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ILE ZARABIAJĄ
Na temat diet radnych Rady Miejskiej w Łomiankach – z jednej strony
– oraz pensji Burmistrza Łomianek, Wiceburmistrza i Sekretarz Gminy
– z drugiej – w eterze wrze. Strony przekrzykują się, komu mieszkańcy płacą więcej, komu za dużo, a komu za mało.

Do oświadczeń majątkowych, składanych co roku przez radnych i urzędników, każdy
mieszkaniec może zajrzeć. Przeczytać ile kto zarabia, jaki kto ma majątek – ile przybyło, ile ubyło w czasie kadencji. Oddając się lekturze warto zauważyć, że kwoty wpisane
w oświadczeniach burmistrza, wice i sekretarz są kwotami brutto, więc to, co faktycznie
„wpada” do kieszeni władzy należy zweryfikować o podatek i składki. Dieta radnych nie
jest opodatkowana, więc cała jest „do ręki”. Wysokość pensji burmistrza, jak i wysokość
diet radnych określają uchwały Rady Miejskiej, natomiast wysokość pensji wiceburmistrza, sekretarz gminy i innych pracowników Urzędu określa ich szef – czyli burmistrz.

Ile płacimy samorządowcom w Łomiankach?

Burmistrz Tomasz Dąbrowski w roku 2012 zarabiał około 9200 zł miesięcznie, jego zastępca – Piotr Rusiecki – 12 140 zł, a sekretarz – Beata Duch-Kosiorek – 12 950 zł.
Diety radnych, które pobrali w 2012 roku wahały się średnio od około 1300 zł do 1850 zł.
Różnice w wysokości diet wynikają wprost z pełnionych funkcji (przewodniczący
i wice Rady Miejskiej, przewodniczący Komisji, zwykły radny, nie pełniący żadnej funkcji) oraz aktywności radnych, polegającej na uczestnictwie w pracach Rady – podczas
komisji i sesji. Największe diety pobierał Jan Grądzki – przewodniczący Rady Miejskiej,
a najmniejsze Paweł Nastula. Podstawowa stawka tzw. zwyłego radnego przewidziana
w uchwale określona jest na poziomie 1600 zł miesięcznie. Wysokość diety obniżana
jest o 10% za każdą nieobecność na sesji czy komisji Rady.

Jak to wygląda u sąsiadów?

W Legionowie prezydent i jego zastępca zarabiają po około 13 250 zł, sekretarz 15 000 zł,
a diety radnych wahają się w okolicach 1300-1700 zł miesięcznie. W Czosnowie wójt zarabia około 13 000 zł, jego zastępca 12 000 zł, a sekretarz niecałe 8000 zł miesięcznie, radni
średnio 1300 złotych. Inne stawki – co oczywiste – występują w Warszawie. Tam prezydent
w oświadczeniu wykazała ponad 21 000 zł (wraz z wynagrodzeniem wykładowcy UW),
a zastępca ponad 20 000 zł. Radni w Warszawie otrzymują nawet 2500 zł. miesięcznie.

burmistrz
wiceburmistrz
radni....
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Nowy sezon w DKK
21 października br. Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Łomiankach razem z Biblioteką Publiczną rozpoczęli kolejny sezon Dyskusyjnego Klubu Książki.

Tego dnia wokół stołu w Bibliotece zgromadziło
się kilkanaście pań, żeby porozmawiać o „Kobiecie w
lustrze” Erica-Emmanuela Schmitta. Dyskusję prowadziła Małgorzata Kozińska. Niestety nie udało mi się
przeczytać książki, słuchałam więc uważnie wrażeń
rozdyskutowanych czytelniczek. Książka wywołała
dużo emocji i odmienne oceny, od pełnej zachwytu pochwały, aż po opinie negatywne. Podczas
rozmowy, zupełnie przez przypadek, wywiązała się
dyskusja o tym kim dla współczesnej kobiety jest
postać Matki Polki: bohaterką i strażniczką domowego ogniska czy może umęczoną codziennymi obowiązkami gospodynią. Zauważyłam, że opinie były
zależne trochę od wieku, no i pewnie od własnego
doświadczenia. Ciekawie napisała o tym na stronie
Uniwersytetu pani Elżbieta Korzeniowska: „Teraz

Drugie wydanie Wojennych Łomianek

18. października w Bibliotece Publicznej w Łomiankach odbyła się promocja drugiego wydania książki pt. Wojenne Łomianki oraz spotkanie autorskie z Kazimierzem Medyńskim.
Spotkanie prowadziła Grażyna Kozińska, a autor opowiadał m.in. o tym jak zbierał materiały do publikacji, o czasach wojennych i powojennych. Nie obyło się
bez kilku sympatycznych i zabawnych anegdot oraz jak przystało na spotkanie
autorskie dedykacji...
W spotkaniu uczestniczył również wiceburmistrz Piotr Rusiecki, przedstawiciel
wydawcy – Fundacji Polonia Militaris – Paweł Rozdżestwieński.
Drugie – rozszerzone o nowe treści i materiały zdjęciowe – wydanie książki można nabyć m.in. w Bibliotece przy ul. Wiejskiej 12a. Cena 25 złotych. Polecamy!

o ważnej roli macierzyństwa mówią wreszcie także kobiety. I często okazuje się, że nie bardzo utożsamiają się
z matką zabieganą, zaharowaną i … mało atrakcyjną.
Od mickiewiczowskiej matki tragicznej odeszły bardzo
daleko. I dobrze. Mają obecne palące potrzeby i o ich
realizację zabiegają. Wychowując swoje dzieci uczą
je radości, skutecznej komunikacji i prawa do samorealizacji". Cały tekst opublikowany jest na www.utw.
lomianki.pl.
SMW

II konferencja z cyklu

Bazar Zabawek Używanych Spotkanie
już po raz trzeci!!

Stowarzyszenie Pracownia Łomianki – organizacja pozarządowa,
której celem statutowym jest integracja mieszkańców oraz budowanie pozytywnych relacji społecznych już po raz trzeci zorganizuje Bazar Zabawek Używanych – 1 grudnia 2013 r. w ICDS.
Dla przypomnienia, istotą Bazaru Zabawek Używanych jest propagowanie idei przedłużania życia zabawkom i ich powtórnego wykorzystywania, a także rozwijanie przedsiębiorczości wśród dzieci.
Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w imprezie. Będzie
można sprzedać, oddać lub wymienić niepotrzebne, ale nadal wartościowe zabawki. Obowiązują zgłoszenia.

ZGŁOSZENIA I REGULAMIN
na naszej stronie
www.pracownialomianki.org

autorskie

Stowarzyszenie Nasze Łomianki zaprasza
na spotkanie z Ewą Pustoła-Kozłowską autorką książki „Stare Babice na przestrzeni
wieków” oraz Jerzym Kostowskim autorem
książki „Przywilej wyboru”
Autorzy, znani z wielu publikacji łomiankowskich opowiedzą między innymi, jak powstały
ich najnowsze prace. Spotkanie odbędzie się
w sali widowiskowej Domu Kultury 15 listopada.
Początek o godzinie 19.00.

23 listopada 2013 r. (sobota) w godz. 16.00 - 19.00
w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach odbędzie się II konferencja
z cyklu „W co się bawią nasze dzieci?”.
Organizatorzy chcą wspólnie z prelegentami szukać
odpowiedzi na pytania: jak pomóc naszym dzieciom
w sposób twórczy i krytyczny odnosić się do współczesnej oferty kulturalnej, jak budować swój autorytet
w oczach dziecka i trwałą, opartą na wymagającej miłości wieź, jak stać się lepszym (nie idealnym!) rodzicem?
Konferencja adresowana jest do rodziców, opiekunów, wychowawców oraz nauczycieli dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat (po uprzednim zgłoszeniu) będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę.
Organizatorami konferencji są Domowy Kościół w Łomiankach oraz Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach.

Więcej na stronie:
www.wcosiebawianaszedzieci.pl

PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO - PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

Interpelacje,
zapytania
i wolne wnioski...

Powiedz,
że pytania
to na piśmie

mm.

Mieszkańcy Łomianek coraz chętniej zaglądają na Sesje Rady Miejskiej w Łomiankach. Część mieszkańców
zapewne przychodzi z ciekawości, aby skonfrontować
doniesienia prasowe z rzeczywistością, część, aby dać
upust – zazwyczaj – negatywnym emocjom (co niestety
często przeradza się w awanturę, przedłużającą obrady
sesji), część po to, aby obserwować „na żywo” proces
i efekt podejmowania uchwał, a część, aby zadać pytanie czy zgłosić swoje problemy burmistrzowi.
Punkt obrad, w którym, zgodnie z regulaminem, przewidziano możliwość bezpośredniego udziału mieszkańców w obradach nosi nazwę „Interpelacje, zapytania
i wolne wnioski” i jest zazwyczaj ostatnim w porządku
obrad. Mieszkańcy, przedstawiciele Rad Osiedlowych
i Sołeckich czekają więc na swoją kolej, często po kilka
godzin, co bywa czasami dość uciążliwe ze względu na
„gęstą atmosferę” panującą na sali.
I kiedy nadchodzi ten wyczekany moment, ta chwila,
ten czas... okazuje się, że burmistrz Tomasz Dąbrowski
(jeżeli jest obecny) w sposób bardzo kulturalny żegna
się ze wszystkimi na sali i opuszcza obrady. Na nic się
zdają prośby mieszkańców i przewodniczących rad
osiedlowych. Na nic protesty radnych, którzy też być
może mają chęć porozmawiać z burmistrzem, zapytać
o sprawy merytoryczne czy też zwyczajnie poznać jego
zdanie na temat zagadnień dotyczących Łomianek.
Niestety, nie sposób zweryfikować zasadność tych być
może wcale nie takich odważnych tez, bo burmistrz od
dziesięciu Sesji nie doczekał do tego – wydawałoby się
ważnego – punktu obrad. :(
Ostatnimi czasy niemal obowiązującą formą komunikacji mieszkańcy-burmistrz oraz radni-burmistrz stały
się wnioski i zapytania spisywane na tzw. piśmie lub
składane na kartkach za pokwitowaniem w okienku na
Warszawskiej 115. Odpowiedzi na wszystkie pytania są
podobno udzielane, a część jest niekiedy odczytywana
podczas kolejnych Sesji Rady Miejskiej. Jednak kilkutygodniowe opóźnienie powoduje, że zwyczajnie nie ma
to już większego sensu. Po takim czasie sprawy, o które pytano „tu i teraz” najczęściej się „przeterminowały”,
a nawet jeżeli są jeszcze aktualne, to często nie wiadomo już jaki był kontekst pytania.
Czy nie łatwiej byłoby gdyby burmistrz poświęcił pół
godziny i odpowiedział na gorąco na zadawane pytania? Kto wie, może taka rozmowa „oko w oko” wyjaśniłaby mieszkańcom i radnym wiele istotnych spraw?

