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WIELKIE

PIENIĄDZE

NA PIŁKĘ NOŻNĄ

Władze mają ambitny plan budowy
stadionu piłkarskiego przy ul. Wiślanej.
Nie wszystkim ten pomysł się podoba... / str. 5

NAKŁAD: 7000 egz.
PRAWO,
PODRÓŻE,
PASJA...
Będąc większą część roku w podróży
nie mogłem w pełni poświęcić się
pracy zawodowej.
Dokonałem życiowych wyborów
i zobaczymy co przyniesie los... str. 3

AWANTURA
O TRZY GÓRKI

Mieszkańcy ulicy Grzybowej
(odcinka od Kampinoskiej do
Akacjowej) od kilkunastu lat
zgodnie protestują przeciwko
planom przebudowy ulicy... str. 6

JESt BEZPIECZNIE,
WIĘC BĘDZIE MONITORING
Naiwna wydaje
się wiara, że
włamywacz
po wykonaniu
swoich zajęć
będzie się
lansował przed
kamerą...

DRUK CYFROWY, PROJEKTY GRAFICZNE, STRONY www
REKLAMA

www.pracownia.net tel. 605 599 603

str. 7

REKLAMA

ZAKUPY

www.auchanlomianki.pl

Jak dorosnę... BĘDĘ STRAŻAKIEM!
Strażacy z OSP Dziekanów Polski
i OSP Łomianki zorganizowali dni otwarte. Można było zapoznać się ze sprzętem,
z którego nasi ochotnicy korzystają na co
dzień. Można było zobaczyć strażaków
w akcji lub samemu spróbować być
przez chwilę strażakiem – zabawa, polegająca na celowaniu strumieniem wody,
cieszyła się dużym wzięciem :)
Wiadomo, najbardziej zainteresowani
atrakcjami byli najmłodsi. Może emocje
i przejęcie, które towarzyszyły zakładaniu strażackiego hełmu są znakiem dla
rodziców, że już nadszedł czas, by zainteresować się ochotniczą młodzieżówką?
Więcej na stronach:
www.osp.lomianki.art.pl
www.ospdziekanowpolski.pl

PUB, RESTAURACJA
KONCERTY
White Highway / koncert
17 czerwca, godz. 20.00
Heavy metal w doskonałym wykonaniu,
o czym można było się przekonać na wielu
festiwalach.

REGGAE & PUNK / koncert
24 czerwca, godz. 19.00

Na początek WAKACJI zagrają
Raggabarabanda, Warsaw Gun, JangaSquad,
czyli energia, rytm, pozytywne wibracje,
gitarowe granie z przesłaniem!

KUBA SIENKIEWICZ / koncert
8 lipca, godz. 20.00

Wokalista, kompozytor, autor tekstów
z kultowych Elektrycznych Gitar.
Potężna dawka dobrego grania, dobrych tekstów,
wspólnej zabawy... czyli Killer w akcji.

ZAPRASZAMY NA TRANSMISJE MECZY

EURO 2016

DAJ SIĘ PONIEŚĆ SPORTOWYM EMOCJOM!

