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25, 15, 10...

Rok 2014 jest wyjątkowy. Nie tylko dwukrotnie weźmiemy udział w wyborach
(eurowybory i wybory samorządowe), ale także przywołujemy w pamięci szczególne
momenty najnowszej historii Polski.

25 lat temu, 4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory do Sejmu i wolne wybory
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EMANUEL
PLEBAN
W Łomiankach jest kilku
pszczelarzy, więc jeżeli ktoś
widzi pszczołę na kwiatku,
to nie oznacza,
że ona należy do mnie...
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Jest 23 000
mieszkańców.
Według studium
w Łomiankach
ma nas być 66 000,
a nawet więcej...

do Senatu, które odwróciły porządek rzeczy i przewróciły panujący przez ponad 40 lat ustrój socjalistyczny. Wzięło
w nich udział 62% uprawnionych do głosowania. W wyborach do Senatu kandydaci Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność” uzyskali 92 mandaty, strona rządowa ani jednego. Z kolei w wyborach do Sejmu „Solidarność”
uzyskała 160 ze 161 możliwych do zdobycia przez nią miejsc. Zwycięstwo było miażdżące, a jego rozmiary
zaskoczyły nie tylko komunistów, ale także opozycję, która czuła ciężar ogromnej odpowiedzialności za państwo.
Wziął ją na siebie Tadeusz Mazowiecki, pierwszy premier nowego, wolnego rządu.
Symbolem wydarzeń stały się plakaty reklamujące kandydatów „Solidarności” z Lechem Wałęsą oraz baner
Tomasza Sarneckiego z postacią Gary Coopera, zachęcający do udziału w wyborach hasłem: „W samo południe
4 czerwca 1989”. To po tych wyborach Joanna Szczepkowska w Dzienniku Telewizyjnym wypowiedziała słynne
zdanie: „Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm”.

CZY OPŁACA SIĘ MIESZKAĆ
W ŁOMIANKACH?
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15 lat temu, 12 marca 1999 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem NATO. Tego dnia

PROFESOR

w Independence w USA Minister Spraw Zagranicznych RP Bronisław Geremek, składając na ręce Sekretarz
Stanu Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego, oficjalnie potwierdził
wstąpienie Polski do NATO. Przystąpienie do Sojuszu było efektem 10 lat starań kolejnych rządów, ale
narzuciło też obowiązek spełnienia i utrzymania wymogów, dotyczących
m.in. wyposażenia i modernizacji wojska. Dla Polski istotna była i jest,
szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie, „muszkieterowska”
gwarancja wspólnej obrony „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”,
polegająca na tym, że zbrojna napaść na jednego sojusznika, będzie uważana
za atak na wszystkich i wymaga wspólnej obrony.

10 lat temu, 1 maja 2004 r. staliśmy się członkiem Unii Europejskiej.

Dostaliśmy kolejną szansę rozwoju. Nie wszyscy wyrażali jednak radość z tego
powodu. Pojawiły się opinie o zagrożeniu utratą suwerenności, tożsamości, czy
nadmiernej ingerencji UE w wewnętrzne sprawy kraju, szczególnie słyszalne
w ostatniej kampanii wyborczej do Europarlamentu. Szerokim strumieniem
zaczęły płynąć do Polski unijne środki, a jednocześnie stanęliśmy w obliczu
wielkiego, światowego kryzysu. Granice państw otworzyły się przed nami, ale
wielu naszych znajomych wyjechało na stałe. Jednak bilans ostatnich 10 lat jest
pozytywny, mamy lub będziemy mieć nowe drogi, lotniska, dodatkowe zajęcia
dla dzieci w szkołach, przed nami też nowy 7-letni budżet unijny z największą
w historii pulą środków dla Polski.

Jesteśmy zupełnie innym państwem

niż w 2004, 1999 czy 1989 r. Nigdy też nie dowiemy się, jak wyglądałaby
sytuacja Polski gdybyśmy nie przystąpili do Unii czy NATO lub gdyby
wybory '89 roku zakończyły się innym wynikiem. Nie wyobrażam sobie
takiego eksperymentu, trudno nawet pokusić się o porównanie z innymi
krajami, o zbliżonej wielkości, historii i sytuacji, nie będącymi w podobnej
organizacji. Dlatego, że nie ma takich państw. Każdy sam tworzy swoją
historię i buduje własne doświadczenie. Obyśmy potrafili uczyć się na
własnych błędach i sukcesach oraz mądrze korzystać z doświadczenia
zdobytego dzięki tym trzem wielkim, polskim, symbolicznym wydarzeniom.
Sylwia Maksim-Wójcicka

Zmarł profesor Tadeusz Dominik,
jeden z najwybitniejszych
współczesnych malarzy polskich. str. 6

Apel do czytelników
Tekst pt. „25, 15, 10...”
miał być zupełnie inny.
Planowaliśmy opisać wybory
1989 roku z perspektywy
Łomianek. Okazało się
to bardzo trudne. Nie
dotarliśmy niestety do osób
zaangażowanych w kampanię
wyborczą po stronie KO
„Solidarność”. Niemożliwe
jednak, że takich osób nie
ma. Dlatego zwracamy się
z apelem do czytelników
miesięcznika ŁOMIANKI.INFO,
o przesłanie Państwa opinii,
doświadczeń i historii
związanych z wyborami
w 1989 r. w Łomiankach.
Prosimy o informacje w formie
mailowej lub telefonicznej.
Skontaktujemy się
z każdą osobą, która wyrazi
chęć przekazania swojej
relacji. Warto utworzyć
łomiankowskie archiwum
wydarzeń z tamtego czasu.
Redakcja ŁOMIANKI.INFO

EKSTREMALNIE

LICZY SIĘ UDZIAŁ, NIE WYNIK
W miniony weekend, 23-25 maja,
odbyła się 10. edycja akcji „Polska
Biega”. Po raz kolejny Łomianki
wzięły w niej udział. Uczniowie szkół
podstawowych pobiegli w piątek
w biegach zorganizowanych przez
szkoły. Dla przedszkolaków i reszty
biegaczy Urząd Gminy zorganizował bieg w Kępie Kiełpińskiej.
Trasa biegu rozpoczynała się
i kończyła pod Stajnią Lider w Kępie Kiełpińskiej, a przebiegała około pięciokilometrową pętlą w okolicach jeziora Kiełpińskiego.
Impreza, jak co roku, cieszyła się
dużą popularnością. Kilkudziesięciu biegaczy w trzech kategoriach
(gimnazjum, liceum i studenci oraz
open) stanęło na linii START i mimo
sporego upału pokonało wyznaczoną trasę, w nagrodę otrzy-

mując pamiątkowy dyplom. Najszybszy zawodnik przebiegł trasę
w 17 minut. Ostatni zawodnicy
dobiegli do mety ok. 20 minut później. Lecz nie wynik miał największe
znaczenie, ale sam fakt pokonania
trasy i nieraz także własnych słabości. Niektórzy biegli grupowo, np.
w towarzystwie psa, albo z małymi dziećmi. Najmłodszy zawodnik
– Max miał 5 lat, najstarszy – pan
Tadeusz – 81 lat.
Godzinę wcześniej zmagania
biegowe miały przedszkolaki z Łomianek. W nagrodę za udział każdy
maluch otrzymał medal.
Panowała atmosfera piknikowa,
której sprzyjała miła, majowa pogoda oraz zapach kiełbasek z grilla,
którymi po biegu mogli się posilić
uczestnicy. /am.

NAD DZIEKANOWSKIM
Słoneczna pogoda towarzyszyła inauguracji
drugiego sezonu WakePark Łomianki nad Jeziorem Dziekanowskim.
Wszyscy pasjonaci ekstremalnej jazdy na desce po wodzie znajdą tu coś dla siebie – zarówno
ci doświadczeni, jak i początkujący. A goście, którym nadmiar adrenaliny nie sprzyja – boisko do
siatkówki plażowej, trampoliny... i leżaki :)
Szczegóły: www.wakeparklomianki.pl

