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POŁ
MILIONA
DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

W Łomiankach zakończył się właśnie proces przyznawania dofinansowania
organizacjom pozarządowym na działania w 2014 r. Podzielono łącznie 585 000 zł.
24 organizacjom przyznano 29 dotacji o wartości od 2 do 130 tysięcy złotych.
Rada Miejska co roku przeznacza na ten cel konkretną kwotę, która dzielona jest w drodze konkursu przez
urzędników. Realizacją tego zadania zajmował się zastępca burmistrza stojący na czele wytypowanej przez
Burmistrza Łomianek komisji konkursowej. Ostateczną decyzję o wyborze podjął Burmistrz Łomianek.
Dofinansowanie można było otrzymać w ramach kilku zadań
Zestawienie przyznanych tematycznych (np. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
dotacji zobacz na
wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura i sztuka, wspieranie
www. LOMIANKI.INFO
i upowszechnianie kultury fizycznej). Część organizacji złożyła
propozycje działań do wielu tematów. Niektórym z nich (nie wszystkim) udało się otrzymać środki na kilka
działań. Niektórzy w tym roku nie mieli szczęścia, ich propozycje zostały odrzucone.
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Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Tomaszem Schimankiem – politykiem społecznym, długoletnim działaczem
organizacji pozarządowych, ekspertem w zakresie współpracy organizacji z administracją publiczną. / strona 7
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WIELOKULTUROWE INSPIRACJE PAWŁOWSKIE
2 marca, w restauracji Lemon Tree odbył się wernisaż
prac Barbary Raszewskiej, mieszkanki Łomianek.
Właściwie nie był
to wernisaż ale finisaż, gdyż prace artystki już od jakiegoś czasu można
było podziwiać na
ścianach w Lemon Tree. Prezentowane prace powstały po powrocie pani Barbary z Australii i zainspirowane
są sztuką aborygenów australijskich, nawiązując symboliką, barwą i techniką malarską do sztuki rdzennych
mieszkańców Australii. Większość obrazów zostało
wykonanych z wielu kropek, które układają się we
wzory. Używa się w tej technice specjalnego patyczka.
Obrazy zachwycają kolorem i formą, są dynamiczne
i uporządkowane zarazem. Barbara Raszewska jest
z wykształcenia architektem. Pobyt w Australii był
dla artystki impulsem do zajęcia się malarstwem.
Na wernisażu można było zobaczyć również zdjęcia
z tej inspirującej podróży na kontynent australijski
i wysłuchać opowieści o barwnej i przepełnionej
symboliką sztuce Aborygenów.
Obecnie w Lemon Tree można
oglądać prace Mileny Grąbczewskiej – grafiki o tematyce
abstrakcyjnej oraz inspirowane
Japonią. Inspiracją dla autorki
był pobyt w Kraju Kwitnącej Wiśni oraz wieloletnie zainteresowanie sztuką i kulturą tego kraju.
Polecamy!
am/mm

Fotografia przedstawia
napis na ekranie dźwiękoszczelnym przy ul. Kolejowej.
„Twórcy” życzymy szczęścia
w miłości i więcej zdrowego
rozsądku. Pozostaje pytanie,
kto powinien zmyć anonimowe wyznanie?

głości między nimi nie są znaczące, to każda
z wysepek tworzy pewną całość, zamknięty
świat zwyczajów, tradycji i atmosfery. Archipelag słynie z tarasowych miasteczek, weneckich zamków i białych wiatraków. Jak się
okazuje, żeglowanie w tym rejonie, szczególnie latem, to wyższy poziom wtajemniczenia
żeglarskiego. Powodem tego jest wiatr meltemi, wiejący od czerwca do września.

Słowo Cyklady pochodzi od pierścienia, jaki
rozrzucone wyspy tworzą wokół bezludnej
dziś wyspy-muzeum – Delos, na której urodzili
się Apollo i Artemida. Ios to wyspa Dionizosa,
mająca jeden z piękniejszych portów na Cykladach. Podobno pochowano na niej Homera. Na Milos znaleziono słynny posąg Wenus
z Milo. Santorini to podobno mityczna Atlantyda częściowo zatopiona wskutek wybuchu
wulkanu. Tinos – religijne i klasztorne centrum
Grecji z najbardziej znanym sanktuarium maryjnym, przez pół wieku własność Wenecji. Andros – zamieszkiwana przez lata przez Albańczyków. Wysepka za wysepką, historia toczyła
się w rytm muzyki z Greka Zorby.
Ostatecznie nie dowiedzieliśmy się czy, jak to
śpiewa Kora Jackowska, na Cykladach słychać
cykady. Ale poza tym drobiazgiem, spotkanie
z cyklu Podróżnicy z Łomianek, poświęcone
tym razem rejsowi wokół archipelagu Cykladów było magiczne. Głównie za sprawą bohatera wieczoru i jego opowieści.
Obserwator/Ka
fot.: Aleksandra Moraczewska

z życiem, aktywnością i rolą społeczną
osób niepełnosprawnych, ze szczególnym naciskiem na pracę, edukację i sport.
Członkowie fundacji organizują pokazy
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas prezentacji dzieci
i młodzież mają okazję poznać szermierkę
na wózkach i samodzielnie zmierzyć się
z najlepszymi zawodnikami w Polsce –
członkami kadry narodowej, wielokrotnymi medalistami paraolimpijskimi, Mistrzami Świata i Europy. Fundacja odwiedzała
też m.in. łomiankowskie placówki.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości na:
www.LOMIANKI.INFO

Żeglarz Tomasz Sienicki szukał prawdziwej Grecji
wpływając do kilkunastu portów Cykladów. Opowieść
o wyprawie przeplatały dźwięki gitary, smak chałwy i uzo...
o
Żeglarski i grecki wieczór dostarczył wrażeń wszystkim zmysłom!

Cykady na Cykladach
Cykady na Cykladach
W nocy gdy gwiazdy spadają
A dyskoteka gra (...)
(sł. Olga Jackowska,
muz. Marek Jackowski)

O Cykladach, archipelagu wysepek rozrzucon
conych na Morzu Egejskim, pomiędzy półwyspem Peloponez a egejską częścią Turcji,
wy
opowiadał Tomasz Sienicki, żeglarz i fotograf,
opo
społecznik ze Stowarzyszenia Nasze Łomianspo
ki. Rzecz cała działa się w Lemon Tree w ramach cyklu Podróżnicy z Łomianek.
ma
Ci, którym chciało się wyjść z domów, żeby
pos
posłuchać żeglarskich opowieści o historii
Gre
Grecji, znaczeniu biało-niebieskich pasków
na greckiej fladze, usłyszeli także szanty śpiewa
wane przy wtórze gitary na tematy morskie,
i ca
całkiem nam bliskie – lokalne.
Dzi
Dzieje Cykladów są magiczne i sięgają starożyt
żytności. Mieszały się tu różne kultury i narody, od Kreteńczyków, Greków, po Rzymian,
Sło
Słowian, a nawet Arabów. Pomimo że odle-

MERCEDES
DLA FUNDACJI
15 marca 2014 r.,
podczas dni otwartych
w Salonie Mercedes Benz
– Auto Idea w Łomiankach,
przekazano Fundacji
„Akademia Integracji”
Mercedesa Vito.
MIESIĘCZNIK

dlaczego tak wiele śmieci nadal ląduje
w rowach i na łąkach, skoro istnieje możliwość wywozu ich do punktu GPSZOK,
a firma „śmieciowa” zabiera z naszych
posesji nielimitowaną ilość odpadów...
Teren wokół jeziorka jest teraz o wiele
bardziej czysty i cieszyłoby gdyby takim
pozostał na dłużej. To okolica wprost
stworzona do spacerów i rekreacji,
a przecież o wiele milej wypoczywać na
łonie przyrody, kiedy nie otaczają nas
zwały śmieci, tylko czysta natura.
Inicjatorem akcji był Zarząd Osiedla
Łomianki Pawłowo.
Aleksandra Moraczewska

EKSPLOZJA UCZUĆ
CZY WANDALIZM?

CYKLADY SPOD ŻAGLA
Jest bardzo bardzo bardzo cicho
Słońce rozpala nagie ciała
Morze i niebo ostro lśni
Dobrze mi, ach jak dobrze mi
Jem słodkie słodkie winogrona
Ty śpisz w moich moich ramionach
Morze i niebo ostro lśni
Dobrze mi, ach jak dobrze mi

N

POSPRZĄTANE

Sobotnią (23 marca 2014 r.) akcję
społeczną sprzątania jeziorka Pawłowskiego można uznać za zakończoną. Udała się.
Przy sprzyjającej pogodzie, w miłej
sąsiedzkiej atmosferze kilkuosobowa
grupka mieszkańców osiedla w godzinę zebrała z terenu wokół jeziora
ponad dwadzieścia worków ze śmieciami. Gimnastyka – czyli skłony, wyprosty i przysiady – opłaciła się, choć
gdyby lepiej poszperać wśród trzcin,
znalazłoby się pewnie jeszcze drugie
tyle przeróżnych odpadów.
Wśród śmieci dominowały butelki po
alkoholach, opakowania plastikowe
i torebki foliowe. Ale także sporo złomu,
tekstyliów, odpadów budowlanych,
a nawet dwie opony. Zastanawia fakt,

W uroczystej atmosferze Bugusław Kowalski – Prezes Zarządu Auto-Idea Sp. z o.o. –
wręczył kluczyki do przygotowanego specjalnie dla Fundacji nowego Mercedesa.
Przekazaniu samochodu towarzyszyły, cieszące się dużym zainteresowaniem, pokazy walk w szabli i szpadzie oraz pierwsze
lekcje szermiercze zorganizowane przez
paraolimpijczyków.
Fundacja „Akademia Integracji. Praca.
Edukacja. Sport”, powołana przy firmie
AMS S.A., skupia się na szeroko pojętych
problemach i zagadnieniach związanych

Redakcja: Maciek Moraczewski Kontakt z redakcją: tel. 603 299 772, redakcja@lomianki.info
Reklama: reklama@lomianki.info, tel. 603 299 772 Wydawca: M2Media, Łomianki, ul. Szkolna 32, Nakład: 7000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega
sobie również prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.
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Na styku światów,
kultur
i
kolorów
opowieść o Celalettinie Kartalu, Łomiankach i sztuce
Na granicy Europy i Azji, w sąsiedztwie Gruzji,
Armenii, Azerbejdżanu, Iranu, Iraku, Syrii, Grecji
i Bułgarii, między wschodem i zachodem, na styku Kaukazu, Bliskiego Wschodu, Bałkanów i Europy leży Turcja.
Królestwo moreli, orzechów laskowych i fig, mekka
turystów, kraj trzynastu narodowości, 20-ta gospodarka świata. Kraj wydawałoby się odległy, a w rzeczywistości mający wiele wspólnego z Polską.
Jak się okazuje w 2014 roku obchodzimy 600-lecie
nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją. W 1414 roku, po bitwie pod
Grunwaldem, sułtan Mehmet I Çelebi przyjął na
swoim dworze pierwszą polską, a jednocześnie
pierwszą europejską misję dyplomatyczną. Od
tego czasu relacje polsko-tureckie kształtowały

