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WAKACJE

PRZED BURZĄ

Przed nami dwa miesiące odpoczynku, wakacyjnych wypadów, względnego oderwania się
od spraw bieżących. Pewnie już większość z nas ma zaplanowane atrakcyjne wyjazdy wakacyjne
z rodziną lub przyjaciółmi... Jednak tym, którzy pozostaną w lipcu lub sierpniu w Łomiankach
polecamy aktywnie korzystać z tego, co mamy przecież na wyciągnięcie ręki – jeziora, las, łąki, rzekę.
Warto też zainteresować się ofertą Domu Kultury, Biblioteki, szkół, klubów, świetlic – gdzie
przygotowano wiele ciekawych propozycji nie tylko dla najmłodszych...

WAKEPARK
ŁOMIANKI
Nad Jeziorem Dziekanowskim,
przy pomostach
Wakeparku Łomianki
czuć lato i adrenalinę.
Polecamy nie tylko odważym... str. 3
Rozmowa z trenerem
KS Łomianki
Michałem Pirosem
o udanym sezonie
i planach
na przyszłość...

JESTEŚMY TEAMEM
PRZEZ DUŻE „T”

str. 6

Wszystkim czytelnikom ŁOMIANKI.INFO
życzymy udanych i beztroskich wakacyjnych dni, tygodni...
Warto się odprężyć, bo zapewne zaraz po wakacjach nadejdą burzliwe miesiące kampanii wyborczej przed
listopadowymi wyborami samorządowymi. Kandydaci będą nam obiecywać to i tamto, będą nas przekonywać
o swojej niepowtarzalności i lepszości. Będzie się działo... Miejmy nadzieję, że komitety wyborcze będą
prowadzić debatę merytoryczną, a nie, wprost przeciwnie, opartą na pomówieniach personalnych. A te
środowiska, które zaczęły już agresywne ataki, powstrzymają swoje destrukcyjne zapędy... Miejmy nadzieję...

OCALONY CMENTARZ

Na skraju Dziekanowa Leśnego
i Puszczy Kampinoskiej miała
miejsce niezwykła uroczystość... str. 8

ORGANIZUJESZ? KORZYSTASZ? NUDZISZ SIĘ? MASZ POMYSŁ?
Oferta łomiankowskich atrakcji wakacyjnych: www.wakacje.lomianki.info

Łomianki
PIKNIKOWO W LEMON TREE Rozbiegane
Łomiankowska GRUPA BIEGOWA
Piknikowo rozpoczął się czerwiec w restauracji
Lemon Tree. 7 czerwca zarząd osiedla Dąbrowa Zachodnia zorganizował piknik sportowy „Sportowa
Dąbrowa”, w trakcie którego prezentowały się firmy
związane ze sportem, działające na terenie gminy Łomianki. Można było wziąć udział w konkursach, pokazach i zabawach. Tego dnia zorganizowano rówież
bieg o Puchar Lodów z Bitą Śmietaną. Zawodnicy
startowali w dwóch grupach wiekowych i na dwóch
dystansach: dzieci – 1 km, dorośli – 6 km. Trasa biegu
prowadziła ścieżkami Puszczy Kampinoskiej, ale nagrody, puchary z owocami i bitą śmietaną i medale
wręczono uroczyście w Lemon Tree.
W kolejną sobotę, 14 czerwca, odbył się piknik
historyczny. Na kilka godzin można było przenieść
się w realia XVII wieku. Były pokazy szermierki, pokazy łucznicze, pyszne dawne jadło, zabawy plebejskie
i jamark. Impreza nawiązywała do corocznej Krempiańskiej Parady Historycznej w Beskidzie Niskim,
której celem jest zbieranie funduszy na renowację
lokalnych cerkwi.
Wieczorem odbyło się sąsiedzkie spotkanie „Dzień
sąsiada”, którego atrakcjami były: biesiada przy ognisku, koncert bluesowy oraz tańce na płycie wiórowej.
Więcej zdjęć w foto-galerii www.LOMIANKI.INFO

foto: Maciej Morczewski, Dariusz Dąbrowski

Bieganie staje się coraz bardziej
popularne, bo właściwie jest to
sport, który uprawiać może każdy.
Nie potrzeba specjalistycznego
sprzętu, wystarczą wygodne buty
i zmobilizowanie się do wyjścia
z domu. Na początku wprawdzie
nie jest łatwo, zadyszka dopada
po kilkuset metrach, ale z czasem
organizm i mięśnie przyzwyczajają się do wysiłku i biec można niemal
w nieskończoność.
Na ulicach Łomianek biegaczy widać
– rano lub wieczorem, zazwyczaj pojedynczo.
Czemu jednak nie biegać grupowo?
Łomiankowska grupa biegowa zawiązała się po „Biegu O Puchar Owoców
z Bitą Śmietaną”, zorganizowanego
7 czerwca. Inicjatorem grupy oraz
organizatorem wspomnianego biegu jest Grzegorz Targoński. Grupa jest
otwarta, stale dołącza ktoś nowy.
Ustalono termin stałego treningu biegowego. W każdy poniedziałek
o godzinie 21.00 biegacze spotykają się się przy głównym wejściu do ICDS
i ustalają na bieżąco kierunek i dystans biegu. Początkujący biegacze mogą
przebiec krótszy dystans, zawansowani dłuższy.
Szczegółowe informacje znajdziecie na:

www.facebook.com/biegwlomiankach

Szybka naprawa roweru
W Łomiankach aż w dwóch miejscach (przy
ICDS oraz przy Urzędzie Miejskim, ul. Warszawska 115) zainstalowano stanowiska
samoobsługowego serwisu rowerowego.
Korzystając z nich można samodzielnie usunąć powstałą w rowerze drobną usterkę. Są
tam wkrętaki, klucze, pompki pasujące do
wszystkich rodzajów wentyli. Dodatkowo,
na serwisach umieszczono kody QR z instruktarzem, z którego można dowiedzieć
się w jaki sposób usunąć zaistniałą usterkę.
Korzystanie z urządzeń jest bezpłatne.
Podobne urządzenie znajduje się również
przy jednym z wejść do Auchan.

Inicjatywa społeczna Ratujmy Szpital

W Dziekanowie Leśnym

My, rodzice, mieszkańcy Łomianek, posiadamy
ten luksus, że na terenie naszej gminy usytułowany jest szpital dziecięcy oferujący specjalistyczną
opiekę nad chorymi dziećmy, ostry dyżur w nagłych wypadkach, sprzęt do diagnostyki. Któż
z rodziców nie korzystał z jego usług?
Od lat leczą się tam pacjenci z całego województwa. Niepokoją doniesienia o możliwości likwidacji niektórych oddziałów szpitalnych czy
wręcz całego szpitala. Na facebooku zawiązała się inicjatywa społeczna, której celem jest obrona Szpitala w Dziekanowie Leśnym przed niekorzystnymi zmianami.
Zbierane są głosy pod petycją do władz o zajęcie się problemami placówki. Zapraszamy do zapoznania się z profilem grupy.

www.facebook.com/
ratujmyszpitalwdziekanowielesnym
MIESIĘCZNIK
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Obudź się,
czas na Wakepark!

Pierwszy dzień lata nie jest obiecujący. Wiatr
i zasnute chmurami niebo namawia raczej do
czytania na kanapie niż do kąpieli. Jednak nad
jeziorem Dziekanowskim, przy pomostach
Wakeparku Łomianki czuć lato i adrenalinę. Muzyka,
pomosty, leżaki i hamaki skłaniają do plażowania.
Nad jeziorem rozciągnięto dwa wyciągi, ponad
taflę wody wystają przedziwne konstrukcje, które
umożliwiają skoki w czasie pływania na desce zwanej
wakeboardem.
Tym razem nie dałam się namówić, było po prostu
zbyt zimno. Ale w przyszłości kto wie...
Żeby tu dotrzeć trzeba w Dziekanowie Polskim
skręcić z ul. Rolniczej w ul. Przy jeziorze, a dalej
szukać drogowskazów.
O wakebordzie rozmawiam
z Kajetanem Tadeuszem Perzyńskim, pomysłodawcą
i właścicielem Wakepark Lomianki.

