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BUDZET
OBYWATELSKI

mrzonka czy lekarstwo
Zbliża się nowy rok. Dla przedstawicieli władzy oznacza to konieczność przyjęcia budżetu.
Polega to mniej więcej na tym, że burmistrz przygotowuje projekt, w którym uwzględnia lub nie przedstawiane mu w ciągu roku propozycje.
Następnie Rada Miejska zgłasza do projektu swoje uwagi, które
burmistrz może przyjąć lub odrzucić. Ostatecznie budżet w formie uchwały głosowany jest przez Radę podczas sesji. Ograniczone środki i tzw. wydatki stałe zwykle uniemożliwiają
realizację większości próśb i potrzeb. Padają oskarżenia
np. o ignorowanie głosu mieszkańców, marnotrawienie
środków publicznych, realizację postulatów jednej grupy itp.
Tak będzie zapewne i tym razem.
Istotą demokracji jest spór. To on kształtuje przyszłe decyzje, ale wiele
zależy od tego kto i w jaki sposób uczestniczy w debacie. Czy istnieje
więc metoda na budżet, który zaakceptują wszyscy?
Być może próbą powrotu do oddolnego kształtowania wizji
rozwoju gminy, większej aktywności obywatelskiej i lepszego
wydawania publicznych pieniędzy byłby budżet obywatelski,
nazywany również partycypacyjnym? Jest to wydzielona z ogólnej
puli środków kwota (np. 1%), o której wydaniu decydują
mieszkańcy. Rozwiązania takie stosowane są z powodzeniem na świecie. W Polsce budżet obywatelski jako
pierwszy wprowadził Sopot w 2011 roku. W tym roku
próbę podjęły kolejne samorządy (w tym Łódź, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Sochaczew).
Przygotowanie i przyjęcie takich propozycji zależy od
tego, czy mieszkańcy potrafią wspólnie, świadomie
i zgodnie opracować najpierw zasady tego procesu,
a potem wg nich dokonać wyboru zadań.
>>> czytaj więcej na stronie 5
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PARTIE
POLITYCZNE
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PiS, PO, SLD – dotychczasowe
dokonania oraz plany na przyszłość,
w tym te dotyczące nadchodzącego
roku wyborczego...
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DLA KOGO UNIWERSYTET?

Rozmowa z Elżbietą Juźwiak
– prezesem Zarządu Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku... str. 8

PISZEMY
MINIPOWIEŚĆ
Ulice, lokale, ludzie
– wszystko wyda się
Wam znajome.
Rozpoznacie tu
waszych znajomych,
a może nawet siebie!

Rozpoczynamy publiczną debatę o sensie
i możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego
w Łomiankach. Zapraszamy do dyskusji na portalu
oraz o przesyłanie własnych opinii na ten temat...
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Piknikowy wrzesień w Łomiankach
Wrzesień, choć może nie rozpieszczał
pogodowo, pod względem pikników zorganizowanych dla mieszkańców można
ocenić jako udany.
W niedzielne popołudnie, 8 września, w restauracji Lemon Tree zarządy osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Rajska zorganizowały piknik dla mieszkańców. Były koncerty,
pokazy, ognisko z kiełbaskami, wiele stoisk,
kącików dla dzieci, a na koniec pokaz sztucznych ogni. Piknik ten, jak podają organizatorzy, odwiedziło ok. 1500 osób.
Podobny piknik integracyjny zorganizowało
14 września sołectwo Chopina. I tu również
było ognisko z kiełbaskami, pieczone ziemniaki oraz wiele innych atrakcji, a na zakończenie pokaz fajerwerków.
Troszkę skromniej i o wiele bardziej kameralnie przebiegło spotkanie integracyjne
sołectwa Dziekanów Polski, ale i tu nie zabrakło dobrego jedzenia oraz atrakcji, szczególnie dla dzieci.
Urząd Gminy kontynuował potańcówki na
deskach, które zorganizowane były m.in.
na osiedlu Majowym, w Kiełpinie i Dąbrowie Leśnej. 22 września, na terenie klubu Wilczeniec odbyła się
III edycja inscenizacji historycznej Bitwa pod Łomiankami. Inscenizacji towarzyszył koncert orkiestry
Policji, a okolice "pola bitwy" otaczały stoiska handlowe. Więcej zdjęć w foto-galerii ŁOMIANKI.INFO.

Rodzinne ognisko
Klubu Mam

29 września, w ramach projektu „Mama, najważniejszy
zawód na świecie” odbył się
dzień otwarty Klubu Mam, inaugurujący jesienne spotkania
klubowych mam.
To było niesamowite popołudnie. Mnóstwo uśmiechniętych
mam, zadowolonych maluchów
i zaskoczonych tatusiów... Zaskoczonych tym, co potrafią zdziałać mamy – często ich żony – z małymi dziećmi na biodrze! W słoneczne niedzielne popołudnie, w ogródku restauracji Lemon Tree Klub Mam z Łomianek zorganizował
rodzinne ognisko, na którym panie promowały swoją inicjatywę i zachęcały
do przyłączenia się do Klubu. – Jestem niesamowicie zadowolona, bo do naszego
grona po dzisiejszym spotkaniu dołączyło wiele fantastycznych mam. Ponadto, co
jest niezwykle miłym zaskoczeniem, zgłosiło się do nas kilka
osób, które chętne są bezpłatnie poprowadzić rożne zajęcia
dla mam, np. językowe – mówi
Anita Marczułajtis-Łodzińska,
współtwórczyni Klubu Mam
w Łomiankach, mama czwórki
maluchów. – Bardzo dziękujemy restauracji Lemon Tree za
wspaniałą gościnę, oraz firmom
DietBox, Cukiernia Sweet Home,
Piekarnia Piwoński, Centrum
Dystrybucji Helkra, bez których
ten dzień nie byłby tak wspaniały
i pyszny – mówi Łodzińska Marczułajtis.
MCH
Każda z nas przetrzerpała szafy, garderoby i szykuje dzieciaki na sezon jesiennozimowy. Nie jedna z nas szuka też cieplejszych ubrań dla dzieciaków. Klub Mam
zaprasza wszystkie chętne mamy na Maluchowy Bazarek Ciuchowy, który
odbędzie się w klubie Frajda dnia 9 października o godzinie 10.30. Bazarek
jest okazją aby poszperać w ciuchach - zamienić lub odsprzedać coś czego już
nie potrzebujemy.
Informacje o aktualnościach w klubie na: www.klubmamlomianki.blogspot.com

SPAĆ
NIE
ŁATWO
w Lemon Tree
W środowy wieczór – 18 września – gościnne progi Lemon Tree
zaszczycił Adam Nowak lider i wokalista zespołu Raz Dwa Trzy.
Muzyk tym razem wystąpił na scenie akustycznie prezentując
utwory mniej znane szerokiej publiczności, ale za to bardzo liryczne i nastrojowe. Licznie przybyli fani w skupieniu delektowali
się dźwiękami gitar i kontrabasu oraz słowami płynącymi z ust
słynnego barda. Muzykowi na scenie towarzyszyli Jacek Treliński
i Karim Martusiewicz. W jednym z utworów „Powstanie Warszawskie” gościnnie wystąpili Sylwia Wiśniewska oraz kilkuletni Nelson
– kto wie, czy nie przyszła gwiazda scen polskich.
Adam Stachnik

Warszaty wokalne Dyskusyjny Klub Filmowy
w Lemon Tree

Łomianki, ul. Zachodnia 38

8 października (wtorek), g. 19.30
poprowadzą Maciek Szulc i Marcin Maliszewski

Pierwsze darmowe spotkanie informacyjne.
20 zł za zajęcia

w Kokko Art

Komedie, dramaty, a może filmy obyczajowe? Kochasz kino? Zajrzyj do
klubu Kokko Art. W każdy poniedziałek są tam organizowane Dyskusyjne Kluby Filmowe, podczas których nie tylko można zobaczyć filmy
z najwyższej półki, ale i wymienić się opinią czy zwyczajnie porozmawiać o filmie.
Co zobaczymy w najbliższym czasie? Sprawdź na www.kokko-art.com.pl
oraz w kalendarium www.LOMIANKI.INFO

Kokko Art, ul. Pancerz 6, Łomianki/Buraków,
tel. 502 718 702

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

Co na to
Franciszek?
mm.

Ja to z powagą zapraszałem
Baracka Obamę.
Koperta, znaczek i na pocztę.
A nie jakieś tam śmichy-chichy!

Miało być tak pięknie. Zaproszenie wysłane do Papieża, Papież Franciszek odwiedza Łomianki, niecodzienna wizyta
na bardzo wysokim szczeblu... A co wyszło? Subtelnie rzecz ujmując wyszła tragiikomedia w dwóch aktach – nie
licząc tych kilkudziesięciu, które rozegrały się w mediach.
W skrócie... Przewodniczący Jan Grądzki i radny Grzegorz Porowski upierali się przy głosowaniu nad zaproszeniem, radni
Sylwia Maksim-Wójcicka i Wojciech Berger starali się załagodzić skutki działania kolegów, radna Elżbieta Podolska zapomniała, że wcześniej popierała "uchwałę zapraszającą", a radny Tadeusz Krystecki szukał przepisów, które by to wszystko ogranęły... Była też kamera telewizji TVN, której zniknięcie było widocznym sygnałem dla burmistrzów, aby też opuścić obrady :)
Czytaj więcej na stronie 7. Video relacja z Sesji Rady Miejskiej na: www.video.lomianki.info
Ciekawe
jak wypadłem
przed kamerą
w tefałenie...

Ja podpisałem się pod tą
uchwałą zapraszającą,
ale nikt nie mówił,
że to tak na serio...

Bigos? W stanowisku
możemy przyjąć,
że ugościmy Papieża
kuchnią staropolską...

Koleżanki, koledzy...
Mleko się rozlało.
Mówiłam, że będzie
z tego niezły bigos.
O! Mikrofon
znowu mi popsuli.
Zbieramy się.
Idziemy do domu.

Panie przewodniczący,
który przepis mówi o zaproszeniach?
Ja tu mam wszystkie i nic
o tym nie ma...

Panie radny.
Pan goni prawnika.
Wyszedł razem
z burmistrzami...

