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XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami.
Mój pierwszy w roli szefa. Padł kolejny rekord i bardzo cieszę się z tego faktu. Rekord jest wynikiem ciężkiej pracy
wszystkich wolontariuszy, artystów i organizatorów oraz
hojności ludzi.
Cieszę się, że rozrosła się liczba imprez w ramach finału. Poprzednie finały odbywały się w zasadzie jedynie w Domu
Kultury (DK). Podczas XXI finału było to miejsce koordynujące
różne działania, a imprezy odbywały się oprócz DK w Bibliotece
Publicznej, Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym
(ICDS) oraz na ulicach i parkingach przed wymienionymi obiektami. To co się działo w DK ciężko już nazwać koncertem. To był
raczej radosny festyn, bo już przy wejściu były dwa stoiska. Na
jednym za wrzucenie pieniędzy do puszki można było dostać
fanta, na drugim młode damy oferowały własnoręcznie wypiekane ciasta w zamian za zasilenie puszki. Dalej były znaczki,
zwierzęta z balonów, szkolenie z pierwszej pomocy realizowane przez Ochotniczą Straż z Dziekanowa Polskiego i pyszna
kawa, wszędzie puszki i tłum hojnych ludzi. Po przejściu tego
wszystkiego trafialiśmy do sali widowiskowej, gdzie odbywały
się koncerty, pokazy oraz licytowane były różne różności. W Bibliotece aktor czytał dzieciom bajki.
O 15.00 w ICDS ruszył koncert rockowy, na scenie pojawiali się
młodsi i starsi artyści z Łomianek, ale również z poza granic naszej małej ojczyzny.
O 19.30 Ochotnicza Straż Pożarna z Łomianek wykonała pokaz
ratownictwa drogowego i odpaliliśmy symboliczne światełko do nieba. Potem jeszcze w auli ICDS zagrały dwa zespoły
i mogłem zameldować łomiankowskim służbom zakończenie
działań w ramach XXI finału oraz poprosić o eskortę przy przewozie pieniędzy. Pieniądze szanowna komisja liczyła do późnych godzin wieczornych, okupując to siniakami na dłoniach.
W tym roku finał poprzedziliśmy wyjątkowo dynamiczną akcją
promocyjną, korzystając z wszelkich dostępnych środków od
gazet przez plakaty i ulotki w Internecie i osobistym zachęcaniu
skończywszy.
Bardzo podobało mi się to, że na czas finału ucichły wszystkie
spory polityczne i wszyscy zwarliśmy szyki w słusznej sprawie.
Wolontariusze na ulicach byli widoczni i dzielnie znosili siarczysty mróz. Część z nich pod kurtkami miała mundury harcerskie
i strażackie.
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że oprócz „puszkarzy”
na rzecz WOŚP pracowała w Łomiankach grupa innych wolontariuszy. Składali puszki, rozlepiali plakaty, roznosili ulotki
i realizowali ogromną ilość dodatkowych zadań i to nie tylko
w dniu finału. Im też należą się podziękowania. Teraz jest czas
na podsumowanie i wnioski na przyszłość, bo w końcu mamy
grać do końca świata i o jeden dzień dłużej.
Z mojej strony pragnę podziękować jeszcze władzom i instytucjom samorządowym za przychylność oraz partnerom i sponsorom za ich zaangażowanie. Celowo nie wymieniłem żadnego
nazwiska, imienia, nazwy firmy, bo gdybym tak zrobił na pewno
kogoś bym pominął i komuś zrobiłoby się przykro.
Dziękuję wszystkim, którzy sprawili, że w 2013 roku Łomianki
zebrały dla WOŚP 36578,10 PLN.
Siema!
Michał Naftyński
Szef sztabu WOŚP w Łomiankach
ps. Więcej szczegółów na temat XXI finału znajdziecie w Internecie pod adresem www.wosplomianki.pl

MIESIĘCZNIK

Lista osób i firm,
bez których nie udałby się
21. finał wOŚP w ŁOMIANKACH:
Paweł Helman, Łukasz Raczkowski, Katarzyna Lewinska,
Aleksandra Rogala, Alicja Urbaniak, Jakub Nartonowicz,
Cezary Wekier, Jakub Szczesiak, Kamil Siepko, Patrycja Bloch,
Dominika Ziółkowska, Agata Katner, Karolina Bielińska,
Marcin Janiszewski, Paulina Konopka, Agnieszka Janiszewska,
Dominika Bujanowicz, Łukasz Helman, Karolina Jakóbiak,
Małgorzata Kalinowska, Maciej Kozłowski, Piotr Bogdanowicz, Anna Bogdanowicz, Katarzyna Skurzyńska, Aleksandra Krystecka,
Sandra Wilk, Konrad Wróbel, Oliwia Wilk, Weronika Pazur, Grzegorz Moszczyński, Helena Gauza, Patrycja Fydrych,
Daria Świątkowska, Wiktoria Wojno, Justyna Radomska, Iwona Radomska, Karolina Konopka, Adrian Piotrowski, Aneta Andruszko,
Maria Andruszko, Robert Goś, Mateusz Mazurek, Julia Mazurek, Wiktor Naftyński, Igor Naftyński, Zofia Ślepowrońska, Anna Nowak,
Jakub Wójcicki, Mateusz Woźnica, Agnieszka Durjasz, Kondrad Świerżyniski, Antoni Warakomski, Marcel Machaliński, Mateusz Woźnica,
Justyna Otręba, Nikol Bettaibia, Sandra Puchalska, Gabriela Sarnowska, Klaudia Irzykowska, Teatr Miejsce, Burmistrz Tomasz Dąbrowski,
OSP Łomianki, OSP Dziekanów Polski, Uniwersytet Dzieci z DK, Pracownia Plastyczna Haliny i Bartłomieja Kuźnickich, Pracownia
Plastyczna Danuty Kołcz, Pracownia Ceramiczna Państwa Ciesielskich, Clown Cluseczka, zespół Pectus, Koss-Remo, Klub Frajda Tenis,
Restauracja Lemon Tree, Stowarzyszenie Nasze Łomianki, Jan Mikruta, Dorota Burchard-Mikruta, Grażyna Kozińska,
Anita Marczułajtis-Łodzińska, Jagna Marczułajtis, Magdalena Wójcicka, Magda Nalewajka, Paweł Nastula, Wiesław Pszczółkowski,
Tomasz Adamiec, Aleksandra Zdunek Drabot, Zuzanna Kwiatkowska, Ewa Czartoryska-Stanisławska, Anka Natalicz, Ewa Zwolińska,
Alicja Klamczyńska, Magdalena Jędraszko, Tessa Was, Waldemar Barwiński, Anka Górajka, Cezary Wilczyński, Janusz Śliwczak,
Natalia Gidlewska, Małgorzata Mikruta, Ewa Tomczak, Kuba Stępień, Agnieszka Szcześniak, Katarzyna Dąbrowska, Urszula
Kurek, Teresa Ostapiuk, Iwona Królak, Teresa Ostrowska, Anna Bąk, Włodzimierz Fijołek, Urszula Hagel, Aleksandra
Krzemińska, Zbyszek Gołos, Kamil Tonkiel, Tomek Klimkiewicz, zespoły: Paranoja; Electric Foundation; DeDajmonDoks;
Mimo Woli; Klejnoty; Wszyscy Byliśmy Harcerzami; Circle Waves; Bike Lovers, pracownicy ICDS, Straż Miejska...
i wszyscy, o których nie wspomnieliśmy a wspomnieć powinniśmy...
SPONSORZY: Drukarnia Anyway, Nugatex, Broplast Cukry, Cukiernia pod Kasztanem,
Zaku Taxi, Agnes, Komunikacja Miejska Łomianki
Organizatorzy: Dom Kultury, Biblioteka Publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna,
ICDS, Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI

SERDECZNE DZIĘKI ZA POMOC!!!
Członkowie Sztabu WOŚP w Łomiankach
Kati Galas, Adam Stachnik, Małgorzata Skoczelas,
Rafał Własinowicz, Michał Naftyński,
Maciek Moraczewski, Marta Lal-Babiarz,
Katarzyna Bednarska,
Miłosz Manasterski

fot. Anka Górajka, mm.
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Czy jest przełom w sprawie
pojazdu szynowego do Łomianek?
W dniu 16 stycznia 2013 r. w Mazowieckim Urzędzie wojewódzkim odbyła się konferencja pt. „Połączenie szynowe Młociny - Łomianki - Modlin: potrzeby i możliwości”.
Gospodarzem i współorganizatorem konferencji był Urząd Miejski w Łomiankach. Inicjatorami tego pomysłu była grupa radnych Rady Miejskiej Łomianek, w tym niżej podpisany, którzy po serii spotkań pod
koniec 2011 r. z Komisją Urbanistyki Rady Dzielnicy Bielany, zgłosili wniosek o zarezerwowanie na ten
cel środków w budżecie Łomianek.
Konferencja ta miała zapoczątkować starania o przyjęcie do planów i realizacje
projektu połączenia Łomianek z końcową
stacją metra Młociny pojazdem szynowym.
Równolegle powstała ostatnio inicjatywa
wszystkich miast i gmin od Warszawy do
Modlina oraz portu lotniczego Modlin, przy
aktywnym poparciu starosty powiatu zachodniowarszawskiego, celem rozpoczęcia
starań o szybką kolejkę podmiejską łączącą
stację metra Młociny z lotniskiem w Modlinie via Łomianki. Pierwszym krokiem było
podpisanie listu intencyjnego, skierowanego do marszałka sejmiku województwa
mazowieckiego, z wnioskiem o przyjęcie
do strategii rozwoju województwa tego
projektu.
Planowana wcześniej przez Łomianki konferencja, po rozszerzeniu jej tematyki, wpisała
się więc w szerszą akcję samorządową, co
podniosło wyraźnie jej rangę i znaczenie.
W konferencji udział wzięło kilka osób mogących mieć wpływ na podejmowane w tej
dziedzinie decyzje. W panelu na temat:
„Transport zbiorowy w nowej perspektywie
budżetowej Unii Europejskiej” udział wzięli
m.in. Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, znany publicysta i pracownik naukowy uczelni Vistula; pełnomocnik portu lotniczego Modlin;
przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; dyrektor Mazowieckiego Biura
Planowania Regionalnego oraz jako moderator i organizator Bogusław Kowalski, ekspert Zespołu Doradców gospodarczych TOR
sp. W drugim panelu na temat „Integracja
i rozwój transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej” udział wzięli m.in. Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski wraz ze
swym zastępcą Bogdanem Kłódkiewiczem,
prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki
Warszawskiej, Artur Sacharuk ze Stowarzyszenia Mieszkańców Otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w zastępstwie
starosty powiatu zachodniowarszawskiego
Edward Wołyński. Jako moderator wystąpił
Leszek Ruta, dyrektor ZTM Warszawa, który
wcześniej dokonał prezentacji projektu, pokazując uwarunkowania oraz wariantowe
możliwości realizacji. Prezentację i dyskusje
panelowe można podsumować w sposób
następujący:
Nowa perspektywa budżetowa UE daje
niepowtarzalną szansę sfinansowania
proponowanego zamierzenia, z uwagi na
wyraźne preferencje inwestycji w zakresie transportu publicznego, zmniejszające
emisję gazów cieplarnianych. Plany unijne
przewidują bowiem ograniczenie o 60%
emisji gazów z transportu, co wymaga przebudowy całego systemu pod tym kątem.
Priorytetowo traktowany będzie transport
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szynowy oraz stacje przesiadkowe z parkingami „Parkuj i jedź”. Aplikacje o środki
unijne będą wymagać jednakże analizy
ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia
oraz wykazania możliwości finansowania
w przyszłości kosztów utrzymania zrealizowanej inwestycji.
Nasz temat – „Pojazd szynowy Młociny
– Łomianki – Modlin” został zapisany
w strategii województwa mazowieckiego
oraz uwzględniony w programie modernizacji i rozwoju transportu szynowego na
terenie Mazowsza.
Z wystąpienia przedstawiciela lotniska
Modlin oraz G. Kostrzewy-Zorbasa wynika, że już w pierwszym roku działalności
port lotniczy Modlin, mimo przejściowych
trudności, osiągnie 2 miliony pasażerów,
a w ciągu pięciu lat podwoi tę liczbę. Biorąc pod uwagę kryterium dwugodzinnego
dojazdu do lotniska, liczba pasażerów powinna osiągnąć 5 milionów. Podkreślano, że
potrzeba pojazdu szynowego po zachodniej stronie Wisły będzie wynikać z planów
dalszego rozwoju infrastruktury lotniska, tj.
przedłużenia dotychczasowego pasa startowego i wykonania drugiego, co otworzy
drogę do dynamicznego rozwoju ruchu pasażerskiego. W tym kontekście budowa połączenia kolejowego po wschodniej stronie
Wisły nie będzie wystarczająca.
Z prezentacji dokonanej przez dyrektora ZTM, jako alternatywne i rzekomo
tańsze rozwiązanie pojawiła się propozycja
tzw. BRT (bus rapid transport), czyli autobusu poruszającego się z dużą prędkością po
wydzielonym pasie.
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W całości dyskusji wyłoniła się grupa sceptyków, do których należy zaliczyć przede
wszystkim dyrektora ZTM oraz prof. Suchorzewskiego. Sceptycyzm wymienionych
oparty był głównie na obawie czy dające
się przewidzieć „potoki” pasażerów na trasie
Młociny – Łomianki – Modlin obronią koncepcje takiego projektu. Według sceptyków
dotychczasowa liczba mieszkańców Łomianek oraz liczba pasażerów korzystających
dotychczas z transportu autobusowego, nie
dają gwarancji opłacalności takiego przedsięwzięcia. Z tezami wymienionych sceptyków skutecznie polemizowali zastępca
burmistrza Łomianek Bogdan Kłódkiewicz,
przewodniczący Rady Miejskiej Łomianek
Jan Grądzki oraz radni Grzegorz Porowski
i Wojciech Berger. Prognozy demograficzne
Łomianek to 50–60 tysięcy mieszkańców,
plus w najbliższych latach trzydziestotysięczne miasto, które ma być wybudowane
przez Irlandczyków w okolicy Czosnowa.
Osobiście zwróciłem uwagę prof. Sucho-

rzewskiego na fakt, podkreślając jednocześnie szacunek dla jego doświadczenia
i kompetencji, że gdyby nasi ojcowie i dziadowie, odpowiedzialni za system komunikacyjny województwa stołecznego, byli tak
bardzo ostrożni, nie byłoby dzisiaj świetnie
funkcjonującej WKD czy kolejki otwockiej.
Zapewniłem też, że o ile nie wszystkie projekty komunikacyjne uzyskiwały poparcie
społeczności lokalnej, to ten projekt będzie
miał pełne poparcie, bo mieszkańcy Łomianek niecierpliwie czekają na takie rozwiązanie. W innym przypadku, wraz z mieszkańcami Czosnowa, Nowego Dworu, Płońska
i Ciechanowa stać będą, niezależnie od
wybudowania trasy S7, w korkach łomiankowskich, po jednym pasażerze w jednym
samochodzie, a po dotarciu do Warszawy
desperacko poszukując tam miejsca do zaparkowania.
Przewodniczący Rady Jan Grądzki słusznie
zauważył, że rozwiązanie autobusowe nie
jest alternatywą dla pojazdu szynowego
i może być wprowadzane już teraz, nie czekając na co najmniej dziesięcioletnią perspektywę zrealizowania projektu pojazdu
szynowego.
Sądzę i mam nadzieję, że nasze argumenty
przynajmniej częściowo przekonały sceptyków i projekt ten będzie miał dalszy ciąg,
o czym będzie świadczyć chociażby podpisanie już wkrótce umowy na sporządzenie
studium wykonalności, finansowane przez
port lotniczy Modlin i inwestorów irlandzkich. Burmistrz B. Kłódkiewicz wskazał również na możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na dalsze opracowania i konieczne analizy omawianej koncepcji.
Burmistrz T. Dąbrowski podziękował współorganizatorom, prelegentom i uczestnikom
za udział w konferencji. Podziękował również Radzie Miejskiej Łomianek za zapewnienie w budżecie koniecznych środków na
zorganizowanie tej konferencji.
Kończąc, chciałbym na marginesie dodać,
że tego typu projekty, niezależnie od trwających niestety wewnętrznych konfliktów,
powinny jednoczyć cały samorząd łomiankowski, ponieważ są sprawy, które stoją ponad codziennymi dyskusjami i często zbyt
ostrymi polemikami.
Wojciech Berger,
radny RM Łomianek,
przewodniczący Rady Osiedla
Dąbrowa Zachodnia