Zbliżają się
interpelacje
i pytania...

No tak.
To co, będziemy
się zbierać?

My, proszę Państwa, to
musimy już iść, bo rano do
pracy idziemy i późno i...

A ja już mam tu,
na kartce,
pytania napisane

...jak ktoś coś chce
to na piśmie, na
kartkach do mnie

Ja też, na trochę
mniejszej kartce
ale też mam.

Widziałeś,
na kartkach
napisali?

No, nie dali
się zaskoczyć
dziesięty raz

Co to za
karteczki są
w tej szafie?

I takie
jeszcze
mam...

A takie tam...
No, zasiedzieliśmy się.
Trzeba lecieć...

Nam tu karteczkami nie
wymachujcie, bo my to już
wszystko mamy. W szafie.

Ja też mam na kartce
i się wcale
nie chwalę...

S7 PRZEZ DĄBROWĘ - TAK, PRZEBUDOWA KOLEJOWEJ - NIE
21 października odbyło się, zorganizowane
przez Stowarzyszenie Łomianki Razem, spotkanie dotyczące trasy S7.
W spotkaniu oprócz członków Stowarzyszenia
i kilkunastu mieszkańców Łomianek uczestniczyli
przedstawiciele stowarzyszenia z Młocin oraz wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radna Elżbieta Podolska,
radny Tadeusz Krystecki, przewodnicząca osiedla Łomianki Chopina i przewodniczący Dąbrowy Rajskiej.
Na wstępie około trzydziestu osób wysłuchało
krótkiej informacji o Stowarzyszeniu. Potem został
przedstawiony problem trasy S7 – czyli tematu
spotkania oraz rozpoczęła się dyskusja. Spotkanie
prowadziła Joanna Roszkowska
Łomianki Razem podkreślało konieczność lobbowania na rzecz wybudowania trasy S7 przez

4

Dąbrowę przy granicy z Kampinoskim Parkiem Narodowym, widząc w tym wariancie jedynie słuszną
koncepcję.
Stowarzyszenie podkreślało też, że będzie przeciwne budowaniu estakad i kładek dla pieszych
nad istniejącą „siódemką”, czyli ulicą Kolejową,
twierdząc, że jeżeli coś w tej sprawie zostanie zrobione, to budowa S7 przez Dąbrowę zostanie odłożona na zawsze.
Zauważono też, co podkreślał wiceburmistrz
Piotr Rusiecki, że bardzo dużym niepokojem napawa projekt wyburzeń związanych
z ewentualną przebudową ul. Kolejowej, co
obok trasy przez Dąbrowę, jest jeszcze rozpatrywane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video spotkania
na www.video.lomianki.info
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Realia polityki przestrzennej Łomianek
Gdy półtora roku temu radni zdecydowali o przystąpieniu do tworzenia planu miejscowego
dla, obejmującego zaledwie kilka ulic, fragmentu Osiedla Prochownia, wydawało się, że zagwarantuje to zagospodarowanie tej części Łomianek w oparciu o zdrowe zasady.
Radni uznali wówczas, że należy chronić interes mieszkańców, naruszany często przez inwestorów tworzących
zabudowę sprzeczną z założeniami polityki przestrzennej
Łomianek, zapisanymi w studium. Bezpośrednim sygnałem do zajęcia się tą sprawą był zamiar budowy wielkopowierzchniowego centrum handlowego oraz bloków,
które miały powstać w jego sąsiedztwie – na podstawie
decyzji o WZ. Deweloperzy postanowili bowiem zagospodarować ponad 3 ha teren MPPD S.A. w likwidacji,
oraz sąsiednie działki, położone w samym sercu osiedla
o niskiej zabudowie jednorodzinnej, zanim powstanie
plan miejscowy. Wiedzieli dobrze, że jego przyjęcie uniemożliwiłoby w praktyce realizację ich zamierzeń.

pojazdów, których ruch wpłynie fatalnie na funkcjonowanie ulicy Warszawskiej, jednej z głównych arterii
Łomianek. W decyzji Burmistrza znajdujemy ponadto
zaskakującą deklarację, że miasto będzie partycypować w kosztach budowy systemu odprowadzania wód
opadowych i roztopowych, bez którego inwestycja ta
nie może powstać. Nie ma w niej natomiast żadnej argumentacji uzasadniającej obciążanie społeczeństwa
tymi kosztami. Jak powszechnie wiadomo, w ostatnich 2 latach łączna powierzchnia dużych obiektów
handlowych w Łomiankach wzrosła około 10-krotnie
i z nadmiarem zaspokaja obecne zapotrzebowanie.
Wobec niedomagań inwestycyjnych miasta, nie ma
żadnego uzasadnienia dla forsowania polityki wspierania tego typu przedsięwzięć.

się dla nich punktem wyjścia dla tworzonego planu! Można tu oczywiście długo mówić o braku profesjonalizmu...
ale tak naprawdę liczą się fakty, a te pokazują, że planu jak
nie było, tak nie ma. Istotne decyzje o konsekwencjach dla
całego miasta zapadają więc nadal w oparciu o WZ, w oderwaniu od studium!

CO Z PLANAMI MIEJSCOWYMI?

Problem ten znajduje swój ciąg dalszy, w opublikowanej ostatnio wypowiedzi Dyrektora Kampinoskiego
Parku Narodowego, który zwraca uwagę na niepokojący
wzrost ilości wydawanych decyzji WZ, dla szczególnie
wartościowych przyrodniczo, rolniczych terenów Doliny
Łomiankowskiej. Utrzymanie tych tendencji doprowadzi
nieuchronnie do nieodwracalnych zmian w ekosystemie.
KOGO WSPIERA BURMISTRZ?
Co ważne dla wielu z tych obszarów powstały plany miejOkazało się jednak szybko, że inwestorzy zyskują
wsparcie. Nadeszło ono z zupełnie niespodziewanej
KIERUNEK POLITYKI PRZESTRZENNEJ scowe. Nie są one jednak przedkładane Radzie Miejskiej
strony. Ich sprzymierzeńcem stał się Burmistrz ŁomiaNie można w tych okolicznościach pominąć pytania pod głosowanie. Sytuacja taka prowadzi do fatalnych
nek, który dostępnymi mu metodami, zaczął wspierać o kierunek polityki przestrzennej realizowanej przez w skutkach zmian w przestrzeni urbanistycznej Łomianek.
Realizowana tam zabudoich zamierzenia! Nie zmieniły tego stanu, ani rzeczowa Burmistrza. Czyj interes
wa powstaje w praktyce w
argumentacja przeciw nim, ani zdecydowany sprzeciw jest w niej reprezentowaDla wielu obszarów powstały plany
oparciu o decyzje WZ. Kieze strony mieszkańców. W konsekwencji, Burmistrz ny? Jak się mają te decyzje
miejscowe. Nie są one jednak
runki polityki przestrzennej
wydał propozycję decyzji o warunkach zabudowy, do zasad polityki zrównoprzedkładane Radzie Miejskiej pod
jakie wynikają z tych decya następnie, niezwłocznie po uzyskaniu od inwestora ważonego rozwoju? Kto
głosowanie. Sytuacja taka prowadzi
zji, podobnie jak w opisysugestii co do jego oczekiwań, drugą, znacznie dalej w jej realizacji będzie redo fatalnych w skutkach zmian
wanym szczegółowo przyidącą. Tym razem była to decyzja ostateczna, i co istot- prezentował interes mieszne, w pełni dewelopera satysfakcjonująca. Zapadła ona kańców? Dlaczego o losach
w przestrzeni urbanistycznej Łomianek. padku Osiedla Prochownia,
nie pokrywają się z kierunmimo wyników przeprowadzonej wcześniej analizy przedsięwzięć, istotnych dla
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania tere- funkcjonowania całego miasta, rozstrzygają decyzje kami polityki przestrzennej zapisanej w studium. Miasto
nu, która wykazała, iż w razie jej podjęcia dojdzie do o warunkach zabudowy, a nie studium i plany miejsco- zabudowywane jest chaotycznie, co skutkuje pogłębiazłamania podstawowej zasady kształtowania harmo- we? Dlaczego publiczne pieniądze, których brakuje niem problemów infrastrukturalnych. Wypada więc zapynii w przestrzeni urbanistycznej, wynikającej z ustawy nawet na te najbardziej niezbędne przedsięwzięcia, tać ponownie, w czyim interesie leży podtrzymywanie tak
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
mają wspierać inwestycje dewelopera, szczególnie niekorzystnych tendencji? Czy reprezentowany jest tu ingdy przyniosą one dalsze pogłębienie problemów teres większości mieszkańców Łomianek, czy może chodzi
zaspokojenie aspiracji inwestora infrastrukturalnych? Wątpliwości pozostających bez tu, jak twierdzi wielu, o interes nielicznej grupy inwestorów
Jak się okazało, dopuszczone przez Burmistrza pa- odpowiedzi jest jak widać bardzo wiele. Stanowczo oraz właścicieli zainteresowanych obrotem gruntami?
Elementarna uczciwość wobec mieszkańców nakazurametry nowej zabudowy przekraczają nawet 10-cio zbyt wiele.
je uporządkowanie polityki przestrzennej miasta i gminy
krotnie średnie wartości występujące w jej otoczeniu!
Zaakceptowano je dzięki szczególnej interpretacji
KONSEKWENCJE DLA CAŁEGO MIASTA przez niezwłoczne przystąpienie do tworzenia przez Burprzepisów, możliwej do zastosowania wyłącznie w poNajwyższy niepokój budzi fakt wydawania decyzji o WZ mistrza planów miejscowych, a następnie przyjmowanie
stępowaniu o WZ. Nie uzasadniał jej ani interes spo- w sytuacji gdy dla terenów tych tworzony jest plan miej- ich w formie uchwał przez Radę Miejską. I nie chodzi tu
łeczny, ani tym bardziej obowiązek prawny. Burmistrz scowy. Dzieje się to w sytuacji ewidentnego spowalniania o puste deklaracje, których nie brakowało w przeszłości,
zastosował ją z własnej inicjatywy. Jego celem było bo- planu metodami administracyjnymi. Nie wiadomo dlacze- lecz o realne działania, niezbędne dla prawidłowego rozwiem zaspokojenie aspiracji inwestora, co sam zresztą go dopiero teraz przedłożono do zaopiniowania Komisji woju miasta i gminy.
potwierdził w uzasadnieniu swej decyzji. Na tym jed- ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Rady
Apeluję więc do wszystkich Państwa, mieszkańnak nie koniec. Zgodnie z przyjętą koncepcją, inwesty- Miejskiej jego pierwszą wersję. Niedawna prezentacja
cja ta „rozleje” się poza granice działki. Korzystać bę- tego planu, który co gorsze jest sprzeczny ze studium, za- ców Łomianek, byście zaangażowali się w rozwiądzie ona z ciągów komunikacyjnych przeznaczonych kończyła się pełną kompromitacją jego autorów. Nie byli zywanie problemów i zjawisk, które starałem się
dla klientów, służb zaopaoni bowiem w stanie logicz- zasygnalizować. Wywieranie stałej presji na władze
trzenia oraz oczyszczania
nie uzasadnić zaproponowa- miasta, by te tworzyły plany miejscowe, jest naszym
Nie można w tych okolicznościach
planowanego kompleksu,
nych przez siebie rozwiązań. obywatelskim obowiązkiem. Nie liczmy na to, że
pominąć pytania o kierunek polityki
poprowadzonych uliczkaPrzyznali bezkrytycznie, że problemy powodowane ich brakiem ominą nas lub
przestrzennej, realizowanej
mi osiedlowymi. Zachozałożenia dla znacznej części rozwiążą się same. Pamiętajmy, że ci którzy są beneprzez Burmistrza. Czyj interes jest
dzi tu ewidentna kolizja
planu, w przedłożonym Ko- ficjentami obecnego „systemu” wyspecjalizowali się
z funkcjami osiedla mieszmisji kształcie, zaczerpnięto w funkcjonowaniu w tych realiach. Naiwnością byłow niej reprezentowany?
kaniowego. Przy podejz kontrowersyjnego projektu by liczenie na ich dobrowolną rezygnację z przewamowaniu decyzji pominięto zupełnie uwarunkowania decyzji o warunkach zabudowy, otrzymanego od Bur- gi, jaką nad nami obecnie posiadają.
związane z zapewnieniem mieszkańcom bezpieczeń- mistrza! Nie obiektywna i merytoryczna ocena uwarunDariusz Dąbrowski
stwa pożarowego. Zignorowano jej konsekwencje kowań dla tworzonego planu miejscowego, wynikająca
Przewodniczący Zarządu
dla układu komunikacyjnego miasta. Przedsięwzięciu z wymagań ustawy oraz studium, lecz WZ-ka, która powinOsiedla Łomianki Prochownia
temu towarzyszyć ma ogromny parking, dla setek na pozostawać poza zainteresowaniem urbanistów, stała