Sylwia Maksim Wójcicka: Wakepark Łomianki – co
to jest?
Kajetan Tadeusz Perzyński: Najprościej mówiąc jest
to obiekt otwarty dla wyciągów wakeboardowych.
Dajemy możliwość pływania po wyznaczonym na
jeziorze Dziekanowskim torze na desce wakeboardowej lub nartach wodnych. Deska przypomina trochę
snowbord. Wystarczy ją założyć, złapać drążek wyciągu i już pływamy.
SMW: Jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby pływać
na wakeboardzie?
KTP: Wystarczą tylko chęci. Cały sprzęt, którego wypożyczenie jest wliczone w cenę biletu, ma niezbędne
atesty. Deska, wiązania, pianka, kapok i kask są wyporne, więc nawet jeśli nie umiesz pływać, ale nie boisz się
wody, możesz spróbować. Poza tym przeszkolony operator, który steruje wyciągiem, cały czas obserwuje osoby korzystające z deski i w każdej chwili może udzielić
pomocy. Pływać mogą dzieci i dorośli. Nasza najmłodsza uczestniczka miała 6 lat.
SMW: Funkcjonujecie już drugi sezon. Czy jesteście uzależnieni od pogody?
KTP: Panuje przekonanie, że wakeboard to sport związany z plażą, słońcem, ciepłem. Ale zawodnicy, którzy
zajmują się tym profesjonalnie, robią to w każdych warunkach, bo woda w jeziorze jest ciepła. Nagrzała się już
od słońca i pewnie do sierpnia będzie miała podobną
temperaturę. Generalnie w każdą pogodę można nas
odwiedzać. Najmniej przyjemnie jest podczas silnego
wiatru, który utrudnia pływanie, ale sprzęt chroni przed
zimnem nawet w takie dni.

SMW: Ile macie torów?
KTP: Są tu dwa tory. Jeden dla początkujących, od 1,5 do 2
metrów, a na starcie i na zawrotach około pół metra, a więc
bezpiecznie. Oprócz tego mamy drugi tor dla zaawansowanych, głębszy (3-4m) i wyposażony w przeszkody.
SMW: Czyli można do was w każdej chwili przyjść, kupić
bilet i pływać.
KTP: Można odwiedzać nas codziennie od 8.00 do zmierzchu, w cenie biletu zapewniamy sprzęt i przeszkolenie.

SMW: A czy planujecie jakieś imprezy sportowe latem?
KTP: Staramy się zapraszać do Łomianek polskie
gwiazdy wakeboardingu. Rok temu był u nas Dawid Balas – mistrz Polski. W sierpniu, we współpracy z Gminą
Łomianki planujemy zawody ogólnopolskie, na które
przyjadą sportowcy z całego kraju. Będzie to całodniowa impreza sportowa połączona z koncertem. Serdecznie zapraszamy!
SMW: Dziękuję za rozmowę.

foto: Katarzyna Gołąbska, Wakepark

www.wakeparklomianki.pl
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POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
SZANOWNI MIESZKAŃCY ŁOMIANEK
Sprawa dotyczy wyboru wariantu budowy trasy S7
–wylotówki z Warszawy w kierunku Gdańska. GDDKiA
przygotowała dwa warianty: wariant 2 – przez Bemowo
(wariant droższy, planowany od lat 60-tych, zdecydowanie
korzystniejszy dla kierowców) oraz wariant 1 – przewidujący poszerzenie istniejących ulic Pułkowej na Młocinach
i ul. Kolejowej w Łomiankach i przekształcenie tych ulic
w drogę ekspresową. Mieszkańcy Łomianek mówią NIE dla
poszerzenia ulicy Kolejowej.

Co oznacza w praktyce tzw. „ udrożnienie” ulicy Kolejowej w Łomiankach:
- trasa ekspresowa podzieli nasze miasto !
- dziś można wjechać i wyjechać z miasta 12 wjazdami
– GDDKiA chce zostawić nam 2. Sparaliżuje to kompletnie Łomianki, w porannym szczycie 15 tysięcy kierowców
będzie musiało wyjechać do pracy i i szkół DWIEMA drogami !!! Tzw. ”udrożnienie” Kolejowej i Pułkowej jest tylko
pozornie rozwiązaniem tańszym. W istocie stanowi rażą-

ce marnotrawstwo publicznych pieniędzy, nie rozwiązuje
problemów komunikacyjnych, nie tworzy alternatywnej
trasy wylotowej i jest kolejnym przykładem nieracjonalnych inwestycji.
Rozwiązanie GDDKiA jest może prostsze w realizacji, ale
będzie stanowiło KOSZMAR KOMUNIKACYJNY dla mieszkańców Łomianek. Prosimy o przyjście na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 19 w Sali ICDS.
Stowarzyszenie Łomianki Razem

Czy łomiankom potrzebnE SĄ

DIALOG i POROZUMIENIE?

Z nadzieją i zaciekawieniem część mieszkańców Łomianek przyjęła nowopowstałe łomiankowskie inicjaktywy – Stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe” oraz Stowarzyszenie „DIALOG”. Przedstawiciele obu inicjatyw podkreślają, że reprezentują mieszkańców chcących skupić
się na sprawach merytorycznych, skupić się na tym co łączy, odwoływać się do korzeni samorządności, poczucia bycia razem, współpracy.
Czy taki pomysł na lokalny samorząd – odcinający się do polityki konfliktu, nachalnej propagandy i agresywnych ataków personalnych – będzie
dla mieszkaców Łomianek interesujący? O powody powołania Stowarzyszeń zapytaliśmy przedstawicieli...
Stowarzyszenie „Porozumienie samorządowe” zostało powołane, aby
zrealizować ideę „Samorządu ponad podziałami”. Założycielami stowarzyszenia
„Porozumienie Samorządowe” są samorządowcy z długoletnim doświadczeniem.
Wyrazem idei porozumienia jest podjęcie wspólnych działań na rzecz naszej
gminy przez osoby, które w przeszłości miały różne koncepcje rozwoju naszego
miasta, a nawet rywalizowały między sobą. Pragniemy w ten sposób udowodnić,
że dla dobra naszej wspólnoty można przestać skupiać się na tym co nas dzieli,
a skoncentrować się na tym co nas łączy i umacnia.
Zależy nam, aby władza uchwałodawcza (radni) i władza wykonawcza
(burmistrz) działały w porozumieniu i szacunku
do siebie. W obecnej kadencji obserwujemy liczne, niepotrzebne spory
między radnymi a burmistrzem. Dotychczasowa władza wykonawcza
(burmistrz) nie robi nic,
aby zażegnać konflikty,
a nawet swoimi działaniami prowadzi do ich
eskalacji. Zdajemy sobie
sprawę, że żadne zmiany
społeczne, gospodarcze
lub organizacyjne nie
mogą zaistnieć w atmosferze sporów, które na
dodatek bardzo często cechuje brak kompetencji oraz poszanowania praw obywatelskich. Nie możemy jednak liczyć na pozytywne zmiany, dopóki władza nie
zmieni swojego sposobu myślenia na temat formy zarządzania w samorządzie. Nie
możemy pozwolić, aby pozbawiano nas podstawowych praw demokratycznych,
które odzyskaliśmy 25 lat temu, a takich przykładów jest bardzo wiele.
Aby te przykłady móc przedstawić mieszkańcom Łomianek, zdecydowaliśmy się
wydawać lokalną gazetę „Porozumienie Samorządowe – Łomianki”. Na jej łamach
pragniemy opisywać w sposób merytoryczny i rzetelny prawdę o sytuacji w naszym
mieście i gminie Łomianki. W odróżnieniu od niektórych łomiankowskich gazet
(„czerwone Łomianki”) nie boimy się brać odpowiedzialności za treść publikowanych
artykułów, dlatego autorzy tekstów podpisują je własnym nazwiskiem.
Następnym krokiem będzie informowanie mieszkańców na łamach gazety „Porozumienie Samorządowe – Łomianki” o naszych pomysłach i działaniach, które
mogą przyczynić się w znaczącym stopniu do rozwoju naszej gminy.
Przedstawiciel Porozumienia Samorządowego
Bogdan Kłódkiewicz
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DIALOG powstał, bo przełamana została pewna bariera, bo
coraz więcej mieszkańców Łomianek poczuło, że traktuje się
ich niepoważnie. Urzędowa propaganda wspierana przez
inspirowane z tego samego źródła stowarzyszenia sieje spustoszenie w poczuciu wspólnoty. Wznieca konflikty, podsyca
nienawiść. Najlepszym przykładem jest gazeta „Łomianki” służąca obrażaniu przeciwników politycznych Burmistrza.
Z kadencji na kadencję władza staje się coraz bardziej
pewna siebie, coraz bardziej manipuluje mieszkańcami
i nadużywa kontrolowanych mediów. Brak prawdziwego
dialogu i zastępowanie go pozorowanymi działaniami, to nie tylko kwestia samopoczucia mieszkańców, to także sprawa efektywności. Władza, która nie potrafi
wyciągać wniosków z krytyki, tylko się przed nią broni lub ją zagłusza, szybko się
degeneruje i przestaje racjonalnie reagować. Brnie w niejasne relacje z deweloperami i nie jest w stanie przyznać się do błędu.
Uważamy, że trzeba
powrócić do korzeni
samorządności, oprzeć
ją na społecznikowskim
duchu, poczuciu bycia
razem, na czymś autentycznym i oddolnym.
Bez tego fundamentu
czekają nas kolejne
rozczarowania. Widząc
jak wielu mądrych ludzi
mieszka w Łomiankach,
jesteśmy pewni, że taka
zmiana jest możliwa.
Chcemy spowodować
by mądrość i wiedza
naszych mieszkańców
przyczyniała się do mąwww.dialogłomianki.pl
tel. 22 376 28 26
drości władzy, a nie była
zagłuszana przez propagandę i potańcówki. Współpracuje z nami duża grupa specjalistów, będących ekspertami w różnych dziedzinach. To nieocenione źródło wiedzy o tym jak naprawić Łomianki.
O tym, jak się do tego zabieramy, piszemy na www.dialogłomianki.pl.
Nie wierzymy, że zmiana przyjdzie ze strony lokalnej polityki, bo ta dostarczyła nam
już zbyt wiele rozczarowań. Liczymy na mieszkańców, którzy sprawdzili się w bezinteresownej aktywności, a nie politycznych bojach o nieruchomości i inne przywileje.
Nie musimy wybierać między obecnym Burmistrzem a byłymi urzędnikami i politykami, Łomianki to miasto mądrych ludzi.
Przedstawiciel Stowarzyszenia DIALOG
Witold Gawda

