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NOWA JAKOŚĆ NA SZPITALNEJ

Osiedle Łomianki Majowe – choć jest
to jedna ze starszych dzielnic naszej
miejscowości – zostało oficjalnie
utworzone dopiero w kwietniu 2004 r.
str. 2

MIEĆ CZY BYĆ?
Z Łucjanem Sokołowskim, od
sierpnia 2011 roku dyrektorem Domu
Kultury, rozmawialiśmy o jego wizji
łomiankowskiej kultury.
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winnicy mieszczącej się przy
ulicy Armii Poznań, w okolicy
Rezerwatu Jezioro Kiełpińskie...
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26 października 2011 roku
odbyło się uroczyste otwarcie
nowej części przychodni
lekarskiej w Łomiankach przy
ulicy Szpitalnej, należącej do
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Żoliborz.
Rozbudowa przychodni
rozpoczęła się 30 czerwca
2010 r., a kamień węgielny
wmurowano 14 września 2010 r.
Dotychczasowe koszty to około
3,5 mln zł. Łomianki, decyzją
Rady Miejskiej z 2009 roku,
współfinansowały inwestycję,
przekazując na ten cel 1 mln zł.
W uroczystości, prowadzonej przez panią Dyrektor SPZZLO Małgorzatę
Zaława-Dąbrowską, obok kadry lekarskiej i administracyjnej
łomiankowskiej przychodni, uczestniczyli m.in. burmistrz
Tomasz Dąbrowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, były burmistrz
Wiesław Pszczółkowski, była wiceburmistrz Jolanta Niegrzybowska,
radni Rady Miejskiej w Łomiankach...
Czytaj więcej na stronie 10

ŁOMIANKI
MAJOWE

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 Szpitalna 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, 22 751 1855
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: 22 751 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
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Osiedle Łomianki Majowe – choć jest to jedna ze starszych dzielnic naszej miejscowości – zostało oficjalnie wyodrębnione uchwałą Rady Miejskiej dopiero w kwietniu
2004 roku. Swą nazwę bierze od jednej z głównych ulic – Majowej, od której odbiegają również „majowe” przecznice – 1 Maja, 3 Maja, 9 Maja. Graniczy z osiedlami:
Baczyńskiego, Pawłowo, Prochownią, Dąbrową Rajską i Łomiankami Centralnymi.
Obramowane ulicami Szkolną, Warszawską, Leśną i Kolejową, na planie miasta przybiera kształt trapezu.
Na osiedlu dominuje spokojna, jednorodzinna zabudowa na dobrze utrzymanych,
pokrytych zielenią działkach. W ostatnich latach pobudowano wiele nowych domów i wciąż przybywają kolejne.
Główne trakty komunikacyjne osiedla to ulice Majowa (łącząca przejściem dla pieszych Łomianki z Dąbrową), Przeskok oraz prostopadła do nich – Krótka (która nie
odpowiada swojej nazwie – jest jedną z najdłuższych). Ważną funkcję pełni też ulica
Szkolna, Kusocińskiego i Osiedlowa, zwłaszcza dla rodziców odwożących dzieci do
szkoły. Wiele ulic po wielu latach zaniedbania jest świeżo po remoncie, niestety remont Majowej został zatrzymany w połowie długości ulicy i odłożony na później ze
względów budżetowych. Nie wiadomo kiedy zostanie dokończony, gdyż wygasło
już pozwolenie na budowę. Z podobnych względów odłożono remont ul. Szkolnej.
Przy ulicy Majowej zachowały się dwie zabytkowe wille: drewniana willa „Kwietnik”
należąca niegdyś do Leonarda Kwiatkowskiego oraz charakterystyczna willa rodziny
Egierszdorffów.

Akcja „WIELKIEJ WA GI”
www.dziekanowbajkowy.pl

Akcja pomocy Oddziałowi Patologii Noworodków i Niemowląt przy Szpitalu
w Dziekanowie Leśnym znana jako Akcja
"Wielkiej Wagi" trwa. Zebrano już bardzo
wiele darów rzeczowych: przewijaków,
pościeli, kocyków itp., oraz ponad 13 tys.
zł na zakup sprzętu medycznego.
Podczas trwania akcji odbyły się również
dwa wspaniałe eventy: pierwszy z nich
miał miejsce w Klubie First 13. października, gdzie odbyła się sprzedaż "cegiełek"
przy okazji koncertu grupy UK Legends.
W przesympatycznej atmosferze, przy wyśmienitych daniach oraz przy dźwiękach
wspaniałej muzyki, Goście klubu chętnie
przyłączali się do akcji. Dodatkowo Pan Jacek Żmichowski z Klubu Dobrej Muzyki
przekazał na licytację 3 płyty. Z licytacji płyt
uzyskano 1200 zł. Do "cegiełek" rozdawano
książki "Niezbędnik Mieszkańca Łomianek" ufundowany przez Stowarzyszenie

NASZE ŁOMIANKI. Podczas całego wieczoru
udało się zebrać 3380 zł!
Drugim niezwykle istotnym dla akcji wydarzeniem była inicjatywa Edukacji Pro Futuro, która specjalnie dla Akcji "Wielkiej Wagi"
zorganizowała zbiórkę pieniędzy, podczas
której dorośli kupowali przygotowane przez
dzieci ciasta i ciasteczka. Wysiłek dzieci
został wynagrodzony i były to chyba najcenniejsze ciasteczka na świecie! Po podliczeniu
datków ze specjalnie do tego celu przygotowanych ozdobnych pudełeczek, okazało się,
że zebrano 3140 zł. Dodatkowo zlicytowany
został wspaniały tort z napisem Edukacja
Pro Futuro i do kasy akcji doszło kolejne 2100
zł! W sumie, podczas całego wydarzenia zebrano 5240 zł na Akcję "Wielkiej Wagi".
Za pieniądze zebrane podczas trwania akcji zakupione będą m.in. wagi do ważenia
noworodków i niemowląt, pulsoksymetr,
glukometr i lampa do ogrzewania.

Podsumowanie Akcji WIELKIEJ WAGI już niebawem na stronie
www.dziekanowbajkowy.pl oraz na portalu www.LOMIANKI.INFO
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MAJOWE
Główne punkty naszego osiedla przyciągające mieszkańców, usytuowane są
wzdłuż ulicy Warszawskiej. Jest to przede wszystkim Szkoła Podstawowa nr 1. Oddzielony od niej ulicą Kusocińskiego znajduje się nieduży kompleks handlowy wraz
ze sklepem delikatesowym. Pod tym samym adresem mieści się również Centrum
Ziołolecznictwa Vilcacora. Przylega do niego niedawno powstała, znana już w Łomiankach, restauracja „First”. Po przejściu przez ul. Przeskok możemy wejść (jeśli
ktoś musi) do budynku Urzędu Gminy. Jednak niewątpliwie lepiej będzie wstąpić
na piwo lub kawę do „Jazz Cafe”, znanej z wielu cieszących się popularnością koncertów. Idąc dalej, mamy salon optyczny i okulistyczny, gabinet kosmetyczny i kancelarie notarialne. Osobną posesję zajmuje angielska szkoła językowa. Następnie, już
za ul. Majową, znajduje się apteka, nieduży i mający bardzo dobrą opinię gabinet
lekarzy weterynarii i nieco w głębi – zawsze pełen klientów, całodobowy sklep spożywczy „Joker” z sympatyczną obsługą. Nieco dalej powstaje właśnie duży piętrowy
budynek handlowo-usługowy o niewiadomym jeszcze programie. Jak więc widać
– zarówno coś dla ciała, jak i dla ducha. Mieszkańcy mogą skorzystać tak z różnorodnej edukacji, rozrywki, jak i zadbać o zdrowie i urodę. Mogą też nabyć artykuły elektrotechniczne w hurtowni Jantessa. Obok niej zachowały się ceglane pozostałości
dawnego zajazdu Englerta. Jest też coś dla najmłodszych – sala zabaw Happyland
na ul. Szkolnej.
Osiedle to, choć nie ma dużej powierzchni, stwarza dobre warunki do zamieszkania,
a zieleń do ogrodu zapewni sklep ogrodniczy przy hałaśliwej Kolejowej.

Osiedle ŁOMIANKI MAJOWE
powierzchnia 30,9 ha, 14 ulic
zameldowani mieszkańcy: 1103 osób
(stan na 30.06.2011)

ZARZĄD OSIEDLA:
Grażyna Szczypko-Kozłowska – przewodnicząca zarządu osiedla, tel. 604-102-123
Członkowie: Katarzyna Kućkowska, Krzysztof Sotomski, Wanda Kuczera
Ma osiedlu ŁOMIANKI MAJOWE mieszkają:
Tomasz Dąbrowski – burmistrz Łomianek
Katarzyna Kućkowska – radna Rady Miejskiej w Łomiankach
Piotr Iwaszko – radny Rady Miejskiej w Łomiankach

ZAMÓW KARTKI ŚWIĄTECZNE I POMÓŻ

Zbiórka w EDUKACJI PRO FUTURO

Po raz drugi, Dziecięcy Szpital organizuje akcję "Cegiełka dla Dziekanowa".
Zachęcamy do kupna Bożonarodzeniowych "kartek-cegiełek". Kupując kartkę pomagacie Państwo dzieciom przebywającym na Oddziale Chirurgii. Dochód zostanie przeznaczony m.in. na osprzęt do leczenia małoinwazyjnego
i endoskopowego dzieci z chorobami układu moczowego.
Kartki zostały namalowne przez dzieci.
Na każdej kartce istnieje możliwość:
– wydrukowania Państwa logo lub nazwy firmy
– wydrukowania dowolnych życzeń bezpośrednio na kartce lub na wkładce wkładanej do kartki
– indywidualizacji kartki zgodnie z Państwa życzeniem

Wzory kartek dostępne są
na stronie internetowej
www.szpitaldziekanow.pl
Zamówienia:
Drukarnia Intrata, Piotr Węcławowicz, tel. 601 225 248
Szpital Dziecięcy, Justyna Groniewska, tel. 22 76 57 202

________________________________________________
UWAGA!!! Każda firma z Łomianek, która zamówi
"kartki-cegiełki" otrzyma "gratisowo" 10 000 odsłon
banera reklamowego na portalu www.LOMIANKI.INFO.

Licytacja w FIRST club&restaurant
foto: Robert Jagodziński
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CZY WSPÓŁPRACA BURMISTRZA Z RADNYMI JEST MOŻLIWA?