Więcej na www.urbanistyka.lomianki.info
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POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
ODPOWIEDŹ RADNYCH NA STANOWISKO KPN
W SPRAWIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ NA OBSZARZE MIASTA I GMINY ŁOMIANKI
Szanowna Redakcjo,
W imieniu Radnych uprzejmie proszę o zamieszczenie na portalu i w najbliższym numerze
Łomianki.Info tekstu będącego odpowiedzią na zamieszczone w GŁ stanowisko KPN w sprawie
gospodarki przestrzennej na obszarze Gminy Łomianki. Tekst ten, zgodnie z dobrą praktyką
dziennikarską, powinien być zamieszczony w Gazecie Łomiankowskiej.pl, jednakże pomimo
dwukrotnie adresowanych do redakcji próśb nie doczekaliśmy się żadnej reakcji w tej sprawie.
z poważaniem Wojciech Berger
Łomianki, 04.10.2013 r.
W 33 numerze „Gazety Łomiankowskiej.pl” z 30.08.2013 r.
ukazały się fragmenty stanowiska Kampinoskiego Parku
Narodowego w sprawie gospodarki przestrzennej na obszarze Gminy Łomianki.
W naszej opinii dobre intencje KPN, idące w kierunku
zatrzymania chaotycznego i niekontrolowanego rozwoju Łomianek leżących w otulinie KPN, zostały przez kogoś
zmanipulowane. Nieprawdziwa jest bowiem informacja, że
łomiankowscy radni i Komisja Planowania Przestrzennego
blokują uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego. Ta manipulacja wpisuje się w serię kłamliwych informacji i półprawd, obarczających winą radnych za wszystkie
niepowodzenia oraz pokazywanie ich w negatywnym świetle jako blokujących wszystkie inicjatywy burmistrza.
W serii tego manipulowania opinią publiczną mieliśmy już:
– sprawę budowy szkoły w Dąbrowie,
– łamanie prawa przez radnych,
– odwodnienie Łomianek itp.
Teraz, zręcznie wykorzystując zniecierpliwienie i niezadowolenie KPN, spowodowane brakiem postępu w uchwalaniu planów zagospodarowania przestrzennego, po
raz kolejny próbuje się zrzucić winę na radnych.
Prawda natomiast jest taka, że od momentu podjęcia
przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do zmian
w studium zagospodarowania przestrzennego zablokowane zostały przez Urząd Miejski w Łomiankach wszystkie, w dużej części już przygotowane, plany. Dzieje się tak
mimo wcześniejszych zapewnień Burmistrza Łomianek,
że uchwała o zmianach studium nie zatrzyma procesu
uchwalania planów.
Burmistrz nie przedkłada Radzie żadnych nowych planów ponieważ ulega presji agresywnej i hałaśliwej grupy
właścicieli gruntów i deweloperów. Grupa ta chciałaby
zabudować Łomianki po sam wał wiślany, nie biorąc pod
uwagę zasad zrównoważonego rozwoju oraz braku infra-

struktury drogowej, kanalizacyjnej i oświatowej, nie wspominając już o bezpośrednim zagrożeniu powodzią.
Taka polityka niesie za sobą katastrofalne skutki dla
całej gminy i będzie niekorzystnie wpływać na środowisko
w strefie otuliny KPN.
Chcielibyśmy zapewnić Pana Dyrektora Jerzego Misiaka
i całą dyrekcję KPN, że zdecydowana większość radnych
Rady Miejskiej w Łomiankach jest poważnie zaniepokojona
żywiołowo wydawanymi ostatnio warunkami zabudowy,
powodującymi chaotyczną, nieprzemyślaną zabudowę
Łomianek. Będziemy wspierać zarówno Pana, jak i działania wszystkich innych czynników i grup społecznych w akcji
„Stop chaosowi i brzydocie w zabudowie Łomianek”.
Od Burmistrza Łomianek oczekujemy i domagamy się
pilnego przedłożenia Radzie gotowych już planów i przyspieszenia prac nad tworzeniem nowych.
W zamieszczonych w „Gazecie Łomiankowskiej.pl”
fragmentach autorzy listu (KPN) piszą o głosach rzekomej
krytyki ze strony Komisji Planowania Przestrzennego, zarzucającej KPNowi „destruktywną rolę w zakresie rozbudowy Łomianek”. Przytoczona została tu także statystyka,
pokazująca bardzo niski procent (1,78) nie uzgodnionych
przez dyrekcję KPN wniosków dotyczących warunków zabudowy, złożonych przez Burmistrza Łomianek.
Otóż paradoksalnie uważamy, że prowadzona przez
KPN polityka w tym zakresie jest za mało restrykcyjna,
a procent nie uzgodnionych wniosków powinien być
znacznie wyższy.
Większość mieszkańców Łomianek, w tym radnych, jest
w pełni świadoma dobrodziejstw płynących z bliskiego sąsiedztwa z Kampinoskim Parkiem Narodowym. Jesteśmy
też przekonani o konieczności jego ochrony, wraz ze strefą
otuliny, ponieważ park narodowy o takiej powierzchni,
w bezpośredniej bliskości aglomeracji warszawskiej, jest
dobrem najwyższego rzędu i powinien być w sposób priorytetowy chroniony.
Zapomnijmy jednak o przeszłości, a skoncentrujmy się
na przyszłości. Podpisani niżej radni Rady Miejskiej w Ło-

miankach deklarują pełne poparcie i współpracę w działaniach KPNu, zmierzających do zahamowania chaotycznej
i nieplanowej zabudowy otuliny KPN na terenie gminy
Łomianki, w tym działania na rzecz szybszego uchwalania
planów zagospodarowania przestrzennego. W sprawach
tych jesteśmy gotowi do spotkania z dyrekcją KPN, celem
szczegółowego omówienia form współpracy.
Tekst powyższy podpisali radni Rady Miejskiej
w Łomiankach: Wojciech Berger, Marcin Etienne, Jan
Grądzki, Kamil Kaczyński, Katarzyna Kućkowska,
Sylwia Maksim-Wójcicka, Jan Mazan,
Renata Nawotka, Grzegorz Porowski, Tomasz Rusinek,
Ewa Sidorzak, Henryk Staniak, Piotr Wolanin
PISMO DYREKTORA KPN
DO RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
Izabelin, dnia 23.10.2013 r.
Szanowni Państwo,
Informuję, iż stanowisko Parku w sprawie gospodarki przestrzennej na obszarze miasta i gminy Łomianki, którego fragmenty ukazały się w Gazecie Łomiankowskiej, stanowiło nasz wyraz zatroskania w/w
sprawami.
Właściwy, zrównoważony rozwój gminy to
przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego poziomu życia mieszkańców. Właśnie taki rozwój może być
realizowany tylko poprzez dobre miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniające potrzeby mieszkańców, ale i realia środowiskowe. Takie
zagospodarowanie obszaru gminy będzie z pewnością korzystne również dla przyrody KPN. Możliwości
zasadniczego wpływania przez KPN na kształtowanie
zagospodarowania przestrzennego w otulinie parku
narodowego są prawnie bardzo ograniczone. Szczególnie, gdy to zagospodarowanie postępuje poprzez
wydawanie pojedynczych decyzji administracyjnych,
tzw. warunków zabudowy.
Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy pismo
radnych. Uważamy, że tylko wspólne działania władz
gminy, radnych i mieszkańców mogą zagwarantować
ich skuteczność na rzecz rozwoju zrównoważonego.
Liczymy na takie działania.
Z poważaniem
DYREKTOR
Jerzy Misiak

