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TO STANDARD, NIE FANABERIA...

W związku z coraz liczniej docierającymi do redakcji LOMIANKI.INFO
głosami mieszkańców o potrzebie współtworzenia lokalnych mediów,
a także z narastającym zapotrzebowaniem na nie scentralizowaną informację,
postanowiliśmy uruchomić system, pozwalający KAŻDEMU na wygłaszanie opinii,
na komentowanie łomiankowskiej rzeczywistości, na prezentowanie własnego punktu widzenia.
Zapraszamy wszystkich – przede wszystkim mieszkańców, przedstawicieli stowarzyszeń i instytucji,
przedstawicieli Rad Osiedlowych i Sołeckich, ale też radnych Rady Miejskiej, burmistrza i urzędników...
do nieskrępowanej komunikacji.
Mamy nadzieję, że podzielicie się – z nami sąsiadami – głównie dobrą informacją, ciekawym spostrzeżeniem
czy fantastycznym zdjęciem. Jednak zdajemy sobie również sprawę z potrzeby istnienia miejsca, w którym
będziecie mogli poruszać tematy mniej optymistyczne, niepokojące czy bulwersujące...

Jesteśmy dla Was. Zapraszamy!!!
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O cele, jakie przedstawiciele
mieszkańców wyznaczyli sobie
na najbliższą kadencję, zapytaliśmy
wszystkich Przewodniczących
str. 8
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PODZIĘKOWANIA DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁOMIANKACH
Serdecznie dziękujemy strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach za sprawne opanowanie pożaru, który miał miejsce
8 kwietnia 2013 roku w budynku przy ul. Warszawskiej 105. Dzięki Waszemu profesjonalizmowi nasze zakłady usługowo-handlowe nie
poniosły żadnych strat i mogą nadal fukcjonować.
Monika Banach oraz Urszula Konopka-Kalwasińska z pracownikami
MIESIĘCZNIK
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O Święcie Niezapominajki obchodzonym 15 maja wspólnie przypomniały mieszkańcom Łomianek dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej i Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Moja Szkoła" im.
Wandy Chotomskiej w Łomiankach.
Święto promuje nie tylko walory przyrodnicze Polski, ale również pamięć o ważnych chwilach w życiu osób, miejscach historycznych i sytuacjach, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić do drugiego człowieka i do przyrody.
I w tym właśnie celu uczniowie klas I – VI obu szkół wspólnie wyszli na ulicę Warszawską, aby pozdrowić przechodzące osoby
i wręczyć im samodzielnie przygotowane kartki z życzeniami lub kolorowe kotyliony. Odwiedziły m.in. ICDS i Urząd Miejski,
rozmawiały z napotkanymi mieszkańcami wzbudzając
uśmiech, a czasem pozytywne zdziwienie.
Niezapominajkowa akcja jest elementem projektu Małe
Szkoły – Wielkie Serca, którego kolejne etapy – jak informują organizatorzy z obu szkół – również wzbudzą
uśmiech i pozytywne emocje. A wszystko po to, by namówić dorosłych i dać przykład dzieciom do większej
wzajemnej życzliwości wobec siebie, tolerancji i zrozumienia dla swoich poglądów.
Na portalu www.LOMIANKI.INFO opublikowana zostanie
filmowa relacja z tego wydarzenia. Będziemy również informować o kolejnych etapach projektu.
(fot. Alicja Rogowska-Nowak)

MAŁE SZKOŁY – WIELKE SERCA
Pod takim hasłem dzieci przemaszerowy przez Łomianki
dzieląc się z przechodniami dobrym słowem...

EKSPOZYCJA
DOMU
KULTURY
Festiwal Zosi z ulicy Kociej
w Centrum Handlowym Auchan
Od 10 maja w CH Auchan można obejrzeć mini-galerię prac wykonanych przez dzieci
i młodzież w pracowni plastycznej "Krąg Barw" Państwa Kuźnickich przy Domu
Kultury w Łomiankach oraz kilka prac wykonanych podczas zajęć z grafiki komputerowej w filii Domu Kultury w Burakowie.
Na początek prace mają być eksponowane przez miesiąc, a potem... jak podkreśla
Dyrektor Galerii Auchan – Anna Gospodarek – ma nadzieję na dalszą owocną i miłą
współpracę z Domem Kultury.
Pomysł ekspozycji w Auchan spodobał się czytelnikom www.LOMIANKI.INFO...
#Łomiańczyk83 :: Dyrektor Domu Kultury potrafi „wcisnąć” młodą sztukę w wielką paszczę konsumpcjonizmu. Bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Popieram!
#Karolcia :: Bardzo fajny pomysł. Widziałam te prace w niedziele. Niektóre robią wrażenie. Taki całkiem inspirujący kontrast. Z jednej strony tłum goniący za promocjami,
a z drugiej sztuka.

Państwo Kuźniccy
podczas otwarcia mini-galerii

19 czerwca 2013
godzina 20.30
na Tarasowej Scenie
ul. Żywiczna 24
w Łomiankach

Zosia ma dziewięć lat, siostrę Manię i zwariowaną rodzinkę,
z którą przeżywa niesamowite przygody. A co najważniejsze
– mieszka w Łomiankach przy ulicy Kociej 5 i jest bohaterką
serii książek "Zosia z ulicy Kociej". Podczas Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek, 15 maja br., Biblioteka Publiczna zorganizowała Festiwal Zosi z ulicy Kociej, którego gościem była
autorka serii książek o Zosi, pani Agnieszka Tyszka, pisarka
również mieszkająca w Łomiankach. Relacja i zdjęcia z Festiwalu dostępne są na portalu Biblioteki Publicznej.
W czerwcowym wydaniu LOMIANKI.INFO opublikujemy rozmowę z panią Agnieszką Tyszką. Zapraszamy do lektury.

Jedyna prawda / Fantasmagorie*
25 kwietnia 2013 roku w Domu Kultury w Łomiankach odbyło się zorganizowane przez łomiankowski oddział PiS oraz Stowarzyszenie Dobro Wspólne spotkanie z posłem Antonim Maciarewiczem. Dotyczyło
tematu, którym poseł zajmuje się ostatnio dość intensywnie – przyczyn
tzw. katastrofy Smoleńskiej.
Na próżno rostrzygać czy teorie posła można zaliczyć do jedynie prawdziwych czy totalnie wyimaginowanych. Pewnym jest to, że poseł Macierewicz jest bardzo sprawnym – dla części publiczności wręcz porywającym – mówcą. Przekonać się mogli o tym, w wypełnionej po brzegi sali,
pprzybyli
y y na spotkanie mieszkańcy nie tylko Łomianek, ale i okolic (Warszawy cz
czy Nowego Dworu Mazowieckiego).
Video-re
Video-relacja ze spotkania na portalu www.video.lomianki.info :)

*niepotrzebne skreślić
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POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE L
List otwarty Stowarzyszenia Łomianki Razem do Burmistrza Gminy Łomianki.
UWAGI DO PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA KĘPY KIEŁPIŃSKIEJ/ŁOMIANKI DOLNE GMINA ŁOMIANKI
Działając w imieniu mieszkańców Łomianek przedstawiamy poniżej nasze uwagi do
planu. Wnosimy o:
1. Opracowanie NOWEGO Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki.
2. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na całym terenie objętym nowym planem.
UZASADNIENIE WNIOSKU:
I. Studium dla powyższych projektowanych terenów powstało wiele lat temu (w 2002 r.) i
obecnie jest niezgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Opracowany projekt oparty jest o zdezaktualizowane, wadliwe założenia Studium sprzed
wielu lat, które w wielu poprzednio uchwalanych planach musiało być „dopasowywane” do
teraźniejszych potrzeb mieszkańców. W 2006 oraz 2011 roku dokonano zmian w Studium
dla niektórych terenów, które dotyczyły m.in. strefy 4 znajdującej się w terenie tzw. Doliny
Łomiankowskiej. Zmiany te dopuściły zabudowę mieszkaniową na dużej części terenów
strefy 4-ej [4.3, 4.2a, 6.5, 6.4 (które wcześniej tworzyły obszar 4.3)], pozostawiając inne
tereny tej strefy bez takiej możliwości. Do terenów tych bez możliwości zrównoważonej
zabudowy mieszkaniowej należą Kępa Kiełpińska i Łomianki Dolne. Doprowadziło to do
wykluczenia, czy dyskryminacji niektórych właścicieli.
II. Przepisy ochronne dla strefy 4 wydają sie mniej restrykcyjne, niż napisane na ich podstawie
Studium (Kępa Kiełpińska i Łomianki Dolne).
Przedstawiony projekt planu zagospodarowania przestrzennego odbiega od Studium, a zastosowane tam niektóre zapisy są wrogie mieszkańcom i ograniczające
ich prawa do dysponowania nieruchomością, a więc naruszają między innymi art.
64 ust 3 Ustawy Zasadniczej. Najlepszym przykładem niezgodności ze Studium jest
zapis w postaci minimalnej powierzchni działki dla zabudowy zagrodowej: 5000 m2

