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PRZEBUDOWA "WĘZŁA BRUKOWA"
1 grudnia 2011 roku o godzinie 14.00
w Auli ICDS odbyło się spotkanie
w sprawie organizacji ruchu w czasie
przebudowy węzła na skrzyżowaniu
ulic Brukowa i Kolejowa.
Przegieg spotkania jest dostępny na
portalu www.LOMIANKI.INFO
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
wykonawcy i projektanta, burmistrzowie:
Tomasz Dąbrowski i Piotr Rusiecki, radni
Rady Miejskiej Łomianek i Rady Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz kilkunastu
mieszkańców. W sumie około 50 osób.
Najpierw wykonawca oraz projektant
przedstawili planowaną organizację
ruchu w czasie przebudowy skrzyżowania Brukowa-Kolejowa, powiązanej
bezpośrednio z budową marketu Auchan.
Później głos zabrali radni oraz kilku
mieszkańców, zgłaszając swoje – jak
się okazało docenione przez projektantów – uwagi do projektu.

Nielicznie zgromadzeni mieszkańcy
wnioskowali m.in. o udrożnienie wjazdu i wyjazdu z Łomianek i z Dąbrowy.
W związku z planowanym zamknięciem
ul. Brukowej postulowano otwarcie tymczasowego skrzyżowania umożliwiajacego wjazd do Dąbrowy przez ulicę
Pancerz, pod warunkiem naprawy ul. Estrady. Rozwiązałoby to problem całego
osiedla Dąbrowa Leśna. Ponadto proponowano połączenie Dąbrowy z centrum
Łomianek poprzez ulicę Wiosenną. Wiele
pytań wzbudziła możliwość przemieszczania się przez kilka miesięcy pomiędzy
Łomiankami a Dąbrową jedynie poprzez
skrzyżowanie Kolejowa-Wiślana.
Szkoda, że spotkanie zostało zorganizowane o tak niefortunnej godzinie,
co poskutkowało tym, że mieszkańcy
nie mogli w nim uczestniczyć. Brak
informacji w publikatorach urzędowych
też nie wpłynął pozytywnie na frekwencję. Na urzędowej stronie internetowej
oraz w wydanej kilka dni wcześniej Gazecie Łomiankowskiej nic na ten temat nie

wspomniano. Informacja została zamieszczona tylko na portalu LOMIANKI.INFO
po tym, jak została upubliczniona na sesji Rady Miejskiej. Niestosowne – w tym
kontekście – wydały się być deklaracje
burmistrza Rusieckiego o tym, że konsultacje zorganizowane były po to, aby
"mieszkańcy Łomianek mogli się wypowiedzieć" w sprawie organizacji ruchu
podczas przebudowy węzła Brukowa.
Jak zapewniali organizatorzy spotkania,
miało ono charakter informacyjny i jego
celem było zebranie opinii i wniosków
mieszkańców dotyczących sposobu organizacji ruchu w Łomiankach podczas
remontu. Jak widać przygotowania do
przebudowy trwają, szkoda zatem,
że spotkanie zorganizowano dopiero
w tym momencie. Wprawdzie przedstawiciele firmy budowlanej okazywali
otwartość na zgłaszane sugestie, ale możliwość ich realizacji stoi pod znakiem zapytania z uwagi na to, że zgodę na każdą
zmianę organizacji ruchu musi wyrazić
właściciel drogi czyli GDDKiA.
mm.

Zgodnie z zapisem historycznym, wieś
nazywana Dziekanowem Niemieckim
założona została w XIX wieku, jako
kolonia na zasadach osadnictwa
mennonickiego...
str. 2

UWAGA!
IDĄ ŚWIĘTA
Dla wielu małżeństw wspólny czas
wolny to senny koszmar. Niektóre
pary wyspecjalizowały się w unikaniu
wolnych chwil ze sobą...
str. 6

BAZAR
ZABAWEK
UŻYWANYCH
Ponad 45 stoisk z zabawkami. Setki
transakcji, których przedmiotem
bywały zarówno pojedyncze
przedmioty, jak i wielkie kolekcje...
str. 10
REKLAMA

REKLAMA

Bądź na bieżąco: www.brukowa.lomianki.info

DZIEKANÓW
LEŚNY

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

DZIEKANÓW
Kamil Kaczyński
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Dziekanów Leśny – Sołectwo położone między drogą krajową Warszawa-Gdańsk, czyli tzw. „siódemką” a Kampinoskim Parkiem Narodowym. Na swym
obszarze, obejmującym ok. 340 ha, skupia powyżej 1500 mieszkańców, których systematycznie przybywa.

HISTORIA... Zgodnie z zapisem historycznym, wieś nazywana Dziekanowem
Niemieckiem założona została w XIX wieku, jako kolonia na zasadach osadnictwa
mennonickiego (Mennonici – chrześcijanie wyznania protestanckiego o charakterze ewangelickim). Do 1945 r. we wsi dominowała protestancka ludność niemieckojęzyczna, która trudniła się zazwyczaj rolnictwem oraz melioracją terenów, na
których teraz znajduje się nasza Gmina.
Jednym z najbardziej charakterystycznych śladów historii w Dziekanowie Leśnym
jest nasyp kolejowy, który jest pozostałością po starym szlaku kolejowym (1927 r.)
łączącym Warszawę z Palmirami. I tu chciałbym poświęcić trochę więcej miejsca na
opisanie tej linii.
Linia została poprowadzona od dworca Gdańskiego, wzdłuż ulicy Marymonckiej,
obecnej ulicy Pułkowej, przez Łomianki, Dziekanów Leśny, Sadowę, Palmiry do składu broni w Kazuniu – docelowo miała łączyć się z Modlinem (w składzie towarowym,
pierwszy wagon za lokomotywą był pasażerski). Była to linia o dużym znaczeniu
strategicznym (transport broni), stąd przebieg z dala od terenów zamieszkałych. Linia działała do roku 1943, kiedy to została zdemontowana przez wojsko niemieckie.
Warto dodać, że w planach była budowa mostu kolejowego przez Wisłę i połączenie
tej linii z trasą kolejową na Pomorze.
Dziś, patrząc na znaczny rozwój naszej aglomeracji, a tym samym ogromny wzrost
ruchu drogowego na naszym terenie warto może zastanowić się, czy nie przywrócić pomysłu budowy właśnie naziemnej linii kolejowej, która połączyłaby Warszawę
(Stacja Metro –Młociny) z lotniskiem w Modlinie. Mieszkańcy Dziekanowa Leśnego
(ale nie tylko) mieliby zdecydowanie ułatwioną podróż do Warszawy, a w sytuacji
ciągle rosnącej ceny paliwa, to po prostu rozwiązanie na miarę teorii względności
Alberta Einsteina (ruch można rozpatrywać tylko w odniesieniu do jakiegoś układu). Zatem wyobraźmy sobie, jak byłoby super, gdyby ruch samochodowy został
(dobrowolnie) ograniczony poprzez stworzenie układu warunkowego, jakim byłaby kolejka naziemna, która w prosty sposób połączyłaby nasze sołectwo (z którym
związani jesteśmy emocjonalnie) ze stolicą, z którą wiążą nas sprawy bytowe.
SZPITAL... Dziekanów Leśny, choć mały obszarowo, skupia na swoim terenie
wiele ważnych instytucji. Taką wizytówką jest oczywiście Szpital Dziecięcy.
Warto wspomnieć trochę historii. Otóż w 1949 r. Ministerstwo Zdrowia postanowiło przeznaczyć niedokończone budynki Wojskowej Szkoły Przeciwgazowej (które
w czasie wojny służyły Niemcom, m.in. jako magazyny i warsztaty) na Sanatorium
Przeciwgruźlicze dla Młodzieży Żeńskiej. Na naczelnego dyrektora tej placówki powołano dr. Jerzego Lutza. W sanatorium przeprowadzono pierwszy w Polsce eksperyment, zadecydowano, że chora młodzież w wieku 13 – 24 lat będzie kontynuowała naukę z zakresu szkoły podstawowej, klasy VI i VII, oraz szkoły średniej z maturą
liceum ogólnokształcącego włącznie.
W pierwszym kwartale 1968 r. został uruchomiony Wojewódzki Szpital Dziecięcy
w Dziekanowie Leśnym. Z czasem szpital zyskał status Szpitala Klinicznego. W 1984
roku był to już Wojewódzki Szpital Dziecięcy z Kliniką Pediatrii i Centrum Medycz-
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– „Szpitala przyjaznego dziecku”. Tu matki mają zapewnioną całodobową
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przebywania z hospitalizowanymi dziećmi w ramach tzw. hotelu dla m
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Warto
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również wspomnieć, że na terenie szpitala znajduje się Przedszkole Samorządowe,
cieszące się bardzo dobrą opinią.

PAN... W pobliżu Szpitala znajduje się Centrum Badań Ekologicznych
ch – placówka
plac
pl
acówka
ka
mo
pomocnicza Polskiej Akademii Nauk zajmująca się m.in. badaniami z zakresu modelowania matematycznego układów ekologicznych, bioenergetyki ekologicznej,
ekologii gleby, ekotoksygologii, ekologii behawioralnej i ewolucyjnej.
SZKOŁA... Dziekanów Leśny szczycić się może również Szkołą Podstawową
ści się przy ul.
im. Marii Konopnickiej, którą bardzo dobrze wspominam. Szkoła mieści
arzenie histoF.Ahinsa – amerykańskiego lotnika, z którym wiąże się inne ważne wydarzenie
ryczne. Otóż 18 września 1944 r. w Dziekanowie Leśnym (zestrzelony przez niemiecG, zwany "Do
ką artylerię przeciwlotniczą) rozbija się amerykański bombowiec B-17G,
zawie; 8 osób
zobaczenia" por. Francisa Ahinsa, niosący pomoc powstańcom w Warszawie;
z załogi zginęło, 2 wzięto do niemieckiej niewoli. Ale to historia na innąą opowieść.
odstawowej 1
Wracając jednak do Szkoły należy zaznaczyć, że w budynku Szkoły Podstawowej
re od 23 marwrześnia 1999 roku założone zostało publiczne Gimnazjum nr 2, które
ca 2010 r. nosi imię Jacka Kuronia. Gimnazjum uczestniczy w różnychh konkursach,
stwo Powiatu
np. w konkursie "Ekologiczna szkoła" organizowanym przez Starostwo
tiwal Piosenki
Warszawskiego Zachodniego. Z okazji Dnia Europy odbył się tu Festiwal
Europejskiej. Natomiast dla młodzieży, której mocną stroną jest sport oferowane są
zajęcia SKS. Trzeba również zaznaczyć, że uczniowie Gimnazjum w sporcie odnoszą
wiele sukcesów, szczególnie w unihokeju. Ważne jest również, że lekcje wychowania fizycznego odbywają się w dwóch salach gimnastycznych oraz na nowo wybudowanym boisku szkolnym.
PARAFIA...

Sołectwo szczyci się również nową parafią rzymskokatolicką pw.
Matki Bożej Królowej Rodzin. Obok drewnianej kaplicy powstaje przepiękny kościół
(wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło 26.05.2010 r.). W niedzielę 13.11.2011 r.
(po sobotnim sprzątaniu wnętrza kościoła) wszyscy parafianie mieli możliwość obejrzeć od środka rezultat ciężkiej pracy budowy świątyni – nie tylko firm budowlanych,
naszego Proboszcza, ale również całej Wspólnoty. Dwa słowa właśnie o tej Wspólnocie – wspaniali ludzie, dzięki którym nie tylko powstaje świątynia murowana, ale
przede wszystkim świątynia jednoczących się w bólu i radości serc. Tu każdy czuje się
potrzebny, obojętnie, czy pomocy potrzebuje, czy tę pomoc niesie.

TURYSTYKA...
Dziekanów Leśny jest także, świetnym wypadem na szlaki puszczańskie. Przy wspomnianym szpitalu jest pętla autobusowa „Ł”, skąd można wyruszyć na: Kampinoski
Szlak Rowerowy (wokół KPN) 144,5 km; Południowy Szlak Leśny (Dziekanów Leśny – Kampinos – Granica – Żelazowa Wola) 56,1 km; Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej (Dziekanów Leśny – Wiersze – Brochów) 55,8 km.
Myślę, że warto również wspomnieć, że 3 listopada 2006 r na końcu alei brzozowej

Sołectwo Dziekanów Leśny
powierzchnia 339 ha, 19 ulic
zameldowani mieszkańcy: 2188 osób
(stan na 01.12.2011)

RADA SOŁECKA: Kamil Kaczyński – sołtys, tel. 600 506 992
Członkowie: Elżbieta Krajczyńska, Ewa Pacholak, Aleksandra Terka
Kamil Kaczyński – radny Rady Miejskiej
Krzysztoff Wawer – radny
d RRady
d Miejskiej
i j ki j

umieszczono głaz upamiętniający himalaistę i taternika, prezesa Mazowieckiego Klubu
Górskiego Matragona, pomysłodawcy i organizatora maratonów pieszych w Puszczy
Kampinoskiej, Andrzeja Zboińskiego.