CENZURA W IN F O K I O S K AC H ?
C
E
N
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R
A

Do blokady kont i kasowania komentarzy na oficjalnym profilu Urzędu Miejskiego na portalu społecznościowym już chyba wszyscy się przyzwyczaili. Braku odpowiedzi na pytania
kierowane do Urzędu np. w sprawie „rewolucji śmieciowej”
czy spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym
– doświaczamy na własnej skórze od dłuższego czasu. Jednak sygnały o zablokowaniu dostępu do portalu www.
LOMIANKI.INFO w Infokioskach usytuowanych m.in. przy
Urzędzie Miejskim i ICDSie otrzymaliśmy od ździwionych
tym faktem mieszkańców, chcących sprawdzić co się dzieje w naszej miejscowości, korzystając z niezależnych stron
LOMIANKI.INFO.
Sprawdziliśmy i faktycznie informacje mieszkańców potwierdziły się. Potwierdził to też przypadkowy spotkany pracownik UM
Łomianki. W związku z powyższym, i mając na uwadze fakt, że
Infokioski są własnością publiczną, nie prywatną, postanowililiśmy wystosować do Burmistrza Łomianek wniosek o udzielenie
informacji publicznej, prosząc o „wskazanie przyczyn i podstawy
prawnej takiej decyzji”.
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Odpowiedź otrzymaliśmy w terminie przewidzianym ustawą
o dostępie do informacji publicznej, tj. 14 dni, jednak sama jej
treść nie jest odpowiedzią na zadane pytanie. Brzmi: „...treściami udostępnianymi dla mieszkańców na infokioskach zarządza
Referat Promocji”.
Nie podejrzewamy, aby Burmistrz Łomianek miał problemy ze
zrozumieniem sformułowania „proszę o wskazanie przyczyn
oraz podstawy prawnej”, więc domniemujemy, że odpowiedź,
podpisana przez kierownika Referatu Informatyki, jest zwyczajną
pomyłką, o której sprostowanie wystąpiliśmy ponownie, na piśmie do Burmistrza Łomianek, który nadzoruje działania Urzędu
i wszystkich referatów.
O dalszych losach sprawy będziemy informować na łamach www.
LOMIANKI.INFO.
Przy okazji tej sprawy warto zastanowić się nad tym, czy
mieszkańcy powinni bagatelizować tego typu działania Burmistrza czy może powinni baczniej przyglądać się cenzorskim
zapędom władzy?
redakcja@lomianki.info

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

Warszawskiego Zachodniego

W tym roku przypada 15 rocznica
utworzenia Powiatu Warszawskiego
Zachodniego. W minioną niedzielę,
13 października, w hotelu Mazurkas
w Ożarowie Mazowieckim odbyła się
uroczysta gala, podczas której podsumowano lata działalności, pochwalono się dokonaniami, wskazano cele na
przyszłość, a także wręczono medale
i odznaczenia.
Dyplom uznania z okazji 15. lecia Powiatu Warszawskiego Zachodniego z podziękowaniem za zasługi oraz działalność na rzecz rozwoju Województwa Mazowieckiego otrzymał m.in. przedstawiciel naszego miasta, radny powiatowy Edward
Wołyński. Wyróżnienie to zostało przyznane radnym ze stażem minimum 3 kadencji. Edward Wołyński na przestrzeni tych lat pełnił funkcję członka Zarządu oraz przewodniczącego Rady.

Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego” otrzymała także
mieszkanka Łomianek, pani Ewa Pustoła-Kozłowska. Pani Ewa jest członkinią
stowarzyszenia Nasze Łomianki, autorką i współautorką wielu książek oraz opracowań i artykułów o historii Łomianek oraz innych miejscowości Powiatu (m.in. „Dawne
Łomianki: historia, ludzie, zabytki”, „Spacerownik po Łomiankach”, "Dawne Łomianki”,
czy wydana ostatnio pozycja „Stare Babice na przestrzeni wieków”). Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.
Łomianki były reprezentowane na uroczystości przez obecnych radnych
Powiatu: Magdę Wójcicką, Edwarda Wołyńskiego, Marcina Kolwasa, Wiesława
Bochenka. Na uroczystość przybyli też byli burmistrzowie Łomianek: Łucjan Sokołowski oraz Wiesław Pszczółkowski, byli radni powiatowi: Anna Dawidowicz,
Alicja Lachman Fraj, Jan Grądzki, Tadeusz Kordek, Marcin Zamoyski, Jerzy Serzysko, Józef Wierzbicki.

ZIELONE DO GPSZOK
Listopad jest ostatnim miesiącem wywozu odpadów zielonych przez firmę
SITA. Na czas zimy, co zrozumiałe, wywóz ten jest zawieszony.
Odpady te (tj., liście, skoszona trawa i inne) odbierane są z posesji raz w miesiącu.
Dla niektórych to „raz w miesiącu” już minęło, a można zakładać, że jeszcze trochę
zielonych nieczystości zbierze się w naszych ogrodach, nie wszystkie drzewa zgubiły już liście.
Na szczęście odpady zielone z naszych posesji oraz inne niepotrzebne w domu
graty, w tym także elektrośmieci, możemy samodzielnie wywieźć do punku odbioru odpadów – do GPSZOKu.
Można to zrobić w dni robocze, w godzinach 10-18, oraz w soboty 10-14. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik GPSZOK po wcześniejszym zweryfikowaniu ich
zgodności z wykazem.
Ważną informacją jest, że muszą być to odpady wyselekcjonowane, nie zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady przyjmowane są tylko od mieszkańców
gminy Łomianki po okazaniu dowodu zamieszkania.
//am.

Więcej na www.smieci.lomianki.info
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Łomianki
już na pewno są miastem!
Chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę, że 29 listopada 2013 r. minie pierwsza rocznica doniosłego wydarzenia, które podobno stało się symbolicznym momentem faktycznego przekształcenia Łomianek w miasto.
Oczywiście chodzi o pierwszą rocznicę otwarcia w Łomiankach hipermarketu Auchan. To
właśnie rok temu usłyszałem od jednego z mieszkańców, wracającego z pierwszych promocyjnych zakupów: „No to teraz nareszcie mogę wszystkim mówić, że mieszkam w mieście”. Zrozumiałem wtedy trzy sprawy: po pierwsze – że obciachem jest mieszkanie nie
w mieście, po drugie – że wyznacznikiem „miejskości” jest hipermarket, a po trzecie – że
można mieć taki problem.
Miesiąc później musiałem częściowo zweryfikować punkt drugi, bo pewien młody człowiek powiedział mi z lekceważeniem: „Myślałem, że te Łomianki są miastem, a u was jest jak
na wsi – nie śpiewa się hip-hopu i nawet McDonald’sa nie macie”. Wtedy faktycznie jeszcze
McDonald’sa nie mieliśmy. Teraz już mamy. Brakowało więc tylko hip-hopu, ale to udało mi
się właśnie załatwić (tekst trochę hip-hopowej piosenki o Łomiankach poniżej). A zatem
dla wszystkich, którzy mieli z tym problem i którym jest to do czegoś potrzebne, mam
dobrą informację: Łomianki są miastem! Spełniają już wszystkie nieformalne kryteria. Te
formalne spełniły już dawno. Ba, można nawet powiedzieć, że od lat Łomianki są (w jakimś
sensie) miastem uniwersyteckim, skoro działa tu jeden z wydziałów UKSW.
A teraz samokrytyka. Nigdy nie byłem entuzjastą budowy w Łomiankach Hipermarketu.
Podejrzewam nawet, że chyba to mnie miał na myśli burmistrz Dąbrowski, gdy podczas
otwarcia Auchan wspominał, że budowie tego obiektu towarzyszą nastroje „podsycane
z powodu czystej zawiści przez niewielką grupę bez poparcia społecznego”. I dodał też
coś o marazmie, bezruchu oraz starej bylejakości. Zarzut podsycania i braku poparcia społecznego oczywiście przyjmuję, ale wobec kogo lub czego miałaby być ta zawiść i co ma
hipermarket do zrywania z bylejakością?
Dziś, po roku mogę stwierdzić, że przyzwyczaiłem się do Auchan. Nawet doceniłem kilka
jego zalet. Staram się w Auchan „pokazywać” i czasem coś kupować, żeby w razie czego
nie było zarzutów (i moich wyrzutów sumienia), że nie dbałem o „miejskość” Łomianek. Ale
szczerze mówiąc, w chwilach słabości (jednak bez żadnej zawiści) nadal trochę wspieram
marazm i bezruch innych łomiankowskich punktów handlowych.
Juliusz Wasilewski

Hip-hop Łomianki

15 lat Powiatu

KOCH
A

Jadę sobie Ełką i patrzę przez szybę,
obskurne reklamy na parkanach widzę ,
Bazgroły na murach, tektury, ceraty,
A tam wisi baner zrobiony ze szmaty:
„Kupujcie eleganckie urządzenia szwedzkie”.
Tak, tak, to Łomianki – miasto uniwersyteckie.
Biegnie jakaś laska z podgryzionym gardłem,
Koleś w gumofilcach goni ją zajadle.
Piana leci z pyska, ze złości aż blady,
Czyli samorządu toczą się obrady Jakiś wniosek upadł lub miał akceptację…
Tak, tak, zaraz burmistrz odczyta laudację.
A tam jakieś dymy przy papieskim głazie –
Grupy aktywistów dają se po razie,
Ci chcą odrolnienia, tamci nie chcą trasy.
Burmistrz im z podatków już kupił kiełbasy,
Więc idą na tańce, wszyscy są szczęśliwi,
Tak, tak to Łomianki, niech cię nic nie dziwi.
Ełka jedzie dalej, ktoś czyta gazetę –
Każą nienawidzić, żeby było lepiej.
Duszno w autobusie, wytrzymać nie mogę.
Na rondzie szambiarka tarasuje drogę,
Cieknie z niej na chodnik, bo dziurawa beczka…
Tak, tak to Łomianki, brakuje powietrza.
Uciekam więc z Ełki, idę w stronę rzeki,
Dziewczyny z rowerów rozdają uśmiechy,
Warto się zagapić, trawy pachną rajem,
Ktoś chodzi po Wiśle, może mi się zdaje…
Z nieba spada gwiazda, zaciskam ją w ręce,
Tak, tak, to Łomianki, czasem bywa pięknie.
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Trochę bardziej niż być…
Wieczór wspomnień o Alicji Kretkiewicz-Grąbczewskiej w Domu Kultury w Łomiankach.