Następne osiedla bloków?
Jeśli nie chcesz stać w jeszcze większych korkach, czy mieć
problem z zapisaniem dziecka do przedszkola, ten artykuł
dotyczy Ciebie. Już teraz mieszkańców Łomianek jest ponad
20 000. Dróg nie przybyło, a tylko trzy bloki firmy Ronson to
500 mieszkań. Dla porównania ogromny obszar Kępy Kiełpińskiej to 200 domów. Około połowa terenu gminy jest jeszcze
niezabudowana. Łomianki to raj dla deweloperów. Szykują się
kolejne osiedla bloków – tykająca bomba dla nieprzygotowanej infrastruktury.
Jak zbudować kolejne osiedle bloków?
Inwestorzy korzystają z braku planów urbanistycznych oraz
prawa tzw. ”dobrego sąsiedztwa”. Mechanizm jest prosty:
jeśli tylko na danym terenie nie ma planów zagospodarowania, gmina musi zanalizować sąsiedztwo działki inwestora. Następnie wydaje odpowiedni dokument, który zezwala
na zabudowę podobną do sąsiadującej, o ile tylko taka jest.
Z tym dokumentem (tzw. warunki zabudowy) inwestor
udaje się do Ożarowa po pozwolenie na budowę.
Teoretycznie więc: tam gdzie domy jednorodzinne, powinny
powstawać nowe domy jednorodzinne, gdzie bliźniaki, tam
bliźniaki, a gdzie bloki, tam bloki. Niestety, kluczowy jest tu obszar, który gmina ma obowiązek analizować, żeby określić co
może być wybudowane w sąsiedztwie. W skrócie im większa
działka, tym więcej większy obszar jest sąsiedztwem branym
do analizy. Są więc na terenie gminy działki (np. w osiedlu Prochownia, okolicy Kościelnej Drogi, Wiślanej, Brzegowej), które
umożliwiają zabudowę wielomieszkaniową mimo, że nigdy
nie były pod taką zabudowę przeznaczone, ani z nią bezpośrednio nie sąsiadują.
Łakomym terenem jest na przykład obecnie obszar przy ul.
Wiślanej, na którym w przypadku braku zatwierdzenia planów
bez większych problemów można wybudować kolejne osiedle wielkości Ronsona (tzw. obszar „po Turku"). Są już podobno odpowiednio poważni inwestorzy, a teren może spokojnie
łapać się w „dobre sąsiedztwo” osiedla Ronsona. Powstanie
kolejne osiedle na 2000 mieszkań tym razem w Łomiankach
Dolnych, które mają 1400 domów na całym obszarze. Rezultat:
efekt domina na tereny będące w potencjalnym zasięgu „dobrego sąsiedztwa” oraz jeszcze większe korki do Warszawy.
Jak zabezpieczyć się przed budowaniem bez ładu i składu?
Można blokować nie wydając dokumentów (np. pod pretekstem braku kanalizacji) lub przeciągając ich wydawanie.
Często jednak jest to tylko gra na zwłokę, bo inwestor walczy o podłączenia, buduje wiadukt i wygrywa w sądzie. Jeśli
tyko udowodni „dobre sąsiedztwo”, inwestycja i tak w końcu
powstaje. Ronson dostał pozwolenie na całe osiedle bloków
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z szerokością elewacji minimum 40m. Studium nie narzucało dotychczas takich restrykcyjnych parametrów!
III. Sprzeczności w planie i niekonsekwencja stosowania przepisów. Studium jest rażaco niesprawiedliwe i wybiórcze jeżeli chodzi o zagospodarownie dla obszarów strefy 4.
Poprzedni projekt planu, rzekomo zakazujący zabudowy na terenach strefy 4, nie wyjaśnia
faktu dopuszczenia zabudowy w obszarach 4.2a w 2011 r. czy wcześniejszego dopuszczenia
zabudowy w obszarze 4.3 dzisiejsze obszary 6.4 i 6.5 wraz z dopuszczeniem tam zabudowy
szeregowej! Obszary te z punktu widzenia nadrzędnych dokumentów ochronnych są identycznie chronioną częścią Doliny Łomiankowskiej jak i Kępa Kiełpińska i Łomianki Dolne –
a mimo tego możliwa jest na nich zabudowa!
Pierwotna strefa 4.3 w 2006 roku została zamieniona na strefy 6.4, 6.5 na których obecnie dopuszczona jest zabudowa szeregowa na działkach min. 250m2! i zabudowa wielorodzinna niska. Obszar 6.4 i 6.5 w dalszym ciągu są częścią Doliny Łomiankowskiej i otuliny KPN.
PODSUMOWANIE WNIOSKU:
My, mieszkańcy Gminy Łomianki nie kwestionujemy funkcji ochronnej tego obszaru, ale nie
zgadzamy się na nierówne traktowanie właścicieli nieruchomości na tym terenie, a istnieją
dowody na tego typu traktowanie.
Według naszej oceny utrzymanie Studium w tej formie nie ma sensu, ogranicza znacznie
możliwość rozwoju Łomianek oraz nasze osobiste prawa do dysponowania nieruchomością,
naruszając między innymi art. 64 ust 3 Ustawy Zasadniczej. Jesteśmy świadomi swoich praw
i zdeterminowani do walki o nasze prawa do ziemi, co nie miało miejsca niestety wiele lat
temu przy uchwalaniu Studium, ale można ten błąd obecnie naprawić, do czego namawiamy
naszego Burmistrza.
Grupa mieszkańców ŁOMIANKI RAZEM

w oparciu o niewielki budynek socjalny (około 10 mieszkań).
Protesty były bezskuteczne. Wszystko z powodu braku planu
miejscowego, który jasno regulowałby, że nie jest to teren pod
bloki. Podobnie dzieje się w kontrowersyjnej sprawie bloków
na osiedlu Prochownia i będzie się pewnie działo w sprawie
bloków przy Brzegowej/Wiślanej. Mieszkańcy często o inwestycji nie są zawiadamiani, nie mogą w porę zareagować, co
jest na rękę inwestorom. Zdarza się, że wszystko jest w rękach
gminy, która czasem reaguje, czasem nie. Dopóki nie ma planów zagospodarowania, nigdy nie jesteśmy pewni co powstanie obok nas.
Obecnie można byłoby jednak zabezpieczyć około 2/3 powierzchni gminy przed dziką zabudową na zasadach„dobrego
sąsiedztwa”, arbitralnymi zachowaniami gminy, oraz brakiem
możliwości blokowania np. bloków. Jak? Obszary zaznaczone
na mapie na czerwono mają już plany zagospodarowania, które określają, co można, a czego nie można zbudować. Obszary
zaznaczone na żółto to plany które mogłyby obowiązywać
w najbliższych ciągu 2-3 miesięcy. Dlaczego więc nie?

Niestety zaczęły się protesty, które mogą doprowadzić do
zaprzepaszczenia kilkunastu lat pracy nad planami. Zaciekle
walczą właściciele gruntów, na których można byłoby budować, gęściej lub wyżej, gdyby nie plan, który właśnie ma być
uchwalany. Protestują też osoby zajmujące się handlem nieruchomościami i obsługą inwestorów. Niektórzy są jednocześnie
mieszkańcami gminy, choć niekoniecznie terenów, o które toczy się spór, niektórzy nie mieszkają w ogóle na terenie gminy.
Walczą o swoje, czasem słusznie, czasem nie. Szkoda tylko, że
te nieformalne grupy nacisku działają pod hasłem reprezentacji wszystkich mieszkańców. Jakie postulaty wysuwają? Chcą:
1. uchwały o przystąpieniu do prac nad nowym Studium dla
Kępy Kiełpińskiej i Łomianek Dolnych,
2. wstrzymania prac nad dotychczasowymi projektami planów (na razie tych, które za chwilę mogą być uchwalone
czyli Kępy Kiełpińskiej i Łomianek Dolnych),
3. uchylenia obowiązującego Studium (tu raz mówią o samej
Kępie Kiełpińskiej i Łomiankach Dolnych, a raz, co bardziej
niebezpieczne, o Gminie Łomianki).
Punkt 1: Przystąpienie do dyskusji i zmian w studium jest bardzo dobrym pomysłem i większość mieszkańców widzi potrzebę zmian w studium tworzonym w latach 1996-2002. Stu-

dium powinno być analizowane przez gminę raz na kadencję
(4 lata) i na bieżąco zmieniane, najlepiej dla całej gminy. Byłoby
bardziej spójne i aktualne.
Punkt 2: Zawieszenie prac nad planami – jest żądaniem bardzo niebezpiecznym. Oznacza po prostu, że wyrzucamy plany
urbanistów do kosza i zaczynamy od początku. W tym czasie deweloperzy mogą dalej budować na gruntach rolnych
w oparciu o „dobre sąsiedztwo”. Dodatkowo oznacza to, że zawieszone z różnych powodów w gminie postępowania muszą
być podjęte, a nowe decyzje wydane bezzwłocznie. Gmina nie
może zawiesić postępowania, nawet jeśli inwestycja jest niezgodna z dobrem wspólnym, czy planami urbanistycznymi, bo
takich nie ma. Innymi słowy: bloków przy Wiślanej nie dałoby
się pobudować w przypadku uchwalenia obecnie kończonych
planów, ale po ich zawieszeniu planów, inwestor od ręki mógłby o takie osiedle bloków wystąpić.
Punkt 3: Unieważnienie istniejącego studium – oznaczałoby
jego brak. To również jest żądaniem bardzo niebezpiecznym.
Nie można uchwalać żadnych planów, ani nad nimi pracować,
czeka się na nowe studium. Dopiero potem można przystąpić
do prac nad planami, czyli cofamy się do etapu zero w planowaniu.
Efekt: plany nie obowiązują latami, budujemy w oparciu o dobre sąsiedztwo na ogromnym obszarze gminy, deweloperzy
się cieszą, mieszkańcy niekoniecznie. Prace nad obecnym studium trwały od 1996 do 2002, od tego czasu czekamy na plany
robione w oparciu o to studium. W sumie kilkanaście lat pracy
różnych kadencji w gminie. Warto więc może zastanowić się co
oznacza wyrzucenie pracy urbanistów do kosza?
Studium można zmieniać w każdej chwili, ALE nie wiąże się
to z koniecznością zawieszenia prac nad planami, czy unieważnienia obecnego studium. Głosy mieszkańców i właścicieli gruntów można i należy brać pod uwagę, ale nie można
pod hasłem podjęcia prac nad zmianami w studium, wyrzucić plany dla ogromnego terenu gminy, de facto umożliwiając dalszą zabudowę na zasadach jak dotychczas. Burmistrz
i Radni powinni bronić gminy przed działaniami deweloperów forsujących budownictwo wielomieszkaniowe i popierać ekstensywną, a nie intensywną zabudowę, zwłaszcza
na terenach zalewowych. Budowa bloków wpłynie na cały
obszar gminy i wszystkich jej mieszkańców. Do momentu
uchwalenia ewentualnych zmian studium, musimy mieć jakikolwiek plan zagospodarowania. Uchwalmy w kompromisie z gminą plany miejscowe. Choćby miałyby one być zbyt,
czy zdaniem innych, za mało restrykcyjne. Plany te można
zmienić, gdy tylko wejdą zmiany do studium. Nie można ich
natomiast nie mieć, bo tym samym zgadzamy się na kolejne
duże osiedla bloków.
Ewa Krzyżowska

> > > > > > Zapraszamy do przesyłania swoich OPINII, KOMENTARZY, POLEMIK
na adres: redakcja@lomianki.info
2013-05-20 11:13:30
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CO Z NASZYMI ŚMIECIAMI?