Moja śmieci historia krótka

Historia śmieci w okolicy ulicy Dolnej, przy której mieszkam od lat, przypomniała mi się przy okazji mocno przeżywanej
w całym kraju „rewolucji śmieciowej”. Spróbuję opisać śmieciowe obyczaje moich sąsiadów, by pokazać, jak zmieniły się
na przestrzeni ostatniego półwiecza.
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku ulubionym miejscem wyrzucania śmieci był
zryty lejami po bombach lasek na rogu ulicy Dolnej i Wydmowej. Wystarczyło jednak ledwie kilka lat, by leje wypełniły się po brzegi. Usypywanie śmieciowej górki sprawiało
pewne trudności, więc zrezygnowano z tej lokalizacji, po
drugiej stronie ulicy też były całkiem duże leje. I teraz tam,
wózkami, taczkami, furmankami zwożono z całej okolicy
wszystkie domowe pozostałości. Trzeba w tym miejscu
zaznaczyć, że wyrzucano w tamtych czasach głównie to,
co dzisiaj podlega segregacji do ponownego wykorzystania, bo odpadki ulegające szybkiemu rozkładowi, czyli np.
resztki jedzenia, obierki itp. kompostowano we własnym
zakresie, by uzyskać nawóz przydatny w przydomowych
ogródkach.
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Proceder wypełniania lejów trwał w zasadzie do lat
siedemdziesiątych, kiedy to powstało lokalne wysypisko
przy Brukowej (tam, gdzie teraz jest supermarket). Wyrzucanie śmieci do wszelkich możliwych dołków i lasków
przestało być opłacalne. Jednak nie dla wszystkich, bo
doły przy Dolnej miały pewną zachęcającą dla lokalnych
śmieciuchów cechę – cały czas były! Co prawda leje po
bombach dawno już zostały zapełnione, ale powstawały
nowe doły, bo piach z tego miejsca świetnie nadawał się
do celów budowlanych. I tak trwała rywalizacja pomiędzy
tymi co kopią a tymi, co zasypują śmieciami. Pojedynek
nie został rozstrzygnięty, bowiem lokalna władza, intensywnie molestowana przez mieszkańców, postanowiła
sprawę rozwiązać. U wylotu ulicy Wąskiej postawiono
wielki kontener, wychodząc z logicznego założenia, że
skoro ludzie muszą wyrzucać śmieci w tym miejscu to lepiej od razu do kontenera. I wtedy dopiero się zaczęło! W
ciągu kilku dni kontenera nie było widać, tak wielka urosła
góra śmieci. Przywożono je nawet ciężarówkami z sąsiednich gmin. Okolicznych mieszkańców omal szlag nie trafił.
Po protestach kontener przeniesiono na Wydmową... Po
dwóch tygodniach spłoną.
Władze gminy nie dały za wygraną. Postawiono trzy
pojemniki do segregacji. Każdy miał inne przeznaczenie
i odpowiedni otwór do wrzucania szkła, plastiku i papieru. Pojemniki stały dokładnie na przeciwko moich okien,
więc miałem okazję dogłębnie poznać stosunek moich
ziomków do tzw. segregacji śmieci w latach dziewięćdziesiątych. Konstruktor pojemników zapewne bardzo by się
zdziwił, co można wsadzić w otwór o średnicy kilkunastu
centymetrów. Oczywiście rzadko kto wrzucał śmiecie
zgodnie z przeznaczeniem. Decydujące było, co, gdzie da
się wcisnąć. Czas temu poświęcony nie odgrywał na razie
roli. Po kilku tygodniach wciskanie się znudziło i po prostu
stawiano całe worki śmieci obok. Na efekty nie trzeba było
czekać. Psy, wiatr i cała okolica była gruntownie zaśmieco-

na. Dalej było jak zwykle – protesty mieszkańców i władza
pojemniki zabrała. Ciekawe, że jeszcze przez kilka miesięcy po zabraniu pojemników do segregacji stawiano w ich
miejscu wory śmieci. Na moje grzeczne pytanie, dlaczego
to robią, pojemników już przecież od dawna nie ma, padała inteligentna odpowiedź: ale były!
Przez kilka lat był „spokój”, pojemników na odpadki
nie było, czyli śmiecie walały się wszędzie. Zirytowane
władze w całej gminie rozstawiły małe uliczne pojemniki
na drobne odpadki. Były nawet dość ładne, ale miały jedną
wielką wadę: wykonane były z dość cienkiej blachy, co stało
się wystarczającą zachętą dla przechodzących, by je kopnąć.
Z czasem zmieniono je na betonowe o konstrukcji tak solidnej, że każda próba kopnięcia, czy nawet ruszenia z miejsca
skazana była na porażkę. Stoją cały czas i… służą jako małe,
podręczne wysypiska śmieci. Niektórzy, systematycznie
o tej samej porze dnia zatrzymują samochód, wysiadają
i wyrzucają reklamówkę wypełnioną śmieciami. Miałem
nawet zamiar wyjść, by zwrócić uwagę, ale się rozmyśliłem,
bo z całą pewnością śmiecie wylądowały by w najbliższych
krzakach. A tak, dzięki solidnej pracy firmy, która kosze
opróżnia trafią przynajmniej tam, gdzie ich miejsce.
Niewiele się zmieniły przez te przeszło pięćdziesiąt lat nasze śmieciowe obyczaje, co najlepiej widać na
mniej uczęszczanych uliczkach „ukwiecanych” workami
odpadków. Dobrze to „śmieciowej rewolucji” nie wróży.
Warto zastanowić się dlaczego? W całym kraju, nie tylko
w naszej gminie, władze skupiły się w zasadzie wyłącznie
na organizacyjnej stronie śmieciowych zmian. Zupełnie
chyba zapominając o tym, że ich głównym celem jest
zmiana naszego stosunku do śmieci. Segregacja to tylko
metoda, najważniejsze jest byśmy wreszcie zaczęli myśleć, co i gdzie wyrzucamy, i jakie będą tego konsekwencje dla nas i przyszłych pokoleń.
Andrzej Kaliński

Budżet obywatelski

Pod koniec sierpnia w internetowym dziale
moje.lomianki.info ukazał się artykuł napisany
przez pana Witolda Gawdę, stanowiący próbę
rozpoczęcia dyskusji na temat wprowadzenia
w gminie tzw. budżetu obywatelskiego. Powracając do dyskusji z internetowej wersji magazynu, przedstawię pokrótce istotę proponowanego rozwiązania oraz subiektywną opinię
na ten temat.
Idea
Budżet obywatelski jest jedną z form bezpośredniego udziału samych mieszkańców w tworzeniu planu inwestycyjnego
Gminy. Stanowi wyraz zaangażowania i współgospodarzenia „małą ojczyzną” przez całą wspólnotę gminną.
Niezależnie od formy przyjętych rozwiązań, budżet obywatelski stanowi wzmocnienie roli mieszkańców w tworzeniu
budżetu (dotychczas jakiekolwiek wnioski mogą być przez
władze zignorowane). Opiera się on o rodzaj dżentelmeńskiej umowy, popartej odpowiednimi rozwiązaniami
prawnymi, pomiędzy władzą a mieszkańcami danej gminy.
Gmina „oddaje” mieszkańcom do dyspozycji część środków
inwestycyjnych (zazwyczaj ok. 5–10%) i zobowiązuje się,
że przekazana kwota zostanie przeznaczona na wskazane
przez mieszkańców cele inwestycyjne. Mieszkańcy natomiast w ustalony sposób (najczęściej przez konsultacje społeczne lub plebiscyt) wskazują konkretne cele inwestycyjne,
które ich zdaniem potrzebne są gminie.

mrzonka czy lekarstwo?
Budżet partycypacyjny – inni potrafią // # Witold Gawda, 2013-08-24
Wymyślono go w południowej Ameryce a stosuje się już
w bardzo wielu miastach na całym świecie. Ostatnio pomysł wkracza do polskich miast (Sopot, Gorzów, Elbląg,
Płock i inne).
W największym skrócie rzecz polega na tym, że statutowe
władze miasta oddają część swej decyzyjności dotyczącej budżetu na rzecz mieszkańców. W najdalej idącym
wariancie oddają całość decydowania. Organizowane są
spotkania osiedlowe, które wydyskutowują lokalne priorytety, później ich delegaci spotykają się na szczeblu miasta i tam rozstrzygają o budżecie. Wszystko przy pełnej
jawności procedur i reguł. Mieszkańcy nadzorują następnie proces realizacji inwestycji budżetowych.
Bajka? Nie koniecznie. To już w różnych miejscach działa. Czy mogłoby działać u nas? Może nie od razu, ale jeśli

Procedura
Procedura tworzenia budżetu obywatelskiego rozpoczyna
się ogłoszeniem przez Urząd terminu nadsyłania propozycji inwestycji dla gminy lub jej części. Nadesłany formularz
przechodzi kontrolę specjalnie powołanej komisji, która
sprawdza prawny aspekt możliwości realizacji inwestycji.
Sprawdzeniu podlega zatem kwestia własności gruntów
oraz ogólnej zgodności z prawem proponowanego wydatku. Ocenie urzędników nie podlega jednak aspekt zasadności czy celowości wnioskowanego rozwiązania.
Po przeprowadzeniu kontroli lista zaakceptowanych pomysłów inwestycyjnych jest powszechnie publikowana. Po odpowiednim czasie dokonywane jest publiczne głosowanie.
W ustalony wcześniej sposób wyłania się inwestycje które,
zdaniem większości uczestników procedury, konieczne są dla
danego obszaru. Tak wskazane inwestycje są wpisywane do
budżetu gminy – aż do wyczerpania środków wcześniej zarezerwowanych na cele budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski w Łomiankach?
Czy jest sens wprowadzenia budżetu obywatelskiego do
systemu politycznego Łomianek, jak postuluje pan Gawda
w swoim tekście? Pozornie odpowiedź może być przecząca.
Głównym argumentem na NIE jest oczywiście kwestia możliwości finansowych gminy.
W Sopocie, który jest polskim prekursorem budżetu obywatelskiego, środki „oddane” mieszkańcom wynoszą 4 miliony
(co stanowi 6,26% wydatków majątkowych w roku 2014).
Za taką kwotę mieszkańcy zadecydowali o realizacji 28 inwestycji (od budowy boisk, przez remonty ulic, po remont
schodów Urzędu Miejskiego). Przy zachowaniu podobnego
wskaźnika, Łomianki oddałyby mieszkańcom niewiele ponad 945 000 zł. Taka suma nie pozwala na rozmach – wystarczyłaby na przeprowadzenie jednej średniej wielkości
inwestycji ogólnogminnej lub kilku mniejszych lokalnych.
Mało, zważywszy na oczekiwania mieszkańców. W przy-

padku wprowadzenia budżetu obywatelskiego do Łomianek, szybkich i spektakularnych sukcesów nie należałoby
się zatem spodziewać, choć małe inwestycje tak potrzebne
mieszkańcom już będą jakimś sukcesem.