BITWA O OBLIGACJE ZAKOŃCZONA
Podczas – dwuczęściowej – XV Sesji Rady Miejskiej
w Łomianakach zakończono "bitwę o obligacje",
która toczyła się od dwóch miesiący.
Na linii BURMISTRZ – RADNI wrzało. Radni zarzucali
zarządowi niemoralne metody wpływania na decyzję radnych oraz maniplacje, w które wciągano
pracowników urzędu i mieszkańców Łomianek. Burmistrz natomiast zarzucał radnym niechęć współpracy i upolitycznianie decyzji.
Ostatecznie przyjęto uchwałę dotyczącą emisji obligacji na kwotę 6 900 000 zł. Ich wykup ma nastąpić

z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
w latach 2012-2017 – więc już po obecnej kadencji.
Abstrahując od tego czy zadłużenie Łomianek było
słuszne czy nie, "bitwa o obligacje" pokazała niestety
słabość, która wdarała się w łomiankowski samorząd
prawie roku temu. Zasadniczym problemem zdaje się
być nieumiejętność i – co smutniejsze – niechęć do
współpracy, burmistrza z radnymi oraz radnych z burmistrzem.
Czy nasi samorządowcy dadzą radę wspólnie wypracować jakieś metody działania pozwalające na

Radny JAN MAZAN
W sierpniu radni otrzymali sprawozdanie z wykonywania budżetu
w pierwszym półroczu 2011 roku. W podsumowaniu można było przeczytać o dodatnim wyniku budżetu – istniała nadwyżka ponad 800 000 zł.
Po tygodniu Radni otrzymali kolejną informację, tym razem o debecie
w wysokości 12 milionów.
Przyczyną tak rażących dysproporcji pomiędzy dwoma nieodległymi materiałami opisującymi ten sam temat, nie było niespodziewane pojawienie się długu, lecz zbyt późne wprowadzenie go do budżetu. Większość kwot była znana lub możliwa do przewidzenia wcześniej.
Informacje o tym posiadał Zarząd, ale nie przekazywał ich Radze. Należy tutaj wspomnieć
o najpoważniejszych składnikach długu – kwocie odszkodowań za grunty, kwocie potrzebnej ICDS, kwocie dla przedszkoli niepublicznych i potrzebnej ZWiK z tytułu dopłat do wody.
Dla tych wszystkich instytucji i osób Gmina Łomianki była od kilku miesięcy dłużnikiem. Dla
części była dłużnikiem, od którego można było skutecznie żądać pieniędzy w formie egzekucji sądowej. Dyskusja nad obligacjami sprowadzała się więc nie do tego czy wyemitować
obligacje, ale na jaką kwotę. Czyli czy zaciągnąć pewną formę kredytu konsolidacyjnego,
pozwalającego odroczyć termin spłat i ujednolicić wierzyciela, czy poczekać aż sprawa będzie rozwiązana w niewiadomy i niezależny od gminy sposób. Dług już istniał – pytaniem
było jak go spłacić, kiedy w gminnej kasie pusto.
Wielodniowe dyskusje pozwoliły zmniejszyć kwotę obligacji z 12 mln do 6,9 mln. Udało
się to dzięki rewizji wielkości obligacji przez Zarząd oraz walce Radnych o nieprzeznaczanie
pieniędzy na wykup gruntu, którego cena była znacznie wyższa od realnej wartości. Kwota,
którą finalnie Rada przyjęła, to tyle ile gmina jest winna instytucjom i osobom, które mają
prawo żądać od gminy spełnienia ich świadczeń.
Osobną kwestią, której nie można i nie wolno zaniechać, jest znalezienie przyczyny długu.
Będzie to z pewnością przedmiotem kontroli zarówno w Urzędzie jak i w Komisji Rewizyjnej
oraz Budżetowej. Na wysokość pewnych kwot nie mieliśmy wpływu, na wysokość innych
już tak. Dlaczego więc dług był tak wysoki, czy musiał być w ten sposób pokryty, kto zawinił? Mieszkańcy oczekują odpowiedzi na te zasadnicze pytania.
Radna MARIA ZALEWSKA
Sytuacja finansowa Gminy Łomianki wymagała w IV kwartale 2011 r.
zasilenia zewnętrznego z uwagi na dodatkowe zadania, wynikające
z ciągłości władzy, na kwotę 6 900 000 zł, a dotyczące m.i m.:
– Prawomocnych decyzji administracyjnych (Starosty i Wojewody) dotyczących odszkodowań za wywłaszczenia gruntów wynikające z działań
podjętych w poprzednich kadencjach, na kwotę 2 770 779 zł.
– Dopłaty do ZWIK z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
kwota 1 457 000 zł.
– Zwiększonego dofinansowania wynegocjowanego w poprzedniej kadencji Porozumienia z Warszawą w sprawie wspólnego biletu – kwota 110 000 zł
– W związku z oddaniem nowych inwestycji: (m.in. ul. Podróżna, oświetlenie ul. Warszawskiej) zwiększone koszty oświetlenia ulic – kwota 150 000 zł.
– Zwiększona dotacja do przedszkoli – kwota 1 512 261 zł.
– Zwiększone wydatki na OSP – kwota 50 000 zł.
– Pozostałe zwiększone koszty m.in. dotyczące funkcjonowania ICDS – 670 000 zł, plus
60 000 zł na zakup klimatyzatora w gimnazjum (ICDS), oraz pozostałe – 119 960 zł.
Oczywiście najlepiej byłoby spłacić dług w czasie swojej kadencji, lecz budżety naszej gminy
w latach 2012 -2015 są obciążone spłatą 20 000 mln zł obligacji gminnych, wyemitowanych
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współpracę? Czy burmistrz, wiceburmistrzowie
i radni zawalczą wspólnie o dobro Łomianek?
Przed nimi kolejny, trudny i zobowiązujący temat –
uchwała budżetowa...
Poniżej prezentujemy opinie radnych Rady Miejskiej
w Łomiankach na temat "uchwały obligacyjnej".
_______________
Zachęcamy do obejrzenia przebiegu XV Sesji Rady
Miejskiej na: www.video.lomianki.info

w 2009 roku. Zaciągniecie dodatkowego długu do spłaty w tych latach będzie utrudnione.
Natomiast obligacje są elastycznym źródłem finansowania, pozwalającym przełożyć spłatę
na lata następne.
Należy zaznaczyć, że zachowane zostały bezpieczne limity zadłużenia, wynikające z Ustawy
o finansach publicznych.
Przychylenie się Rady Miejskiej do wniosku Pana Burmistrza i podjęcie uchwały w sprawie
emisji obligacji gminnych w kwocie 6,9 mln zł pozwala na sfinansowanie zadań wyżej
wymienionych, pozwala na rozwiązanie problemów finansowych i służy rozwojowi gminy
Łomianki.
Radny MAREK ZIELSKI
Na ostatniej sesji w dniu 20 października Rada Miejska głosami
10 radnych przyjęła uchwałę w sprawie obligacji gminnych. Był to
trzeci projekt przekazany radnym w tej sprawie. Należy przypomnieć,
że przez ponad dwa miesiące panowie burmistrzowie wraz ze skarbnikiem miasta nie potrafili ustalić kwoty stanowiącej faktyczny deficyt
w budżecie. Najpierw 12 mln zł, potem 10 mln zł, i ostatecznie 6,9 mln zł. Nie potrafili
również przedstawić argumentów uzasadniających konieczność zadłużenia gminy. Jeszcze w czwartek (20.10.) przygotowana przez burmistrza Tomasza Dąbrowskiego uchwała
przewiduje, że uzyskane środki w kwocie 6,9 mln zł zostaną przeznaczone na: Inwestycje
kanalizacyjne – 3,8 mln zł; budowę dróg – 2,2 mln zł oraz spłatę pożyczki na budowę
oczyszczalni ścieków.
Tymczasem w poniedziałek (24.10.) okazuje się, że rzeczywistość jest inna. W drugiej
części sesji, po przerwie, przekazano radnym kolejne zestawienie zapotrzebowania na
dodatkowe środki, które będą pokryte z obligacji: dotacje dla przedszkoli – 1,512 mln
zł; dopłata do wody – 1,457 mln zł; wydatki bieżące ICDS – 670 tys zł oraz wypłata
odszkodowań za drogi oraz inne drobne wydatki. W sumie z obligacji na wydatki bieżące
przeznaczono aż 4,6 mln zł.
Wydawałoby się, że po zaciągnięciu kolejnego długu publicznego zwiększą się środki na
wodę i kanalizację. Nic bardziej błędnego! Kwota zabezpieczona w styczniu nadal pozostaje
bez zmian i wynosi 5,1 mln zł zamiast 8,6 mln, jak to uzasadniała ekipa rządząca o potrzebie
dofinansowania spółki.
To pokazuje, jak wiele wątpliwości mogą budzić ciągle zmieniane założenia i uzasadnienia
emisji obligacji. Nasze uwagi w tej sprawie budziły zdziwienie, a ostatni wniosek dotyczący
zmian w uchwale na zapisy zgodne z prawdą i potrzebami, spotkał się z arogancją i manipulacją władzy.
Od ponad miesiąca zadawaliśmy pytania. Jaka jest prognozowana wysokość podatków lokalnych w kolejnych latach w okresie spłaty oprocentowania i wykupu obligacji? Jaka jest
przewidywana struktura dochodów w kolejnych latach? Co będzie jeżeli będziemy musieli
zasilić budżet na budowę infrastruktury wod-kan? Te i wiele innych pytań – także po obradach Sesji Rady Miejskiej w dniu 24.10. – nadal pozostają bez odpowiedzi.
I na koniec wreszcie jakie będą prawdziwe dochody i wydatki gminy, i co takiego stało się
z finansami, że burmistrz pod koniec III kwartału zgłasza propozycję emisji obligacji na pokrycie deficytu prawie 12 mln zł, a jeszcze w marcu nie widział zagrożeń? Dzisiaj wiemy, że
złe zarządzanie prowadzi do załamania zdolności finansowej gminy. Po ostatniej sesji Rady
Miejskiej wiemy, że mimo identycznych, a nawet znacznie większych dochodów bieżących
w roku 2011, mimo najmniejszego obciążenia spłatami długu, mimo trzykrotnego zmniejszenia nakładów na inwestycje, nie mamy pieniędzy!
Zmniejszenie kwoty obligacji do 6,9 mln zł nie rozwiewa naszych wątpliwości.

ZOBACZ SESJE RADY MIE JSKIE J

Na S7 poczekamy dłużej...
Zapadł wyrok Wojewódzkiego
Sądu Adminisracyjnego uchylający decyzję środowiskową dla nowej trasy wylotowej z Warszawy
w kierunku Gdańska – drogi ekspresowej S7 Bemowo-Czosnów.
Na razie nie znamy uzasadnienia wyroku i nie
wiemy, czy decyzja została uchylona w całości,
czy w części i co konkretnie było powodem uchylenia. W każdym z przypadków
oznacza to przynajmniej dwuletnie opóźnienie w realizacji inwestycji.
Aktualna procedura środowiskowa rozpoczęła się pod koniec 2005 roku. Decyzja
środowiskowa na wariant II (tzw. mszczonowski) została wydana 6 maja 2009. Od
listopada 2009 roku trwa projektowanie drogi i sporządzanie dokumentacji do
decyzji realizacyjnej. Na dzień dzisiejszy dokumentacja ta jest na ukończeniu, trwa
proces jej weryfikacji oraz sporządzana jest ocena oddziaływania na środowisko.
Stan zaawansowania projektowania S7 dawał nadzieję na uzyskanie decyzji realizacyjnej wiosną 2012 oraz na rozpoczęcie budowy na jesieni przyszłego roku
(z terminem zakończenia na przełomie 2014 i 2015).
Uchylenie decyzji środowiskowej oznacza zastopowanie całego procesu i cofnięcie
go o kilka lat. W chwili obecnej nie należy spodziewać się, że S7 powstanie przed
2016 rokiem, a w przypadku konieczności powtórzenia całej procedury środowiskowej nowa trasa wlotowa do Warszawy powstanie nie wcześniej, niż w 2020 roku.
Jak tylko WSA napisze uzasadnienie wyroku poinformujemy o tym i w sposób szczegółowy dokonamy analizy zaistniałej sytuacji.