ŁOMIANKI / DĄBROWA, ul. Zachodnia 38, tel. 798 110 522

Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty, szkolenie? A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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Prawo, Podróże, Pasje
Najciekawszych ludzi poznajemy przypadkiem. Do Lemon Tree
wybrałam się na opowieść i pokaz zdjęć z Kolumbii, zaintrygowana
historiami o kartelach, nielegalnych interesach, Medellín, no i rzecz
jasna – o kawie. A tymczasem, usłyszałam historie o kraju pełnym
kontrastów, kolorów i ciekawych ludzi. A przede wszystkim zobaczyłam
podróżnika zanurzonego w swojej pasji, który mówi o sobie, że jest
„wciąż głodny świata”. Czy to jeszcze pasja czy już uzależnienie?
Poznajcie Tomasza Michalskiego – mieszkańca Łomianek, podróżnika.
Sylwia Maksim-Wójcicka: Kim jesteś,
kiedy nie podróżujesz?
Tomasz Michalski: Radcą prawnym,
który właśnie zrezygnował z zawodu.
SMW: Jak to zrezygnował?
TM: Złożyłem wniosek o wykreślenie
z ewidencji radców prawnych. 10 lat
pracowałem jako prawnik, 4 jako radca
prawny. Nadal jestem prawnikiem, mogę robić sto różnych rzeczy związanych
z prawem, ale nie mogę na przykład
nikogo reprezentować przed sądem.
Będąc większą część roku w podróży nie
mogłem w pełni poświęcić się pracy zawodowej. Dokonałem życiowych wyborów i zobaczymy co przyniesie los.
SMW: Kapuściński w „Podróżach z Herodotem" napisał, że „istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj
choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej".
Dopadła i ciebie ta choroba?
TM: Najprawdopodobniej tak, chociaż
zaczęło się niewinnie. Kolega zaproponował mi wyjazd do Zakopanego. „Chodź,
pojedziemy w góry" powiedział. No i zobaczyłem Tatry, zacząłem chodzić coraz
dalej, wybierać trudniejsze trasy. Wracając z jednego wyjazdu już planowałem
następny. Jak to inaczej nazwać? Ludzie
mają różne uzależnienia, od zakupów,
alkoholu, nikotyny, o innych nie wspomnę. Podobnie bywa z podróżowaniem.
Wpadasz w to po uszy razem z pozytywami i negatywami, praca przestaje być
najważniejsza, jest narzędziem do zdobycia środków na kolejny wyjazd.
SMW: Dlaczego to robisz?
TM: Bo mam mentalność sportowca.
Do życia potrzebuję adrenaliny. Całą
młodość grałem w piłkę nożną. Trzy tygodnie przed egzaminami na AWF złapałem kontuzję i wszystko się skończyło.
Potem był tenis, wspinaczka. Zrobiłem
kursy instruktorskie. A teraz jeżdżę po
świecie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy
byłem w Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech, w Rumunii, Panamie, Francji,
Kolumbii, Maroko i Grecji. I spłukałem
się kompletnie. Dlatego mówię, że to jest
uzależnienie.
SMW: Porozmawiajmy o pozytywach
i negatywach.
TM: Podróżowanie uczy prawdziwego
życia. Jeśli pojedziesz do obcego kraju
bez przewodnika, często bez znajomości
języka i sprawdzisz się, pomyślisz sobie:
„Kurcze, dałem radę tu, dałem radę tam,
w Kolumbii, Kosowie, Iranie, to tutaj,
w Polsce, nic mnie nie dotknie, żaden
problem życiowy, bo ja już swoje przeżyłem". Gdzieś w środku wzmocniłem się

i jeśli zdarzy się problem to też dam radę,
bo świadomość pamięta, że poradziłem
sobie w gorszych sytuacjach. Poza tym
nabrałem dystansu do tego co widzę,
np. do polityki. Widzę jak różny jest świat,
problemy tutejsze wydają się mniej istotne, bo wiem, że gdzieś tam miliony ludzi
pracują za dolara, nie mają czystej wody
do picia i w zasadzie żadnych perspektyw. To czym mam się przejmować?
SMW: Czy masz szczęście?
TM: Myślę, że to jest najważniejsze
w tak zwanym podróżowaniu. Nie miałem nigdy poważniejszych problemów.
Nie rozchorowałem się, nikt mnie nie
okradł. Często przemieszczając się pojawia się nagle samochód i podwozi nas
do celu podróży. Szczęście to podstawa.
Ale jak człowiek ma za wiele szczęścia,
to czasem zapomina o rozsądku i np.
wynajmuje pokój w hotelu w najniebezpieczniejszej dzielnicy miasta, jak zdarzyło nam się w kolumbijskiej Bogocie.
SMW: Gdzie byłeś do tej pory?
TM: Różne miejsca, np. Albania, Serbia,
Bośnia, Macedonia, Słowenia, Chorwacja, Grecja, Portugalia, Hiszpania,
Włochy, Kreta, Sardynia, Norwegia, Iran,
Gruzja, Armenia, Panama. Aha, jeszcze
z namiotem za kołem podbiegunowym.
SMW: Iran to spora dawka adrenaliny...
TM: Jest niesamowity. Kiedy planowaliśmy ten wyjazd, trudno było znaleźć
jakiekolwiek relacje innych podróżników,
a dziś to modny kierunek wypraw. Nawet
turystyczne biura podróży organizują
tam wycieczki. Pomimo stereotypowych
opinii, to jeden z bezpieczniejszych kierunków, oczywiście przy odpowiednim
zachowaniu i poszanowaniu tamtejszych
zwyczajów, choć bardzo męczący. Kiedy
tam wyjeżdżałem MSZ ostrzegał oficjalnie, żeby nie planować wyjazdów do Iranu
i Maroka. Oczywiście nie zrezygnowałem.
SMW: A Maroko?
TM: Do Maroka pojechałem żeby pochodzić po górach. Przeżyłem tam koszmarne załamanie pogody, ciężkie 3 dni
w śniegu i deszczu. Wiedziałem, że trzeba
się natychmiast wydostać, co nie było łatwe, bo śnieg topniał, podnosił się poziom
rzek, trzeba było skakać po kamieniach.
Zdarzyło się, że nie doskoczyłem i przez
kilka godzin szedłem cały mokry. Potem
zmiana pogody, słońce niemiłosierne.
Poparzyło mnie, skóra schodziła płatami.
Były momenty gdy chciałem po prostu
wrócić do domu, myślałem „dość, kupuję bilet i wracam", ale potem zamawiałem coś do jedzenia i jakoś kryzys mijał.
Dałem radę i jechałem jeszcze dalej. Tak

Rozmawiała Sylwia Maksim-Wójcicka
Transkrypcji wywiadu podjął się Kuba Wójcicki, któremu bardzo dziękuję za pomoc.