Szanse i zagrożenia
Poważnym zagrożeniem wprowadzenia budżetu obywatelskiego jest kwestia dobrze nagłośnionej kampanii informacyjnej i licznego udziału społeczeństwa w tworzeniu zadań
inwestycyjnych. Kiepska frekwencja może powodować,
że pewne inwestycje zostaną wybrane de facto przez jednostki, które więcej znajomych namówią do pójścia do urn.
W przeszłości mieliśmy już bowiem przypadki konfliktów
powodowanych podejrzeniem, że zwycięstwo danej opcji
było spowodowane „liczbą szabel”, a nie merytoryką.
Najbardziej groźnym aspektem ewentualnego wprowadzenia budżetu obywatelskiego jest ingerencja władzy lokalnej w procedurę wyboru inwestycji. Jak wskazałem, istotą
opisywanego tematu jest neutralność organów gminy na
każdym etapie. Zbyt daleko idące zaangażowanie władzy,
zwłaszcza to w kwestię oceny zasadności inwestycji, całko-

nie zaczniemy stawiać sobie ambitnych celów, to nigdy
nie wygramolimy się z tej wszechogarniającej niemocy.
Warunkiem powodzenia w tym procesie jest zbudowanie
masy krytycznej zarówno po stronie samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych jak i w samym aparacie
władzy.
Na świecie wielu polityków dostrzegło w tym szanse na
zbudowanie sobie solidnego poparcia, nie na reklamie
finansowanej prze deweloperów tylko na autentycznym niemanipulowanym partnerstwie z mieszkańcami.
Spróbujmy naszych polityków namówić na zejście
z utartych ścieżek, albo to na nich wymusić. Ich słuch wyostrza się z każdym dniem zbliżania się do dnia wyborów.
Dla zainteresowanych tematem, trochę więcej na
www.wspolnaprzestrzen.org
wicie wypacza ideę partycypacji i stanowi przejaw braku
zaufania do decydujących.
Budżet obywatelski pomimo zagrożeń ma jednak sens.
Jest jedną z niewielu możliwości realnego i efektywnego
w krótkim czasie kształtowania przestrzeni publicznej przez
mieszkańca. Stanowi także wyraz zaufania ze strony organów gminnych do obywateli i realizację obowiązku wsłuchiwania się w głos wyborców.
Ograniczenia spowodowane finansowymi możliwościami
gminy są do przezwyciężenia – budżet obywatelski może
polegać na wskazywaniu przez mieszkańców inwestycji
i finansowaniu jedynie planów budowy. Posiadając plany
gmina będzie niejako zobligowana kontynuować rozpoczętą inwestycję.
Aby program był skuteczny, musi trafić do szerokiego grona mieszkańców zainteresowanych losami gminy. Obecnie, kiedy frekwencja wyborcza ciągle oscyluje w pobliżu
50%, budżet obywatelski może przyczynić się do udowodnienia wpływu pojedynczego głosu na kształtowanie ładu
w gminie, a także spowodować wzrost bezpośredniego
oddziaływania mieszkańców na ważne wydarzenia gminne. Taki efekt jest najbardziej pożądany. To mieszkańcy są
głównym decydentem spraw gminnych, czego często sobie nie uświadamiamy.

Podsumowanie
Czy jest zatem sens wprowadzenia budżetu obywatelskiego w strukturę prawną Łomianek? Zapewne tak. Dla osiedli
mógłby on stanowić formę częściowej rekompensaty za
braki funduszy, które z mocy prawa posiadają sołectwa. Dla
sołectw budżet obywatelski mógłby stanowić gwarant, że
sołeckie dotacje dla gminy nie pójdą na marne.
Nie należy oczekiwać spektakularnego sukcesu – w Łomiankach budżet obywatelski byłby jedynie namiastką tego
z dużych miast. Pozwoliłby jednak na powolną przemianę
naszego miasta, a władzom – na poznanie drobnych, ale irytujących braków inwestycyjnych w gminie.
Jan Mazan
radny Rady Miejskiej w Łomiankach

W kolejnym numerze opublikujemy wywiad z Dariuszem Kraszewskim, ekspertem programu „Masz Głos Masz Wybór” Fundacji im. Stefana Batorego,
współtwórcą projektu „Budżet obywatelski” realizowanego przez Sieć Obywatelską „Watchdog Polska”.
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POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
Czy 1 stycznia 2014 r. Burmistrz T. Dąbrowski uruchomi linię autobusową ,,ŁZ” Dąbrowa Zachodnia – Metro Młociny?
Historia uruchomienia linii ŁZ sięga
2006 roku. Mieszkańcy, zarządy osiedli
Dąbrowy i radni popierają uruchomienie nowej linii autobusowej od 1 stycznia 2014 r. mając nadzieję po wielu latach oczekiwania na szybkie połączenie
Dąbrowy Zachodniej, Rajskiej i osiedla
Równoległa z Warszawą.
Od wielu lat mieszkańcy Dąbrowy Zachodniej, Rajskiej oraz os. Równoległa apelują
o uruchomienie nowego połączenia autobusowego z Warszawą, które będzie alternatywą dla podmiejskiej i droższej linii
701. Nie chcą być dalej traktowani jako
mieszkańcy drugiej kategorii. Zadają pytania ile jeszcze minie czasu, aby władze
Łomianek uruchomiły nowy autobus ŁZ?
Dlaczego autobusy naszej gminnej komunikacji obsługują mieszkańców Palmir
i Czosnowa, a nie dojeżdżają do Dąbrowy?
Pamiętają tzw. pętlę wyborczą u zbiegu
ulic Sierakowskiej i Kolejowej oraz artykuły
w Gazecie Łomiankowskiej przed wyborami w 2006 r., które dawały nadzieję na
możliwość wygodnego połączenia Dąbrowy z Warszawą. To były tylko obietnice,
gdyż zaraz po wyborach okazało się, iż
umowa pod pętlę była podpisana z właścicielem gruntu… na trzy miesiące. Wierzą, że teraz będzie inaczej i doczekają się
w końcu ,,swojego’’ autobusu.
Historia linii ŁZ
Rok 2007 i 2008 to czas, w którym jako
radny poznaję rzeczywistość spółki KMŁ.

Jest ona katastrofalna. W większości kilkunastoletnie i mocno wyeksploatowane
autobusy, fatalny stan obiektów warsztatowych i socjalnych, brak środków finansowych na jakiekolwiek inwestycje czy
zakup nowego taboru. Ale jest ogromny
zapał do pracy, fachowa kadra, doświadczeni kierowcy i plany na przyszłość.
Brakuje niestety najważniejszego, czyli
pieniędzy. To też moment kiedy ze strony
Warszawy i ZTM padają propozycje przejęcia naszej gminnej komunikacji, a na
jednym z posiedzeń Komisji Technicznej
pojawia się wniosek z propozycją likwidacji spółki. Rada Miejska podejmuje wtedy
kluczową decyzję i postanowią utrzymać
KMŁ. Wspiera spółkę poręczając wielomilionowy kredyt, który umożliwił zakup
9 nowoczesnych autobusów. Popierałem
wtedy wszystkie rozwiązania, które dawały szansę na rozwój naszej łomiankowskiej i niezależnej komunikacji. Dzisiaj,
w czasie kiedy ZTM dyktuje wszystkim
podwarszawskim gminom drakońskie
ceny za przejazd ich środkami lokomocji
okazje się, że były to decyzje trafione.
Nie zapominając o mieszkańcach Dąbrowy
w wielu rozmowach i na wielu spotkaniach
przedstawiałem kolejne warianty rozwiązań komunikacyjnych dla tej części naszej
Gminy. Optymalna i najbardziej korzystna
wydaje się trasa ulicami: SierakowskaZachodnia-Wiślana-Akacjowa-Brukowa
(przez CH Auchan)-Kolejowa-Metro Młociny. Zabiegałem o przygotowanie wielu
zadań inwestycyjnych (zabezpieczenie

środków w kolejnych budżetach na wykup gruntów, wykonanie dokumentacji,
przetargi i itp.) pod kątem uruchomienia
nowej linii autobusowej przebiegającej
tymi ulicami. W obecnej kadencji wspólnie
z radnym Dąbrowy Zachodniej Wojciechem Bergerem wnosimy o kolejne inwestycje, które wpisują się w ten projekt.
To m.in. przebudowa ul. Sierakowskiej na
odcinku Zachodniej i Irysa czy oświetlenie
opaski ul. Kolejowej na odcinku od ul. Kołłątaja do ul. Wiosennej. Chciałbym w tym
miejscu podziękować wszystkim, którzy
wspierają mnie w tych działaniach.
Obecne władze Miasta i Gminy z Burmistrzem T. Dąbrowskim na czele znają sprawę od początku 2011 roku kiedy zorganizowano w siedzibie spółki KMŁ spotkanie
w całości poświęcone temu tematowi.
Uczestnikami byli wówczas radni Dąbrowy i z-ca burmistrza B. Kłódkiewicz. Padły
zapewnienia, iż po oddaniu do użytku ulic
Akacjowej i Brukowej-bis nic nie będzie
stało na przeszkodzie w uruchomieniu
nowego autobusu. W sierpniu 2012 r. na
oficjalnym spotkaniu w gabinecie Burmistrza T. Dąbrowskiego uzyskałem zapewnienie o poszukiwaniach terenu pod pętlę w pobliżu os. Równoległa. Wycofałem
wówczas swój pomysł z budową pętli przy
ul. Kołłątaja. Obecny rok podobnie do lat
ubiegłych owocował wieloma spotkaniami w tej sprawie naszego samorządu z
władzami miasta i spółki KMŁ. Wykonanie
zadań inwestycyjnych m.in. budowa ulic

Brukowej-bis i Akacjowej pozwalają na
realizację tych postulatów zgodnych ze
stanowiskiem Komisji Technicznej Rady
Miejskiej. Uruchomienie nowej linii autobusowej jest więc możliwe już od 1 stycznia 2014 r. Będzie to pierwszy etap, dalej
planowane jest doprowadzenie autobusu
w pobliże osiedla Równoległa. Poniższy
schemat przedstawia planowany przebieg
nowej linii autobusowej, która połączy
bezpośrednio Dąbrowę Zachodnią, Rajską i Leśną z centrum handlowym Auchan
i stacją metra Młociny.
Zalety linii autobusowej ŁZ w porównaniu do linii 701
– skrócenie czasu przejazdu do Warszawy
o ponad 25% (7 min.)
– tańszy koszt dojazdu (bilet jednorazowy KMŁ 4,80; ZTM II strefa 7.00)
– szybkie dotarcie do dogodnego punktu
przesiadkowego jakim jest pętla Młociny
– możliwość korzystania z biletu wspólnego KMŁ 180,00; ZTM II strefa 196,00
– możliwość korzystania z Łomiankowskiej Karty Rodziny
– szybkie i wygodne połączenie z metrem
– dogodny dojazd do CH Auchan
Zmiany w komunikacji od 1 stycznia
2014 r.
W ostatnich dniach poznaliśmy plany
budżetu spółki KMŁ na 2014 r. które są
wyższe niż w roku bieżącym, gdyż m.in.
zakładają uruchomienie od 1 stycznia linii
ŁZ. Wprowadzone zostaną również zmiany

PARTIE POLITYCZNE W ŁOMIANKACH...