KOMU PRZYBYŁO? W SPRAWIE WAŁÓW „TAJNE” SPOTKANIA?
Komu ubyło?
BURMISTRZ, ZASTĘPCA, RADNI...

Zgodnie z oświadczeniami majątkowymi za rok
2013 Tomasz Dąbrowski zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Łomiankach rocznie zarobił
91 101,13 zł (/12 ~ 7591 zł). Burmistrz wykazał
także w oświadczeniu ryczałt za samochód w wysokości 2516,74 zł. W roku poprzednim kwota wykazana w oświadczeniu wynosiła – 110 473,31 zł.
Zastępca burmistrza – Piotr Rusiecki – ze
stosunku pracy za rok 2013 wykazał dochód
185 981,82 zł (/12 ~ 15 498 zł) oraz ryczałt za samochód w wysokości 1333,44 zł. W roku poprzednim kwota wykazana w oświadczeniu wynosiła –
145 702,03 zł.
Sekretarz Gminy – Beata Duch Kosiorek – wykazała dochody w wysokości 176 743,05 zł
(/12 ~ 14 728 zł). W roku poprzednim – 155 442 zł.
Diety radnych nie uległy zmianie.
Podstawowa dieta tzw. zwykłego
radnego w uchwale określona jest
na poziomie 1600 zł miesięcznie,
przewodniczacego Komisji –
1 800 zł, a przewodniczącego
Rady Miejskiej – 1980 zł.
Wysokość diety obniżana jest o 10% za
nieobecność na sesji czy komisji Rady.

Zobacz oświadczenia majątkowe
na www.LOMIANKI.INFO

17 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie modernizacji wałów wiślanych na terenie Gminy Łomianki.
Jako, że temat wydaje się bardzo istotny chcieliśmy spotkanie nagrać po czym opublikować jego przebieg na portalu www.LOMIANKI.INFO. Niestety zastępca burmistrza Piotr Rusiecki zabronił nagrywać
spotkanie i własnoręcznie usunął kamerę z pomieszczenia, w którym się ono odbywało.

Jak się dowiedzieliśmy od uczestników, w spotkaniu uczestniczyli burmistrz Tomasz Dąbrowski oraz zastępca Piotr Rusiecki, radny Tadeusz Krystecki, przedstawiciele WZMiUWu (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych) wraz z projektantem koncepcji modernizacji wałów wiślanych na odcinku Łomianek oraz zaproszeni
przedstawiciele tylko wybranych/niektórych jednostek pomocniczych gminy Łomianki (osiedli, sołectw).
Przedstawiono koncepcję WZMiUW dotyczącą przebudowy wałów oraz procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Na dzień dzisiejszy nie ma ważnego pozwolenia na przebudowę wałów na terenie Łomianek pomimo, że po powodzi sprzed kilku lat gmina przekazała kilkaset tysięcy
na dofinansowanie niezbędnej do wykonania pozwolenia na budowę dokumentacji. Burmistrz Dąbrowski
z burmistrzem Rusieckim opuścił spotkanie w trakcie zadawania szczegółowych pytań, przed upływem godziny od jego rozpoczęcia. Spotkanie zakończyło się po około dwóch godzinach dyskusją pomiędzy przedstawicielami WZMiUW a obecnymi na spotkaniu przedstawicielami jednostek pomocniczych gminy.
Fakt ograniczenia dostępu do informacji przez zastępcę burmistrza Piotra Rusieckiego wzbudził dyskusję...
# zza linii: I burmistrz i sołtysi i przewodniczący osiedli są wybrani w wyborach, a więc reprezentując wyborców powinni działać jawnie. Burmistrz Tomasz Dąbrowski pracuje dla dla NAS i za NASZE pieniądze, więc tym
bardziej to gdzie, z kim i w jakim celu się spotyka powinno być JAWNE dla każdego mieszkańca. Bardzo smutna
ta nasza łomiankowska rzeczywistość i mam wrażenie, że Łomianki coraz dalej odsuwane są od demokracji.
# EDYP: I dobrze, że Burmistrz Rusiecki pogonił. Co to za jakieś filmowanie bez zezwolenia Burmistrza. Już dość
tej samowolki lemingów. Skończyło się raz na zawsze ! ! ! ! ! ! ! ! A wszystkim tu marudzącym o jawności i innych
bzdurach odpowiem raz a dobrze P [...] S I E !
# Hanka: Bardzo niedobrze, że dostęp do tak ważnych informacji jest ograniczany przez burmistrza. To budzi
zrozumiałe podejrzenia. Zupełnie nie rozumiem takiego postępowania.
> > > Więcej komentarzy czytaj na www.LOMIANKI.INFO

Czym jest budżet obywatelski – zobacz na www.lomianki.org

ŚWIADOMY WYBÓR - TWÓJ WYBÓR
Wybory samorządowe
dopiero za kilka miesięcy,
ale już dziś zapraszamy
wspólnie z Fundacją Batorego
do udziału w akcji
GŁOSUJ ŚWIADOMIE.
Zapraszamy
do wypełnienia ankiety.

Dla wszystkich świadomych mieszkańców jest oczywiste, że przed
każdymi wyborami należy zastanowić się jakie są największe problemy i tematy, którymi powinni się zająć nasi przyszli przedstawiciele – burmistrz, radni, by później
na podstawie racjonalnych informacji dokonać dobrego wyboru.
Plan jest taki: najpierw zbieramy

Wasze opinie na temat najważniejszych Waszym zdaniem problemów
oraz spraw do realizacji (ankieta:
www.wybory2014.lomianki.info).
Potem o pogląd na najistotniejsze
Waszym zdaniem tematy zapytamy kandydatów na radnych i burmistrza, a na końcu zorganizujemy
Drugą Debatę Kandydatów na Burmistrza Łomianek. Mamy nadzieję,

że się uda. Zapraszamy wszystkich
do współpracy.
To od nas zależy kto i w jaki
sposób będzie reprezentować
nasze interesy przez następne
cztery lata.
Aby później nie narzekać, zacznijmy świadomie decydować!
redakcja@lomianki.info

PODEJMIJ ŚWIADOMY WYBÓR – www.wybory2014.lomianki.info

5

Jesteśmy teamem przez duże „T”
W minioną sobotę zakończyły się rozgrywki IV ligi mazowieckiej. Klub Sportowy Łomianki zajął
7 miejsce, co jest najlepszym wynikiem od 3 lat, czyli od awansu z ligi okręgowej.
O udanym sezonie z trenerem Michałem Pirosem rozmawia Adrian Stykowski.