MIESZKAŃCY... Cóż jeszcze można dodać: Dziekanów Leśny to przepiękny zakątek, w którym nie tylko przyroda gra główną rolę, ale przede wszystkim ludzie, którzy
tu zdecydowali się zamieszkać. Jest nas coraz więcej, dlatego musimy zebrać wszystkie
siły, aby to nasze „mieszkanie” przysparzało nam radości. Naszym marzeniem jest wybudowanie na placu gminnym (przy szkole) Przedszkola Samorządowego (bo stare jest już
niewystarczające) oraz usprawnienie dojazdu do stolicy.
Dziś, niestety skazani jesteśmy na codzienny koszmar stania w gigantycznych korkach
zarówno rano, jak i po południu. Nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja w najbliższym
czasie się zmieniła. Wręcz odwrotnie – otworzenie lotniska w Modlinie, otworzenie Mostu Północnego, a także budowa supermarketu Auchan sprawi, że dzisiejszy wyjazd do
stolicy to „pikuś” i żaden senny koszmar nie będzie w stanie pokazać tego, co może nas
czekać. Warto wysilić wyobraźnię i zobaczyć, że nie muszą sprawdzić się te koszmary,
jeśli powstałby transport szynowy, a wtedy „W tak pięknych okolicznościach przyrody...
I niepowtarzalnej...” będziemy mogli cieszyć się życiem.
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CZY NIEUS TA JĄCY KONFLIK T SPRZYJA ŁOMIANKOM?

ROK PO WYBORACH SAMORZĄDOWYCH
Rok 2011 nie okazał się łatwym zarówno dla burmistrza, jak i radnych Rady Miejskiej. Brak chęci porozumienia, nawarstwiające się konflikty – zwłaszcza personalne – nie
sprzyjały merytorycznej dyskusji. Podczas sesji Rady Miejskiej (które można zobaczyć na www.video.lomianki.info) burmistrz i jego zastępcy zarzucali radnym upolitycznianie decyzji, a radni burmistrzom brak chęci poważnej współpracy, podsycanie konfliktów i manipulacje.
O krótkie podsumowanie mijającego roku poprosiliśmy zarówno Urząd i burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, jak i radnych Rady Miejskiej w Łomiankach – Przewodniczącego Wojciecha Bergera, przewodniczących klubów radnych – Jana Grądzkiego, Tadeusza Krysteckiego oraz Sylwię Maksim-Wójcicką.
Niestety ani Urząd, ani burmistrz Dąbrowski, ani radny Krystecki z klubu Twoje Łomianki nie wyrazili chęci wypowiedzi na łamach ŁOMIANKI.INFO. Szkoda...
Mimo to zachęcamy do zapoznania się z opiniami tych radnych, którzy cenią kontakt z Wami – mieszkańcami Łomianek.

Przewodniczący Rady Miejskiej WOJCIECH BERGER
Po roku działalności nowo wybranego Burmistrza i Rady Miejskiej, moja
ocena tego okresu jest negatywna. Wynika ona z narastającego coraz
bardziej konfliktu między Burmistrzem a Radą. Winię za to głównie Burmistrza, który nie zadbał w odpowiednim czasie o utworzenie większościowego układu w Radzie, dającego możliwość skutecznego rządzenia
i przeprowadzenia korzystnych dla Łomianek i ich mieszkańców zamierzeń.
Tak jak premier rządu nie jest w stanie rządzić państwem bez większości parlamentarnej,
tak i burmistrz nie ma szans w dłuższym czasie zarządzać gminą i miastem bez większości
w radzie. Rada Miejska wyposażona jest przez prawo samorządowe w poważne prerogatywy, w szczególności w zakresie uchwałodawczym, tak więc burmistrz nie jest w stanie
przeprowadzić żadnych poważniejszych spraw bez zgody rady.
Ponawiane wielokrotnie inicjatywy grupy radnych, do której należę, proponujące utworzenie koalicji, najlepiej trójstronnej, opartej na współrządzeniu i współodpowiedzialności,
były odrzucane. Nie wiem jak Burmistrz wyobraża sobie dalsze rządzenie w atmosferze ciągłego konfliktu, zacietrzewienia i nieufności. Utrzymywaniem tego stanu bierze na siebie
odpowiedzialność za chaos i paraliż w zarządzaniu Łomiankami. Dotychczas angażowałem
się w łagodzenie konfliktów; zapracowałem nawet na opinię, że jestem zbyt uległy wobec
Burmistrza, ale dzisiaj, szczególnie wobec ostatnich jego posunięć, uważam, że przedłużanie takiego stanu jest wysoce szkodliwe i należy podjąć zdecydowane kroki celem dokonania koniecznych zmian. W pierwszej kolejności oczekiwałbym ich od Burmistrza; mam
ciągle jeszcze nadzieję, że nie zabraknie mu woli i odwagi. Przede wszystkim musi pozbyć
się złych doradców i współpracowników, którzy aroganckim i cynicznym zachowaniem są
głównym źródłem konfliktów.
Radni w swojej większości są według mojej opinii odpowiedzialni i zaangażowani w wykonywaniu swoich zadań. Świadczy o tym zawsze wysoka frekwencja na sesjach i w komisjach.
Niestety, często rzeczowy ton prac i dyskusji zakłócany jest prowokacyjnymi agresywnymi
działaniami oraz zachowaniem jednego ze współpracowników Burmistrza, a także jednego
z radnych. Prowadzi to często do bezproduktywnych, a niekiedy żenujących dyskusji. Trzeba
z tym wszystkim jak najszybciej skończyć.
W tej atmosferze trudno mówić o większych osiągnięciach. Przede wszystkim brak konkretnie sprecyzowanego przez Burmistrza programu, a w każdym razie nie został on nigdy
zaprezentowany Radzie. Nie przedstawiono też, mimo konieczności pokrycia deficytu budżetowego obligacjami, programu oszczędnościowego.
Oczywiście wiele osób próbuje wypełniać jak najlepiej swoje obowiązki i mimo niedobrej
atmosfery dąży do osiągnięcia pozytywnych celów. Na przykład, w zakresie wody i kanalizacji nie uzyskano jeszcze przełomu, ale widać pewne rezultaty osiągnięte przez nowe
kierownictwo Spółki Wodno-Kanalizacyjnej, chociażby w zakresie odbudowy zużytej infrastruktury oraz przygotowania Spółki do przyjmowania środków unijnych. W tym kontekście
trudno się pogodzić z zapowiedzianym odejściem obecnego Prezesa Spółki.
Kontynuowana jest przebudowa ulic, budowane nowe chodniki – to wszystko na miarę
możliwości finansowych Gminy. Nie jestem zwolennikiem potępiania w czambuł wszystkich poczynań Burmistrza, tym bardziej że budowa infrastruktury, remonty szkół itp., to zadania wynikające z wieloletnich planów, realizowane przez doświadczonych pracowników
Urzędu, przy poparciu i akceptacji Rady. Rzecz jednak w tym, że można by było zrobić więcej
i lepiej w atmosferze współpracy, a nie bezustannego konfliktu.
Nie było natomiast wystarczających działań, aby odkorkować i ucywilizować przejazd z Łomianek do Warszawy. Dzisiaj, wobec rozpoczętych prac przy budowie centrum handlowego
Auchan i węzła Brukowa, oraz w aspekcie otwarcia w przyszłym roku lotniska w Modlinie,
sprawa udrożnienia odcinka drogi S7 Łomianki – Młociny i zaplanowanie wprowadzenia na
tej trasie szybkiego pojazdu szynowego jest sprawa pierwszoplanową dla dalszego rozwoju
Łomianek. Iluzją jest stwierdzenie, że tylko wybudowanie nowej, odłożonej w czasie, trasy
pod Puszczą Kampinoską może rozwiązać sytuację, wszystkie bowiem prognozy ruchu wykazywały, że niezależnie od budowy nowej trasy ruch na dotychczasowym wylocie z Warszawy przez Łomianki będzie systematycznie wzrastał. Z inicjatywy grupy radnych i mieszkańców kontakty z radą Bielan doprowadziły do zniesienia w tym zakresie oporów radnych
bielańskich. Na wniosek radnych łomiankowskich zarezerwowano nawet w budżecie gminy

4

środki na opracowanie koncepcji rozwiązania tego problemu komunikacyjnego. Nie poszło
jednak za tym bardziej zdecydowane działanie ze strony władzy wykonawczej
Kończąc tę może niepełną ocenę pierwszego roku działalności samorządu w Łomiankach
wyrażam nadzieję, że dojdzie do opamiętania i w możliwie najkrótszym czasie będziemy
mogli wspólnie i skutecznie pracować dla dobra Łomianek.
Radny JAN GRĄDZKI (Klub Łączą nas Łomianki)
Minął rok współpracy (?) Burmistrza i Rady Miejskiej. Czas na podsumowanie. Należy zauważyć wysiłek Burmistrza i docenić takie
przedsięwzięcia, jak: „Rekonstrukcja Bitwy” czy kontynuacja obchodów uroczystości patriotycznych (zabrakło „Capstrzyku”i mimo moich
nalegań w kalendarzu uroczystości gminnych zabrakło daty 17 września). Na wniosek radnych kontynuowana jest rozbudowa szkoły w Dziekanowie Leśnym
(zabrakło środków na Sadową i Dziekanów Polski). Ogólnie bilans roczny w tej kwestii
wypadł pozytywnie.
Należy dostrzec też inne zmiany w minionym roku. Na wniosek Pana Burmistrza zmniejszono dopłaty do wody, kanalizacji i ścieków( cena dla mieszkańca wzrosła), podwyższono podatki lokalne, podwyższono opłaty od środków transportu, wprowadzono jedne
z najwyższych opłat za przedszkola w Polsce, podwyższono ceny biletów komunikacji
miejskiej, zaciągnięto kredyt na sprawy bieżące tzn. wyemitowano obligacje na kwotę
6900000zł, nadal prowadzona jest polityka skupiona na pomawianiu i konfliktowaniu
radnych. Taka atmosfera, to dzień powszedni w naszej „małej ojczyźnie”. Brak reakcji
i odpowiedzi na zadawane pytania podczas komisji i Sesji Rady Miejskiej wprawdzie nie
napawa optymizmem, ale ocenę pozostawiam mieszkańcom.
Radna SYLWIA MAKSIM-WÓJCICKA (Klub Platforma Obywatelska)
Mija właśnie pierwszy rok kadencji burmistrza Tomasza Dąbrowskiego. Podsumowanie należałoby oprzeć na programie, który powtarzano
w trakcie kampanii. Po roku hasła te wyblakły. Nie znaleziono bowiem
dobrego rozwiązania na dalszą budowę sieci wod-kan. A proszę pamiętać
o kilkunastu milionach, które rokrocznie miały finansować tę niezbędną dla
nas inwestycję. Na przekór temu zaciągnięto dług w postaci obligacji, który przeznaczono na
zupełnie inne wydatki, głównie konsumpcyjne. Nie zbudowano klimatu porozumienia, współpracy i jedności, o czym burmistrz zapewniał w trakcie prowadzonej kampanii. Nie wykorzystuje się ludzkiej aktywności. Nie bez znaczenia jest jeden ważny przykład na to, że w naszej
rzeczywistości hasło„punkt widzenia zależy od punktu siedzenia” nadal jest aktualne. Pomimo
tego, że przez wiele lat panowie burmistrzowie krytykowali Gazetę Łomiankowską nazywając
ją„propagandową tubą” poprzednich burmistrzów, dziś wykorzystują ją w dwójnasób do działań promujących burmistrza a dyskredytujących wszystkich tych, którzy mają zdanie odmienne. Niedopuszczenie drugiej strony do wypowiedzenia swojej opinii, uzasadnienia własnych
decyzji jest nie tylko sprzeczne z podstawowymi zasadami etyki dziennikarskiej ale przede
wszystkim świadczy o braku obiektywizmu i jest skrajnie nierzetelne.
W momentach podejmowania trudnych decyzji, których w 2011 roku było kilka, ważny był
sposób komunikowania się obu stron – burmistrza i rady. Uwidoczniły się próby wpływania
panów burmistrzów na decyzje rady nie poprzez otwartość i chęć współpracy lecz przez jednostronne wypowiedzi publiczne, w tym artykuły w gazecie wydawanej przez urząd miejski.
Na szczęście mijający rok to również czas, w którym w Łomiankach miały miejsce pozytywne wydarzenia. Do sukcesów należy zaliczyć zakończenie działań podjętych kilka lat temu
a więc otwarcie nowego domu komunalnego przy ul. Fabrycznej, modernizację przychodni
przy ul. Szpitalnej, budowę ulicy Podróżnej a także rozpoczęcie budowy sieci wod.-kan.
ulicy Żywicznej w Dąbrowie Leśnej oraz modernizację Domu Kultury i Biblioteki. Wszystkie
te działania zainicjowano znacznie wcześniej, przygotowano projekty, znaleziono fundusze,
rozpoczęto inwestycje. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie rokiem pozytywnego przełomu i rokiem rozpoczynającym nowe – dobre działania dla Łomianek. Nie warto bowiem
trwać przy złych lub błędnych decyzjach. Wojciech Berger, Przewodniczący Rady Miejskiej,
powiedział ostatnio, że klucz do poprawy sytuacji w Łomiankach znajduje się w kieszeni
burmistrza. Życzę, by w przyszłym roku burmistrz z niego skorzystał.