Studium i plany miejscowe...

1 lipca 2013 r. Gmina przejmuje od mieszkańców obowiązek odbioru odpadów
komunalnych. Ponieważ informacje o zasadach ich odbioru są w naszej opinii
niewystarczające, przypominamy niektóre fakty. Nie zwalnia to jednak Urzędu
Miejskiego z obowiązku informowania mieszkańców o zasadach funkcjonowania systemu oraz o sposobach segregacji odpadów.
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Wniosek, który wpłynął w dniu 13 maja br. do Komisji Planowania jest kwestią
kształtowania polityki przestrzennej dla Łomianek. Na posiedzeniu komisji
w dniu 15 maja mieliśmy okazję wysłuchać argumentów mieszkańców i osobiście traktuję to jako początek dyskusji. Wolą mieszkańców obszaru Kępy Kiełpińskiej i Łomianek Dolnych jest wprowadzenie zmian do Studium, umożliwiających rozwój tych terenów. Podnoszą argument, iż uchwalone kilka lat temu jest
wadliwe i zdezaktualizowane. Przystąpienie do dyskusji ws. zmian w Studium
jest dobrym pomysłem, ale powinno być transparentne i rodzić się w toku publicznej debaty z udziałem mieszkańców, władz samorządowych, stowarzyszeń
itp. W tej debacie ważna jest zasada partnerstwa, czyli wspólnego podejmowania działań i godzenia różnych interesów. Musimy jednak wszyscy pamietać, iż
obecne Studium nadal obowiązuje i jest na dzień dzisiejszy lokalną konstytucją
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i wydawania pozwoleń na budowę. W jakim zakresie zostanie zmienione pokażą najbliższe miesiące.
Polityka zrównoważonego rozwoju – określona w naszych strategicznych dokumentach – jest niezwykle ważna, bowiem wskazuje na pożądane kierunki
zmian w sferze społecznej, gospodarczej, ekologicznej i przestrzennej. Nie
wiem, czy nasze władze mają jakąkolwiek wizję rozwoju miasta i gminy. W tej
kadencji odbyło się już ponad dwadzieścia posiedzeń komisji ds. planowania,
jednak radni nie mieli okazji poznać stanowiska burmistrza, który nie przychodzi
na posiedzenia, mimo że jest zapraszany. Ponad rok temu odbyły się protesty
mieszkańców przeciwko burmistrzowi, który według nich jest z deweloperami,
a nie z mieszkańcami. Te protesty uznaję jako manifestację braku zaufania do
burmistrza Tomasza Dąbrowskiego. W tak ważnej dla mieszkańców sprawie, dwa
i pół roku po wyborach burmistrz mógłby zaszczycić swoją obecnością radnych
z komisji i powiedzieć co planuje, porozmawiać na zasadzie wolnych wniosków,
zaprezentować jakieś koncepcje lub projekty. Już dzisiaj zapraszam burmistrza
Dąbrowskiego do udziału w posiedzeniach komisji, aby nawiązać partnerski dialog: władze gminy – społeczność lokalna. Radni i burmistrz powinni bronić Gminę przed działaniami deweloperów forsujacych budownictwo obiektów handlu
wielkopowierzchniowego i zabudowy wielomieszkaniowej.
Tomasz Rusinek
Przew. Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

Czy Łomianki już zawsze będą prowincjonalne?
Wiele wskazuje na to, że tak być może. Ale przecież nie musi... Pretekstem do
tych pytań stały się wydarzenia wokół planu zagospodarowania przestrzennego dla Łomianek Dolnych i Kępy Kiełpińskiej, a w szczególności apel grupy
„Łomianki Razem”.
Plany zagospodarowania to akty prawne, których celem jest zrównoważenie
interesów właścicieli gruntów i interesu społeczności zamieszkującej okolicę.
Tymczasem w naszej Gminie w konsultacjach społecznych słychać zazwyczaj
głos tylko jednej strony. I to nie tej społecznej. Układ przestrzenny naszej gminy sugeruje, że to nie zbiorowy interes spowodował, że ulice są węższe niż być
powinne, ilość ślepych ulic jest rekordowa, a układ przestrzenny odwzorowuje
szachownicę dawnych poletek.
Akcja grupy właścicieli nieruchomości „Łomianki Razem” wygląda na profesjonalną pracę agencji PR. Gdybym w takiej agencji pracował i nie miał skrupułów,
zaproponowałbym zleceniodawcom czyli właścicielom działek bądź developerom, następujący scenariusz:
– należy spowodować, by w publicznej debacie interes właścicieli przedstawić
jako interes społeczności;
– spowodować, by nie zabrali głos przedstawiciele lokalnej społeczności (proszę nie pytajcie mnie, jakimi metodami);
– wówczas spowodowanie, by urzędnicy w Gminie dokonali oczekiwanych
zmian, to tylko formalność.
Chcę wyraźnie podkreślić, nie znam dostatecznie szczegółów planu i argumentów stron, by zajmować w tej sprawie stanowisko. Chodzi mi o sposób
funkcjonowania reprezentacji naszych zbiorowych interesów.
Od niedawna stałem się przedstawicielem jednej z takich społeczności. Podobnie jak wielu mieszkańców, z którymi rozmawiam, odnoszę wrażenie, że
łomiankowska demokracja służy jedynie rywalizacji grupowych interesów,
a w ostatniej kolejności reprezentowaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców .
Mój głos nie jest ani oskarżeniem ani ukrytą sugestią nadużyć. To jest pytanie:
w jaki sposób tym razem będziemy reprezentowani? Czy rozwiązania będą
służyć wspólnocie czy nielicznym. Odpowiedź muszą dać nasi reprezentanci
i nasze władze. Będziemy jej pilnie słuchać.
Na koniec, w związku ze zbliżającą się dyskusją nad planem zagospodarowania
„Sierakowska Południe”, chcę przekazać inwestorom cenną radę. Scenariusz,
o którym wspomniałem wcześniej, nie przejdzie w Dąbrowie Zachodniej. Nie
ma co próbować.
Witold Gawda – Przewodniczący Zarządu Osiedla Dąbrowa Zachodnia
Mimo wystosowania wielu próśb drogą mailową i telefoniczną
Urząd Miejski w Łomiankach nie ustosunkował się do kontrowersji wokół Miejscowych Planów Zagospodarowania.
Jeżeli otrzymamy stosowne stanowisko (na co mimo wszystko liczymy) zostanie ono niezwłocznie opublikowane na portalu www.LOMIANKI.INFO.
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Co nas czeka?
W kwietniu Gmina ogłosiła przetarg na wybór firmy odbierającej odpady oraz obsługującej punkt selektywnego ich zbierania.
Mieszkańcy będą zobowiązani do przekazywania do Gminy raz w miesiącu opłaty za gospodarowanie
odpadami. Opłata naliczana będzie od osoby, oraz uzależniona od tego, czy zdecydowaliśmy się na segregację czy nie (o swojej decyzji poinformowaliśmy urząd w złożonych deklaracjach).
W ramach pobranej opłaty Gmina zorganizuje system odbioru odpadów od mieszkańców m.in. poprzez wybór firmy, której podstawowe, istotne dla mieszkańców obowiązki to:
Wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędne pojemniki oraz worki. Pamiętajmy, że odbiór
takiego pojemnika musimy pisemnie potwierdzić. O terminie przekazania pojemnika powinniśmy zostać poinformowani wcześniej, ale problem może pojawić się w przypadku długiej nieobecności mieszkańców w domu (zaczynają się wakacje). W oficjalnych dokumentach na razie nie pojawiła się informacja co się stanie, jeśli wyjedziemy na urlop w czasie dostarczania nowych pojemników.
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Nowy system nie dotyczy firm
i instytucji publicznych oraz np. ogródków działkowych, czyli nieruchomości niezamieszkałych. Odbiór
opadów będzie uzależniony od typu zabudowy:
Zabudowa jednorodzinna:
– Odpady zmieszane (niesegregowane oraz tzw. frakcja mokra – grupa podstawowa *) będą odbierane
z pojemników o pojemności 240 l co dwa tygodnie.
– Odpady segregowane (tzw. frakcja sucha – grupa podstawowa **) będą gromadzone łącznie i odbieranie w czerwonych workach o pojemności 120 l raz w miesiącu. Dopuszcza się zbieranie odpadów
w pojemnikach, jednak worki firma uzupełni każdorazowo po odbiorze odpadów (np. odbierając
1 worek firma zostawi 1 nowy worek), a pojemniki musimy zapewnić we własnym zakresie. Jeżeli
w ciągu miesiąca zbierzemy więcej takich odpadów, możemy je zawieść do GPSZOK (o którym mowa
w dalszej części).
– Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów (tzw. frakcja mokra – grupa dodatkowa***) będą odbierane
w przezroczystych workach o pojemności 120 l raz w miesiącu od kwietnia do listopada.
Zabudowa wielorodzinna:
– Odpady zmieszane (niesegregowane oraz tzw. frakcja mokra – grupa podstawowa*) będą odbierane
z pojemników o pojemności 1100 l, ustawionych w dotychczas przeznaczonych do tego miejscach
(np. altanki) dwa razy w tygodniu.
– Odpady segregowane (tzw. frakcja sucha – grupa podstawowa**) będą odbierane z czerwonych pojemników o pojemności 1100 l raz w tygodniu.
– Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów (tzw. frakcja mokra – grupa dodatkowa***) będą odbierane
w przezroczystych workach o pojemności 120 l raz w miesiącu od kwietnia do listopada.
Rodzaj odpadów
Zmieszane (niesegregowane) i frakcja mokra – grupa
podst.