Sylwia Maksim Wójcicka: Co pana
przyciągnęło do Polski?
Celalettin Kartal: Urodziłem się w Ankarze, mój ojciec był sierżantem. Mimo,
że żyliśmy dosyć biednie, nauka była
dla moich rodziców bardzo ważna.
Chodziłem do dobrego gimnazjum,
uczyłem się języków. W końcu skończyłem zarządzanie na Uniwersytecie
Gazi w Ankarze. W latach 80-tych ożeniłem się z Polką. Mieszkaliśmy w różnych częściach Turcji aż do '99 roku,
kiedy w Stambule przeżyliśmy trzęsienie ziemi, po którym przenieśliśmy się
do Polski. Początki były bardzo trudne,
nie znałem języka, trudno było znaleźć pracę, jeździłem pociągami po
całej Polsce i handlowałem. Prawdziwą pracę znalazłem dopiero w 2000 r.
w Łomiankach. Przez te wszystkie lata
o 4 rano, kiedy Łomianki jeszcze spały,
przyjeżdżałem tutaj do pracy. Zimą,
pierwszy ślad opon na Wiślanej to był
ślad mojego samochodu. I tak było aż
do 2013 r., kiedy firma przeniosła się
poza Łomianki.
SMW: Jak to było z pana malarstwem?
CK: W gimnazjum malowałem kopie.
To były raczej amatorskie wprawki niż
prawdziwe malarstwo. Dopiero po
przyjeździe do Polski, po osiągnięciu
pewnej pozycji zawodowej, zacząłem
na nowo próbować swoich sił. To był
2009 r. Znalazłem nauczycielkę – malarkę Edytę Dzierż i przez kilka miesięcy o 7.30 rano w niedzielę uczyłem
się podstaw techniki malarskiej. Wędrowałem po wystawach i galeriach,
poznawałem artystów. Poczułem, że
to hobby wypełnia mnie i wzbogaca.
W końcu wynająłem niewielką pracownię na Pradze Północ i przez dwa lata
krążyłem między Ursynowem, gdzie

się różnie, ale warto pamiętać nie tylko o Cecorze,
Chocimiu, czy Wiedniu. Zainteresowanych odsyłam do źródeł historycznych. Wspomnę tylko najbardziej wyraziste elementy naszych relacji. Otóż
Turcja nie uznała nigdy rozbiorów Polski, stała
się też schronieniem dla uczestników powstania
listopadowego, a potem styczniowego, którzy
na jej terytorium utworzyli osadę Adampol, przemianowaną na początku XX wieku w Polonezköy,
czyli „polską wieś”.
We wrześniu 1855 roku do Turcji przyjechał Adam
Mickiewicz, aby tworzyć oddziały polskie do walki
z carską Rosją. Zmarł nagle i pochowany został w
tymczasowym grobie w Stambule. W domu, w którym mieszkał i zmarł, znajduje się obecnie muzeum
poety założone w 100. rocznicę jego śmierci.

mieszkałem, Łomiankami, gdzie pracowałam, a Pragą, gdzie malowałem.
SMW: Malowanie pozwala zapomnieć o pracy, problemach?
CK: Głównie chodzi tu o jakąś tęsknotę
za moim krajem. Może nostalgię? Malarstwo to potrzeba i pasja, bo malując
jestem sam, tylko ja i obraz, czuję się
wolny, szukam jakichś emocji, doznań.
SMW: Pana obrazy to feria barw połączona z umownością kształtów.
CK: To pewnie forma walki z szarością.
W Polsce brakuje mi błękitu nieba, morza, słońca i kolorów, które w Turcji są
normą. Lubię kontrasty, mocne konstrukcje, staram się unikać realizmu
i dążę do tego, aby obrazy pulsowały
energią, a można to osiągnąć dzięki
kolorowi. To kolor jest najważniejszym
elementem obrazu, tym co widzimy
jako pierwsze, buduje temat i wprowadza w klimat. A potem wyłania się
kształt: np. kot. Koty zajmują szczególne miejsce w Turcji, szczególnie rasa
Van, której nie można nawet wywozić
za granicę.
SMW: Wystawa w Łomiankach odbyła się rok temu w Kokko Art.
CK: Do tej pory miałem około 15 wystaw. Pierwsza odbyła się w pałacu
w Łochowie, potem obrazy jeździły po
Polsce, od Gdańska po Sanok. Do Kokko
Art trafiłem przypadkiem na prezentację filmu Bohdana Kezika „Ulica Zachodnia”. Wówczas dopiero dotarło do
mnie, jak wielu artystów tutaj mieszka
lub mieszkało. Poczułem nawet jakieś
zażenowanie, że do tej pory, będąc tu
prawie non stop tyle lat, nie wiedziałem
o tym. Pewnego dnia po tym wydarzeniu zadzwoniłem do malarza Tadeusza
Dominika i poprosiłem o spotkanie.

Jakkolwiek opowieść o polsko-tureckich relacjach może być interesująca, to co ma wspólnego z Łomiankami? Otóż rok temu Galeria Kokko
Art zorganizowała TURECKI WIECZÓR ZMYSŁÓW,
którego bohaterem był związany z Łomiankami
malarz – Celalettin Kartal. Usłyszawszy więc o obchodach 600-lecia przypomniałam sobie to wydarzenie i postanowiłam odszukać artystę, żeby
zapytać o jego związki z naszym miastem.

Prace Celalettina Kartala
można zobaczyć
na Facebooku:
www.facebook.com/
celalettin.kartal.7

Nie znałem go wcześniej, nie wiedziałem, że tu mieszka, a jednak zgodził się
na spotkanie. Wypaliliśmy cygaro, pokazywał mi swoje obrazy.
SMW: W tym roku w Turcji odbywa się
wiele imprez, wystaw, festiwali dotyczących kultury Polskiej. A co Polacy
powinni wiedzieć o Pana kraju?
CK: Polacy nie znają Turcji, owszem
przyjeżdżają do nas na wakacje do
kurortów Alanya czy Antalya, ale nie
znają kraju. Przede wszystkim powinni
wiedzieć kim był Atatürk i jak ważną
postacią jest dla nas.
SMW: Mówi się, że w każdym mieście
postawiono mu pomnik.
CK: Być może pomników jest zbyt wiele, ale ogromną zasługą Atatürka jest
to, że np. ograniczył wpływ islamu na
państwo, oddzielił te dwie sfery. Turcja
stała się nowoczesnym krajem.
SMW: Chciałby pan, aby Turcja weszła do Unii Europejskiej?
CK: Nie chcę rozmawiać o polityce, ale
czasem myślę, że Unia jest jakąś pułapką. Wolałbym, aby status Turcji był taki
jak teraz.
SMW: Mieszka Pan w Polsce już prawie 15 lat. Co panu przeszkadza,
a co się podoba.
CK: Polacy mają zupełnie inny temperament, nie są radośni. Może to wynik
klimatu, który tu panuje. Brakuje mi
słońca i morza. Służba zdrowia to też
nie jest wasz mocny punkt, porównując ją z systemem tureckim, mocno traci. Ale te braki rekompensuje poczucie
wolności i swobody. To w Polsce najbardziej cenię.
SMW: Dziękuję za rozmowę.

Mustafa Kemal Atatürk
Współtwórca i pierwszy
prezydent Republiki Turcji,
który w ciągu 16 lat sprawowania władzy przeprowadził
reformę państwa, wprowadził
kalendarz gregoriański, alfabet
łaciński, stosowanie nazwisk – sam wybrał dla siebie
nazwisko: „Atatürk”, czyli „Ojciec Turków”. Ograniczył
ingerencję islamu w politykę państwa, wprowadził
kodeks karny, zniósł wielożeństwo. Za jego rządów
kobiety mogły się uczyć i uzyskały prawa wyborcze.
Promowano także zachodni styl ubierania się. Atatürk jest w Turcji bohaterem. Prawie każde miasto
stawia mu pomnik, a Atatürk Bulvari jest największą
ulicą. Jego podobizna pojawia się w budynkach
publicznych, a także w restauracjach, sklepach czy
zakładach fryzjerskich.

WIĘCEJ O RELACJACH POLSKO-TURECKICH:
– Witold Szabłowski „Zabójca z miasta moreli – reportaże z Turcji”, Wydawnictwo Czarne
– Max Cegielski „Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu”, Wydawnictwo W.A.B.
– strona poświecona obchodom Roku Polskiego w Turcji: http://turkiye.culture.pl/pl/artykul/rok-polski-w-turcji
– Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: http://wilanow-palac.pl/pasaz/ustroj_i_prawo/polityka_i_dyplomacja/600_lat_relacji_polsko_tureckich
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Wyniki kontroli w Domu Kultury...
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łomiankach skończyła kontrolę w Domu Kultury w Łomiankach.
W raporcie z kontroli można przeczytać o nieprawidłowościach w funcjonowaniu placówki.
Funkcjoniwaniu Domu Kultury ma się przyjrzeć Najwyższa Izba Kontroli oraz prokuratura...
MIŁOSZ MANASTERSKI
Dyrektor Domu Kultury
Nieporozumieniem jest nazywanie
„kontrolą” tego, co robili w Domu
Kultury niektórzy członkowie Komisji Rewizyjnej. To taka sama demokratyczna i profesjonalna „kontrola” jak demokratyczne było referendum na Krymie. Tu i tam wyniki były z góry ustalone
przez politycznych mocodawców.
Aby w osiągnięciu celu nikt nie przeszkadzał, w „zespole”
pracowali wyłącznie radni opozycji, a panie radne Maria
Zalewska i Sławomira Laskowska, również wchodzące
w skład Komisji Rewizyjnej, zostały od prac odsunięte!
Uchwała Rady Miejskiej na podstawie której działała Komisja była nieprawidłowa i radni kontrolowali nas bez
prawnego upoważnienia! Najlepsze co mogliby radni
w tej sytuacji zrobić, to milczeć. Niestety „zespół kontrolny” przedstawił coś, co nazywają „Protokołem”! „Dokument” ten jest po prostu śmieszny, nie powołuje się na
podstawy prawne, natomiast zawiera liczne insynuacje
w rodzaju „zachodzi podejrzenie”. Moich wyjaśnień nie
dołączono do „protokołu”, choć jest taki obowiązek!
W tzw. „protokole” radni nie tylko nie wykazują się wiedzą
prawną ani finansową, ale nie wiedzą nawet jak nazywa
się Urząd Miejski w Łomiankach!
Miałem nadzieję, że dzięki kontroli radni opozycji zrozumieją jak duże są koszty stałe Domu Kultury, jak trudna
i specyficzna jest nasza praca i w jak ciężkim postawili
nas położeniu, zabierając nam w ubiegłym roku środki
na działalność. Kontrolujących nie interesowały jednak
rzeczywiste fakty, woleli rzucać bezzasadne oskarżenia
pod moim adresem. Zapraszam do lektury 50 stron moich uwag, obnażających jakość tej „kontroli” (są one dostępne pod adresem http://kultura.lomianki.pl/index.
php?dc=711).
Zapewniam, że Dom Kultury prowadzony jest prawidłowo, zgodnie z prawem i gospodarnie. Wszelkie oskarżenia wynikają ze złej woli i swobodnej interpretacji prawa przez członków Komisji Rewizyjnej. Nie zgadzam się
z żadnym z „zarzutów” i nie przyznaję się, do jakichkolwiek „nieprawidłowości”. Jak gospodarnie wykorzystujemy dotację najlepszym dowodem jest 365 zorganizowanych przez Dom Kultury w ubiegłym roku wydarzeń
i ich 28.000 widzów oraz łącznie obsłużona przez nas

liczba 48.000 uczestników różnych form działalności DK
w ciągu roku! Mieszkańcy lubią swój Dom Kultury, cenią zespół który w nim pracuje, chętnie do nas przychodzą. Bardzo pozytywnie postrzegani jesteśmy zarówno
w kraju jak i wśród naszych licznych, zagranicznych
partnerów. Nasze wysiłki doceniło też Ministerstwo Kultury, które po raz pierwszy w historii przyznało nam dotację! Nagonka przeciwko mnie, zabieranie nam środków z dotacji w roku 2013 i 2014, jest zaplanowanym
atakiem na Kulturę Polską w Łomiankach. Radni chcą
zniechęcić mieszkańców do korzystania z bogatej oferty Domu Kultury a sam Dom Kultury pozbawić środków
na działalność. Czy o to chodzi, żeby naród polski nie
miał swojej kultury, historii i języka? Czy dlatego niszczy się instytucję która organizuje imprezy patriotyczne
z Bitwą pod Łomiankami na czele, tworzy nowy polski
Teatr i współpracuje z Polonią. To jest współczesny Kulturkampf!
[Przypis redakcji: kulturkampf: z niemieckiego: walka kultur; walka rządu pruskiego z Kościołem katolickim w latach 1871-78, mająca w zaborze pruskim charakter walki
z polskością]