ZOBACZ SESJE RADY MIE JSKIE J W

Wodociągi i kanalizacja

PODSUMOWANIE 2011
Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rok 2011 stał pod znakiem znaczących zmian. Był to pierwszy rok, w którym realizacja inwestycji przebiegała dwutorowo. Realizacja
inwestycji wykonawstwem własnym, do czego byli
przyzwyczajeni dotychczas Mieszkańcy Łomianek,
powoli odchodzi w zapomnienie.
Brygady budowlane ZWiK co prawda zrealizowały kilka
zadań, jak choćby budowa sieci wodociągowej w ul. Wołodyjowskiego, budowa kanalizacji na krótkim odcinku
w ul. Reja. W większości jednakże ograniczały się jednak
do prac poza inwestycyjnych, tj. wymiana wodomierzy,
budowa przyłączy (w szczególności największy nacisk
położono na osiedle Trylogia jako wywiązanie się ze
zobowiązań z lat wcześniejszych), usuwanie awarii, realizacja innych usług. Jako ostatnie zadanie w roku 2011
brygady budowlane ZWiK budują sieć wodociągowokanalizacyjną w ul. Armii Poznań.
Równolegle do inwestycji wykonywanych we własnym
zakresie, ZWiK w 2011 roku rozpoczął współpracę z
wykonawcami zewnętrznymi wyłonionymi w drodze
przetargu. I tak w bieżącym roku dzięki dwóm firmom
udało się zrealizować rozpoczętą w 2010 roku inwestycję budowy sieci wod-kan w Zlewni Powstańców
Warszawy. Jedna z inwestycji została podzielona na
dodatkowe dwa zadania, tj.: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii Ludowej, Batalionów
Chłopskich, Weteranów w Łomiankach” oraz Budowa
sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w ulicach: Powstańców Warszawy, Reja, Armii Krajowej, Gwardii
Ludowej, Batalionów Chłopskich, Weteranów w Łomiankach”. Oba te zadania zostaną współfinansowane
z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach z możliwością
częściowego umorzenia w kwocie 1 321 129,74 zł.
Ponadto ruszyły również prace budowlane w ul. Żywicznej (budowa wodociągu i kanalizacji) i w ul. Rolniczej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Podróżnej
(budowa wodociągu). Ze względu na duży zakres
prac, inwestycje powinny zostać zakończone w połowie roku 2012. Niestety z powodu nałożenia na Spółkę
domiaru za nieuprawnione korzystanie ze środowiska
za lata 2007-2008 nieudało się rozpocząć prac w ul.
Baonu Zośka. Inwestycja zostanie przesunięta prawdopodobnie na rok przyszły.
Trwają również prace budowlane na terenie Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Oleńki przejętej na podstawie aktu notarialnego od SDJ „Trylogia”. Wykonawca
zgodnie z umową buduje zbiornik zapasowo-wyrównawczy wody uzdatnionej mający zabezpieczyć zwiększające się z roku na rok zapotrzebowanie na wodę
oraz rozwiązać problem z wahającym się ciśnieniem
w sieci przy zwiększonych rozbiorach w szczególności w porze letniej. Wybudowanie zbiornika powinno
zabezpieczyć ciągłość dostaw wody dla Mieszkańców
Łomianek do momentu wybudowania kolejnego ujęcia wody pitnej. Planowany termin włączenia nowego
obiektu do infrastruktury wodociągowej nastąpi na
przełomie I i II kwartału 2012 roku. Informujemy również, że zobowiązania wobec powyższej Spółdzielni i
Mieszkańców do niej należących w postaci wykonania przyłączy zostały już w większości zrealizowane.
Obecnie trwają roboty porządkowe i odtwarzanie nawierzchni po ukończonych pracach budowlanych.

W związku z rosnącymi możliwościami dostarczania
Mieszkańcom Łomianek wody o parametrach odpowiedniej jakości należy również pamiętać o systemie
jej odbioru w formie ścieków jak i samym spsobie ich
oczyszczania. Niestety ubiegły jak i obecny rok obfitował w dość długie okresy deszczowe, co skutkuje,
że poziom wód gruntowych znacząco się podniósł.
To z kolei zaowocowało zwiększeniem się ilości wód
przypadkowych poprzez infiltrację oraz co musimy ze
smutkiem przyznać, w związku z nielegalnym zrzutem
wód do sieci przez Mieszkańców Łomianek. Nawarstwiające się problemy z nierównomiernym osiadaniem reaktora osadu czynnego, spowodowały, że na
oczyszczalni rozpoczęto w okresie wakacyjnym remont. W roku 2011 wykonano uszczelnienie i wzmocnienie podłoża gruntowego co powinno zabezpieczyć
zbiornik przed rozszczelnieniem. Ponadto tegoroczne
prace zapoczątkowały długofalowy proces modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, aby spełniać coraz
bardziej rygorystyczne zapisy Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Poza działalnością inwestycyjną dotyczącą rozbudowy
infrastruktury wod-kan ZWiK nieustająco prowadzi działania w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych. O współpracy z WFOŚiGW
w Warszawie poinformowaliśmy powyżej. Jednakże
głównym celem ZWiK na przyszły rok jest przygotowanie
kompletu dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie
dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13. Istnieje szansa, że na początku
2012 roku Ministerstwo Środowiska ogłosi kolejny 7 już
nabór wniosków dla Działania 1.1. dotyczącego naszej
działalności. Niestety na obecną chwilę nie jest podany
ani termin, ani nawet konkretnej deklaracji czy do tego
konkursu dojdzie. Abstrahując od niejasnych przesłanek,
ZWiK w porozumieniu z władzami Gminy podjął decyzję
o przygotowaniu zakresu przedsięwzięcia, które mogłoby ubiegać się o zwrot poniesionej części kosztów. W
obecnym czasie sukcesywnie pozyskujemy pozwolenia
na budowę na podstawie dokumentacji projektowej firmy TOBIN. Przypomnieć należy, że w momencie naboru
wniosków, należy udokumentować gotowość do realizacji projektu chociażby w postaci posiadania prawomocnych pozwoleń na budowę.
Jednakże posiadanie prawomocnych pozwoleń na
budowę jest to zaledwie jeden z czynników mających
wpływ na ocenę przygotowania przedsięwzięcia do
realizacji na zasadach ww. konkursu. Pozostałe to:
zabezpieczenie finansowe części własnej, posiadanie
prawa do dysponowania gruntami, spełnienie wymogu budowy sieci na terenach, gdzie wskaźnik zaludnienia kształtuje się powyżej 120 MK/km sieci. Niebanalne znaczenie ma rownież dość krótki czas pozostający
na realizację ogromnej ilości poszczególnych zadań
oraz fakt, że ten planowany konkurs będzie zapewne
ostatnim w danym okresie programowania i spodziewać się można dużej ilości chętnych powoduje, że
realizacja przedsięwzięcia przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej jest obarczona sporym
ryzykiem. Jednakże Spółka dołoży wszelkich starań,
aby zdążyć z kompletowaniem dokumentów, których
uzyskanie niestety w wielu wypadkach nie jest zależne tylko od ZWiK.
Tomasz Czajkowski
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt/Inżynier budowy
Jednostka Realizująca Projekt/Pion Techniczny

SMW

8 listopada 2011 r. – na skrzyżowaniu ulic Brukowej i Kolejowej
rozpoczęły się prace budowlane związane z budową
„węzła Brukowa”. Roboty są wynikiem wieloletniego procesu projektowania nowego skrzyżowania a rozpoczęcie
budowy jest związane z planami budowy centrum handlowego przy ul. Brukowej. Inwestorem jest firma Auchan.
10 listopada 2011 r. – XVI sesja Rady Miejskiej, podczas której
Rada głosowała projekty uchwał podatkowych (podatek
od nieruchomości, od środków transportowych, od opłaty
targowej). Wszyscy radni wstrzymali się od przyjęcia projektu
uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości. Zobacz na
www.video.lomianki.info
11 listopada 2011 r. – doroczne oficjalne łomiankowskie obchody Święta Odzyskania Niepodległości odbyły się w
Dąbrowie Leśnej oraz w kościele w Łomiankach. Zarząd osiedla Dąbrowa Leśna zorganizowały po raz kolejny wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych w kościele pw. św. Marka, po
czym władze gminy i mieszkańcy złożyli kwiaty pod pomnikiem pamięci Ułanów Jazłowieckich oraz żołnierzy poległych
w Powstaniu Warszawskim przy ulicy Partyzantów. Wieczorem w kościele pw. św. Małgorzaty w Łomiankach odbył się
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru męskiego
"Gregorianum". Zobacz na www.video.lomianki.info
15 listopada 2011 r. – radni Komisji Społecznej Rady Miejskiej
spotkali się z Dyrektor Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym Anną Kajszczak. Celem spotkania było zapoznanie się
ze stanem realizacji prac budowlanych w budynku szkolnym
oraz omówienie spraw najważniejszych dla szkoły.
15 listopada 2011 r. – na stronie Komunikacji Miejskiej Łomianki opublikowano ankietę, której celem jest zebranie opinii
mieszkańców na temat obecnego i przyszłego funkcjonowania
połączeń z Warszawą oraz polepszenia komunikacji wewnętrznej. Ankieta będzie dostępna na stronie www.kmlomianki.
info do 15 grudnia 2011.
22 listopada 2011 r. – wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
Rady Miejskiej dotyczące dalszych prac nad projektem
uchwały w sprawie podatków od nieruchomości. W spotkaniu uczestniczył prezes ZWiK, który poinformował radnych
o swojej rezygnacji z funkcji prezesa spółki.
24 listopada 2011 r. – posiedzenie Komisji Technicznej Rady
Miejskiej dotyczące finansowania inwestycji wod.-kan.
(mówiono m.in. o szansach na pozyskanie środków z UE).
28 listopada 2011 r. – XVII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej dotycząca powtórnego głosowania nad projektem uchwały dot.
podatków. Radni przyjęli stawki podatkowe powiększone
o inflację oraz zmniejszyli do 0,1% podatek od budowli
wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków. Dzięki decyzji Rady jest szansa na
zmniejszenie dopłat z budżetu gminy za wodę i ścieki. Zobacz na www.video.lomianki.info
28 listopada 2011 r. – mija rok od przedwyborczej debaty kandydatów na burmistrza Łomianek: Tomasza Dąbrowskiego
i Wiesława Pszczółkowskiego. Relacja z debaty dostępna
jest na stronie www.lomianki.info. Zachęcamy do przypomnienia sobie tamtego wydarzenia – pierwszego w historii
gminy i oceny stopnia realizacji złożonych obietnic.
29 listopada 2011 r. – wojewoda mazowiecki zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań
w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Niestety gmina Łomianki znalazła się na 67 pozycji i nie otrzymała
dofinansowania. Przypomnijmy, że Łomiankom w przeszłości
dwukrotnie przyznano dotację z tego programu: w 2009 r. na
ulicę Turystyczną i w 2010 r. na ul. Podróżną.
1 grudnia 2011 r. – spotkanie dotyczące organizacji ruchu podczas przebudowy Węzła Brukowa. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele wykonawcy, projektanta, burmistrzowie,
radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz kilkunastu mieszkańców. Zobacz na www.video.lomianki.info
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UWAGA! IDĄ ŚWIĘTA

Rafał Milewski
www.gabinet-psychoterapii.waw.pl

Zbliża się weekend albo jeszcze gorzej – święta. Znów
zostaniesz sam na sam z żoną i dziećmi. Ona lubi
M jak miłość. Szkoda tylko, że nie do ciebie. Flirtuje
czasem z Ojcem Mateuszem. Bywa, że myślisz, że to
z telewizorem związała się Na dobre i na złe. Ty masz
swoje gry, lubisz strzelanki, najbardziej te wojenne,
od czasu do czasu trochę surfujesz po portalach samochodowych, wpadniesz na facebooka i jakoś ten
weekend zleci. Najgorzej jest, gdy wolnych dni jest
więcej, święta albo coś. Nie ma zmiłuj – do awantury
dojść musi. Jak zwykle o głupoty – „Czemu znowu
zostawiłeś buty na środku pokoju, a nie w szafce?!”
„Czemu nie wytarłeś kółka z soku, który spłynął po
nalewaniu z butelki?!” A czemu ona nie może zakręcać tubki od pasty i wyciągać swoich włosów spod
prysznica?