Sposób gromadzenia
Zabudowa
Zabudowa
jednorodzinna wielorodzinna

Częstotliwość odbioru
Zabudowa
Zabudowa
jednorodzinna wielorodzinna

Pojemnik 240 l

Pojemnik 1100 l

1 raz
co 2 tygodnie

2 razy
w tygodniu

120 l/
Frakcja sucha – grupa podst. Pojemnik
worek 120 l
Frakcja mokra – grupa
Pojemnik 120 l/
dodatkowa
worek 120 l

Pojemnik 1100 l

1 raz
w miesiącu
1 raz w miesiącu
od IV do XI

1 raz
w tygodniu
1 raz w miesiącu
od IV do XI

Worek 120 l

Utrzymanie i obsługa zorganizowanego przez Gminę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (GPSZOK).
Utworzony przy oczyszczalni ścieków (ul. Brukowa) GPSZOK będzie nieodpłatnie przyjmował odpady
mieszkańców Łomianek nie odbierane z terenu naszej nieruchomości. Będą to: odzież i tekstylia, meble i odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,
świetlówki, chemikalia, przeterminowane leki, odpady remontowo-budowlane oraz inne powstające
w gospodarstwie domowym odpady komunalne, które ze względu na rodzaj (skład) lub rozmiary nie
powinny lub nie mogą być gromadzone w przydomowych pojemnikach. Punkt będzie czynny w dni
robocze i w soboty. Do Punktu będziemy mogli również przywieźć odpady zielone lub posegregowane,
jeśli nie chcemy czekać na odbiór zaplanowany raz w miesiącu lub takich odpadów będzie więcej. Gmina powinna niebawem ustalić i ogłosić publicznie regulamin funkcjonowania tego miejsca.
O tym kto przez najbliższe 2,5 roku będzie odbierał nasze śmieci dowiemy się prawdopodobnie w II połowie czerwca. Gmina powinna wówczas podpisać umowę, żeby system ruszył i zaczął
funkcjonować.
SMW
Opracowanie na podstawie dokumentów opublikowanych w BIP przez Gminę Łomianki
*

frakcja mokra grupa podstawowa, czyli wyłącznie: niesegregowalne odpady komunalne (pozostałości po segregacji) oraz
odpady kuchenne i inne ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów,
** frakcja sucha grupa podstawowa: papier i tektura, metale, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
*** frakcja mokra grupa dodatkowa: odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów.

Mimo wystosowania wielu próśb drogą mailową i telefoniczną do burmistrza Tomasza Dąbrowskiego nie uzyskaliśmy informacji na temat zaawansowania prac
nad wprowadzeniem w życie nowego systemu zagospodarowania odpadami.
Urząd nie odniósł się też do propozycji LOMIANKI.INFO przeprowadzenia wspólnej kampanii
informacyjnej, mającej na celu przybliżenie mieszkańcom tematu "rewolucji śmieciowej".
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Przez muzykę do filmu
rozmowa z Bohdanem Kezikiem

W kwietniu w Domu Kultury w Łomiankach, niczym w Teatrze Starym w Krakowie,
odbył się benefis, czyli uroczysty jubileusz na cześć Bohdana Kezika*. Twórca Kwartetu Warszawskiego, muzyk, aranżer, wreszcie reżyser i producent kilkudziesięciu
dokumentów filmowych, od 30 lat związany jest z Łomiankami. Jego twórczość to
pochwała pasji, ludzkiego geniuszu, afirmacja życia. W swoich filmach pokazuje
ludzi nieszablonowych, kolorowych, utalentowanych, wartych poznania. Łomianki
w filmach Bohdana jawią się jako miejsce życia artystów oraz ważnych wydarzeń
historycznych.
Bohdan to nie tylko niezwykły rozmówca, pełen pasji, życia, ciągłej ciekawości ludzi
i miejsc, ale także esteta i profesjonalista w każdym calu. Gorąco zachęcam do obejrzenia jego filmów.

KWARTET WARSZAWSKI
Sylwia Maksim-Wójcicka: Chciałeś zostać artystą?
Bohdan Kezik: Zacząłem w Filharmonii, wygrałem konkurs
i śpiewałem basso profondo w chórze. Grałem też krótko na
kontrabasie przy ostatnim pulpicie. Zaczęło być nudno, monotonnie, więc kiedy jeden z kolegów poprosił mnie o zastępstwo
w zespole jazzowym Józefa Mazurkiewicza zgodziłem się bez
namysłu. I tak załapałem się do przemysłu rozrywkowego,
w którym działam do dziś.
SMW: Potem był Kwartet Warszawski.
BK: Kwartet był pierwszym polskim zespołem wokalno-muzycznym, miał w repertuarze muzykę rozrywkową oraz
transkrypcje popularnej muzyki poważnej. To była atrakcyjna
nowość na polskim rynku. Wydawnictwo płytowe VERITON
w osobie Stefana Sutkowskiego, zamówiło u nas nagranie płyty z repertuarem Bacha i Mozarta. Od samego początku dużo
pracowaliśmy, byliśmy bardzo zajęci, bo oprócz występów
z własnym programem, akompaniowaliśmy solistom.
Kwartet Warszawski

SMW: Dało się z tego żyć?
BK: Oczywiście. W tamtych czasach Minister Kultury i Sztuki
ustalał stawki dla artystów. Myśmy mieli kategorię „S”, dlatego
nasze stawki były wysokie, czasem podwójne – przy wielkich
imprezach. Byliśmy na fali, choć nigdy nie byliśmy sławni. Nie
mieliśmy na to czasu bo dużo graliśmy zagranicą. Ale wszystko się kiedyś kończy. Pierwszy kierowany przeze mnie skład,
z którym zdobyliśmy nagrodę dla najlepszego zespołu na festiwalu w Opolu w 1964 r., zakończył występy po 3 latach. Ale
propozycje ciągle nadchodziły, więc zaangażowałem nowych
muzyków. Nie byli gorsi, ale pierwszego uderzenia nie dało się
powtórzyć z równym impetem. Jednak występowaliśmy jeszcze kilkanaście lat, do stanu wojennego.
SMW: Gdzie graliście?
BK: Byłem żądny przygody, świata, więc odpowiadałem na
wszystkie propozycje. Braliśmy udział w Dniach Kultury Pol-

skiej w Berlinie Zachodnim, w Moskwie,
w Wiedniu. Największe wrażenie robiły
na mnie koncerty w Związku Radzieckim.
Utkwił mi w pamięci występ, w trakcie którego wykonaliśmy z kilkusetosobowym,
połączonym chórem akademickim tylko
jeden utwór – Arię na strunie G Jana Sebastiana Bacha. To było coś… Spokojne
fot. Piotr Bułas
brzmienie, ogromna sala, wielotysięczna
publiczność i ten Bach… To niezapomniany zagraniczny występ Kwartetu Warszawskiego.
SMW: Jak było dalej? Trudno było zmienić sposób życia?
BK: Nie patrzę na to w kategoriach trudności. To był przymus,
jak w życiu. Jeden etap się kończył, trzeba było zacząć inny.
Kiedy skończyła się moja muzyka jazzowa, płynnie przeszedłem do rozrywki. Zresztą te gatunki w warstwie wykonawczej
w tamtych czasach nie rozgraniczały się. Zacząłem pracować
z Ludmiłą Jakubczak, Jerzym Abratowskim, Ireną Santor, Jerzym Połomskim. Powstały w tym czasie piosenki „Gdy mi ciebie zabraknie”, „Szeptem”. Kwartet
występował 20 lat. Potem był stan
wojenny. Nie występowaliśmy. Po
jego zakończeniu nie chciałem
reaktywować Kwartetu. Czułem,
że to już nie będzie ten sam skład
co w naszych najlepszych latach
i uznałem, że to nie będzie miało
sensu. Zmieniłem więc nazwę zespołu na Romance Music Ensemble. Zaczęliśmy grać na Bliskim
Wschodzie: Bagdad, Abu Dhabi.
Było ciekawie, nowa, nieznana,
tajemnicza kultura, architektura,
mroczne bazary. Mieliśmy dużo
czasu wolnego, można było
poznawać ludzi i miejsca. Mieszkaliśmy w dobrych, ciekawych
architektonicznie hotelach z fantastycznym jedzeniem. Wszystko za darmo. Do dyspozycji sale
prób z fortepianami. To było ważne, bo trzeba było grać „przeboje mistrzów”, romanse rosyjskie, ale i hity arabskie w wersji
wokalnej. Natychmiast: rano w radio, wieczorem już w klubie.
Mateusz Święcicki, który też tam grywał, nauczył mnie piosenki o prezydencie Husseinie. To była pieśń obowiązkowa. Nie
było wielkiego kłopotu, bo te utwory były dość proste zarówno
w warstwie tekstowej jak i muzycznej. Wiele podobnych „hitów” można dzisiaj usłyszeć w naszej telewizji – po polsku...

STUDIO NAGRAŃ SONUS
BK: Pewnego razu postanowiłem kupić sobie letni domek.
Jeździłem w różne miejsca, szukałem. Aż trafiłem do Dąbrowy
Leśnej na Łyżwiarską. I zostałem. Wybudowałem drewniany
dom, a po kilku latach studio. Prowadziłem je przez 11 lat. To