POCIĘTE, ZMONTOWANE
Zaledwie na dwa dni na stronie interenetowej Urzędu Miejskiego
w Łomiankach pojawił się film będący skrótem z przebiegu pierwszej
części XV Sesji Rady Miejskiej dotyczącej m.in. obligacji. Po dwóch
dniach – po interewencji radnych – film zniknął... został niesmak.
W związku z filmem, który jak narazie nie wiadomo na czyje zamówienie został wykonany, radna Ewa Sidorzak podczas sesji Rady Miejskiej odczytała protest przeciw manipulacji, kłamstwu i obłudzie, przeciw wypaczaniu jej wypowiedzi podczas
obrad Rady Miejskiej z dnia 20.10.2011 roku. Radna poinformowała też, że zamieszczone w internecie nagranie z obrad zostało ocenzurowane, a przedstawiony skrót
zmontowano tak, aby wypaczał całość jej wystąpienia na temat uchwały dotyczącej
obligacji. Radna podkreśliła również, że przez pięć kadencji samorządu nie spotkała
się z taką manipulacją.
Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Berger zawnioskował do burmistrza
Tomasza Dąbrowskiego o ukaranie osób, które to nagranie opublikowały. Przewodniczący zauważył też, że takie praktyki nie służą porozumieniu.
Radna Katarzyna Kućkowska podkreśliła, że opublikowanie takiego – nieprofesjonalnego – filmu wprowadziło dezinformację wśród mieszkańców oraz wyraziła
nadzieję, że samo filmowanie oraz montaż nie kosztował Łomianek "ani złotówki".
W sprawie kontrowersyjnego filmu radny Grzegorz Porowski zgłosił interpelację
w której poprosił o odpowiedź m.in. na pytania kto zlecił zrobienie tego filmu, kto
go wykonał oraz ile to kosztowało. Radny poinformował również, że było mu wstyd,
że taki nieprofesjonalny i nierzetelny materiał został oznaczony herbem Łomianek.
Odpowiedzi na zapytania mają być udzielone – co zadeklarował wiceburmistrz
Piotr Rusiecki – na piśmie.
Nie da się ukryć, że film, który pojawił się na na stronie www.lomianki.pl – administrowanej przez Urząd Miejski – był około 9 minutowym skrótem, w którym wypowiedzi radnej Ewy Sidorzak zostały mocno pocięte i dość tendencyjnie zmontowane, a wypowiedź radnego Porowskiego została wycięta w całości.
W jakim celu Urząd wykonał ten karkołomny manewr reżyserski, skoro na portalu www.LOMIANKI.INFO są dostępne pełne, niemontowane relacje z obrad
Rady Miejskiej? Dlaczego Urząd mimo, że kilkukrotnie proponowaliśmy nie
chce skorzystać z tych darmowych materiałów? Miejmy nadzieję, że odpowiedź
na zapytania i wnioski radnych wyjaśni tę – dość niezrozumiałą – sprawę.

SMW

26 września 2011 r. – najkrótsza do tej pory sesja Rady Miejskiej, trwająca ok.
18 minut. Radni jednogłośnie przyjęli zmiany w budżecie gwarantujące
przedszkolom niepublicznym dofinansowanie prowadzonej działalności. Relacja z sesji na www.video.lomianki.info
5 października 2011 r. – ruszył internetowy portal Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego:
http://pwz.zalatwonline.pl. Przez Internet będzie możliwe proste
i szybkie wypełnienie i przesłanie wniosku w każdej sprawie, którą zajmuje
się wydział. Portal przygotowany został specjalnie dla osób, które chcą uprościć sobie załatwianie spraw nie wychodząc z domu.
9 października 2011 r. – wybory do sejmu i senatu. W Łomiankach frekwencja wyniosła 68,93%, w głosowaniu udział wzięło 12 381 osób na 17 957
uprawnionych. Wśród komitetów wyborczych najwięcej głosów zdobyła PO
(49,78%), a wśród kandydatów niekwestionowanym liderem został Wiesław
Pszczółkowski (2 262 głosy).
13 października 2011 r. – posiedzenie Komisji technicznej Rady Miejskiej poświęcone sytuacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Radni
interesowali się postępami robót prowadzonych przez ZWiK, sytuacją kadrową spółki oraz poprosili o przygotowanie zakresu robót planowanych
na 2012 r.
18 października 2011 r. – wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej dotyczące obligacji. Radni otrzymali kolejny projekt emisji obligacji, tym razem
o wartości 6,9 mln zł. Był to już 3 projekt emisji, proponowany przez burmistrza.
18 października 2011 r. – Gmina Łomianki złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Kiełpin.
Wniosek został złożony do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, zgodnie z ogłoszonym wcześniej naborem w ramach programu LEADER. Wielofunkcyjne boisko do siatkówki i koszykówki miałoby powstać u
zbiegu ulic Rolniczej i Cienistej.
20 października 2011 r. – XV sesja Rady Miejskiej. Radni wybrali ławników do
Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego dla WarszawyŻoliborza. Kolejnym punktem obrad były uchwały dotyczące emisji obligacji.
Radna Ewa Sidorzak zgłosiła wniosek formalny o zmianę uchwały dotyczącej
emisji obligacji gminnych w części dot. wysokości emisji i przeznaczenia środków z obligacji. Ogłoszono przerwę w obradach do 24 października 2011
roku. Pełna relacja z I i II części XV sesji na: www.video.lomianki.info.
24 października 2011 r. – dalszy ciąg obrad XV sesji Rady Miejskiej. Radna
Ewa Sidorzak odczytała protest dotyczący sposobu przekazywania przez
burmistrza informacji o obligacjach radnym i mieszkańcom oraz zmanipulowania video-relacji z obrad sesji umieszczonej na 2 dni na stronie internetowej gminy. Za przyjęciem obligacji głosowało 10 radnych, 4 było
przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Dwie osoby nie wzięły udziału w głosowaniu na znak protestu.
24 października 2011 r. – Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję
środowiskową dla nowej trasy wylotowej z Warszawy w kierunku Gdańska –
drogi ekspresowej S7 Bemowo – Czosnów (tzw. trasy mszczonowskiej).
26 października 2011 r. – uroczyste otwarcie nowej części przychodni lekarskiej w Łomiankach przy ulicy Szpitalnej, należącej do Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.
Więcej informacji w relacji z otwarcia na str. 10
27 października 2011 r. – wojewoda mazowiecki ogłosił wstępną listę rankingową wniosków złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki). Niestety wniosek złożony
przez gminę Łomianki (przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od Staromiejskiej do Przyłuskiego) znalazł się na 62 miejscu wśród 89 gmin. Przypomnijmy, że gmina Łomianki w przeszłości dwukrotnie otrzymała dotacje
z tego programu: w 2009 r. na ulicę Turystyczną i w 2010 r. na ul. Podróżną.
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MIEĆ CZY BYĆ?
Z Łucjanem Sokołowskim, od sierpnia 2011 r. dyrektorem Domu Kultury w Łomiankach, wcześniej
w latach 1998-2006 burmistrzem Łomianek, rozmawialiśmy o jego wizji łomiankowskiej kultury.
Dwa miesiące na stanowisku Dyrektora Domu Kultury w Łomiankach za Panem. Jakieś przemyślenia...?
Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne to jesteśmy
w trakcie głębokich zmian. Dzięki projektowi unijnemu
budynek jest rozbudowywany i jak sądzę – nie tylko jako
bryła – będzie nawiązywał do obecnie obowiązujących
standardów. Choć przede wszystkim rozbudowana jest
Biblioteka, to również Dom Kultury – można powiedzieć
przy okazji –zyska kilka nowych pomieszczeń.
Sam projekt to jednak nie tylko rozbudowa budynku,
ale przede wszystkim wyzwanie dla nas – pracowników
Domu Kultury. Zgodnie z wymaganiami unijnymi musimy działać szerzej i skuteczniej. Oferta programowa
musi być dużo bogatsza niż w poprzednich latach. Projekt narzucił dość napięte, wygórowane, wskaźniki. Ich
osiągnięcie może być trudne. Na przykład jeżeli chodzi
o wymaganą ilość uczestników działań kulturalnych –
rocznie ponad 12 000. Nasza sala widowiskowa, która
będzie oddana do użytku w grudniu, może pomieścić
niecałe 200 osób. Z prostego rachunku wynika, że nie
możemy się ograniczyć do kilkunastu imprez w roku...
Może rozwiązaniem jest wyjście na zewnątrz?
Tak, takie działania już zostały podjęte. Za kadencji
mojej znakomitej poprzedniczki – Pani Doroty Mikruty
– uruchomiono filię w Burakowie, która prężnie i dobrze działa. Celnie wpisała się w potrzeby tamtejszego
środowiska i jest doceniana przez mieszkańców osiedla
Buraków. Jest to bardzo trafne rozwiązanie.
Sam mieszkam w Dąbrowie i wiem, że moi sąsiedzi
rzadko korzystają z oferty Domu Kultury. Odległość
i słaba komunikacja często nie pozwalają na pełne
uczestnictwo w imprezach organizowanych w siedzibie na Wiejskiej. Podobnie jest z mieszkańcami innych,
oddalonych od centrum, dzielnic Łomianek i sołectw.
Dom Kultury powinien stać się swego rodzaju „łomiankowskim centrum kultury”, które animuje działania kulturalne w różnych miejscach i środowiskach mieszkańców na terenie całej gminy.
Może utworzenie kilku małych ośrodków kultury na
terenie całej gminy byłoby dobrym rozwiązaniem?
Być może docelowo dobrze byłoby do tego doprowadzić, choć wiem, że nie jest to możliwe już teraz. Jednak
działamy, wychodzimy na zewnątrz, korzystamy z istniejących miejsc. Ostatnio bardzo dobrze były odebrane
imprezy z cyklu „Plener teatralny na obrzeżach” – spektakl
„Perperuna” w Lemon Tree oraz teatry lalkowe dla dzieci

w szkołach w Sadowej i Dziekanowie Polskim. Szkoły są
w tych sołectwach właściwie jedynymi miejscami, w których mieszkańcy mogą spotkać się z kulturą. Takie szerokie, wspólne działania są bardzo potrzebne nie tylko ze
względu na unijne wskaźniki. O tym kim jesteśmy decyduje to, jak jesteśmy usytuowani w świecie kultury.
W planach mamy organizację imprez kulturalnych
w Dąbrowie przy ulicy Akacjowej. Dom Kultury już
teraz, w udostępnionych przez parafię św. Małgorzaty
salach dawnego liceum, uruchomił niektóre zajęcia, na
przykład z robotyki, malarstwa i rysunku.
Jak te plany mają się do możliwości finansowych?
Oczywiście, te są ograniczone. Z własnego doświadczenia wiem z jakim trudem powstaje budżet gminy.
Musimy jednak pamiętać o tym, że świat rzeczy – chodniki, ulice, infrastruktura techniczna – pomaga nam żyć,
natomiast to kim jesteśmy decyduje się właśnie w sferze kultury. Mam nadzieję, że świadomość tego i chęć
podtrzymania harmonii między „mieć a być” jest bliska
osobom, które decydują o kierunkach rozwoju gminy –
burmistrzowi i radnym.
Trzeba też pamiętać, że w związku z wymaganiami projektu unijnego znacznie wzrośnie ilość obowiązkowych
działań kulturalnych, które musimy zrealizować. To będzie wymagać finansowania łomiankowskiej kultury na
zdecydowanie wyższym poziomie niż dotychczas.
A jeśli chodzi o plany programowe?
Będziemy tak jak do tej pory prowadzić zajęcie dla dzieci. Na zajęcia dla najmłodszych jest duże zapotrzebowanie. Ponadto, moim zdaniem, obok działań scenicznych,
teatralnych czy plastycznych najprostszą i najbardziej
dostępną formą dla wszystkich jest partycypowanie
w sztuce poprzez zespołowe muzykowanie i taniec,
poprzez śpiewanie w zespołach chóralnych, granie
w zespołach muzycznych, orkiestrach... Od tysięcy lat
pieśni zawsze były wpisane w życie człowieka. Przez
wieki niosły opowieści o dziejach, o historii, kreowały
świadomość i tożsamość narodów. Pieśni były medium,
to takie ŁOMIANKI.INFO średniowiecza czy renesansu.
Jeżeli chodzi o duże imprezy – jest moją ambicją aby
dbać o to, by w Łomiankach odbywały się imprezy na
wysokim poziomie. Nie chciałbym organizować imprez, które spełnią wyłącznie oczekiwania ludyczne,
w których będzie się liczyła tylko liczba odbiorców,
zapewniająca wykonanie odpowiednich wskaźników,
potrzebne w związku z projektem unijnym.