SENNY KOSZMAR
Dla wielu małżeństw wspólny czas wolny to senny
koszmar. Niektóre pary wyspecjalizowały się w unikaniu wolnych chwil ze sobą. On powinien na chwilę
wpaść w weekend do pracy, ona wzięła zastępstwo
na święta, lub ma delegację w sobotę i zostanie do
poniedziałku. Z czasem strategie uniku opanowują do perfekcji. Ona musi, po prostu musi, zająć się
dziećmi – zakupy, obiad na dwa dni, lekcje, sprzątanie. To dzieci stają się jej mężem. On musi kuzynowi
pomóc w przeprowadzce, potem skoczy na piwo z
kumplami. Albo w wersji troskliwej – myje samochód, ale tak z dywanikami. Na marginesie, zawsze
zastanawiało mnie, skąd w PRL-u ta plaga facetów
pod garażami reperujących swoje graty. Teraz wiem,
że to też mógł być sposób na unikanie wolnego czasu z żoną.
Czemu chwila spędzona sam na sam z tą, której kiedyś chciało się rzucić świat pod stopy, straszy jak
upiór nocą? „Imieniny żony – najgorszy dzień w roku”
mawiał mój znajomy chorąży.
Zacznijmy od tego, że boimy się uczuciowej pustki, widzialnego dystansu między nami. Bez kieratu
pracy, narzuconych obowiązków, możemy nagle
znaleźć się we własnym mieszkaniu, na znajomo zapadającej się kanapie obok osoby, która jakby przebywała na jakimś obcym kontynencie setki mil stąd.
Ta pustka jest tak bolesna i okropna, że staramy się
wypełnić ją bezsensownymi sprzeczkami. Byle tylko
nie zobaczyć, że między nami wieje chłodem, że niewieIle zostało z naszej więzi, że jesteśmy daleko, że
nie chcemy ze sobą rozmawiać.
No właśnie – rozmowa. Tak często pary w gabinecie
psychologa skarżą się, że nie umieją ze sobą rozmawiać. Najczęściej mają na myśli, że nie umieją się dobrze pokłócić. Dobrze czyli tak, by można było kłótnię
w którymś momencie skończyć, potem na spokojnie
ją omówić, zrozumieć swoje różne stanowiska, a na

koniec, jeśli to potrzebne,
e, przeprosić i wybaczyć. Tak,
to trudna umiejętność.

TRZY ZASADY
Są trzy podstawowe zasady,
dy, które pomagają w sporze,
tej nieusuwalnej części życia
ycia małżeńskiego. Najpierw
pozwolenie sobie na różnienie
nienie się, zamiast dochodzenia do prawdy. Nieraz byłem
świadkiem, jak mąż i żona
em świadkiem
w gabinecie organizowali rodzaj sądu – kto ma rację i po
czyjej stronie jest prawda. „Może pan jako osoba obiektywna powie nam, kto tu się myli i gdzie leży prawda”.
Kiedy samo to założenie jest błędne. Pojęcie prawdy, o
ile użyteczne w filozofii czy religii, w życiu małżeńskim
doprowadza do bolesnego impasu w kłótni. Lepsze
jest różnienie się. Lepiej przyjąć, że każde z nas ma inny
obraz całej sytuacji. Przecież nawet patrząc na to samo
drzewo z dwóch różnych stron, możemy zobaczyć zupełnie inne kolory. I gdzie tu wtedy jest prawda?
Druga zasada jest prosta jak szkolna regułka – mów
o sobie, nie o drugim. Jest to najpowszechniej łamana zasada w życiu małżeńskim. Uwielbiamy opisywać partnera, skrupulatnie wymieniać jego/jej błędy,
przywary, złe nawyki – „kwestionujesz mój autorytet
u dzieci i podważasz moje decyzje”, „spędzasz całe
popołudnia u swojej matki”, „przesiadujesz godzinami
przed komputerem”, „wcale nie, to ty nie możesz się
oderwać od głupich seriali” itd. To „tykanie” wydaje się
rozrywką przyjemną, lekką i rozwijającą, jeśli wnioskować z pasji z jaką pary się jej oddają. Czemu nie powiedzieć, jak ty to widzisz, jaki jest twój obraz sytuacji,
jak przeżywasz ją w twoim odrębnym świecie? „Kiedy
prosisz mnie bym odszedł od komputera odbieram
to jako atak – na mnie, mój wolny czas i odpoczynek”,
„Jest mi strasznie trudno, kiedy nie mogę zgodzić się

SPOTKANIA MIKOŁAJKOWE
Sobotnie popołudnie odmieniło
ICDS. 3 grudnia 2011 roku aula widowiskowa wypełniła się aniołami,
elfami i ponad setką dzieci, które
przybyły na Integracyjne Spotkanie
Mikołajkowe zorganizowane przez
Zarząd Osiedla Łomianki Stare we
współpracy z Sołectwem Chopina i
Domem Kultury. Organizowana od
12-tu lat impreza została zapoczątkowana przez nieżyjącego już Arkadiu-
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sza Zneykusa, radnego Rady Miejskiej
w Łomiankach. Wszystkie dzieci uczestniczące w zabawie otrzymały słodkie
prezenty z rąk samego Mikołaja.
W niedzielę 4 grudnia – tym razem
na placu przed ICDSem – Urząd zorganizował spotkanie z Mikołajem,
Śnieżynkami i Panią Zimą. Wzorem
lat poprzednich najmłodsi otrzymali
słodkie upominki z rąk burmistrza.
Więcej zdjęć na www.LOMIANKI.INFO

z nakazami które dajesz dzieciom, ale na pewno nie
chodzi mi o podważanie twojego autorytetu”, „Kiedy
zamiast seksu jest serial, czuję się odrzucony i sam”.
I wreszcie trzecia zasada – zanim coś się powie, warto
sprawdzić, czy się żonę lub męża dobrze zrozumiało. Czy to, co usłyszeliśmy jest zgodne z tym, co on
lub ona chciał/a powiedzieć. Zamiast przerzucać się
wzajemnymi „grzechami” i udowadniać drugiej stronie, jak bardzo jest beznadziejna,
nie
beznadziejna można spróbować
przejść na poziom rozumienia: „Rozumiem, że chcesz
mi powiedzieć, że masz do mnie żal, bo nie odebrałem dziecka z przedszkola, czy tak?”

MIMO TO NIE WYCHODZI
No dobrze, powiecie, fajnie, fajnie – co jeśli umiemy
rozmawiać, a mimo to nie wychodzi? Wtedy trzeba
zapytać, czy gdzieś na dnie waszego związku nie
zagnieździł się lęk? Przed otwarciem na drugiego,
przed dzieleniem się z nim tym, co masz w środku.
Ten lęk bywa uzasadniony. Jeśli o waszych małżeńskich rozmowach zaraz dowiaduje się teściowa, by
przekazać ich treść swoim przyjaciółkom i reszcie
rodziny; jeśli żalisz się ojcu na kłopoty w waszej małżeńskiej sypialni – nie dziw się, że nie macie sobie
potem z żoną już nic do powiedzenia.
Są pary, które z trudem budują granicę między własnym małżeństwem a domem rodziców. Cały czas
myślami czy jedną nogą są jeszcze przy mamie czy
tacie. Czasem obiema. Niestety najtrudniej jest nam,
gdy nasza matka, ojciec, brat są nam bliżsi niż własna
żona czy mąż. Chorąży mawiał, że żona to nie rodzina, to obca krew i wraże plemię. Porażka w zbudowaniu granicy między nami a domem pochodzenia
blokuje rozmowę. A czasem zatruwa wspólne życie.
O tym też można porozmawiać.

M

G

ŁOMIANKOWSKI AKCENT

Fotografia uliczna
tu i teraz
Fotografia uliczna jest właściwie
reportażem. Może też być zdjęciem pamiątkowym czy wziętym
prosto z albumu rodzinnego.
Właściwie nie musi się zdarzać na
ulicy, w mieście, ale nawet w głębi
lasu czy na pustkowiu. Współcześnie nurt tej fotografii – na pewno dokumentalnej i choć często trudno w to uwierzyć – absolutnie prawdziwej – porywa robiących zdjęcia na całym świecie.
Wernisaż wystawy "Street Photography Now" zorganizowany przez Muzeum Drukarstwa Warszawskiego oraz Fundację .DOC zgromadził tysiące ludzi (wśród nich liczną
reprezentację mieszkańców Łomianek).
Jednym z autorów wystawianych fotografii i działaczem Fundacji.Doc (www.fundacjadoc.
org) jest fotograf Piotr Bułas – nasz sąsiad, a jednym z kilkudziesięciu zdjęć jest ujęcia
z ulicy Wiejskiej w Łomiankach :)
Wystawę można oglądać w "Galeria Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w budowie”
przy ul. Marszałkowskiej 3/5 do 15 stycznia 2012 r. Bardzo polecamy.

Okiem Ilony Gozdek
Moja przygoda z fotografią zaczęła się w sumie od najmłodszych lat. Jako dziecko
kochałam kiedy tata robił mi zdjęcia. Dziś stoję po drugiej stronie już nie jako mała
modelka, lecz jako fotograf. Ta strona bardziej mi się podoba – tak o sobie mówiła
główna bohaterka wernisażu
fotografii, który odbył się 21 listopada 2011 roku w filli Domu
Kultury w Burakowie.
Ilona Gozdek dopiero zaczyna –
ze wzgędu na młody wiek – swoją przygodę z fotografią. Mimo

to jej zdjęcia – o których opowiada z wielką
pasją – przedstawiające glównie okolice Łomianek potrafią zainteresować.
Udanemu spotkaniu towarzyszył koncert
flecistki Marii Żwirdowskiej.

MIKOŁAJKOWA

GALA TANECZNA
Blanka Winiarska, Michał Uryniuk oraz
współpracujący z nimi instruktorzy
4 grudnia w łomiankowsim ICDSie zainaugurowali działność nowopowstałego
"Centrum Tańca Łomianki".
Zarówno pokazy tańca towarzyskiego
oraz nowoczesnego, jak i ćwiczenia taneczne dla dzieci i młodzieży spotkały się
z dużym zainteresowaniem mieszkańców
Łomianek.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej
video-relacji z imprezy na portalu