Więcej zdjęć: www.FOTO.LOMIANKI.INFO

Shirley Valentine

SOOJKi KSIĄŻKA DLA DZIECI

W upalny sobotni
wieczór, na piętrze
galerii Kokko Art
obejrzeliśmy premierę sztuki Willego
Russela „Shirley Valentine”.
Monodram, rewelacyjnie przetłumaczony
przez Małgorzatę Semil, opowiada o dojrzałej kobiecie, tzw. kurze domowej, zdominowanej i stłamszonej
przez męża, która postanawia skorzystać z szansy odbicia się od
codziennej rzeczywistości. Z pomocą przyjaciółki chce zrealizować swoje marzenia i nadrobić stracony czas.
W rolę Shirley niezwykle sugestywnie wcieliła się Ewa Sadowska, aktorka Teatru Precedens 11. Bohaterka jest pełna wigoru
i autoironii. Jej barwne rozmowy „ze ścianą”, czyli z samą sobą, trafiają do widza, ponieważ dotykają spraw i problemów, z którymi
każdy w pewnym momencie życia ma szansę się zetknąć. Czy to
będą problemy w małżeństwie, czy rozterki dotyczące sensu obranej drogi życiowej – czasem warto zrobić coś szalonego, nieplanowanego, wbrew wszystkim. Przedstawiona przez Ewę Sadowską
historia zachęca do zastanowienia się nad sobą i swoim życiem.
Sztuka od wielu lat jest bardzo popularna. Niezapomniana jest
tu rola Krystyny Jandy, która wciela się w tę postać od 1990 roku
(początkowo w Teatrze Powszechnym, a obecnie w Teatrze Polonia).
Powiedziała ona kiedyś w jednym z wywiadów, że sens tekstu sztuki jest bardzo kobiecy i trudno uwierzyć, że napisał ją mężczyzna.
Wiadomo, że autor, czyli Willy Russell, przez 10 lat był damskim fryzjerem. Być może doświadczenia z tego okresu życia, historie, które
usłyszał podczas pracy, stały się dla niego natchnieniem.
Ewa Sadowska w krótkiej rozmowie przyznała, że pomimo tego,
że nie jest zawodową aktorką, będąc na scenie czuje się Shirley.
Aktorstwo to moje hobby, nie jest to moja praca zawodowa. – powiedziała – Gram amatorsko właściwie od dzieciństwa, jestem odważną kobietą i po prostu lubię to co robię. Można ją także zobaczyć
w przedstawieniu granym w Domu Kultury Świt „Hucznie, tłusto,
płciowo, krwawo, czyli Bal w Operze” na podstawie „Balu w Operze” Juliana Tuwima.
Ci, którzy nie dotarli na spektakl do Kokko Art, będą mieli szansę obejrzeć Ewę Sadowską i przedstawienie „Shirley Valentine”
8 czerwca w Domu Kultury w Łomiankach. Polecam.
SMW

Na tegorocznych Warszawskich Targach Książki Dorota Lipińska – debiutująca autorka książeczek dla
dzieci – promowała i podpisywała swoją pierwszą
książkę „Duda i wielka przygoda”.
„Duda i wielka przygoda” to zbiór zabawnych i urokliwych momentów z życia całkiem typowej, a zarazem zupełnie nietuzinkowej rodziny. Duda nie mówi
„otwórzmy okno”, tylko „otwórzmy ogród” – trzymacie
w ręku nie książkę, a klucz do wielkiej przygody! – mówi
o swojej książce autorka. Połączenie urokliwych
opowieści i nastrojowych, niebanalnych ilustracji
Joanny Grochockiej, pobudza rodziców oraz dzieci
do stworzenia wspólnej płaszczyzny wyobraźni, na
której rozwijają się wzajemna bliskość, zjednoczenie
i akceptacja. Ciepłego nastroju dodaje rodzinnej lekturze głos Teresy Lipowskiej, która czyta opowiadania na, dołączonej do książki, płycie.
Książkę można zamówić bezpośrednio u autorki
przez stronę soojka.pl lub kupić w księgarni EduArt
w Łomiankach (ul. Warszawska 160).

Premiera w Kokko Art

MIESIĘCZNIK

Mieszkanka Łomianek – Dorota Lipińska, znana
z działalności w ramach soojka.pl, zadebiutowała
jako pisarka książek dla dzieci.

Dla czytelników LOMIANKI.INFO mamy w prezencie od autorki dwa egzemplarze książki z dedykacją. Piszcie na adres redakcja@lomianki.info.

Dorota Lipińska –
absolwentka filologii polskiej oraz
podyplomowych
studiów o literaturze dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim. Pisarka, felietonistka, trenerka umiejętności wychowawczych. Entuzjastka
małych lokalnych społeczności i okazjonalnego wtapiania się w tłum wielkiego miasta. Słucha Elvisa, Janis Joplin i Hani Banaszak, czyta nieustannie, ogląda
coś co jakiś czas. Twierdzi, że to dzięki swojej córce,
Duśce, odkrywa świat, którego granice nie sięgają
tylko po horyzont.
W Łomiankach mieszka od 4. roku życia. Angażuje się w życie lokalnej społeczności organizując
warsztaty dla dzieci i rodziców oraz spotkania dla
kobiet – Latające Kręgi Miejskie, a niedługo także
miejsce satelickie dla Big Book Festival, w ramach
którego 14-15.06.2014 w soojka.pl oraz w EduArt
i Bibliotece w Łomiankach odbywać się będą różne
warsztaty i wydarzenia. Szczegółowe informacje na
portalu www.LOMIANKI.INFO. Polecamy! /am.

ŁOMIANKI GRAJĄ DLA OLAFA
Olaf to utalentowany nastolatek – nasz sąsiad, mieszkaniec Łomianek.
Walczy z nowotworem. Aby walka z „robakiem” się powiodła potrzebne są
środki finansowe. Mieszkańcy Łomianek już nie raz przyłączali się do pomocy. Wcześniej m.in. w JAZZ CAFE odbył się charytatywny koncert ANNY
MARII JOPEK, a ostatnio w JACKS Łomianki wystąpił zespół PECTUS. Cały
dochód z koncertów i licytacji został przeznaczony
dla Olafa. Pomagamy też indywidualnie i anonimowo. Masz chęć się przyłączyć?
Zajrzyj na stronę: www.siepomaga.pl/olaf
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Pszczelarstwo
jest moim hobby
foto: Jacek Piątek

Emanuel Pleban

mieszkaniec Łomianek – osiedla Baczyńskiego, pszczelarz.
Prowadzi w okolicach swojego miejsca zamieszkania niewielką
pasiekę. Hodowlą pszczół zajmuje się od 14 lat. Doświadczenie
zdobywał u swojego ojca jako pomocnik.
ŁOMIANKI.INFO: Czy Łomianki to dobre miejsce na
hodowlę pszczół?
Emanuel Pleban: Łomianki cały czas stanowią doskonałe
pastwisko dla pszczół, środowisko naturalne jest mało skażone, większość pól to nieużytki ze stosunkowo dużą różnorodnością roślin i krzewów oraz miododajnych drzew
i w związku z tym nie ma problemu oprysków roślin uprawnych. Jest dużo ogrodów przydomowych z wielością kwiatów od wiosny do późnej jesieni.
Bliskość Warszawy nie przeszkadza, bo zasięg lotu pszczół
to zaledwie 4 km.
Podstawowe pożytki nektarowe i pyłkowe – a pokarmem
białkowym pszczół jest pyłek kwiatowy – to wierzby,
klony, drzewa owocowe, robinia akacjowa nazywana
akacją, lipa oraz – zajmująca coraz większą powierzchnię nieużytków i niestety wypierająca inne dzikie rośliny
– nawłoć. Ja się cieszę z nawłoci, bo miód nawłociowy,
chociaż bardzo trudny do pozyskania (jest odbierany
w połowie września, co zaburza poważnie przygotowanie
pszczół do zimowli czyli okresu zimowania), jest smakiem
i zapachem nieporównywalny z innymi miodami. Wiele
osób, które całe życie nie spożywały miodu, właśnie miód
nawłociowy uważa za wspaniały produkt spożywczy. Jest
to też najbardziej bakteriobójczy miód ze wszystkich polskich miodów, przewyższający tym parametrem osławiony i niesamowicie drogi nowozelandzki miód manuka.
Ł.INFO: Hodowla to hobby czy...?
E.P.: Pszczelarstwo jest moim hobby, mam niewielką
pasiekę 7 – 10 uli, zależnie od sezonu. Wydajność moich
pszczół jest wysoka, jest to również związane z ilością czasu i troski, jaką poświęcam tym pożytecznym owadom.
Dla samych Łomianek to dużo większe plony owoców
i innych roślin zapylanych przez owady: aż 90% roślin
zapylanych jest przez pszczoły, reszta to trzmiele i inne
owady. Bez pszczół mielibyśmy bardzo niskie zbiory wielu
owoców.
Oprócz miodu, pozyskuję pewne ilości wosku oraz propolis – antybiotyk XXI wieku, który choć nie jest antybiotykiem, w wielu przypadkach jest jedynym skutecznym
środkiem zwalczającym skutecznie szczepy bakterii antybiotykoodpornych.
W Łomiankach jest kilku pszczelarzy, więc jeżeli ktoś widzi pszczołę na kwiatku, to nie oznacza, że ona należy
do mnie.