Przewodniczących łomiankowskich kół ogólnopolskich partii politycznych zapytaliśmy o dotychczasowe dokonania oraz o plany na przyszłość,
w tym te dotyczące nadchodzącego roku wyborczego. Poprosiliśmy też o przedstawienie członków Zarządów...

Koło Gminne
Prawa i Sprawiedliwości

Koło Platformy Obywatelskiej
w Łomiankach

Koło SLD Łomianki
– Czas na Łomianki

Zarząd:
przewodniczący – Hubert Zadrożny;
sekretarz – Mirosława Cłapińska; skarbnik – Anna Rudzka;
członkowie – Paweł Słupski-Kartaczowski; Bogusław Pawłowski. Koło liczy 30 członków.

Zarząd:
przewodniczący – Marcin Jakub Kolwas;
wiceprzewodniczący – Grzegorz Zamoyski, Rafał Wojciechowski, Tomasz Rusinek; sekretarz – Wojciech Bąk; skarbnik – Marcin Etienne; członkowie – Piotr Wolanin, Renata
Nawotka, Tomasz Majer. Koło liczy ponad 60 członków.

Zarząd:
przewodnicząca – Katarzyna Izydorczyk;
wiceprzewodniczący – Agnieszka Retkiewicz, Piotr Krawczyk; sekretarz – Iwona Zaleska.
Koło liczy 29 członków.

Działalność na terenie Gminy jest utrudniona ze względu
na to, że Koło powstało w 2011 r. i w wyborach samorządowych nie miało możliwości wystawienia kandydatów,
a tym samym nie ma w Radzie Gminy żadnego przedstawiciela. Mimo tego Koło organizuje imprezy patriotyczne,
spotkania z Posłami RP, koncerty, występy artystów kabaretowych itp.
Plany na przyszłość przewidują uczestnictwo Koła w wyborach samorządowych w 2014 r. Zamierzamy wystawić
Kandydata na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki
jest na tę chwilę objęta poufnością, ale jak tylko będzie
można chętnie zaprezentujemy kandydata.
Koło PiS Łomianki ma zamiar wprowadzić tylu Radnych do
Rady Gminy Łomianki, aby mieć realny wpływ na poprawę
życia mieszkańców Miasta i Gminy. Opracowany jest program dla całej Gminy. Ma on na celu podjęcie zobowiązań,
które mają realnie poprawić jakość życia Mieszkańców
naszej Gminy. Założenia programu dla Gminy Łomianki
przedstawimy w momencie startu kampanii wyborczej.
Kontakt: tel: 500 241 541, pis.lomianki@wp.pl
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Koło PO RP w Łomiankach to prężna organizacja, która
funkcjonuje od samego początku istnienia struktur ogólnokrajowych. Zaczynaliśmy od kilku osób, które połączyła idea
wspólnego działania dla dobra lokalnej społeczności. Obecnie jest nas ponad 60 osób – w tym zarówno ludzie młodzi,
ze świeżym spojrzeniem, jak i starsi, którzy dzielą się swoim
doświadczeniem. Aktywnie uczestniczyliśmy we wszystkich
dotychczasowych wyborach, zarówno na poziomie samorządowym, jak i krajowym, nie zapominając także o wyborach do
Parlamentu Europejskiego. Jako Platforma Obywatelska w Łomiankach osiągaliśmy jedne z najlepszych wyników w okręgu
podwarszawskim. Nie zamierzamy zwalniać tempa. Dziś, kiedy
stoimy przed innymi wyzwaniami, niż w czasach dobrobytu
gospodarczego, jeszcze ważniejsze jest współdziałanie z różnymi środowiskami. Mimo, że dzielą nas istotne różnice, chcemy
razem działać na rzecz Łomianek. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i prosimy o jeszcze. Jesteśmy otwarci na nowe
pomysły i nowych ludzi, dlatego serdecznie zapraszamy.
Kontakt: http://www.mazowiecki.platforma.org/
warszawski_zachodni/lomianki/index.html

Po pierwsze: mobilizujemy siły. W maju, kiedy założyliśmy koło SLD było nas tylko pięcioro. Dziś mamy 29
działaczy. I wciąż liczymy na więcej. Po drugie: nawiązujemy współpracę z lokalną społecznością, z przedsiębiorcami, ekspertami, artystami... Po trzecie: aktywnie wkraczamy w internet. Mamy już fanpage "CZAS
NA ŁOMIANKI" na Facebooku. Wkrótce uruchomimy
naszą stronę.
Czas na Łomianki i czas na kobiety. Bo zdecydowanie
za mało jest kobiet w polskiej polityce. Dlatego naszym
kandydatem na Burmistrza Łomianek będzie kobieta
– Katarzyna Izydorczyk. Aktywnie pracuje z zespołem
najróżniejszych ekspertów nad alternatywnym i atrakcyjnym planem dla Łomianek.
Cel: nasze miasto ma być wreszcie przyjazne jego mieszkańcom, ma tętnić życiem i rozwijać się biznesowo. A to
wszystko z dala od politycznych kłótni.
Kontakt: katarzyna@izydorczyk.info,
kontakt@czasnalomianki.pl, tel. 517 972 721

> > > > > > Szukasz miejsca, gdzie możesz się podzielić swoimi opiniami?
Zapraszamy na www.moje.lomianki.info
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Przewodniczący
zszedł z balkonu

MIAN
KI

Wrześniową sesję łomiankowskiej Rady Miasta widzowie najważniejszych ogólnopolskich serwisów informacyjnych mogli śledzić niemal na bieżąco, dzięki ustawionym przy ul. Warszawskiej wozom transmisyjnym. Trudno powiedzieć, że śledzili
z napięciem. Trochę z zażenowaniem, głównie ze śmiechem.

w kursowaniu linii Ł i Ł-bis. Z przekazanych przez zarząd spółki informacji
wynika, że do pętli Marymont będą
dojeżdżały tylko autobusy linii Ł-bis,
natomiast zwykłe Ł-ki swoją pętlę będą
miały przy stacji metra Młociny. Pozwoli
to na szybkie połączenie mieszkańców
Gminy z ważnym węzłem komunikacyjnym jakim jest Metro Młociny, zajezdnia
tramwajowa i pętle autobusowe ZTM.
We wszystkich autobusach KMŁ mają
być wymienione kasowniki. Mam nadzieję, iż zmiany zostaną pozytywnie
zaakceptowane przez większość pasażerów korzystających z usług naszego
przewoźnika.
Co przyniosą najbliższe miesiące?
Dzisiaj chciałbym zdementować infor-

macje o likwidacji linii 701 i zapewnić
Państwa, że na pewno będzie funkcjonować do końca 2014 r. Najbliższy
rok pozwoli obserwować, która z linii
cieszyć się będzie większą popularnością. Nie zdecydują o tym władze spółki czy miasta, tylko sami pasażerowie.
Jako radni zaproponujemy ankiety lub
konsultacje z mieszkańcami, gdyby
padł wniosek o likwidację linii ŁZ lub
701. Może racjonalne będzie utrzymanie i jednej i drugiej. Będę uważnie
śledził wszystkie zmiany i na pewno
nie pozostanę głuchy na wszystkie
uwagi, sugestie i inne propozycje
dotyczące NASZEJ Łomiankowskiej
Komunikacji.
Tomasz Rusinek
Radny Dąbrowy Zachodniej

CO Z bezpieczEŃSTWEM?
27 września 2013 r. w ICDS odbyła się "Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy
Łomianki". Słowa "debata społeczna", jak się okazało, to
zbyt huczne określenie dla piątkowego spotkania.
Po stronie mieszkańców – uczestniczyło 16 osób, w tym 10-11 osób funkcyjnych
(4 radnych, 1 sołtys, 1 przewodniczący osiedla, pracownicy Urzędu Miejskiego
i ICDS). Po drugiej stronie, przy tzw. stole prezydialnym zasiedli: burmistrz Łomianek, komendanci i funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i pracownik Urzędu
– w sumie 11 osób.
Pierwsza cześć spotkania to przedstawienie uczestników, powitanie burmistrza
Tomasza Dąbrowskiego oraz prezentacja komendanta łomiankowskiego komisariatu Tomasza Niedźwiedzkiego. Statystyki, dokonania, plany...
Druga cześć to dyskusja, przemyślenia, pytania i pomysły na temat bezpieczeństwa w Łomiankach oraz podsumowanie "debaty".

Zapraszamy do obejrzenia relacji video na www.video.lomianki.info

Makulatura dla Sudanu
Akcja zbiórki makulatury, ze sprzedaży której sfinansowana będzie budowa
studni w Sudanie Południowym spotkała się z dużym odzewem mieszkańców.
Makulaturę można było przywozić
na parking u zbiegu ulic Warszawskiej i Wiślanej od piątku do niedzieli w wyznaczonych godzinach.
Ilości zgromadzonego papieru
i kartonu przewyższyły oczekiwania organizatorów akcji – stowarzyszenie Dobro Wspólne.
Jeśli ktoś nie zdążył dołączyć się
do zbiórki, będzie miał na to kolejną szansę, gdyż organizatorzy
zapowiadają kolejną zbiórkę już
w październiku.