MARCIN ETIENNE
Radny Rady Miejskiej
Dom Kultury w Łomiankach finansowany jest z budżetu gminy. Co roku
Rada Miejska przyznaje na ten cel tzw.
dotację podmiotową, ok. 1,4 miliona złotych. Mimo to,
placówka ta pod koniec ub. roku utraciła płynność finansową. Do Domu Kultury wkroczyła Komisja Rewizyjna.
Dziś, po dwumiesięcznej kontroli, sprawą zajmie się
Najwyższa Izba Kontroli i Prokuratura…
„Nie przestrzega”, „nie posiada” i „nie prowadzi”…
Dom Kultury w Łomiankach to miejsce szczególne. Można tu np. wykupić dziecku jedne z najdroższych zajęć
w Łomiankach albo też zajrzeć do teatru na… darmowe
winko. Instytucją kieruje dyrektor Miłosz Manasterski,
biegle władający językiem subkultury.
To małe „państwo w państwie”. Nie podlega żadnym regułom ani prawom. Tak przynajmniej sądzi p. Manasterski. Z raportu kontroli: „DK nie przestrzega zapisów ustawy o finansach publicznych”, „nie prowadzi rejestrów”,
„nie posiada ustalonego trybu przekazywania i rozlicza-

nia dotacji z budżetu gminy”, nieprawidłowo prowadzi
rejestr umów itp. Dyrektorowi, personalnie, postawiono
zarzut wydatkowania środków publicznych na cele prywatne, w tym lotnicze podróże i promowanie własnej
działalności na terenie DK.
„Królu nasz! Wybuduj nam teatr!”…
W budynku DK funkcjonuje też z powodzeniem „rodzinny interes” pp. Kijańskich tzw. „Teatr Miejsce”. Działalność
niby „non-profit” lecz profity czerpią wszyscy z nim związani. Dyrektorem Artystycznym jest Tadeusz Kijański
(pracownik Urzędu Miejskiego w Łomiankach). Teatr
współpracuje z firmą E.B. Studio, której właścicielem jest
Ewa Borowik Kijańska zaś na scenie zobaczyć można
Martę Kijańską.
Jednak p. Kijańskiemu marzy się obiekt potężniejszy
i piękniejszy. Na jednym ze spektakli powitał on burmistrza słowami: „Królu nasz! Wybuduj nam teatr!”…
Pyzy, gorące pyzy…!
Dom Kultury w Łomiankach to jedyne chyba miejsce
w gminie, gdzie za publiczne pieniądze można promować
własną działalność czy organizować zamknięte imprezy.
Tutaj w ubiegłym roku odbywały się m.in. promocje książek autorstwa panów Manasterskiego i Kijańskiego. Mimo
że statut DK nie przewiduje sprzedaży produktów z działalności własnej, handel książek trwał w najlepsze. Przychodów z tej działalności DK nigdy nie odnotował.
Gdy brakuje kultury…
W obronę Domu Kultury włączył się aktywnie sam burmistrz Dąbrowski. Zdaniem burmistrza, działania Komisji
Rewizyjnej to „atak na Polską kulturę, pruski kulturkampf”.
Dyrektor Domu Kultury, p. Miłosz Manasterski, kpi z wyników kontroli i samej Komisji Rewizyjnej. Zarzuty określa
jako pozbawione sensu, „od czapy”, „bełkotliwe”, „bzdurne”,
„pozbawione konstruktu”. Nie odnosi się przy tym merytorycznie do żadnej z wymienionych w protokole nieprawidłowości.
W dniu planowanej kontroli, burmistrz Dąbrowski, nieoczekiwanie, nakazał zamknąć Dom Kultury. Na koncie
placówki tego dnia było ponad 100 tys. złotych. Dlaczego DK został zamknięty? Odpowiedzi udzieli, wierzymy,
dochodzenie prokuratorskie...

Radni w sprawie ul. Kolejowej

4
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wych Dąbrowy z Łomiankami. Radni wnoszą ponadto
o zaplanowanie bezkolizyjnego przejazdu i przejścia ul. Sierakowską nad ul. Kolejową.
Radni apelują też o merytoryczną dyskusję i wypracowanie w spokojnej atmosferze, po najbliższych wyborach
samorządowych, stanowiska w sprawie przebiegu tras komunikacyjnych przez Gminę Łomianki, w oparciu o kompleksową wizję zagospodarowania przestrzennego.
Inną uchwałę zaproponował na wniosek Stowarzyszenia Łomianki Razem wiceburmistrz Piotr Rusiecki (z upoważnienia burmistrza Tomasza Dąbrowskiego). Uchwała ta, tak samo jak uchwała radnych,
opiniuje negatywnie, wariant I oraz wiążące się
z min wyburzenia. Ponadto negatywnie opiniuje
udrożnienia ul. Kolejowej (budowę kładek dla pieszych i odłączenie wybranych ulic od trasy głównej
oraz rozbudowę dróg obsługujących teren przyległy do ul. Kolejowej).
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Podczas 60. Sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę dotyczącą usprawnień i udrożnienia ruchu na ul. Kolejowej w Łomiankach oraz ul. Pułkowej w Warszawie. Uchwałę
poparło 15. radnych.
Podjęta uchwała opiniuje negatywnie wariant I trasy S-7, który podnosiłby kategorię drogi DK-7 do
rangi drogi ekspresowej, z uwagi na związane
z tym wariantem wyburzenia domów mieszkalnych
i budynków firm położonych wzdłuż ul. Kolejowej
w Łomiankach oraz wnosi o wyeliminowanie go
z dalszego rozpatrywania.
Ponadto radni opiniują pozytywnie rozważane przez
GDDKIA usprawnienia ruchu na istniejącej drodze DK-7,
na odcinku Warszawa-Łomianki, w tym budowę bezkolizyjnych skrzyżowań głównych ulic, w szczególności
ul. Pułkowej z ul. Wójcickiego i ul. Heroldów, poszerzenie trasy na odcinku Łomianki-Młociny o trzeci
pas ruchu w obu kierunkach oraz wnoszą o przyspieszenie prac nad planowaniem i realizacją tych zamierzeń.
Uchwała sprzeciwia się jakimkolwiek likwidacjom
lub ograniczeniu istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie gminy Łomianki biegnących przez
obecną drogę DK-7, w tym likwidacji połączeń drogo-

Dy
nek,
na p
ska z
w Ło
„trwa
tekśc
wiec
wyp
W
14.0
tor D
który
mi i
Rada
Dom
zmn
Te
ne n
mi s
tego
łomi
ważn
lepie
„poli
dam
jak n
rozm
szafu

Zdaniem radnego Wojciecha Bergera uchwała radnych
odnosi się szerzej i bardziej kompleksowo do sprawy tras
komunikacyjnych w Łomiankach. Radni opiniują pozytywnie modernizację ulicy Kolejowej pod warunkiem nie
ograniczania komunikacji między Dąbrową a Łomiankami. Joanna Roszkowska ze Stowarzyszenia Łomianki
Razem twierdzi podobnie jak Piotr Rusiecki, że uchwała została przyjęta przez radnych pomimo stanowczych
sprzeciwów i oczekiwań mieszkańców. Była wyrazem
całkowitej ignorancji, ponieważ została wprowadzona
na obrady sesji bez konsultacji z mieszkańcami. Joanna
Roszkowska podkreśla – „Mamy ogromną nadzieję, że
jest to ostatnia kadencja takiej Rady Miejskiej. Zebraliśmy ponad 200 podpisów i ankiet za przygotowaniem
uchwały przeciwko udrożnieniu ul. Kolejowej. Jesteśmy
absolutnie przeciwni takim działaniom, bo wyrażają partykularne interesy, a nie dobro ogółu”.
Jak do uchwały wiceburmistrza P. Rusieckiego i Łomianki Razem podejdą radni? Okaże się niebawem...

Sesje Rady Miejskiej zobacz na: www.video.lomianki.info
2014-03-24 18:42:05
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A MOŻE JEDNAK „PROWINCJONALNY” DOM KULTURY?
Dom Kultury skupiony na organizacji kilku dużych imprez, dotujący
„rodzinny” teatr i komercyjną książkę
jego dyrektora, wystawne kateringi,
czy może jednak otwarta filia w Burakowie, zajęcia dla dzieci i młodzieży
oraz różnorodna oferta dla dorosłych?
Trwa dyskusja o koncepcji działania
łomiankowskiego Domu Kultury.
Dyskusję rozpoczął burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, artykułem „Atak
na polską kulturę!” (Gazeta Łomiankowska z 28.02.2014). Postawił w nim tezę, że
w Łomiankach za sprawą Rady Miejskiej
„trwa atak na polską kulturę” i w tym kontekście przypomniał, że „hitlerowski i sowiecki okupant w pierwszej kolejności
wypowiedział wojnę polskiej kulturze” (!).
W następnym numerze „GŁ” (z dnia
14.03.2014) w dyskusji głos zabrał dyrektor Domu Kultury – Miłosz Manasterski,
który pochwalił się swoimi osiągnięciami i postawił dramatyczne pytanie: „czy
Rada Miejska nie zmierza do likwidacji
Domu Kultury krok po kroku, poprzez
zmniejszanie naszego budżetu?”.
Te ostre słowa są pewnie podyktowane narastającą gorączką przed wyborami samorządowymi. Ale niezależnie od
tego problem roli i sposobu działania
łomiankowskiego Domu Kultury jest
ważny i warto o nim porozmawiać. Najlepiej na spokojnie, bez niepotrzebnego
„politycznego” zacietrzewienia. Zakładam, że wszystkim zależy na tym, by DK
jak najlepiej służył mieszkańcom. Więc
rozmawiajmy, szukajmy rozwiązań, a nie
szafujmy niepotrzebnymi epitetami.
Dom Kultury i polska kultura nie są
w Łomiankach zagrożone
Dotacja z budżetu Łomianek na działalność DK (liczona zarówno jako procent budżetu miasta, jak i na tzw. głowę
mieszkańca) należy – w porównaniu do
średniej krajowej podobnych miejscowości – do stanów wysokich. W 2013 r.
dotacja dla DK wyniosła ok. 1,4 mln zł
(prawie 2% budżetu miasta), a sam DK

wypracował jeszcze ponad 361 tys. zł
przychodu (głównie z odpłatnych zajęć
dla dzieci). A przecież to nie wszystkie nakłady na kulturę (np. jest jeszcze
świetnie działająca biblioteka).
Biorąc to pod uwagę, należy uznać
obawy dyrektora Manasterskiego i burmistrza Dąbrowskiego o przyszłość DK
i los kultury polskiej za mocno przesadzone, a przywoływanie w dzisiejszym
kontekście działań hitlerowców i stalinowców za niegodne wobec osób, które
np. w czasach okupacji poniosły śmierć
za ratowanie dóbr kultury. Miejmy trochę
umiaru i właśnie historycznej pamięci.
Na czym polega spór?
Odrzucając epitety – na koncepcji działania łomiankowskiego Domu Kultury.
Dyrektor Manasterski wyraźnie walczy
o dalsze utrzymywanie Teatru Miejsce,
dotowanie kolejnej rekonstrukcji Bitwy
pod Łomiankami, organizowanie tzw.
potańcówek na dechach oraz – jak to
określił – rozwijanie współpracy „z zagranicą, zarówno w Unii Europejskiej, jak
i poza nią” (co w praktyce oznacza chyba
dalsze finansowanie jego wyjazdów zagranicznych jako poety). W przypadku
braku zgody Rady Miejskiej na te działania, dyrektor zagroził zamknięciem Filii
DK w Burakowie i zaprzestaniem dotowania innych przedsięwzięć (np. Klubu
Mam), bo nie chce kierować „prowincjonalnym Domem Kultury”.
Z drugiej strony sporu jest koncepcja
Domu Kultury, który przeznacza dotację z urzędu (czyli z podatków mieszkańców) przede wszystkim na „pracę u
podstaw”, na ułatwianie rozwijania zainteresowań, bezpośrednie uczestnictwo
w działaniach kulturalno-oświatowych,
skupianie pod dachem DK młodzieży.
Krytykowany jest fakt, że zdecydowana
większość zajęć, warsztatów, imprez dla
dzieci jest odpłatna (95% przychodów
własnych DK), a dwa główne przedsięwzięcia całkowicie bezpłatne to: działalność Teatru Miejsce i rekonstrukcja Bitwy
pod Łomiankami. Kontrowersje budzą