Ł.INFO: Jakie rośliny hodować w ogródku, żeby przyciągnąć pszczoły i czy w ogóle jest możliwe ich przyciągnięcie?
E.P.: Każda rodzina pszczela zużywa na własne potrzeby
ok. 90 kg miodu rocznie, część z tego – czyli pokarm zimowy można zastąpić cukrem czyli ok. 15-20 kg i do tego
dochodzi nadwyżka, którą zabiera się pszczołom w sezonie, co pobudza je tym sposobem do intensywnej pracy
i zapobiega jednocześnie niekorzystnemu dla pszczelarza
rojeniu się pszczół.
Hodowla wszelkich roślin miododajnych w ogródkach
przydomowych wspomaga bazę pożytkową pszczół, ale
nie stanowi znaczącego pożytku towarowego.
Dla pszczół otaczający je świat to jedna wielka cukiernica
(to pod kątem miodu stanowiącego ich pokarm węglowodanowy). 45% zbieranego przez pszczoły pożytku to pyłek
kwiatowy, a pozostałe 5% to propolis, służący do utrzymania wnętrza ula w stanie sterylnym i jego uszczelniania
oraz woda. Do pożytków nie trzeba pszczół przyciągać –
same go sobie znajdują, wykorzystując instynkt penetracyjny, wzrok i zapach.
Osobiście ubolewam, że w nowych nasadzeniach na terenie naszej gminy nie pojawiają się akacje (robinia akacjowa zwana też grochowiną). Jest to szybko rosnące i bardzo
dekoracyjne drzewo, a przy okazji wysoko miododajne.
Miód akacjowy to najsłodszy z naszych miodów, bardzo
łagodny, zalecany dla dzieci i osób mających problemy
z wrzodami żołądka i dwunastnicy. Mogą go spożywać
w pewnych ilościach chorzy na cukrzycę nieinsulinozależną, obniża ciśnienie krwi.
Ł.INFO: A co pszczołom zagraża?
E.P.: Powodem masowego ginięcia pszczół są przede
wszystkim pestycydy, zakłócające system nerwowy
pszczół i ich orientację w terenie. Dlatego dokonujmy
oprysków dopiero przed samym zachodem słońca, kiedy
już ustają loty pszczół i innych zapylaczy. Inne przyczyny
to pasożyt zwany warrozą, wysysający limfę z larw i dojrzałych pszczół i przenoszący między nimi wiele zakażeń
bakteryjnych i wirusowych. Mówi się również o negatywnym wpływie telefonów komórkowych i sieci przekaźników. Pszczoły nie trawią zmodyfikowanego genetycznie
pyłku, dlatego brońmy się przed wprowadzaniem do naszego środowiska roślin GMO, nie przywoźmy z zagranicy
podejrzanych o to nasion do naszych ogródków.

Ł.INFO: Czy to prawda, że ul to środowisko kobiece
i czy z tym należy wiązać porządek i tryb życia tych
owadów?
E.P.: Rodzina pszczela to zbiorowy organizm. Pszczoły
jako społeczność to rzeczywiście populacja żeńska – zarówno robotnice, jak i królowa. Okresowo od wiosny do
sierpnia w ulu są również trutnie, których jedynym zadaniem jest zapłodnienie młodej królowej w czasie lotu godowego, a swoją obecnością zapobiegają przeziębieniu
czerwiu (larw i poczwarek). Całą rodziną w ulu steruje,
przy pomocy feromonów, królowa zwana matką. Jej
podstawowym zadaniem jest składanie jak największej
ilości jaj. Pszczoły robotnice wykonują wszystkie niezbędne prace w ulu i na zewnątrz, jednak w przypadku jakiejś
ułomności królowej, np. uszkodzenia jednej nóżki, dokonują przewrotu stanu i wychowują sobie nową matkę ze
złożonego przez tę królową jajeczka.

Ł.INFO: Kiedy wyginie pszczoła, rodzajowi ludzkiemu
pozostaną już tylko 4 lata – powiedział kiedyś Albert
Einstein. Ile w tym powiedzeniu prawdy?
E.P.: Jest w tym dużo prawdy, ale kiedy Einstein wypowiadał te słowa, nie było na świecie jeszcze tylu Chińczyków,
którzy mogą zapylić drzewa, krzewy i inne rośliny owocowe, którymi żywi się człowiek, krótko mówiąc zastąpić
pszczoły. Wyhodowano też ostatnio wiele odmian roślin
samopylnych. Dlatego nie 4 lata, a trochę więcej.
Bez naturalnych zapylaczy koszt uzyskania owoców byłby jednak zbyt wysoki i nastąpiłoby całkowite zaburzenie
środowiska naturalnego – bez nasion wyginęłyby wszystkie dzikie rośliny, które są zapylane przez pszczoły, związana z nimi fauna, a my musielibyśmy żywić się głównie
produktami zbożowymi.
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Jeszcze jeden supermarket…

Z uwagą przeczytałam artykuł w
„Łomianki .Info”, przygotowany przez
wiceprzewodniczącą Zarządu Osiedla
Łomianki Górne , Panią Iwonę Bajek pt.:
„Kolejny market wbrew woli mieszkańców” wraz z komentarzem Pana Piotra
Rusieckiego, wiceburmistrza Łomianek
i muszę się odnieść w imieniu mieszkańców, którzy tak jak ja wystąpili z protestem przeciwko budowie, w łudząco
podobnych okolicznościach, supermarketu TOP Market, niedaleko lokalizacji
Netto w Łomiankach, a mianowicie przy
poczcie na rogu ul. Włościańskiej i Warszawskiej.
Otóż wygląda na to, iż tak samo, jak
w przypadku opisanym przez wiceprzewodniczącą Zarządu Osiedla Łomianki Górne wydano pozwolenie na budowę supermarketu
(o kubaturze 6000 m) w środku osiedla domków jednorodzinnych. Choć supermarket jest
w pierzei ul. Warszawskiej i Włościańskiej,
wjazd dla dostaw do supermarketu znajduje
się od cichego osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Gościńcowej. Mieszkańcy sąsiednich posesji będą w wyniku tej inwestycji
otoczeni ze wszystkich stron drogami. Będziemy musieli zaakceptować mieszkanie na
środku swoistego ronda komunikacyjnego.
Ponadto wszystkie uciążliwości: to znaczy
rampa rozładunkowa, urządzenia wentylacyjne, emitujące hałas oraz pojemniki na
śmieci oraz stacja transformatorowa są zaprojektowane od strony ulicy Gościńcowej.
Inwestycja ta wpływa niekorzystnie na
całe sąsiedztwo, stanowiące obszar jej oddziaływania. W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziaływania to teren, który
po wybudowaniu danego obiektu może być
narażony na niedogodności, np. zwiększone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas,
ograniczenie dopływu światła dziennego,
a także powodować ograniczenia w spo-

sobie użytkowania lub zagospodarowania
sąsiednich działek.
Oddziaływanie na sąsiednie działki jest
w tym przypadku także dlatego, że zgodnie
z zasadami emisje takie, jak hałas mierzy się sumując odziaływanie wszystkich pojedynczych
urządzeń. Ponadto zabudowa terenu przekracza parametry z planu zagospodarowania
dotyczące powierzchni biologicznie czynnych,
jednakże, aby zachować wymogi planu miejscowego, zaprojektowano zielony dach. Przy
czym zielone dachy są często utrzymywane
praktycznie tylko do momentu oddania inwestycji do użytkowania. Można przypuszczać, że może tak być i w tym przypadku.
Zamieszkujący lub prowadzący działalność gospodarczą na ulicach Warszawskiej,
Włościańskiej i Gościńcowej w pobliżu nowej
inwestycji na rogu ul. Goscińcowej i Włościańskiej mieszkańcy, zorganizowali protest
i przekazali podpisany dokument burmistrzowi. Oczywiście żadnej odpowiedzi ze strony
gminy na protest przeciwko lokalizacji w tym
miejscu kolejnego supermarketu nie było.
Jest to kolejny wielki obiekt handlowy w Łomiankach z wieloma miejscami parkingowymi. Inwestycja ta oznacza istotnie wzmożony
ruch na ul. Włościańskiej, która tak niedawno
została zmodernizowana oraz przygotowana do lokalnego ruchu mieszkańców. Zarówno ul. Warszawska, w okolicach poczty, jak i
wąska ul. Włościańska, przylegająca do niej,
stanowią bardzo newralgiczny punkt komunikacyjny – zawsze jest tłok i brakuje miejsc
do parkowania, tworzą się zatory na ulicy.
Wybudowanie w tym miejscu supermarketu
stworzy jeszcze większe obciążenie. Można
łatwo przewidzieć wykorzystywanie okolicznych ulic w celu parkowania pojazdów.
Ponadto czynny 7 dni w tygodniu supermarket oznacza konieczność znoszenia ciągłych
dostaw, które są zaplanowane od strony ul.
Gościńcowej, gdzie niedawno zmodernizo-

Czy opłaca się
mieszkać
w Łomiankach?