Tym razem „promocję” Łomianek załatwili nie pseudokibice czy powakacyjny korek na Kolejowej, lecz przewodniczący Rady Miasta, Jan Grądzki, który postanowił zaprosić do Łomianek papieża Franciszka. Może nie byłoby w tym nic dziwnego i pomysł nie wywołał takiej reakcji w mediach, gdyby nie zaproponowana forma zaproszenia i jego uzasadnienie.
Impulsem dla przewodniczącego był (jak sam stwierdził) apel papieża Franciszka: „Nie
stójcie na balkonie życia. Jezus nie czekał. Zaangażował się. Zaangażujcie się tak, jak
to zrobił Jezus”.
Nasz przewodniczący mocno wziął sobie papieskie słowa do serca. Jak postanowił
się zaangażować? Pomysłowo – postanowił zaprosić papieża do Łomianek. Inaczej mówiąc
stwierdził, że w ramach zaangażowania zejdzie z balkonu i poczeka przed domem, aż wiekowy, prawie osiemdziesięcioletni, zapracowany papież sam się zaangażuje i przyjedzie do
niego. Czy takie zaangażowanie papież miał na myśli? Oryginalna interpretacja.
Oryginalny był też pomysł, by zaproszenie papieża Franciszka najpierw przedyskutować na sesji Rady Miasta, a następnie przegłosować. Przewodniczący przygotował odpowiedni projekt uchwały, który podpisało kilkunastu radnych. Wyglądało to zatem, jakby
papież koniecznie chciał przyjechać do Łomianek, a radni musieli się zastanowić, czy się na
to zdecydują. Trudno powiedzieć, żeby to była elegancka forma. Gościa (każdego, nawet
szwagra na imieniny) albo się zaprasza, albo się nie zaprasza, ale na pewno się o tym publicznie nie dyskutuje. Zaproponowana przez przewodniczącego forma zaproszenia była
głównym powodem kpin w mediach i internecie. Przy okazji przypominano, że niedawno
burmistrz Łomianek wysłał zaproszenie do prezydenta Baracka Obamy. Łomianki wyraźnie
tęsknią za wizytą postaci światowego formatu.
Ale popatrzmy na zaproszenie papieża z innej perspektywy. Papież Franciszek to
człowiek niekonwencjonalny. Potrafił zadzwonić do studenta, który zostawił mu list, więc
można sobie wyobrazić, że dowiedziawszy się o zamiarach naszego przewodniczącego,
papież dzwoni do Łomianek z pytaniem: „Janie, jeśli Bóg pozwoli, to będę w Polsce na
Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku, ale zawsze przy takich okazjach jestem bardzo zarobiony, wszyscy mnie zapraszają, więc powiedz, dlaczego uważasz, że powinienem
odwiedzić akurat ciebie? Może w odpowiedzi na mój apel o opuszczeniu balkonu życia
zaangażowałeś się w coś niezwykłego? Co zamierzasz mi w Łomiankach pokazać?”.
Chciałbym usłyszeć odpowiedź na takie papieskie pytanie. Że mamy myjnię bezdotykową przy rondzie, na którym łatwo się zderzyć z szambiarką? Że na dziurawych ulicach
trzeba w nocy przyświecać sobie telefonem komórkowym, bo nie ma latarni? Że Łomianki
wyglądają, jak wyglądają: kompletny bałagan architektoniczny, a płoty obwieszone tandetnymi reklamami nabazgrolonymi na ceratach i dyktach? A może papież miałby obejrzeć jak wyglądają relacje między burmistrzem i samorządem, może miałby pooddychać
wyjątkową tutejszą „polityczną” atmosferą?
Ot tak sobie, na pogadanie, na pobycie z sobą, to się zaprasza kumpla z wojska, byłego narzeczonego czy koleżankę ze szkoły. Dostojnych gości, zwłaszcza starszych i zajętych
ważnymi sprawami, zaprasza się z jakiejś szczególnej okazji – adekwatnej do ich rangi. Bo
tego wymaga szacunek dla nich, dla ich pozycji i dla czasu, który mieliby nam poświęcić.
A może o czymś nie wiem? Może w Łomiankach została zrealizowana jakaś niezwykła inicjatywa będąca odpowiedzią na apel papieża, która mogłaby Ojca Świętego zachwycić?
Może np. powstała fundacja utrzymująca ze społecznych środków dom dla samotnych
matek albo finansująca jakiś wyjątkowy system stypendialny dla dzieci? Może mamy jakieś
szczególne osiągnięcia dla pokoju na świecie, wiary, w ulepszanie ludzkości? Jeśli tak, to
przepraszam.
Na początku wrześniowej sesji Rady Miasta część radnych próbowała przewodniczącemu Grądzkiemu uświadomić niestosowność zapraszania papieża w formie publicznej dyskusji i głosowania za lub przeciw. Radna Sylwia Maksim-Wójcicka zaproponowała
chyba jedyną rozsądną możliwość wyjścia z twarzą z zaistniałej sytuacji: wycofać projekt
uchwały, nie dyskutować publicznie, nie głosować, lecz podjąć w odpowiedniej formie i atmosferze, a także z udziałem ludzi Kościoła starania o spotkania z Ojcem Świętym. Na fakt,
że zaproszenia nie wypada publicznie omawiać i przegłosowywać, zwrócił także uwagę
burmistrz Tomasz Dąbrowski .
Przewodniczący Grądzki nie dał się przekonać. Wybrał najgorsze wyjście: przeforsował głosowanie. Ponieważ większość radnych nie wzięła w nim udziału, efekt jest taki, że
Rada Miasta sześcioma głosami (na 21 radnych) przyjęła stanowisko mówiące, że „mając
na względzie” zacytowany wyżej apel papieża o konieczności zaangażowania się zaprasza
papieża do Łomianek.
Media po dwóch dniach przestały mówić o wizycie papieża w Łomiankach. Zajęły się
nią kabarety.
Juliusz Wasilewski
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Dla kogo ten Uniwersytet?
Na rozmowę z panią Elżbietą Juźwiak – prezesem Zarządu Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Łomiankach umówiłam się podczas wernisażu Anny Bilskiej w Lemon Tree. Myślałam o tym już wcześniej, ale jakoś „nie było okazji”. Początek roku akademickiego, rozpoczęcie nowych zajęć Uniwersytetu
wydał się idealnym powodem do spotkania.
Sylwia Maksim-Wojcicka: W październiku 2013 roku Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach rozpocznie piąty
rok działalności. Od czego się zaczęło?
Elżbieta Juźwiak: Zaczęło się od Salonu Kobiet 50+, nieformalnej grupy działającej od 2006 r. przy Domu Kultury.
Chodziło głównie o to aby panie, które nie są już obciążone
wychowaniem dzieci i zakończyły karierę zawodową, nadal
pozostały aktywne, nie zamykały się w domach. Starałyśmy
się uatrakcyjnić sobie wspólny czas. Choć byłyśmy grupą
nieformalną, braliśmy udział w różnych projektach, np. „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę. To były
nasze pierwsze pieniądze i pierwsze doświadczenie poważnych przedsięwzięć. Po pewnym czasie doszłyśmy do wniosku, że formuła Salonu jako grupy nieformalnej ogranicza
nasze działania.
SMW: Salon to typowo kobieca inicjatywa.
EJ: Jak sama nazwa wskazuje: Salon Kobiet. Bałam się, że nic
z tego nie wyjdzie. Jednak na pierwsze spotkanie Salonu Kobiet, zorganizowane w 2006 r. dzięki wsparciu i pomocy ówczesnej dyrektor Domu Kultury pani Doroty Mikruty przyszło
kilkanaście osób. To było pozytywne zaskoczenie. Dobrze

fot. Beata Benda

nam się rozmawiało przy kawie i ciastkach, miałyśmy mnóstwo tematów, panie odnawiały stare znajomości, zawierały
nowe. Zakładając Salon sądziłam, że będzie to odpowiedź
na potrzeby kobiet z Łomianek, a pomysły będą rodziły się

oddolnie. Tak się niestety nie stało. Nasze pierwsze spotkania
to były głównie rozmowy. Czułam, że jeśli poprzestaniemy
tylko na tym i na wspólnej herbatce to prędzej czy później
idea się wyczerpie. Przełom nastąpił chyba na piątym spotkaniu kiedy któraś z koleżanek powiedziała „Słuchajcie musimy robić coś jeszcze”. Posypały się pomysły i to był sygnał.
A działania były na tyle ciekawe, że wystarczyło na trzy lata
działalności Salonu
SMW: A Uniwersytet?
EJ: Uniwersytet jest kontynuacją Salonu Kobiet, o znacznie
rozszerzonej ofercie. To poważna instytucja. Ma status stowarzyszenia, jest organizacją pożytku publicznego, członkiem Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku. No
i wiadomo jak to bywa... Początki były trudne. Nie mieliśmy
stałego lokum. Musiałyśmy się wiele nauczyć.
SMW: Uniwersytet czyli co?
EJ: Osią, wokół której wszystko się kręci są wykłady plenarne prowadzone przez naukowców, wykładowców wyższych
uczelni, pracowników muzeów, redaktorów różnych mediów. Odbywają się co dwa tygodnie i są dostępne bezpłatnie dla każdego chętnego.
SMW: O tym jak dużym powodzeniem cieszyły się te spotkania w ubiegłym roku świadczą liczby.
EJ: W 2012 r. w 18 wykładach wzięło udział 540 słuchaczy.
SMW: W czerwcu br. uczestniczyłam w jednym ze spotkań
Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem była książka Zadie
Smith "O pięknie". Muszę przyznać, że po tym spotkaniu
i dyskusjach uczestników, kończąc czytać powieść zupełnie
inaczej patrzyłam na bohaterów, ich relacje, wracałam do
tamtych dyskusji. To naprawdę wart kontynuacji pomysł.
EJ: Dyskusyjny Klubu Książki to przedsięwzięcie realizowane
w ścisłej współpracy z Biblioteką Publiczną. Spotkania DKK
odbywają się regularnie co miesiąc w ustalone poniedziałki
o godz. 18.00. W ostatnim roku „przerobiliśmy” 10 książek.
Książka jest dobrym i bezpiecznym pretekstem do dyskusji
i spotkania dają nam dużo satysfakcji. Obserwując uczestników spotkań zauważyłam, że są spragnieni rozmowy.
I wcale nie o polityce czy problemach, ale o dobrej literaturze, teatrze.