Zobacz przebieg konferencji na:

www.video.lomianki.info

Ponad
30 milionów
złotych
dla Łomianek!
Urząd Miejski informuje, że otrzymał
w dniu 21.12.2012 r. potwierdzenie
z Ministerstwa Środowiska w sprawie
przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności dla projektu: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Łomianki".
Przedmiotem projektu jest budowa 50,28
km sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (sieć wodociągowa jest realizowana ze środków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji) oraz rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków.
Łączny koszt przedsięwzięcia, które zostało objęte wnioskiem o dofinansowanie wynosi ponad 80 000 000 zł.
Szczegółowa informacja na ten temat
w następnym wydaniu LOMIANKI.INFO.

Paszport
nie tylko
w Powiecie...
Od 17 stycznia 2013 roku wniosek o paszport będzie można złożyć w dowolnym
wydziale paszportowym na terenie całego
kraju, bez względu na miejsce zameldowania. Zmiana wynika z nowelizacji Ustawy o dokumentach paszportowych, która
wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw.
Dodatkowo, możliwe będzie wydanie
paszportu tymczasowego w nagłych,
udokumentowanych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową. Osoby przebywające za granicą wyrabiają dokument za pośrednictwem konsulatu.
Obecnie paszport wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy. W przypadku braku
takiego miejsca – według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Podstawą zmian jest ustawa z 16 listopada 2012
roku o zmianie ustawy o dokumentach
paszportowych. Opublikowana w Dzienniku Ustaw 17 grudnia 2012 roku, wchodzi
w życie w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia.
Terenowy Punkt Paszportowy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego znajduje się w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, tel.: 22 733 72 16.
W Warszawie najbliższe Terenowe Punkty Paszportowe mieszczą się przy:
ul. Żeromskiego 29 (tel. 22 695 73 88),
ul. Powstańców Śl. 70 (tel. 22 695 73 88)
ul. Słowackiego 6/8 (tel. 22 695 73 88)

WYBIERZ WYDARZENIE
KATEGORIA: SAMORZĄD

2012 r.

– Referendum lokalne dotyczące odwołania Tomasza Dąbrowskiego z funkcji burmistrza.
– Zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej. Wojciecha Bergera zastąpił radny Jan Grądzki.
– Wprowadzenie programu wsparcia rodzin wielodzietnych: Karta rodziny 3+ i 4+.
– Zmiana na stanowisku dyrektora Domu Kultury: Łucjana Sokołowskiego zastąpił Miłosz Manasterski.
– Zakończenie remontu Domu Kultury i Biblioteki Publicznej, dofinansowanego z funduszy unijnych.
– Zmiana na stanowisku dyrektora ICDS: Tadeusz Brach zrezygnował z funkcji, zastąpił go Jerzy Warchoł.
– Zmiana na stanowisku dyrektora Gimnazjum nr 1 w Łomiankach. Dotychczasową dyrektor Wiesławę Kulawik-Raczyńską zastąpiła Małgorzata Pelczarska.
Sposób organizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły wzbudził wątpliwości w środowisku lokalnym.
– Sprzeciw mieszkańców osiedla Łomianki-Prochownia wobec planów budowy kompleksu mieszkalnego z zabudową wielorodzinną oraz wielkopowierzchniowego centrum usługowo-handlowego.
– Zmiana na stanowisku komendanta Straży Miejskiej: Jacka Piłkowskiego zastąpił Jarosław Moskalenko.
– Przyznanie dofinansowania z funduszy unijnych w wysokości 30,6 mln zł na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie.

KATEGORIA: KULTURA, SPRAWY SPOŁECZNE:

– Wystawa fotografii Anny Plewki pt. Cmentarze osadników niemieckich Łomianek i okolic, Organizatorzy: Stowarzyszenie Nasze Łomianki i Dom Kultury w Łomiankach
– II edycja rekonstrukcji historycznej „Bitwa pod Łomiankami 1939 r.”
– Premiera kolejnego filmu Bohdana Kezika – prezentacja niezwykłych mieszkańców Łomianek, a w szczególności ulicy położonej w Dąbrowie: „Ulica Zachodnia”. Organizatorzy: Stowarzyszenie Nasze Łomianki i Centrum Tańca i Sztuki KOKKO ART.
– Odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohaterskiego artylerzystę i szablistę Leszka Lubicz-Nycz oraz premierowy pokaz filmu Bohdana Kezika: „Żołnierz olimpijczyk”.
Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Nasze Łomianki.
– Organizacja Babskiego Bazaru Ciuchowego i II Łomiankowskiego Bazaru Zabawek Używanych przez Stowarzyszenie Pracownia Łomianki.
– Otwarcie przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach drugiego kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.
– 41. Festiwal Warszawska Jesień Poezji zorganizowany w Domu Kultury w Łomiankach.
– Otwarcie nowego skrzyżowania z wiaduktem Brukowa – Kolejowa.
– Centra Handlowe w Łomiankach – otwarcie sklepów Biedronki, Auchan i Markpolu.
– Rowerem po zdrowie, wiedzę i przygodę – program popularyzacji turystyki rowerowej – ICDS.
– Koncert Gaby Kulki w Lemon Tree.
– Koncert Ewy Bem w Jazz Cafe.
– Koncert Jana Pietrzaka w Domu Kultury. Spotkanie okazało się nie tylko występem artystycznym, ale przede wszystkim wiecem politycznym, w którym uczestniczył
burmistrz Dąbrowski.
– Koncert BONEY M w First club&restaurant.

Zagłosuj na: www.wydarzenia.lomianki.info

Moda na sport
W sobotę 19 stycznia 2013 roku w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym odbył
się pierwszy z czterech Halowych Turniejów Piłki
Nożnej pod nazwą „CHA Łomianki Cup 2013”.
W rywalizacji udział wzięło dziewięć zespołów składających się z jedenastoletnich młodych miłośników
piłki nożnej. W trzydziestu czterech spotkaniach
padły aż 134 bramki. Kilka z nich było niebywałej
urody, których nie powstydziłby się sam Leo Messi.
Wszystkie te wyczyny podziwiane były przez rodziców, dziadków i kolegów, a w pewnym momencie
na trybunach atmosfera nie odbiegała poziomem
od najgorętszych aren sportowych na świecie.
Wszystko to za sprawą kibiców Klubu Sportowego
Łomianki, którzy sprawili młodym piłkarzom niespodziankę i prowadzili zorganizowany doping,
który wywarł na wszystkich ogromne wrażenie.
Radości i sportowych emocji było co niemiara, ale
jak to w sporcie bywa są zwycięzcy i ci przegrani,
którym danego dnia poszło troszkę gorzej. Jednak
uśmiech i radość z uczestnictwa w zawodach dostrzec można było na twarzy każdego zawodnika,