A może kompromis?
Czy naprawdę nie można znaleźć kompromisu? Przecież nie powinno być tak,
że wszystkie dzieci przychodzące do DK
na zabawę mikołajkową muszą zapłacić
za wstęp, a widzowie spektaklu opartego
na poezji dyrektora DK lub córki reżysera
Teatru Miejsce nie tylko mają wstęp gratis,
ale jeszcze są (jak to po premierze teatralnej) częstowani winem i przekąskami.
Dyrektor Manasterski w swoim artykule skromnie zauważył, że „posiadanie
własnego teatru jest dla miasta ważnym
wyróżnikiem, przenosi go do ekstraklasy miast zapewniających mieszkańcom
kulturę na najwyższym poziomie”. Czy ja
wiem? Po pierwsze, mieszkańcy Łomianek mają bardzo blisko do całej warszawskiej oferty teatralnej, więc nie ma
mowy o jakimś wykluczeniu. Po drugie,
większość małych miejscowości wybiera
proste rozwiązanie – zaprasza przedstawienia teatralne z różnych teatrów
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profesjonalnych (wiele teatrów takie wyjazdowe przedstawienia oferuje), dzięki
czemu mieszkańcy mogą oglądać różnorodne spektakle (i nawet chętnie za to
płacą, zwracając – przynajmniej częściowo – koszty). Tak samo organizuje się występy piosenkarzy, kabaretów, aktorów
– wystarczy poszukać numeru telefonu
do właściwej agencji, co nie jest trudne.
Zresztą w przeszłości nasz Dom Kultury
takie imprezy z powodzeniem realizował
i nie trzeba było do tego utrzymywać teatru. Nawiasem mówiąc, kilka miesięcy
przed występem w Teatrze Miejsce Mariana Opani (czym dyr. Manasterski często się szczyci), byłem w mniejszym od
Łomianek Milanówku na takim samym
występie tego artysty. Bilety były po 25
i 30 zł. Duża sala była pełna. W Milanówku
nie ma teatru, ale za to mają telefon.
Trudno też zrozumieć dlaczego na
ostrzu noża – jako alternatywę dla funkcjonowania Filii Domu Kultury (!) – stawiana jest rekonstrukcja Bitwy pod Łomiankami. Naprawdę dyrektor Domu Kultury
zdecydowałby się zamknąć Filię na rzecz
bitwy? A nie można szukać jakichś rozwiązań pośrednich – może sponsorów,
może trochę okroić rekonstrukcję (w końcu już 3 razy była, więc pewnie i widzowie
woleliby zobaczyć jakieś zmiany)? Tak stawiana alternatywa – albo bitwa, albo Filia
– bez rozmowy, bez chęci kompromisu
jest właśnie kwintesencją obecnego sporu o miejsce Domu Kultury i przykładem
toczenia tego sporu.
Jeśli „ekstraklasa” ma polegać na tym,
co się dzieje wokół Domu Kultury w Łomiankach, to ja wolę Dom Kultury „prowincjonalny” – w dobrym tego słowa
znaczeniu.
W jednym ze swoich wierszy dyrektor Manasterski napisał: „w sytuacjach
trudnych / poeci szukają schronienia /
w domach kultury i bibliotekach / mają
tam swoich ludzi / gotowych poświęcić
wszystko dla sprawy”. Otwarte jest pytanie, co jest „sprawą” i co się jest gotowym
poświecić?
Juliusz Wasilewski

CO SIĘ DZIEJE NA PROCHOWNI? ZAINTERESOWANIE ŁOMIANKI.INFO ROŚNIE

Łom...

5 marca 2014 roku odbyło się posiedzenia Komisji d.s. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej
w Łomiankach. Głównym tematem
spotkania było omówienie nieprawidłowości przy tworzeniu planów
miejscowych dla osiedla Łomianki
Prochownia, problemów z udostępnieniem informacji publicznej.
Komisja zajęła się tematem osiedla Prochownia na wniosek mieszkańców, którzy
twierdzą, że sposób i efekty prac nad planami, które prowadzi burmistrz Tomasz
Dąbrowski, nie są zgodne z ich oczekiwaniami. Mieszkańcy obawiają się powstania centrum handlowego w środku osiedla domków jednorodzinnych. Podczas
spotkania podjęto decyzję o skierowaniu
sprawy do prokuratury, Wojewody i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Propozycję zgromadzonych poparła zaproszona na spotkanie Małgorzata Brennek,
ekspert z Fundacji Republikańskiej.
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Zobacz relację na: www.video.lomianki.info
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wydatki na tzw. potańcówki na dechach
(idea wspólnej zabawy słuszna, ale czy
uczestnicy nie mogliby sami wydać po
10 zł na konsumpcję?) czy na premiery
Teatru Miejsce (który zresztą wystawia
tylko premiery) oraz inne imprezy organizowane w DK przez Urząd Miasta.
Poważne wątpliwości budzą (i tu się
w pełni zgadzam) takie przedsięwzięcia
jak zorganizowanie w Auchan i współfinansowanie przez DK premiery komercyjnej książki Tadeusza Kijańskiego
(dyrektora Teatru Miejsce, etatowego
doradcy burmistrza i męża właścicielki
firmy organizującej przedstawienia Teatru – w jednym).
Trzeba zaznaczyć, że spór o to, w jakich
proporcjach pieniądze przeznaczone
w budżecie „na kulturę” wydawać na
jednorazowe fajerwerki i pracę „u podstaw”, trwa w Łomiankach od dawna.
W poprzednich kadencjach przecież też
bywały kosztowne fajerwerki. Jednak
pierwszy raz sprawa stanęła na ostrzu
noża, który ma uciąć działalność Filii DK
w Burakowie.

M ŁO

marz14.indd 5

Zapraszamy do obejrzenia relacji z oficjalnego, otwartego i jawnego posiedzenia Rady Miejskiej, która to relacja
była powodem żądania burmistrza Tomasza Dąbrowskiego zamknięcia portalu LOMIANKI.INFO. Zapraszamy też
do zapoznania się z wnioskiem mieszkańców ze Stowarzyszenia „Inicjatywa
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Łomianek”.
Niestety, mimo próśb wysyłanych
drogą mailową do burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, burmistrz nie zechciał odnieść się do zarzutów mieszkańców na łamach miesięcznika
i portalu ŁOMIANKI.INFO. Na jeden
z maili odpowiedział natomiast wiceburmistrz Piotr Rusiecki informując,
że „Stanowisko w tej sprawie znajduje się w dzisiejszej Gazecie Łomiankowskiej.pl”. To już niestety nie pierwszy brak odpowiedzi na pytania, które
kierujemy do burmistrza. // red.

Zarówno portal, jak i miesięcznik ŁOMIANKI.INFO cieszą się coraz większą popularnością. Portal odwiedza regularnie około 10 000 użytkowników, a sama strona otwierana jest ponad 60 000 razy miesięcznie. 7000 egemplarzy miesięcznika dociera
w dystrybucji bezpośredniej do większości rodzin i firm w Łomiankach.
ŁOMIANKI.INFO jest też cenionym źródłem informacji, co zostało potwierdzone (przy okazji „afery” z żądaniem zamknięcia portalu wystosowanym przez burmistrza Tomasza Dąbrowskiego) kiludziesięcioma telefonami, mailami, słowami... Mieszkańcy, stowarzyszenia
i fundacje, firmy, usługodawcy, środowiska kulturotwórcze, przedstawiciele Rad Sołeckich
i Osiedlowych, redakcje innych mediów... a nawet anonimowi pracownicy Urzędu Miejskiego, potwierdzili, że niezależne media w Łomiankach są potrzebne. Takie pozytywne
sygnały bardzo cieszą. Za wszystkie ciepłe słowa BARDZO, BARDZO DZIĘKUJĘ!
Wzrost zainteresowania ŁOMIANKI.INFO objawia się jednak też w inny, mniej sympatyczny,
sposób. Na przykład osoby ze środowiska związanego z byłym komitetem wyborczym obecnego burmistrza przy pomocy prokuratury i Policji zapragęły sprawdzić czy, już dawno zarejestrowany, tytuł ŁOMIANKI.INFO jest na pewno zarejestrowany. Na ciekawszy pomysł wpadł
organizator „Bitwy pod Łomiankami”, zatrudniony jako etatowy Pełnomocnik Burmistrza ds.
ochrony informacji niejawnych oraz jako członek Rady Nadzorczej ZWiK Sp. z o.o. – złożył wniosek o rejestrację czasopisma o tytule... LOMIANKI.INFO, którego redaktorem naczelnym ma zamiar zostać. Mając na uwadze problem, nie osoby, nazwisk celowo nie podaję.
Jak widać wzrost zainteresowania ŁOMIANKI.INFO zaczyna przybierać różne, nawet
i absurdalne, formy. Czy przed wyborami mieszkańcy Łomianek zobaczą podróbę tytułu,
który z powodzeniem funkcjonuje od kilku lat? Do czego jeszcze posuną się łomiankowscy
„politycy”, aby wciągąć niezależne media w swoje przedwyborcze rozgrywki? Czas pokaże...
Maciek Moraczewski, redakcja@lomianki.info
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Strażackie podsumowanie 2013 roku
Pod względem liczby interwencji, rok 2013 był najspokojniejszym na przestrzeni
ostatnich 10 lat. Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach w 260 przypadkach podejmowała działania, z czego 256 razy wyjeżdżając do zdarzeń na terenie gminy. 95 razy
interweniowano przy pożarach, 172 razy alarmowano do miejscowych zagrożeń, czyli wszystkich innych zdarzeń, jakimi zajmuje się straż pożarna, które nie są związane
z pożarami. 13 zgłoszeń okazywało się fałszywych. Mimo spadku interwencji, w corocznym zestawieniu najbardziej zapracowanych jednostek OSP na terenie Mazowsza, łomiankowska OSP uplasowała się na 4 pozycji.
Poza działalnością operacyjną, prowadzono szeroko
zakrojoną działalność szkoleniową. W maju, na parkingu przed CH Auchan Łomianki, łomiankowscy strażacy
wraz z ratownikami z innych jednostek z powiatu, ćwiczyli działania przy wypadkach masowych. W październiku uczestniczyli w manewrach w bazie paliwowej
w Mościskach. Dwukrotnie zorganizowano ćwiczenia
w czynnych pomieszczeniach produkcyjnych firmy
POLMO Łomianki S.A. Dzięki uprzejmości firmy, strażacy mogli jeszcze kilkukrotnie ćwiczyć w obiekcie wyłączonym z użytkowania, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Szkolono się również przy okazji ewakuacji
w szkołach w Dziekanowie Leśnym i w Sadowej. Na placu przed strażnicą OSP dwukrotnie odbyły się ćwiczenia

z zakresu działań przy zdarzeniach masowych, oraz ratownictwa drogowego. W strażackiej remizie wielokrotnie ćwiczono zagadnienia z ratownictwa medycznego
i obsługi AED. Prowadzono też pogadanki z młodzieżą
i wizyty w przedszkolach.
Na rok 2013 przypadała rocznica 90-lecia istnienia OSP
w Łomiankach. 9 czerwca odbyły się uroczyste obchody
na placu przed strażnicą w Łomiankach, zorganizowane
przy wsparciu Urzędu Miejskiego i sponsorów, na których
pojawili się liczni goście oraz mieszkańcy Łomianek.
OSP Łomianki wzmacnia swoje wyposażenie. Duża
odległość od stanowiska kierowania w Błoniu wiąże się
z problemami z łącznością. W minionym roku strażacy
nabyli radiotelefony cyfrowo-analogowe, dzięki którym