Na to pytanie odpowiadał sobie każdy, kto przeprowadzał się do Łomianek. Może lepiej było wybrać
tańsze Ząbki lub droższy Izabelin?
Dwóch kolegów kupiło domy. Kowalski w Łomiankach,
a Nowak w Markach. Wydali tyle samo. Dom Kowalskiego
w Łomiankach jest ciut mniejszy, niż dom Nowaka w Markach. Dwaj koledzy spotykają się 10 lat późnej…
Okazuje się, że Kowalskiemu za oknem przybyło parę
niespodzianek w postaci wulkanizacji i drukarni, chociaż
wszyscy mówili, że to będzie dzielnica willowa. Zaś Nowak ma za oknem same domki, a nawet nowy ogródek
jordanowski. Nowak ma obwodnicę i chodnik, a Kowalski
dalej stoi w korkach i co roku maluje płot, bo Tiry, których
tu miało nie być, chlapią. Nowak posyła dzieci rowerem
do szkoły, bo i chodnik jest i ścieżka rowerowa, a nianię
zwolnił, a raczej odstąpił Kowalskiemu. Ten nie puszcza
syna samego poboczem, zresztą i tak ktoś musi dziecka
pilnować, bo do świetlicy się nie dostał. Żonie kupił samo-
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wano drogę – nie przeznaczoną do ruchu
samochodów ciężarowych. Nie mówiąc już
o zniszczeniach w okresie budowy, ponieważ jest to jedyny dojazd zaplanowany na
teren budowy. Sprzęt ciężki, wjeżdżający na
budowę po nowo wybudowanym chodniku
i drodze, z której tak niedawno bardzo się cieszyliśmy, spowoduje, że to wszystko będzie
sukcesywnie niszczone.
Analogicznie jak w przypadku inwestycji
Netto, w tym przypadku gmina w oddzielnych
pismach zaakceptowała lokalizacje zjazdów
i wjazdów bezrefleksyjnie i z uwzględnieniem interesu jedynie inwestora, chociaż mogła rozważyć (i inwestor był na to gotowy)
zorganizowanie wjazdów od ulicy Warszawskiej i Włościańskiej w sposób nieuciążliwy
dla okolicznych mieszkańców. Także w opisanym przypadku, wiceburmistrz wydawał
pisma, które znajdują się w dokumentacji
sprawy, opiniując pozytywnie nie tylko lokalizacje wjazdów, ale lokalizacje uciążliwości
takich jak stacja transformatorowa i tym
samym zgodność w tym zakresie inwestycji
z planem miejscowym. Dziwi fakt, że jako
organ niewłaściwy, nie odesłał pisma do Starostwa bez odnoszenia się do sprawy merytorycznie ze względu na swą niewłaściwość
rzeczową.
Na koniec przychodzi refleksja, że zarówno Burmistrz, a także Rada Gminy i jej Zarząd
odpowiedzialne są za ład przestrzenny na
swoim terenie, decydując o prowadzonej polityce w tym zakresie. Polityka przestrzenna
zawarta została w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Łomianek. To
prawda, że każdy z nas miał dostęp do planu
i mógł zgłaszać uwagi do jego treści na etapie uzgodnień. Jednakże informacje i parametry wskazane w planie nie dawały powodu do niepokoju, ponieważ nikt nie wyczytał
z niego, że na tym terenie może powstać
inwestycja o takich gabarytach. Nikt, poza
osobą, która posiada wiadomości specjalne, tak jak projektant, nie mógł przewidzieć,

chód, bo autobus miał być, ale nie ma. Denerwuje go też,
że podatki ma wyższe, bo wiadomo Łomianki to Łomianki, a Marki to Marki, markowe nie są, chociaż kanalizację
mają. W piecu Kowalski pali ekogroszykiem, a jego sąsiedzi niekoniecznie, wiec syn na astmę zaczął się leczyć. Nowak ma gaz z sieci, podobnie jak sąsiedzi i do tego jeszcze
dotację dostał na baterie słoneczne.
Kowalski nie wytrzymał. Na jego ulicy, w szczerym polu,
ma powstać blokowisko o nazwie „Na skraju puszczy”,
gdzie cena jednego z 1500 mieszkań o powierzchni 30 m2
każde to 250 000 zł, garaż nie jest obowiązkowy, a parkingu dla gości deweloper nie zaplanował. Okazało się też,
że za płotem będzie miał sklep o wdzięcznej nazwie
Brutto o powierzchni netto 2000 m2. Dom więc sprzedaje,
ale takich jak on jest tu zbyt wielu, więc fortuny nie zbije.
Za uzyskaną kwotę kupić może dom koło Nowaka, ale
niestety sporo mniejszy niż kolegi. I teraz żona mu wypomina, że nie trzeba było w rankingi gmin wierzyć.
Czy to brzmi utopijnie? Nie. Łomianki miały kiedyś
opinie ekskluzywnego miejsca do mieszkania. Czy
wykorzystaliśmy swoją szansę i rozwijamy się w mądrym
kierunku? Co Kowalski mógł zrobić?
Mógł sprawdzić, jak jego spokój za oknem zabezpieczyła gmina w dwóch dokumentach – w studium (uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)
w planie (zagospodarowania przestrzennego)
Pierwszy opisuje w jakim kierunku ma się rozwijać
cała gmina, a drugi to szczegółowy plan dla danej części

że parametry dotyczące powierzchni biologicznie czynnych, można skutecznie obejść
poprzez projektowanie dachu zielonego
i w ten sposób uzyskać większą powierzchnię
zabudowy.
Podstawowym parametrem powinien być
brak uciążliwości i poszanowanie dobrego
sąsiedztwa. Stąd w zaufaniu do organów
Gminy sądziliśmy, że działające w naszym
interesie organy samorządu nie zinterpretują
tych przepisów tak niekorzystnie dla mieszkańców.
Hałas, zanieczyszczenia powietrza spowodowane zwiększonym ruchem, spadek
wartości nieruchomości w otoczeniu, co daje
w pewnych sytuacjach prawo właścicielom
do ubiegania się o odszkodowanie od Gminy,
spadek sprzedaży w okolicznych sklepach,
być może nawet bankructwa – są to szkody
dla Gminy i mieszkańców, których można
uniknąć, badając racjonalność inwestycji
w tym zakresie na tym terenie. Wystarczy
przecież ograniczenie wielkości inwestycji
usługowo-handlowej do rozmiarów będących do zaakceptowania dla otoczenia i odpowiadających potrzebom miejscowym.
Tak duża inwestycja jak Top Market czy
Netto oznacza dla sąsiedztwa także spadek
komfortu życia do poziomu identycznego
z tym, jaki mają mieszkańcy dużych miast.
Mieszkamy w Łomiankach, również z powodu korzyści wynikających z mieszkania pod
Warszawą, a nie w dużej aglomeracji, gdzie
bylibyśmy zmuszeni do zaakceptowania
niedogodności, takich jak zanieczyszczone
powietrze, całodobowy ruch i hałas, także
w weekendy.
Obecnie wznowiono postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji Top
Marketu. Mamy nadzieję, że w następnych
etapach postępowania zostaną uwzględnione interesy sąsiadów i okolicznych mieszkańców.
Elżbieta Barbara Sufin
Mieszkanka Łomianek

gminy. Kowalski tego nie zrobił i żałuje. Czy Ty też jesteś
„mądrym Kowalskim po szkodzie”? Zachęcam do sprawdzenia. To dobry moment, bo gmina właśnie chce zmienić
jeden z tych ważnych dokumentów (studium).
Dokument ten ustali dla całej gminy: Gdzie może powstać centrum typu Auchan, a gdzie fabryka? Gdzie
bloki, gdzie bliźniaki, a gdzie duże działki? Które tereny będą podlegać ochronie? Czy dróg będzie więcej,
czy nie? …jednym słowem, w nim zaplanuje się rozwój
gminy na lata. Określi ilu mieszkańców może się tu osiedlić i do tego zaplanuje np. drogi.
Obecne studium dopuszcza w gminie Łomianki 66 000
mieszkańców (tyle osób może w Łomiankach zamieszkać na podstawie obecnie obowiązujących regulacji).
Mieszkańców jest aktualnie 23 000.
Projekt nowego studium przewiduje raczej dalsze
zwiększenie tej liczby.
Czy gmina przewidzi wystarczającą ilość nowych dróg?
Jak zmieni się czas przejazdu Warszawską, Rolniczą, Wiślaną, czy Brukową, gdy zamieszka tu 66 000 ludzi? Co możemy zyskać, a ile stracić decydując się mieszkać w naszej
gminie? Drogi, szkoły, żłobki, oczyszczalnię ścieków, czy
budżet mamy wspólny dla całej gminy, niezależnie czy
mieszkamy na Dąbrowie, czy w Sadowej. Jak sensownie
będziemy tym wszystkim gospodarować?
Konsultacje, dotyczące zmian studium już 5 czerwca
o 18.00 w ICDS, zaś wnioski na piśmie do 13 czerwca.
Nie bądź Kowalskim i sprawdź jaki gmina ma plan. /ek.

Stare i nowe STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA
znajdziesz na: www.URBANISTYKA.LOMIANKI.INFO

A
na
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Wynik
EUROWYBORÓW
w Łomiankach
Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Łomiankach
wyniosła 36,78% – wydano 6737 kart do głosowania, uprawnionych do głosowania było łącznie 18 316 osób.
Mieszkańcy Łomianek najwięcej głosów oddali na kandydatów z Platformy
Obywatelskiej (44,7%). Dużym poparciem cieszyli się też kandydaci Prawa
i Sprawiedliwości (28,4%). Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke uzyskała
6,41% głosów, Europa Plus Twój Ruch – 5,79%, a komitet SLD-UP – 4,49%.
Dzięki m.in. mieszkańcom Łomianek z okręgu numer 4 w Parlamencie
Europejskim interesy Polski będą reprezentować: Danuta HÜBNER (PO),
Michał BONI (PO), Zdzisław KRASNODĘBSKI (PiS), Marek JUREK (PiS),
Michał MARUSIK (Nowa Prawica JKM).
Szczegółowe wyniki na portalu www.LOMIANKI.INFO
Wybory w Łomiankach przebiegły spokojnie. Nie odnotowano żadnych incydentów, które miałyby jakikolwiek wpływ na ich przebieg czy wynik.