www.video.lomianki.info

MAREK ZIELSKI

RADNY RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH,
RADNY NIEZALEŻNY, KOMISJA REWIZYJNA

41 lat. Wykształcenie wyższe – magisterskie.
Kierownik ds. zarządzania i marketingu
w firmie budowlanej.
Od urodzenia mieszkaniec Łomianek.
e-mail: marek.zielski@interia.pl
Co Pana skłoniło do ponownego kandydowania do Rady Miejskiej?
Jestem mieszkańcem Łomianek z przysłowiowego dziada pradziada. Tutaj się urodziłem i wychowałem. Tutaj mieszkam. Naturalnym wiec jest, że interesuję się życiem
mojego miasta. Znam wielu ludzi, oni znają mnie. Znam ich bolączki i utrapienia.
Są to sprawy, wobec których nie można przejść obojętnie. To skłoniło mnie do pracy
na rzecz społeczeństwa.
Już dwanaście lat temu aktywnie włączyłem się w życie publiczne Łomianek. Byłem
wówczas członkiem zarządu Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców. W jesiennych wyborach zdobyłem po raz kolejny największą liczbę głosów. Podchodziłem do
nich jak do wielkiego sprawdzianu. Uzyskany wynik pokazał jak społeczeństwo widzi
mnie i moją dotychczasową pracę na rzecz miasta. Moja ocena w oczach mieszkańców Łomianek wypadła dobrze. Dlatego czuję wielką radość, ale jednocześnie odpowiedzialność za okazane mi zaufanie. Nie wystarczy zostać Radnym. Najważniejsze to
potrafić rozmawiać z ludźmi, nie zatracając poczucia rzeczywistości. Pracy w Łomiankach nie brakuje. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić oczekiwania wyborców. Nasze
miasto potrzebuje wielkich nakładów i sił, by wreszcie funkcjonowało jak jeden, zdrowy organizm.
Jakie wartości generalnie są dla Pana najistotniejsze?
Uczciwość i szacunek w stosunku do innych oraz do samego siebie.
Co jest Pana pasją, jakie ma Pana hobby prywatnie?
Kino, teatr, psychologia społeczna, muzyka. Uwielbiam wycieczki rowerowe po Kampinoskim Parku Narodowym.
Był Pan Przewodniczącym Rady Miejskiej poprzedniej kadencji. Jak Pan ocenia
prace Rady Miejskiej obecnej kadencji przez pryzmat swoich doświadczeń?
Bycie Radnym to zaszczyt, ale jednocześnie zobowiązanie i odpowiedzialność. Odpowiedzialność za rozwój gminy, realizację inwestycji, poprawę infrastruktury oraz stałą
poprawę jakości życia jej mieszkańców. Do realizacji tych celów potrzebne jest sprawne współdziałanie organu uchwałodawczego, jakim jest Rada Miejska z organem wykonawczym, którą to funkcję sprawuje Burmistrz. To Burmistrz odpowiedzialny jest za
realizację budżetu, za to ile środków przeznacza na inwestycje, a ile na inne, mniejsze,
ale równie ważne dla mieszkańców zadania. W obecnej kadencji, już w pierwszym
roku jej trwania wyraźnie widać, że Burmistrz nie potrafi przekonać Radnych do swojej wizji rozwoju gminy. Radni nie akceptują niektórych proponowanych zmian, ani
metod jakimi Burmistrz chce te zmiany wprowadzać. Stąd też, procedowanie uchwał,
które tych zmian dotyczą, trwa bardzo długo i jeśli są one uchwalane, to tylko niewielką przewagą głosów. Ze szczególną rozwagą i odpowiedzialnością Radni podejmują
uchwały, które w sposób bezpośredni obciążają mieszkańców lub powodują zadłużenie gminy.
Czego mieszkańcy Łomianek, mogą oczekiwać od Marka Zielskiego?
Z doświadczenia ostatnich lat, kiedy pełniłem zaszczytną funkcję Przewodniczącego
Rady wiem, że mieszkańcy potrzebują zwykłej, ciepłej rozmowy ze swoim radnym,
zrozumienia i wysłuchania. Pomocy w załatwieniu sprawy w urzędzie jak również napisania chociażby krótkiego pisma. Mieszkańcy chcą czuć że mają radnego na którego
zawsze mogą liczyć i do którego zawsze można pójść czy zadzwonić w razie potrzeby.
I tego wszystkiego mieszkańcy mogą oczekiwać ode mnie. Praca w samorządzie, to dla
mnie pasja i możliwość pomagania innym.
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POLEMIKA / LISTY / OPINIE / KOMENTARZE
Śladem pewnej publikacji, czyli poszukiwanie „Nowej jakości na Szpitalnej”
W wydaniu 8/2011 z 3 listopada, miesięcznika
LOMIANKI.INFO, na tytułowej stronie zamieszczono wielki i wzniosły tytuł: „NOWA JAKOŚĆ
NA SZPITALNEJ”.
Przez krótką chwilę miałem nadzieję, że zagłębiając się
w treść publikacji doszukam się wizji poprawy dostępności
i jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy
Łomianki. I to nie jedynie w zakresie już istniejącym, ale
rozszerzonym o nowe rodzaje tych świadczeń. Mam na
myśli usługi specjalistyczne, np. kardiologiczne, urologiczne, diabetologiczne, itp., których dotychczas u nas brak.
Prawdą jest, że warunki pracy personelu tej przychodni,
a także pacjentów korzystających z jej usług, zmieniły się
na lepsze. To fakt bezsporny. Jednakże i mnie, i zapewne
większości mieszkańców Łomianek, zależy przede wszystkim na zwiększeniu zakresu świadczeń medycznych, finansowanych ze środków NFZ. Obecnie realizacja wszelkich ponadpodstawowych usług zdrowotnych odbywa się
w często bardzo odległych placówkach . Jest to szczególnie uciążliwe dla osób starszych i schorowanych. Udostępnienie tych, niestandardowych, specjalistycznych usług tu,
w Łomiankach byłoby dla nich ogromnym ułatwieniem.

Autorka w swoim artykule podnosi zasługi burmistrzów
poprzedniej kadencji. Owe zasługi polegają na wyrażeniu zgody na dofinansowanie budowy nowej przychodni
kwotą 1 mln złotych. To z pewnością informacja ważna,
a jednak śmiem sądzić, że nieistotna z punktu widzenia
pacjentów. Czy już w 2009 roku, jeszcze przed podpisaniem
uchwały o w/w dofinansowaniu budowy, nie powinno
zostać uzgodnione, w porozumieniu pomiędzy Gminą Łomianki, a SPZZLO Warszawa- Żoliborz, przyszłe rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych, specjalistycznych?
Dalej, Autorka apeluje o tworzenie nowego wizerunku
tej przychodni. Na wizerunek składa się przecież nie tylko stan i wygląd budynku, ale także, a raczej – przede
wszystkim – wachlarz i poziom świadczonych usług medycznych. Niestety, zaniedbania choćby w zakresie dostępności do lekarzy pierwszego kontaktu, o specjalistach
nie wspominając, ciągną się już od dawna. Władze Gminy
poprzednich kadencji nie wykazały nadmiernej inicjatywy
i zainteresowania tym tematem. Jak więc dzisiaj, po tylu
latach zaniedbań, nagle naprawić ten wizerunek?
Oczywiście, władze Gminy nigdy nie miały i nie mają nadal bezpośredniego wpływu na uruchamianie nowych
placówek opieki zdrowotnej, ani lekarskich, czy aptecz-

nych dyżurów nocnych, ale poprzez swoje kompetencje
ustawowe mogły tworzyć warunki sprzyjające stopniowej poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych
zarówno tych podstawowych, jak i specjalistycznych
w gminie Łomianki.
Powszechny dzisiaj kryzys finansów publicznych nie napawa optymizmem. Brak perspektywy na poprawę w zakresie usług medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego.
Wydaje mi się w związku z tym, że już sam tytuł artykułu: „NOWA JAKOŚĆ NA SZPITALNEJ” jest stanowczo na
wyrost i odnosi się wyłącznie do nowej jakości obiektu,
a w żadnej mierze do nowych rodzajów świadczonej
w nim opieki medycznej.
Ja życzyłbym mieszkańcom Gminy Łomianki, w tym
także sobie, żeby ten nowy wizerunek budynku przychodni w realnej perspektywie czasu przełożył się na
równie nową i szeroką gamę świadczeń medycznych i na
zwiększenie ich dostępności tak, by potrzeby zdrowotne
mieszkańców gminy Łomianki były realizowane zgodnie
z oczekiwaniem, w ramach środków NFZ i spełniały najwyższe standardy jakości i nowoczesnych procedur.
Tadeusz Kordek
P.S. Zainteresowanych powyższą tematyką proszę o kontakt.

Czy atak na poprzednika jest obroną, czy brakiem pomysłów na przyszłość?
Pytanie to przychodzi mi na myśl po przeczytaniu
artykułu Nie boję się trudnych decyzji burmistrza Tomasza Dąbrowskiego w Gazecie Łomiankowskiej nr
21 z dnia 10.11.2011 r. Po rocznym oczekiwaniu na
wspaniały rozwój Łomianek pod nowym przywództwem, pozwolę sobie na komentarz tylko do tego artykułu. Na odniesienie się do realizacji obietnic wyborczych pozwolę sobie w niedalekiej przyszłości.
Pan burmistrz narzeka, że zmaga się ze skutkami źle
oszacowanego przeze mnie budżetu na rok 2011. Otóż
warto byłoby Panu burmistrzowi przypomnieć, że budżet
na 2011 r. przewidywał dochody na poziomie 86 mln zł.
Budżet ten planowałem w przekonaniu, że będę mógł
realizować go osobiście. Z całą odpowiedzialnością
oświadczam, że było to możliwe bez zaciągania długów.
Warto przypomnieć także, że po objęciu funkcji pan burmistrz Dąbrowski miał pełne prawo dokonać koniecznych modyfikacji budżetu.
Jednakże jeszcze w marcu 2011 roku w trakcie obrad Rady
Miasta nad uchwałą budżetową, burmistrz Dąbrowski
zapewniał radnych, iż pomimo przygotowania budżetu przez poprzednika – on się pod nim podpisuje jako
możliwym do realizacji i prosi Radę o podjęcie uchwały
w brzmieniu przygotowanym przez poprzednika. Radni
wnioskowali kilkakrotnie, aby się zastanowił, rozważył
inne akcenty w wydatkach bądź dochodach. Wtedy nie
było takiej potrzeby. Okazało się, że aby „spiąć” budżet
potrzebne są kredyty w wysokości najpierw 12 mln zł
a potem 10 mln, by wreszcie – po gorszących przepychankach z Radą – skończyć na uchwale o obligacjach
w wysokości 6,9 mln zł. W tym miejscu warto przypomnieć, iż burmistrz zapewniał w kampanii wyborczej, że
bez problemu wygospodaruje 20 mln zł. na budowę sieci
wod.-kan. Pytam zatem, co się stało tak niezwykłego, że
nagle zabrakło 15% dochodów do zbilansowania finansów gminy? W ramach planowanych jeszcze przeze mnie
zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku było ponad 70 tytułów nowych i kontynuowanych. Większość
została przez obecne władze wykreślona, a i tak brakuje
środków na wydatki bieżące.
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Nie będę rozpisywał się w tym artykule na co zostały
obecnie wydane środki. Przyjdzie na to czas. Burmistrz
narzeka na konieczność zapłaty odszkodowań za grunty przejęte przez gminę. Przecież taki proces toczy się
od wielu lat. Żadna nowość. Stan ten wymaga jednak
ciągłej analizy i odpowiedniej reakcji ze strony gminy
w przypadku nawarstwienia się zobowiązań.
Pan burmistrz chwali się kontynuacją zadań rozpoczętych w czasie mojej kadencji (remont oczyszczalni
ścieków, remont starej i budowa nowej części Ośrodka
Zdrowia, rozbudowa stacji uzdatniania wody w osiedlu
Trylogia, budowa sieci wod.-kan. w osiedlu Powstańców, budowa wodociągu w ulicy Rolniczej, rozbudowa
szkoły w Dziekanowie Leśnym, budowa boiska w SP nr
1, rozbudowa Domu Kultury, Biblioteki i strażnicy OSP).
Dziękuję, gdyż na ich kontynuacji (oby niezakłóconej) zyskają mieszkańcy. Pojawiają się też nowe pomysły jak np.
budowa „białego Orlika”. Czy to są najbardziej konieczne
zadania? Łatwo odpowiedzieć – tak, ale nie teraz. Nie są
najpilniejsze.
Miało nie być żadnych festynów ani „fajerwerków”, bo
wszystko to kojarzyło się z Pszczółkowskim. Tymczasem
impreza goniła za imprezą. Z artykułu dowiadujemy
się na przykład, że obecnie imprezy gminne i wydarzenia kulturalne kosztują mniej niż w latach poprzednich,
a zatem choćby z tego tytułu powinny pojawić się
oszczędności ... których brak.
Jak żyć panie burmistrzu??? Skąd wziąć środki na inwestycje, na oświetlenie ulic, na wyposażenie szkół? Odpowiem tak: trzeba tylko…albo aż tylko, umieć zarządzać,
planować i przewidywać a nie jedynie obiecywać, potem
narzekać, a niepowodzeniami obarczać poprzedników.
Przypomnę, że przekazując władzę w końcu 2010 roku
pozostawiłem gminę w dobrej kondycji finansowej, co
podkreśla pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po ostatecznym rozliczeniu budżetu okazuje
się, że i z kilkoma milionami oszczędności. Spłaciłem prawie 35 mln zł długu z poprzednich lat. Wybudowaliśmy
bardzo potrzebny budynek socjalny. Przed odejściem
z urzędu dofinansowałem spółkę gminną na budowę
sieci wod.-kan., dzięki czemu nowy rok rozpoczynała ona

z zapasem gotówki w kasie i dzięki temu po raz pierwszy
od wielu lat ma zyski. Nie stało się to z powodu restrukturyzacji, jak informuje pan burmistrz mieszkańców.
Tak zwana „restrukturyzacja” ZWiK dokonywana przez
nowe władze polega na zwalnianiu pracowników
i przetrzebieniu załogi, które spotykało się z gorącymi protestami społecznymi, głośnymi w Łomiankach.
Wprawdzie może to spowodować pewne oszczędności na kosztach osobowych, ale daleko idąca redukcja
obsady zagraża bieżącemu utrzymaniu i usuwaniu
możliwych awarii sieci. Przypomnę, że w ciągu mojej
kadencji nadrabialiśmy wieloletnie opóźnienia w budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, czyniąc to własnymi siłami. Tym samym, w ZWiK konieczne było powiększanie
liczby pracowników i zatrudnianie nowych brygad roboczych. W ciągu mojej kadencji powstało 30 km sieci
wodociągowej, 14 km sieci kanalizacyjnej, podłączono
750 gospodarstw. Nie byłoby źle, gdyby Pan burmistrz
Dąbrowski mógł pochwalić się podobnymi (lub większymi) wynikami pod koniec swojej kadencji. Na razie
nic tego nie zapowiada.
Nie wszystko, co było zaplanowane, udało się wykonać
w tamtej kadencji. Budowa sieci wod.-kan. napotkała
barierę, przed którą stoją także obecne władze. Jest nią
brak własności dróg, powodujący olbrzymie opóźnienia
i zmiany tras projektowanych sieci. Tak więc, wiem, że
dzisiaj są podobne bariery ale jest dużo łatwiej, gdy prace są kontynuowane a nie rozpoczynane od zera. Na sesji
inaugurującej nową kadencję przekazałem duży katalog
wielu zadań inwestycyjnych, które były na etapie realizacji bądź uzyskiwania pozwoleń. Zwracam się z apelem
do burmistrza Dąbrowskiego: nie wolno tego zmarnować! Przecież mieszkańców nie ubyło, wręcz przeciwnie –
przybywa, a zatem przybywa dochodów do kasy urzędu
(PIT, CIT). Na koniec należy podkreślić, że pomimo faktu,
iż żyjemy w trudnym okresie dla finansów samorządów,
to Łomianki potrzebują władzy, która będzie potrafiła
sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, a nie będzie skupiała się zrzucaniu odpowiedzialności na poprzedników.
Czego życzę sobie i mieszkańcom Łomianek.
Wiesław Pszczółkowski