było pierwsze w Polsce studio akustyczne wybudowane od początku, nie zaadaptowane, w całości zaprojektowane na potrzeby nagrywania muzyki. Nie jestem architektem, ale przygotowałem się. Zresztą nagrywałem w wielu studiach w Polsce
i zagranicą. Koncepcję akustyczną opracował Jacek Guzowski.
Narysowałem „projekt ideowy” i udało się. Bo z akustyką nigdy
nie wiadomo jak wyjdzie.
SMW: Jaka to koncepcja?
BK: Koncepcja akustyczna polegała między innymi na niezachowaniu kątów prostych między ścianami. Kiedy mówiłem
o tym architektowi, ten twierdził, że nie można tak rysować,
z półmetrowymi odchyleniami. A odchylania musiały być, bo
to zapobiegało powstawaniu fali dźwiękowej. Drzwi do kabiny dla solistów wewnątrz wypełnione były piaskiem. Wojtek
Młynarski nagrywając płytę „Róbmy Swoje” martwił się, że
piasek może wysypywać się z drzwi. A to było specjalnie tak
zrobione. Suchy piasek wsypywałem łyżką do wnętrza drzwi,
to było najlepsze wytłumienie. To był rok 1989. Teraz są inne
metody, znacznie droższe, no i wszyscy za to płacą, zamiast
piachu w drzwi nasypać...
SMW: Miałeś jakąś konkurencję?
BK: Było kilka takich miejsc, adaptowanych z istniejących pomieszczeń, np. z garaży. Jedno z nich, też w Dąbrowie, należało
do Wojtka Puczyńskiego. W Sulejówku działał z powodzeniem
Winicjusz Chróst. Dużo tego nie było. Kiedy np. Kayah nagrywała u mnie, zwracała uwagę na wysoki standard studia,
wielkość pomieszczeń, walory dostępne w tamtych czasach
tylko w Polskim Radiu. Mogę chyba powiedzieć, że moje studio
w jakimś sensie promowało Łomianki. Przyjeżdżali ludzie,
którzy pewnie nigdy by tu nie trafili. A Stach Soyka wspomina pyszne obiady, jakie zamawiałem dla artystów w bufecie
prowadzonym przez jedną Panią przy ulicy Przeskok… Zresztą
Sonus do dziś żyje, nagrywana tu jest muzyka m.in. dla Telewizji, np. do programu „Jaka to melodia”.
SMW: Kto nagrywał w Twoim studiu?
BK: Nagraliśmy około stu płyt, samych znanych wykonawców: Maanam, Stańko, Kaczmarski, Rynkowski, Sława Przybylska, Soyka, Kazik na Żywo, Big Cyc, Muniek Staszczyk,
Połomski… Ze studiem współpracowało wielu reżyserów
dźwięku, którymi dowodził Jacek Guzowski. Jeden z reżyserów to mieszkający w Łomiankach Stan Bokowy. On po
latach, już na potrzeby filmu, pokazywał mi pożyteczne sposoby edycji.
SMW: Jako muzyk i wokalista musisz mieć „wyrobione ucho”,
wiesz kto dobrze śpiewa, a kto wspomaga się elektroniką.

BK: N
Stras
brze ś
SMW
BK: Z
płyt…
SMW
BK: W
dykcj
ko us
Tak b
pono
czeni
na te
u lud
ko. I j
spraw
irytuj
dzieln
SMW
szesz
w „Na
rozry
BK: J
wała
Wedł
chyb
ale to
nawc
choć
Edyty
nia n

SMW
się do
BK: J
wodo
satys
budo
SMW
BK: P
LOT-u
Miała
rekla

SMW
BK: Z
ci rob
znacz
SMW
terow
BK: T
Wiele
z Dąb
archi
atrak
tach.
spotk
nach
bp. K
perku
w św
zane

*B
zo
St
D
St
po
Ur

St

w

6
marzec maj 2013.indd 6

2013-05-20 11:13:31

d poa poprzyolsce
wski.
nigdy

iezawiłem
ować,
yć, bo
kabiojtek
ię, że
e tak
rzwi,
inne
miast

h poeżało
niem
agryudia,
asach
tudio
udzie,
pomiufecie
esztą
lewi-

nawPrzyczyk,
erów
reżyn po
spo-

ucho”,
.

BK: Na ten temat lepiej wypowiedziałby się nasz sąsiad Michał
Straszewski. Bo w jego zespole „Il Canto” trzeba naprawdę dobrze śpiewać. A w piosence… chyba o to pytasz?
SMW: No właśnie…
BK: Zapewne dobrze śpiewają ci, którzy sprzedają najwięcej
płyt… Oczywiście to cierpki żart. Ale to temat na inną rozmowę.
SMW: Dlaczego słowa w polskich filmach są trudno zrozumiałe?
BK: W małym stopniu zależy to od sprzętu. Powodem jest słaba
dykcja, a także niedbałość reżyserów i dźwiękowców. Wszystko usłyszysz, kiedy każde słowo wypowiadane jest wyraźnie.
Tak było w filmach przedwojennych, bo aktorzy musieli dysponować tą umiejętnością. Inaczej mieli małe szanse na ukończenie studiów. Bernard Ładysz wypowiedział się dokładnie
na ten temat, ale nie mogę tego powtórzyć. Brak dobrej dykcji
u ludzi występujących publicznie wkurza mnie ponad wszystko. I jeszcze jedno. Nie do opanowania przez polską technikę
sprawa spółgłosek wybuchowych. Te zniekształcenia stały się
irytującą normą. Nie przeszkadzają już nikomu. Żałość. Oddzielna sprawa to „om”: chcom, ale nie mogom...
SMW: Z muzyką masz ciągły kontakt. Również jako recenzent. Piszesz dla różnych czasopism. Czytałam Twoje dowcipne felietony
w „Naszych Łomiankach”, czy w „Radio Lider” na tematy muzyki
rozrywkowej, festiwali. Między innymi o festiwalu w Opolu.
BK: Ja jestem z dawnych, złotych czasów Opola, kiedy śpiewała Iga Cembrzyńska, Bohdan Łazuka, Ewa Demarczyk.
Według mnie duch prawdziwego Opola dawno się skończył,
chyba w latach 80-tych. Łącznikiem jest Maryla Rodowicz,
ale to mało. Nie ma przebojów. Popatrz na naszych wykonawców wybieranych do udziału w Eurowizji. Pamiętasz
choć jedną piosenkę z tej serii oprócz „To nie ja byłam Ewą”
Edyty Górniak? Zresztą gwiazda nagrała ją (demo do wysłania na Konkurs) w moim studiu.