SZKOŁA,
GDZIE
i
KIEDY...
czyli SPOTKANIE w sprawie "oświaty"
27 maja w Szkole Podstawowej w Łomiankach
odbyło się spotkanie dotyczące problemów oświaty w Gminie Łomianki.
Spotkanie, jak zapowiedział na wstępie burmistrz Tomasz Dąbrowski,
miało mieć charakter merytoryczny, pozbawiony
emocji. Niestety, chwilę później zastępca burmistrza Piotr Rusiecki, nie potrafiąc się
powstrzymać, zaczął – do czego się już chyba wszyscy przywyczaili – „uprawiać politykę”, atakując i wymieniając „po nazwisku” przybyłych radnych Rady Miejskiej, dając
wszystkim do zrozumienia, że posiadanie władzy – w postaci mikrofonu – daje mu
nieograniczone możliwości w prowadzeniu spotkania.
Prezentacja, której gospodarzem był burmistrz Dąbrowski, przewidywała
nakreślenie trudnej i pogarszającej się sytuacji w Szkole Podstawowej nr 1
w Łomiankach. Dyrektor szkoły – Iwona Jarząbkowska – przedstawiła statystyki
pokazujące wzrost liczby uczniów. Według danych w SP1 niebawem ma się uczyć
prawie 1000 uczniów, co przekracza możliwości szkoły.
Rozwiązanie problemu Urząd widzi w budowie szkoły w Dąbrowie Leśnej,
która to placówka miałaby odciążyć przepełnioną szkołę w Łomiankach. Zastępca poinformował, że planowana inwestycja ma ruszyć w 2015 lub 2016 roku.
Podczas spotkania nikt nie negował potrzeby budowy szkoły w Dąbrowie Leśnej, jednak znaczna część przybyłych mieszkańców pytała burmistrza kiedy
rozpocznie, oczekiwaną od lat, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej.
Mieszkańcy prosili, aby burmistrz nie zaprzepaścił tego, co już zostało zrobione
w tym kierunku. Od kilku lat na decyzję burmistrza Dąbrowskiego czekają plany,
pozwolenia na budowę (które ważność tracą niebawem) i środki zabezpieczone
w budżecie na ten cel przez Radę Miejską. Mieszkańcy deklarowali społeczną pomoc w realizacji inwestycji.
Zastępca Rusiecki stwierdził, że nie wyklucza rozbudowy SP w Sadowej, jednak
nie w tej chwili, bowiem obecnie priorytetem jest budowa szkoły w Dąbrowie.
Aplauzem (mieszkańców i radnych) została przyjęta wypowiedź mieszkanki
osiedla Chopina, która prosiła m.in. o nie antagonizowanie mieszkańców oraz
o rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Sadowej, skoro są już na to zadanie przeznaczone środki finansowe, do czasu budowy szkoły w Dąbrowie.
Niestety, po tej wypowiedzi wiceburmistrz Piotr Rusiecki zakończył spotkanie,
nie dopuszczając tym samym do głosu części zainteresowanych. W podsumowaniu burmistrz Tomasz Dąbrowski zaapelował o myślenie racjonalne, oparte na
liczbach.
Jakie wymierne efekty przyniesie spotkanie, które, jak zauważono, miało zadatki
na spotkanie wyborcze? Piotr Rusiecki zapowiedział, że wnioski z dyskusji opublikuje w mediach urzędowych... I może właśnie dlatego, wszystkich zainteresowanych łomiankowską oświatą zapraszam do obejrzenia pełnego zapisu spotkania
na www.VIDEO.LOMIANKI.INFO i wyrobienia sobie własnej opinii. /mm.
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Wszystko wskazuje na to, że jesienią, przed wyborami samorządowymi, w głównych wydaniach telewizyjnych serwisów informacyjnych
zostanie pokazana relacja z sesji naszej Rady Miejskiej. Bo jako skutek
uboczny bieżącej lokalnej nawalanki „politycznej”, rozpędu nabiera
oryginalny program promocji Łomianek. Może być barwnie i ostro. Burmistrz Łomianek, Tomasz Dąbrowski, nie objął programu patronatem,
ale też nie próbuje go blokować.
Dynamika zdarzeń pozwala przypuszczać, że punkt kulminacyjny programu
nastąpi pod koniec października lub na początku listopada, przed wyborami
samorządowymi. Jest duża szansa, że właśnie wtedy (dzięki zaangażowaniu
kilku oddanych sprawie „wolontariuszy” i przedwyborczemu napięciu) sesji
Rady Miejskiej towarzyszyć będzie regularna bijatyka na widowni. Zacznie się
tradycyjnie – od krzyków, obelg, poszturchiwań – ale

komuś puszczą nerwy,

ktoś zachowa się niestandardowo i... wiadomo. Jeśli dojdzie do jakichś
szczególnie widowiskowych epizodów, to będziemy mieli duże szanse na
przebicie się nawet do informacyjnych serwisów zagranicznych. Łomianki
będą sławne (i to nie dlatego, że są skansenem szamb i polnych dziurawych
dróg zamiast ulic)! Wiele zależy od tego, czy krewcy wolontariusze będą nadal
mieli przyzwolenie burmistrza oraz czy zdołają swoim entuzjazmem zarazić
większą grupę uczestników sesji. Obserwując ich zaangażowanie, jestem prawie pewny, że im się uda.
Na razie program się ładnie rozwija. Wstępne próby, przymiarki, symulacje
trwają podczas kolejnych sesji już od dłuższego czasu. Zaczęło się od okrzyków z sali, często obraźliwych, ostatnio doszły fizyczne przepychanki, szarpaniny, próba wyrwania komuś siłą aparatu fotograficznego. Niedawno w czasie
sesji testowano już takie działania, jak

interwencja policji

czy przerwanie obrad (wobec braku możliwości ich dalszego prowadzenia) przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Gotowość uczestników sesji do
czynnego udziału w programie sprawdzana jest przez wolontariuszy podczas
ogłaszanych często przerw w obradach. Niestety, mimo wysiłków wolontariuszy, pełnej gotowości jeszcze nie ma, ale bądźmy dobrej myśli. Do jesieni jest
jeszcze trochę czasu.
Kto był ostatnio na sesji naszej Rady Miejskiej, lub oglądał relacje filmowe
z obrad na portalu lomianki.info (zachęcam), ten zna z widzenia najaktywniejszych i najbardziej zasłużonych wolontariuszy programu. Na początku wyróżniało się dwóch, ostatnio dołączył trzeci. Siedzą na widowni (dopóki siedzą)
często blisko czołowej działaczki stowarzyszenia „Łomianki Razem”, czemu
trudno się dziwić, skoro głównym celem tej organizacji społecznej jest „poprawa jakości życia mieszkańców Łomianek”. W czasie przerw, po „incydentach”
testujących gotowość uczestników sesji do udziału w programie, często podchodzą do „stolika burmistrzowskiego”, gdzie na szczęście

nie spotykają się z uwagami krytycznymi.

Przecież od burmistrza Łomianek, Tomasza Dąbrowskiego, w dużym stopniu zależy powodzenie przedsięwzięcia. Gdyby burmistrz i jego podwładni
wyrażali publicznie dezaprobatę dla tego typu działań, cały program mógłby
lec w gruzach. Ale burmistrz odpowiedzialnie w tej sprawie milczy. Więc jest
szansa na sukces. Nie udało się Łomiankom przebić do szerszej opinii publicznej jesienią 2008 r., kiedy to grupa działaczy na rzecz tzw. trasy po wale wniosła na sesję Rady Miejskiej białą trumnę ozdobioną świecami i starą oponą, ale
teraz pewnie się uda. Nie zmarnujmy tej szansy.
Nie dziwię się, że lokalne organizacje społeczne „Dobro Wspólne” i „Łomianki Razem” murem stają za aktywistami programu. W końcu nie tylko statutowe
cele, ale już same nazwy organizacji zobowiązują. Stąd ich listy z wyrazami poparcia dla najaktywniejszych wolontariuszy, a nawet z groźbami pod adresem
osób mniej wyrobionych patriotycznie, które opowiadają bajki o szkodliwości
psucia i tak niezbyt wygórowanych łomiankowskich standardów oraz krótkowzroczności zarządzania przez wywoływanie konfliktów i kryzysów.
Juliusz Wasilewski

PODEJMIJ ŚWIADOMY WYBÓR – www.wybory2014.lomianki.info
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Profesor...