Minęło pięć lat od czasu, gdy pożegnaliśmy moją Mamę – Alicję Kretkiewicz-Grąbczewską, która pełniła
liczne funkcje w naszej gminie jako: instruktorka kultury w GOPiK-u, nauczycielka-polonistka i dyrektorka
dwóch szkół podstawowych oraz redaktorka „Gazety Łomiankowskiej”.
Była również autorką wielu wierszy i legend Mazowsza, które ukazywały się w lokalnej prasie: w „Gazecie
Łomiankowskiej”, „Tygodniku Nowodworskim” czy „Magnificacie”. Swoje wiersze czytała w audycjach radiowych, uprawiała również malarstwo. Od najmłodszych lat imponowała mi swoją nietuzinkowością.
Zapragnęłam więc zaprosić mieszkańców Łomianek do Domu Kultury na wieczór, podczas którego mogliśmy powspominać Alicję Grąbczewską poprzez: odsłuchanie Jej głosu z audycji radia „Mazowsze” w legendzie „O Ćwikowej górze” (której Mama jest autorką), obejrzeć wystawę Jej obrazów, posłuchać wierszy
recytowanych m.in. przez Jej uczniów czy wysłuchać koncertu piosenek napisanych przez moją Mamę.
Mama była bardzo lubiana przez dzieci i młodzież. Podczas moich lat szkolnych niejednokrotnie absolwenci lub
uczniowie mojej Mamy przekazywali przeze mnie pozdrowienia oraz wyrazy szczerej sympatii dla Niej. Wspominam
również szczególnie miło, kiedy będąc dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym malowała w domu
obraz dla szkoły. Miałam wówczas 9 lat i asystowałam Jej przy tym obrazie podając farby. Obraz jest pokaźnej wielkości i nawiązuje do lektury „Na jagody” Marii Konopnickiej, czyli patronki szkoły. Obraz do dziś zdobi szkołę. Dzięki
przychylności szkoły, która wypożyczyła obraz, mogliśmy go również obejrzeć na wystawie w DK.
Odkąd pamiętam Mama pisała piosenki. Śpiewałyśmy je często razem przy
akompaniamencie gitary. Właściwie była to poezja śpiewana. Do Jej ulubionych
należał utwór „Nadaremno”, który powstał z wiersza pochodzącego z Jej tomiku
„Marzenie”, opublikowanego jeszcze przed moim urodzeniem. Natomiast moimi
ulubionymi są: „Piosenka o dorastaniu” oraz „Pytania Gauguina”. Ten drugi utwór
jest bardzo egzystencjalny i dotyczy nas wszystkich, niezależnie pod jaką szerokością geograficzną się znajdujemy. Te i inne utwory autorstwa Mamy postanowiłam wykonać tego wieczoru przy akompaniamencie pianina.
Moje wciąż żywe wspomnienia o Mamie oraz bogata twórczość, którą po sobie pozostawiła, skłoniły mnie do refleksji i napisania książki, pt. „Trochę bardziej
niż być…”, czyli o kobiecie, która miała liczne pasje i pragnęła żyć pełniej. Chciałam nakreślić choć po części bogatą osobowość Mamy, zawierając w publikacji
Jej wiersze oraz piosenki, baśnie i legendy o ziemi łomiankowskiej, a także zdjęcia obrazów olejnych pędzla Mamy.
Mama posiadała również duży talent pedagogiczny i organizacyjny przejawiający się w pracy na różnych stanowiskach oświatowych, a także zamiłowanie do polonistyki i lektur, czego wyrazem była współpraca z młodzieżą
w teatrzykach szkolnych „Śnieżka” czy „Koło żywego słowa”, których była inicjatorem. Chętnie dzieliła się swą wiedzą
i doświadczeniem, angażowała się w lokalne działania oraz podejmowała ciekawe przedsięwzięcia.
O tym wszystkim można przeczytać w mojej książce, jak również dowiedzieć się jaki wpływ miała Mama na kształtowanie mojej osobowości, a także przeczytać szereg wspomnień od uczniów Mamy, przyjaciół i osób, z którymi
współpracowała.
Milena Grąbczewska

> > > > > > > > > Foto i video relację z Wieczoru wspomnień zobacz na portalu www.LOMIANKI.INFO

Budowa ogrodzenia
na Cmentarzu Ewangelickim
Piękna pogoda w październikowe soboty sprzyjała pracującym
przy budowie ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego
w Dziekanowie Leśnym. Jest szansa, że uda się ukończyć
ogrodzenie jeszcze w tym roku. Wiosną przystąpimy do
porządkowania zniszczonych grobów.
Stowarzyszenie NASZE ŁOMIANKI, fot. Tomasz Sienicki
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„Pamiętam z gazety wymyśloną przez Alicję legendę o Jeziorze Kiełpińskim. Czasem powiadamiała mnie o ukazaniu się jej artykułów. Kiedy
była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, na ścianach
korytarzy pojawiły się wielkie obrazy malowane przez dzieci. To był oczywiście pomysł Alicji”.
Tomasz Sienicki (pracownik GOPiK-u, instruktor IT i kinooperator)
„Panią Grąbczewską można porównać do dyskretnego ogrodnika, który
nie nawoził, nie przycinał, a jedynie dawał rosnąć i rozwijać się”.
Michał Naftyński (socjolog, psycholog biznesu, coach)
„Przy Pani Alicji wszystko to, co trudne i nudne, stawało się proste i ciekawe”.
Sylwia Czarnocka (absolwentka SP w Łomiankach)
„Rozwijając wówczas kolejny projekt „siostrzanych miast”, wybrałem
właśnie szkołę w Łomiankach jako miejsce współpracy na szczeblu
szkoły. Pani Alicja akceptowała pomysł współpracy między szkołami
Highland Elementary School w Columbia Heights (Washington, USA),
a Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach (…)
Podjęliśmy również dwukierunkową współpracę ze szkołą dyplomatów
amerykańskich wraz z gronem pedagogicznym i młodzieżą. Pani Alicja
odegrała dużą rolę w finalizacji tego przedsięwzięcia i te kontakty były
wówczas bardzo potrzebne dla upamiętnienia zestrzelenia przez wojska
niemieckie amerykańskiego samolotu, w postaci tablicy pamiątkowej na
budynku szkoły w Dziekanowie Leśnym”.
Ryszard Szcześniak (inicjator upamiętnienia śmierci amerykańskich lotników z zestrzelonego w Dziekanowie Leśnym samolotu
niosącego pomoc Powstańcom Warszawskim oraz Przewodniczący
Społecznej Komisji Siostrzanych Miast Columbia Heights USA)
Książkę „Trochę
bardziej niż żyć –
wspomnienia o Alicji
Krętkiewicz-Grąbczewskiej” można
nabyć w Księgarnii
„Świętej Rodziny” przy
ul. Warszawskiej 121
(przy kościele
św. Małgorzaty
w Łomiankach)
oraz Domu Kultury
w Łomiankach
przy ul. Wiejskiej 12a