SMW: A co z zajęciami artystycznymi?
EJ: Seminaria z historii sztuki. Prowadzi je Kinga Berłowska.
Przerabiamy epoki i poszczególnych malarzy. Te zajęcia
przyciągają jak lep, nie tylko z powodu sposobu prowadzenia, ale też ze względu na tematy. Poza tym warsztaty plastyczne (20 w ubiegłym roku), rękodzieła, plenery malarskie,
z których prace prezentowane były na wystawie w ICDS
i w Czosnowie. O jakości świadczy fakt kupna kilku obrazów,
m.in. przez nasz Bank Spółdzielczy.
SMW: Zdrowie?
EJ: Organizowaliśmy warsztaty zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia. Czasem podejmowaliśmy niekonwencjonalne tematy (np. jak się żywić warzywami). Prowadzimy
też regularne zajęcia ruchowe: gimnastykę rehabilitacyjną,
Qi Qung, aqua aerobic. To Uniwersytet jako pierwszy rozpoczął regularne zajęcia w Łomiankach z nordic-walking. Pod
okiem instruktorów uczyliśmy się jak prawidłowo wykorzystywać kijki. Mamy klub rowerowy, organizujemy rajdy, wycieczki, wspólne wyjazdy wypoczynkowe.
SMW: A co dla ducha?
EJ: Teatr – co miesiąc, a czasami częściej uczestniczymy
w spektaklach warszawskich teatrów. Kino – w każdy wtorek o godzinie 10.00 zapraszamy na poranek filmowy do sali
widowiskowej Domu Kultury. Pomysł zrodził się podczas
rozmowy. Wydawało się, że to mrzonka, że w dobie telewizji
i internetu nikt nie będzie chciał chodzić na filmy, które nie
są nowościami do kina, które nie jest multipleksem. Wyszło
wprost przeciwnie. W każdy wtorkowy poranek, zbiera się
od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, żeby razem obejrzeć
film. Razem na nim popłakać, pośmiać się, a potem podyskutować.
SMW: Czy nie jest tak, że ludzie chcą rozmawiać o ciekawych
sprawach, interesujących tematach, których normalnie nie
podejmują?
EJ: Na pewno tak jest. Zresztą mamy zasadę, której bardzo
pilnujemy, że nie rozmawiamy o polityce i religii. Bo te tematy zupełnie niepotrzebnie dzielą, wzbudzają emocje,
a przecież jest tyle ciekawych rzeczy, o których warto porozmawiać.

Jak zostać strażakiem?
Podobno czasy się zmieniają, jednak nadal uważa się, że marzeniem każdego chłopca, a coraz częściej też dziewczynki, jest zostać strażakiem. Różnie to z tymi marzeniami w życiu bywa, natomiast wcale nie trzeba czekać
do pełnoletniości, aby choć trochę poczuć się strażakiem.
Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach jest stowarzyszeniem, które kojarzy się głównie z działaniami ratowniczymi. Jednak poza wyjazdami do akcji, OSP prowadzi też działalność kulturowo-oświatową, której kluczowym
elementem jest Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Czym jest MDP?

MDP została powołana w celu zainteresowania młodzieży działalnością społeczną,
w szczególności na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP. Jest to twór o bardzo
długich korzeniach. 70% łomiankowskich
strażaków zaczynało swoją przygodę ze
strażą właśnie w drużynie młodzieżowej.
Również większość dorosłych kandydatów
na strażaków zdobywa pierwsze pożarnicze szlify w MDP.
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Zbiórki drużyny organizowane są w każdy
piątek roku szkolnego (w wakacje zbiórki
organizowane są w różne dni o różnych
godzinach i rządzą się nieco innymi prawami dlatego jest to istotna informacja),
o godzinie 17:00. Zajęcia prowadzi dh
Mateusz Czajkowski i dh Łukasz Faralisz.
Aktualnie MDP liczy 3 członków i 3 kandydatów, z których połowa to chłopcy,
a połowa to dziewczęta. Zajęcia MDP są
zróżnicowane i wymagają dużego zaangażowania. W okresie wiosenno-jesiennym

zajęcia mają głównie charakter szkoleń
praktycznych. Członkowie drużyny uczą
się i ćwiczą elementy, które wykonują strażacy w czasie prawdziwych akcji.
W z czasie zimy zajmujemy się głównie teorią, czyli zasadami gaszenia pożarów, prowadzenia działań ratowniczych, uczymy
się pierwszej pomocy, poznajemy wyposażenie samochodów, a także odwiedza-

my jednostki straży zawodowej. Bierzemy
udział również w życiu OSP uczestnicząc
choćby w festynach czy szkoleniach dorosłych druhów. W ramach drużyny jest też
możliwość uczestniczenia w strażackich
obozach wakacyjnych dla członków MDP.
Członkowie drużyny uczą się dyscypliny
i zachowania porządku, nieodłącznych
elementów strażackiego życia.

Więcej informacji na facebookowym profilu OSP Łomianki
oraz na stronie internetowej www.osp.lomianki.art.pl

SMW: Czy z oferty Uniwersytetu mogą korzystać tylko osoby zapisane do Stowarzyszenia?
EJ: Nie. Nasze zajęcia kierujemy do szerokiego kręgu odbiorców i tak np. wykłady i spotkania DKK są ogólnie dostępne
choć nie ukrywam, że chciałabym, aby szeregi Uniwersytetu
powiększały się.
SMW: Od początku działania UTW jest pani jego prezesem.
Jaka jest pani wizja Uniwersytetu?
EJ: Chciałabym aby nasi członkowie byli bardziej aktywni,
zgłaszali swoje pomysły i brali udział w ich realizacji, czyli
tworzyli Uniwersytet dla siebie i innych. Żeby nie ograniczali się tylko do roli odbiorców, ale raczej stali się czynnymi
uczestnikami. To jest bardzo ważne zarówno dla samej organizacji jak i dla tych osób, ich kondycji, samopoczucia.
SMW: Jak wygląda system opłat?
EJ: Część zajęć jest bezpłatna, część (ze względu na ich
charakter albo niezbędne materiały) wymaga opłaty za
udział. Ale nie boję się powiedzieć, że nasze opłaty są
skalkulowane bardzo przystępnie, tak aby pokryć koszty zajęć i umożliwić udział jak największej liczbie osób.
Stowarzyszenie jest organizacją no profit, działamy społecznie, zarząd nie otrzymuje wynagrodzenia. Wnoszone
opłaty oraz otrzymywane dotacje są przeznaczane na
zakup materiałów, honoraria wykładowców i instruktorów, biuro księgowe i pokrycie kosztów innych działań
statutowych
SMW: Dlaczego warto skorzystać z zaproszenia Uniwersytetu?
EJ: Teraz mamy takie czasy, że żyjemy sami. Często nie znamy własnych sąsiadów. Uniwersytet pozwala na zawiązanie
nowych znajomości, poszerzenie horyzontów, odkrycie
w sobie nieznanych dotąd pasji i talentów. Nie bez znaczenia
jest też możliwość funkcjonowania w grupie, wspólnego cieszenia się sztuką, sportem, nauką. Warto znaleźć czas dla siebie, to odmładza i dodaje energii ale też pozwala podnieść
się w trudniejszych momentach, choćby poprzez kontakt
z drugim człowiekiem.
SMW: W waszym gronie widzę więcej kobiet. Dla kogo więc
ten Uniwersytet?
EJ: Dla wszystkich, bez względu na wiek i płeć. Grupa docelowa w Łomiankach jest duża, pomimo tego, że to młode
miasto. Przeprowadziliśmy niedawno nieformalne badania
i wyszło nam, że mieszka tu około 8 tys. osób po 50. roku
życia. Naszymi studentami są głównie kobiety. I tak jest na
większości uniwersytetów trzeciego wieku. Niestety panowie patrzą nieufnie i niechętnie decydują się na udział
w zajęciach. Czy dlatego, że oferta nie jest ciekawa dla mężczyzn? Być może. Widzę ten problem i jesteśmy otwarci
na propozycje. Mamy też kółko brydżowe i jeśli będą inne
propozycje spotkań i wykładów, które by ich zainteresowały
postaramy się je zorganizować.

MDP jest ciekawą opcją dla energicznej,
nie bojącej się wyzwań młodzieży z terenu
Łomianek i okolicznych miejscowości. Uczymy pracy w zespole, odpowiedzialności i
obowiązkowości oraz wielu innych elementów, którymi powinien kierować się strażak.
Brzmi poważnie, ale zwykle jednak wszystkim dopisują humory.

Co czeka kandydata?

Aby móc wstąpić w szeregi Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej należy mieć ukończone
12 lat i być osobą aktywną fizycznie. Kandydat musi mieć też zgodę rodziców i jeśli
pomyślnie przejedzie rekrutację, zostanie
członkiem drużyny. Ponieważ do łomiankowskiej MDP nie są organizowane nabory,
wystarczy pojawić się na początku piątkowej
zbiórki w siedzibie OSP w Łomiankach przy
ul. Wiejskiej i zgłosić się do prowadzącego
lub samych członków MDP. Odpowiedzą
tam na każde pytanie i rozjaśnią wszystkie
wątpliwości. Co dalej? Wszystko zależy już
od samego kandydata.

SMW: Wchodzimy w nowy rok akademicki. Czy nie sądzi
pani, że warto byłoby zastanowić sie nad zmianą nazwy?
Wasza oferta jest atrakcyjna i mogłaby przyciągnąć nie tylko
osoby starsze, emerytów ale także tych młodych, aktywnych.
Ja sama widzę, że część waszych zajęć jest dla mnie bardzo
ciekawa. Ale nazwa trochę odstrasza.
EJ: Myślę, że nazwa może działać zawężająco, zniechęcać
część osób, bo nie czują się jeszcze w "trzecim wieku". Dyskutowaliśmy już na zebraniach zarządu na temat zmiany
nazwy np. na Łomiankowski Uniwersytet Otwarty. Ale też
mamy świadomość, że nawet bez zmiany nazwy Uniwersytet może przyciągnąć o wiele więcej osób niż dotychczas.
SMW: Nie narzeka pani na brak zajęć.
EJ: Czasami mam wrażenie, że pracuję na pełnym etacie. Na to, że uniwersytet działa i oferuje tyle zajęć i aktywności składa się także praca
całego Zarządu UTW. Koleżanki pomagają mi,
dzielimy się obowiązkami, który jest sporo. Uniwersytet jest małym „przedsiębiorstwem” gdzie
trzeba ustalić program zajęć , zbilansować ich
koszty z wpływami i rozliczyć całość na zasadach pełnej księgowości. A poza tym staram się
uczestniczyć w większości zajęć.
SMW: Dlaczego pani to robi?
EJ: Bo warto. Człowiek przez całe życie ma jakieś obowiązki. Dzieci, praca, jakieś zajęcia. Po
przejściu na emeryturę nagle okazuje się, że to
nie jest pełnia szczęścia. Brakuje nam poczucia odpowiedzialności za coś lub kogoś. To działa destrukcyjnie. Zamknięcie się w domu jest najgorszym co może nas spotkać.
Mam dzieci, pięcioro wnucząt, ale pomimo tego nie mam
aż tylu spraw, żebym nie mogła zrobić czegoś dla siebie
i innych. Salon Kobiet, a teraz Uniwersytet to jest dopełnienie tego co robiłam dotychczas, możliwość rozwoju, nowe
wyzwania. Działalność ta daje mi naprawdę dużo satysfakcji, zadowolenia. Zachęcam czytelników do aktywności
w UTW, zgłaszania swoich pomysłów, podejmowania działań, włączanie się w bieżące prace. Bardzo chciałabym, aby

każdy z członków dołożył swoją cegiełkę i czuł, że to jest
jego Uniwersytet.
SMW: Kim jest Elżbieta Juźwiak?
EJ: Jestem inżynierem elektronikiem. Zawodowo zajmowałam się sprawami technicznymi m.in. pamięcią holograficzną,
testowaniem urządzeń wprowadzanych na rynek. Do czasu
przejścia na emeryturę nie pracowałam społecznie, nigdy
nie byłam wolontariuszką. Zajęłam się tym dopiero teraz.
W 1998 r. przeprowadziliśmy się z Warszawy do Łomianek,
w zupełnie nowe środowisko. Byłam tutaj obca, trudno mi
było wejść do nowej dla mnie społeczności, nawiązać bliższe kontakty. Wcześniej zajęta pracą teraz też szukałam ja-

kiejś formy aktywności, nowych znajomych w Łomiankach.
A że wcześniej kilkukrotnie uczestniczyłam w spotkaniach
dla kobiet organizowanych w Centrum Kultury Łowicka
w Warszawie pomyślałam, że warto byłoby zacząć podobne
działania w Łomiankach. I tak się zaczęło.
SMW: Podsumowując, jeśli tak jak ja lubicie czytać, przyjdźcie
na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, albo jeśli pociąga
was np. malarstwo – na zajęcia z historii sztuki lub warsztaty
malarskie. Jeśli lubicie grać w brydża – Uniwersytet też zaprasza. Wystarczy wyjść z domu. Dziękuję za rozmowę.
Z Elżbietą Juźwiak rozmawiała Sylwia Maksim-Wójcicka