Michał Piros: Przede wszystkim zespół
miał przed sezonem jasno określone cele
sportowe i zadania do wykonania. Tym
najważniejszym było utrzymanie się na
poziomie czwartoligowym i wszystkie
działania były temu podporządkowane.
Początek sezonu nie był powalający, ale
mocno wierzyliśmy w to, że praca, którą
wykonujemy musi przynieść pożądany
efekt. Końcówka rundy jesiennej była już
taka jak oczekiwaliśmy, a na wiosnę poprzeczkę zawiesiliśmy sobie jeszcze wyżej.
Adrian Stykowski: W takim razie czy wynik osiągnięty wiosną jest w pełni satysfakcjonujący ?
Michał Piros: Trzeba być zadowolonym,
bo zdobyliśmy więcej punktów niż w poprzedniej rundzie, co było jednym z celów
pośrednich. Udało się udoskonalić nasz
model gry, zespół dojrzał, potrafił kontrolować wydarzenia boiskowe, przez co nie
traciliśmy przypadkowych bramek.
Adrian Stykowski: W 2014 roku tylko trzy
razy schodziliśmy z boiska pokonani.
Michał Piros: Porażka na Konwiktorskiej
była wkalkulowana, a mecz ten traktowany był jako doświadczenie dla naszych
zawodników. Większość z nich po raz
pierwszy miała okazję do gry przy takiej
publiczności i w takiej atmosferze. Ten
fakt mocno ograniczył nasze poczynania,
zespół i zawodnicy nie byli w stanie pokazać pełni swoich możliwości. Przegraliśmy
w głowach. Gdyby była możliwość rozegrania jeszcze raz tego meczu tydzień później
z pewnością wyglądałoby to zdecydowanie lepiej. Drugą porażkę zanotowaliśmy
w Skórcu, trochę na własne życzenie. Nie
ma co ukrywać, że zagraliśmy tam najsłabszy mecz w tej rundzie. Tego co wydarzyło
się w Ostrowie Mazowieckim nie traktuję
w kategoriach porażki. Postawa zespołu
w tym meczu jest bardzo solidnym fundamentem na przyszłość i daje nam zdecydowanie więcej niż jakiekolwiek punkty.
Adrian Stykowski: O tym meczu krążą
legendy. Co wydarzyło się w Ostrowie Mazowieckim?
Michał Piros: Zespół pokazał charakter,
determinację i emocje, jeszcze większe
niż w pozostałych spotkaniach. Ten zespół
ma swoją tożsamość, ma swoje wartości,
których bronił do upadłego pomimo tych
wszystkich okoliczności. Były również negatywne emocje, ale nie oczekujemy od
piłkarzy aby mówili, że pada deszcz gdy
ktoś im pluje w twarz.
Adrian Stykowski: Jakieś konkrety?
Michał Piros: Nie ma sensu drążyć tego
tematu. Ostrovia utrzymała się i jest to
dla nas bardzo dobra wiadomość, ponieważ będziemy mieli szansę rywalizować
w przyszłym sezonie w normalnych okolicznościach.
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Adrian Stykowski: Skoro w Skórcu zespół
zagrał najsłabszy mecz, to który w rundzie
wiosennej był najlepszy?
Michał Piros: Wszystkie były dobre
i z każdego spotkania można wyciągnąć
dobre i złe momenty. Te drugie powodują, że wiemy na co zwrócić uwagę
podczas treningów lub jakich sytuacji na
boisku unikać. Udało nam się przełamać
pewne bariery, jak na przykład wygrać
w Żurominie. Do tej pory nigdy tam nie
wygraliśmy, tak samo jak w Węgrowie.
Punkty na tak trudnych terenach były
dla nas rzadkością, udało się to zmienić.
Łomianki powoli stają się małą twierdzą,
bo nie przegraliśmy od 21 września 2013
roku. Dwanaście spotkań bez porażki nie
jest dziełem przypadku. Co ważne, potrafimy zdobyć punkty w spotkaniach,
których nie jesteśmy w stanie wygrać.
Tak było z rezerwami Wisły Płock, gdzie
zagraliśmy słaby mecz, ale z oczekiwaną konsekwencją w działaniu. Celowniki
w meczu z Raciążem były rozregulowane, nie byliśmy w stanie tego dnia zdobyć bramki, ale nie daliśmy nawet cienia
szansy przeciwnikowi na zdobycie gola
i dopisaliśmy mały punkcik. Warto zaznaczyć, że w rundzie wiosennej z zespołów,
które są w czołówce ligi, powiedzmy
przed nami, przegraliśmy tylko z Polonią,
zdobywając dziewięć punktów.
Adrian Stykowski: Wyniki z roku 2014
plasują nasz zespół na piątej pozycji. Czy
w przyszłym sezonie będziemy grać o najwyższe cele w tej lidze?
Michał Piros: Będziemy grać o zwycięstwo w każdym meczu, tak jak dotychczas.
Każdy mecz traktujemy jak finał. Rozpoczynając pracę z zespołem seniorów zakładaliśmy budowę mocnej drużyny, która
będzie w stanie rywalizować z każdym
w tej lidze. Udało się tego dokonać już
w pierwszym sezonie, więc nie możemy
zejść poniżej pewnego poziomu.
Adrian Stykowski: Jak będzie wyglądała
drużyna w przyszłym sezonie? Czy ktoś
odejdzie z klubu, czy będą jakies wzmocnienia?
Michał Piros: To czy nowy zawodnik
okaże się wzmocnieniem weryfikuje
boisko. W zimę odeszło od nas kilku zawodników, ale udało się uzupełnić skład
wartościowymi graczami. Dali nam oni
nowe możliwości na boisku, mieliśmy
większe pole manewru, zwiększyła się
rywalizacja. Gdy z jakiegoś powodu nie
mógł zagrać jeden zawodnik, mieliśmy
pewność, że drugi zapewni nam odpowiednią jakość. Niestety, niektórzy zawodnicy w pewnych aspektach zawiedli,
a chcąc mieć mocny zespół nie możemy
sobie pozwolić na słabe ogniwa. Nikogo
nie skreślamy, ale oczekujemy pełne-

go zaangażowania od każdego. Jeżeli
chodzi o ruchy kadrowe, to wiemy kto
chce odejść i nikomu nie będziemy robili
przeszkód, tym bardziej, że zawodnicy
są ambitni i chcą próbować swoich sił
w wyższych ligach. Grający u nas na jesieni Wojciech Kalinowski jest już w Ekstraklasie. To też rola naszego klubu, aby
stworzyć młodym graczom dobre warunki do rozwoju i promować ich.
Adrian Stykowski: Czy znane są już konkretne nazwiska nowych zawodników?
Michał Piros: Z kilkoma zawodnikami jesteśmy w kontakcie już od dłuższego czasu. Na pierwszym treningu będzie wiele
nowych twarzy, ale konkretnych nazwisk
nie możemy podać.
Adrian Stykowski: Kilku zawodnikom
kończy się status młodzieżowca. Wydaje się, że kadrę trzeba będzie uzupełnić
o graczy spełniających ten warunek.
Michał Piros: Większość klubów w tej
lidze miała w swoich kadrach 4-5 zawodników ze statusem młodzieżowca. My
w meczu z Polonią w wyjściowym składzie
mieliśmy sześciu takich graczy, a w kadrze
meczowej aż dwunastu. Nie będziemy
mieli żadnych problemów z młodzieżowcami. Ani pod względem ilościowym, ani
jakościowym.
Adrian Stykowski: Czy któryś z zawodników zasłużył na szczególne pochwały?
Michał Piros: Nie chcę nikogo w jakiś
szczególny sposób wyróżniać, bo wszyscy spisali się świetnie. Każdy pracował
bardzo ciężko przez cały sezon, ale każdy
ma prawo mieć też chwile słabości. Jesteśmy tylko ludźmi. Gdy na treningu mam
do dyspozycji dwudziestu lub więcej graczy to jest to niesamowity komfort dla
trenera. Wiadomo, że na tym poziomie
nie mam do dyspozycji tylu jednostek
treningowych, żeby w stu procentach
przygotować zespół pod kolejnego przeciwnika. Frekwencja, atmosfera i zaangażowanie na treningach są fenomenalne.
To niesamowity przywilej pracować z taką grupą.