Jest zadaniem niezwykle trudnym
napisać tekst o wybitnym, wystawianym na całym świecie artyście, którego obrazy wiszą w największych
muzeach, jeśli się znawcą malarstwa
nie jest.
Mogę jedynie napisać, że Jego obrazy bardzo mi się podobają i zawsze
z radością korzystałem z możliwości
obejrzenia nowych. Taka okazja zazwyczaj trafiała się w czerwcu, bowiem
tradycyjnie od lat Cynthia, żona profe-

20 maja zmarł profesor Tadeusz Dominik, jeden z najwybitniejszych współczesnych malarzy polskich. Przez kilkadziesiąt lat związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, w której przez dwie kadencje pełnił funkcję
dziekana Wydziału Malarstwa. Profesor od wielu lat mieszkał i tworzył w Łomiankach.
sora i Tadeusz zapraszali do siebie całą
naszą łomiankowską paczkę. Zawsze
będę miał przed oczami Profesora siedzącego w fotelu, otoczonego licznym
gronem słuchaczy, opowiadającego
wspaniałe anegdoty o warszawskiej
bohemie lub robiącego mały wykład
na temat malarstwa. Z obowiązkowym
cygarem w jednym a kieliszkiem wina
w drugim ręku. Wino lubił do tego
stopnia, że dał się nawet namówić na
zaprojektowanie specjalnej etykiety

do włoskiego wina nazwanego jego
nazwiskiem.
Póki starczało sił, Profesor wraz z żoną bywali na wielu organizowanych
przez nasze stowarzyszenie imprezach.
Obowiązkowo zawsze bywali na balach
charytatywnych. Na dwóch z nich Profesor namalował obrazy, które następnie
były licytowane na cel charytatywny.
Teraz pozostały nam tylko wspomnienia
chwil, które mieliśmy zaszczyt spędzić
w Jego towarzystwie. Jest co prawda

film dokumentalny nakręcony przez
Bohdana Kezika, ale to tylko, niestety,
namiastka, nic bowiem nie może oddać
Jego przyjacielskiego stosunku do ludzi,
Jego ciepła i serdeczności. Takim Go zapamiętamy.
Andrzej Kaliński
Stowarzyszenie Nasze Łomianki

Tadeusz Dominik (1928–2014)
Urodził się 14 stycznia w Szymanowie koło Góry Kalwarii w ubogiej rodzinie rolniczej. W latach 1946–1951 studiował w Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Jana Cybisa uzyskał w roku 1953. W Akademii przeszedł wszystkie stopnie kariery akademickiej od studenta do profesora. Dwukrotnie, w latach 1971–1974 oraz 1987–1989 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa. Debiutował na VII Wystawie Plastyki w Radomiu w 1951 roku. Pierwszą wystawę indywidualną miał w roku 1957
w Zachęcie. Debiut zagraniczny to udział w XXVIII Biennale w Wenecji w 1956 roku. Prace Profesora Tadeusza Dominika znajdują się
w zbiorach Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Galerii Albertina w Wiedniu, Museo de Bellas Artes w Caracas i Stedelijk Museum
w Amsterdamie. W Polsce jego prace są w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie.
Prezentował swoje obrazy na przeszło 90 wystawach indywidualnych i bardzo wielu zbiorowych na całym świecie. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie plastyki Profesor Tadeusz Dominik w 2008 roku otrzymał „Doroczną Nagrodę” przyznaną przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Osadnicy niemieccy w Łomiankach

Niemieccy osadnicy stanowili na przełomie XIX
i XX w. znaczny odsetek ludności Łomianek. Większość
z nich była wiernymi kościoła ewangelicko-augsburskiego. W Dąbrowie Zachodniej wybudowali drewnianą kaplicę będącą filią zboru w Nowym Dworze Mazowieckim. Protestanci z terenu Łomianek mieli również
swoje cmentarze, które zachowały się, choć w kiepskim
stanie, do dziś. Rodziny umarłych wyjechały po wojnie
do Niemiec, groby niszczyli wandale, cmentarze porosły chwastami, albo zagarnął je las.
Dopiero niedawno Stowarzyszenie Nasze Łomianki
postanowiło przypomnieć społeczności łomiankowskiej
o żyjących tu sąsiadach. W 2012 r. zorganizowało w Domu
Kultury wystawę zdjęć Anny Plewki prezentujących nagrobki osadników pt.: Cmentarze osadników niemieckich
w Gminie Łomianki. (relacja na www.video.lomianki.info).
Jak podkreślała wówczas artystka, celem wystawy było
przypomnienie mieszkańcom Łomianek o zdewastowanej
nekropolii, której stan pogarsza się z biegiem lat. Szczątki

nagrobków znaleziono w zaroślach w zdewastowanych
nekropoliach, w osadach położonych wzdłuż Wisły.
Stowarzyszenie Nasze Łomianki, które od lat promuje dzieje Gminy, postanowiło uporządkować niemieckie
cmentarze, głównie ten znajdujący się na terenie KPN
w Dziekanowie Leśnym, ale także cmentarz w Dąbrowie Zachodniej. Dzięki pracy wolontariuszy Stowarzyszenia jest szansa na zabezpieczenie jedynych śladów
140-letniej bytności osadników na naszych terenach.
12 czerwca br. odbędzie się uroczystość upamiętnienia osadników niemieckich. Na uporządkowanym
cmentarzu w Dziekanowie Leśnym odsłonięta zostanie
tablica informacyjna dotycząca ich dziejów oraz historii
nekropolii. Relację z uroczystości opublikujemy w kolejnym numerze miesięcznika, a tymczasem zachęcamy
wszystkich czytelników do odwiedzania, podczas spacerów po lesie, tego tajemniczego miejsca pamiętającego ludzi, których już wśród nas nie ma.
SMW

Łemkowskie cerkwie w Łomiankach

Cerkwie mają niesamowitą charyzmę. Zbudowane przez prawosławnych Łemków prawie 300 lat temu,
przez nich opuszczone w 1947 r. po
akcji Wisła, trwały samotnie niszczejąc powoli, piękne, strzeliste, zwieńczone kopułami, wkomponowane w
górzysty krajobraz Beskidu Niskiego.
Zauroczyły swym mistycyzmem Basię
i Darka Mielczarków, a później wielu ludzi z całego kraju (również z Łomianek)
i zagranicy, którzy rokrocznie spotykają
się w jednym celu, aby uchronić te budowle przed zniszczeniem. Tak więc
w każdą drugą niedzielę lipca odbywa
się wielka impreza – parada historyczna.
Organizowany jest jarmark z miejscowymi specjałami oraz rękodziełem, pokazy
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strzelania z łuku, szermierki, kadryl konny, inscenizacja bitwy i na koniec koncert i tańce. Akcja dzieje się w pobliżu
cerkwi, na której remont przeznaczona
jest każda zarobiona złotówka.
Wszystko odbywa się w atmosferze
zabawy, ale i wielkiego zaangażowania.
Tworzą się przyjaźnie, spośród uczestników imprezy zawiązały się trzy małżeństwa. O tym właśnie opowiada wystawa
zdjęć pt. „Ratujemy cerkwie”, którą można obejrzeć w Lemon Tree.
14 czerwca odbędzie się podobna
impreza do tej w Beskidzie pt. „Andrzej
Kmicic zaprasza na festyn historyczny”.
Zapraszamy wszystkich chętnych do
miłego spędzenia czasu w atmosferze
XVII wieku. Będzie można uczestniczyć

w zabawach plebejskich, postrzelać
z łuku, popróbować się w walce z samym Kmicicem, pokosztować dawnego
jadła, zakupić sery, miody. Stworzymy
atelier fotograficzne z epoki. Dla dzieci
przygotujemy pracownię plastyczną,
w której powstanie cerkiew według ich
pomysłu. Inicjatorzy całej akcji, Basia
i Darek Mielczarkowie i historyk sztuki
Kasia Rokosz opowiedzą zainteresowanym o historii Łemków, cerkwiach oraz
o turystycznych atrakcjach Beskidu Niskiego. Odbędzie się też pokaz walk.

Pamiętaj

sobota, 14 czerwca 2014 r.,
godzina 14.14,
ogródek Lemon Tree.

Piszemy łomiankowską minipowieść!

Musimy Was przeprosić, drodzy Czytelnicy. Nadmiar obowiązków związanych z koszeniem trawnika, obracaniem karkówki na grillu
i kontemplacja cudownych wieczorów, rozśpiewanych trelami nocnych ptaków, kumkaniem żab i dźwięcznymi koncertami świerszczy
spowodowały, iż nieco zaniedbaliśmy przygody naszych bohaterów. Jednak teraz koniec z tą chwilową labą! Solennie obiecujemy powrót
do wartkiej akcji, nowych przygód i dramatycznych zwrotów sytuacji. Zapraszamy do pełnej lektury na www.piszemy.lomianki.info