MIŁE LATARNIE
Juliusz Wasilewski

Co to za życie, gdy nie wie się, jak to jest wędrować do domu w nocy, gdy
jedynym drogowskazem bywa księżyc, a czasem błysną gdzieś oczy przebiegających kotów?
Władze Łomianek ze zrozumiałym entuzjazmem poinformowały niedawno, że na ul.
Miłej zainstalowano eksperymentalne oświetlenie w postaci latarni wyposażonych
w diody LED, które nie tylko są technologią przyszłości „bardziej przyjazną dla środowiska”, ale też są po prostu ładne. Swego czasu na tych łamach krytykowałem Łomiankowskie wysokie szosowe latarnie rtęciowe, dające obrzydliwe światło, więc naprawdę mnie ucieszył ten zwrot ku estetyce i nowoczesności w dziedzinie oświetlenia
łomiankowskich ulic. I wcale nie zazdroszczę mieszkańcom tego nowiutkiego osiedla
developerskiego przy ul. Miłej, że nie znają życia przy ciemnych uliczkach, bo niemal

Przyjazna Biblioteka – nowoczesna architektura
W całej Polsce obserwujemy
zmianę oblicza bibliotek. Już
nie ciemne, nieogrzewane
magazyny z obłożonymi w
papier gazetowy książkami,
lecz tętniące życiem otwarte przestrzenie, czytelnie
z prawdziwego zdarzenia,
wielofunkcyjne mediateki
i edukacyjne multicentra. To,
co prawda oblicze bibliotek
wielkich miast: Warszawy, Wrocławia,
Opola, Gdańska czy Olsztyna. W miasteczkach i gminach wiejsko-miejskich
obraz ten rysuje się w nieco ciemniejszych barwach.
Szczęście naszej, łomiankowskiej biblioteki polega na tym, że znalazła się w
pierwszym nurcie. W nurcie modernizacji
i postępu. Zmiany bibliotek dokonują się
zarówno w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów, przy wykorzystaniu
najnowszych technologii i nośników informacyjnych, jak w obszarze poszerzenia
oferty. Dziś chciałabym zwrócić szczególna uwagę na jeszcze jeden, jakże ważny
aspekt – ARCHITEKTONICZNY. Bryła budynku, wystrój biblioteki, sposób kształtowania przestrzeni ma znaczny wpływ
na zainteresowanie biblioteką ze strony
potencjalnych użytkowników. W erze
konsumpcjonizmu i hedonizmu człowiek
potrzebuje nie tylko wiedzy i informacji,
ale szuka zróżnicowanych form relaksu.
I właśnie biblioteka dwudziestego pierwszego wieku staje się taką przestrzenią.
Projekt rozbudowy Biblioteki Publicznej
w Łomiankach zakłada efektywną obsługę rosnącej liczby czytelników. Szczególną uwagę zwrócono na organizację
przestrzeni, w tym dogodną komunikację wewnątrz biblioteki (swobodne
przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami: wypożyczalnią dla dorosłych
i młodzieży, czytelnią internetową, czytelnią dziecięcą – Willą Śmiesznotką,
przestronną klatką schodową wyposażoną w szyb z windą). Ponadto starano się,
by kontakt czytelnika z książką, a także

wszelki dostęp do usług bibliotecznych
i informacyjnych był szybki i sprawny.
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, pracownikom oraz zbiorom,
miejsca pracy bibliotekarzy rozplanowano w sposób ułatwiający monitorowanie
zachowań czytelników tak, by w jak najszybszym tempie zauważyć zagrażające
sytuacje.
Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Wiejskiej 12a. Trwają
prace remontowe starej części budynku,
dlatego w chwili obecnej czytelnik wchodzi po schodach zewnętrznych wprost
do wypożyczalni, w której zgromadzono
wszystkie zbiory biblioteczne. Naprzeciw
drzwi usytuowana jest lada informacyjna
i wypożyczalnia książek, a przed nią rozciąga się obszar z wolnym dostępem do
księgozbioru. Z wypożyczalni z magazynem głównym przechodzi się wprost do
Czytelni Internetowej, a następnie do Wypożyczalni Dziecięcej – Willi Śmiesznotki.
Dla czytelników biblioteki przygotowano
miejsca do czytania, do sporządzania
notatek, stanowiska komputerowe, kącik
dziecięcy w Willi Śmiesznotce. W chwili
obecnej kontynuujemy warsztaty dla najmłodszych czytelników, gościmy również
Dyskusyjny Klub Książki Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Wraz z zakończeniem
prac remontowych i oddaniem do użytku starej części biblioteki planujemy
uruchomienie wielu nowych, ciekawych
propozycji. Tymczasem zapraszam do
zapoznania się z wciąż poszerzaną ofertą
czytelniczą i nowościami z rynku książki.
Grażyna Kozińska

od początku swojego zamieszkania w naszym mieście są oświetlani diodami LED. Co
to za życie, gdy nie wie się, jak to jest wędrować do domu w nocy, gdy jedynym drogowskazem bywa księżyc, a czasem błysną gdzieś oczy przebiegających kotów? Gdzie
adrenalina bezksiężycowych nocy, kiedy to nie widać własnej dłoni, a najwyżej można
sobie czasem poświecić telefonem komórkowym, gdy człowiek chce sprawdzić, o co się
potknął? Ja to znam prawie 20 lat. Znają to niemal od urodzenia moje dzieci. Znają to
inni mieszkańcy tych uliczek Dąbrowy Leśnej, na których nie ma i nigdy nie było żadnej latarni, mimo, że jest tam sporo słupów wysokiego napięcia, na których można by
było jakąś choćby starą, nienowoczesną i brzydką lampę powiesić. Ale my się już przyzwyczailiśmy do tych ciemnych nocy – wszak zdecydowana większość z nas mieszka tu
i płaci podatki od lat kilkunastu, kilkudziesięciu czy wręcz od kilku pokoleń. Więc nowym mieszkańcom nowego osiedla przy ul. Miłej nie zazdrościmy. Mam tylko jedną
sugestię do władz Łomianek – żeby rozważyły ewentualną możliwość postawienia
(choćby na okres przejściowy) gdzieś w Dąbrowie Leśnej jednej latarni wykorzystującej nowoczesną technologie LED, która byłaby dla tutejszych mieszkańców czymś
w rodzaju gwiazdy polarnej, pokazującej kierunki rozwoju nowoczesnych technologii
oświetlenia ulicznego wykorzystywanego w naszym miescie.

TWOJE ŻYCIE
W TWOICH RĘKACH
1 sierpnia 2011 r. ruszyła kolejna,
czwarta już edycja projektu systemowego współfinansowanego w
ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt nosi tytuł: „Twoje życie w
twoich rękach – aktywna integracja społeczna w Gminie Łomianki”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach adresuje swoje wsparcie do
grupy mieszkańców Gminy Łomianki
w wieku aktywności zawodowej, którzy są bezrobotni i korzystają z pomocy
społecznej. Wsparcie polega na szeregu
działań aktywizacyjnych oraz szkoleń
dla uczestników projektu. W tym roku
w projekcie bierze udział 13 osób.
Celem głównym projektu jest integracja społeczna mieszkańców
Gminy Łomianki zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez
aktywizację zawodową i społeczną pozwalającą również na poprawę
sytuacji materialno-bytowej, jak również zwiększenie roli pracy socjalnej,
zindywidualizowane podejście do
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych
uczestników projektu.
Aktywna integracja – realizowana
jest między innymi poprzez umożliwienie skorzystania z usług doradcy zawodowego oraz psychologa, organizację kursów i szkoleń
zawodowych mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych,
nabycie nowych umiejętności bądź

uzyskanie zawodu – realizujemy
w ramach projektu kursy i szkolenia:
z podstaw obsługi komputera, pracownik biurowy z elementami kadr
i płac, stylizacja paznokci, nowoczesne metody wykańczania wnętrz
oraz warsztaty dotyczące aktywizacji i rozwoju kompetencji społecznych. Aktywizacja społeczna realizowana jest poprzez pracę socjalną,
organizacje wyjazdu integracyjnego.
W ramach aktywizacji zorganizowana zostanie prelekcja dot. profilaktyki zdrowia. Wszyscy beneficjenci
ostateczni projektu zostali w ramach
kontraktów socjalnych objęci wsparciem finansowym aby umożliwić im
aktywne uczestnictwo w planowanych zajęciach. Wsparcie finansowe
stanowi wkład własny w projekt.
Kolejny rok z realizacją projektu systemowego jest wyzwaniem dla kadry
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, któremu mamy nadzieję
sprostać a efekty wspólnych wysiłków
będą zauważalne przez poprawę sytuacji uczestników projektu i ich rodzin.
Pomoc społeczna jest instytucją
polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie
są w stanie pokonać, wykorzystując
własne środki i możliwości. Realizując takie projekty jak ten, współfinansowany ze środków unijnych chcemy
im w tym pomóc.
Jest to czwarty projekt ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, mam nadzieję, że spotka się
on z akceptacją i poparciem społecznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
ul. Szpitalna 7, tel. 22 751 90 57, www.opslomianki.pl
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Juliusz Wasilewski

PIERWSZY ŁOMIANKOWSKI
B AZ A R

U

Z A B AW E K

Y WA N Y C H

Handel na bazarze ruszył w niedzielę (27 listopada) o 10 rano.
Sprzedający zajmowali zarezerwowane wcześniej stoiska.
Towar z reguły nie mieścił się na stolikach, więc rozkładany
był także na podłodze. Pojawiły się pluszaki, lalki, książki,
gry komputerowe, gry planszowe, całe kolekcje zabawek:
petschop, Barbie, zabawki z filmów animowanych, puzzle, zabawki elektroniczne, kaski, hełmy, przebrania, wszelkie typy
broni, stroje karnawałowe, rowery, hulajnogi itp.
Bazar był nietypowy z kilku powodów. Przede wszystkim szefami stoisk były dzieci (młodsze pod opieką dorosłych) i to
głównie one prowadziły sprzedaż. Dorośli starali się trzymać
z boku, pełnili funkcje pomocnicze lub doradcze. Ważnym
elementem łomiankowskiego bazaru było wprowadzenie
własnej waluty – norrisów. Złotówki na norrisy (a potem odwrotnie) wymieniało się w kantorze i to głównie w norrisach
odbywał się handel. Kurs 1 norris = 1 zł utrzymał się (mimo
obaw obsługi kantoru) do końca. Oczywiście – jak to na bazarze – funkcjonował też „czarny rynek” w złotych, a także handel wymienny. Jednak norrisy szybko zostały zaakceptowane

jako obowiązująca na bazarze waluta.
Rodzice (zwłaszcza młodszych dzieci) podkreślali, że pomysł z wprowadzeniem norrisów był bardzo dobry
ze względów wychowawczych, bo
wprowadzał konwencję zabawy.
Z rozmów przeprowadzonych na bazarze wynika, że dzieci sprzedawały
zabawki, z których wyrosły i które same
do sprzedaży wytypowały – podobno czasem po długich pożegnaniach.
Oczywiście bardzo często sprzedający stawali się kupującymi i zarobione
norrisy przeznaczali na zakupy.
Ceny na bazarze były nieporównywalnie niskie w stosunku do cen
w sklepach i w miarę upływu czasu pojawiały się niezwykłe promocje. Nie mniej jednak słyszałem fachowe opinie, że najatrakcyjniejsze rzeczy zostały sprzedane rano.
Podczas bazaru sprzedający mogli reklamować swój towar przez głośniki,
dzięki czemu zebrani mieli niezwykły
(trudny do opisania) festiwal dziecięcej pomysłowości w promowaniu
swoich stoisk oraz konkretnych przedmiotów wystawionych na sprzedaż.
Bazar był dobrą lekcją przedsiębiorczości. Dzieci miały okazję przekonać się,
że zabawka jest też towarem, ma swoją
wartość. Ale miały też okazję doświadczyć, że zabawka, która wydaje się już
niepotrzebna, może sprawić radość
innemu dziecku.
Największy utarg zdobyty w walucie
bazarowej osiągnęły Karolina Bujak,