Adrian Stykowski: Dobra atmosfera widoczna jest gołym okiem.
Michał Piros: To bardzo zgrana grupa,
wzajemnie uzupełniająca się, mająca do
siebie dystans. Zdarzają się nieporozumienia, ale ostatecznie są one kolejnym
bodźcem scalającym tę grupę. Ten zespół
to zgrana paczka wariatów, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale pracująca
według określonych zasad i wartości, które przekazujemy od początku ze wszystkimi współpracownikami.
Adrian Stykowski: Sztab szkoleniowy
rozrósł się w tym sezonie znacząco. Chyba
nigdy w Łomiankach nie było tylu osób zaangażowanych w zespół seniorów?
Michał Piros: Takie są standardy w
obecnym futbolu. Jurgen Klinsmann
w reprezentacji USA na Mistrzostwach
Świata ma 37 współpracowników. Każdy
ma swoje zadania i odpowiada za swoją
działkę. Zaczynałem pracę z Robertem
Sokołowskim, który jest kierownikiem
zespołu. Śmiejemy się, że on urodził się
kierownikiem. Prawda jest taka, że nie
ma lepszej osoby do pełnienia tej funkcji. W trakcie rundy jesiennej do naszego
sztabu dołączył trener bramkarzy oraz
psycholog sportowy, którzy cały czas
z nami współpracują. W zimę dołączyli
do nas Artur Cegiełka oraz Tomasz Guzowski, którzy od kilku lat są w naszym
klubie, ale teraz w zupełnie innej roli. Ich
pomoc jest nieoceniona. Jest również z
nami masażysta Fili Boukołowski, kiedyś
bramkarz naszego klubu, a więc osoba też znająca tutejszy klimat. Jestem
pod wrażeniem jego codziennej ciężkiej pracy z zawodnikami oraz wiedzy.
Są również inne osoby będące blisko
klubu i zespołu, na które zawsze można liczyć. Wykonujemy ogromną pracę
każdego dnia, a największą nagrodą jest
świadomość każdego z nas, że może liczyć na drugą osobę. Jesteśmy teamem
przez duże T. Chciałbym w tym miejscu
wszystkim serdecznie podziękować za
wytrwałość i poświęcenie.

Jachtklub
to brzmi dumnie

Ahoj! Niewielu mieszkańców naszego miasta wie, że mamy w Łomiankach
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki.

Jachtklub… Termin elegancki i ekskluzywny.
Jachting to sport elitarny, zajęcie wytwornych
jachtsmenów. Niektórzy tak widzą żeglarstwo.
Inni żeglują dla przyjemności walki z żywiołem, współzawodnictwa na regatach, emocji. Dla
niektórych ważne jest szkolenie – siebie i innych.
Żeglowanie wymaga o wiele więcej umiejętności
i wiedzy, niż jazda samochodem, czy pływanie motorówką. Dla wielu to sposób na zwiedzanie świata, poznawanie ciekawych miejsc i ludzi od strony
wody, skąd sprawy wyglądają zupełnie inaczej…
Co jeszcze daje żeglarstwo? Uczy zaradności,
pokory, empatii, kształtuje dobre nawyki, pomaga uwierzyć w siebie, także żeglarzom niepełnosprawnym.
A dla kogo jest nasz Jachtklub Łomianki? Dla
wszystkich! Wychowaliśmy kilkudziesięciu żeglarzy, pływaliśmy rekreacyjnie i regaciliśmy się tu
i tam… Założycielem i komandorem Jachtklubu
jest mieszkaniec Sadowej, Maciej Mickiewicz, który wraz z grupką żeglarzy prowadzi klub od 8 lat.
To fakty.
Ale warto wspomnieć jeszcze coś: Pasję, Przygodę, Marzenie i Działanie. Skąd się biorą takie

czy inne kluby, organizacje? Nie trzeba nadzwyczajnych środków. Wystarczy lider z pasją i kilku
pasjonatów. Tak było i tym razem. Znów okazało
się, że można stworzyć coś z niczego.
Dziś klub ma nawet własne jachty. „Harpun” na
jeziorku Dziekanowskim daje wspaniałą możliwość
przeżycia żeglarskiej przygody w pobliżu domu.
„Korab” na jeziorze Jeziorak to możliwość rejsów
i szkoleń na dużych, atrakcyjnych akwenach. Dzięki
zdobytym uprawnieniom możemy także czarterować jachty i przeżywać przygody, gdziekolwiek
zechcemy. Wielokroć żeglowaliśmy flotyllą kilku
jachtów w przeróżnych stronach. Nie tylko po polskim i niepolskim śródlądziu, ale także szwedzkich
szkierach, norweskich fiordach, wodach Cykladów,
Montenegro, Capo Verde i Kuby, na Karaibach,
w Tajlandii i wielu innych zakątkach.
Jak zaczynają się takie przygody? Często od marzenia. Czasem marzenia wydają się nierealne, ale
okazuje się, że wkrótce się spełniają. Jeśli naprawdę mocno chcesz pożeglować między greckimi
wyspami albo podziwiać od środka norweskie
fiordy, zrobisz to… Nie musisz być żeglarzem,
nie musisz mieć jachtu ani dużych pieniędzy…

Z jeziorka Dziekanowskiego na oceany! Nie bój się
marzyć!
Działaj! Najlepiej zaczynaj od dziś! Nie ma na co
czekać. Jeśli teraz tego nie zrobisz, możesz w przyszłości żałować. Ileż razy słyszałem „Tak, chciałbym
żeglować, miałem nawet zamiar skończyć kurs na
żeglarza, ale jakoś nie wyszło…Szkoda…”.
Dlatego korzystaj z okazji! SJŁ jest w naszym mieście i zaprasza! Zajrzyj na stronę www.jkl.waw.pl. Weź
udział w szkoleniu lub rejsie. Naucz się węzłów, one
przydadzą Ci się także w codziennych sytuacjach.
Wysłuchaj gawęd o nawigacji, meteorologii. Poznaj
barwne opowieści o żeglarskich przygodach.
Warto! Stopy wody pod kilem!
Navigare necesse est!
Tomasz Sienicki

FRAJDA DLA MAŁYCH I DUŻYCH
Czy łatwo jest przebić piłkę
przez siatkę tenisową mając
4 lata i niecały metr wzrostu?
Nie. Dlatego na turnieju tenisowym w Klubie Tenisowym
Frajda Łomianki każdy grał na
miarę swoich możliwości. Najmłodsi rywalizowali na mini
kortach, a tylko najstarsi musieli
przebijać piłki przez normalną siatkę. Przedszkolaki miały
konkurs drużynowy i wszystkie dostały nagrody za udział w konkursach,
a kibice mieli do wyboru przejażdżkę na koniu, tor przeszkód lub grilla.
Zwyczajową już czerwcową imprezę rodzinną udało się rozegrać
mimo niepewnej pogody. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
oprócz pucharów dostali nagrody od Grupy Lotos, a dzieci z sekcji szkolenia sportowego nowe klubowe koszulki. Następny turniej dzieci Frajda
Łomianki organizuje już po wakacjach, ale w przerwie letniej są do wyboru: półkolonie dla dzieci oraz ekspresowe kursy tenisa dla dorosłych.

Więcej na: facebook.com/tenislomianki
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Ocalony cmentarz
12 czerwca 2014 roku, w samo południe, na skraju Dziekanowa Leśnego i Puszczy Kampinoskiej miała miejsce
niezwykła uroczystość.
Na starym torze, gdzie przebiega Kampinoski
Szlak Rowerowy, pod tablicą informacyjną zebrał
się niemały tłum, w którym zwracali uwagę harcerze i uczniowie szkół podstawowych. Wśród zebranych migały zielone mundury pracowników KPN
i błyszczały srebrne znaczki członków Stowarzyszenia Nasze Łomianki. To właśnie dzięki społecznej
pracy tego stowarzyszenia i zaprzyjaźnionych wolontariuszy został oczyszczony, ogrodzony i uporządkowany dawny cmentarz ewangelicki założony przez mieszkańców wsi Kolonia Dziekanowska
zwanej też Dziekanowem Niemieckim, a obecnie
Dziekanowem Leśnym. Uroczystość, której gośćmi
byli przedstawiciele Ambasady Niemieckiej i mazowieckiego konserwatora zabytków, była zorganizowana z okazji zakończenia pierwszego etapu
prac na cmentarzu oraz odsłonięcia tablicy informującej o jego dziejach i historii wsi. Wysłuchano
wystąpień dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzego Misiaka i prezesa Stowarzyszenia Nasze Łomianki Andrzeja Kalińskiego. Zebrani
wzięli udział we wspólnej modlitwie odmówionej
na cmentarzu wspólnie przez pastora ewangelickiego i miejscowego proboszcza.