Rok 2013 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim był udany. Udało
nam się zrealizować wiele postawionych przez nas celów. Zmotywowani,w bieżącym
2014 roku wytyczyliśmy nowe cele, które chcemy spełnić, aby mieszkańcy naszej
gminy mogli czuć się bezpieczni.
W 2013 roku interweniowaliśmy 59 razy do różnego
rodzaju zagrożeń, począwszy od pożarów poprzez miejscowe zagrożenia aż po fałszywe alarmy. Jednak największy odsetek akcji stanowią pożary. Jak wiadomo Straż Pożarna to nie tylko pożary, ale także walka z usuwaniem
różnego rodzaju zagrożeń, których z roku na rok przybywa. Ten rok okazał się spokojniejszy od 2012 w którym
wyjeżdżaliśmy do zdarzeń aż 80 razy.
Aby sprawnie i dobrze działać przy akcjach ratowniczo-gaśniczych podnosimy swoje kwalifikacje szkoleniami, ćwiczeniami i manewrami (1 Mazowieckie Manewry
Ratowniczo-Gaśnicze „Ożarów Mazowiecki 2013”).
Uczestniczyliśmy w festynach ucząc najmłodszych
i nie tylko udzielania pierwszej pomocy, co jak wierzymy przyczyni się do uratowania choć jednego cennego życia ludzkiego. Nie mogło zabraknąć też elementów zabawy z tradycyjnym ,,laniem wody’’. Dzieci
po skorzystaniu z naszych atrakcji wróciły do domu
z bagażem wiedzy oraz z uśmiechem na ustach. Kto
wie, może za kilka lat zafascynowani naszą pracą zasilą
nasze szeregi.
Jak już wcześniej wspominaliśmy, w poprzednim roku
zaszło wiele bardzo korzystnych zmian dla funkcjonowania naszej jednostki.
Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20.05.2013 r. zostaliśmy włącze-

ni do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego
(KSRG) co dla naszej jednostki wyznaczyło nowe standardy. Działając w strukturach tego systemu możemy
być dysponowani nie tylko na teren gminy, ale również na teren powiatu, województwa i kraju. Oprócz
tego możemy również pozyskiwać środki na zakup
potrzebnego sprzętu z funduszy przydzielanych dla
jednostek w tym systemie, co na pewno korzystnie
wpłynie na działalność operacyjną.
Zrealizowaliśmy zakup narzędzi hydraulicznych firmy
ResQtec. Jest to efekt składki pieniężnej: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Urzędu gminy Łomianki oraz
Funduszu sołeckiego. Jesteśmy przekonani, że zakup
ten był niezbędny, gdyż nie
raz brakowało nam tego
sprzętu przy działaniach
ratowniczych. Tym bardziej,
że przez naszą gminę przebiega ruchliwa trasa S7, na
której dochodzi do wielu
wypadków.

skutecznie ten problem wyeliminowano. Zakupiono również sprzęt do ratownictwa medycznego, wysokościowego i wodnego. Nakładem środków budżetu gminy udało
się kupić defibrylator automatyczny (AED). Wyremontowano i wprowadzono do podziału bojowego, pozyskany
nieodpłatnie samochód rozpoznawczo-ratowniczy Nissan Terrano II. Samochód świetnie radzi sobie w grząskim
terenie i przystosowany jest do ciągnięcia przyczepy z łodzią motorową. Udało się nieodpłatnie pozyskać osiem
aparatów ochrony dróg oddechowych, wycofanych ze
służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Łomiankowscy strażacy nie spoczywają na laurach
i ciągle starają rozwijać się oraz pozyskiwać nowoczesny sprzęt, który jest niezbędny dla ratowania życia.
Niestety jest to sprzęt bardzo drogi. Najdroższym i bardzo pilnym w realizacji zamierzeniem jest wymiana
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który
jest niezbędny ze względu na brak sieci hydrantowej
na znacznym obszarze gminy. Posiadany pojazd na
podwoziu Tatra 815 z 1987 roku, pomimo stałej konserwacji jest w coraz gorszym stanie technicznym, a naprawa jego rdzewiejącej zabudowy jest już nieopłacalna.
Martwić może również brak chętnych wśród lokalnej
młodzieży na aktywność w szeregach, bardzo prężnie
działającej, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Stanowi
ona przyszłe zaplecze dla strażaków, którzy biorą udział
w działaniach ratowniczych.
Pozytywnymi aspektami działalności OSP w Łomiankach jest to, że strażacy ciągle odpowiadają na wezwania, nawet gdy przychodzą one w środku uroczystości
90-lecia czy gdy nad Łomiankami jeszcze wybuchają
noworoczne fajerwerki.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej
www.lomianki.art.pl oraz profilu na Facebook’u facebook.com/OSPLomianki. Zamieszczane są tam relacje
z różnych interwencji oraz z życia jednostki.

Zakupiliśmy również dwa nowoczesne aparaty na
sprężone powietrze, które umożliwią nam skuteczne
działanie w pomieszczeniach zadymionych oraz w strefach skażenia powietrza.
Dokonaliśmy też zakupu ‘drobniejszego’ ale równie
potrzebnego sprzętu, takiego jak: dielektryczne narzędzie ratownicze Halligan oraz topór dielektryczny.
Założyliśmy również stronę internetową naszej OSP, aby
szersza część społeczeństwa mogła dostrzec naszą pracę
i dowiedzieć się o aktualnościach. Stronę znajdą państwo
pod adresem: www.ospdziekanowpolski.pl
Mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale przy zapale druhów z naszej jednostki wierzymy, że uda nam się to zrobić. Oby bieżący rok okazał się równie, a nawet bardziej
przełomowy.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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PARTNEREM SAMORZĄDU

Aktywne organizacje pozarządowe to niewątpliwie filar społeczeństwa obywatelskiego. Podejmują działania w różnych sferach życia społecznego, wykorzystują często nowatorskie pomysły i innowacyjne metody
pracy. Mądre wspieranie i umacnianie ich buduje świadomość obywatelską zarówno wśród nich samych
jak i u ludzi korzystających z ich propozycji. Dlatego ważne jest, aby znać prawa organizacji, możliwości
działania oraz metody finansowania.
Na początku roku organizacje pozarządowe to też temat częściej podejmowany z uwagi na akcję przekazywania
1% poprzez roczne sprawozdania PIT. W tym czasie są ogłaszane lub rozstrzygane różne konkursy wspierające
ich działania. Postanowiliśmy więc – idąc tym nurtem – porozmawiać na temat relacji organizacji pozarządowych
z samorządami, związanych też z finansowaniem prowadzonej działalności, z TOMASZEM SCHIMANKIEM – politykiem społecznym, długoletnim działaczem organizacji pozarządowych, ekspertem w zakresie współpracy organizacji z administracją publiczną, współpracownikiem Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Instytutu Spraw
Publicznych, współzałożycielem Forum Darczyńców w Polsce.
LOMIANKI.INFO: Co w Twojej opinii oznacza określenie „organizacja pozarządowa". „Pozarządowa", czyli jaka?
Tomasz Schimanek: Organizacje pozarządowe tworzone są przez obywateli
dla obywateli, aby zaspokajać wspólne
potrzeby ludzi. To jest także cel samorządów, dlatego często współpracują one
z organizacjami, zlecając im na przykład
realizację swoich zadań. Ale to nie oznacza, że organizacja realizująca zadanie
publiczne przestaje być pozarządowa.
Pozarządowość polega na tym, że decyzje o celach organizacji, sposobach działania podejmują sami obywatele a nie
administracja publiczna. Organizacje są
wyrazem nieskrępowanej aktywności
obywateli, reprezentantem ich potrzeb
i interesów, które zresztą czasami nie
są dostrzegane przez państwo. Jedna
z głównych teorii, wyjaśniająca skąd się
biorą organizacje pozarządowe, to teoria
nisz. Mówi, że organizacje pozarządowe
powstają tam, gdzie są niezaspokojone
potrzeby społeczne, których nie chce lub
nie może zaspokoić państwo i rynek.
L.INFO: Na czym powinna polegać niezależność organizacji pozarządowej?
TS: Mało kto o tym na co dzień pamięta,
ale prawo do tworzenia i działania w organizacjach pozarządowych daje nam, obywatelom, Konstytucja RP. Art. 12 mówi, że
„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność
tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych
rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz
fundacji”. To bardzo ważne, bo oznacza, że
żadna władza publiczna nie może według

własnego uznania w to prawo ingerować,
a jego ograniczenia mogą wynikać jedynie
z przypadków określonych w ustawach.
W relacjach z administracją publiczną tej
niezależności strzeże dodatkowo ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która mówi, że organy administracji publicznej współpracując z organizacjami muszą przestrzegać m.in. zasady
suwerenności stron, a więc szanować to, że
organizacja jest samorządna i niezależna.
L.INFO: Jakie relacje powinny łączyć samorząd i organizacje, które
otrzymują środki z budżetu gminy. Czy
Twoje obserwacje wskazują na jakieś
nieprawidłowości w przypadku finansowania działań organizacji z budżetu samorządu?
TS: W relacjach samorząd - organizacja
podstawowe znaczenie ma ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przewiduje ona, jako jedną z form
współpracy, możliwość zlecania przez samorządy organizacjom realizacji zadań
publicznych wraz z przekazaniem dotacji
na ten cel. Niezależnie od formy współdziałania, obie strony obok zasady suwerenności stron obowiązują także zasady
partnerstwa, efektywności oraz uczciwej
konkurencji i jawności. Partnerstwo oznacza, że obie strony uznają wzajemne
swoje kompetencje i nie próbują podporządkować sobie drugiej strony. Uczciwa
konkurencja i jawność oznaczają m.in., że
dotacje na realizację zadań publicznych
przyznawane są w konkursach, w oparciu
o publiczne jawne kryteria, a nie według
uznania wójta czy burmistrza. Niestety
zdarza się w praktyce, że niektórzy wło-

darze czy też urzędnicy tego do końca
nie rozumieją. Uważają, że przekazanie
dotacji jest gestem ich dobrej woli, dają
to do zrozumienia organizacji i oczekują
w związku z tym, że okaże ona wdzięczność polegającą na np. zaniechaniu
krytyki lub wręcz wspieraniu lokalnych
władz. Organizacje niestety niekiedy godzą się na taki układ, bo wiedzą, że w przeciwnym razie nie będą miały szans na
pozyskanie dotacji z samorządu. To stare
jak świat zjawisko obrazowo nazywane jest klientelizmem, i jest wyraźnym
naruszeniem niezależności organizacji
i ustawowych zasad suwerenności stron
i partnerstwa.
L.INFO: Czy organizacja pozarządowa
ma prawo do własnego zdania, nawet
krytycznego, wobec władzy, pomimo,
że otrzymuje z budżetu gminy środki
na część prowadzonych przez siebie
zadań?
TS: To oczywiste, gwarantem tego prawa,
o czym wspominałem, jest Konstytucja
i obowiązujące ustawy. Ale prawo nie
załatwia wszystkiego, również w tym
sensie, że organizacjom trudno na drodze
prawnej bronić się przed próbami naruszania niezależności przez administrację
publiczną, bo bardzo trudno je udowodnić. Istotna jest świadomość, zarówno
decydentów, jak i obywateli. Pamiętam,
jak parę lat temu byłem wraz z grupą
przedstawicieli administracji publicznej w Anglii. Wysłuchaliśmy prezentacji
niezależnej organizacji pozarządowej,
w 100% finansowanej z budżetu państwa. Naszym urzędnikom nie mieściło się
w głowie, jak o takiej organizacji można