Po kilku metrach Sebastian dał sobie spokój z hamowaniem podeszwami, uniósł stopy do góry i zaczął
zjeżdżać jak dzieciak na zjeżdżalni. Co prawda wciąż
obawiał się, że na końcu tunelu trafi na kumpla, ale
prędkość nie była aż taka wielka.
Na początku ten zjazd w nieznane zapowiadał się nieco karkołomnie, jednak to raczej strach wyolbrzymiał
wszystko – kąt spadania, prędkość, ciasnotę. Ale po
jakichś trzydziestu metrach Seba zorientował się, że
zwolnił, a ciemność z przodu, kiedy patrzył między
nogami w dół, była jakby mniej ciemna.
Właściwie powoli zaczynała się robić jasna.
Na koniec tunel się rozświetlił, a zaraz potem niespodziewanie skończył.
Chłopak mrużąc oczy siedział na paletach, ustawionych mniej więcej na wysokość metra. Za sobą miał
otwór rury, która go tu sprowadziła, a dookoła dosyć
obszerne pomieszczenie, oświetlone jarzeniowymi
lampami. Dookoła, pod ścianami wyłożonymi białą glazurą stały regały, i skrzynie. Coś na nich było,

ale na pierwszy rzut oka trudno było stwierdzić do
czego to służy. Pudełka, puszki, mniejsze pakunki. Na
pewno wszystko kojarzyło się z armią, z wojskiem.
A przez wygląd pomieszczenia (te kafelki na ścianach
i jarzeniówki) z laboratorium.
– Albo z kiblem – pomyślał Sebek i zeskoczył z palet,
stając na wymalowanej żółtą farbą betonowej posadzce.
– Przem, skurkowańcu! Gdzie jesteś, rozumiesz!? –
wydarł się, z ulgą konstatując, że nigdzie w pobliżu
nie leży truchło jego przyjaciela.
Korciło go, by sprawdzić, co leży na półkach, żeby
chociaż z grubsza zorientować się dokąd trafił, jednak najpierw postanowił odnaleźć kumpla. Ruszył
więc w głąb pomieszczenia, które po piętnastu metrach kończyło się ciężkimi, stalowymi, otwartymi na
oścież drzwiami.
Zbliżył się do przejścia i opierając się o futrynę ostrożnie wychylił głowę na drugą stronę.
– Hu-u! – przerażający odgłos z prawej strony spowodował, że młody policjant padł na ziemię, a jego

Marek Olkowicz
twarz wykrzywił grymas przerażenia. Niewykluczone również,
że jakby nieco popuścił
w spodnie...
Rechot, jaki po tym
usłyszał, z jednej strony go uradował, z drugiej totalnie wkurzył.
Poderwał się na nogi
i złapał za kołnierz Przemka, który aż zataczał się ze
śmiechu.
Zaczął nim wściekle potrząsać, nie wiedząc co powiedzieć. Zaciął się tylko na wciąż powtarzanym:
– Ty... ty... ty...
– Ty skurczybyku, ty!
A potem padli sobie w ramiona.

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

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ

Wirtualna rzeczywistość a realne wychowanie
w sobotę 7 czerwca w godz. 16:00-19:30
do ICDS w Łomiankach przy ul. Staszica 2

w
co się
bawią
nasze
dzieci?

wstęp wolny
opieka nad dziećmi

program
Internet – wirtualny plac zabaw
Małgorzata Więczkowska

Jak wyłowić dzieci z sieci?
Bezpieczne i rozwojowe korzystanie z internetu
Marek Robak
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Internet – przestrzeń do działania
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www.wcosiebawianaszedzieci.pl
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WYNAJMĘ
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47
Wynajmę działkę w Czosnowie przy Gminie,
tel. 696-229-559
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
PIANINO – lekcje również w domu ucznia,
tel. 692-704-416
Lekcje z języka angielskiego dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Tel. 506-738-291
Język angielski – wszystkie poziomy, business english, przygotowanie do egzaminów,
tel. 605-420-776
USŁUGI
Usługi remontowo-wykończeniowe. Gwarancja, faktury VAT, tel. 506-301-213
Usługi ogrodnicze – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
Zwalczanie komarów – profesjonalnie,
zamgławianie. 505-013-292
Kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew
trudnych – tel. 510-775-015
Remonty, docieplenia, ogrodzenia, solidnie
– 604-967-542
HYDRAULICZNE – REMONTY, NAPRAWY, INWESTYCJE 501-761-503

REKLAMA
REKLAMA

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

REKLAMA

LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
Psycholog, dr Gizela M. 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
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka, referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
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
Sprzedam działkę budowlaną w Czosnowie,
tel. 696-229-559

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

REKLAMA

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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REKLAMA
REKLAMA

POLUB ŁOMIANKI – www.facebook.com/lomianki.info
CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto | 1 i 4 strona+50%

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

SPORTOWA Dabrowa
ZAPRASZAMY NA

Festyn Sportowy dla CAĞYCH Ğomianek

sobota, 7 czerwca, godz. 13.00
Lemon Tree

Ğomianki ul. Zachodnia 38
www.lemondabrowa.pl
www.facebook.com/restauracjalemontree

Drodzy Sąsiedzi,
Łomianki to miasto ludzi aktywnych, poszukujących
życia z biglem, ale również takich, którzy potrafią
atrakcje organizować. My w Dąbrowie Zachodniej
doceniamy takie podejście do życia i chcemy to
pokazać. Zapraszamy sąsiadów ze wszystkich
zakątków naszej gminy na spotkanie z dynamizmem
i energią. Zapoznacie się Państwo z bogatą
ofertą sportową i rekreacyjną Łomianek. Podczas
sobotniego popołudnia 7 czerwca każdy znajdzie
coś dla siebie. W jednym miejscu będzie można
porównać różne propozycje, porozmawiać
z trenerami i organizatorami, zapytać o szczegóły.
Szczerze byliśmy zaskoczeni, kiedy przygotowując Piknik
zorientowaliśmy się, jak wiele okazji do prowadzenia aktywnego
sportowo życia stwarzają miejscowe, łomiankowskie inicjatywy.
Wyjątkową atrakcją tego dnia będzie bieg masowy o puchar…
owoców. Jego trasę zaplanowaliśmy tak, by prowadziła przez
malownicze, puszczańskie ścieżki naszego osiedla – Dąbrowy
Zachodniej.
Imprezę zorganizowaliśmy bazując na sąsiedzkiej pracy, bez
państwowych pieniędzy i poparcia urzędów. Dlatego gwarantujemy luz
i bezpretensjonalność. Będziemy szczęśliwi, jeśli uznacie Państwo,
że spędziliście czas sympatycznie i z pożytkiem dla siebie!

Zapraszamy!
Witold Gawda i cały Zarząd Osiedla

FIRMY
Organizator biegu

GIMAT Ğomianki
ul. Chopina 10 E, 05-092 Ğomianki
www.e-fajerwerki.pl

tel. 691-353-000

ul. Grodzieġska 1, 16-100 Sokóğka
tel. 692-519-106, www.pslk.org

Firma GIMAT organizuje małe i duże pokazy fajerwerków. Jest to niepowtarzalna atrakcja podczas każdej imprezy. Wykonujemy klasyczne pokazy
sztucznych ogni na zewnątrz, a także przygotowujemy aranżacje pirotechniki wewnętrznej. Do każdego pokazu układamy indywidualny scenariusz.
W swojej ofercie posiadamy również zestawy samoobsługowe. Nasze produkty można kupić zarówno klasycznie w sklepie w Łomiankach jak również przez internet. GIMAT to gwarancja niezapomnianych wrażeń, pełnej
gamy kolorów i bezpieczeństwa widzów. Zapraszamy www.e-fajerwerki.pl

Szermierka historyczna

Dodatkowe działalności ﬁrmy GIMAT:

Niezrzeszona grupa szermierzy z Łomianek i okolic

organizacja sportowych sekcji łuczniczych w powiecie WarszawskimZachodnim
organizacja pokazów sztucznych ogni i zestawów pirotechnicznych do
samodzielnej obsługi
organizacja Biegu w Łomiankach
produkcja cięciw do łuków i kuszy oraz strzał łuczniczych i bełtów

ul. Jeziorna 1a,
05-092 Ğomianki
www.tenislomianki.pl

604-430 394
Korty tenisowe, Nauka, Funny Judo, Joga,
Pilates, urodziny dla dzieci

Szukasz miejsca, gdzie mógłbyś: wynająć kort? nauczyć się grać w tenisa?
poćwiczyć zumbę? potrenować aikido? rozciągnąć się na jodze? zapisać przedszkolaka na funny judo? przyjść z maluchem na zajęcia do Klubu Mam?
A może po prostu chcesz odpocząć, wypić dobrą kawę, poczytać gazetę, skorzystać z wi-ﬁ podczas gdy Twoje dziecko poskacze na trampolinie?
Nasz klub to nie tylko całoroczne korty tenisowe, czy przestronny budynek klubowy z salą do ćwiczeń, klubową kawiarenką z kominkiem, ale i ogromny zielony teren w sercu Łomianek, gdzie możesz po prostu pobujać się na hamaku.
Zapraszamy na różne rodzaje zajęć: dla najmłodszych: Tenis (4+), Funny Judo (4+),
Taniec (4+), Baby Gym (< 4lat); dla dzieci i młodzieży: Tenis, Aikido, Ken-jitsu,
Shaolin-Kempo, Taniec; dla dorosłych: Tenis, Aikido, Ken-jitsu, Zumba, Joga, Pilates,
Fitness
Organizujemy też dowóz na zajęcia w trakcie roku szkolnego.