Następnym punktem programu było zwiedzanie
cmentarza zakończone rozdaniem okolicznościowej broszury pt. Kolonia Dziekanowska i okolice,
wydanej staraniem Stowarzyszenia przy wsparciu
łomiankowskich sponsorów.

8

Cmentarz z zachowanymi
pomnikami i płytami nagrobnymi opatrzonymi w stosowne
inskrypcje, to jedyny ślad wspólnej historii obu narodów. Jest on
atrakcją turystyczną dla szlaków
puszczańskich i naszej pozbawionej zabytków Gminy.
Cmentarz został założony około 1850 r. Z lat 50. XIX w. pochodzi
najstarsza płyta na grobie młynarza Adolfa Wolffa, który wraz
z rodziną przybył do dóbr łomiankowskich z Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Jego syn
Wilhelm był również młynarzem
i właścicielem wiatraka, który
stał przy obecnej ul. Wiklinowej
w Kiełpinie. Na cmentarzu znajdziemy 4 pokolenia tej rodziny.
W zachodniej części nekropolii
znajdują się pozostałości pomników, płyt, grobów najstarszych
i najliczniejszych rodzin, które zamieszkiwały
Dziek anów
Niemiecki:
Weimerów,
Metzów, Petzów, Jedów.
Wśród zmarłych z tych
rodzin było wiele osób bardzo
młodych i dzieci. Cmentarz został
zdewastowany po II wojnie światowej. Nie zachował się ani jeden
kompletny grób. Płyty nagrobne
i pomniki rozbito lub przewrócono. Uporządkowane i odczyszczone są przykładem kunsztu kamieniarskiego warsztatów warszawskich, gdzie były
zamawiane. Ich forma i zdobienie nie ustępują obiektom znajdującym się na cmentarzach stolicy. Napisy
w większości są w języku niemieckim, choć w latach
międzywojennych zaczęły pojawiać się też polskie.

Zachęcamy do odwiedzenia cmentarza i lektury
broszury omawiającej historię nekropolii i wsi Kolonia Dziewanowska, a także opisującej najważniejsze rodziny, po których pozostały ślady w postaci
grobów na cmentarzu. Broszura zawiera ponadto
wspomnienie Ryszarda Szcześniaka o przedwojennych mieszkańcach pochodzenia niemieckiego nie tylko z Dziekanowa Niemieckiego, ale też
okolicznych wiosek. Broszura jest dostępna w łomiankowskiej Bibliotece Miejskiej oraz na portalu
www.LOMIANKI.INFO.
Ewa Pustoła-Kozłowska
foto: Dariusz Dąbrowski

Relację z uroczystości zobacz na
www.VIDEO.LOMIANKI.INFO
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Uwaga, uwaga, na płotach i elewacjach budynków przy ulicy
Warszawskiej kończą się ostatnie wolne miejsca na banery
reklamowe. Na ul. Brukowej, Wiślanej i Rolniczej też.
Ale spokojnie. Będziemy piąć do góry.

Fajna przedsiębiorczość i zaradność

Niedawno na jednej z internetowych grup dyskusyjnych odbyła się burzliwa debata na temat
postępującego „zabanerowania” Łomianek. Jeden
z dyskutantów wyraził opinię, że te wszechobecne
na głównych ulicach naszego miasta tektury, prześcieradła i ceraty z „reklamami” są atrakcyjnym
działaniem „impulsowym”, przejawem kreatywności oraz „fajnej przedsiębiorczości i zaradności
Polaków”. Faktycznie. Już sam wjazd do Łomianek
robi duże wrażenie i rozwiewa wszelkie ewentualne wątpliwości co do naszej kreatywności. Im dalej, tym przejawów kreatywności i zaradności jest
więcej.
W Łomiankach kreatywni są przedstawiciele najróżniejszych branż. Wyróżnia się branża… edukacyjna (placówki oświatowe, szkoły językowe, szkoły
jazdy, tenisowe, taneczne, sztuk walki, a nawet szkoły
rodzenia), branża handlowa, usługowa, budowlana
i gastronomiczna. Wykorzystywane są wszelkie dostępne nośniki – głównie płoty i elewacje budynków,
ale tam gdzie ich nie ma, kreatywność podpowiada
inne atrakcyjne rozwiązania.

Niektórzy przedsiębiorcy zapewne krytycznie
oceniają spostrzegawczość współmieszkańców,
więc działają „impulsowo” w sposób zmasowany poprzez oklejenie całej siedziby informacjami
o przedmiocie działalności. Jednego szyldu Pamira
Kebab zamyślony mieszkaniec mógłby nie zauważyć, więc niech będą trzy i na wszelki wypadek jeszcze żagiel z Coca Colą.

kę i zamiast imieniem swojego patrona
wita przechodniów gustownym banerem
szkoły tańca. Zbyt technokratyczną architekturę basenowych zjeżdżalni zrównoważono humanistycznym pierwiastkiem
ciekawych rozwiązań grafiki reklamowej.

Wyrafinowana koncepcja oznakowania siedziby
szkoły Angloschol jest z pewnością przeniesieniem
na grunt polski sprawdzonych, klasycznych wzorów
brytyjskich i ma symbolizować jakość nauczania.
A ogrodzenie Nastula Club pokazuje wszechstronność mistrza olimpijskiego.

Ciekawym zabiegiem reklamowym jest wystawienie na widok publiczny wykazu całej oferty firmy. Co
prawda niewiele z tego wynika, ale z pewnością robi
na przechodniach wrażenie.
Trzeba przyznać, że Łomiankowskie instytucje publiczne są równie zaradne. Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe zrobiło kreatywną niespodzian-

Trudno także przecenić architektoniczną koncepcję umiejscowienia przy Urzędzie Miasta oryginalnego drogowskazu do Teatru Miejsce i Domu Kultury.
Nikogo więc nie może dziwić ambitna oferta samego
teatru i jego kolejna atrakcyjna premiera.
Łomiankowska przedsiębiorczość i zaradność
sprawia, że na ogrodzeniach i elewacjach przy głównych ulicach pozostały już ostatnie wolne miejsca,

tym bardziej, że kreatywność nakazuje zwiększać
liczbę i rozmiary reklam. Ale bez obaw. Z powodzeniem zagospodarowywane są wyższe obszary. Analizując tempo pojawiania się nowych reklam można
zakładać, że ok. 2017 r. tektury i ceraty z reklamami
na głównych ulicach i przy najważniejszych skrzyżowaniach osiągną wysokość drugiego piętra. Łomianki będą jeszcze bardziej różnorodne i kolorowe.
Jedno jest dziwne. Nie wszystkie firmy potrafią
wykazać się „fajną przedsiębiorczością i zaradnością”.
Ich właścicielom wydaje się, że bez kilku dużych wyrazistych banerów i zamalowanych szyb będą mogły
z powodzeniem funkcjonować. Naiwnie liczą pewnie
na to, że sama oferta i inne mało wyszukane formy
promocji zyskają uznanie klientów. Strach pomyśleć,
jak wyglądałyby Łomianki, gdyby wszyscy przedsiębiorcy byli tak mało kreatywni.
Juliusz Wasilewski
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IV konferencja
z cyklu