Nie ustaję w poszukiwaniach

Rozmowa z Martą Skolmowską, farmaceutką, mieszkanką Dziekanowa Leśnego
Powszechnie wiadomo, że pomimo tak modnych ostatnio działań proekologicznych, coraz szybszy postęp cywilizacyjny sprawia, iż środowisko,
w którym żyjemy jest zatrute. Rosnąca w nim zawartość toksyn, w tym ołowiu, ma niekorzystny wpływ na nas, nasze zdrowie, rozwój naszych
dzieci. Ten sam postęp sprawia, że naukowcy w swoich laboratoriach poszukują najskuteczniejszych metod, które zahamowałyby ten niekorzystny wpływ czynników na nasze organizmy. Z jednej strony są to metody nowoczesne, z drugiej oparte na dawnych, sprawdzonych przed wiekami
tradycjach, ale wzmocnionych możliwościami współczesnej nauki i techniki.
Takim właśnie metodom poświęcone było sympozjum, które odbyło się 19 października br. w auli ICDS w Łomiankach. Jego temat brzmiał: „Zdrowie oraz sukces intelektualny Twój i Twojego dziecka dzięki EEG Biofeedback i suplementacji”. Podczas sympozjum wielu uznanych naukowców
z Polski i z zagranicy w bardzo przystępny sposób opowiadało, za pomocą jakich metod można wspomagać siebie i swoje dzieci, zarówno te
zdrowe i uzdolnione jak i te, które mają problemy ze zdrowiem, nauką czy zachowaniem. Organizatorką tego sympozjum była pani Marta Skolmowska, właścicielka Centrum Ziołolecznictwa Wilcaccora w Łomiankach.
Twój pomysł na taki rodzaj spotkań ludzi z natyfikatach uznawanych w świecie. W swojej
ukowcami na temat zdrowia?
ofercie posiadam również produkty fińskie
i oczywiście polskie. Nie ustaję w poszuki- – Z naukowcami współpracujemy prawie od
zawsze. Oni chętnie dzielą się swoją wiewaniach preparatów, które mogą być podzą i doświadczeniem. Szkoda z tego nie
mocne ludziom borykającym się z różnymi
skorzystać. Nieocenioną pomocą służą mi
problemami zdrowotnymi. Muszę pochwaprof. dr hab. Mieczysław Kuraś z Uniwersylić się, że produkujemy już własne prepatetu Warszawskiego i prof. dr hab. Krzysztof
raty o unikalnych w świecie połączeniach
Gulewicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej
składników, np. peruwiańskiej kory Uncaria
PAN w Poznaniu, a także dr Krzysztof Błecha
tomentosa, czyli vilcacory, z zarodnikami
z Centrum Ziołolecznictwa w Żywcu.
chińskiego grzyba Reishi. Naszą absolutną
nowością jest krem z Reishi działający od– Na sympozjum była mowa o metodzie EEG
mładzająco na skórę.
Biofeedback. Jej nazwa brzmi nieco tajemniczo i kojarzy się raczej ze sterylnym labo– Czy do Centrum trafia wielu pacjentów i z
ratorium. Jednak to tylko pozory. Owszem,
czym się zgłaszają?
metoda wyszła z laboratoriów NASA, ale jest
– Mamy wielu pacjentów, głównie z chorobaobecnie dostępna na całym świecie, aby słumi cywilizacyjnymi, skórnymi, ale najwięcej
żyć poprawie kondycji mózgu zarówno ludzi
z chorobami nowotworowymi.
zdrowych jak i chorych. Czy możesz krótko
wyjaśnić na czym ona polega i komu może
– Macie jakieś sukcesy w ich leczeniu?
pomóc?
– Najlepszym dowodem na skuteczność naszych preparatów jest to, że w marcu przy- – Ludzki mózg wytwarza fale elektomagnetyczne o określonych częstotliwościach.
szłego roku będziemy obchodzić 20-lecie
Jeśli występuje niedobór lub nadmiar fal
działalności. Nosimy się też z zamiarem wyo pewnych częstotliwościach, dochodzi do
dania książki o wyleczeniach i poprawach
różnych dysfunkcji lub problemów z konzdrowia naszych pacjentów.
centracją, nauką czy zachowaniem. Sto– Ale w swojej ofercie masz nie tylko zioła z Peru?
sując EEG Biofeedback uczymy mózg
– Szukając dalej nawiązałam kontakt z chiń- – Sympozjum, które odbyło się w Łomiankach,
prawidłowych wzorców dla swoich fal.
było już kolejnym, jakie zorganizowałaś. Skąd
ską firmą o bogatych tradycjach i wielu cer– Z wykształcenia jesteś farmaceutką, ale od
lat prowadzisz w Łomiankach Centrum Ziołolecznictwa. W tej chwili jesteś jedyną w Polsce
autoryzowaną dystrybutorką ziół z IPIFA, czyli
Peruwiańskiego Instytutu Fitoterapii Andyjskiej im. Edmunda Szeligi w Limie. Jak to się
stało, że zainteresowałaś się fitoterapią i dlaczego nawiązałaś współpracę akurat z IPIFA?
– W moim rodzinnym domu zainteresowanie
ziołami było od zawsze. Na półce stało wiele
książek o ziołach, m.in. ojca Klimuszki, Marii
Treben. Prowadząc firmę promującą zdrowie
często spotykałam się z prośbą o proponowanie ziół wspomagających leczenie. Szukając roślin leczniczych z czystych terenów
świata znalazłam kontakt do IPIFA. Po wielu
rozmowach zdobyłam ich zaufanie i nawiązaliśmy współpracę. W 2009 roku przeszłam
u nich szkolenie. Na miejscu przekonałam
się o tym, o czym wcześniej tylko słyszałam
i czytałam, jak ogromną pracę wykonał nasz
rodak, salezjanin ojciec Szeliga, który przez
ponad 40 lat swojego pobytu w Peru badał
i opisywał terapeutyczne działanie andyjskich i amazońskich ziół, stosowanych od
wieków przez indiańskie plemiona.

Dąbrowa Zachodnia
na szczytACH w Himalajach
Pamiętacie napisy:
„Tu byłem. Józef Tkaczuk”?
A może, równie zabawne:
„Tu byłem – Tony Halik”?

Tu byłem! – to klucz, hasło dla rodaków, bo przecież te napisy często
znajdowały się w miejscach, punktach na mapie świata, w których
polskiego języka nikt nawet nie potrafiłby odróżnić. O zrozumieniu nie
wspominając. Dlatego, kiedy w październiku wybierałem się na wyprawę do Nepalu, poprosiłem swojego przyjaciela, właściciela łomiankowskiej firmy Advertsystem, o wydrukowanie
naklejek z informacją: „Byliśmy tu – Dąbrowa Zachodnia”. Potem pozostało tylko umieścić
je w TeaHouse’ach na szlaku. Myślę, że jeszcze nadarzy się okazja, żeby opowiedzieć co się
działo w trakcie tej nieco zwariowanej przygody. Restauracja Lemon Tree planuje zorganizowanie spotkań, w trakcie których będzie można obejrzeć zdjęcia i wysłuchać wspomnień z podróży, w jakie wybrali się nasi
sąsiedzi... Tymczasem Dąbrowa Zachodnia wspięła się na
szczyty w Himalajach!
JacAr Rostocki

Jest to proces długotrwały, ale efektywny.
Metoda ta przeznaczona jest właściwie dla
wszystkich, zdrowych i chorych. Można
nią pomóc uczniom i studentom w nauce,
sportowcom w osiąganiu lepszych wyników, osobom, które uważają, że wypaliły
się zawodowo, w odzyskaniu kreatywnego
myślenia, a także osobom z zaburzeniami
pamięci czy koncentracji, z ADHD, ADD,
autyzmem, Zespołem Aspergera, agresją,
lękami, natręctwami, po udarach, uzależnionym i wielu innym.
–N
 a sympozjum każdy mógł wypróbować na
sobie działanie aparatury do EEG Biofeedback
i otrzymać okolicznościowy dyplom. Widziałam jak dzieci i dorośli świetnie się przy tym bawili. Czy w Łomiankach jest gdzieś możliwość
zastosowania jej na co dzień?
– W naszym Centrum mamy aparaturę do EEG
Biofeedback i zapraszamy wszystkich do korzystania z dobrodziejstwa jej stosowania.
–D
 ziękuję Ci za rozmowę i gratuluję bardzo
udanego sympozjum. Mam nadzieję, że będą
kolejne i również odbędą się w Łomiankach?
–O
 następnych spotkaniach będziemy na
pewno szeroko informować.
Rozmawiała: Joanna Bojar-Antoniuk

Marvipol Development

Hill Park Apartments
Warszawa Bielany, ul. Pasymska 7

Pragnienie wielu dostępne dla wybranych
W wyjątkowym miejscu Warszawy powstaje
wyjątkowy, kameralny projekt dedykowany
Klientom, którzy poszukują nie tylko wysokiego standardu apartamentowego w bliskiej odległości od centrum Warszawy, ale
także możliwości zamieszkania w lokalizacji
posiadającej cechy spokojnego domu na
przedmieściach Stolicy.
Wyjątkowe miejsce dla wyjątkowych ludzi
Inwestycja powstaje na rozłożystej działce o
powierzchni blisko 2 hektarów, na której wznosi się 13 budynków o zróżnicowanych, niepowtarzalnych kształtach, kubaturze i unikalnych
planach pięter oraz apartamentów. Hill Park
Apartments to luksusowe, czteroapartamentowe domy z elegancką drewniano-kamienną
elewacją łączoną ze szkłem, położone na rozłożystej, zielonej działce. W każdym budynku
znajdują się przestronne, nowoczesne lokale
o powierzchniach od 150 do 230 m². Apartamenty na niskich kondygnacjach korzystają
z sąsiadujących ogródków, zaś te – położone
wyżej – posiadają własne, rozłożyste tarasy.
Inteligentny dom
Oszczędność, wygoda, bezpieczeństwo i elastyczność – te cztery słowa charakteryzują
zainstalowany na osiedlu system Inteligent-

nego Budynku – najnowszy produkt DELTA
DORE i WEKTA. Zastosowane w nim rozwiązania wykorzystujące najnowsze technologie
pozwalają na zdalne sterowanie ogrzewaniem, alarmem i klimatyzacją, dają możliwość
kontroli dostępu ruchu pieszego i kołowego
oraz zapewniają bezpieczeństwo całodobowego monitoringu. Doposażona w specjalne
oprogramowanie 3D recepcja dzięki zaawansowanej technologii pozwala na śledzenie
online w czasie rzeczywistym stanu bezpieczeństwa mieszkań oraz garaży.
Zielone otoczenie
Wiemy, że nic tak nie relaksuje, jak obcowanie z naturą. Dlatego nasz wyjątkowy projekt
zlokalizowaliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych – Lasu Młocińskiego,
Parku Młocińskiego i Parku Nowa Warszawa.
W pobliżu znajdują się także Las Bielański
i Park Leśny Bemowo oraz rozległa Puszcza
Kampinoska. Jest to idealne miejsce zarówno
dla ludzi aktywnych – kochających ruch na
świeżym powietrzu, jak i tych szukających
ukojenia w kontakcie z przyrodą.

www.marvipol.pl | sprzedaz-hpa@marvipol.pl | 22 536 50 95
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Piszemy łomiankowską minipowieść!
Idea słowem się stała...