a to było najważniejsze tego dnia, bo sport to
przede wszystkim dobra zabawa.
Najlepszym zespołem okazał się zespół Varsovii,
który wygrał wszystkie spotkania. Swoją dominację
tego dnia potwierdzili wygrywając również dwie
klasyfikacje indywidualne tj. najlepszy bramkarz
– Krzysztof Bujak oraz najlepszy zawodnik – Maksymilian Fogtt. Najlepszym strzelcem z 9 trafieniami został zawodnik GOSiRu Stare Babice – Mikołaj
Saworski. Każdy z wymienionych otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz piłkę. Nagrodzone
zostały wszystkie zespoły uczestniczące w imprezie.
Najlepsi otrzymali puchary, medale, piłki
oraz torby sportowe, a pozostali słodycze
oraz pamiątkowe dyplomy. Fundatorem
nagród było Centrum Handlowe Auchan Łomianki, które jest Sponsorem Głównym całego cyklu imprez pod nazwą „CHA Łomianki
Cup”. W imieniu Sponsora oraz Organizatora nagrody wręczał zastępca burmistrza ds.
społecznych Piotr Rusiecki.
Przed nami kolejne imprezy, które odbędą
się kolejno 16 lutego (rocznik 1997), 23 lutego (rocznik 1999) oraz 2 marca (rocznik
2003). Poprzeczka ze względu na poziom
organizacyjny, sportowy oraz nagrody dla

uczestników zawieszona została wysoko, ale liczymy na to, że w kolejnych imprezach będzie jeszcze
lepiej. Mamy ku temu powody, ponieważ „Moda na
Sport” opanowała coraz większą rzeszę osób.
Michał Piros
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
I miejsce – VARSOVIA I, II miejsce – VARSOVIA II, III miejsce – HUTNIK WARSZAWA, IV miejsce – GOSiR STARE
BABICE, Vmiejsce – KS ŁOMIANKI I, VI miejsce – OŻAROWIANKA, VII miejsce – UKS 293, VIII miejsce –
ML SPORT IZABELIN, IX miejsce – KS ŁOMIANKI II
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Uzupełnienie do artykułu Tadusza Kordka „Sołectwo Kiełpin” nr 7/2012 Łomianki.Info
Z ciekawością przeczytałem artykuł p. Kordka w 7/2012, lecz niestety wg moich informacji tekst ma sporo niedomówień i błędów
merytorycznych.
Zacznijmy od genezy słowa Kiełpin o czym warto było wspomnieć.
Słowo kiełp w „Słowniku etymologicznym języka polskiego”
A. Brucknera zostało wytłumaczone jako prasłowiańska nazwa
łabędzia.
Przytaczając dane za artykułem p. Artura K. F. Wołosza „Powstanie
i dzieje parafii. Rzymsko-katolicka parafia pw św. Małgorzaty DM”
dostępnym na stronie internetowej parafii, to miejscowość od końca XIII wieku należała do rodu Nałęczów z Nowego Dworu, którzy
prawdopodobnie posiadali tu swój dwór. Około 1426 Kiełpin był
w posiadaniu Ścibora z Sąchocina herbu Rogala, marszałka dworu
księcia mazowieckiego Janusza I. Po śmierci Ścibora Kiełpin z połową dóbr przypadł jego synowi Janowi Sąchockiemu z Obrębu,
który w 1444 sprzedał go swojemu kuzynowi Janowi z Węgrzynowa
herbu Rogala, marszałkowi dworu księcia mazowieckiego Bolesława IV, późniejszemu wojewodzie mazowieckiemu (1466-1472).
Kolejna nieścisłość dotyczy używania słowa ziemie kiełpińskie.
Ziemia to jednostka historycznego podziału terytorialnego od
czasów Królestwa Polskiego do okresu rozbiorów i w naszym przypadku można mówić tylko o ziemi warszawskiej, a co najwyżej
o gruntach wsi Kiełpin.
Utworzenie gminy Łomianki zbiegło się z przyłączeniem części
gminy Młociny do Warszawy i było to dnia 15 maja 1951 roku. Kiełpin należał zatem do tej gminy nieco dłużej, niż do lat 40. XX wieku
jak wspomniał pan Kordek.
Obiektywizm w określaniu roli duszpasterskiej parafii w Kiełpinie
wg mnie kłóci się z faktem, że kościół ten był stosunkowo biednie
uposażony. Co więcej na terenie parafii w okresie rozbiorów osiedlać się zaczęli liczni osadnicy wyznania ewangelickiego i cen-

tralna część cmentarza parafialnego w Kiełpinie jest wspólna dla
katolików i ewangelików.
W artykule zabrakło też wzmianki o roli kolei Warszawa-Palmiry,
która przebiegała na południe od ówczesnej zabudowy wsi, a wraz
z traktem do Modlina stanowiła połączenie z Warszawą.
westia nazwy Graniczka prawdopodobnie ma nie tylko związek z
granicą gminy Młociny. To także granica ziem należących do dziekanów kapituły płockiej (Dziekanów) i ziem prywatnych (Kiełpin).
Jezioro Kiełpińskie zostało rezerwatem przyrody Zarządzeniem
Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. 1988 nr
21 poz. 193). Także nie jest to bynajmniej jeziorko.
Autor pięknie opisuje ceremonię otwarcia linia autobusowej „D”
do pętli na Graniczce. Jednak wg obecnego statutu sołectwa Kiełpin sama stara pętla znajduje się na terenie Dziekanowa.
Pisanie o samolocie amerykańskim B-17G zestrzelonym nad Dziekanowem Leśnym, też mija się z prawdą. Samolot rozbił się przy
lądowaniu w Dziekanowie, a to nie to samo.
Niewątpliwie dużą rolę odegra otwarcie węzła Kiełpin na trasie
S-7. Praktycznie spowoduje to odcięcie wsi od Puszczy Kampinoskiej przez pasmo trasy szybkiego ruchu. Ale to wg najnowszych
planów nie nastąpi w planowanym terminie. Należy także mieć na
uwadze, że zanim coś zostanie zbudowane, to mieszkańcy będą
się na pewno musieli liczyć z utrudnieniami komunikacyjnymi
w czasie budowy. W planach dotyczących Kiełpina znajduje się
także budowa mostu do Jabłonnej, ale patrząc na działania Gminy Jabłonna dąży się do innego wykorzystania rezerwy gruntu pod
tą inwestycję. Pomysły przedłużenia linii tramwajowej z Młocin do
Łomianek też należy zapewne włożyć między bajki.
Warto na koniec wspomnieć o nowych inwestycjach we wsi takich
jak Centrum Handlowe Łomianki Park z Marcpolem czy nowe tar-

tanowe boisko do koszykówki przy ul. Rolniczej. Kolejne inwestycje
wzbudzające spore emocje to zabudowa zbliżająca się do południowego skraju Jeziora Kiełpińskiego – zarówno przy siedzibie
spółki „Komunikacja Miejska Łomianki” jak i zespołu budynków
Domu Księży Seniorów w miejscu dawnego kościoła w Kiełpinie.
Trudno się nie zgodzić z autorem, że siedziby komunalnych spółek
tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz „Komunikacja
Miejska Łomianki" Sp. z o.o powinny pozytywnie oddziaływać na
wieś. Niemniej póki co sołectwo nadal ma problem z wodociągami
i kanalizacją, a ostatnia dotacja przyznana gminie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej nie objęła terenów wiejskich.
Pomimo zapewnień autora o prężnie działającym Stowarzyszeniu
„EKO-Kiełpin”, osobiście nie odczuwam jego działalności. Wieś,
która posiada 1675 zameldowanych mieszkańców cechuje moim
zdaniem stosunkowo mała aktywność – na zebrania rady sołeckiej średnio przychodzi bardzo niewiele osób. Na szczęście dzięki
informatyzacji jest znacznie ułatwiony kontakt zarówno z radnymi jak i z UMiG.
Na koniec można stwierdzić, że wieś nie korzysta ani ze swojego
dziedzictwa historycznego ani geograficznego. Rekreacja odbywa
się tu indywidualnie, a otoczenie Jeziora Kiełpińskiego wygląda
z roku na rok coraz gorzej – ślady nacięć siekier na drzewach trudno raczej tłumaczyć aktywnością bobrów. Z drugiej strony są tu
piękne wierzby charakterystyczne dla mazowieckiego krajobrazu,
a o które nikt nie dba – raz na jakiś czas powinny być ogławiane
tak jak to miało miejsce w 2010 na Kępie Kiełpińskiej przy ul. Armii
Poznań. Reasumując brak zagospodarowanych terenów rekreacyjnych czy choćby parku jest jedną z większych bolączek nie
tylko sołectwa, ale i całej gminy.
Hubert Śmietanka

CO TO JEST RECYKLING?
Warto zrozumieć...