Najbliższe Wykłady UTW:
16 października: Rafał Podraza „O Madzi Samozwaniec i innych Kossakach w anegdocie”
30 października: Dr Maciej Czarnecki „Co powinniśmy wiedzieć o chorobie Alzheimera”
6 listopada: Dr Maciej Czarnecki „Nowe metody diagnostyki i leczenia choroby Alzheimera”
20 listopada: Dr Ewa Korpysz „Michał Anioł – geniusz i jego dzieła”
_________________________________________________________________________
Więcej informacji o UTW i harmonogram spotkań: www.utw.lomianki.pl
Informacje: tel. 505 257 797, 504 530 420

Uuuuuuuuuuuuu … alarm!!!
W Przedszkolu Kraina Fantazji i Niepublicznej Szkole Podstawowej
Moja Szkoła im. W. Chotomskiej w Łomiankach, w każdej z sal –
rozlegają się trzy gwizdki. Takie próbne alarmy są dobrze znane
dzieciom z tej placówki...

Fundamentem działalności jest bezpieczeństwo dzieci – co mocno podkreśla dyrekcja, szkoląc kadrę na wypadek pożaru oraz innych zdarzeń losowych.
Zachowanie spokoju w takich okolicznościach jest niezbędne dla powodzenia
akcji, dlatego też szkolenia w tym zakresie – zarówno kadry jak i dzieci – organizowane są tam w formie zabawy, ważnego zadania do wykonania czy też
części gry sprawnościowej.
Edukacja dzieci dla bezpieczeństwa to nasza wspólna pasja! – w czym wspiera placówkę firma Medfire poprzez organizację ćwiczeń, szkoleń i próbnych ewakuacji.
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Piszemy łomiankowską minipowieść!
Zapraszamy do nowej, literackiej zabawy!
Wszystkie miejsca, o których napiszemy istnieją rzeczywiście w naszym sąsiedztwie! Ulice, lokale, ludzie – wszystko
wyda się Wam znajome. Rozpoznacie tu waszych znajomych, a może nawet siebie!
Ale co najważniejsze – to Wy będziecie mieli wpływ na to,
jak potoczy się akcja i kto się w niej pojawi!
Na specjalnie utworzonej stronie www.piszemy.lomianki.info czekamy na Wasze sugestie, jak powinna rozwijać
się akcja. Puśćcie wodze fantazji i twórzcie przyszłość dla
naszych przygód – twórzcie nowe wątki, proponujcie
miejsca akcji, wprowadzajcie bohaterów (najlepiej prawdziwych!), a przede wszystkim wpływajcie na charakter
naszej opowieści.
Na razie, w pierwszym odcinku (poniżej), daliśmy Wam
kilka tropów i jak się zorientujecie, są one raczej zagadkowo-kryminalne... Ale może wcale nie? Może to tylko
tak wygląda, a w gruncie rzeczy okaże się, że... ojtam ojtam! Może będzie śmiesznie, może strasznie, może miłośnie, a może horrorystycznie? Na pewno nie nudno!

Swoje pomysły wpisujcie w formie komentarzy do wątku dotyczącego nowego odcinka minipowieści. Jeżeli
czujecie się na siłach, po prostu piszcie gotowce. Wysyłajcie je na: piszemy@lomianki.info. Jeśli spełnią nasze
wyśrubowane wymagania ;) zamieścimy je jako kolejne
odcinki (oczywiście podając autora). Ale jeśli nie czujecie
się zbyt silni w pióroklawiaturze – wystarczy, że nakierujecie naszą wyobraźnię na odpowiednie tory. To będzie
jazda! A... może macie pomysł na tytuł?
Planujemy publikować każdy kolejny odcinek co dwa tygodnie, w formie elektronicznej, na portalu www.LOMIANKI.
INFO, w wersji papierowej będziecie mogli śledzić nasze
przygody na łamach miesięcznika ŁOMIANKI.INFO.
Po zakończeniu naszego projektu, całość zostanie zebrana
w formie e-book oraz wydana jako regularna powieść, na
papierze, całkiem na poważnie.
Marek Olkowicz

– Dlaczego ona tak szczeka? Może coś tam znalazła? – Aneta z niepokojem nasłuchiwała jazgotu Luny – Idź za nią, zobacz co się tam dzieje!
Artur niechętnie przekroczył linię zarośli i odsuwając kolczaste gałęzie, tak by
nie poranić twarzy , zanurzył się w mokry, pachnący zgniłymi liśćmi gąszcz. Luna
nie odbiegła daleko. Jakieś dwadzieścia pięć metrów od drogi podskakiwała z podkulonym ogonem, ujadając w niebogłosy. Przed nią, najwyraźniej powodując ten
spektakl , leżało coś obrzydliwego.
– Luna! Chodź tutaj! Chodź do mnie! – Artur przywołał psa głosem nie znoszącym sprzeciwu.
– Co tam jest, co się dzieje Arturku? – od strony Sierakowskiej dobiegał zniecierpliwiony i zaniepokojony głos Anety.
– Idź do pani! No już uciekaj! – Artur tupnął nogą na Lunę, odsyłając ją do żony,
a sam ostrożnie zbliżył się do tego czegoś, co zaniepokoiło psa.
– No i co tam jest? – rzuciła Aneta, kiedy tylko Artur pojawił się na drodze.
– Wiesz... Trudno w sumie powiedzieć. Mam nadzieję tylko, że luna nie próbowała tego kosztować. Tak na oko to sarna. Może nawet dwie? W każdym razie
paskudnie zmasakrowana.
– O mój Boże! Biedne stworzenie... Co to mogło się stać? Może zdziczałe psy?
– Możliwe, chociaż resztki wyglądają tak, jakby to zwierzę wpadło w wiatrak...
***
Autobus zatrzymał się nieopodal poczty. Mężczyzna wysiadł i rozejrzał się w obie
strony, widać było, że nie wie, dokąd ma iść. Kiedy zielono-kremowy Solaris odjechał w kierunku Kiełpina, mężczyzna rzucił okiem na drugą stronę Warszawskiej.
„Restauracja – bar” napis natychmiast zwrócił jego uwagę. Uważając, by nie
wpaść pod nadjeżdżającego Opla, przyjezdny przeszedł na drugą stronę ulicy i już
po chwili siedział na wysokim stołku w Chillinie, zamawiając piwo.
Na oko miał trzydzieści lat i wyglądał na turystę. Może raczej podróżnika... Podróżnik w Łomiankach, to brzmi zabawnie, ale on tak właśnie wyglądał. Ubrany był
w bojówki i polarową bluzę. Na nogach miał schodzone buty trekkingowe. Stroju
dopełniał sprany kapelusz typu boonie, a niewielki plecak, też już ewidentnie po
przejściach, spoczywał sobie spokojnie pod hokerem .
– Fajne miejsce. – zagaił przybysz.
– Nie no, tak! – barman z uśmiechem podał mu piwo. – Bardzo fajne i dobrze też
dajemy w michę. Na talerz znaczy. Oj, no jedzenie też mamy dobre.
– To może za chwilę, ale tak przy okazji, nie wie pan, gdzie tu mogę znaleźć jakiś
nocleg?
– Michał. Ja jestem Michał, żaden „pan”, ale nie jestem stąd... Trzeba by zapytać kogoś miejscowego, że tak powiem. Będziemy pytać, jak ktoś przyjdzie, okej?
A teraz musze na chwilę do kuchni, bo mi pieczeń, za przeproszeniem, dochodzi.
I zniknął za westernowymi drzwiczkami prowadzącymi do kuchni. Chyba nawet
nie usłyszał rzuconego przez gościa:
– A ja Krzysztof... Taaa.
Krzysztof łyknął zdrowo ze szklanki, napawając się przyjemną goryczą złocistego płynu. Następnie sięgnął do plecaka i wyciągnął sztabową mapę, dosyć starą
z wygladu, z jakimiś znaczkami naniesionymi różnymi kolorami. Rozłożył mapę na
barze i z uwagą zaczął ją studiować. Drgnął, kiedy usłyszał zza pleców:
– To puszcza, prawda? Kampinoska, tu będzie Sierakowska, tu na skraju Łuże...
A te znaczki to co? Grzybowiska? – głos należał do ponad pięćdziesięcioletniego mężczyzny, który z zaciekawieniem przyglądał się mapie ponad ramieniem turysty.
– Tak. – Krzysztof uśmiechnął się do nieznajomego – Tak, Puszcza Kampinoska,
ale nie, nie grzybowiska. To miejsca... To miejsca, które muszę sprawdzić.
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– Ale to chyba nie dzisiaj, za chwilę będzie zmierzchać.
– No właśnie, nie dzisiaj... I szukam noclegu. Zna pan jakieś niedrogie miejsce?
– Ja mogę w sumie przenocować, pokój jeden wolny stoi, kanapa w środku jest...
Dwie dyszki, może być w browarze tu na miejscu.
– Pasuje!
Mężczyźni z rozmachem przybili sobie dłonie.
***
– Straż miejska Łomianki, słucham.
Strażnik oparty o framugę patrzył z zaciekawieniem na dyspozytora, który odebrał telefon.
– Gdzie? Dobrze, już tam jedziemy. Proszę na nas zaczekać, żeby wskazać drogę.
– Co się stało? – strażnik podrzucał kluczyki w dłoni, czekając na relację kolegi.
– W sumie nie wiadomo, chyba trzeba będzie zadzwonić na policję... A może
jeszcze nie?
– Ale co jest?
– Dzwonili z Dziekanowa. Jakaś kobita spacerowała przy szpitalu i trafiła na starą
studnię, czy coś takiego. No i mówi, że strasznie z tego wali padliną.
– Co?
– I muchy latają...
– I co, mamy teraz zbierać śmieci?
– No właśnie nie. Ona mówi, że jest lekarzem i że to na pewno jest jakaś padlina
i to nie trochę, a dużo i że boi się, czy to nie jest człowiek na przykład, bo podobno
łatwo tam wpaść. A nic nie widzi, bo ciemno...
– No niesamowita historia! Wprost nie mogę się doczekać co tam znajdziemy!
– Schowaj sobie tę ironię dla żony, wiesz?
***
– A to już jest Dziekanów.
Mężczyźni sącząc piwo przyglądali się mapie.
– Daleko to?
– Nie, no skąd! Tu nic nie ma daleko, a jakby co można podjechać autobusem.
A, jak widzę, to chyba niedaleko szpitala jest, to tam jest przystanek zaraz. I co to
tam ma być?
– Prawdopodobnie jakaś stara studnia. Ale może być już zasypana. Albo może jej
w ogóle nie być. To właśnie chcę sprawdzić.
– Skarby? Co?
– Skarby, skarby! – z kuchni wyskoczył uradowany Michał, i postawił przed gośćmi talerz, na którym spoczywały trzy płaty apetycznej pieczeni, nasycające powietrze niesamowitym aromatem.
– Chłopaki! Wyszła! Wy sobie skosztujcie, a ja poleję rudą.
– Rudą? – zdziwił się przyjezdny.
– Żołądkowa. Dla nas ona ruda...