LEGO ROBOTYKA
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Zadaniem Domu Kultury jest przecież także kształtowanie potrzeb kulturalnych. Kształtowanie smaku
i pokazywanie pięknej sztuki. Oczywiście sztuka na
wysokim poziomie nie wyklucza szerokiej publiczności. Pogodzenie jednego z drugim udało się przy okazji
koncertu Edyty Geppert. Traktuję go jako manifestację
tego w jakim kierunku Dom Kultury ma iść jeżeli chodzi
o takie wydarzenia.
Mówiliśmy o ofercie dla najmłodszych i dla dorosłych mieszkańców Łomianek. A co z młodzieżą?
Pracujemy nad ofertą dla młodzieży Planujemy np. bardzo ciekawe zajęcia z modelarstwa. Interesująca może
też być oferta warsztatów perkusyjnych. Ale to jeszcze
za tzw. chwilę. Najpierw musimy uporać się z rozbudową i wtedy już w nowym lokalu będzie łatwiej coś konkretnego zorganizować.
Życzę powodzenia i liczę na równie udaną jak do tej
pory współpracę Domu Kultury z LOMIANKI.INFO.
Dziękuję i uważam, że musimy współpracować. Działanie kulturalne to również działania medialne. Liczę
zatem na owocną współpracę.

Zajęcia edukacyjne z robotyki dla dzieci i młodzieży to połączenie nauki i zabawy w jednym. Są skierowane w takim samym stopniu do dziewczynek, jak i do chłopców i nie są uzależnione od ich stopnia wyuczenia informatycznego. Program nauki przez zabawę został
stworzony przez LEGO EDUCATION oraz naukowców z NASA i Uniwersytetu Californijskiego
oraz dostosowany do wymogów programowych Ministerstwa Oświaty, wpisując się w podstawy programowe takich przedmiotów jak fizyka, matematyka czy informatyka.
Obecnie zajęcia z ROBOTYKI organizowane są również
przez Dom Kultury w Łomiankach. W zajęciach uczestniczy kilkunastu młodych inżynierów – dziewczynki
i chłopcy. Budują i programują swoje roboty, wprawiając
je w ruch, określając zadania, które mają wykonać. Efekty
są imponujące, wszystko działa, jeździ, skręca...
Zajęcia niestety mają jedną wadę – co zauważają głównie rodzice – bardzo trudno jest „oderwać” dzieciaki od
kreatywnego myślenia i zabawy :)
mm.

Projekt AKTYWNEw Łomiankach
MAMY
Łączy nas wiele.
Jesteśmy mamami.
Macierzyństwo
daje nam wiele
szczęścia,
ale "siedzenie
w domu" nam
je odbiera.

SŁAWOMIRA STANISŁAWA LASKOWSKA

RADNA RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH,
WICEPRZEWODNICZĄCA KOMISJI PLANOWANIA

Chcemy wyjść z domu, by do niego wracać z większym zaangażowniem. Chcemy
opiekować się naszymi pociechami, ale jednocześnie pragniemy realizować swoje
pasje, spotykać się, angażować społecznie. Chcemy odczuwać więcej radości z bycia rodzicem i szukamy sposobów jak być wystarcząco dobrym rodzicem. Chcemy
robić coś dla siebie, aby być szczęśliwymi mamami, aby tworzyć szczęśliwe rodziny. Każda z nas ma jakiś talent. Próbujemy go znaleźć i podzielić się nim z innymi.
Koncentrujemy się na tym co kochamy robić i robimy to dla innych, aby świat wokół nas stawał się piękniejszy.
Realizując naszą wizję szczęśliwego macierzyństwa spotykamy się od roku w Domu
Kultury w Łomiankach. Wspólnie ćwiczymy, wymieniamy myśli, doświadczenia,
inspirujemy się i wzajemnie wspieramy w początkach i trudach macierzyństwa.
Same dobieramy i prowadzimy zajęcia dla nas i naszych pociech.
Organizujemy warsztaty z umiejętności wychowawczych dla rodziców pomagające radzić sobie z zagadnieniami z obszaru psychologii i peddagogiki wychowania.
W październiku ruszyły zajęcia relaksująco-wzmacniające dla mam z maluchami
w wieku 0-3 lat. Planujemy uruchomienie Aktywnych Poranków Malucha. Zajęcia będą miały charakter ogólnorozwojowy, ułatwiający adaptację maluchów do
przedszkola. Żajęcia łączyć będę elementy rytmiki, muzykoterapii, artetrapii, gimnastyki oddechowej, technik relaksacyjnych oraz pedagogiki zabawy.
Aktualne staramy się o finansowanie zajęć z projektów unijnych, aby były otwarte
i bezpłatne.
W ten sposób zaczynamy tworzyć miejsce przyjazne dla matek z dziećmi w Łomiankach. Jeżeli widzisz miejsce dla siebie wśród nas, to przyjdź, podziel się z nami
swoimi talentami, swoją pasją... zaangażuj się...
Kontakt i informacje: Anita Marczułajtis-Łodzińska, tel. 600 00 44 10

TANIEC W KOKKO-ART

REKLAMA

Taniec był obecny we wszystkich kulturach i epokach. Towarzyszy człowiekowi od
tysięcy lat, służąc jako narzędzie do wyrażania wzruszeń i emocji...
Taniec to przede wszystkim dobra zabawa, to pobudzający do życia ruch. Ten ruch
pozwala oderwać myśli od szarej rzeczywistości i wyrazić swoją radość. Każdy
z nas wie o tym, że taniec zbawiennie wpływa na organizm, zarówno jeśli chodzi
o jego fizyczne jak i psychiczne aspekty – kształtuje piękną, harmonijną sylwetkę,
daje lekki, płynny chód, poprawia kondycję.
Ma to znaczenie dla małych, rosnących dzieci z wadami postawy, jak też dla pracujących, zmęczonych nadmiarem obowiązków dorosłych.
Ponadto, taniec uczy panowania nad ekspresją własnego ciała, a w konsekwencji ułatwia panowanie nad emocjami. Udowodniono, że taniec stymuluje rozwój
komórek mózgowych i wpływa na
sprawniejsze myślenie. Tańczące dzieci
z reguły lepiej się uczą, łatwiej zapamiętują. Mają lepiej rozwiniętą pamięć, lepszą koordynację ruchową, łatwiej uczą
się gry na instrumentach, mają świetne
wyniki w sporcie, a ponadto umiejętnie
radzą sobie w nowych, zaskakujących
sytuacjach życiowych.
Systematyczne uczęszczanie na zajęcia
taneczne pozwala zadbać o siebie i dać
sobie upragnioną chwilę relaksu.
Kokko-Art oferuje wiele ciekawych stylów tanecznych, zarówno dla dzieci,
młodzieży, jak i dorosłych.
Zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn
– same niespodzianki. Szczegóły na
stronie www.kokko-art.com.pl

W Łomiankach (Osiedle Buraków) mieszka
od dwudziestu lat. Wykształcenie wyższe, absolwetka
ATK na Papieskim Wydziale Teologicznym.
Zamężna, czworo dzieci; córka studentka, trzech synów
w wieku gimnazjalnym i licealnym.
Bezpartyjna, członek Mazowieckiej Wspólnoty
Samorządowej.
e-mail: slawomira.l@plusnet.pl

fot. Tomek Kordek

Co Panią skłoniło do kandydowania do Rady Miejskiej?
Już od najmłodszych lat lubiłam pracować i działać na rzecz środowiska w którym żyję
i funkcjonuję. To chyba ”obciążenie genetyczne”. Mam ogromną satysfakcję kiedy uda mi
się zrobić coś dobrego dla jakiejś społeczności, a także dla pojedyńczego człowieka. Od
dwudziestu lat obserwuję rozwój naszej Gminy, mamy wiele powodów do zadowolenia,
wiele powodów do dumy, ale też wiele problemów do rozwiązania. Uważam, że mamy
ogromne możliwości i potencjał do wykorzystania, zarówno w sferze gospodarczej, jak i
społecznej. Mieszkańcy czekają na:
– nowe szkoły, przedszkola – aby polepszyć warunki socjalne i edukacyjne, a także odległość dojścia lub dojazdu do danej placówki,
– ratusz – aby w jednym miejscu można było załatwić wszystkie sprawy mieszczące się
w kompetencji gminy,
– wodę i kanalizację,
– polepszone nawierzchnie dróg i ich oświetlenie,
– bardziej rozwiniętą komunikację wewnętrzną i polepszony dojazd do Warszawy (rozładowanie korków)
Mogłabym jeszcze wiele wymieniać. Ciągle jest tak dużo do zrobienia.
Jakie wartości generalnie są dla Pani najistotniejsze?
Najważniejszy jest człowiek, podkreślam to przy każdej okazji. Jeżeli mówimy o wartościach w wymiarze czysto ludzkim, to wszystko „kręci się” właśnie wokół człowieka.
W pierwszej kolejności moją największą wartością jest rodzina, to ona nadaje sens i wyznacza cele w moim życiu. Jest moją radością, troską i siłą napędową. Dalej idąc, wiara,
miłość, szacunek do drugiego człowieka, patriotyzm, poszanowanie dobra wspólnego
w tym tradycji (która mnie ciągle zachwyca, jest naszym wielkim bogactwem i dziedzictwem narodowym). Wszystkie te wartości służą człowiekowi, powinny być więc przez
niego rozwijane i pielęgnowane. Jakie byłoby życie ludzkie bez nich?
Co jest Pani pasją, jakie ma Pani hobby prywatnie?
Uwielbiam podróże, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Godzinami mogłabym podziwiać piękne widoki, „cuda” ukształtowane przez naturę, zachwycać się dziełami ludzkich
rąk, zabytkami. Lubię jeździć na nartach, przemierzać szlaki turystyczne. Moje hobby to
także dobra muzyka (z różnych gatunków), z przyjemnością oglądam i słucham koncertów muzyki poważnej, zwłaszcza na żywo.
Niebawem minie rok obecnej kadencji Rady Miejskiej. Jak ocenia Pani dotychczasowe funkcjonowanie Rady? Co Pani zdaniem należałoby zmienić w przyszłości?
No cóż, myślę, że to trudny czas dla wszystkich, nowy skład, nowa władza, nowy punkt
widzenia. Porównałabym to do małżeństwa zawartego z konieczności, gdzie wszystkie
strony miały swoich swatów, mam na myśli naszych wyborców. Myślę, że wszyscy powinniśmy pracować nad tym „związkiem”, przede wszystkim dla dobra mieszkańców, aby
nie zawieść tych, którzy nam zaufali, a tym samym powierzyli bardzo odpowiedzialne
zadania. Powinniśmy też uszanować i zaakceptować ich wolę i wybór, zarówno w kwestii
składu Rady, jak i Burmistrza. Wszyscy Radni deklarują dobrą wolę, troskę o sprawy naszej gminy, naszej społeczności. Niektórzy wygłaszają wzniosłe przemówienia, z których
często niewiele wynika, zdarza się, że sami sobie zaprzeczają. Czasem punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia. Dla mieszkańców liczą się fakty i to z nich bedziemy rozliczani. Obyśmy jak najlepiej wykorzystali czas dany nam w tej kadencji.
W przyszłości chciałabym, aby partie i podziały nie miały wpływu na nasze decyzje (nie
tylko w teorii), aby nasze działania były zawsze rozważne i konsekwentne, aby radni byli
bardziej zaradni. Uważam, że wszyscy radni powinni przejść przez odpowiednie szkolenia i to w najbliższym czasie. Życzę nam wszystkim dobrej i owocnej współpracy.
Czego mieszkańcy Łomianek, mogą oczekiwać od Sławomiry Laskowskiej?
Myślę, że odpowiedź na to pytanie zawarta jest częściowo w powyższym tekście. Chciałabym też przypomnieć fragment mojej wypowiedzi z czasu kampanii wyborczej: „prosząc
o Państwa głos i poparcie, chcę je wykorzystać, aby razem z Wami decydować i realizować
najlepsze i najważniejsze inicjatywy na rzecz Naszych Łomianek i każdego Mieszkańca”.
Dzisiaj podtrzymuję te słowa. To dzięki Państwu uzyskałam mandat Radnej, chciałabym
godnie i odpowiedzialnie Państwa reprezentować.
Dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.
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STALKING
Jan Gołębiowski
www.profilowaniekryminalne.net