SMW: A tematy?
Dostałem od redakcji Łomianek Info trudne zadanie napisania kilku zdań
BK: Tematy same przychodzą, są
o Bohdanie Keziku. Trudne dla mnie, gdybym Bohdana nie znał od przeszło
odbiciem moich zainteresowań,
trzydziestu lat byłoby pewnie łatwiej. A tak... Przecież nie mogę opisywać jego
krążą wokół architektury, muzyartystycznych dokonań, bo robię to od dziesięciu lat przy okazji prezentacji jego
ki, sztuki. Większym problemem
filmów dokumentalnych i odnoszę wrażenie, że nie tylko ja znam je na pamięć.
za każdym razem jest początek
Spróbuję może napisać o Bohdanie sąsiedzie i przyjacielu.
i zakończenie, oraz tytuł filmu. Nie
Pierwsze,
co
mi
przychodzi
do głowy to, że jest po prostu bardzo fajnym gościem,
mógłbym zrobić filmu o temaz którym przyjemnie jest spędzać czas, biesiadować, dyskutować.
tyce technicznej, nie czuję tego
Jest zupełnie niekonfliktowy. Jak ma inne zdanie, przedstawia je w takiej formie,
bluesa.
że nawet nie wypada się sprzeciwiać. Dość powszechnie chyba znana jest jego
SMW: A film o majorze Leszku Luchorobliwa
wręcz skromność. Czasami bywają z tym spore kłopoty, gdy po kolejnej
biczu-Nyczu?
premierowej projekcji filmu okazuje się, że autor umknął, krąży gdzieś po korytarzu
BK: Podpułkownik, szermierz,
i za nic w świecie nie chce wejść na salę, by pokazać się widzom.
wtedy jeszcze major, zginął na
I wcale nie wynika to z nieśmiałości. Bohdan doskonale prezentuje się przed
wałach nad Wisłą. Kiedy dowiepublicznością, czemu trudno się dziwić, przecież na estradzie spędził większość
działem się, że w Łomiankach
życia. No cóż, on taki po prostu jest, nie lubi być w centrum uwagi.
mieszka kobieta, która po wojnie
Ma też pewne cechy zagadkowe. Posiada, na przykład, umiejętność
odnalazła jego ciało, dostrzeniespodziewanego znikania. Pojawia się na imprezie i nagle, zanim się człowiek
głem gotowy do pokazania teobejrzy już go nie ma. Wydaje mi się, że jest po prostu niespokojnym duchem, który
mat. Znałem mistrza Wojciecha
potrzebuje zmiany. Stąd, być może, rozległość jego zainteresowań i zamiłowanie
Zabłockiego, opowiedział mi hisdo poznawania nowych dziedzin. A realizowanie filmów dokumentalnych jest do
torię Nycza. Poszło łatwo. Histotego doskonałą okazją. Z każdym nowym filmem zdobywa inną wiedzę i wyraźnie
ria, patriotyzm to też sprawy dla
widać, że to dla niego intelektualna przygoda. Można tylko pozazdrościć takiej pasji
mnie istotne. Moje filmy opowiai życzyć Bohdanowi setek kolejnych wspaniałych filmów.
dają o ludziach i miejscach, które
Andrzej Kaliński – Stowarzyszenie NASZE ŁOMIANKI
znam i cenię. Np. film o Bernardzie Ładyszu, wielkim śpiewaku,
Z Bohdanem po raz pierwszy spotkałem się w MOKu na Elektoralnej. Zadał mi wtedy
czy o Hotelu Europejskim. Przez
zaskakujące pytanie: „Czy ty się, Michał, nie marnujesz?”
wiele lat to była przystań dla
Nie wiem, co dokładnie miał na myśli, chyba to, że nie zrobiłem „błyskotliwej
artystów, muzyków, malarzy,
kariery”, jednak od tamtej pory zacząłem odczuwać jego protektorat.
dziennikarzy, także osobników
Dzięki jego poparciu, otrzymałem dotacje ze STOARTU na wydanie dwóch płyt,
świata podziemnego. Opowiada
z których jedna – „Msze i motety B. Pękiela” – otrzymała „Fryderyka”.
o tym w jednym z filmów Marek
Dziękowałem mu za to podczas jego benefisu 13 kwietnia. Z radością też
Nowakowski. Przychodzili tam
zaśpiewałem na tej imprezie okolicznościową piosenkę „Walczyk dla Bohdana”,
na śniadania, na wódkę, pogado której słowa napisał p. Miłosz Manasterski, a ja ułożyłem melodię.
SMW: Studio muzyczne zamieniłeś w końcu na kamerę. Stałeś dać, na kolację. Bywał Łazuka,
Michał Straszewski
się dokumentalistą.
Sempoliński, Dominik, Cybis,
BK: Jeszcze przed tym, pod koniec lat 80-tych zacząłem za- Kurylewicz. Ja też byłem tam stawodowo produkować reklamy. To zajęcie dawało mi sporo łym gościem. Był fortepian. Myślę, że resztki warszawskiej ich zakończenie. W ten sposób narracja biegnie logicznie,
satysfakcji, bo całość robiłem sam. Lubiłem wymyślać hasła, bohemy rozproszyły się z dniem zamknięcia Europejskiego a widz nie ma trudności ze zrozumieniem treści.
budować scenariusze i oprawę muzyczną.
w 2005 roku. Tłumaczyłem to jednemu z właścicieli Hotelu, SMW: A jak przebiega produkcja ostatniego filmu?
SMW: Możesz przypomnieć kilka produkcji?
panu Potockiemu, ale on nie bardzo wiedział o czym ja mó- BK: 1 lipca Litwa rozpoczyna prezydencję w UE. Na tę okazję
BK: Pierwszą reklamą była płyta nagrana z okazji otwarcia linii wię…
przygotowuję film o stosunkach polsko-litewskich. Oczywiście
LOT-u do Bejrutu. Słowa do piosenek napisał Janusz Odrowąż. SMW: A film związany z lotnictwem „Być ptakiem”? Jakiś spe- w wielkim skrócie i na wesoło, z pominięciem trudnych temaMiała lakierowaną kopertę wykonaną w Wiedniu. Potem były cjalny sentyment do latania, pilotażu?
tów. Tytuł to „Raj utracony”. Udział biorą ludzie urodzeni w WilBK: Raczej chodziło mi o pokazanie latania jako odwiecznego nie. Jedyny nie wilnianin to Tadeusz Sznuk, ale jego na filmie
reklamy dla Domów Centrum, Baltony, Hortexu…
pragnienia człowieka. Mam kolegę – starego pilota latającego nie widać. Właśnie dzisiaj nagrałem komentarz Joanny Moro.
na liniach międzykontynentalnych. Nazywa się Skrzydło. Po- SMW: Muzyka w Twoich filmach to osobna historia.
zwolił mi na wykorzystanie jego bogatego archiwum filmów BK: Moje filmy powstają właściwie bez pieniędzy. Wszyscy
SMW: Wróćmy do filmu.
i zdjęć, m.in. ze szkoleń polskich pilotów w Ulianowsku. W fil- występują za darmo, ja robię resztę. Mam dostęp do nagrań,
BK: Zawsze miałem kamerę i aparat fotograficzny. Od młodoś- mie wziął też udział młody pilot, mieszkaniec Dąbrowy – Ma- które powstały w moim studio. Prawie wszyscy artyści zezwoci robiłem zdjęcia, mam ich tysiące. Obecnie technika cyfrowa teusz Strama.
lili mi na korzystanie z nagranej u mnie muzyki. Np. Łukasz
znacznie ułatwia uprawianie fotografii i filmu.
Kuropaczewski, jeden z najwybitniejszych, światowych gitaSMW: Planujesz kolejny film?
SMW: Można powiedzieć, że dzięki technice cyfrowej i kompu- BK. Tak, o Janie Wojewódce. Właściwie to Rena Rolska naka- rzystów, nagrał u mnie swoją pierwszą płytę. Jego muzyka
terowi wszedłeś w świat filmu.
zała mi go nakręcić. Jan był pierwszym impresariem, który rozpoczyna film o Hotelu Europejskim. Mam też wiele nagrań
BK: Tak, ale to była kontynuacja poprzednich zainteresowań. zapraszał polskich artystów na występy do Ameryki. My też mojego Kwartetu.
Wiele się w moim życiu wówczas zmieniło. Przeprowadziłem się tam pojechaliśmy w 1964 r. Już wiem, kto chce wystąpić w tym SMW: Dla kogo to robisz?
z Dąbrowy do Łomianek. Ponieważ znam wielu ludzi, artystów, dokumencie: Magda Zawadzka, Wojciech Młynarski, Pietra- BK: Pierwszy film zrobiłem na konkurs w Niepokalanowie. Inne
architektów, ludzi z pasją, nie miałem trudności z zapewnieniem szak, Kunicka, Derfel, Majewski, Kobuszewski, Rena. Mam więc powstawały do szuflady, część wysyłałem na inne konkursy.
Nie obyło się bez nagród. Niektóre filmy zostały wyemitowane
atrakcyjnego składu postaci występujących w moich dokumen- wesołą drużynę na Wojewódkę.
tach. Pierwszy film to „Bielańczycy”. Opowiada o dorocznym SMW: Inspirujesz twoich bohaterów do konkretnych wypo- w TVP. A telewizje kablowe nadawały masowo kilka moich filmów biograficznych.
spotkaniu absolwentów kolegium księży Marianów na Biela- wiedzi?
nach. Ciekawa sprawa. Bo absolwentami tego rocznika byli ks. BK: Dokument nie musi mieć szczegółowego scenariusza. SMW: Masz bardzo ciekawe życie. Nieustannie podążasz za
bp. Kraszewski, Wojciech Jaruzelski, Janusz Rzeszewski, oraz Nigdy nie wiadomo co bohater powie, jakie stworzy emocje. swoimi pasjami, robisz to co lubisz. Czy coś cię denerwuje?
perkusista z mojego Kwartetu – Mirko. Niegdyś wciągnął mnie Pozwalam więc na swobodne wypowiedzi, ale żeby ułożyć BK: Jestem człowiekiem łagodnym, z dystansem do życia.
w świat rozrywki, a po latach namaścił, wprowadzając w poka- logiczną narrację filmu, zamknąć go w całość, muszę suge- Nie reaguję szybko. Natomiast irytują mnie ludzie, którzy nie
rować treść fragmentów wypowiedzi rozmówców, zwykle na potrafią mówić po polsku, źle akcentują. Przestaję wówczas
zane w filmie chłodne, święte, nieznane mi dotąd rejony.
słuchać. Ale poważnie mówiąc, przeraża mnie coraz silniejsza
agresja w telewizji, internecie. Ludziom brakuje poczucia hu* Benefis „Tajemnicze spotkanie z Bohdanem”
moru, luzu, tolerancji, ciągle się obrażają. Nie rozumiem tych,
zostało zorganizowane przez
którzy wypisują na transparentach różne głupoty i wymachuStowarzyszenie NASZE ŁOMIANKI,
ją nimi na ulicach. Nie znam się na polityce, nie znam nazwisk
Dom Kultury w Łomiankach,
posłów, z wyjątkiem tych kilku jadowitych, ale wiem, że bez
Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI,
tego brudu da się żyć. Może nawet lepiej.
portal LOMIANKI.INFO, Tarasowe Spotkania Kabaretowe.
SMW: Bardzo dziękuję za rozmowę.
Uroczystość sfinansowano z budżetu Gminy Łomianki.
BK: Nie ma za co!
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Wszystkim nowowybranym Zarządom Osiedli serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji celów...

Wil

Przy
zwan
Dziś

Ostatni miesiąc minął pod znakiem wyborów do Zarządów łomiankowskich Osiedli. Mieszkańcy podczas zebrań wybierali
swoich przedstawicieli. Niestety należy zauważyć, że frekwencja była bardzo niska. Najlepiej było w Łomianakch Starych
(96 osób na prawie 1600 uprawnionych do głosowania) oraz w Dąbrowie Zachodniej (86 osób na ponad 1200 uprawnionych).
Najmniejszym zainteresowaniem wykazali się mieszkańcy Łomianek Centralnych (7 osób na 1300 uprawnionych)
oraz w Łomiankach Pawłowo (8 osób na ponad 800 uprawnionych) – w tych osiedlach wybory się nie odbyły.
O cele, jakie przedstawiciele mieszkańców wyznaczyli sobie na najbliższą kadencję zapytaliśmy wszystkich Przewodniczących Zarządów.
Większość Przewodniczących (odpowiedzi nie otrzymaliśmy tylko z osiedli Dąbrowa Leśna i Łomianki Powstańców) wykazała dużą chęć komunikacji z mieszkańcami
na łamch ŁOMIANKI.INFO (za zaufanie serdecznie dziękujemy). Odpowiedzi, które otrzymaliśmy publikujemy poniżej...

Zarząd Osiedla BURAKÓW

Jerzy Serzysko – przewodniczący,
Agnieszka Bloch, Jerzy Gawroński, Adam Matysiak
Do najpilniejszych aktualnie zadań zaliczamy m.in.: Utwardzenie placu terenu sportowego przy Filii Domu Kultury w Burakowie; Remont ul. Warszawskiej od ul. Przyłuskiego do Warszawskiej 38; Wyremontowanie nawierzchni ulicy Parkowej;
Wyremontowanie ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Łąkowej; Doprowadzenie w ramach rękojmi spowalniaczy w ulicy 11. Listopada, do zgodności z projektem i dokumentacją techniczną;
Gwarancyjny remont nawierzchni ul. Brukowej; Spowodowanie
wykonania prawo skrętu (dodatkowego pasa drogowego) dla
pojazdów jadących z Warszawy i skręcających w ulicę Parkową
z ulicy Pułkowej; Przekazanie do dyspozycji Filii Domu Kultury
powierzchni I piętra budynku przy ul. Kościuszki 10; Odnowienie
przystanków autobusowych w Burakowie; Ułożenie „gotowej
z rolki” trawy lub sztucznej, zielonej murawy pomiędzy urządzeniami placu zabaw dla dzieci przy Filii Domu Kultury w Burakowie, przy ul. Kościuszki; Zabezpieczenie ogrodzenia na terenie
Filii Domu Kultury w Burakowie, przy ul. Kościuszki 10 od strony
ul. Przyłuskiego i Kościuszki. [Jerzy Serzysko]

Zarząd Osiedla DĄBROWA LEŚNA

Bogusław Pawłowski – przewodniczący,
Agnieszka Zdunek, Beata Lica, Grzegorz Porowski

Zarząd Osiedla DĄBROWA RAJSKA

Michał Dmowski – przewodniczący,
Maria Cybulska, Jerzy Stawikowski, Dominik Uss
Rada Osiedla Dąbrowa Rajska skupia się na doraźnych problemach mieszkańców, stanie dróg, bezpieczeństwie i zwiększeniu
dostępu do usług. Zależy nam na zachowaniu kameralnego
charakteru naszego osiedla dlatego chcemy m.in. ograniczenia ruchu tranzytowego, który codziennie rano rozjeżdża
naszą okolicę. Zależy nam na lepszej integracji z pozostałymi
częściami Łomianek. Nie zapominamy też o działających na
tym terenie przedsiębiorcach. Wspieramy inicjatywy gminne,
a w tym: budowę szkoły na Dąbrowie Leśnej, przedłużenie linii
autobusowej do osiedla Równoległa, otwarcie dodatkowego
przejazdu przez E7. [Michał Dmowski, Dominik Uss]