Paulina Andrzejewska

Recykling oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane
w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach.

Cel recyklingu

Wykorzystanie surowców wtórnych przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania
tych samych materiałów, przy najmniejszym nakładzie surowcowym i energetycznym potrzebnym do ich przetworzenia.

Co nadaje się do recyklingu?

Śmieci wytworzone w domach powinny być zbierane w gospodarstwach domowych i przekazywane do oznakowanych pojemników, z zachowaniem podziału na rodzaj materiałów.
W gminach najczęściej prowadzi się segregację kontenerową. Odpady komunalne nadające
się do przetworzenia można podzielić na 4 podstawowe grupy: papier, plastik, szkło, metale.
Papier jest produkowany na świecie w ilości 318 mln ton rocznie. Tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew. Powtórne wykorzystanie tony papieru to
oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku.
Produkcja papieru z makulatury oznacza zmniejszenie zużycia energii o 75%, redukcję zanieczyszczenia powietrza o 74% a ilości ścieków przemysłowych o 35%.
Tworzywa sztuczne, pozyskiwane z przerobu ropy naftowej, są groźne
dla środowiska naturalnego, gdyż proces ich rozkładu wynosi nawet kilka tysięcy lat. Porzucone, niezagospodarowane odpady uwalniają toksyczne substancje, które następnie przenikają do gleb i wód gruntowych. Niebezpieczne
jest również samodzielne spalanie tworzyw sztucznych, z uwagi na uwalniane
substancje trujące. Dlatego ważne jest przetwarzanie plastiku.
W Polce w skali roku na wysypiska trafia ponad 100 tys. ton samych butelek
plastikowych, z czego tylko 140 ton jest odzyskiwane. Opakowania PET można przetwarzać na włókna i przędze, folie, oleje opałowe, a nawet meble.
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Szkło jest doskonałym surowcem wtórnym, z uwagi na to, że może być przetworzone na identyczne opakowanie, jakim było poprzednio. Opady szklane
nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla środowiska.
Wykorzystanie stłuczki szklanej niweluje poziom emisji dwutlenku węgla
i trujących związków, towarzyszących produkcji szklanych opakowań. Wpływa także na zmniejszenie ilości odpadów tego typu na wysypiskach.
Odpady aluminiowe nadają się w całości do recyklingu. Proces można
przeprowadzać wielokrotnie bez strat w jakości materiału.
W Polsce w ubiegłym roku recykling opakowań aluminiowych osiągnął poziom 67%, co jest wynikiem wyższym od wymaganego.
Poprzez odzysk i recykling aluminium, zanieczyszczenie powietrza zmniejsza
się o 95%, wód o 97%, a zużycie energii jest zredukowane o 95%.

Polska rzeczywistość

Przeciętny polak wytwarza w ciągu roku 300 kg śmieci, co w skali kraju daje rocznie ok. 12 mln
ton odpadów. Problemem jest niski poziom selektywnej zbiórki odpadów (dziś wynosi on od 2
do 5%). Przykładowo w Szwecji czy Niemczech jest to ponad 90%. Unia Europejska już w 1975
roku ustaliła kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami w krajach członkowskich.
W Polsce obowiązującą jest Ustawa o odpadach ze stycznia 2001 roku (Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251),
która - w przeciwieństwie do wcześniejszych przepisów - jest zgodna z prawem unijnym. Zobowiązania wobec norm unijnych wymagają od nas naprawy systemu gospodarki odpadami. Do
2015 roku odzysk odpadów w Polsce musi wynieść 60%, zaś poziom recyklingu minimum 55%.

Wszystko o rewolucji śmieciowej na: www.smieci.lomianki.info

REKLAMA

FRAJDA NA ŁYŻWACH
Klub tenisowy FRAJDA przygotował
teren pod lodowisko. Przy sprzyjającej,
mroźnej, zimowej aurze 300 m2 lodowiska
będzie działać od drugiej połowy stycznia
w godzinach otwarcia klubu przy Jeziornej 1a
(na tyłach osiedla przy Baczyńskiego).
Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z lodowiska pod opieką rodziców lub przynosząc zgodę od rodziców
na samodzielną jazdę na łyżwach.
Wstęp wolny. Więcej informacji na www.tenislomianki.pl

A może na biegówki?
Zasypało nam wszystko na biało, w dodatku ferie za pasem, istnieją zatem dogodne warunki do uprawiania sportu zimowego, jakim jest narciarstwo biegowe.

REKLAMA

Na warszawskich Młocinach – czyli nieopodal Łomianek – działa wypożyczalnia nart
biegowych, gdzie przez sześć dni w tygodniu (z wyjątkiem poniedziałków) wypożyczać można niezbędny sprzęt. Wypożyczenie kompletu do biegania – narty+buty+kijki – kosztuje ok. 15 zł za godzinę. W wypożyczalni jest dostępna mapka z wyznaczonymi kilkoma kilometrami tras biegowych w okolicach Parku Młocińskiego.
Skorzystać można również z lekcji
z instruktorem. Biegówki nie są wielką filozofią – mówi instruktor Renata
Klekotko – aby pobiegać rekreacyjnie
najlepiej spotkać się pierwszy raz z instruktorem na 1 godzinę, potem utrwalić sobie wiedzę biegając samemu 2-3
godziny i jeżeli czuje się potrzebę, znów
spotkać się z instruktorem, aby podnieść
sobie poprzeczkę. Koszt godzinnych zajęć indywidualnych to około 70 zł. Można umówić się również w kilka osób...
Więcej informacji na stronie:
www.biegowkinamlocinach.pl

FERIE ZIMOWE 2013
Club tenisowy FRAJDA
tel. 604 430 394, www. tenislomianki.pl
Pracownia Zdrowego Smaku, ProFuturo
tel. 501 296 408
Dom Kultury w Łomiankach
tel. 22 751 35 02, www.kultura.lomianki.pl
Klub Jeździecki WICZENIEC
tel. 602 463 004, www.wilczeniec.pl
Centrum Tańca SWING
tel. 604 534 990, www.swing.com.pl
Świetlica Interaktywna iClub
tel. 513 983 504, www.iclub.edu.pl
Centrum zabaw HAPPYLAND
tel. 022 243 26 30, www.happyland.waw.pl

szczegóły na www.lomianki.info

7

Ważne
jest
słowo...
Rozmowa z Grażyną Kozińską
– Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach

Początek roku to czas rozliczeń, planów i postanowień
na przyszłość. Spotkałam się z panią dyrektor Biblioteki
Publicznej w Łomiankach, aby zapytać o ofertę na 2013 r.
Zatem Drogi Czytelniku, jeżeli nie byłeś jeszcze w naszej
bibliotece, może właśnie teraz warto ją odwiedzić, zapisać się i korzystać.
Sylwia Maksim-Wójcicka: W 2008 roku Biblioteka Publiczna w Łomiankach obchodziła zaszczytny jubileusz 60-lecia.
A dziś rozpoczynamy rok 2013, w który biblioteka wkracza
odnowiona, powiększona, kolorowa...
Grażyna Kozińska, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łomiankach: Historia naszej biblioteki rozpoczyna się w 1947
roku, kiedy Łomianki przynależały administracyjnie do Młocin. Wówczas pojawiły się pierwsze wpisy w księdze inwentarzowej, zaczęto gromadzić książki i promować czytelnictwo
wśród mieszkańców. Pierwszym kierownikiem biblioteki był
Edmund Dąbrowski.
SMW: Czy na półkach można jeszcze odnaleźć książki z tamtego okresu?
GK: Na początku zbiór biblioteczny składał się głównie
z tego co przekazywali ludzie. Nowych książek raczej nie
było. Dlatego do dziś przetrwało może kilka pozycji. Reszta
uległa już zniszczeniu.
SMW: Czym biblioteka powinna być w dzisiejszych czasach,
jaką rolę powinna pełnić? Zastanawia mnie czasem, czy ludzie przestaną czytać, czy książki mogą być zastąpione przez
multimedia? Czy nie stajemy się leniwi mogąc korzystać
z książki bez czytania – wysłuchać audiobooka, obejrzeć
adaptację filmową?
GK: Ostatnie kilkadziesiąt lat to ogromny postęp cywilizacyjny i technologiczny. Ma on również wpływ na czytelnictwo, zmienia je. My w naszej bibliotece nie odcinamy się od
tego. Przeciwnie. Zawsze byłam admiratorką nowoczesnych
technologii. Obserwowaliśmy to co dzieje się ważnego, pozytywnego, ciekawego za granicą i jak takie nowinki wdrożyć u nas. Jestem przekonana, że każda książka, nie istotne
czy drukowana, czy w formie audiobooka lub e-booka jest
ważna. Pozwala zapoznać się z tekstem, rozwijać wyobraźnię. Słuchając czy czytając mamy kontakt z językiem, a dzięki
temu rozwijamy swój zasób słów. Nie jestem więc przeciwnikiem nowych technologii. Ludzie coraz więcej czasu spędzają w samochodach, stoją w korkach. To dobry moment na
słuchanie tekstu literackiego, na który nie będą mieli czasu
w ciągu dnia. Poza tym każdy z nas chce mieć wybór, a literatura to umożliwia. Bo książka nie narzuca zachowań, sposobu postępowania. Książka tylko oferuje, proponuje, zaprasza.
Oczywiście rozwój technologii informatycznych, multimedialnych wpływa na czytelnictwo, ale głównie w zakresie
wyboru techniki odbioru. Obserwuję coraz więcej osób, również starszych, które wybierają audiobooki, bo one dają możliwość innego sposobu zapoznania się z tekstem, pozwalają
np. oszczędzić wzrok. Dlatego staramy się rozwijać nasz dział
multimedialny, poszerzać ofertę bo dzięki temu każdy może
znaleźć coś dla siebie.
SMW: Biblioteka stała się ośrodkiem informacji i animacji dla
wszystkich.

GK: Dla najmłodszych mamy Willę Śmiesznotkę, w której można nie
tylko poczytać książki, ale również
organizować zajęcia dla dzieci, lekcje
biblioteczne, zabawy edukacyjne. Dla
młodych mamy czytelnię multimedialną, czyli komputery, zasoby multimedialne. Oczywiście każdy może skorzystać z Internetu, ale obserwujemy,
że przychodzi tu dużo młodzieży. No
i bibliosfera, czyli książki. Poza tym
dział prasowy, dział książki anglojęzycznej, Dyskusyjny Klub Książki…
SMW: Czy modernizacja biblioteki
przyciąga nowych czytelników?
GK: Bardzo wielu. Choć nie tylko nowy
wystrój jest ważny. Miejsce i jego atmosferę tworzą ludzie,
a zespół pracowników biblioteki to osoby bardzo otwarte
i zaangażowane w swoją pracę. Bez nich biblioteka nie byłaby tym czym jest. Oczywiście remont i zamontowanie windy
przyciągnęło nowych czytelników ale i otworzyło bibliotekę na osoby niepełnosprawne, matki z dziećmi w wózkach.
Bezpośredni kontakt z książką, możliwość wyszukania czegoś dla siebie pomiędzy regałami, samodzielnego wybierania bardzo wiele znaczy. Dlatego cieszymy się, że osoby
niepełnosprawne mogą do nas przychodzić.
SMW: Swój sukces biblioteka zawdzięcza nie tylko nowej
siedzibie, życzliwemu personelowi ale także, a może przede
wszystkim bogatej ofercie i nowościom. Czy w tym roku planują państwo zakupy nowych tytułów.
GK: Pomimo trudnej sytuacji finansowej na książki na razie nie
brakuje pieniędzy. Co roku księgozbiór powiększamy o około
2,5 tys. pozycji. Są to książki nowe oraz przekazywane przez
mieszkańców. Mam nadzieję, że ten rok nie będzie gorszy niż
ubiegłe. Kupując książki korzystamy z propozycji naszych czytelników, którzy coraz częściej zwracają nam uwagę na tytuły,
które chcieliby zobaczyć na półkach. Staramy się spełniać te
prośby, bo wiem, że nowości są bardzo oczekiwane.
SMW: W bibliotece znajdziemy również literaturę popularnonaukową, trudniejszą i mniej oczywistą w odbiorze. Np.
książki o metodach walki z uzależnieniami, o problemach
zdrowotnych. Czy w dobie Internetu takie pozycje znajdują
czytelników?
GK: Tak. Ludzie potrzebują takich informacji. Szczególnie
np. rodziny osób uzależnionych czy chorych, które dopiero
zapoznają się z problemem, nie wiedzą gdzie uzyskać pomoc. Właśnie w książkach, w relacjach innych osób szukają
pomocy dla siebie, swoich bliskich, informacji o tym jak inni
poradzili sobie z problemem, gdzie szukać pomocy. Nasze
zbiory umożliwiają im zdobycie takiej wiedzy.
SMW: Czuje pani misję?
GK: Biblioteka publiczna musi mieć misję, musi edukować na różne sposoby, różnymi metodami, wykorzystu-

...Bo książka nie narzuca zachowań,
sposobu postępowania.
Książka tylko oferuje, proponuje, zaprasza.
jąc nowoczesne techniki i doświadczenia innych. Staramy się wzorować na modelu skandynawskim, w którym
biblioteka to nie tylko wypożyczalnia książek ale miejsce
edukacji. Jeżeli nie przyprowadzimy dziecka do biblioteki, nie pokażemy półki z książkami, nie będziemy czytać na głos i namawiać do czytania, ono w przyszłości
również nie będzie czuło potrzeby kontaktu ze słowem,
z literaturą. Dlatego tak ważne jest obcowanie z książką
na różne sposoby. Słuchanie jej, czytanie, dbanie o nią.
Tego uczymy na zajęciach animacyjnych, które prowadzimy już 10 lat.
SMW: Czy w 2013 r. również takie zajęcia są planowane?
GK: Tak. Zapraszamy szkoły i przedszkola do uczestnictwa
w lekcjach bibliotecznych a także rodziców z dziećmi na
zajęcia popołudniowe. Organizujemy zajęcia dla 3 grup
dzieci – najmłodszych (do 5 lat), dla 6-latków i dla dzieci
w wieku 7-10 lat. Spotkania te zawsze dotyczą tematu wybranego z konkretnej książki, której fragmenty są czytane,
a potem na ich podstawie prowadzone są gry i zabawy.
Teksty oraz sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest
do konkretnej grupy wiekowej.
SMW: Prowadzicie również zajęcia dla dorosłych.
GK: Prowadzimy Dyskusyjny Klub Książki oraz spotkania
autorskie. Wszystkie informacje o naszych działaniach
i planach publikujemy na stronie www.biblioteka.lomianki.pl
SMW: Od kilku miesięcy biblioteka jest czynna również
w soboty. To rozwiązanie rzadko spotykane w innych tego
typu miejscach.
GK: Ponieważ w Łomiankach mieszka wiele osób, które nie
są w stanie odwiedzić nas w ciągu tygodnia, postanowiliśmy że w roku szkolnym będziemy czynni również w soboty,
w godzinach 9.00-13.00. Przyznaję, ze pomysł się sprawdził,
a w każdą sobotę odwiedza nas 35-60 osób.
SMW: Ilu czytelników ma biblioteka?
GK: 4047 osób. W 2012 roku zapisało się ok. 500 osób. Rocznie notujemy około 80 tys. wypożyczeń książek. W rankingu
powiatowym jesteśmy od lat na pierwszym miejscu pod
względem wypożyczeń i ilości czytelników.
SMW: Na jakie wydarzenia chciałaby Pani zaprosić czytelników miesięcznika Lomianki.info w najbliższym czasie?
GK: Przede wszystkim zapraszam do biblioteki, do korzystania z naszych zasobów. Planujemy już po raz drugi zorganizować niebawem spotkanie z panią Agnieszką Tyszką
– pisarką, autorką książki „Zosia z ulicy Kociej”, której akcja
dzieje się w Łomiankach.
SMW: Bardzo dziękuję za rozmowę.
GK: Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze u nas nie byli,
do odwiedzenia biblioteki. Naprawdę warto.