UPORCZYWE NĘKANIE

Najbardziej znanym przypadkiem uporczywego
nękania ostatnich lat jest„chora miłość” Sebastiana
W. do dentystki Andżeliki K. W zasadzie była wtedy 26 letnią stażystką w Centrum Stomatologii. On
rok młodszy, bezrobotny przyszedł na wyrwanie
zęba. Na drugi dzień pojawił się znowu wyznając
dziewczynie miłość. Zaczął przychodzić codziennie. Wejście do przychodni obkleił jej zdjęciami,
które zrobił ukradkiem. Wywiesił na ulicy transparent z napisem: „Andżelika Kocham Cię !”. Zaczął
ją śledzić, przychodził pod dom, przysyłał kartki
pocztowe i listy z wyznaniami miłości. Wreszcie
doszło do dotykania w zatłoczonym autobusie,
porysowania samochodu znajomemu swej ofiary.
Bardzo prawdopodobne, iż Sebastian W. szykował porwanie swej „wybranki”. Sprawa miała finał
w Sądzie, który to po raz pierwszy skazał kogoś za
prześladowanie. Uznano go winnym 12 z 13 różnych przestępstw, które zarzuciła mu prokuratura.
Wyrok brzmiał – 3,5 roku więzienia i, co niezwykle
ważne dla pokrzywdzonej, zakaz zbliżania się do
niej i jej bliskich przez 15 lat po wyjściu zza krat.
W tym czasie w Kodeksie Karnym nie istniał jeden artykuł odnoszący się do przestępstwa „stalkingu”. Sytuacja zmieniła się dopiero w tym roku,
gdy Sejm przegłosował nowelizację Kodeksu
i wprowadzono artykuł 190 z literką a. Przestępstwo określono jako „uporczywe nękanie”, którego
skutkiem jest „uzasadnione poczucie zagrożenia
lub istotne naruszenie prywatności”. Prześladowca
może być skazany na karę więzienia do lat 3. Jeżeli
ofiara będzie chciała przez to popełnić samobójstwo sprawca zagrożony będzie karą 10 lat pozbawienia wolności. Mimo, iż w pewnym sensie przestępstwo jest w Kodeksie Karnym nowe, zjawisko
prześladowania istniało od dawna. Od jakiegoś

czasu w mediach słyszało się obco brzmiący termin, zapożyczony z języka angielskiego, „stalking”.
Jest to określenie pochodzące z języka łowieckiego i opisuje to, co robi myśliwy ze zwierzyną – czatuje, podchodzi, aby ją upolować.
Regulacje prawne stopniowo były wprowadzane
w różnych krajach. Najwcześniej w USA, w Kalifornii, bo w roku 1990. Kolejno w Kanadzie (1993 r.),
Wlk. Brytanii (1997 r.) oraz Japonii (2000 r.).
Jeden z bardziej znanych na świecie przypadków
prześladowania dotyczy Johna Hinckleya, który
uwierzył w swój romans z aktorką Jodie Foster. Zasypywał jej fanklub dziesiątkami listów. W końcu,
aby zwrócić jej uwagę, w 1981 roku, posunął się do
próby zamachu na prezydenta USA Ronalda Reagana. Z kolei najtragiczniejszym polskim przykładem prześladowania przez obsesyjnego fana jest
śmierć byłej MissPolska Agnieszki Kotlarskiej, która w 1996 r. została zamordowana przez nieszczęśliwie zakochanego w niej mężczyznę – Jerzego L.
Zabójca został skazany na 14 lat więzienia.
Typowy Stalker to zazwyczaj mężczyzna, zaś jego
ofiarami w 80% są kobiety. Najczęściej jest znajomy ofierze – często jej były partner, mąż, chłopak,
odrzucony zalotnik. Najczęściej cierpi na problemy natury psychologicznej, między innymi obsesję, zaburzenia osobowości, zaburzenia kontroli
zachowania, czasami erotomanię. Prześladowca
może łatwo zmienić się w gwałciciela, a nawet zabójcę. Ryzyko to dotyczy w największym stopniu
byłych partnerów oraz osób o silnych zaburzeniach
psychicznych (np. schizofrenii paranoidalnej) lub
zaburzeniach osobowości (często typu „borderline” lub narcystycznego). Charakterystyczną cechą
zarówno gwałcicieli jak i prześladowców jest brak
poczucia bezpieczeństwa. Obie te grupy, chociaż

prześladowcy bardziej, mają zaburzone relacje
z innymi ludźmi, zwłaszcza w sferze intymnej –
emocjonalnej. Cechują się obniżoną samooceną.
Mogą nadużywać alkoholu lub być lekomanami
czy narkomanami.
„Stalking” czyli uporczywe nękanie przybiera różne formy. Zaczyna się często od rozmowy, która
staje się coraz bardziej „nachalna”, coraz bardziej
inwazyjna. Prześladowca wkracza w intymne sfery życia ofiary. Narzuca się swoim towarzystwem,
nęka telefonami, wysyła listy, SMS-y. Może przysyłać prezenty, kwiaty. Przychodzi do miejsca
zamieszkania i pracy. Rozprzestrzenia fałszywe
informacje na temat swej ofiary i często siebie. Na
przemian z wyznaniami miłości stosuje groźby, aż
wreszcie może posunąć się do napaści fizycznej.
Poprzedzają ją często akty wandalizmu. Średni
okres prześladowania to 10 do 18 miesięcy.
Nową odmianą nękania jest tzw. „cyberstalking”
czyli prześladowanie z wykorzystaniem nowoczesnych zdobyczy techniki komunikacyjnej. Może
polegać na nawiązywaniu znajomości w „Sieci”
lub osaczaniu w Internecie osoby poznanej w rzeczywistości. Sprawcy tworzą wtedy fałszywe profile na portalach społecznościowych. Dysponują
do tego często skradzionym wizerunkiem. Mogą
też włamywać się do zawartości skrzynek e-mail
lub w ogóle do pamięci komputera i przechwytywać dane wrażliwe.
CO POWINNA ROBIĆ OFIARA STALKINGU?
Szukać profesjonalnej pomocy – prawnej i psychologicznej, powinno się zawiadomić policję
lub prokuraturę. Zachowywać listy, esemesy,
maile – to się może przydać w sądzie jako dowód
przestępstwa. Można też prowadzić dzienniczek
ofiary nękania: kiedy natręt nachodził, kiedy wydzwaniał, zapisywać daty i godziny.
A CZEGO NIE POWINNA ROBIĆ?
Kobiety często próbują przekonywać: „Daj mi
spokój, mam inne życie”. Każdy kontakt motywuje stalkera do działania. 20 głuchych telefonów
można wytrzymać, ale 21 odbierze i krzyknie:
„Nie dzwoń do mnie więcej”. A stalker wtedy
cieszy się: „Wreszcie usłyszałem jej głos”. Albo
dziewczyna wysyła swojego chłopaka, żeby załatwił sprawę „po męsku”. Stalker ma satysfakcję, że
został poważnie potraktowany jako konkurent.
To go „nakręca”.

Kolejna ciekawa inicjatywa Stowarzyszenia PRACOWNIA ŁOMIANKI - www.pracownialomianki.org

B AZ A R
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Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI będzie organizowała w Łomiankach giełdę zabawek?
Tak. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że 27 listopada odbędzie się w ICDS „Pierwszy Łomiankowski Bazar
Zabawek Używanych”, bo taka jest oficjalna nazwa imprezy.
Skąd pomysł na taką imprezę?
Pomysł jest z importu. Tego typu imprezy funkcjonują
w całej Europie. Nasza została podpatrzona na wyspie
Bornholm. Duńczycy są najszczęśliwszym narodem na
naszym kontynencie, a Bornholmczycy są chyba najszczęśliwsi wśród Duńczyków. To właśnie w mieście Nexo na
Bornholmie widzieliśmy na własne oczy, jak dzieci handlują zabawkami, z których wyrosły.
Pomysł ciekawy, ale czy na pewno wartościowy?
O to proszę się nie martwić. Dzieci handlujące zabawkami
doświadczają czegoś, czego potem szkoły wyższe starają
się ich nauczyć za grube tysiące złotych. Mowa oczywiście
o postawach i zachowaniach przedsiębiorczych.
Jakie inne korzyści może przynieść taka impreza?
Dzieci zaczynają rozumieć, że zabawki kosztują. Te, które
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mają tendencje do niszczenia, uczą się tego, że warto dbać
o zabawki, bo potem można je sprzedać.
Ale korzyści są również dla rodziców. Znikają z domu rzeczy,
które prędzej czy później wylądowałyby w koszu na śmieci.
Czyli impreza ma również walor ekologiczny?
Oczywiście.
Dlaczego właśnie ICDS?
Jest największy, a my liczymy na spore zainteresowanie,
i to nie tylko mieszkańców Łomianek.
Dyrektor ICDS Pan Tadeusz Brach entuzjastycznie zareagował
na nasz pomysł i zaproponował pomoc. W zasadzie robimy tę
imprezę wspólnie. Jesteśmy w trakcie ustalania szczegółów.
Szczegółów...?
Na razie znana jest data, godzina i miejsce – 27 listopada godziny 10-14 ICDS. Akcja jest kierowana w zasadzie
do dzieci i młodzieży, ale myślę, że każdy kto ma w domu
nieuszkodzone używane zabawki może się do nas zgłosić,
żeby zarezerwować miejsce na swoje stoisko. Każda osoba
sprzedająca dostanie dokładne instrukcje jak przygotować się do udziału w tej imprezie. Ważne jest, aby zgłaszać

się do nas już dziś, bo ilość miejsc dla sprzedających jest
z przyczyn oczywistych ograniczona.
Skąd słowo "Pierwszy" w nazwie Bazaru?
Bazar chcemy uczynić imprezą cykliczną, która będzie
się odbywała 2-4 razy do roku. Chcemy, aby cała Polska,
a szczególnie nasz duży sąsiad Warszawa zazdrościli nam
tej imprezy.
Gdzie szukać informacji i gdzie się zgłaszać?
Na naszej stronie – www.pracownialomianki.org, na Facebooku, na plakatach w szkołach i na ulicach i oczywiście
na portalu www.LOMIANKI.INFO.