JANOSIKOWE NIEKONSTYTUCYJNE
Przepisy o „janosikowym” są niezgodne z Konstytucją
– uznał Trybunał Konstytucyjny i orzekł, że stracą one
moc po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku.
Sędziowie przyznali rację wnioskodawcy, Sejmikowi
Województwa Mazowieckiego, że nie można w nieskończoność wysysać pieniędzy z bogatszych regionów, doprowadzając je do biedy, a nawet na krawędź
bankructwa. Szkoda, że wniosek złożony w 2010 roku
został rozpatrzony dopiero po czterech latach. Miejmy

nadzieję, że rząd i parlament nie będzie czekał 18 miesięcy ze zmianą niekonstytucyjnego prawa tylko pilnie
przystąpi do pracy i od 1 stycznia 2015 roku będzie
obowiązywało nowe prawo w tym zakresie.
Przypominam, że „janosikowe” na Mazowszu jest płacone od każdego mieszkańca trzykrotnie: płaci gmina
(Łomianki około 3,3 mln zł w 2014 r.), płaci powiat (Powiat Warszawski Zachodni 18 mln zł w 2014 r.), płaci
województwo Mazowieckie. Pieniądze są wpłacane do

mówić niezależna. Okazało się, że można,
bo odpowiednie ministerstwo nadzoruje
co prawda działania organizacji w kontekście zgodności z prawem i jej statutowymi celami, ale do głowy nikomu by nie
przyszło, że urzędnicy mogą ingerować
w to, co organizacja robi czy też jakie ma
stanowisko wobec działań rządu. Byłby to
skandal, który przekreśliłby kariery takich
urzędników. I to nie kwestia prawa, ale
ustalonych i utrwalonych zasad społecznych i świadomości ich przestrzegania.
My dojrzewamy do takiego stanu, ale wymaga to jeszcze czasu. Na pewno może
ten czas skrócić edukacja, bo niekiedy
brak świadomości wynika z niewiedzy.
Istotne jest także tworzenie alternatywnych dla pieniędzy publicznych źródeł finansowania organizacji pozarządowych,
tak, aby nie były one skazane wyłącznie
na dotacje z samorządu.
L.INFO: Zasady współpracy samorządu z organizacjami reguluje zwykle
Program Współpracy uchwalany przez
Radę Miejską. Nie ma w nim jednak
szczegółowych zasad np. udostępniania sal, miejsc na tablicach osiedlowych lub miejsc w gazecie gminnej.
Czy dopuszczalne są takie sytuacje,
że część organizacji otrzymuje dostęp
do tych wszystkich miejsc, a część musi
spełniać dodatkowe warunki? Jak zapobiegać nierównemu traktowaniu
organizacji?
TS: Wspomniane zasady współpracy,
dotyczą także innych form współpracy
samorządu i organizacji, w szczególności tych, które dotyczą korzystania przez
organizacje z zasobów samorządowych.
Takim zasobem są np. lokale. Samorząd
powinien określić zatem zasady i kryteria
dostępu np. do lokali samorządowych,
równe dla wszystkich i publicznie jawne.
Samorządy robią to albo w programach
współpracy z organizacjami, albo w oddzielnych uchwałach określających politykę lokalową samorządu.

budżetu centralnego. Korzystając z okazji chciałbym podziękować naszym mieszkańcom, którzy złożyli podpisy
pod wnioskiem o zmianę „janosikowego” w ramach akcji
„Stop Janosikowe” prowadzonej przez Stowarzyszenie
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa. Podpisy były
zbierane przez dwa dni pod sklepami: Globi przy ul. Baczyńskiego oraz MarcPol przy ul. Wiślanej. Upłynęło kilka
lat. ale w myśl zasady „kropla drąży skałę” mamy werdykt
TK. Wierzymy, że nowe przepisy w tej sprawie będą dotyczyły wszystkich szczebli samorządowych.
radny Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Edward Wołyński
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Rozmowa z panią Izabelą Okrasą, dyrektorem
Gimnazjum Niepublicznego nr 12 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Liceum Ogólnokształcącego
Niepublicznego nr 43 im. Lotników Amerykańskich.
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PYTANIAMI
Ilu uczniów jest w szkole i ile jest
osób średnio w jednej klasie?
W gimnazjum i liceum w tym roku
mamy prawie 80 uczniów. W klasach
jest średnio 10-12 osób. Maksymalnie
może być w klasie 16 osób.
Jak wygląda przykładowy rozkład
dnia? Ile jest średnio obowiązkowych godzin lekcyjnych?
Uczniowie zaczynają o godz. 8.00, najdłużej lekcje wg planu mają do 15.25
a później koła przedmiotowe i zainteresowań. Obiad można zjeść o godz.
12.30. Średnio dziennie uczniowie mają
7-8 godzin lekcyjnych.
Związane jest to ze zwiększoną ilością godzin większości przedmiotów,
dzięki czemu możliwe jest urozmaicenie realizacji podstawy programowej
i nauka przez praktykę.
Ilu języków można się uczyć w
szkole?
W gimnazjum i liceum można się uczyć
języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i francuskiego.
Czy jest rozszerzony angielski?
Tak, uczniowie wszystkich klas uczą się
języka angielskiego w rozszerzonym
zakresie a chętni dodatkowo przygotowują się na kołach do zdobycia certyfikatów językowych (oprócz angielskiego
są też certyfikaty języka niemieckiego
i hiszpańskiego).
Jakie są największe osiągnięcia
szkoły?
Największe osiągnięcie oczywiście
oprócz laureatów i finalistów wielu
konkursów to nasi absolwenci. Odkąd
powstała Motylkowa Akademia często
się spotykamy, bo przyprowadzają tu
swoje dzieci. Patrząc na tych wartościowych, wspaniałych młodych ludzi,
widzimy, że było warto.
Czy jest zadawane dużo prac domowych?
Jeśli jest taka potrzeba…
Czy szkoła ma ograniczoną liczbę
sprawdzianów w tygodniu?
Tak, mogą być maksymalnie dwa sprawdziany w tygodniu i jeden dziennie.
Czy w-f odbywa się w szkole, czy
poza nią?
Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w kompleksie sportowym ICDS
(uczniowie dowożeni są tam autokarami spod szkoły), na basenie szkolnym,
boisku i szkolnej sali gimnastycznej.
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Jak często organizowane są wycieczki i czy jest możliwość wyjechania za granicę?
W trakcie roku szkolnego są dwa dłuższe
wyjazdy, we wrześniu wyjazd integracyjny a wiosną wyjazd zagraniczny. W
tym roku będzie to 7-dniowa wycieczka
Wrocław-Berlin-Poczdam.

Jak wielu uczniów dostaje stypendium?
Co roku więcej (śmiech). W tym roku
prawie 40%. Stypendium otrzymują
uczniowie, którzy na zakończenie klasy
VI mają średnią minimum 5,00, zachowanie bardzo dobre oraz otrzymali 35
i więcej punktów ze sprawdzianu.

Czy szkoła ma podwórko, jakiej
jest wielkości, czy odbywają się na
nim zajęcia?
Obok szkoły jest tzw. teren rekreacyjny,
gdzie odbywają się niektóre lekcje, oraz
szkolne i klasowe spotkania np. przy
grillu. Z terenu można korzystać również podczas długich przerw.

Jaka jest pozycja gimnazjum
w rankingu?
W tym roku jesteśmy na 28 miejscu
wśród 52 najlepszych gimnazjów niepublicznych w Warszawie, a patrząc na
poszczególne przedmioty zajmujemy
czołowe miejsca na Bielanach, ale tu
musze podkreślić, że nie sam wynik
jest dla nas najważniejszy, ale wiedza
i umiejętności, które absolwent faktycznie wynosi ze szkoły, także te niesprawdzone w testach.

Czy w szkole były kiedyś problemy
z zażywaniem środków odurzających?
Nigdy i jestem pewna, że tak zostanie.

Czy oceny można poprawiać?
Oceny z odpowiedzi i sprawdzianów
można poprawiać.

Czy gimnazjum posiada sale tematyczne (np. chemiczną, plastyczną)?
Oczywiście że tak. Mamy pracownię
geograficzną, biologiczną, artystyczną,
komputerową, językową i komputerową a od tego roku profesjonalnie wyposażoną pracownię fizyczno-chemiczną.
Wszystkie pracownie dodatkowo posiadają tablice multimedialne.
Czy szkoła ma własny sklepik?
Uczniowie w ramach projektu z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości
prowadzą szkolną kawiarenkę.
Czy jest gazetka szkolna?
Idziemy z duchem czasu i oprócz gazetki papierowej mamy też blog szkolny
wysokieloty.pspo.edu.pl

Czy w szkole zdarzyły się jakieś
wypadki, np. pożary?
Na szczęście nie, wszyscy bardzo dbamy o bezpieczeństwo.
Jak duże są klasy (pomieszczenia)?
Na tyle duże, żeby uczniowie czuli się
swobodnie i na tyle przytulne, że nie
muszą do siebie krzyczeć.
Czy uczniowie są w tej samej sali
od 1 do 3 klasy?
Tak. Mają możliwość wymyślenia sali dla
siebie. Uczniowie bardzo lubią bawić się
w stylistów wnętrz.
Czy w szkole jest biblioteka?
Tak, jest księgozbiór podręczny do dyspozycji uczniów w trakcie przerw i po
lekcjach.
Jak duży jest budynek szkoły? Czy
szkoła zajmuje cały budynek?
Uczniowie mają do dyspozycji ponad 1000m² na dwóch piętrach
budynku nr 18 w kompleksie UKSW
przy ul. Wóycickiego 1/3.

Czy w gimnazjum obowiązują
mundurki?
Nie, i wyprzedzę pewnie kolejne pytanie,
można mieć zielone włosy. (śmiech)
Czy można przychodzić w makijażu i z pomalowanymi paznokciami
i pofarbowanymi włosami?
Bardzo cenię Waszą indywidualność
i tak jak powiedziałam dopuszczam
pewne sposoby wyrażania siebie. Ale
uczeń musi wyglądać schludnie i porządnie. Czyli wyzywający makijaż, biżuteria i buty na 12 centymetrowych
obcasach raczej odpadają.
Jaki jest stosunek uczniów do nauczycieli i odwrotnie?
Myślę, że dobrze określają je słowa
szacunek, przyjaźń i zaufanie. My nauczyciele jesteśmy otwarci na problemy uczniów, nastawieni na dialog, ale
muszę też podkreślić, że na uczniów też
zawsze możemy liczyć i współpraca jest
satysfakcjonująca, myślę, dla obu stron.
Pytania zadawały Asia, Kinga, Martyna, Nina ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 13.