Biblioteka Publiczna w Łomiankach
ul. Wiejska 12a, tel. 22 398 32 24, tel. 22 751 32 23
e-mail: biblioteka@lomianki.pl, www. biblioteka.lomianki.pl
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Kościół Świętej Małgorzaty „od zakrystii”.

Wczoraj i dziś

Elewacja zmieniła charakter, przybyły dwa piętra. Przy okazji ukrył się maszt telefoniczny. Czy w następnych latach budowla jeszcze podrośnie?

fot: Remigiusz Bierzanek, 2005

fot. Tomasz Sienicki, 2013

W związku z 68. rocznicą wyzwolenia Łomianek przypominamy opis tamtych dni, jaki zamieścił
Kazimierz Medyński w książce „Wojenne Łomianki.”
Pan Kazimierz przygotowuje drugie wydanie tej książki poszerzonej o wiele nowych faktów.

Wspomnienie o wyzwoleniu
Kazimierz Medyński

Jak wiadomo przełamanie frontu nastąpiło nocą
z 16 na 17 stycznia przy niewielkim oporze Niemców,
których główne siły tego odcinka dały wcześniej drapaka, pozostawiając nielicznych maruderów, taborytów i resztki służb sanitarnych, wyłapywanych przez
nacierające wojska w okolicznych lasach.
Do Łomianek i Dąbrowy jeszcze w nocy, jako pierwsi
wkroczyli berlingowcy, zaś do Izabelina rano weszli
sowieci. Gdy poszła wieść o ich przybyciu, zewsząd
wylegli ludzie, by zobaczyć to dawno wyczekiwane wojsko. Dominowała radość i zdumienie! Radość
z ucieczki znienawidzonego okupanta i zdumienie,
jak taka obszarpana armia może wygrywać wojnę
z tak zdyscyplinowanym i dobrze uzbrojonym przeciwnikiem?
Młodzi chłopcy o azjatyckich rysach byli całkiem
sympatyczni i choć trudno było z nimi pogadać,
uśmiechy i gesty wystarczały, by cieszyć się razem
z ucieczki Niemców. Wnet pojawił się razowiec,
gotowane ziemniaki, samogon, „harmoszka” i po
raz pierwszy usłyszałem dźwięki tak popularnej
później „Katiuszy”. To nic, że szynele miały kolor
i wygląd worków na kartofle, że zamiast plecaków
wisiały im na plecach brezentowe „sumki” związane grubym sznurkiem, a buty przypominały miechy
akordeonów. Co ochotniejsze panie szły na zaśnieżonym podwórku w tan, kwitując śmiechem „prisiudy” podochoconych wojaków. Kres swawolom dało
przybycie gazikiem „starsziny”, który nakazał skrupulatne przeszukanie budynków w celu wykrycia
„germańców”. Weszli i do naszego mieszkania, zajrzeli pod łóżko, rozdziawili gęby ze zdumienia widząc choinkę, obmacali bombki, skosztowali leżące
przy miednicy mydło, wysypali na podłogę moje
granulki węglowe na żołądek i poszli dalej.

Dwa dni później wróciliśmy z Izabelina do domu w Dąbrowie.
Wyszykowawszy jako tako jeden
pokój z żeliwną kozą zamiast pieca i kuchni, ruszyliśmy na osiedle
poszukując zrabowanych sprzętów. W ciągu kilku dni w bunkrach i obcych domach odnaleźliśmy część naszych mebli,
jakieś garnki, kilka talerzy, a nawet woreczek zmarzniętych na
kość ziemniaków i nieco równie
zamarzniętej kiszonej kapusty.
Niewiele domów w Dąbrowie
ucierpiało poważniej od bomb
czy artyleryjskiego ostrzału, natomiast niemal wszystkie drewniane „letniaki” rozebrano na budowę bunkrów i ziemianek.
Usiłowaliśmy rozpocząć normalne
życie. Powoli wracali z wygnania
mieszkańcy, jedni do ocalałych
domów, inni, by stwierdzić, że je stracili, lecz były i
takie miejsca, które próżno czekały na swych właścicieli. Ci, którzy przybyli podobnie jak my, szukali
swych rzeczy, rozpytywali o sąsiadów i opatrywali
swe domostwa. Niestety, podczas gdy jedni otrząsali
się z wojennego koszmaru, inni zajęli się kradzieżą
i rabunkiem. Uzbrojeni bandyci wpadali nocami do
domów i grożąc bronią zabierali co chcieli albo strzelali nie pytając.
Starsi mieszkańcy Dąbrowy zapewne pamiętają długie karawany ciągnących się od strony Wólki Węglowej furmanek. Ich celem były głównie nadwiślańskie
bunkry, w których Niemcy dla swojej wygody zgro-

Autor wspomnienia w 1945 r.

madzili ogromne ilości mebli, wyposażenia i tym
podobnych przedmiotów zebranych z okolicznych,
opuszczonych przez mieszkańców domów. Szabrowano wszystko co przedstawiało jakąkolwiek
wartość, traktując to jako poniemiecką zdobycz wojenną. Do dziś zapewne w niejednym domu Wólki,
Izabelina, Babic czy Lasek znajdziemy przedmioty
„odebrane” Niemcom a w rzeczywistości ukradzione
tutejszym mieszkańcom.
Zdecydowaną tamę temu procederowi położyły stanowcze działania kilku obywateli, którzy stworzyli w
Łomiankach pierwszy po wojnie posterunek Milicji
autentycznie Obywatelskiej.
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PRZEGLĄD ZIMOWEGO STRAGANU
Zima w pełni, momentami jest naprawdę mroźno, do tego sezon grypowy i wirusy szaleją.
Jak tu sobie z tym poradzić? Herbatka z miodem, czosnek, malina… każdy zna jakieś sposoby. Jednak nasz organizm, któremu brakuje składników odżywczych, choruje do wiosny.
Oczywiście można faszerować się tabletkami, które zawierają mnóstwo witamin
i mikroelementów, ale mają one jedną wadę
– właściwie nic z tego się nie wchłania i nie
przyswaja. Co więc robić? Jedzmy surowe!
Jak w zimę jeść surowe? Skąd wziąć? To
wszystko takie drogie… Ale czy naprawdę
codziennie musimy jeść pomidory, pomarańcze, melony? Czy witamin nie dostarczy
nam kapusta kiszona, cebula, warzywa korzeniowe jadane na surowo, jabłka i gruszki?

REKLAMA

REKLAMA

Zróbmy więc przegląd straganu zimowego:
Mamy ziemniaki – mało odżywcze i podobno
zawierają kalorie, raczej staramy się unikać.
Seler – zawiera potas, żelazo, magnez, możemy jeść na surowo; pietruszka – powinno
nas przekonać chociażby to, że zawiera żelazo i kwas foliowy, oczyszcza krew; marchew
– witaminy, beta-karoten, mikroelementy,
wskazana na surowo; por – mikroelementy,
też można na surowo; buraki – mangan, magnez, kwas foliowy; kiszona kapusta i kiszone
ogórki – tutaj mamy nie tylko dobre bakte-