Zarząd Osiedla DĄBROWA ZACHODNIA

Witold Gawda – przewodniczący,
Katarzyna Sicińska, Wojciech Berger, Jacek Rostocki
Nie dam się podporządkować logice łomiankowskiej wojny.
Zamierzam współpracować ze wszystkimi. Zarząd jest po to, by
Dąbrowa Zachodnia stała się najlepszym miejscem do życia. Będziemy organizować takie imprezy, że nawet Pawlak z Kargulem
się polubią. Powalczymy o kształt naszego otoczenia, by służyło całej społeczności, a nie tylko poszczególnym właścicielom
nieruchomości, zadbamy o przestrzeń, ład na drogach i życie
w zgodzie z naturą. A wszystko to dlatego, że tu rządzą mieszkańcy, oni tu mogą i chcą decydować. Chcecie wiedzieć jak to
robimy? Czytajcie dabrowazachodnia.pl [WItold Gawda]

Zarząd Osiedla ŁOMIANKI BACZYŃSKIEGO

Renata Piros – przewodnicząca, Tadeusz Kordek,
Hanna Kołakowska, Justyna Wawrzyniak,
Zarząd Osiedla będzie realizował zadania określone w Statucie
Osiedla. Jesteśmy na samym początku kadencji, więc trudno
mówić o konkretach, gdyż one będą wyrazem aktywności społecznej mieszkańców. Zarząd Osiedla stanowią osoby pełniące
funkcję społeczną, ich rolą jest przedstawianie inicjatyw grupy,
którą reprezentują. Realizowanie zgłaszanych potrzeb będzie
zależało od środków jakimi Zarząd będzie dysponował, a także
od zaangażowania mieszkańców, dlatego zapraszam do aktywnej współpracy. [Renata Piros]
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Zarząd Osiedla ŁOMIANKI GÓRNE

Krzysztof Terczyński – przewodniczący,
Iwona Bajek, Elżbieta Banasik, Andrzej Myślak
Najważniejsze tematy, którymi zamierzamy się zająć to: Pomoc
mieszkańcom w zakresie realizacji przyłączy wod-kan do posesji;
Profilaktyka w zakresie porządku wokól posesji – czyste miasto;
Poprawa bezpieczństwa, czyli wspólnie z kompetentnymi służbami i urzędem miasta chcemy stworzyć mapy zagrożeń i miejsc
niebezpiecznych, będzimy postulować za uruchomieniem patroli profilaktycznych składających się z dzielnicowego, funkcjonariusza SM, Straży Pożarnej i przedstawiciela Rady Osiedla celem
zapoznania się ze stanem osiedla; Będziemy się starali zachęcić
młodzież do współpracy przez wspólne zorganizowanie placu
z miejscem np. na ognisko i z leśnymi ławkami; Będziemy dążyli
do reaktywowanie Rady Młodzieży oraz organizowania rozmów
w szkołach na godzinach wychowawczych celem wysłuchania
młodzieży, poznania ich problemów i wypracowania wspólnej
„akcji” dla dobra mieszkańców. [Krzysztof Terczyński]

fot: E
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Zarząd Osiedla ŁOMIANKI MAJOWE

Wanda Kuczera – przewodnicząca,
Bożena Celińska, Paweł Kuczera, Andrzej Welo
Pragnę podziękować w imieniu swoim oraz całej Rady Osiedla Łomianki Majowe za zaufanie i powierzone nam zadanie.
Mamy nadzieję, że wraz z mieszkańcami uda nam się wspólnie
popracować dla dobra Osiedla. Chcielibyśmy aby mieszkańcy
włączyli się w prace, dlatego chcemy konsultować się z nimi,
rozmawiać o ich problemach i rozwiązywać je. Duży nacisk
chcemy położyć na sprawę bezpieczeństwa (szkoła podstawowa, przedszkole) i porządku na osiedlu. Pragniemy pomagać
osobom starszym oraz rodzinom w trudnej sytuacji. Liczymy na
pomoc i współpracę z Radnymi oraz Gminą. [Wanda Kuczera]

Zarząd Osiedla ŁOMIANKI PROCHOWNIA

Dariusz Dąbrowski – przewodniczący,
Hanna Dmochowska, Piotr Kowalczyk, Jan Nadolny

W trakcie pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Z.O.
Prochownia określono główne kierunki jego działania. Poza
kontrolą nad stanem infrastruktury Osiedla, jego estetyką,
problemami związanymi z bezpieczeństwem oraz opieką nad
osobami starszymi i potrzebującymi zdefiniowano zadania
priorytetowe: Działania na rzecz integracji mieszkańców osiedla oraz całych Łomianek; Stworzenie sprawnego systemu
komunikacji między mieszkańcami; Aktywny udział w tworzeniu, miejscowego p.z.p. Osiedla; Kontrola oraz opiniowanie
procesów inwestycyjnych w jego obrębie; Udział w pracach nad
zmianami w Statucie Gminy Łomianki oraz studium u. i k.z.p.
Zdecydowano ponadto o konieczności zwołania Ogólnego Zebrania Mieszkańców, niezwłocznie po zakończeniu prac nad tworzonym właśnie raportem o stanie Osiedla. [Dariusz Dąbrowski]

Zarząd Osiedla ŁOMIANKI STARE

Mariola Niecikowska – przewodnicząca,
Magdalena Wójcicka, Zofia Zdunek,
Apolinary Kowalski
Pierwszorzędnymi działaniami Zarządu Osiedla na czteroletnią kadencję będą m.in.: Zapewnienie bezpieczeństwo ruchu
drogowego i pieszego; Wspieranie osób starszych i potrzebujących, integracja mieszkańców osiedla; Dbanie o estetyczny wygląd osiedla. Celem działania Zarządu będzie systematyczny
kontakt z mieszkańcami Osiedla oraz pomoc w rozwiązywaniu
problemów. [Mariola Niecikowska]

Zarząd Osiedla ŁOMIANKI POWSTAŃCÓW
Paweł Słupski-Kartaczowski – przewodniczący,
Ryszard Góran, Hanna Wacikowska,
Cezary Bogdański

„Zarząd Osiedla
jest zwornikiem między
mieszkańcami a burmistrzem...”
Burmistrz Tomasz Dąbrowski

Zarząd Osiedla RÓWNOLEGŁA
Jerzy Jaworski – przewodniczący,
Marta Herynowska, Tomasz Rusinek,
Tomasz Gutmański

Na pierwszym miejscu Radzie zależy na zorganizowaniu autobusu łączącego Osiedle z metrem Młociny, na ten temat rozmawialiśmy, również z Przewodniczącym Rady Osiedla Dąbrowa, któremu również temat ten leży na sercu. Drugim problemem jest
prawidłowe oznakowanie opasówki ulicy Kolejowej, ponieważ
praktycznie przy każdym skrzyżowaniu z dochodzącymi ulicami
bocznymi jest inne oznakowanie, a brak spójności powoduje częste kolizje i niebezpieczeństwo dla użytkowników zarówno pieszych, jak i tych w autach, którzy gubią się w organizacji. Kolejne
zadanie, o którym rozmawialiśmy z Burmistrzem, to częstsze wizyty Straży Miejskiej w okolicy, jak również dopilnowanie czystości na łąkach odzielających osiedle od Puszczy, gdzie powstają
„ciche miejsca zwałki”. Na pewno po Walnym Zebraniu Członków
Spółdzielni, które będzie w najbliższym czasie pojawią się głosy
mieszkańców na czym Im najbardziej zależy. Ustaliliśmy również
podział otrzymanego budżetu na imprezę kończącą lato i zaczynającą rok szkolny dla dzieci. [Jerzy Jaworski]

Zarząd Osiedla ŁOMIANKI TRYLOGIA
Kamil Karczmarczyk – przewodniczący,
Zofia Kubicka, Michał Bieńko,
Magdalena Godlewska-Dudek

Cele postawione przez Zarząd Osiedla Łomianki Trylogia na
rok 2013: opiniowanie działań Urzędu Miasta i Burmistrza dotyczących osiedla „Trylogia”, uchwalenie budżetu na rok 2013,
ustawienie tablic informatycznych, ustawienie ławek przy wyremontowanej ul. Kmicica, nawiązanie współpracy z lokalnymi
stowarzyszeniami, warsztaty, integracja mieszkańców poprzez
zorganizowanie grilla osiedlowego, poprawa bezpieczeństwa
poprzez zmniejszenie wysokości „leżących policjantów” na ul.
Włościańskiej dla szybszego działania karetek pogotowia, zapoznanie się z potrzebami mieszkańców osiedla poprzez ankietę oraz osobistą wizytę w domu. [Karol Karczmarczyk]

Wszystko o wyborach w osiedlach i sołectwach na:
www.wybory2013.lomianki.info
2013-05-20 11:13:37
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Willa w Łukaszówku