Już po raz czwarty środowisko Domowego Kościoła i Sióstr Salezjanek, przy wsparciu władz
gminy Łomianki oraz rodziców i przedsiębiorców z Łomianek, zorganizowało konferencję
„W co się bawią nasze dzieci?”. Tym razem prelegenci podjęli temat internetu – w jaki sposób
dzieci z niego korzystają, a jak mogą korzystać i co z tego wynika.
W co się bawią nasze dzieci w sieci? – statystyki pokazują, że niestety
w zabijanie i pornografię… i dotyczy
to także tych najmłodszych. Ale najbardziej z wolności w sieci „korzystają”
dzieci w gimnazjum. Nie da się ukryć,
dzieci spędzają dużo czasu przed
ekranem urządzenia z dostępem do
internetu – tak to trzeba określić, bo
nie można zapominać, że internet
jest już wszędzie – od komputera,
przez tablet, smartphone, aż po smartwatch. W tym czasie można komunikować się ze znajomymi, ale wciąż,
przede wszystkim grać w gry, wśród
których niestety dominują te z dużą
dawką przemocy i erotyki, a nawet
elementów pornografii.
Przemoc w grach różni się
od przemocy oglądanej
w TV tym, że w grze to
gracz podejmuje decyzje
o tym, komu i jaką zrobić
przykrość (to w grach dla
młodszych), a później,
kogo i jak zranić lub zabić. Można powiedzieć, że
przecież gry są różne i że
można wybrać te mądre,
rozwijające, ale niestety
dane pokazują, że to te
zawierające przemoc cieszą się największą popularnością. Jeżeli dziecko kilkadziesiąt lub nawet kilkaset
razy w czasie gry podejmuje decyzję
o tym, by zachować się agresywnie,
a podejmuje ją chętnie, ponieważ jest

za to nagradzane, z czasem zaczyna
przenosić takie zachowanie do relacji
z otoczeniem.
A co z dostępem do pornografii? Wystarczą trzy kliknięcia, by znaleźć takie treści i to wcale nie dla kogoś, kto
specjalnie ich szuka. Według statystyk
30% chłopców z 2 i 3 klasy gimnazjum
świadomie poszukuje w internecie
pornografii (od 1 do 7 razy w tygodniu) i aż 15% chłopców w tym wieku
ma świadomy kontakt z pornografią
codziennie, więcej niż raz.
Kolejne tragiczne dane to te pokazujące wiek pierwszego kontaktu z pornografią. Przed 7. rokiem życia aż 9%
chłopców i 5% dziewczynek miało
kontakt z pornografią, do 9. roku życia
te liczby rosną odpowiednio do 27%
i 16%, a w wieku 11 lat – 61% i 42%.
Oznacza to, że obecnie, przed ukończeniem 11. roku życia, 6 na 10 chłopców
i 4 na 10 dziewczynek ma kontakt z pornografią. Dobrą wiadomością jest to, że
dzięki akcjom Stowarzyszenia Twoja
Sprawa 28 maja br. wprowadzono w
Polsce prawo, które zabrania reklamowania pornografii, co wcześniej było
możliwe i nierzadko wykorzystywane.
Jeden z prelegentów główny akcent
wystąpienia położył na konieczność
towarzyszenia dzieciom w korzystaniu
z sieci, zamiast ich izolowania, straszenia i zabraniania dostępu. Zwrócił
on uwagę na to, „co się dzieje, gdy
rodzic nie wie, co się dzieje”. Wskazał,
i trudno się z nim nie zgodzić, że in-

PIKNIK WSPÓLNOTY
W sobotę 14 czerwca na gminnym placu zabaw
w Kiełpinie odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez wspólnotę Kościoła Domowego
z Łomianek.
Z myślą o potrzebach rodziców i dzieci organizatorzy przygotowali poczęstunek z domowych ciast
i sałatek. Dzieci mogły wziąć udział w grach i zabawach sportowych, a rodzice porozmawiać i poznać
się z nowymi rodzinami, które w tym roku dołączyły do spotkań w kręgach. Hitem imprezy był mecz
hokeja dla mam z użyciem szczotek do zamiatania. W wyniku zaciekłej rywalizacji doszło do połamania kijów, co wzbudziło jeszcze większy aplauz i radość wśród kibicującej publiczności.
„Chcieliśmy na koniec roku formacyjnego zintegrować środowisko rodzin skupionych w Domowym
Kościele w Łomiankach, stworzyć taki czas i miejsce, aby wszyscy mogli się lepiej poznać, porozmawiać
i wspólnie spędzić czas. Pogoda i uśmiechy dopisały. Cieszy nas to, że udało się poczuć siłę wspólnoty
rodzin, dla których ważny jest nie tylko ruch, aktywny sposób spędzania czasu, ale i wspólna modlitwa”
– mówi Edyta Skrocka, organizatorka imprezy. Kolejne takie spotkanie planowane jest na jesień.
Kościół Domowy to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. W Łomiankach działa od 2008 roku. Obecnie gromadzi 14 rodzin w 3 kręgach i kilka nowych rodzin w powstającym 4. kręgu. Celem wspólnoty
jest wsparcie formacyjne małżeństw na ich drodze ku świętości w oparciu o duchowość małżeńską.
Anita Marczułajtis-Łodzińska, foto: Krzysztof Skrocki

ternet i sposób jego wykorzystania
to domena młodych ludzi i że starsze
pokolenie (już np. 30-latkowie) nie
mają szans dorównać w tej dziedzinie kompetencjom gimnazjalistów.
Powiedzenie „nie ucz ojca dzieci robić” traci w tej sytuacji swoją moc,
bo dziś to rodzice mogą się uczyć od
dzieci, jak korzystać z sieci. Dlatego
wspólne surfowanie w sieci, np. wyszukiwanie ulubionych piosenek rodziców, połączone z opowiadaniem,
dlaczego są ulubione, pokazywanie w
internecie miejsc, w których spędzało
się wakacje w młodości, uzupełnianie
informacji na temat hobby, może być
wspaniałym sposobem wspólnego
spędzania czasu, z którego korzystają
obie strony, rodzic i dziecko.
Internet jest narzędziem, dlatego nie
jest ani dobry, ani zły, jest jak nóż lub
siekiera – o sposobie użycia decyduje
korzystający. Przez swoją różnorodność, ale i pewne „zasadzki”, jest on
także trudny i wymagający, jak alkohol – legalny, ale wymagający samoograniczenia w korzystaniu. Dlatego
bądźmy czujni, analizujmy to, w jaki
sposób sami korzystamy z internetu,
ile czasu na to poświęcamy, a także
w jaki sposób korzystają z niego nasze
dzieci – abyśmy nie utracili szansy na
wspólne przygody i ciekawą naukę.
Kazimierz Łodziński
Pełna relacja na stronie
www.wcosiebawianaszedzieci.pl

TARASOWE
SPOTKANIA KABARETOWE
Od 24 czerwca 2002 organizujemy z żoną Tarasowe Spotkania Kabaretowe. Podczas ostatniego spotkania na tarasie wystąpiła Iza
Kała i kabaret Czesuaf. Tradycyjnie wykonawców przywitała cudowna publiczność i dobra pogoda. Tarasowicze nie tylko gorąco
przyjęli występujących, ale uzbierali potężną kwotę ponad 900 zł
dla Fundacji „Akogo?”.
Kolejne, już 55 Tarasowe Spotkanie Kabaretowe w ogrodzie
przy ul. Żywicznej 24 odbędzie się 8 lipca (wtorek) o 20.30.
Wystąpi Kabaret Ton.
Jeżeli ktoś z Państwa chce być informowany bezpośrednio o kolejnych spotkaniach, proszę o e-mail z tytułem „Proszę o przesyłanie
tarasowych informacji” na adres tarasowe@gmail.com
Grzegorz Porowski

8 lipca 2014 (wtorek), g. 20.30
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Piszemy łomiankowską minipowieść! KONKURS!
Tym razem mamy dla Ciebie wyjątkową propozycję. Jeżeli jesteś na bieżąco z naszą Łomiankowską Minipowieścią, do konkurencji
możesz stanąć praktycznie z biegu. Jeśli obawiasz się, że coś mogło Ci umknąć, lub nie miałeś jeszcze możliwości poznania bohaterów
naszego dzieła, zajrzyj na www.piszemy.lomianki.info – tu znajdziesz cały tekst, jaki opublikowaliśmy do tej pory...
Ale do rzeczy – mamy do rozdania dwie książki, ufundowane przez wydawnictwo Replika. Są to antologie horroru – „15 blizn” i „17 szram”.
Aby je wygrać, należy do końca lipca odpowiedzieć na pytanie:
Jakie imona mają bliźniaczki albinoski – drugo- (jak na razie) planowe bohaterki Łomiankowskiej Minipowieści?
Twoim zadaniem, poza odpowiedzią na to (chyba niezbyt skomplikowane) pytanie, jest zaproponowanie TYTUŁU dla
całej powieści, jaka tworzy się na Twoich oczach.
Odpowiedź wyślij mailem do 31 lipca 2014 r. pod adres: redakcja@lomianki.info w temacie wpisz: KONKURS.
Reasumując – piszesz: imię (jednej siostry) + imię (drugiej siostry) + Twoja propozycja tytułu Łomiankowskiej Minipowieści. Spośród nadesłanych odpowiedzi Redakcja wybierze najlepsze tytuły (oczywiście pod warunkiem podania poprawnych imion albinosek) i nagrodzi je wg. uznania – jeśli coś nas zachwyci zwycięzca dostanie obie książki, jeżeli ciekawych
propozycji będzie więcej, książki rozdzielimy wśród autorów najlepszych z nich.
UWAGA! to jeszcze nie wszystko! W obu antologiach znalazły się opowiadania naszego ziomka, Jacka Rostockiego – jeżeli
tylko wyrazicie taką chęć, dostaliśmy zapewnienie, że nie będzie problemu z imienną dedykacją autora!
Do dzieła zatem – czytaj, pisz i wysyłaj! Najlepiej już dzisiaj!
Czytaj na www.piszemy.lomianki.info
Jeśli masz kilka propozycji na tytuł, nie powstrzymuj się!