Czy organizowane są imprezy tematyczne?
A cóż to byłoby za szkolne życie bez
imprez… W tym roku mamy imprezy językowe, za nami hallowenowy wieczór
angielski i walentynkowy francuski.
Oprócz tych spotkań mamy dyskusyjny
klub filmowy i nocowanki filmowe.
Jaka jest średnia ocen przeciętnego ucznia?
Trudno mi to teraz obliczyć, ale biorąc
pod uwagę średnią klas po pierwszym
semestrze tego roku z pewnością będzie
to powyżej 4,0 a może nawet blisko 4,5.
Jaki jest średni wynik testu gimnazjalnego?
W zeszłym roku średnia naszego gimnazjum ze wszystkich przedmiotów wyniosła 82,3%.
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PISZEMY ŁOMIANKOWSKĄ MINIPOWIEŚĆ!
Obiecujemy, że się poprawimy i trochę nadgonimy akcję! Na razie dajemy Wam próbkę z najnowszego odcinka, aby nieco
zaostrzyć apetyt. Przypominamy, że całość możecie znaleźć w Internecie pod adresem www.piszemy.lomianki.info
W ostatnim odcinku młody policjant – Sebastian, zniknął w otchłaniach kampinoskiego bunkra, w Dziekanowie pojawili się
„kosmici” z obrony przeciwchemicznej. Dodatkowo po okolicy pałętały się zmutowane blondynki, a redaktor Maciek stracił
aparat fotograficzny... Co dalej? Czekamy na opinie i wskazówki.

Marek Olkowicz
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Redaktor potrząsnął głową, ale widziadło
nie znikało.
Wyglądało na to, że dwie blond zjawy są jak
najbardziej realne. Maćkowi zaczęły po głowie spacerować pochody znanych bliźniaków – Remus i Romulus, Jacek i Placek co
ukradli Księżyc, Olsenki, siostry Williams...
Nie, te tenisistki to chyba nie bliźniaczki...
Ta myśl go otrzeźwiła, chociaż miał wrażenie, że wciąż ma przed oczami mroczki.
Potrząsnął głową jeszcze raz i przeszło. To
znaczy mroczki zniknęły, blondynki zostały.
– A... no dzięki, to ważne dla mnie, bo mi
ten aparat zabrali bez... no bez niczego
i jakby co, nie mam nawet świadków.
– Myśmy wszystko widziały! – zapewniła
jedna z dziewczyn.
Chciałoby się, pomyślał redaktor, żeby mówiły chórem. Ot, taka niedoróbka...
– No właśnie, a co właściwie panie widziały? Bo ja sam trochę nie ogarniam tego co
się tutaj dzieje.
– A jest tu jakaś porządna knajpka? Jakieś
miejsce, gdzie moglibyśmy usiąść? Wszystko możemy opowiedzieć i zostawić panu
namiary na siebie.
– W pobliżu, to nie bardzo, ale możemy
zrobić sobie krótki spacer... Na Dąbrowę,
tam jest Lemon Tree, na pewno mają jeszcze otwarte.
– To po tej stronie trasy?

– Tak, w Dąbrowie Zachodniej, jakieś półtora kilometra, akurat trochę ochłonę i możemy porozmawiać po drodze...
Bliźniaczki spojrzały na siebie i wyraźnie
się porozumiały w jakiejś na pół telepatycznej metodzie kontaktu. W każdym razie
jak na komendę kiwnęły głowami i znowu
ustami jednej wyraziły aprobatę:
– Jak po tej stronie, to okej, po tamtej są
jacyś dziwni. Rano przeszłyśmy całą Warszawską, tak? Ta główna to Warszawska,
prawda? I wszędzie albo było zamknięte,
albo właśnie się kawa skończyła, albo ekspres się jeszcze nie nagrzał... I tak dziwnie
na nas patrzyli...
– No to chodźmy. – Maciek nie czuł się na
siłach, by komentować przedpołudniowe
przygody nowych znajomych. Podniósł
z ziemi rower i ruszyli w kierunku cichej
Dąbrowy.
– Możemy przejść na „ty”? – już kilka kroków w bezpieczne ciemności, z dala od
zgiełku kosmicznej scenerii, jaką zostawili
za sobą, spowodowało, że myśli redaktora
nieco się wyprostowały. Zaczynał działać.
Już myślał, co trzeba będzie dalej zrobić.
Na pewno wybadać sytuację, ważne będzie
zdobycie informacji...
– Ja jestem Albina, a moja siostra ma na
imię Blanka.
– Maciek. Przepraszam, że tak zapytam, ale
nie jesteście chyba stąd? Można wiedzieć...

– Tak. Nie jesteśmy stąd, ale na razie nie
chcemy mówić skąd jesteśmy. Jeśli można,
wolimy to zachować w tajemnicy.
– Acha – zdziwił się nieco redaktor – Nie
ma sprawy. Tu skręcimy w Sierakowską
i już zaraz Zachodnia. A tam, to już rzut
beretem.
Szli wzdłuż ulicy, czasami schodząc na
jezdnię, jako że chodnik jakiś dowcipniś
zaprojektował tu na wzór graficznego zapisu wezwania SOS – kropka, kropka, kropka
– kreska, kreska, kreska...
Chodzenie po jezdni nie było wcale łatwiejsze, liczne łaty w asfalcie miały swoje łaty,
a te miały swoje małe łatki. Z tej ulicy, ale
również z Zachodniej można było czytać
historię, jakby była naniesiona systemem
braille’a Ulice Dąbrowy 3D.
Ale trójka z rowerem nie zwracała uwagi
na lokalny koloryt remontowo-drogowy.
Pogrążeni w rozmowie zbliżali się do Lemon Tree.
Przed wejściem do knajpy siedziała spora
grupa mężczyzn palących papierosy i raczących się napojami, które trudno byłoby
nazwać leczniczymi.
– O Maciek! Przyprowadziłeś koleżanki!
– rubaszny śmiech w kilku przypadkach
przeszedł w pokasływanie.
– Cześć, cześć... – redaktor uścisnął kilka
rąk i pospiesznie wciągnął albinoski do
wnętrza.

– To Klub Skorpionów – wyjaśnił dziewczynom, nie wiedzieć czemu zawierając
w tych słowach jakby usprawiedliwienie
– Motocykliści... No tacy miejscowi Hell’s
Angels.
– A! To dobrze – skomentowała jedna
z dziewczyn, chyba Blanka – Bo już myślałyśmy, że Uniwersytet Trzeciego Wieku.
– Mój Boże! Dlaczego? – zdziwił się Maciek.
Druga siostra podbródkiem wskazała na
ścianę i wiszący na niej plakat, głoszący,
że właśnie dzisiaj odbędą się „warsztaty
tworzenia pisanek w różnych technikach”
organizowane przez Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Łomiankach...

Ciąg dalszy na...
www.piszemy.lomianki.info

ZOSTAŃ PTASIM DEWELOPEREM!
Pod takim hasłem zorganizowaliśmy w ostatnią sobotę 15 marca warsztaty z budowy budek lęgowych dla ptaków. Jest to kontynuacja działań Fundacji Promocji
Rekreacji „KIM” w zakresie edukacji przyrodniczej.
Od trzech lat regularnie prowadzimy zajęcia z nordic
walking w Puszczy Kampinoskiej. Poza tym, że staramy
się nauczyć uczestników naszych treningów prawidłowej techniki marszów z kijkami, zwracamy też ich
uwagę na piękno i bogactwo przyrodnicze Kampinoskiego Parku Narodowego. W tym celu zapraszamy na
nasze zajęcia pracowników Centrum Edukacyjnego KPN,
a także odwiedzamy siedzibę KPN w Izabelinie. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy również cykl kajakowych
spływów ornitologicznych warszawskim odcinkiem
Wisły. Dzięki temu sami zaczęliśmy zwracać baczniejszą uwagę na ptaki w naszym sąsiedztwie.
Dlatego zaproponowaliśmy społeczności Łomianek
wspólną rodzinną budowę budek lęgowych dla szpaków i sikor. Od pewnego czasu liczebność szpaków spada, co spowodowane jest prawdopodobnie zwalcza-

at

YCJI

niem tych ptaków na południu Europy. Wieszanie szpakówek, czyli skrzynek lęgowych dla tych sympatycznych
ptaków może znacznie przyczynić się do wzrostu ich
populacji. Sikory natomiast są wyjątkowo wdzięczne
do obserwowania, ponieważ nie unikają ludzi nawet
w okresie lęgu. Pierwsze lęgi sikor i szpaków odbywają
się w drugiej połowie kwietnia, a więc to ostatni dzwonek, aby w już tym roku do naszych budek wprowadzili
się lokatorzy. Pracownicy KPN przekonali nas jednak, że
warto budować budki nawet przez cały rok. W mroźne
zimy mogą one być schronieniem dla ptaków. Trzeba
tylko pamiętać o czyszczeniu budek jesienią, aby pozbyć się ektopasożytów.
Naszym zamiarem było nie tylko stworzenie przestrzeni do integracji wspólnoty lokalnej, ale także zaproponowanie zajęć dla rodziców i dzieci. Uczestników
warsztatów zaprosiliśmy do
ogródka jordanowskiego w Dąbrowie Leśnej. Część zgłoszonych osób najwyraźniej odstraszyła kiepska pogoda. Do
budowy stanęło siedem rodzin
z dziećmi w różnym wieku, od
niemowląt w wózkach do nastolatków. W części zajęć wziął
udział Burmistrz Łomianek pan

Tomasz Dąbrowski ze swoim zastępcą panem Piotrem
Rusieckim. Obaj panowie raźno zabrali się do pracy
i przygotowali materiał do budowy budek. Po trzech
godzinach każda rodzina miała gotową budkę do powieszenia w swoim ogrodzie. Zapraszamy ponownie
w sobotę 29 marca.
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
Już teraz chcielibyśmy zaprosić łomiankowskie rodziny do udziału w programach „Stocznia kajakowa –
warsztaty z budowy kajaków żaglowych” oraz „Dolina
Środkowej Wisły – wyprawy kajakowe dla mieszkańców
Łomianek”. Informacje o naborach do projektów Fundacji będą ukazywały się na naszej stronie www.fundacjakim.pl oraz na facebooku.
Eliza Chodorowska,
Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”