ŁOMIANKI

WCZORAJ I DZIŚ

Przy ulicy Racławickiej jeszcze kilka lat temu można było podziwiać fasadę willi z lat 20-tych XX wieku. Była to siedziba rodziny Makólskich, właścicieli sąsiednich gruntów
zwanych Łukaszówkiem. Za okupacji dom był ośrodkiem konspiracji, bywali tu żołnierze „Zośki”. Po wojnie odwiedzał Gospodarzy Jerzy Waldorf, pewnie ze swoim Puzonem.
Dziś z tego samego miejsca widać nowe budynki mieszkalne i gęste drzewa zasłaniające willę. Szkoda, bo to jeden z ciekawszych i piękniejszych zabytków Łomianek.
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fot: Ewa Pustoła-Kozłowska, 1997

fot: Tomasz Sienicki, 2013

W CO SIĘ BAWIĄ NASZE DZIECI?
27 kwietnia w Domu Kultury w Łomiankach ok. 130 osób uczestniczyło
w konferencji dla rodziców i wychowawców „W co się bawią nasze dzieci”,
której tematem był wpływ współczesnej kultury masowej na świat bajek, zabawek i gier dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
PRZECIEŻ TO TYLKO ZABAWA...
„Zalały nas i nasze dzieci nekrogadżety
– śmieciaki, czarownice, wampiry, czaszki,
emblematy śmierci...” – mówił Piotr Zaremba – psycholog kliniczny i psychoterapeuta.
Media i reklamy kreują potrzeby posiadania
coraz brzydszych zabawek. Kupujemy je,
bo chcemy mieć z głowy rozmowę z dzieckiem. Natomiast nasze dzieci chcą mieć koniecznie to, co mają koleżanki i koledzy.
Wielu rodziców nie widzi nic złego w tym,
że ich córki kolekcjonują lalki-wampiry, a synowie – „bakugany” albo „gormity”. Nie niepokoi ich to, że maluchy oglądają zbyt dużo
bajek, w których co minutę pojawia się przemoc fizyczna i słowna, a bohaterowie krzyczą
na siebie i do siebie. Dziecko zamiast w poczuciu bezpieczeństwa, żyje w lęku i zagrożeniu.
Wpadając w wir kultu brzydoty i zła, musi to
jakoś odreagować, np. moczy się w nocy lub
jest niespokojne i nadpobudliwe.
„Do trzeciego roku życia dziecko nie
powinno spędzać więcej czasu niż 15 minut
dziennie przed ekranem” – mówi Zaremba.
Czy wiemy ile czasu nasze dzieci oglądają
programy telewizyjne?
Rodzice spędzają coraz mniej czasu
z dziećmi, a różne gadżety zastępują zainteresowanie i więź między nimi. Jeżeli przeciętny rodzic rozmawia ze swoim dzieckiem
4 minuty dziennie i ogranicza się w tym czasie do wydawania instrukcji, nakazów i zakazów, to wyrozumiały „przyjaciel” – wampir staje się alternatywną atrakcją.

MAGIA – CAŁA PRAWDA
Kolejną prelegentką była Małgorzata
Nawrocka – pisarka pielęgnująca w swojej
literaturze wartości chrześcijańskie. Od kil-

na:
nfo

ku lat organizuje ona sympozja na temat
magii, w trakcie których na podstawie analizy Biblii dowodzi, że nie ma rozróżnienia na
dobrą i złą magię. Magia jako kult duchów
nie pochodzących od Boga jest zła.
Harry Potter promuje realną magię, daje
konkretne wskazówki i instrukcje do wykonywania prawdziwych rytuałów magicznych. Nauczycielami i autorytetami dla Harrego w tej kwestii nie są wyłącznie fikcyjne
postacie, ale także postacie historyczne (Ni-

kazywaniu autorytetów, stawiając młodym
czytelnikom dobre wzory do naśladowania.
Podnosiła poprzeczkę męstwa, odpowiedzialności, bohaterstwa i nierzadko – wiary.
We współczesnej literaturze New Age lansuje się tezę, że to bohater jest bogiem. Czytelnik nie szuka już wzorców. Szuka kumpli.
„Nie zapychajmy dzieciom głowy i duszy byle czym. Czytajmy im tylko naprawdę
wartościowe rzeczy, te które będą je kształtować” – powiedziała na koniec wystąpienia
Małgorzata Nawrocka.

NIEZBĘDNIK
MĄDREGO RODZICA – CZYLI CO
WCIĄGA TWOJE DZIECKO?
Ostatnim gościem wieczoru była Małgorzata Więczkowska – pedagog, medioznawca, autorka serwisu www.edukacjamedialna.pl. Przypomniała, że nasze dzieci

Burmistrz Tomasz Dąbrowski
powiedział, że chciałby, aby Łomianki
były w przyszłości organizatorem
ogólnopolskich konferencji
dotyczących takich i podobnych tematów...

colas Flamel, Helena Bławatska), „zasłużone”
dla promowania alchemii i okultyzmu. Analiza logiczna tej powieści przeprowadzona
przez Nawrocką prowadzi w zupełnie innym kierunku niż promująca ją reklama...
W „Harrym Potterze” nie ma Nieba, nie ma
Boga, jest za to bardzo wyraźne, pisane
wielką literą – Zło (Lord Voldemort).
Kiedyś – jak mówi Nawrocka – książka
pomagała wychowywać. Pomagała w prze-

urodziły się w świecie mediów, to jest ich
naturalne środowisko, w którym będą się
wychowywać i kształtować. Podkreślała, że
to rodzice muszą uczyć dzieci, jak mądrze
korzystać z tych dóbr.
Więczkowska pokazała i omówiła konkretne zabawki: Pokemony, Gormity, Ben
Teny, lalki Monster High, Bakugany, Amulety, Czarodziejki z księżyca, Witch. Tłumaczyła, że ideologia i treści zawarte w tych

przedmiotach w konkretny sposób nawiązują do okultyzmu. Są to „znaki drogowe”,
które poprzez oddziaływanie kumulatywne
i podświadome, prowadzą nasze dzieci do
konkretnego kultu. Do kultu Zła.

JAK CHRONIĆ NASZE DZIECI?
Konferencję zakończyła gorąca dyskusja. Rodzice, poruszeni treściami przekazanymi przez prelegentów, prosili o rady.
Pytano jak wzmacniać dzieci, żeby nie czuły
się gorsze w grupie, nie mając modnej lalki
– wampirzycy? Jak rozmawiać z sąsiadami
lub znajomymi, od których nasze dzieci
przynoszą bakugany lub nieodpowiednie
bajki? Co robić, by chronić nasze dzieci?
Odpowiedź wydaje się prosta. Trzeba
z dziećmi budować relację, poświęcać im
czas i słuchać tego, co mają do powiedzenia,
bez oceniania i krytyki – żeby miały w nas
oparcie i żebyśmy dawali im poczucie bezpieczeństwa. Do tego potrzebny jest czas
spędzany z dzieckiem i dla dziecka. Wtedy
możemy zainteresować dzieci naszymi pasjami i pomagać im w rozwijaniu swoich.
Dzięki temu będą mniej podatne na kolorowe, ale puste atrakcje płynące z mediów.
Jeżeli zabieramy zabawkę, dajmy dzieciom
coś w zamian – najlepiej siebie, a potem
pasję – coś żywego, nie plastikowego lub
wirtualnego.
Organizatorzy konferencji planują kolejne spotkania poświęcone nie tylko zagrożeniom czy manipulacji, ale także szeroko rozumianej profilaktyce. „Naszym celem nie jest zabieranie dzieciom zabawek,
ograniczanie się do zakazów i straszenie,
ale „walka“ o jakość myślenia i świadomości, wskazanie alternatywy dla tego, co nas
– rodziców – niepokoi, stworzenie „banku“
wartościowych zabawek, książek, stron
internetowych etc. Nie chcemy zostawiać
rodziców z wątpliwościami, ale pragniemy
wspólnie szukać odpowiedzi na pytanie: „co
dalej?“, jak pomóc dzieciom w sposób twórczy i krytyczny odnosić się do współczesnej
oferty kulturalnej”.
Anita Marczułajtis-Łodzińska
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Będą atrakcje dla zupełnych maluszków,
jak i tych trochę starszych.
Plastyka, muzyka, zabawy, konkursy z nagrodami
i duuużo kolorowych balonów.

REKLAMA

Z okazji DNIA DZIECKA
Centrum EduArt i przyjaciele
zapraszają na RODZINNY FESTYN

CZAS: SOBOTA 1 CZERWCA, godz.11-14, MIEJSCE: ul. WARSZAWSKA 160, ZAPRASZAMY!!!
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)
REKLAMA

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
YJNE R
RABATY
ABATY

HADES

POLUB ŁOMIANKI

www.facebook.com/lomianki.info
marzec maj 2013.indd 14
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – 7 km od Łomianek, cicha i spokojna okolica, dom 140 m2
na działce o pow. 4100 m2. Cena 480 tys.,
tel. 604-118-180
SPRZEDAM DOM W ŁOMIANKACH 220 m2, działka
640 m2 (w rozliczeniu możliwe mieszkanie z ogródkiem na osiedlu Tęcza). Tel. 888-137-765
Mieszkanie, magazyn, biuro. Łomianki, 1000 zł/m-c,
tel. 784-817-181
Tanio sprzedam pawilon handlowo-usługowy-magazynowy. Łomianki, tel. 790-743-206
Działki tanio sprzedam z PnB, Łomianki, ul. Kamińskiego, tel. 605-593-429
NAUKA
MATEMATYKA – każdy poziom – tel. 790-804-908
Jezyk FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia,
możliwość dojazdu, tel. 508 063 057
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505 013 286
Ogrodnictwo – pełny zakres, instalacje nawadniające,
502-382-662
HYDRAULICZNE – 604-270-608
Usługi księgowe – Łomianki, tel. 22 751-31-07
Ocieplenia budynków, malowanie elewacji, odnawianie, itp., tel. 517-673-324
HYDRO IZOLACJE – izolacje domów, piwnic, fundamentów, itp. Gwarancja. Tel. 789-262-387
USŁUGI BUDOWLANE – układanie kostki brukowej, glazura, terakota, karton gips, ocieplenia poddaszy, malowanie i wszelkie prace
budowlane, tel. 516-956-227
STUDIO GRAFICZNE www.2na2.waw.pl, GRAFIK,
tel. +48 608-150-673
GLAZURA, TERAKOTA, MALOWANIE – szybko, solidnie – 518-969-665
REMONTY A-Z, DOCIEPLENIA, OGRODZENIA –
tel. 600-213-002
Elektryk A-Z, anteny + sat, domofony 602-875-289
RÓŻNE
ZLECĘ REMONT SCHODÓW na zewnątrz budynku,
22 751-11-28 (po 19.00)
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
LARYNGOLODZY, spec. 2, 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, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
PSYCHOLOG, dr Gizela Maria Rutkowska, 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 35 97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
OKULISTA dziecięcy, Janina Wrzeszcz, 22 751 83 17
OKULISTA dzieci i dorośli. 22 732 26 21.
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, proﬁlaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
WETERYNARZ 602-43-66-23
WETERYNARZ ul. Szczęśliwa 21, tel. 602-43-66-23
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka,
referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
Szukam pracy jako „opiekunka” do starszych, chorych
osób. Doświadczenie, referencje – 607-575-244
Przyjmę każdą pracę ﬁzyczną, tel. 781943542.
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GODZINY OTWARCIA: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 7.00 -16.00, SOBOTA: 8.00-12.00
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