Masz pomysł na ciąg dalszy?
Co się powinno dalej wydarzyć? Chciabyś aby...?

Zapraszamy do współtworzenia
łomiankowskiej minipowieści!

> > > > www.piszemy.lomianki.info

CENTRUM JĘZYKA

CHIŃSKIEGO
KRÓTKO

O NURKOWANIU...

z Michałem Naftyńskim
– prowadzącym w Łomiankach kursy nurkowania

Na łamach Łomianki.info pojawiła się reklama szkoły podwodnej NURKOWALNIA.
Skąd pomysł na taką szkołę?
– Zawsze chciałem być płetwonurkiem nurkiem. Wodę kochałem od dziecka i do dziś
pamiętam jak mama wyganiała mnie z jeziora Dziekanowskiego krzycząc, że mam
sine usta od zimnej wody. Zawsze myślałem, że to hobby dla wybranych, dla twardzieli, a ja z WF-u nigdy nie byłem najlepszy. Do nurkowania zachęciła mnie moja
połowa wysyłając mnie na kurs do Egiptu i szczerze mówiąc po pierwszym dniu
raczej mi się nie podobało. Od tego czasu minęło 7 lat i uważam, że jest to jedna
z fajniejszych rzeczy, jaką można robić w wolnym czasie.
Większość ludzi uważa, że to bardzo niebezpieczny sport.
– Po pierwsze to nie jest sport. Sport zakłada rywalizację, a w nurkowaniu jej nie ma.
To tak jak by powiedzieć, że chodzenie po górach jest sportem. Owszem jest garstka
co pcha się zimą w Himalaje, ale większość robi to dla przyjemności. Tak samo jest
w nurkowaniu. Dla większości to rekreacja. Jeśli chodzi o niebezpieczeństwo to jest
ono zależne od tego gdzie nurkujemy i jak do tego się przygotowujemy. Jeśli przestrzegamy zasad bezpieczeństwa to ryzyko nie jest większe od chodzenia po ulicy.
A pieniądze? Czy nurkowanie jest drogie?
– Z moich obserwacji wynika, że nurkowanie jest zbliżone cenowo do narciarstwa.
Cena pakietu 5 dniowego w Egipcie to ok. 200 EUR, sprzęt też kosztuje podobnie
i podobnie jak w narciarstwie można go wypożyczać. Jedyną różnicą jest obowiązek posiadania formalnej licencji uprawniającej do nurkowania. Taką licencje
otrzymuje się po każdym kursie i daje ona określone uprawnienia. Na przykład po
ukończeniu kursu wstępnego możemy nurkować do głębokości 18 metrów.
Rozumiem, że taką licencję można zdobyć u Ciebie.
– Tak, taką i inne pozwalające nurkować głębiej i dłużej.
Czy każdy może nurkować? Jakie są wymagania zdrowotne?
– Są pewne przeciwwskazania, ale w chwili obecnej są federacje certyfikujące osoby
niepełnosprawne jako płetwonurków. W tym obszarze dużo się zmieniło i nie trzeba
być komandosem żeby nurkować. Oczywiście sprawniejsi mają łatwiej.
A co z tym pływaniem. W reklamie piszesz, że nie trzeba umieć pływać. To żart?
– W pływaniu najważniejsza jest umiejętność brania oddechu z powierzchni i zgranie
go z ruchami w wodzie. W nurkowaniu nie ma tego kłopotu, bo powietrze mamy
cały czas dostępne z butli. Poza tym mamy urządzenia wypornościowe, które utrzymują nas na określonej głębokości. Więc o ile ktoś nie boi się panicznie wody, może
nurkować.

Prowadzimy zajęcia w Łomiankach,
zadzwoń i umów się 695282425.
Wszelkie informacje na temat szkoły
na stronie www.centrumjezykachinskiego.pl
REKLAMA

REKLAMA

Jak wygląda kurs?
– Kurs składa się z części teoretycznej – wykłady i egzamin teoretyczny, zajęć basenowych gdzie oswajamy się ze sprzętem i uczymy procedur oraz z nurkowań
w wodach otwartych, gdzie młodzi nurkowie prezentują procedury i zaliczają test
praktyczny. Wtedy jeszcze uderzenie płetwą w pośladek, czyli pasowanie na nurka i
można odkrywać podwodny świat.

Projekt szkoły języka chińskiego wyrósł z pasji jaką
obdarzamy Chiny. Uczymy
nie tylko języka, uczymy też
Chin. Wiemy, że samo zrozumienie mowy niekoniecznie
pozwala nam na zrozumienie
kultury, dlatego staramy się
łączyć jedno z drugim.
Jesteśmy szkołą językową,
która już od 2011 r. naucza
dzieci w różnym wieku w Łomiankach. Nasi nauczyciele
to dyplomowani lektorzy
z dużym doświadczeniem w
nauczaniu dzieci i młodzieży. Pasjonaci Chin, języka, ale przede wszystkim tego co robią – nauczania. Są kreatywni i cierpliwi. Z łatwością zyskują uwagę i szacunek
swoich uczniów.
Centrum Języka Chińskiego jako instytucja
stara się z kolei, by
nauka nie była tylko suchym wkuwaniem znaków, słówek
i struktur gramatycznych. Organizujemy
szereg programów,
mających na celu zrozumienie kultury, historii i sztuki Chin. Wiosną tego roku, wspólnie z Muzeum Narodowym
w Warszawie, zorganizowaliśmy Program Edukacyjny towarzyszący
wystawie „Za Wielkim Murem”, gdzie nasi uczniowie, ale również osoby po prostu zainteresowane kulturą Chin, nauczyli się kaligrafii, chińskich wycinanek, poznali trudną sztukę używania pałeczek.
Zapisz siebie, dziecko na kurs języka chińskiego już dziś, a odkryjesz
pełen niespodzianek Chiński świat.
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POLUB ŁOMIANKI

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

www.facebook.com/lomianki.info

REKLAMA

Sprzedam działkę rekreacyjną nad jeziorem Mielno
w m. Mielno, gm. Grunwald, tel. 697-442-022
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – 7 km od Łomianek, cicha i spokojna okolica, dom 140 m2
na wąskiej działce o powierzchni 4100 m2.
Cena 460 tys., tel. 604-118-180
Wynajmę domek (Łomianki Dąbrowa) w zamian za
opiekę nad dwoma psami. Tel.660722400
NAUKA
Jezyk FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia,
możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Angielski. Dzieci i dorośli.
www.polubiszangielski.pl tel. 660 795 047
Angielski – ciekawie, skutecznie, dzieci-dorośli,
rachunki. 606-515-911, iza_osi@wp.pl
Język angielski dla dorosłych i młodzieży, Egzaminy Cambridge i Business English 606-752-178
HISZPAŃSKI – ciekawie, skutecznie, dzieci-dorośli,
rachunki. 606-515-911, iza_osi@wp.pl
Angielski, mgr filologii – 887-817-839
MATEMATYKA, gimnazjum, liceum, przygotowanie
do matury – 783-377-075
Nauczycielka muzyki udziela lekcji gry na pianinie,
tel. 22 751-23-15, 692-704-416
MATEMATYKA, CHEMIA – studentka Politechniki
Warszawskiej; możliwość dojazdu – 691-400-939
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505-013-286
Usługi budowlane – układanie kostki brukowej, glazura, terakota, karton gips, ocieplenia poddaszy, malowanie i wszelkie prace
budowlane, tel. 604-118-180
REMONTY A-Z, docieplenia, ogrodzenia –
tel. 600-213-002
Wylewki, szlichty, posadzki Mixokretem, wysoka jakość – 607-738-407,
www.wylewkimixokretem.bialystok.pl
Usługi księgowe, wyprowadzanie zaległości, tel.
537-000-345
Kompleksowa pielęgnacja drzew, leczenie
ubytków, redukcje korony, usuwanie suszu, wycinka
drzew trudnych. Tel. 510-775-015
Elektryk, anteny TV SAT, domofony. 602-875-289
Punkt nadawania paczek "DPD" zaprasza.
Łomianki, ul. Łąkowa 33, tel. 533-500-950.
Polska i Europa
RÓŻNE
Bus 8 osób – 509-784-870

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, 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. 781-943-542
NIERUCHOMOŚCI
Mieszkanie sprzedam, ul. Baczyńskiego, 3 pok.,
63 m2, ciepłe, balkon, 2 piwnice. Cena 345 tys. zł.
Tel. 519-038-571
Działki tanio sprzedam z PnB, Łomianki, ul. Kamińskiego, tel. 605-593-429

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

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

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

Koleżance Zofii Zdunek
wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
w trudnych chwilach po stracie
MĘŻA
składa Zarząd Osiedla Łomianki Stare

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

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