CHATEAU ŁOMIANKI
Jarosław Kowalski – www.vinimex.pl

Na łamach różnych gazet zwykle przedstawiałem ciekawe winnice z obcych krajów, tym
razem czas na Polskę, a konkretnie Łomianki – tak Łomianki! Winnica mieści się przy ulicy
Armii Poznań w okolicy Rezerwatu Jezioro Kiełpińskie. Jest otoczona płotem przepięknie
porośniętym przebarwiającym się winobluszczem. Właścicielem winnicy jest Jacek Bogusz,
z dziada pradziada rodowity mieszkaniec Łomianek, z wykształcenia ekolog.
Co skłoniło Cię do rozpoczęcia przygody z winem?
Winnicą i produkcją wina zainteresowałem się po
raz pierwszy podczas winobrania we francuskiej
Burgundii w 1990 roku, gdzie pracowałem przy
zbiorze winogron w dużych, profesjonalnych, towarowych winnicach. Już wtedy pomyślałem, że w Polsce też można spróbować uprawy winorośli. Jestem
przekonany, że przy pewnym wysiłku również tu na
Mazowszu można wyprodukować odpowiedniej jakości dobre wino, pod warunkiem, że zastosuje się
odpowiednie odmiany winorośli i właściwą metodę winifikacji. Wino zgodnie z jego wielowiekową
symboliką należy do jednego z najważniejszych
elementów towarzyszących ludzkiej egzystencji już
od zarania dziejów. Dla mnie uprawa winorośli to
nie tylko spotkanie z tradycją, kultywowanie pięknych wzorców i wspomnienie naszych przodków,
ale również zwykła przyjemność, aktywny ruch na
świeżym powietrzu, doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu z dala od codziennego zgiełku. Poza tym coroczne przeobrażanie się nagiego
drewna w obficie owocujący winny krzew zachęca
do życia i zmusza do refleksji. Winnica o każdej porze roku wygląda inaczej, zawsze wyjątkowo.
Dlaczego winnica w Łomiankach?
A dlaczego nie? Ponieważ z wykształcenia jestem
ekologiem, a z zamiłowania enologiem i miłośnikiem przyrody dlatego postanowiłem połączyć te
pasje i stworzyć tu, na terenie naszej gminy małą,
zieloną enklawę w postaci doskonale funkcjonującej winnicy, uprawianej w sposób ekologiczny. Zazwyczaj winnica kojarzy nam się z południem lub
zachodem Europy lub krajami tzw. Nowego Świata, ale nie z Polską. Czemu by nie? Jednak okazuje
się, że stosując odpowiednie odmiany i odpowiednią agrokulturę można uprawiać winorośl również
tu na Mazowszu w warunkach ciężkiego klimatu.
Moja winnica powstała na ziemi odziedziczonej po
moich przodkach, którzy 100 i więcej lat temu uprawiali tam zboże i ziemniaki.

Jakie szczepy uprawiasz?
Początkowo, nadmiernie wierząc w ocieplanie się
klimatu postawiłem na odmiany winorośli ciepłolubnej. Jednak szybko się okazało, że popełniłem błąd
i winorośl z gatunku Vitis vinifera (Winorośl właściwa)
nie jest w stanie wydać tu plonu. W związku z tym wymieniłem krzewy na odmiany mieszańcowe winne,
sprawdzone i pewne, z których w Polsce centralnej
można uzyskać dobrej jakości wino. Do takich odmian
na wina czerwone należy Cascade i Marechal Foch,
a na wina białe należą Bianka i Aurora. Moją ulubioną odmianą jest Cascade, z której jestem w stanie
uzyskać dobrej jakości czerwone wino wytrawne. Ta,
odporna na mróz i choroby, odmiana dobrze plonuje i nie trzeba jej zabezpieczać na zimę, ani stosować
chemicznych oprysków wiosenno-letnich. W naszym
klimacie dużo trudniej uprawia się nowoczesne mieszańce, takie jak Rondo i Regent, z których można
uzyskać nieco lepsze wina. Jeśli ktoś chce uzyskać
czerwone wino doradzam odmianę Cascade, a na białe wino polecam odmianę Aurora.
Który rocznik w Twoim dotychczasowej działalności uważasz za najlepszy?
Z mojej dotychczasowej działalności za najlepszy
uważam rocznik 2008, ponieważ wiosna i lato były
wtedy dosyć przewidywalne, dzięki czemu uzyskałem
spore ilości owoców różnych odmian, z których mogłem zrobić także wina jednorodne.
Jaki będzie rocznik obecny?
Myślę, że obecny rocznik wyjdzie dobry lub bardzo
dobry, z tego względu, że pomimo srogiej zimy,
chłodnej i deszczowej wiosny i silnych przymrozków majowych, a także chłodnego lata pogoda,
która była we wrześniu w pewnym sensie zrekompensowała te niedogodności klimatyczne. Dzięki temu
owoce, które się urodziły
uzyskały swoją maksymalną
dojrzałość towarową, czyli

maksymalną koncentrację cukru. Jest to najważniejszy warunek powstania dobrej jakości wina przy
braku chorób grzybowych. Oczywiście pamiętamy
o tym, że prawdziwym winem nazywamy przefermentowany sok wyciśnięty z winogron. Dla mnie
osobiście jednak największym problemem są bardzo duże mrozy zimowe, w wyniku których przemarzają główne pędy z pąkami owoconośnymi.
Czy planujesz sprzedaż swoich win?
Winnicę założyłem w 2005 r. i cała uprawa to 400
krzewów. Jest przy tym tak dużo ciągłej pracy, że
na nic innego nie wystarcza mi czasu. Nie planuję
powiększenia winnicy i nie planuję sprzedaży wina,
ponieważ żeby sprzedawać wino w Polsce trzeba
przebrnąć przez bardzo skomplikowane prawne
procedury i urzędy, które mogą jedynie zniechęcić.
W związku z tym wino mojej produkcji jest winem
na użytek własny.
Który moment w roku jest dla Ciebie najważniejszy?
W całej produkcji wina najbardziej sobie cenię zbiór
winogron, który ma miejsce zazwyczaj pod koniec
września. Jest to doskonały czas na refleksję związaną
z podsumowaniem całego rocznego kalendarza wykonanych prac i włożonego trudu.
Dziękuję za tą krótką opowieść o Chateau Łomianki i z niecierpliwością będę czekał na degustację
win rocznika 2011.
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NOWA JAKOŚĆ
Sylwia Maksim-Wójcicka

na Szpitalnej

Łomianki powinny poważnie rozważyć możliwość dalszej współpracy z Samodzielnym
Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego i nie tylko życzyć wszystkiego
dobrego, ale kontynuować nasz współudział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku łomiankowskiej przychodni, co z pewnością przełoży się na jakość oferowanych usług.
26 października 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej, należącej do SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Budowa rozpoczęła się
30 czerwca 2010 r., a kamień węgielny wmurowano 14 września 2010 r. Dotychczasowe koszty to około 3,5 mln zł, za które wybudowano nowy budynek o pow. ok. 980 m2, wyremontowano piwnice starego budynku, kotłownię, wykonano wszystkie przyłącza na terenie działki,
utwardzono i zagospodarowano teren wokół przychodni, wybudowano parking, ogrodzenie.
Przychodnia jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada specjalny
podjazd oraz windy.
Przychodnia istnieje tu od 1965 roku. Powstała dzięki inicjatywie przewodniczącego społecznego komitetu budowy mgr. Zdzisława Janiszewskiego i sprzedaży „cegiełek” na budowę
ośrodka zdrowia w Łomiankach.
Budynek przychodni, pierwotnie przeznaczony na wiejski ośrodek zdrowia, podlegał dyrekcji
w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1989 roku Łomianki uzyskały prawa miejskie i przychodnia początkowo podlegała dyrekcji Szpitala Bielańskiego. Przez wiele lat działka i znajdujący
się na niej budynek miały nieuregulowaną sytuację prawną. Dopiero w 2007 roku SPZZLO
otrzymał prawo do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości w Łomiankach i od tego czasu można było realnie myśleć o poprawie jej stanu.
Od tego też czasu we współpracę z Dyrektor SPZZLO Małgorzatą Zaława-Dąbrowską aktywnie zaangażowały się poprzednie władze gminy Łomianki, głównie burmistrz Wiesław
Pszczółkowski i wiceburmistrz do spraw społecznych Jolanta Niegrzybowska. Pani Dyrektor kilkakrotnie uczestniczyła też w spotkaniach Komisji Społecznej Rady Miejskiej, podczas
których przedstawiała swoje plany. Efektem tych kontaktów była podjęta w kwietniu 2009 r.
uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach, wyrażająca zgodę na współfinansowanie inwestycji
i przekazująca na ten cel 1 mln zł. W trakcie rozmów z panią Dyrektor członkowie Rady Miejskiej w porozumieniu z ówczesnym burmistrzem deklarowali kontynuację współpracy, w tym
dofinansowanie kolejnego etapu prac, czyli remontu starego budynku.
Nowy budynek przychodni wygląda imponująco, szczególnie poprzez kontrast z sąsiadującą
z nim dotychczasową siedzibą przychodni, która – jeśli znajdą się fundusze, będzie remontowana od kwietnia 2012 r.
Z prawnego punktu widzenia przychodnia nie jest własnością gminy Łomianki, ale tak naprawdę jest jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych miejsc w Łomiankach, działa
na rzecz mieszkańców gminy, jej pacjentami jest około 12-14 tys. mieszkających tu osób.
Biorąc pod uwagę z jednej strony trudną sytuację budżetową gminy, ale z drugiej fakt możliwej poprawy pozostałej części budynku przychodni uważam, że powinniśmy poważnie rozpatrzyć możliwość dalszej współpracy z SPZZLO i nie tylko życzyć mu wszystkiego dobrego,
ale kontynuować nasz współudział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku tej przychodni, co
z pewnością przełoży się na jakość oferowanych usług.

foto: mm.
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Więcej zdjęć z uroczystości na portalu www.LOMIANKI.INFO
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STARE CMENTARZE PONIEMIECKIE
Anna Plewka