Projekt „Łomiankowska Powieść” nabrał rumieńców, akcja toczy się wartko, targana podmuchami fantazji
czytelników. Dzięki sugestiom miłośników projektu, zawartym w komentarzach do kolejnych odcinków, pojawiają się wciąż nowe miejsca i postaci. A co wydarzyło się do tej pory?
W Dąbrowie i Dziekanowie odnalezione zostają okrutnie poszatkowane resztki... zwierząt?
Tymczasem do Łomianek przybywa tajemniczy wędrowiec. Raczy się alkoholem w jednej z miejscowych restauracji, a jego zachowanie sugeruje, że czegoś tu szuka. Ale czy jest w Łomiankach po raz pierwszy? Nie sądzimy! Bo
kradł tu już chyba kiedyś serca...
Pojawiły się też demoniczne albinoski (czy będą ważne dla dalszej akcji, czas pokaże). A może ich wcale nie było?
Może to współczesny wariant białych myszek, w wersji na delirkę po Żołądkowej Gorzkiej?
Dodatkowo policja zwiększa czujność w okolicy przeciwatomowego bunkra w Puszczy Kampinoskiej...
Co to się dalej wydarzy?
Śledźcie losy bohaterów, wpływajcie na ich przygody, wskazujcie miejsca, w których powinna toczyć się akcja...
Twórzcie z nami Łomiankowską Powieść!
Swoje pomysły wpisujcie w formie komentarzy do wątku dotyczącego nowego odcinka minipowieści na portalu
www.LOMIANKI.INFO lub wysyłajcie je na: piszemy@lomianki.info.
Marek Olkowicz

***
– Żołądkowa to zło! – Krzysztof masował skronie i próbował skupić wzrok na gołej żarówce wiszącej pod sufitem. Swoją deklarację wygłosił na dźwięk skrzypiących,
otwieranych drzwi.
– Oj tam oj tam – gospodarz najwyraźniej nie podzielał tak skrajnego zdania. – Kupiłem ci browara, możesz zaklinować. Tylko ja... Znaczy, jak chcesz, to pij, ja będę musiał trochę jeździć po Łomiankach, więc, jakby co, mogę ci najwyżej zostawić lustro...
– Dam radę i bez lustra, a za ten łyk złotego nektaru niechaj bogowie cię wynagrodzą – Krzysztof zerwał się z posłania i nieomal wyszarpnął puszkę Kasztelana z rąk
swojego zbawiciela.
– Bogowie? Wyznajesz kilku? Hi hi, jakby się tylko Kiliszek dowiedział...
– Piwo z kieliszka? Lepiej z kufelka, ale nie, nie trzeba, tak sobie pociągnę... – to
mówiąc gość oberwał zamknięcie puszki, jakby to była zawleczka granatu, po czym
z rozpędu opróżnił piwo do połowy. Następnie beknął rozbrajająco i potężnie, a jego
nieogolone oblicze rozjaśnił uśmiech będący ucieleśnieniem rozkoszy.
– Mistrzu, niniejszym stwierdzam, iż uratowałeś mi życie. Najpierw zapewniłeś mi
godny wypoczynek, a teraz faktycznie uratowałeś moje życie. Takich rzeczy się nie
zapomina!
– Dobra, dobra – dobroczyńca wyraźnie czuł się skrępowany wylewnością Krzysztofa, z drugiej jednak strony aż pokraśniał z zadowolenia. – Wspominałeś wczoraj, że
przydałby ci się komputer. Mam takie cudo od córki, z zagranicy. Sam nie korzystam,
bo... tego, no... nie umiem. Ale zaraz przyniosę.
Zanim Krzysztof zdołał wciągnąć spodnie, na stole pojawił się laptop. Na oko miał
ponad pięć lat, ale nic nie sugerowało, że miałby być niesprawny. Po podłączeniu zasilania odpalił natychmiast.
– Super! Gdyby jeszcze tak...
– Internet? Nie ma problemu. – gospodarz wszedł mu w słowo, a w jego ręce pojawiła się karteczka z jakimiś kulfonami, które okazały się hasłem. – Wreszcie się do
czegoś przyda. Mam telewizję z oryndża przez satelitę. To i internet mi dali, ale Bóg mi
świadkiem, w życiu jeszcze tego nie używałem... Chociaż w sumie płacę.
***
Michał, właściciel i zarazem barman z Chillina, otworzył lokal koło ósmej. Jak zwykle po nocy przespanej na kanapie w knajpie, otworzył drzwi od środka, co dawało mu
złudzenie, jakby wychodził przed dom, gospodarsko zachęcając gości, by odwiedzili
jego skromne ściany.
Zmrużył oczy, chroniąc je przed atakiem bezlitosnego słońca. Położył dłonie
w okolicach lędźwi i wygiął całe ciało do tyłu, usiłując naciągnąć kręgosłup, który po
nocy spędzonej w niewygodnej pozycji, wydawał się być masztem namiotu porozkładanym na kawałki. Odgłos, jaki dało się przy tym słyszeć przypominał łamanie
suchej deski. Kiedy z uśmiechem zadowolenia, w jaki przeszedł chwilowy grymas, towarzyszący temu fizjoterapeutycznemu zabiegowi, otworzył oczy, gotów stawić czoła
wyzwaniom kolejnego dnia, wrzasnął z przerażeniem i cofnął się o krok. Przed nim
stały dwie identycznie odziane i w ogóle tak podobne do siebie, że wydające się rozdwojeniem jednego obrazu widziadła. Właściwie były to dziewczyny, można domniemywać, iż bliźniaczki. Jednak ich wygląd sprawiał, że określenie „widziadła” dobrze
opisywał stan faktyczny. Obie były niesamowicie blond. Były tak blond, że musiały być
albinoskami (bo raczej chyba nie posiwiały na widok Michała dokonującego łamania
kręgosłupa). Blond miały włosy, brwi i rzęsy. Ich twarze wydawały się bardzo blade,
a tęczówki oczu na pewno miały krwistoczerwony odcień. Chociaż to akurat trudno
było stwierdzić, jako że nosiły identyczne, ciemne okulary.
Ubrane w skórzane płaszcze, z wystającymi z nich chudymi nogami wyglądałyby
groteskowo, gdyby nie były tak... niesamowite.
Michał cofnął się i zatrzasnął drzwi odcinając się od świata, na którym o tak wczesnej porze poruszały się potwory.
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– Żołądkowa to zło! – pomyślał, sprawdzając, czy drzwi są dobrze zamknięte.
Tymczasem całkiem realne niedoszłe klientki, poszukujące porannej kawy spojrzały na siebie, wzruszyły ramionami i ruszyły wzdłuż Warszawskiej w poszukiwaniu innego lokalu.
***
Czy można nazwać policjantem kogoś, kto po niespełna pół roku szkoły policyjnej
wychodzi na ulicę, wciąż czując się w mundurze jak przebieraniec? Czy „prewencja”,
jako nazwa służby, brzmi dumnie?
– Ty, Przemek, a właściwie po co nas tu wysadzili w tym lesie?
– Mamy obejrzeć teren, widzisz te druty kolczaste, tam, widzisz?
– Nie no, słuchałem przecież na odprawie... Mnie chodzi o to, czy oni sobie z nas nie
robią jaj. Rozumiesz? Ja w sumie nie po to wstępowałem do policji, żeby teraz na wycieczki łazić. Rozumiesz? Dwa, kurde, kroki od stolicy! Rozumiesz? Marszałkowska,
Stare Miasto, Stadion Narodowy... Nawet ta, kurde, tfu-tfu-tfu, Pepsi Arena... A my
w lesie, rozumiesz? Jak jakiś, za przeproszeniem, gajowy!
– Seba, wyluzuj. To jest ciekawe miejsce.
– Taaa... Prawie jak u mnie za stodołą.
– Przymknij się Seba i posłuchaj, co wyguglałem.
Przemek zatrzymał się i przekrzywiając smartfona tak, żeby słońce nie przeszkadzało w odczytywaniu tekstu zacytował:
– Atomowy bunkier dowodzenia w Puszczy Kampinoskiej. Puszcza Kampinoska
kojarzona jest... bla bla bla, o tutaj:
– ... dość ciekawą, kiedyś ściśle tajną budowlę, odporną na atak nuklearny – kwaterę
dowodzenia PRL.
W latach sześćdziesiątych... dobra dobra, no w każdym razie chodzi o to, że wchodzisz na teren tajnej bazy! Czaisz?
– To znaczy jak? Jak tajnej, rozumiesz, jak brama otwarta i w ogóle?
– Nic nie rozumiesz. Tajna ona była. Teraz nie jest tajna, ale to nie znaczy, że jawna.
Wchodzić tu można, sam zauważyłeś. Ale to nie znaczy, że wszystko co tu się dzieje
jest legalne i w ogóle. Kilka pięter w dół, skrytki, zakamarki, praca detektywistyczna.
James Bond normalnie skrzyżowany z Indianą Jonesem. Taki James Jones... albo Indiana Bond...
– Albo porucznik Borewicz. 007 zgłoś się...
– Patrol czwarty zgłoś się!
Z radiotelefonu przy pasku Przemka dobiegł chropawy głos dowódcy.
– Tu czwórka, potwierdzam.
– Jesteście już na miejscu?
– Tak jest, potwierdzam – powtórzył funkcjonariusz.
– Przypominam, macie dokonać tylko zewnętrznych oględzin! Absolutnie nie macie włazić do żadnych piwnic! To jest rozkaz! A raczej, kurrr... dybanek, zakaz! Jak mi
się zgubicie, to nogi z dupy powyrywam i w uszy powkręcam! Jasne!?
– Tak jest, potwierdzam, w uszy! Bez odbioru. – Przemek odwiesił radio na miejsce
i z politowaniem spojrzał na Sebastiana, wciąż zaczytanego w tekście ze smartfona.
– Srejms Błąd. Sobie poszukasz! Grzybów i gówien, rozumiesz. Z zadupia, na zadupie, całe życie, rozumiesz, to samo!
Marek Olkowicz

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

Zapraszamy do współtworzenia
łomiankowskiej minipowieści!