Szkolenia, organizacja imprez, organizacja zawodów

tel. 601-812-388
Nauka władania polską szablą XVII w., pokazy.
Fundacja Promocji rekreacji „KIM”
ul. Partyzantów 21, 05-092 Ğomianki
e-mail: info@fundacjakim.pl

www.fundacjakim.pl
tel. 602-399-238
Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” jest organizacją pożytku publicznego.
Działa od 2006 r.
Fundacja organizuje:
warsztaty szkutnicze z budowy kajaków i kanadyjek,
tematyczne spływy kajakowe o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i turystycznym,
treningi oraz rajdy nordic walking,
szkółkę kajakową dla dorosłych i rodziców z dziećmi,
zawody kajakowe,
zajęcia dla szkół poświęcone historii kajakarstwa,
projekty interdyscyplinarne łączące rekreację ruchową z promocją
kultury i dziedzictwa narodowego,
projekty skierowane do seniorów,
projekty z zakresu edukacji przyrodniczej,
projekty integracyjne i skierowane do osób niepełnosprawnych.

ul. Chopina 10 E, 05-092 Ğomianki
tel. 691-353-000, www.facebook.com/lucznictwolomianki

Sekcja łucznictwa sportowego.
Szkolimy dzieci, młodzież i osoby dorosłe w zakresie
podstawowej techniki strzelania z łuku
Sekcja łucznictwa sportowego w Łomiankach powstała w 2013 r. z inicjatywy Grzegorza Targońskiego, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Sydney.
Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. W 2014 r. otrzymaliśmy wsparcie z Gminy Łomianki, która ufundowała nam dwie godziny treningowe zajęć w tygodniu (środa i piątek 16.00-17.00). Zajęcia w ramach programu
„I Ty zostań Robinn Hood’em” prowadzone są przy Orliku na ul. Wiślanej 69.
Zajęcia dodatkowe naszej sekcji odbywają się w niedzielę o godzinie 17.00
w ICDS. Serdecznie zapraszamy.
Szczegóły: www.facebook.com/lucznictwolomianki

Pierwsza Łomiankowska Szkoła Podwodna
tel. 53 53 53 412
www.nurkowalnia.pl
Kursy nurkowania, wyjazdy

FIRMY
Nastula Club
ul. Kolejowa 70 /róg Wiılanej
05-092 Ğomianki
tel. 22 468 85 85, 530 400 011

nastulaclub@nastula.pl
W ofercie:

www.nastula.pl

siłownia złożona z trzech wydzielonych stref: cardio, wolne ciężary,
sala ćwiczeń. Nowoczesny
sprzęt ﬁrm Precor, Life Fitness Hammer Strength oraz Matrix
Cross Extreme (trening funkcjonalny)
Sporty walki: dla dzieci: judo, młodzież i dorośli: MMA, Kick-boxing,
Boks, Krav Maga
Fitness: TBC, ABT, Speedball, Zdrowy kręgosłup, Kettlebell, Fitball,
Aerobox, Fat Burning Step, Płaski brzuch, Aktywna mama, Indoor Cycling,
ZUMBA
Rollmasaż
Sauna damska oraz męska, łazienki z prysznicami

Centrum Taġca Swing
ul. Równolegğa 22a, 05-092 Ğomianki
tel. 22 /424 67 65
604-534-990, 602-705-793

www.swing.com.pl

Taniec towarzyski, stepowanie, taniec nowoczesny,
ladies latino, kursy dla ﬁrm, cheerleaderki
Szkoła tańca założona w 1989 r. przez Iwonę i Włodzimierza Cioków. W roku
2013 świętowaliśmy dziesięciolecie działalności Centrum Tańca Swing
w Łomiankach!
W Swingu można nauczyć się wielu technik tanecznych: baletu, hip hopu,
tańca współczesnego, stepowania ale „specjalnością zakładu” jest taniec towarzyski. Walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep
oraz tańce latynoamerykańskie takie
jak samba, cha cha, rumba, pasodoble,
jive, wszystkich tych tańców można nauczyć się w Swingu. Dla własnej przyjemności lub dla uczestnictwa w rywalizacji sportowej, bo gdy para będzie już
trochę bardziej zaawansowana, dajemy
możliwość uczestniczenia w turniejach
tańca.
CT Swing jest organizatorem wszystkich
turniejów tańca w Łomiankach i uczestniczy w wielu wydarzeniach kulturalnosportowych w Łomiankach.

OKAMI K.S., ul. Jeziorna 1a, Ğomianki
Tel. 604-882-527
www.okamijudo.pl
Zającie judo dla dzieci.

W Łomiankach, Dziekanowie i Warszawie
Klub spotowy OKAMI K.S. to klub z tradycjami. Założony w 2001 r. przez medalistę olimpijskiego w judo: Antoniego Zajkowskiego. Treningiem judo zajmujemy się od 15-stu lat, prowadzimy
grupy w SP nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, SP im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie
Leśnym, SP nr 77 na Młocinach, SP nr 92 na Żoliborzu oraz na hali Lech Kort na Bemowie.
Wykwaliﬁkowani trenerzy – dawniejsi zawodnicy kadry polski z międzynarodowymi sukcesami.
Propagujemy wśród dzieci świadomość potrzeby dbania o prawidłowy rozwój ﬁzyczny.
W ofercie posiadamy zajęcia w formie funny judo (SP kl.0 i I) oraz judo (SP kl. II i starsi).

Treningi składają się z: zabawy (ogólny rozwój sprawności), elementów judo (uczymy podstawowych technik tj.: pady, trzymania, rzuty) oraz gimnastyki sportowej.
Nauczanie dzieci jest naszą pasją, a ponadto kontynuujemy tradycję rodzinną. Wojciech Zajkowski to syn Antoniego Zajkowskiego v-ce mistrza olimpijskiego z Monachium 1972 r. – pierwszego
polskiego medalisty na tak ważnej imprezie i aktualnie prezesa naszego klubu. Grażyna Zajkowska
(zd. Jarzębowska), Agnieszka Chodzeń (zd. Pająk) to zawodniczki
z jednego grochowskiego klubu Orzeł Warszawa, które razem trenowały, zdobywały medale w judo i w zapasach w stylu wolnym,
a teraz prowadzą wspólnie klub i od lat rozpowszechniają judo
jako dyscyplinę, która najwszechstronniej rozwija dzieci w sferze
ﬁzycznej jak i psychicznej. Do trzona klubu dołaczyli także wykwaliﬁkowani trenerzy, absolweci szkół wyższych tj.: Ireneusz Łukowski, Paulina Łęzak oraz Piotr Kucharski. Każdy z trenerów posiada
minimum 1 dan, czyli czarny pas.

Galeria i Dom Taġca Kokko Art
ul. Pancerz 6, 05-092 Ğomianki, tel. 502-718-702 Paulina Tyburska
www.kokkoart.pl, www.facebook.com/kokkoart
Klub Kokko Art powstał jako przestrzeń do spotkań dla ludzi poszukujących,
wrażliwych i kreatywnych. Naszą misją jest pogłębianie umiejętności osobistych, wzbogacających nasze życie i związki z innymi ludźmi a także zaoferowanie takich zajęć, które pozwolą odnaleźć harmonię w naszym życiu
wewnętrznym i zewnętrznym.
W ofercie poza licznymi rodzajami tańca, nauką malarstwa czy edukacją ﬁlmową mamy różnorodne formy ćwiczeń: zdrowy kręgosłup z elementami
stretchingu dla wszystkich, również dla seniorów zdrowy kręgosłup/płaski
brzuch dla tych, którzy chcą wzmocnić mięśnie, kondycję i być w lepszej formie
chińskie ćwiczenia qigong – oparte na pracy z energią. Qigong to unikalna
metoda łącząca ruchy, oddychanie i koncentrację. Przeciwdziała chorobom,
pomaga ludziom odzyskać utracone zdrowie i przedłużyć życie.
Na www.kokkoart.pl znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły, warto też
zapisać się na newsletter.

Serdecznie zapraszamy sąsiadów z ROWERAMI!
Na miejscu będzie możliwość dokonania błyskawicznego
przeglądu Państwa sprzętu lub umówienia się na grubszą
robotę. Obecny będzie renomowany Serwis Twojego Roweru!

tel. 790 307 999

BIEG W ĞOMIANKACH
o puchar owoców z bitĂ ımietanĂ

7.06.2014

Start godz. 9.00

Parking leıny na zakrĎcie Wiılanej
(przy tzw. dawniej „pğytach”)

Dzieci – 1 km

(6-13 lat)

Doroıli – 6 km
Biuro Zawodów:

ul. Chopina 10e, Ğomianki
tel. 691-353-000
biuro@gimat.pl

900
1000
1100
1215
1230
1300
1300
1700

– Otwarcie biura zawodów i rejestracja uczestników
– Bieg na 1 km (dzieci 6-13 lat)
– Bieg na 6 km (osoby dorosğe oraz osoby powyŃej 13 roku
Ńycia za zgodĂ rodziców lub opiekunów prawnych)
– ZamkniĎcie trasy biegowej
– Dekoracja zwyciĎzców – Restauracja Lemon Tree
– Posiğek regeneracyjny dla uczestników biegu
– Piknik sportowy w Restauracji Lemon Tree
– Wieczorek taneczny

ZAPRASZAMY

BIEG NA TERENIE
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
WWW.FACEBOOK.COM/BIEGWLOMIANKACH
SPONSORZY:

www.lemondabrowa.pl