Na terenie gminy Łomianki znajdują się trzy cmentarze. Pochowani są
na nich osadnicy niemieccy i ich potomkowie, żyjący na tych terenach
w XIX w. i na początku XX w. Wielu z nich mieszkało tu nawet do końca
II wojny światowej. Przed wyzwoleniem opuścili tereny Dziekanowa Niemieckiego i Łomianek.
Pierwszy, najbardziej ukryty cmentarz znajduje się na terenie Puszczy
Kampinoskiej, pomiędzy ogrodzeniem dawnego IE PAN a tzw. Starym Torem (fot. 3, 4, 5), czyli drogą, którą przed ostatnią wojną biegła
linia kolejowa Warszawa–Palmiry. Nekropolie są zdewastowane w różnym stopniu. W Dziekanowie Leśnym, zwanym niegdyś Dziekanowem
Niemieckim jest najwięcej nagrobków. Wiele z nich to anonimowe mogiły, po których pozostały tylko obramowania. Jednak szukając cierpliwie
można odnaleźć kilkadziesiąt nazwisk, w większości niemieckich. Ostatnie pochówki miały miejsce w czasie II wojny światowej. W okresie powojennym cmentarz, według opisu mieszkańców, był w dobrym stanie
i posiadał ogrodzenie. W latach późniejszych wiele mogił zostało pozbawionych płyt nagrobkowych z inskrypcjami, a inne zostały rozkopane.
W chwili obecnej mogiły ukryte są wśród starych dębów i brzóz i najczęściej odwiedzają to miejsce amatorzy taniego wina. Dowodem są
rozrzucone butelki na ścieżce biegnącej od ul. Torfowej wzdłuż ogrodzenia IE PAN graniczącego z terenem cmentarza. Cmentarz jest widoczny
i dostępny wyłącznie w okresie od jesieni do wczesnej wiosny. Latem
gęsta roślinność uniemożliwia spacer pomiędzy mogiłami. Nikt nie jest
zainteresowany losem cmentarza, który jest pamiątką, jedynym śladem
obecności na tym terenie kolonistów niemieckich.
Cmentarz ewangelicki w Dąbrowie Leśnej usytuowany jest przy
ul. Szpitalnej (fot. 6). Jest to stosunkowo niewielki obszar, ogrodzony
betonowym parkanem. Chowani zmarli to prawdopodobnie koloniści
i ich potomkowie mieszkający w Łomiankach. Na furtce wisi otwarta
kłódka. Mogił jest niewiele i podobnie jak w Dziekanowie Lesnym większość nagrobków jest mocno zdewastowanych. Niewiele z nich ma czytelne inskrypcje. Bardzo rzadko, raz do roku przeprowadzane są prace
porządkowe.
Inny cmentarz ewangelicki znajdujący się na terenie naszej gminy usytuowany jest w grupie wysokich drzew na Kępie Kiełpińskiej (fot. 1, 2).
Do końca ubiegłego wieku teren znajdował się na posesji prywatnej.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych grunt został zakupiony przez nowych właścicieli, którzy postawili na tym terenie budynek mieszkalny.
Wcześniej teren cmentarza był nieogrodzony, a dostęp do niego mieli
wszyscy, dlatego też część mogił uległa dewastacji. Jakąś regułą jest, że
nieogrodzone cmentarze ewangelickie na terenie gminy przyciągają
grupy lokalnych pijaczków. Na szczęście fakt, że cmentarz znajduje się na
terenie prywatnej posesji chroni go. Cmentarz jest niewielki, zaledwie kilka
nagrobków z czytelnymi częściowo inskrypcjami sporządzonymi w języku
niemieckim. Jest to jedyna pamiątka po osadnikach, którzy zamieszkiwali
okolice Kępy Kiełpińskiej prawdopodobnie na przełomie XIX/XX w. Obecnie teren cmentarza jest bardzo zadbany, a właściciele działki niezwykle
uprzejmi. Odkąd mieszkają na tym terenie nie było żadnego zainteresowania rodzin osób pochowanych na tym cmentarzu.
Mieszkańcy Gminy Łomianki, szczególnie ci nowoprzybyli mają małą
świadomość istnienia tych trzech nekropoli. Może zainteresuje jakąś
grupę idea przeprowadzenia prac porządkowych i konserwatorskich
zdewastowanych cmentarzy ewangelickich, w Dziekanowie Leśnym, Kępie Kiełpińskiej i Dąbrowie Leśnej.
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NIEZBĘDNIK SPRZEDAWANY JEST W NOWEJ, STAŁEJ W KAŻDYM PUNKCIE SPRZEDAŻY, CENIE – 15 ZŁ
Przyjazny i podręczny pomocnik, przewodnik
i poradnik – tak w największym skrócie
można scharakteryzować najnowszą pozycję
książkową, jaką przygotowało z okazji
jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenie „Nasze
Łomianki”. Celem tego nowatorskiego
informatora jest pomoc w codziennym życiu
mieszkańcom Łomianek.
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Wykaz sklepów, w których można kupić NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA ŁOMIANEK
ŁOMIANKI
BURAKÓW
DĄBROWA
KIEŁPIN

Kiosk z prasą przy Carrefourze, osiedle Baczyńskiego
Sklep spożywczy BUMERANG – ul. Warszawska 25
Punkt xero BIT 2002 – Warszawska 133
Sklep spożywczy ALDIK – ul. Warszawska 68
SKLEP SPOŻYWCZY – ul. Długa 33
MINI DELIKATESY „DĄBROWA” – ul. Zachodnia 38
Sklep spożywczy „JAGO” - ul. Rolnicza192
Sklep spożywczo-przemysłowy. – ul. Rolnicza 302

KEZIK
HEYBOWICZ
KOKKO-ART

22 października br., z inicjatywy i na zaproszenie
stowarzyszenia Nasze Łomianki, w gościnnych progach galerii Kokko-Art odbyła się projekcja filmu
pt. Teatr Syrena 1945-1995 w reżyserii Bogdana
Kezika (mieszkaniec Łomianek, muzyk, producent
muzyczny, założyciel prywatnego studia nagrań
SONUS, mieszczącego się w Dąbrowie Leśnej, od
10 lat niezależny producent filmowy, twórca ponad 20 filmów dokumentalnych).

Zaprezentowany film opowiadał o dziejach Teatru SYRENA,
od jego założenia w 1945 r. w Łodzi przez Jerzego Jurandota do roku 1995. Te lata to okres świetności teatru, którego
repertuar miał charakter rewiowy, kabaretowy i satyryczny,
a pisali dla niego wybitni twórcy: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Konstanty Ildefons Gałczyński.
Dawni aktorzy Syreny (m.in. Zofia Czerwińska, Krystyna
Sienkiewicz, Alina Janowska, Bohdan Łazuka, Wiktor Zatwarski, Tadeusz Ross) oraz pracownicy teatru w krótkich
anegdotach przybliżyli jego historię, klimat estradowy tamtych lat, ludzi teatru, którzy już odeszli, a których osobowości odcisnęły na teatrze swój ślad (m.in. niezapomnianego
Adolfa Dymszę).
Na widowni obecna była m.in. aktorka Laura Łącz, występująca w filmie w charakterze prowadzącej, piosenkarz i aktor
Wiktor Zatwarski, aktorka Izabella Olejnik oraz oczywiście sam reżyser – Bogdan Kezik.
Po projekcji, przy lampce wina można było podyskutować w kuluarach o filmie i kulturze.
Można było również obejrzeć wystawę prac (malarstwo, rysunek, rzeźba) Jana
Herbut-Heybowicza (mieszkańca Łomianek), którego wernisarz odbył się w Kokko-Art
15 paździenikai zgromadził sporą rzeszę pasjonatów sztuki. Eksponowane prace przedstawiają sekretny, pełen
wewnętrznych przeżyć
i emocji świat człowieka,
który na co dzień ratuje
ludzkie życie jako znany
i ceniony kardiochirurg.
Wystawę oglądać można
codziennie w godzinach
10.00-16.00 w siedzibie
Kokko-Art.
am.

ŁOMIANKI NASZYCH MARZEŃ
Najmłodsi mieszkańcy Łomianek zaprojektowali Łomianki swoich marzeń.
Na makiecie, która powstała podczas warsztatów zorganizowanych przez
Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Bibliotekę Publiczną dzięki świeżemu
i niczym nie skrępowanemu spojrzeniu stworzyli nowe centrum Łomianek.
Młodzi architekci oprócz już istniejących w rzeczywistości: szkół, basenu
czy kościoła – usytuowali kino, łomiankowską telewizję oraz otwarty park
rozrywki. Być może te pomysły staną się cenną wskazówką dla naszych samorządowców :)
Ponadto podczas zajęć uczestnicy – nie tylko dzieci – mogli obejrzeć pokaz
zdjęć dawnych Łomianek.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach i Biblioteka Publiczna
serdecznie zapraszają dzieci (6-10 lat), dziadków i rodziców 29 listopada (wtorek) o godz. 18.00 na wieczór wróżb pt. „Andrzejkowe
przepowiednie”.
W programie: opowieść o dawnych zwyczajach katarzynkowych i andrzejkowych; lanie wosku, obierzyny, wyjście butów do progu, numerologia, owocologia, kosztowanie andrzejkowych ciasteczek z wróżbami.
Wieczór wróżb odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Łomiankach. Ze
względu na ograniczoną ilość miesjc obowiązują zapisy: osobiście w Bibliotece Publicznej, Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach,
tel. 22 751 32 23e-mail: kontakt@malgosiakozinska.pl

05-092 Łomianki, ul. Kasztanowa 8, woj. mazowieckie

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:
1. prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 489/2 o pow. 394 m2 wraz z budynkiem o pow. 70 m2
położonej w Łomiankach przy ul. Osiedlowej 5 KW WA4M/00390459/7.
Wartość nieruchomości wg wyceny 302.129 zł
Prawo wieczystego użytkowania do 2096 r.

2. prawa uzytkowania wieczystego gruntu działki nr 343/2 o pow. 585 m2 wraz z budynkiem o pow. 97 m2
położonej przy ul. Jedności Robotniczej 28 KW WA4M/00054371/9.
Wartość nieruchomości wg wyceny 424.328 zł
Prawo wieczystego użytkowania do 2094 r.
Oferty pisemne zawierające cenę prosimy składać w kopertach bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kasztanowej 8 lub przesłać na
adres jw. do dnia 10 listopada 2011 r. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 listopada 2011 r. Przed podpisaniem aktu notarialnego wygrywający
konkurs zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Spółdzielni pełnej wartości nieruchomości osiągniętej w konkursie. Koszty notarialne związane z przeniesieniem prawa własności i prawa uzytkowania ponosi nabywca.
Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w sekretariacie Spółdzielni pod nr. tel. 22 751 10 56 lub 22 751 12 37 w godz. 8.00 - 14.00.
Ponadto Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
a) dodatkowych rokowań z oferentami w tym negocjacji ceny.
b) swobodnego wyboru oferenta.
c) unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
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Spółdzielnia Handlowo-Usługowa "Samopomoc Chłopska" w Łomiankach

Za oknem jesień w pełni. Życie
szkolne nabrało właściwego rytmu i tempa. Jak co roku dużo
zmian i nowości.
Połączyliśmy nasze placówki w Zespół
Edukacyjny im. Lotników Amerykańskich; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Motylkowa Akademia”, Społeczna
Szkoła Podstawowa nr 13, Gimnazjum
Niepubliczne nr 12 oraz Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 – jesteśmy wszyscy razem!
„Motylkowa Akademia” – to kolorowe miejsce dla naszych najmłodszych
wychowanków. Przedszkolaki i uczniowie klas „0” rezydują w nowo wyremontowanych pomieszczeniach na parterze budynku nr 18. Starannie dobrana
kadra, zajęcia językowe, muzyczne i taneczne (w sali baletowej), posiłki dostosowane do potrzeb dzieci, nowoczesny
i bezpieczny plac zabaw. Wszystko, by
zapewnić naszym najmłodszym podopiecznym nie tylko troskliwą opiekę,
ale również jak najlepsze warunki do
rozwoju intelektualnego.
Sporo zmian także w naszych szkołach.
Uczniowie gimnazjum rozpoczęli naukę matematyki i biologii w języku
angielskim. W rozwijaniu umiejętności
językowych służą także konwersacje
z native speaker oraz zajęcia przygotowujące do certyfikatów.
Kolejna nowość to edukacja teatralna.
Uczniowie, oprócz aktywnego uczest-

niczenia w życiu teatrów warszawskich,
uczą się elementarnych zadań aktorskich, scen dialogowych oraz pracy
nad rolą na warsztatach artystycznych
w szkole. Efektem końcowym tych zajęć będzie przedstawienie teatralne.
Dbamy o ducha, ale i o ciało. Rozwój fizyczny naszych dzieci i młodzieży jest
dla nas bardzo ważny. Wzorem lat ubiegłych, zajęcia wychowania fizycznego
odbywają się w ICDS w Łomiankach.
Dodatkowo uczniowie uczestniczą
w zajęciach ze sztuk walki. Uczą się tradycji i obyczajów japońskich samurai
oraz ćwiczą sztukę walki.
Nie samą nauką człowiek żyje, dlatego w naszym zespole szkół nie
brakuje chwil zabawy i odpoczynku od codziennych obowiązków. Uczniowie organizują wraz
z nauczycielami pokazy mody EKO,
wieczory tematyczne (poetyckie,
halloweenowe, filmowe). Bardzo popularne są również „nocowanki” (nawet w przedszkolu), gdzie uczniowie
wspólnie oglądają filmy, grają w gry
planszowe. A wszystko w murach
szkoły, ale bez szkolnych ram.
Nasi uczniowie angażują się bardzo
w działania społeczne. Uczestniczą
w Akcji „Wielkiej Wagi” – zbiórka dla
Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym, organizują Mikołajki dla
Domu Dziecka w Pasymiu, przygotowują występy artystyczne dla naj-
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Wszyscy razem!

młodszych podopiecznych szpitali
dziecięcych, opiekują się gepardem
w warszawskim zoo.
Poza lekcjami też można spędzić czas
w szkole. Bogata gama zajęć pozalekcyjnych, umożliwia rozwijanie własnych
pasji i talentów.