Nina Śnigurowicz i Wiktoria Świąckiewicz – harcerki 423
Szczepu WDHiGZ „Dąbrowa” im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego należącego do Hufca ZHP Warszawa – Żoliborz,
mającego swoją siedzibę w Młodzieżowym Domu Kultury im.
Marii Gwizdak przy ul. Andersena 4. A zebrane fundusze zostały przekazane dla dzieci z Domu Dla Dzieci im. Sybiraków
w Szymonowie..
Uczestnicy bazaru wychodzili z ICDS uśmiechnięci, obdarowani balonami i zabawkową nagrodą za udział. Pod adresem
Stowarzyszenia Pracownia Łomianki padały postulaty, by łomiankowski bazar zabawek był organizowany cyklicznie.
Bazar mógł zostać zrealizowany dzięki pomocy jaką Stowarzyszenie otrzymało od Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach, firmy Manami, portalu www.
WszystkoDoSlubu.pl i Komunikacji Miejskiej Łomianki.
Patronat medialny nad imprezą objął, na stałe współpracujący
ze Stowarzyszeniem, portal www.LOMIANKI.INFO, na którym
można obejrzeć zdjęcia oraz relację filmową z imprezy.

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

REKLAMA

Ponad 45 stoisk z zabawkami. Setki transakcji, których przedmiotem bywały
zarówno pojedyncze przedmioty, jak i wielkie kolekcje. Własna waluta.
Ujawnione młode talenty w dziedzinie reklamy i marketingu. Osoby, które
przyszły na zorganizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Łomianki bazar
zabawek używanych, dobrze wykorzystały niedzielne przedpołudnie.
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Anita Marczułajtis-Łodzińska

PREZENTY Z POMYSŁEM
Na spotkan
spotkanie
nie zaprasza Klub
Klub Mam i Pracownia
Pracownia Plastyczna
Plastycznna Przeskok
W czasie
i oczekiwania
ki i na BBoże
ż Narodzenie
N d i zalewają
l j
nas z każdej strony świąteczne gadżety. Jednak czy
jesteśmy skazani na ozdabianie naszych domów
tym, co oferują nam sklepy? Czy musimy od małego
uczyć nasze dzieci podążania za plastikową modą?
Może udałoby się nam znaleźć trochę czasu na stworzenie czegoś unikalnego?
Czy to realne w tak zabieganym miesiącu, jakim jest
grudzień? Czy nasze dzieci podejdą do tego z zapałem? Czy odnajdą w tym radość, nawet jeśli nie przejawiają zdolności plastycznych?
Drodzy rodzice, jeśli powyższe pytania brzmią znajomo, jeśli myślicie o tym od dawna, ale brakuje wam
pomysłu, motywacji i wiedzy z czego lub jak zrobić
niepowtarzalne cacka razem z brzdącem, zapraszamy Was na przedświąteczne warsztaty.
Przyjdźcie, by odkryć nowe pomysły, by wrócić na
chwilę do czasu dzieciństwa i razem ze swoim smy-

ki wykonać
k ć świąteczne
ś it
ddekoracje-ciasteczka
k j i t k czy
kiem
upominki. Wspólne tworzenie da rodzicom poczucie
dobrze wykorzystanego czasu z maluchem, dziecku
wyczekaną chwilę wspólnej zabawy, a obojgu szansę na stworzenie niewątpliwie wyjątkowej, unikalnej
ozdoby. Pamiętajcie też, że nawet tak proste czynności jak lepienie, ugniatanie, wycinanie czy wałkowanie to rozwój przez zabawę, rozwój, który bedzie
procentował, choćby w momencie nauki pisania.
Zapraszamy! Radość tworzenia i niepowtarzalna
atmosfera gwarantowane!"
Dla maluchów zapewnimy animację i opiekę, a dla
nas – mam poczęstunek i miłą atmosferę twórczą
w Pracowni Plastycznej Przeskok 4.
___________________________________________
Miejsce spotkania: Pracownia Plastyczna Przeskok 4
Wtorek ,13 grudnia od 10.00 do 13.00
Informacje i zapisy Agnieszka Szyszko 504 999 031

PODSUMOWANIE AKCJI „WIELKIEJ WAGI”
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kowskiej oraz na stronie internetowej gminy. Nie dostaliśmy
także pozwolenia na wyemitowanie przygotowanych slajdów na monitorach komunikacji miejskiej w Łomiankach.
Wielka szkoda...
Przez półtora miesiąca, dzięki Ludziom o wrażliwych
sercach, Ludziom z ogromną fantazją, Ludziom otwartym na innych udało się zgromadzić blisko 15 tysięcy
złotych. Pozwoliło nam to zakupić dla oddziału sprzęt
medyczny. Szczegółowy wykaz zakupionego sprzętu oraz
zgromadzonych darów znajdziecie Państwo na naszej
stronie internetowej: www.dziekanowbajkowy.pl.
Dziękuję współorganizatorom Akcji „Wielkiej Wagi”. Dziękuję Ani i Leszkowi Marcioha. Dziękuję wszystkim cichym
„wolontariuszom”. Dziękuję wreszcie Ani Rawskiej, z którą
kontaktowałem się w czasie trwania akcji po kilkanaście
razy dziennie. Ania była motorem wielu działań. Kopalnia
genialnych pomysłów. Dział marketingu oraz dział prawny
Dziekanowa Bajkowego w jednej osobie. To Ania w pierwszej kolejności dbała o to, by akcja nasza prowadzona była
profesjonalnie. By była na najwyższym poziomie.
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Wszystko zaczęło się w czerwcu tego roku, gdy na jednym ze spotkań z mieszkańcami Dziekanowa Bajkowego podeszła do mnie jedna z mieszkanek i opowiedziała
o potrzebach Oddziału Patologii, na którym pracuje. „Brakuje pościeli, brakuje krzeseł, przewijaków, brakuje wag do
ważenia noworodków” – relacjonowała pani Magda. Po
błyskawicznej naradzie postanowiliśmy, jako mieszkańcy
sołectwa, zainicjować akcję pomocy oddziałowi. Zdecydowaliśmy się przeprowadzić na terenie gminy Akcję…
„Wielkiej Wagi”.
W sierpniu wystąpiliśmy z wnioskiem do burmistrza o wydanie decyzji – pozwolenia na przeprowadzenie akcji. Wyemitowaliśmy „cegiełki”, wydrukowaliśmy ulotki i plakaty,
by 15 września ruszyć z akcją na całego!
Pierwszą organizacją, która nas wsparła było Stowarzyszenia Promocji Oświatowych przy Zespole Edukacyjnym
Szkół przy ul. Wójcickiego w Warszawie. Prezes stowarzyszenia, Pani Renata Żbikowska zaproponowała nam
pomoc w dotarciu z informacją o akcji do rodziców. Dzięki
rodzicom nawiązaliśmy kontakt z firmą Sanitec „Koło”, od
której otrzymaliśmy komplet sanitariatów niezbędnych do
kompleksowego wyposażenia 3 łazienek.
Pod koniec września na zaproszenie właścicieli Klubu First
wzięliśmy udział w koncercie brytyjskiego zespołu UK Legends. Podczas imprezy w Klubie sprzedawaliśmy nasze

„cegiełki”. Zaś dzięki uprzejmości Pana
Jacka Żmichowskiego z Klubu Dobrej
Muzyki, zlicytowaliśmy opatrzone autografami 3 płyty kompaktowe. Event w klubie zasilił akcję kwotą: 3.380 złotych!
Na początku października skontaktowała
się z nami dyrekcja Fundacji Edukacja
Pro Futuro ze wspaniałą inicjatywą. Zaskoczenie, przemiła niespodzianka i nieopisane wzruszenie... Dzieci wykonały
własnoręcznie wypieki, które sprzedane
zostały rodzicom. Dyrekcja zlicytowała
wspaniały tort, który uzyskał astronomiczną cenę 2.100 złotych! Fundacja przekazała nam łącznie: 5.240 złotych!
Mieszkańcy Gminy Łomianki. ZWYKLI – NIEZWYKLI anonimowi Darczyńcy, których nie sposób tu wymienić…
Dziękujemy Wam! Dziękujemy Stowarzyszeniu „Nasze
Łomianki” za „Niezbędniki”, które mogliśmy dodawać do
naszych „cegiełek”. Wydawnictwu Pommard za albumy,
a Pani Marcie Witek z Centrum "Witek" za zestaw
wspaniałych mebli. Dziękujemy Dyrekcji Prywatnego Przedszkola The TreeHouse za wspaniałe dary,
Panu Waldemarowi z firmy BIS-MW za stoły i krzesła.
Dziękujemy firmie Coface Poland Factoring. Dziękujemy Firmie Tiramisu za wspaniały tort i słodki
poczęstunek, którym mogliśmy poczęstować Gości
podczas uroczystego przekazania darów.
Od samego początku trwania naszej Akcji towarzyszył
nam medialnie Maciek Moraczewski, Naczelny Redaktor miesięcznika ŁOMIANKI.INFO. To na łamach Jego
gazety oraz Portalu mieszkańcy na bieżąco informowani byli o efektach naszej akcji, a także o jej szczegółach
tj. kto prowadzi zbiórkę i czego dotyczy. Ten gest doceniamy szczególnie. Było to bowiem JEDYNE medium w gminie,
które zechciało o naszej akcji głośno mówić. Nie udało się
nam bowiem to, co zawsze udawało się Jurkowi Owsiakowi,
który co roku akcje swoje prowadzi na terenie naszej gminy. Nie udało nam się mianowicie uzyskać pozwolenia na
umieszczenie informacji o naszej akcji w Gazecie Łomian-
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31 października zakończyliśmy trwającą półtora miesiąca akcję na rzecz Oddziału Patologii
Noworodków i Niemowląt w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym.
Kilka zdań, na ile to możliwe, o tym – dlaczego zdecydowaliśmy się pomóc...
Kilka zdań o wspaniałych Ludziach, którzy nas wspierali…

Szanowni Państwo!
Akcja „Wielkiej Wagi” zakończyła się z ostatnim dniem
października. Lecz Komitet, który zawiązaliśmy działa
dalej. Będziemy cały czas wsłuchiwali się w potrzeby Oddziału Patologii Noworodków i Niemowląt. Gdy otrzymamy sygnał… ruszymy z pomocą!
Marcin Etienne
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RODZINNY FESTIWAL GIER
„ZAGRAJ Z NAMI MIKOŁAJU”
3 grudnia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 13 w Warszawie odbył
się rodzinny festiwal gier planszowych połączony ze świątecznym kiermaszem.
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sjonowali się grą w Blokusa, Kolejkę, Jengę czy
Faunę.
W czasie festiwalu odbyło się wiele konkursów
z nagrodami, co było nie lada gratką dla najmłodszych uczestników. Turniej gry „Pędzące
żółwie”, konkurs na portret Świętego Mikołaja
to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych
przez animatorów.
Nie zabrakło oczywiście Mikołaja, który zabawiał
uczestników, pozował do zdjęć i rozdawał drobne prezenty.
Dziękujemy wszystkim za udział w festiwalu, za
wiele wspaniałych chwil, niezapomniane emocje
oraz za dobre serce okazane podczas kiermaszu.
Organizatorzy:
PSPO Oddz. I, EGMONT, ZAKAMARY.PL,
STEREO.PL, ŁOMIANKI.INFO,
STOWARZYSZENIE AWANGARDA
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Podczas imprezy można było również poznać
tajniki wykonywania stroików świątecznych
oraz wziąć udział w konkursie na najsmaczniejszy wypiek.
Już od godziny 10.00 zaczęli zbierać się pierwsi
sympatycy tej powracającej do łask rozrywki,
a także Ci, którzy postanowili wesprzeć akcję
charytatywną prowadzoną przez szkołę. Kupując między innymi: własnoręcznie wykonane
bombki, aniołki oraz kartki świąteczne pomogliśmy dzieciom ze szpitala w Dziekanowie Leśnym oraz z Domu Dziecka w Pasymiu .
Przygotowane przez zaproszone firmy gry planszowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony dzieci, jak i dorosłych.
Już po kilkudziesięciu minutach od rozpoczęcia
imprezy niemal wszystkie stoliki zajęte były
przez rodziny i znajomych, którzy wspólnie pa-
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Dorota Aleksandrowicz