rie, ale całą armię witamin, mikroelementów
i prawie żadnej kalorii! Osoby uczęszczające
do sklepów ekologicznych wiedzą, że można
teraz dostać polską dynię, jarmuż, pasternak,
marchew na soki…
A teraz, skoro nie musimy kupować tych
pomidorów bez smaku, ogórków, ananasów
i innych cudów na kiju, to co z tym naszym
straganikiem warzywnym zrobić? Wrzucić
do zupy i zrobić wywar? NIE!!!!
Seler – to nie tylko element włoszczyzny, ale
też pyszne warzywo surówkowe – zetrzeć,
dodać rodzynki/jabłko/jogurt, doprawić i gotowe. Marchewka tak samo, zetrzeć, można
dodać pora, chrzanu, czosnku, jogurtu, jabłka albo nie ścierać tylko pokroić i pogryzać
z dipem czosnkowym. Pietruszka sama ma
najwięcej smaku po zgrillowaniu/ugotowaniu podana jak puree – ktoś próbował? Nie?
A warto. Oczyścić, obrać, ugotować w małej
ilości wody, odcedzić, dodać mleko/masło/
wodę, zblenderować, doprawić i podawać
do mięs i sosów. Grillowana – proszę bardzo
– oczyścić, obrać, można podgotować, obsy-

pać przyprawami, można zmieszać parmezan
albo inny ser z bułką tartą, posypać połówki
pietruszki i do piekarnika! Buraki, które też je
się po ugotowaniu na ciepło lub zimno, w plastrach, wiórkach, jako chipsy. Jabłka, gruszki,
dostępne wszędzie jedzmy na potęgę. Kiszone
(nie pasteryzowane!) ogórki i kapusta to samo
zdrowie. Jarmuż da nam doskonałą podstawę
do blenderowanych napojów warzywnych
i warzywno-owocowych, można też go podać
na ciepło podobnie jak szpinak, z dyni zrobić
zupę/gulasz/grillować…
Na koniec słowa klasyka (Magdalena Samozwaniec „Z pamiętnika niemłodej mężatki”)
„Dziewczynka […] jeżeli była niegrzeczna, nie
dostawała leguminy, stąd miało się wrażenie, że
te tłuste i słodkie rzeczy to jakiś przywilej, a przecież zdrowiej było jeść marchewki wyciągnięte
z ziemi o czym […] dzisiaj wie każde dziecko.”
Posłuchajmy autorki tych słów, która przeżyła dwie wojny światowe, jedzmy surowe i nie
dajmy się zimie.
Anna Adamczyk-Gorzkowska,
www.jarmarksmaku.pl
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POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
UWAGA!!! Punkt przyjmowania ogłoszeń: Salonik Fryzjerski, Łomianki, ul. Warszawska 168

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

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

PROFESJONALNY projekt
graficzny w cenie reklamy

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY

Absolwentka liceum z wykładowym angielskim,
rok szkolny w USA, FCE-LONDYN, doświadczenie w nauczaniu
tel.: 533-484-434
REKLAMA

DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)

ANGIELSKI – 35 zł/60 minut

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO

REKLAMA

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

REKLAMA

Do wynajęcia 175/350 m2 magazyn/warsztat.
Centrum Łomianek, wszystkie media, parking
– tel. 887-747-747
Wynajmę domek w Łomiankach (pokój, kuchnia,
łazienka). Centrum. Tel. 781-155-214
Wynajmę lokal użytkowy, tel. 697-442-022
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – cicha spokojna okolica – możliwe w rozliczeniu małe
mieszkanie. Cena do negocjacji 495 000 zł,
tel. 604-118-180
NAUKA
MATEMATYKA gimnazjum, liceum, matura, solidnie, tel. 783-377-075
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505 013 286
Masz problemy z techniką w domu, ogrodzie
i samochodzie – zadzwoń – Janusz „złota rączka” naprawi. Tel. 509-288-048
Ogrodnictwo – pełny zakres, instalacje nawadniające,
502-382-662
KSIĘGOWOŚĆ – PŁACE, tel. 602-134-231,
beneficjum@beneficjum.waw.pl
HYDRAULICZNE 604-270-608
Roboty ziemne: plantowanie, wykopy, rozbiórka, wyburzenia – 601-301-866
Układanie kostki brukowej – kompleksowo z gwarancją – 601-301-866
Transport: piach, żwir, ziemia, wywóz gruzu, brukarstwo – 601-301-866
Usługi księgowe – Łomianki, tel. 22 751-31-07
CATERING, WESELA, PRZYJĘCIA – tanio i pysznie,
tel. 602-570-180
Montaż, naprawa ANTEN TV-SAT. Domofony,
monitoring, alarmy. Gratis konsultacje. Profesjonalizm. Tel. 881-583-051
Ocieplenia budynków, malowanie elewacji, odnawianie, itp., tel. 517-673-324
HYDRO IZOLACJE – izolacje domów, piwnic, fundamentów, itp. Gwarancja. Tel. 789-262-387
Potnę drewno do kominka/pieca, wycinka drzew na
działce, odśnieżę posesję, dach. Tel. 516-956-227
Układanie glazury, terakoty, kostki brukowej,
malowanie, regipsy, ocieplenia poddaszy,
tel. 505-703-405
RÓŻNE
Przyjmę ziemię z wykopu – 501-954-377
Busem 8 osób bezpiecznie, cały kraj – 509-784-870
Sprzedam ekogroszek workowany, tel. 22 751-31-02

REKLAMA

LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec Narciarska 6A
Dąbrowa 22 751 50 34 607 07 39 29
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
LEKARZ WETERYNARII Łomianki, ul. Szczęśliwa 21,
tel. 22-751-31-85, 602-43-66-23
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka
12 lat w Polsce, referencje, karta pobytu,
tel. 783-227-432
Zaopiekuję się osobą starszą - tel. 501-735-608
Pilnie poszukuję dwojga ludzi do układania
kanapek (wynagrodzenie pow. 2 tys.). Praca
w domu od 4.00 do 8.00. Tel. 516-946-603
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam bezpośrednio działkę w Dziekanowie
Leśnym, ul. Miła, przy lesie. Szerokość działki 16,5.
Od 800 m2. Cena od 400 000,00 zł. Tel. 509-758-508
Pokoje do wynajęcia, tel. 22 751-36-47
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ZŁOM MIEDZI
MIEDŹ KAWAŁKOWA
MIEDŹ POBIELANA PIECYKI
MIEDZ W OTULINIE- KTÓRA SIĘ NIE WYPALA
ZŁOM MOSIĄDZU
MOSIĄDZ MO59 POPRODUKCJA
MOSIĄDZ OŁOWIOWY ŻÓŁTY
MOSIĄDZ OŁOWIOWY POBIAŁ
KRANY NIEROZEBRANE
MOSIĄDZ CHŁODNICE
MOSIĄDZ WIÓRY MO59
MOSIĄDZ WIÓRY NIESORT

CENA zł/kg
GOTÓWKA

21,00 – 23,00
19,00
15,00
13,00
14,00
13,00
10,00
12,00
10,00
10,00

RODZAJ ZŁOMU

ZŁOM ALUMINIUM
ALUMINIUM ODLEWY do3%Fe

4,00

ALUMINUM PLASTYCZNE do2%Fe

4,00

ALUMINIUM FELGI

5,00

ALUMINIUM PROFILE CZYSTE

5,00

ALUMINIUM PROFILE KOLOROWE

4,50

ALUMINIUM BLACHY OFSETOWE

4,80

ALUMINIUM PUSZKI

3,00

ALUMINIUM CHŁODNICE

3,00

AL.+CU CHŁODNICE

7.00

CYNK

2,50

2,50
2,50
0,15
0,10

ZŁOM STALI STOPOWYCH
STAI CHROMONIKLOWA H18N9
STAI STOPOWA GARY WĘŹYKI

4,00
1,00

ZŁOM OŁOWIU
OŁÓW SUCHY
OŁÓW BITUMICZNY

ZŁOM STALOWY N-10
ZŁOM STALOWY GRUBY

0,70
0,90

GAZETA – MAKULATURA
KARTON – MAKULATURA

godziny otwarcia: ponIEDZIAŁEK-piąTEK: 7.00 -16.00, sobota: 8.00-12.00

CENA zł/kg
GOTÓWKA

CENY ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ
MOŻNA NEGOCJOWAĆ !!!

RODZAJ ZŁOMU

REKLAMA

SKUP ZŁOMU I MAKULATURY

CENY NA DZIEŃ 07 01 2013

Łomianki, ul. Kasztanowa 8, tel. 22 751 17 37, 601 160 170
CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto | 1 i 4 strona+50%

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