Nie brakuje również lekcji poza murami
szkoły: wycieczek, wyjść do kina i teatru,
parku linowego.
Nasi uczniowie chętnie żyją ze swoją
szkołą, biorąc na co dzień udział w jej
kształtowaniu i rozwoju.
Więcej o nas na www.pspo.edu.pl.
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Psy z przytuliska czekają...
Dorota Aleksandrowicz

Większość łomiankowskich zwierząt do adopcji opisana jest na: http://www.canis.org.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 501 147 350.
Edzio – nigdy w życiu nie miał swojego domu. Pogryziony przez inne psy błąkał się po ulicy. Przywieziony do
weterynarza przez S.M. Ma 3-4 lata, już po kastracji, wśród
przodków ma jamnika. Pełen zaufania do ludzi, uwielbia
się przytulać.
EDZIO
Fryga – błąkała się po ulicy Wiślanej w okolicy Puszczy.
Przywieziona przez S.M. Młodziutka, ma około 7 miesięcy.
Zwariowana trzpiotka, bardzo energiczna. Milutka, uwielbia rządzić.
FRYGA
Łoker – duży pies, około 2-letni. Spokojny, domowy, bardzo
zadbany. Jego pan umarł, rodzina dostała w spadku dom,
a psa przyprowadziła do weterynarza do uśpienia.
ŁOKER
Psotka – z 8 szczeniakami zabrana od pijaka. Nie miała nawet budy – oszczeniła się na gołej ziemi. Ma
około 2 lat. Jest już po sterylizacji. Część szczeniaków
ma już swoje domy. Psotka jest wielką pieszczochą
i przylepą.

PSOTKA

Fredzia – kotka po wypadku, znaleziona na ulicy Rolniczej. Wyleczona, wysterylizowana, ma około 2 lat.

DOBRE RADY DLA ZWIERZAKÓW

Przygotowanie do mrozów
Dorota Aleksandrowicz: Zbliża się zima. Jak powinniśmy przygotować do niej nasze zwierzęta?
Anna Pomianowska – lekarz weterynarii: Zima to trudny czas dla zwierząt.
W okresie jesiennym, kiedy pogoda zaczyna się zmieniać, należy przede wszystkim
zadbać, aby naszym podopiecznym było ciepło, gdyż temperatury bliskie zeru sprzyjają przeziębieniom i poważniejszym chorobom. Warto sprawdzić ocieplenie budy,
zabezpieczyć ją przed deszczem i co najważniejsze przed wiatrem. Należy uszczelnić
ściany i dach budy, ustawić ją w spokojnym miejscu, w sąsiedztwie innych budynków
tak aby ją osłaniały i chroniły przed silnymi podmuchami powietrza oraz przeciągami.
Pomyślmy również o zabezpieczeniu wejścia poprzez zawieszenie zasłony z grubego
materiału. Wyściółkę możemy zrobić wykorzystując słomę, koce lub materace, należy
jednak pamiętać o ich systematycznej wymianie na świeże, suche i czyste.
D.A.: Co jeszcze możemy zrobić dla naszych zwierząt podczas chłodów?
A.P.: Szczególnym rodzajem troski o zwierzęta mieszkające poza domem podczas
zimy, jest dbanie o to, żeby podawany im pokarm był ciepły i dużo bardziej kaloryczny od tego, który otrzymują zwykle. Powinniśmy również zadbać żeby w misce
zawsze była woda i nie dopuszczać, aby pokrywał ją lód. Zimą dieta naszych psów,
zarówno tych mieszkających na kanapach, jak i tych strużujących, powinna być
bogatsza i pełnowartościowa. Można ją wzbogacać olejami roślinnymi, odrobiną
tłuszczu wołowego oraz preparatami mineralno-witaminowymi wpływającymi na
metabolizm skóry i wzmacniajacymi okrywę włosową. Nie podawajmy tłuszczu ani
mięsa wieprzowego i wędlin. Nie stosujmy też karm wysokobiałkowych dla psów aktywnych bo one nawet zimą przeciążają organizm. Dieta wysokobiałkowa wpływa
na powstanie wielu chorób, w tym chorób skóry, może także doprowadzić do dysfunkcji nerek. I pamiętajmy, że przeziębieniom można zaradzić poprzez regularne,
coroczne szczepienia – psów przeciwo wirusowemu kaszlowi kenelowemu, i kotów
przeciwko katarowi kociemu. Przebieg tych chorób bywa czasami dość trudny.
D.A.: A mniejsze psiaki mieszkające w domu?

FREDZIA
Endo – jako 8-tygodniowy szczeniak przerzucony na pustą
posesję. Zauważony przez przypadkową osobę. Był w stanie krańcowego wygłodzenia i ciężko chory. Teraz jest już
zdrowy, wesoły, ma 4 miesiące.

ENDO

A.P.: Długie spacery oraz gwaltowny wysiłek np. podczas zabawy na świeżym,
zimnym powietrzu mogą powodować wychlodzenie organizmu. Powinniśmy więc
dostosować czas, miejsce oraz intensywność spacerów do wieku, stanu zdrowia,
aktualnej kondycji oraz rasy psa. W przypadku średniej i małej wielkości psów o delikatnej lub krótkiej sierści warto rozważyć założenie kubraczków i ocieplaczy.

A.P.: Codzienny spacer i duże różnice temperatur mogą być niebezpieczne dla psich
łap. Zimą chodniki posypywane są solą i chlorkiem wapnia, które mają właściwości drażniące i mogą powodować powstawanie ran i pękanie opuszek. Lód może
być przyczyną powstawania niewielkich ran, jak i sporych urazów, kończących się
krwawieniem, a nawet kulawizną. Zatem przed wyjściem na spacer powinnismy
zabezpieczyć spody psich łap stosujac specyfiki chroniace przed szkodliwym i drażniacym dzialaniem mrozu i substancji chemicznych. Najprostszym i najbardziej
znanym sposobem jest natłuszczanie psich opuszek palcowych wazeliną. Bardzo
dobre efekty przynoszą środki przeznaczone specjalnie na zimową porę do stosowania u zwierząt. Są one dostępne u lekarzy weterynarii. Przytnijmy też pazury aby
nie były narażone na wyłamanie lub naderwanie na oblodzonej powierzchni. Z każdym dniem robi się coraz chłodniej, a my zakładamy coraz ciepejsze kurtki, niedługo zaczniemy również nosić czapki i szaliki chroniąc się przed zimą. Pamiętajmy że
nasze zwierzaki nie mają możliwości aby same przygotować się do zmiany pogody
i ochronić przed chłodem. Musimy zrobić to my w ich imieniu – właściciele!
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D.A.: Już niedługo może pojawić się śnieg i lód. Wiele psów ma problemy z chodzeniem po posypywanych chodnikach.

RÓŻNE
Kupię drewno na opał po budowie, 509-784-867
Sprzedam tanio szafę trzydrzwiową z lustrem, komodę i fotel. 607-926-726
Przyjmę dla dziewczynki z bardzo biednego
domu ubrania i buty. Na wzrost 105 cm w górę.
Tel. 606-153-605
Sprzedam tanio rowerek dziecięcy marki Decathlon z kaskiem – 607-926-726

Punkt przyjmowania ogłoszeń: Sklep / Salonik Prasowy,
Łomianki, ul. Fabryczna 45 (przy bazarku)
e-mail: ogloszenia@lomianki.info,

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
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NIERUCHOMOŚCI
Pokój do wynajęcia – tel. 794-547-785, 22 75162-24
Sprzedam budynek handlowo-usługowy.
2 sklepy na działce 1000 m2 lub 2000 m2.
Łomianki 515-850-039
Do wynajęcia budynki warszt., magazyn,
biuro – pow. od 100 m2 do 300 m2, wszystkie media – Łomianki 509-426-010
Do wynajęcia budynek warsztatowy 100 m2
Łomianki, tel. 669-383-534
Sprzedam BEZPOŚREDNIO 5 pokoi – 85 m2
Baczyńskiego 20, 1p, 501 334 092
Pokój do wynajęcia dla jednej osoby 22 751-21-06
Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka samodzielnie.
Tel. 721-800-705

USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, wymiana instalacji
– 505 013 286
Elektryk A-Z uprawnienia – 602-87-52-89
Anteny TVSAT, domofony – 602-87-52-89
POPRAWKI KRAWIECKIE Buraków, ul. Czarnieckiego 1, tel. 602 399 393
Język francuski. Nauka, korepetycje, tłumaczenia.
Wieloletnie doświadczenie, możliwość dojazdu do
ucznia. Cena do negocjacji tel. 508 063 057
Angielski prof. korepetycje, konwersacje, biznes –
tel. 668-684-958
Docieplanie, malowanie dachów, gipsowanie, kładzenie tynków, tel. 518-174-240
Korepetycje z chemii – dojeżdżam, tel. 608 850 960
Usuwanie gniazd os i szerszeni – tel. 509-784-867
Koparko-ładowarka + transport – wycinki, odkrzaczanie, ziemia pod trawniki, wykopy pod fundamenty – 503-992-301
Kompleksowa pielęgnacja drzew. Leczenie, przesadzanie, kons. ubytków. Wycinka drzew trudnych.
510-775-015
Korepetycje z chemii udziela student farmacji.
Profesjonalne przygotowanie do matury. Polecam
692-407-358
Stolarstwo, tani transport, przewóz osób i rzeczy.
794-547-785, 22 751-62-24
Korepetycje z chemii – student – 605-887-726
KOREPETYCJE – FRANCUSKI, każdy poziom.
607-926-726
Elektryk 504-226-440
Naprawa pralek 509-243-566
POPRAWKI KRAWIECKIE Buraków, ul. Czarnieckiego 1, tel. 602 399 393
Biologia – doktor n. biologii – profesjonalne przygotowanie do testów maturalnych, tel. 501-512-216
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PRACA
Firma AUTOFORUM S.A. poszukuje Kandydatów na
stanowiska: serwisant samochodowy. tel.508-041910
Kobieta 47 wyższe ekon kurs księg-kadry XI"10 +
wózki widł 606 476 513
Chcesz dorobić 1000 zł. nic prostszego zostań profesjonalnym doradcą Proﬁ Credit - 664 741 658

Do wynajęcia budynek gospodarczy na magazyn, pow. 140 m2, Łomianki. Tel. 22 751-07-08,
511-293-306
Hala 260 m2, wszystkie media, można jeździć
wózkiem widłowym, łazienki, biuro. OD ZARAZ.
Tel. 513-677-374, 22 751-29-98
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 2, 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
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy:
diagnostyka,terapia, proﬁlaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
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ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772