Więcej o działaniach fundacji na: www.fundacjakim.pl

9
marz14.indd 9

2014-03-24 18:42:16

W sobotę, 15 marca, w auli ICDS odbyła się III konferencja dla rodziców z cyklu „W co się bawią nasze
dzieci?” zorganizowana przez Domowy Kościół w Łomiankach oraz Przedszkole Niepubliczne Sióstr Salezjanek im. Aniołów Stróżów w Łomiankach. Gościem konferencji była znana pedagog, założycielka fundacji Creodidasko – Joanna Białobrzeska, psycholog i terapeuta – Małgorzata Kornacka oraz jej mąż Kuba
Kornacki – piosenkarz, lider zespołu „Kanaan”, aktor.
Pierwsza prelegentka zarysowała
kierunek, w którym zmierza obecnie
edukacja w Polsce i na świecie. Zwróciła uwagę, że podręczniki przygotowują uczniów raczej do rozwiązywania testów niż do logicznego myślenia
i rozwiązywania problemów. Zachęcała, by mieć odwagę wychowywać
dzieci według własnego systemu wartości opartego na wierze w Boga, by
interesować się zawartością pozycji
szkolnych i wspierać nauczycieli w ich
pracy, by wreszcie rozmawiać z dziećmi, spędzać z nimi czas, umiejętnie
stawiając granice i konsekwentnie ich
egzekwując.
Małgorzata Kornacka przekonywała, jak niezwykle
ważne jest budowanie
w dzieciach od najmłodszych lat poczucia własnej
wartości. To poczucie,
niskie lub wysokie, budowane przede wszystkim
przez słowa, jest w dużym
stopniu odpowiedzialne
za przyszłe porażki lub sukcesy naszych dzieci. Każdy

z nas ma potencjał i wartość w oczach
Boga i nie zależy ona ani od zdrowia, ani
od stanu konta, ani od wielkości domu,
atrakcyjnego wyglądu czy kariery.
To nie znaczy oczywiście, że nie wolno
nam oceniać i krytykować oraz korygować błędów, wręcz przeciwnie, musimy to robić, ale w taki sposób, by ocenie podlegały działania, a nie osoba, by
krytyka była twórcza i wzmacniająca,
skoncentrowana na przyszłości (żeby
następnym razem było lepiej), a nie
przeszłości (rozpamiętywanie błędów
prowadzących do porażki). Wiara we
własne dziecko wyrażona stwierdzeniem „dasz radę” oraz pomoc w rozwoju to bezcenny kapitał, który mamy
szansę zainwestować w nasze dzieci.
O tym, dlaczego kariera ojca wygrała
z karierą aktorską, mówił Kuba Kornacki. Historia jego życia jest świadectwem, że Bóg chce, abyśmy byli rodzicami na 100% i że nam w tym pomaga.
Wymaga to jednak wiary i zaufania, że
Jego plan jest dla nas najlepszy, a środki, które mamy – wystarczające. Teraz,
oprócz bycia ojcem, Kuba ma swój zespół i zajmuje się działalnością, która

w jego środowisku aktorskim byłaby
największym „obciachem”, czyli tworzy
i śpiewa piosenki o Panu Bogu. Jest
przy tym szczęśliwy i przede wszystkim może być ojcem, który w pełni
zaangażuje się w rozwój swoich dzieci.
Przykład Kuby pokazuje, że warto podjąć ryzyko i zaufać Bogu, nie znając odpowiedzi na pytanie: co będzie dalej?
– właśnie na tym polega wiara…
Organizatorzy dziękują burmistrzowi
Łomianek, Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu, za objęcie honorowym patronatem całego cyklu konferencji, Partnerom: Dyrektorowi Integracyjnego
Centrum Dydaktyczno-Sportowego,
Panu Jerzemu Warchołowi, za użyczenie sal, firmie Zych Studio za przygotowanie projektu plakatu i ulotek oraz
nowej odsłony strony www, firmie DietBox za udzieloną pomoc finansową
i wszystkim anonimowym darczyńcom,
którzy wspierają całe przedsięwzięcie,
a także Radiu Warszawa, Gazecie Łomiankowskiej i Miesięcznikowi www.
LOMIANKI.INFO za objęcie patronatem
medialnym konferencji.
Kazimierz Łodziński
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GŁADKA SKÓRA TO PODSTAWA!
Nareszcie nadchodzi wiosna! Wiele z nas nie może się już doczekać, żeby zdjąć zimowe ubrania, założyć wiosenną, zwiewną sukienkę i pokazać piękne nogi. Musimy jednak pamiętać,
żeby nogi były gładkie i zadbane. Na wiosnę często postanawiamy zmienić fryzurę czy kolor
włosów, kupić nowe buty, wyglądać wspaniale! Wspaniały wygląd to również gładkie, wydepilowane ciało.
W dzisiejszych czasach depilacja jest nieodłącznym elementem pielęgnacji. Dodatkowo, gładkie nogi, pachy
czy bikini dodają pewności siebie i sprawiają, że czujemy
się wyjątkowo.
Depilacja jest jednym z najstarszych zabiegów usuwania
zbędnego owłosienia. Już w czasach starożytnych wosk
dominował wśród stosowanych sposobów depilacji.
Dziś znamy wiele technik depilacji, ale mimo to wiele
osób wybiera tę właśnie metodę. Jest ona niezwykle
skuteczna i pozwala cieszyć się gładką skórą nawet przez
3-6 tygodni, w zależności od indywidualnych uwarunkowań organizmu.
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Woskowanie jest metodą bardzo skuteczną, ponieważ pozwala na usunięcie włosa wraz z cebulką,
dzięki czemu ponowny jego wzrost jest wolniejszy,
a odrastające włosy są słabsze, przez co kolejne zabiegi
woskowania są mniej bolesne.
Zabiegi depilacji woskiem mają wiele zalet. Można je
stosować na wszystkich obszarach ciała, przez co depilacja dużych partii jest szybka, a skóra po zabiegu jest
gładka i bardzo przyjemna w dotyku. Regularnie wykonywana depilacja osłabia włosy, przez co stają się cieńsze i łatwiejsze do usunięcia.
Początkowo depilacja była stosowana jedynie do usuwania włosów z nóg, następnie w ślad za znanymi aktorkami i modelkami, zaczęto pozbywać się owłosienia z okolic pach i bikini. Dziś
depilujemy całe ciało, włącznie z miejscami
intymnymi. Chcemy, aby nasze ciało było pozbawione włosów, zadbane i gładkie, dzięki
czemu zwiększamy nasz komfort i dbałość
o higienę.
Ważne jest, aby zabieg depilacji woskiem był
wykonany fachowo, z zastosowaniem profesjonalnych wosków oraz kosmetyków do
pielęgnacji przed i po zabiegu. Taki profesjonalny zabieg można wykonać w nowo otwartym salonie GO4WAX w Łomiankach przy
ul. Warszawskiej 77. To pierwszy w Łomian-

REKLAMA
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Z CYKLU

kach i jeden z nielicznych w Warszawie profesjonalny
salon, specjalizujący się w depilacji woskiem wszystkich
części ciała. W GO4WAX stosuje się sprawdzone i najbardziej skuteczne preparaty do depilacji firmy Depileve.
Miły i profesjonalny personel wykonuje zabiegi szybko
i skutecznie, dobierając odpowiedni produkt do rodzaju
włosa i skóry. Na zabiegi nie trzeba się umawiać, można
przyjść w dowolnym momencie i wykonać depilację bez
konieczności czekania w kolejce. Po wizycie w GO4WAX,
skóra będzie piękna i aksamitna, a ciepłe dni staną jeszcze przyjemniejsze.

GO4WAX Salon Depilacji Woskiem
ul. Warszawska 77, Łomianki
tel. 22 299 48 48, e-mail: salon@go4wax.pl
Czynne:
Pon. – Pt. 10:00-19:00
Sob. 10:00-15:00

www.go4wax.pl
2014-03-24 18:42:20
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LATAJĄCE KRĘGI
17 marca odbyło się drugie spotkanie z cyklu „Latające Kręgi Miejskie”.
Latające Kręgi to spotkania dla kobiet, którym bliska jest
idea „zarabiania na tym, co się kocha”. W każdym spotkaniu zgromadzone panie poznają inną kobietę (lub kobiety) realizującą tę ideę, która opowiada o swoim biznesie,
dzieli się historią rozwoju swojej firmy, trudnościami jakie
napotykała na drodze.
Takie opowieści mają być i są inspiracją dla innych pań,
które marzą, by podążać podobną drogą zawodową.
W pierwszym spotkaniu, w charakterze gościa, uczestniczyła Monika Piątek – właściecielka szkoły języka angielskiego Friday English. Bohaterkami drugiego spotkania
były Beata Broniszewska i Jola Gołąb, które opowiedziały
o swoim prawdziwie kobiecym biznesie – sklepie i gabinecie HELOŁEK.
Spotkania „Latające Kręgi” to też swojego rodzaju warsztaty, w których uczestniczki poznają się, opowiadają
o sobie, dzielą wiedzą, kontaktami i przede wszystkim
inspirują się wzajemnie.
Spotkania są cykliczne, kolejne już za niecały miesiąc.
„Latające Kręgi” organizują dwie kobiece firmy: soojka.pl
oraz Bombanga na licencji krakowskiej Latającej Szkoły.
Swym patronatem honorowym objął je burmistrz Łomianek oraz ŁOMIANKI.INFO i Gazeta Łomiankowska. /am

APEL O POMOC DLA OLAFA Z ŁOMIANEK
Olaf Maj jest 16-letnim chłopcem, u którego na przełomie
2013 i 2014 roku zdiagnozowano złośliwy nowotwór kostniakomięsak. Jest po pierwszym wlewie chemioterapii, która ma
na celu zmniejszenie guza. Olaf przechodzi terapię bardzo silną
chemią (Cis Platyna), której I faza (do operacji) ma potrwać 12 tygodni. Następnie Olaf przejdzie operację, podczas której zostanie
wycięty guz i włożona endoproteza lub niestety całkowita amputacja nogi. Wtedy, czeka go jeszcze II faza chemioterapii (łącznie
od 29/40 tygodni do nawet łącznie 140 tygodni).
Wsparciem zastosowanej chemioterapii – dodatkowym lekiem nowej generacji jest kuracja szwajcarskim Mepactem, który zwiększa
szanse na przeżycie o około 30%. Niestety Mepact jest nierefundowany w Polsce i koszt kuracji wynosi
ok. 600.000zł (cena waha się w zależności od kursu Euro). Jeżeli możesz i chcesz okazać pomoc Olafowi przekaż darowiznę na konto Olafa w Fundacji lub 1% podatku
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy
Z wyrazami szacunku, Magda Maj
Dane kontaktowe: majowka40@wp.pl; dzieciom.pl/podopieczni/22972

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” , ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 22972 Maj Olaf– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Można też przekazać 1% podatku.
KRS: 0000037904, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: 22972 Maj Olaf
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę”

Anna Maria Jopek & KROKE
Koncert charytatywny – gramy dla Olafa
Jazz Cafe Łomianki, 02.04.2014 (środa) godz. 21.00
Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany dla Olafa

www.facebook.com/olafwalczy
Informacji o kolejnych warsztatach szukajcie na
www.facebook.com/AkademiaBombanga

marz14.indd 11

www.siepomaga.pl/olaf

Zobacz też: www.1procent.lomianki.info
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OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
UWAGA!!! Punkt przyjmowania ogłoszeń: 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
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REKLAMA

NAKŁAD: 7000 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE
YJNE R
RABATY
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
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PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka, referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
KRAWCOWE PRZYJMĘ – 601-20-26-29, ul. Brukowa 6a
NIERUCHOMOŚCI
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
Wynajmę mieszkanie 70 m2, samodzielne, umeblowane – 602-399-393
Wynajmę dom 4-pokojowy, Łomianki, ul. Moniuszki, 3000 zł, tel. 512-345-622
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia,
możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
PIANINO – lekcje również w domu ucznia,
tel. 692-704-416
USŁUGI
USŁUGI REMONTOWOWYKOŃCZENIOWE. Gwarancja, faktury VAT, tel. 506-301-213
Kompleksowa pielęgnacja drzew, leczenie, redukcja
gałęzi, wycinka trudnych drzew – 510-775-015
ELEKTRYK, anteny TV SAT, domofony. 602-875-289
RÓŻNE
WRÓŻBY, RUNY, TAROT – tel. 505-537-463,
537-537-516
Sprzedam CHEVROLET CAMARO CABRIO RS
r. 2011, pełna opcja na zamówienie. Cena
220.000 zł, tel. 514-184-480

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
LARYNGOLODZY, spec. 2, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
STOMATOLODZY, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
PSYCHOLOG, dr Gizela Maria Rutkowska, 668 775 123
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751 8874
DENTYSTA, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602 346 955
DERMATOLAG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607 780 843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751 35 97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
OKULISTA dziecięcy, Janina Wrzeszcz, 22 751 83 17
OKULISTA dzieci i dorośli. 22 732 26 21
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, proﬁlaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
WETERYNARZ ul. Szczęśliwa 21, tel. 602-43-66-23
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POLUB ŁOMIANKI – www.facebook.com/lomianki.info
CENY
NY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto |1
| 1 i 4 strona+50%

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