WAKACYJNE KONCERTY W LEMON TREE

ADAM NOWAK (raz, dwa, trzy)
12 lipca g: 19:00

KUBA SIENKIEWICZ (elektryczne gitary)
25 lipca, g: 20:00

Od 25 lat - nie musisz, możesz...
Stowarzyszenie Przyjaciół Łomianek
PRACOWNIA ŁOMIANKI
w myśl autorskiego hasła
„od 25 lat - nie musisz, możesz...”
nie musiało, a zrobiło mały happening.

Łomiankowskie słupy ogłoszeniowe z okazji
4 czerwca zostały „ubrane” w kolorowe plakaty,
upamiętniające 25. rocznicę wyborów
z 1989 roku.
Niestety, ciepło przyjęte plakaty nie przetrwały
nawet do końca 4 czerwca. Kolorowe hasła
przegrały z „Potańcówkami burmistrza”,
które skrzętnie pokryły wszystko co spotkały
na swojej drodze...
Szkoda. Widać ktoś nie tylko mógł, ale i musiał...
mm.

MIĘDZYNARODOWA ZAMIANA...
...na domy, na przedszkola

Przedszkole Motylkowa Akademia przy Społecznej Szkole Podstawowej
nr 13, znajdujące się na granicy Warszawy i Łomianek, to miejsce
przyjazne dla dzieci. Kadra pedagogiczna stwarza optymalne warunki
rozwoju dla dzieci, fantastyczną atmosferę. Każde dziecko znajduje
tutaj poczucie bezpieczeństwa, zdobywa wiedzę i nowe umiejętności
poprzez dobrą zabawę. Przedszkole to jest miejscem, w którym
nauczyciele nie boją się nowych wyzwań.
Jednym z takich wyzwań okazała się
wizyta dwóch chłopców w wieku 3
i 5 lat, których rodzice mieszkają we
Francji. Mama, pani Adrianna, jest
Polką z pochodzenia i pragnie, aby
dzieci nauczyły się języka polskiego
w czasie pobytu w przedszkolu. Pani
Adrianna jest także artystką malarką, poszukuje w Warszawie nowych
inspiracji. Przyjechała pracować nad
nowym projektem związanym z Polską, który swą premierę będzie miał
jesienią w Genewie. Ma nadzieję, że
Warszawa będzie dla niej szansą na
powrót do korzeni i natchnieniem

Jak mówi Pani Adrianna znalezienie
odpowiedniej rodziny w miejscu,
do którego chcemy wyjechać jest
bardzo trudne z uwagi na uzgodnienie terminu, a także dlatego, że
obie strony muszą zaakceptować
warunki wymiany. Niektórzy wymieniają się tylko domami, inni zgadzają
się również na wymiany samochodów. Taki sposób podróżowania
przypadł do gustu także chłopcom,
którzy mają co jakiś czas inny dom,
nowe zabawki i szybko odnajdują
się w nowej sytuacji. Pani Adrianna
mówi, że swoją przygodę z wymianą

do stworzenia świetnych prac. Pragnie przyjrzeć się środowisku artystycznemu w Warszawie i pracom
lokalnych artystów oraz chętnie
nawiązuje współpracę z zainteresowanymi osobami. Prace Pani Adrianny Wójcik Muffat Jeandet można obejrzeć na stronie internetowej:
www.adriannawojcik.com
Państwo Muffat Jeandet wspólnie
z dziećmi podróżują po świecie
starając się jak najlepiej poznać kulturę regionu i ludzi od podszewki.
Nie korzystają z hoteli. Zamieniają
się domem z rodzinami mogącymi
zaoferować im podobny komfort.

domu na wakacje rozpoczęli kilka
lat temu. Początkowo w ten sposób
podróżowali tylko na terenie Francji,
co bardzo im się spodobało i postanowili, że będą tak zwiedzać cały
świat. Według pani Adrianny jest to
ekologiczna i tania forma spędzania
wakacji – dom nie zostaje bez opieki,
nie trzeba się martwić kto nam podleje kwiaty, co zrobimy z kotem, itp.
Państwo Muffat Jeandet korzystają
z serwisu www.homeexchange.pl
i zamienili się już 15 razy domem
na terenie Francji, w ubiegłym roku
byli w Portugali, w tym roku wybór
„padł” na Polskę głównie ze wzglę-

Zespół Edukacyjny
im. Lotników Amerykańskich
ul. Wóycickiego 1/3 bud.13 i 18
01-938 Warszawa
tel. 22 835 43 30, 22 834 96 30

du na wspomnianą wcześniej pracę nad projektem artystycznym.
Wspólnie postanowili, że spędzą
w stolicy trzy miesiące. Początkowo
mieli w planach zwiedzanie innych
krajów słowiańskich. Jednak uznali,
że Warszawa to przyjazne miejsce,
oferujące cały wachlarz atrakcji,
w którym mogą spędzić cały urlop.
Szczęśliwie udało im się znaleźć
polską rodzinę, której dzieci uczęszczają do Zespołu Edukacyjnego im.
Lotników Amerykańskich w Warszawie. Rodzice zamienili się domami, a dzieci szkołami. Obecnie
chłopcy od prawie dwóch miesięcy
biorą udział w zajęciach w Punkcie
Przedszkolnym „Motylkowa Akademia”. Nauczyciele i dzieci zostały
odpowiednio przygotowane na wizytę. Podczas zajęć w trosce o dobre samopoczucie chłopców zostało wprowadzonych jak najwięcej
zabaw i gier integrujących grupę
z chłopcami. Nie lada wyzwanie
stanowiła bariera językowa, tu z pomocą przyszedł jeden z naszych
nauczycieli- nasz native speaker,
ciocia Caroline. Chłopcy stopniowo
i bardzo powoli zostali wprowadze-

ni w świat polskiej nauki i zabawy.
Każdego dnia dzieci obserwowały
nowe aktywności i zapoznawały się
z naszymi zwyczajami podczas organizacji całego dnia. Początkowo
nieśmiali, dziś Staś i Wiktor z werwą
grają w piłkę z kolegami nawet z zerowych klas. Z każdym dniem coraz
chętniej używają języka polskiego.
Niewątpliwe było to także duże wyzwanie dla przedszkolaków. Dzieci
wykazały się dużą wyrozumiałością
w stosunku do nowych kolegów. Jak
mogliśmy się przekonać w praktyce,
naszym przedszkolakom nie straszna
bariera językowa. Otwartość i bezpośredniość mają wymiar międzynarodowy i ponad kulturowy. Przedszkolaki z Motylkowej Akademii z dużym
zaciekawieniem obserwowały swoich nowych kolegów i sposób w jaki
porozumiewają się po francusku.
Dzieci bardzo cieszą się, gdy chłopcy
wypowiadają polskie słowa, z przejęciem przybiegają do swoich opiekunów i dzielą się radosną nowiną.
Styczność z inną kulturą widzianą
oczami dziecka to nie lada wyzwanie
a jednocześnie lekcja, z której naukę
mogą czerpać dzieci i dorośli.
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Wynajmę działkę w Czosnowie przy Gminie,
tel. 696-229-559
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
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
WODA-STOP. Hydroizolacje, problemy z wodą
w piwnicy itp. Zadzwoń – 513-123-894
OCIEPLENIA, malowanie elewacji, renowacje.
Gwarancja – tel. 789-262-387
HYDROIZOLACJE anty-wodne. Referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
PEDICURE, MANICURE od 20 zł; akryl, żel, hybryda
od 35 zł, dojazd do domu gratis – 733-144-607
OPRYSKI na komary, profesjonalnie. Tel.
514-745-475
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
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 430 tys. (do negocjacji), tel. 604-118-180
Sprzedam działkę budowlaną w Czosnowie,
tel. 696-229-559
KUPIĘ 3-pokojowe mieszkanie na parterze, blisko
autobusu i sklepów, tel. 603-128-361
WYNAJMĘ
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47

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

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

