałoznawstwa jak i technik odplamiania. Do każdej sztuki odzieży podchodzimy indywidualnie, każda plamka stanowi dla nas
oddzielne wyzwanie, trzeba ją usunąć nie niszcząc struktury materiału.
Staramy się wsłuchiwać w potrzeby klientów, dlatego pralnia jest czynna
do godziny 20.00, bo ludzie często pracują do późna. Jeśli Pan pozwoli
to skorzystam z okazji i poinformuję naszych klientów, że wychodząc na
przeciw Ich oczekiwaniom zainstalowaliśmy terminal do akceptacji kart
płatniczych i już można u nas płacić kartami.
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NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia 132 m2 – 2 łazienki, 3 sypialnie,
możliwość podziału na 2 mieszkania Dąbrowa –
601 39 84 57
Sprzedam działkę Sadowa – 760 m2. Budowlana. Ładna. Cena 280 tys. tel. 606 533 400
Podnajme pomieszczenie na zabiegi kosmetyczne
(makijaż, botox, depilacja), 602 850 311
Pokój do wynajęcia – 501 228 254
Sprzedam działkę budowlaną 1200 m2 w Łomiankach (wszystkie media) – 605 827 865
Wynajmę garaż ogrzewany w Kiełpinie. Tel. 502
838 888

USŁUGI
Ogrodnictwo pełny zakres, instalacje nawadniające – tel. 502 382 662
Fizyka - Matematyka - korepetycje - 697374450
Korepetycje z języka angielskiego - 513031772
Domowe usługi techniczne, drobne naprawy, 604
815 586
Kompleksowe usługi hydrauliczne, awarie - 604
270 608
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
Stolarstwo A-Z. Montaż, remonty - 794 547 785,
751 62 24
Remonty i wykończenie - glazura - terakota
- gres, biały montaż, zabudowy GK. Przeróbki
hydrauliczne, panele, deski, docieplanie budynków i poddaszy. 608-741-795
Zlecę rozbiórkę i postawienie nowych
kominów. tel. 22 75 11 128
Hydraulika – remont, naprawa, wymiana instalacji
– 505 013 286
Angielski – dorośli – tel. 606 752 178
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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 dziewczynę
z prawem jazdy – 602 364 318

Wynajmę mieszkanie 35 m2. 1 pokój + kuchnia +
łazienka. C.O., gaz + woda i kanalizacja miejska.
Łomianki - Buraków. Tel. 602 259 965
Kupię działkę przy ulicy Warszawskiej. Bezpośrednio. Tel. 502 838 888
Do wynajęcia lokal 52 m2 przy ul. Warszawskiej (budynek wolnostojący) od kwietnia –
tel. 793 237 711
Sprzedam działkę 3400 m2 w Augustówku. Możliwość podziału. Bezpośrenio. Tel. 502 838 888
Pokój do wynajęcia – 794 547 785, 751 62 24
Lokal do wynajęcia 100m2, Łomianki tel. 501733147
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 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, tel.
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 82 22
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
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, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664

Zamów
ogłoszenie drobne
Punkt przyjmowania ogłoszeń:
Sklep / Salonik Prasowy, Łomianki,
ul. Fabryczna 45 (przy bazarku)
e-mail: ogloszenia@lomianki.info,
tel. 603299772
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OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

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

ABY ZAMÓWIĆ REKLAMĘ
tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info
CENY MODUŁÓW (netto):
1/1: 200x254mm – 900 pln
1/2: 200x126 mm – 470 pln
1/4: 99x62mm – 240 pln

1/8: 99x62mm – 120 pln
1/16a: 48x62mm – 60 pln
1/16b: 99x32mm – 50 pln
dopłaty: 1 i 4 strona+50%

PROFESJONALNY projekt
graficzny w cenie reklamy

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY

NA JTANIEJ i NA JEFEKT Y WNIEJ

BANER INTERNETOWY 750x100px – 1 odsłona = 1 grosz

netto

ZAMAWIAJĄC REKLAMĘ W MIESIĘCZNIKU (minimum 1/8),
BANER NA PORTALU DOSTAJESZ ZA 50% CENY

Portal www.LOMIANKI.INFO: ponad 60 000 odsłon/miesiąc
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REKLAMA NA PORTALU www.LOMIANKI.INFO
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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
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 i 4 strona+50%
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