DOBRE RADY DLA ZWIERZAKÓW

Świąteczne ucztowanie
1. PREZENTY Nie kupujmy na prezent żywych zwierząt. Przede wszystkim szczeniaków
i kociaków. Malutkie żywe maskotki są słodkie do momentu gdy okazuje się, że siusiają na
kanapę i robią kupę na podłogę, jedzą kilka razy dziennie, płaczą w nocy, niszczą meble
i gryzą buty i... rosną. Decyzja o psie (kocie) musi być podjęta świadomie. Ci, którzy mają
ochotę mieć zwierzaka w domu, kupią go sobie sami. Odkrycie psiaka w paczce z kokardką jest słodkie w komedii romantycznej, w rzeczywistości jest przerażającą perspektywą
ogromu obowiązków i wydatków przez kilkanaście lat. Nie róbmy tego swoim najbliższym. Decyzja musi być racjonalna, podjęta po przemyśleniu wszystkich za i przeciw.
NIGDY NIE KUPUJMY ŻYWYCH ZWIERZĄT W PREZENCIE!
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2. KARMNIK DLA PTAKÓW Największym rarytasem dla ptaków jest niełuskany słonecznik. Przyciąga do karmnika sikorki, kowaliki, grubodzioby, sójki i mnóstwo innych ptaszków.
Równie chętnie jedzone są orzechy włoskie i ziemne (niesolone i nieprażone, ale oczywiście
wyłuskane). Orzechy przesypujemy do siatki po włoszczyźnie i zawieszamy na drzewie w bezpiecznym miejscu (takim, gdzie nie sięga kot). Kule tłuszczowe – ptasi smakołyk – zrobimy
w domu. Potrzebujemy kilka pojemniczków po jogurcie, do których wkładamy "krzyżaczki"
– wykałaczki związane sznurkiem (sznurki wystają na zewnątrz). Do miski wsypujemy potłuczone orzechy włoskie, laskowe, pestki dyni, siemie lniane, łuskany słonecznik. Mieszamy,
zalewamy roztopionym smalcem (zwykłym w kostce NIESOLONYM) i przelewamy masę do
pojemniczków. Gdy stężeje wyjmujemy i zawieszamy za sznurki na drzewie. Absolutnie nie
można karmić ptaków starym chlebem i resztkami z naszego stołu – każde jedzenie posolone,
lub zawierające zamrożoną wodę powoduje osłabienie ptaków, a ptak osłabiony nie przeżyje
mroźnej nocy. I najważniejsza uwaga – jeżeli zaczynamy dokarmianie – MUSIMY kontynuować je aż do wiosny. Nie możemy w środku zimy znienacka zlikwidować ptasiej stołówki.
3. NOWY ROK I FAJERWERKI Po każdym sylwestrze mnóstwo zwierząt trafia do schronisk, bo w panice uciakają wiele kilometrów od swoich domów. Na wszelki wypadek, każdy pies powinien mieć na tę noc przyczepioną do obroży informację o adresie i telefon
do właściciela!

SYLWESTROWA NOC JEST STRESEM DLA ZWIERZĄT
UWAGI LEKARZA WETERYNARII ANNY POMIANOWSKIEJ
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Sylwester jest nocą pełną wrażeń i emocji, jednak w przeciwieństwie do nas nasze
zwierzęta często przeżywają paniczny strach i olbrzymi stres związany z wystrzałami fajerwerków. Należy zadbać o to, wyciszyć stres przeżywany przez nasze zwierzęta. Gdy mamy taką możliwość – wyjedźmy poza miasto.

Anna Pomianowska – lekarz weterynarii: Czas Bożego Narodzenia to czas rodzinnego biesiadowania i obżarstwa. Lekarz weterynarii, z którym wspópracuję, z żalem opowiadał mi, że jego pies po świętach wyglada niemalże jak dwa psy, bo ucztuje z mamą
przy stole. Jest to prawda, zwierzęta często "jedzą oczami" i zanim poczująsię syte –
w żołądkach posiądą już zafundowaną przez kochajacych opiekunów "bajaderkę".
Człowiek ma rozum i jeśli po świętach czuje się źle z przejedzenia, to na własne życzenie
– natomiast nasz zwierzaczek opiera się na naszym wyczuciu i z ręki ukochanego opiekuna
przyjmie prawie wszystko.
Po świętach często trafiają do nas zwierzęta z zaburzeniami gastryczno-jelitowymi –
z objawami utraty apetytu, bolesności brzucha, wzdęciami, wymiotami, biegunkami
oraz innymi dolegliwościami. Pamiętajmy więc, aby unikać podawania pokarmów tłustych i ciężkostrawnych. Właściciele podający zwierzętom ryby muszą pamiętać o niebezpieczeństwie zadławienia się ośćmi i o tym, że skóra karpia jest dość ciężkostrawna
i również powoduje długotrwałe problemy żołądkowo-jelitowe. Unikajmy podawania
kości długich z drobiu bo one rozstrzępiając się w przewodzie pokarmowym mogą zrobić wiele złego (w zasadzie po 5 roku życia psa, z uwagi na powolniejszą perystaltykę
jelit podawanie jakichkolwiek kości jest zakazane, bo może doprowadzić do niedrożności i zatkania jelita).
Po świętach leczymy też pacjentów z problemami skórnymi: silnym świądem, zaczerwienieniami skóry, wykwitami skórnymi, rankami, wylizujacych sierść. Unikajmy więc podawania wedlin, mięsa wieprzowego i wieprzowych kości, bo są to tłuste i zwykle ostro i alergizująco przyprawione potrawy. Słodycze i ciasteczka mogą spowodować uogólniony
świąd, a w skrajnych przypadkach sączące się zmiany na całym ciele. Pamiętajmy, że dla
kotów toksyczny jest czosnek – może doprowadzić do anemii hemolitycznej.
Niewłaściwa dieta przyczyni się do otyłości i chorób pochodych wynikających z niej.
Przygotowując 12 potraw na wigilijny stół, z miłości dla naszych zwierzat, powstrzymajmy się od podrzucania im kęsów jedzenia z naszego stołu – nawet jeśli bardzo
się tego domagają!
Najlepszym prezentem dla naszego psa czy kota jest karma i przysmaki przeznaczone wyłącznie dla zwierząt. Może nasz podopieczny przemówi do nas ludzkim
głosem i podziękuje za prawidłową opiekę.
Koniec Roku blisko, więc na zakończenie chciałam złożyć Państwu od lekarzy
weterynarii i całego personelu pracującego w Przychodni Weterynaryjnej przy ul.
Dobrej 13 wszelkiej pomyślności, zdrowia dla ludzi i zwierząt w nadchodzącym
nowym 2012 roku.
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Dorota Aleksandrowicz: Jakie zagrożenia dla zwierząt niesie ze sobą nasze bożonarodzeniowe ucztowanie?
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Zwierzę nie powie, że się boi, ale jest wiele symptomów, które o tym świadczą:
– nadmierna aktywność, częste zmienianie miejsca, chowanie się.
– przyspieszenie oddechu, ślinotok, częste picie wody, wycie, szczekanie, reakcje agresywne.
– próby wspinania się na właściciela, drżenie mięśni, czołganie się.
– zmieniony wyraz twarzy: widoczna jest panika, przerażenie.
– nieoczekiwane oddawanie moczu lub defakacja.
Szczególnej troski wymagają zwierzęta chorujące na padaczkę. Sylwestrowa noc jest pełna bardzo silnych bodźców indukujących ataki padaczkowe, dlatego niezwykle istotne jest, aby takie
zwierzęta odpowiednio były przygotowane do tej nocy. Ale należy zadbać o to, aby w miarę
możliwości wyciszyć stres przeżywnany przez wszystkie nasze zwierzęta. Można zastosować
środki farmakologiczne, które spowodują zahamowanie lęku oraz zwiększenie tolerancji na
silne bodźce. Dostępnych jest wiele leków, od ziołowych do farmalogicznych środków przeciwlękowych, przeznaczonych dla zwierząt. Bardzo istotne jest, aby wcześniej wypróbować jak
nasz podopieczny reaguje na dany środek. Są to bowiem reakcje osobnicze i dobranie leku
w odpowiedniej dawce wymaga wykonania próby i czasu. Ponadto leki te dzielą się na dwie
grupy. Takie, które podajemy przez około 3 – 4 tygodnie przed Sylwestrem, oraz takie, których
jednorazowe podanie doprowadza do silnej relaksacji i ograniczenia świadomości. Czasem
sama obecność właścicieli wystarczy, aby ograniczyć strach przeżywany przez zwierzę. Właściciele, którzy poprzednio bawili się w domu mogą spodziewać się, że ich podopieczny może
w tym roku bezpiecznie zostać sam. Często jest to jednak błędne myślenie, a zwierze pozostawione w samotności czuje się bezbronne i bezradne. Dlatego gdy pozostawiamy zwierzęta same w domu w tę noc, najbezpieczniej dla nich jest jednak zaopatrzyć się w środek
uspakajający, którego dawkę i rodzaj należy skonsultować z lekarzem weterynarii.

Jest już grudzień, rok 2011 szybko mija i dobiega do końca. Zbliżają się Święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Naszych podopiecznych mogą spotkać w tym
przełomowym okresie różne niemiłe przygody.
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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
NY MODUŁÓ
MODUŁÓW
ÓW ((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.
JNE R
RABATY
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE
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Punkt przyjmowania ogłoszeń: Sklep / Salonik Prasowy,
Łomianki, ul. Fabryczna 45 (przy bazarku)
e-mail: ogloszenia@lomianki.info,
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NIERUCHOMOŚCI
Pokój do wynajęcia – tel. 794-547-785, 22 751-62-24
Sprzedam BEZPOŚREDNIO 5 pokoi – 85 m2
Baczyńskiego 20, 1p, tel. 501 334 092
Do wynajęcia pokój, kuchnia, łazienka samodzielnie. Tel. 721-800-705
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
Przyjmę sublokatora do samodzielnego mieszkania
– 516-253-774
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH pow. 140 m2
w otulinie Puszczy Kampinoskiej, tel. 604-118-180
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, wymiana instalacji
– 505 013 286
ARCHITEKT TEL.503511128
Elektryk A-Z uprawnienia – 602-87-52-89
Anteny TVSAT, domofony – 602-87-52-89
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
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 – student – 605-887-726
FRANCUSKI każdy poziom – korepetycje, tłumaczenia. 607-926-726
Elektryk 504-226-440
Naprawa pralek 509-243-566
POPRAWKI KRAWIECKIE Buraków, ul. Czarnieckiego 1, tel. 602 399 393
Kompleksowa pielęgnacja drzew. Leczenie, przesadzanie, konserwacja ubytków. Wycinka drzew
trudnych. Tel. 510-775-015
REMONTY, WYKOŃCZENIA, OCIEPLENIA – osobiście,
solidnie, kompleksowo. Tel. 600-213-002
Wypożyczalnia strojów karnawałowych.
Tel. 22 751-74-12, 692-965-177
Matematyka – korepetycje: gimnazjum, liceum.
Solidnie 783-377-075
J.angielski 880 263 722
Korepetycje z chemii udziela student farmacji,
poz. gimnazjum, liceum, przygotowanie do matury. 692-407-358
Masaż leczniczy, relaksacyjny, tel. 512-544-441
RÓŻNE
Kupię drewno na opał po budowie, 509-784-867
Sprzedam tanio rowerek dziecięcy marki Decathlon z kaskiem – 607-926-726
Sprzedam tanio stolik kawowy i stolik TV –
607-926-726
Rysunek i malarstwo do egzaminu na ASP, Tel.
603-704-191
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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
LEKARZ WETERYNARII 602-43-66-23
PRACA
Firma AUTOFORUM S.A. poszukuje Kandydatów na stanowiska: serwisant samochodowy.
tel.508-041-910
Firma sprzątająca zatrudni Panie i Panów do sprzątania biur w Łomiankach 501-280-708
Szukam pracy, kierowca zawodowy BC, rencista 602 780 378
Kobieta 47 wyższe ekon kurs księg-kadry XI"10 +
wózki widł 606 476 513
Szukam pracy chałupniczej - 518428951
Lecznica prywatna zatrudni stomatologa 608 514 919
Chcesz dorobić 1000 zł. nic prostszego zostań profesjonalnym doradcą Proﬁ Credit - 664 741 658
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ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772