> > > > www.piszemy.lomianki.info

Podsumowanie projektu „Oszczędzanie nie jedno ma imię…”

Pokaż, jak to robisz i zachęć innych

Po pierwsze: warto oszczędzać, i to nie tylko pieniądze, ale
także surowce, energię, a nawet czas – z tym każdy się zgodzi.
Po drugie: oszczędzanie i mądre gospodarowanie zasobami
oraz czasem to pierwszy krok do przedsiębiorczości – to również nie budzi wątpliwości. Wreszcie po trzecie: warto o tym
uczyć od lat najmłodszych – w myśl przysłowia: czym skorupka za młodu… Właśnie te trzy zasady stanowiły główną ideę
projektu „Oszczędzanie nie jedno ma imię… aktywizacja
mieszkańców i promowanie oszczędzania”, który zrealizował Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.
Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży, a także do
dorosłych mieszkańców gmin: Izabelin, Brochów, Czosnów,
Błonie, Kampinos, Leszno, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki,
Leoncin i Łomianki, a więc obszaru Lokalnej Grupy Działania
„Między Wisłą a Kampinosem”. Celem było nie tylko zachęcenie do szeroko rozumianego oszczędzania, ale także uświadomienie, że warto taką postawę popularyzować, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, gdyż jest to pierwszy etap
edukacji właśnie dla przedsiębiorczości.
Ponieważ przedsiębiorczość to aktywność i podejmowanie wyzwań, najlepszym rozwiązaniem do jej rozbudzania były konkursy: plastyczny i filmowy. Uczestnicy mieli
za zadanie zachęcić do oszczędzania oraz pokazać, co dla
nich znaczy przedsiębiorczość i aktywność. Okazało się, że
tak postawione zadanie spotkało się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ponad 300 prac konkursowych.
Nagrodzone i wyróżnione prace zaprezentowano w Domu
Kultury w Łomiankach, Urzędzie Gminy Czosnów, Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach oraz w siedzibie Oddziału Banku w Czosnowie.
Konkurs, a więc inspirację i rywalizację, połączono z edukacją – w dniach 2-4 października 2013 r. odbyły się zajęcia
dydaktyczne w siedmiu placówkach szkolnych gmin Łomianki i Czosnów: w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach,
Szkole Podstawowej w Sadowej, Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, Gimnazjum nr 1 w Łomiankach, Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach, Zespole Szkół Publicznych
w Małocicach oraz w Zespole Szkół Publicznych w Cząstkowie
Mazowieckim. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem,
co potwierdza fakt, że uczestniczyło w nich ponad 500 osób.
Odbył się pokaz filmów: animowanego na temat oszczędza-

nia oraz popularno-naukowego o historii pieniądza w reżyserii Bohdana Kęzika. Zajęcia poprowadził Arkadiusz Kokot
z „Radia Dla Ciebie”. Spotkaniom towarzyszyła żywa atmosfera, która pozwoliła wyzwolić w uczestnikach spontaniczność
i swobodę wypowiedzi na temat własnego sposobu oszczędzania, prezentowania różnych jego form – od oszczędzania
pieniędzy, po energię czy nawet żywność. Oczywiście głównym punktem spotkań była prezentacja nagrodzonych prac
plastycznych i filmów oraz wręczenie nagród, a były to: tablety, odtwarzacze MP4, ramki cyfrowe, książki.
Uczestnicząca w spotkaniach pani Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego Halina Choroś zapoznała
uczestników z historią spółdzielczości oraz misją MBS Banku,
która wpisuje się w działania społeczne na rzecz lokalnego
środowiska, czego przykładem może być właśnie projekt
„Oszczędzanie nie jedno ma imię”
I chociaż, jak w każdym konkursie, były prace wyróżnione,
to jednak wszyscy uczestnicy konkursu i spotkań edukacyjnych dostali nagrodę – zestaw gadżetów, które nawiązywały
do oszczędzania. Dużym zainteresowaniem cieszyła się pluszowa maskotka-chomik, który stał się bankowym symbolem
oszczędzania. Można ją było zdobyć odpowiadając na pytania w quizie – las rąk osób chętnych do odpowiedzi świadczył o pełnym zaangażowaniu uczestników w zajęciach.
Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych
projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”.

Laureaci
Konkurs „Oszczędzanie niejedno ma imię…
Krótki film o oszczędzaniu”
Nagrodę główną – 10 aparatów fotograficznych – za
film przygotowany przez 10 uczniów klas IV-VI z ZSP w
Kaliszkach: Jana Pawłowskiego, Piotra Sielczaka, Szymona
Lasota, Karolinę Kawka, Olę Mazur, Dawida Kurek, Radosława Ostrowskiego, Wiktorię Kordek, Joannę Bogucką,
Patrycję Majewską. Wyróżnienie – 3 ramki cyfrowe – za
film przygotowany przez Martynę Pacholak, Marię Styś i
Filipa Kobus, ZSP w Cząstkowie Mazowieckim.
Konkurs Plastyczny
Nagrody główne: Tablety – przyznano za prace wykonane przez: Michała Szewczyka ucznia kl. I Gimnazjum ZSP
Cząstków Mazowiecki, Aleksandrę Sawicką uczennicę kl.
5c SP nr 1 w Łomiankach, Wiktorię Bajas uczennicę kl. II
z Małocic. Odtwarzacze MP4 – przyznano za prace wykonane przez: Aleksandrę Wolak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kaliszkach, Piotra Zgórzaka – ucznia kl. III ZSP
Cząstków Mazowiecki, Michała Stefańskiego – ucznia kl. Ic
SP nr 1 w Łomiankach. Wyróżnienia – książki – przyznano
za prace wykonane przez: Kacpra Dądalskiego ucznia kl. I
ZSP Cząstków Mazowiecki, Kingę Leśniewską uczennicę kl.
4 SP w Sadowej, Kamilę Bentyn uczennicę kl I ZSP Cząstków
Mazowiecki, Gabriela Sobańskiego ucznia kl. II ZSP w Cząstków Mazowiecki.

Matematyka metodą MathRiders już w Łomiankach !!!
Czyli matematyka dla dzieci i młodzieży - na wesoło, zrozumiale i skutecznie.
Jeśli tylko pokażemy dziecku fascynujący świat matematyki, samo zechce się jej
uczyć. Będziemy mogli zapomnieć o problemach z trygonometrią i algebrą. Na tym
założeniu opiera się metoda MathRiders.
MathRiders to program nauczania matematyki dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat.
Metoda nauczania Mathriders obejmuje w całości program nauczania
matematyki (od przedszkola, przez
szkołę podstawową aż po liceum) –
skutecznie objaśnia i utrwala wiedzę
matematyczną, a także rozwija zdolność logicznego myślenia.
Niezwykła skuteczność metody
jest wynikiem innowacyjnej formy
zajęć, na których nauka jest efektem
doświadczeń i samodzielnego wnioskowania, nie zaś biernego przyswajania wiedzy bez zrozumienia.
Na lekcjach MathRiders najmłodsi
stają się małymi odkrywcami; porównują rozmiary zabawek i wagę cukierków – poznają pojęcia miar, grupują i
kategoryzują przedmioty jak słodycze
owoce – jednocześnie uczą się podstaw teorii zbiorów, układając z kloców

różne budowle uczą się nazw brył (jak
prostopadłościany, ostrosłupy i walce)
i podstaw geometrii. Wraz ze wzrostem
umiejętności i wieku dzieci, rośnie poziom trudności zadań do rozwiązania..
Na zajęciach MathRiders, wykorzystuje się nietypowe pomoce dydaktyczne, by w przystępny i zrozumiały sposób, podczas zabawy wytłumaczyć
uczestnikom matematyczne zagadnienia. Dochodząc do rozwiązań w małych grupach (4 – 8 osób), kursanci uczą
się jednocześnie logicznego myślenia,
wnioskowania oraz pracy zespołowej.
Na każdym poziomie nauki, uczniowie otrzymują ciekawe zeszyty ćwiczeń oraz zeszyty zadań domowych
w których utrwalają wiedzę zdobytą w
ramach lekcji, a rodzice porównać postępy dzieci z programem zajęć.
Radość ze zdobywania wiedzy wzrasta dzięki pracy w małych grupach.
Dzieci dzielą się ze sobą odkryciami,

tłumaczą w jaki sposób rozumieją
zagadnienia matematyczne i rozwiązują zadania, wspierając się nawzajem analizują własne błędy i sukcesy.
W ten sposób postępy jednych uczniów wspierają rozwój innych, przy
okazji uczą się współpracy z grupą.
Tajemnica niezwykłej skuteczności
metody MathRiders tkwi w zmianie
podejścia do nauki dzieci i młodzieży.
Zamiast jednostronnego „przerabianie materiału” nauczyciele motywują
dzieci, które – zachęcone własnymi
odkryciami i sukcesami – same garną się do nauki.
Nareszcie matematyka stała się zrozumiałym przedmiotem szkolnym, inspirująca nauką oraz szansą na dalszy
rozwój Twojego dziecka. Okazją, żeby
się o tym przekonać, będą lekcje pokazowe, które odbędą się 15 listopada
2013 roku w ArtFit Studio w Łomiankach, ul. Pawłowska 6.

bezpłatne lekcje próbne

15 listopada 2013 roku
przedszkolaki i I klasa szkoły podstawowej – godz. 16:00
II i III klasa szkoły podstawowej – godz. 17:00
IV i V klasa szkoły podstawowej – godz. 18:00
 VI klasa szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna
w terminie uzgodnionym telefonicznie.

Wszelkich informacji udzielamy
pod numerem telefonu: 662 22 02 02.

Nareszcie matematyka
jest zrozumiałym
przedmiotem szkolnym,
inspirującą nauką oraz szansą
na dalszy rozwój Twojego dziecka
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Z czym się je nurkowanie? Czym się popija? Jak zacząć podwodną przygodę?
Ile to kosztuje? Kiedy pierwsze zajecia?
27 listopada o godz. 19.00 w restauracji Lemon Tree odpowiemy na te i inne pytania.
Pokaz zdjęć. Opowieści o miejscach w których nurkujemy. Zapisy na kursy.
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Spełnij swoje marzenie! Nurkuj z nami!

REKLAMA ZA GROSZE

tylko na portalu www.lomianki.info
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STATYSTYKI (03.2013): 45 463 odsłon/miesięcznie

REKLAMA
REKLAMA

POLUB ŁOMIANKI
www.facebook.com/lomianki.info

NIERUCHOMOŚCI
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
Wynajmę mieszkanie 570 m2, samodzielne, umeblowane – 602-399-393
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
MATEMATYKA, CHEMIA – studentka Politechniki
Warszawskiej; możliwość dojazdu – 691-400-939
PIANINO – nauka również w domu ucznia, tel.
692-270-416
FRANCUSKI, tanio i skutecznie, mgr filologii – tel.
515-327-812
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505-013-286
REMONTY A-Z, docieplenia, ogrodzenia –
tel. 600-213-002
Elektryk, anteny TV SAT, domofony. 602-875-289
Punkt nadawania paczek "DPD" zaprasza.
Łomianki, ul. Łąkowa 33, tel. 533-500-950.
Polska i Europa

OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

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

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

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

PROFESJONALNY projekt
graficzny w cenie reklamy

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY

REKLAMA

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
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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 ul. Szczęśliwa 21, tel. 602-43-66-23
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka,
referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
Przyjmę każdą pracę fizyczną, tel. 781-943-542
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