jak Jacek Pałkiewicz, który postanowił
przepłynąć ocean w szalupie ratunkowej,
mając ze sobą jedynie kompas. Zmagania z żywiołem całkowicie go wyczerpały,
doskwierała samotność, wyczerpanie,
orki. Kiedy po kilkudniowym sztormie
już prawie umierał, spotkał statek, który
chciał go zabrać. Wahał się, ale ostatecznie pozostał w szalupie, nie poddał się,
wytrwał w swoim postanowieniu osiągnięcia celu.
SMW: A co jest twoim celem? Z czym
chciałbyś wracać z każdej podróży?
TM: Do tej pory jeździłem głównie dla
siebie, żeby oglądać, poznawać, poczuć.
Ale kiedy człowiek wiele już widział, to
przestaje się zachwycać każdą górą czy
wodospadem. Ciekawe stają się historie zwykłych ludzi. I to chciałbym przywozić. Chciałbym pojechać do Kosowa,
Afganistanu czy Kurdystanu i zrobić
z tego reportaż.
SMW: Czyli reporterka wojenna?
TM: Raczej powojenna. Ludzie zasługują na prawdę, i na to, żeby usłyszeć ją
w sposób przystępny. Taki np. Iran, „imperium zła", ale kto zna genezę tej opinii,
historię Iranu?
SMW: Kapuściński w „Szachinszach" dobrze to opisał.
TM: A Bałkany? Mam o tamtej wojnie
zdanie odmienne od tego, co się w gazetach pisało. Znany jest tylko czarno-biały przekaz jednej strony. A ja chciałbym
pokazać drugą stronę tych zdarzeń,
opisać „drugie dno". To trudne, bo grozi
oskarżeniem o oszołomstwo.
SMW: Jak w teoriach spiskowych.
TM: Człowiek słyszy o tych różnych wydarzeniach, spiskach, zamachach, na
przykład o Maroku, że to niebezpieczny kraj, lepiej tam nie jechać, bo ludzie
agresywni. A rzeczywistość jest inna.
W krajach muzułmańskich jest zupełnie
inaczej niż w Europie, nie ma przemocy
na ulicach. Twierdzę tak na podstawie własnych obserwacji. A tymczasem
w Europie, na niektóre ulice Paryża czy
Brukseli nie chciałbym sam wychodzić.
SMW: Funkcjonuje wiele stereotypów
dotyczących bezpieczeństwa w państwach muzułmańskich i nie myślę tu
jedynie o obszarach zajętych przez ISIS,
to zupełnie inna skala problemu. Trudno
jednak dziwić się ludziom, że nie chcą
wyjeżdżać na wakacje do Tunezji czy
Egiptu, bo relacje medialne są jednoznaczne.

TM: Odkąd powstało ISIS zamachy organizowano głównie w miejscach turystycznych po to właśnie, żeby zmniejszyć
skalę turystyki. W 2010 r. Egipt miał 14,7
mln turystów, a w 2013 już tylko 9,5 mln.
Widać efekt prawda? Marzy mi się Jemen, ale trzeba być odpowiedzialnym,
to jest po prostu niebezpieczne.
SMW: Reportaże są coraz popularniejsze, wychodzą coraz ciekawsze książki.
Jest coraz więcej programów podróżniczych i filmów, ale trzeba mieć kontakty,
przetarte ścieżki, żeby móc to potem wydać. Dasz radę?
TM: Na razie nie planuję nic konkretnego.
Muszę zebrać materiał, a później zobaczymy. Mam dobry kontakt z ludźmi, wynikający z doświadczenia prawniczego,
potrafię w gąszczu spraw nieistotnych
w usłyszanej historii odnaleźć konkret.
SMW: No i znasz języki, co jest bardzo
ważne. Świetnie mówisz po hiszpańsku
i angielsku.
TM: Hiszpański tak, ale w Ameryce. Na
Bałkanach trzeba znać serbski, żeby
rozmawiać z mieszkańcami, usłyszeć
ciekawe historie. Staram się poznać,
przynajmniej częściowo, język odwiedzanego kraju. Gdy na pytanie „kiedy
wyjeżdżasz?" odpowiadasz „jutro", bo
wiesz jak powiedzieć „jutro" w tym języku, to o wiele przyjemniej spędzisz czas.
Nie zawsze jest to łatwe, np. przy nauce
arabskiego.
SMW: Jak widać trzeba uczyć się języków. Wracając do podróży, planujesz
dokładnie każdy dzień?
TM: Ważna jest wiedza, co jest istotne
i co warto zobaczyć. Nie planuję każdego dnia, biorę co przyniesie los, dzień,
w zależności od pogody i sytuacji. Często dzieje się tak, że wybierasz się na
południe, a ostatecznie lądujesz na północy. To jest właśnie najpiękniejsze, ta
nieprzewidywalność.
SMW: Najbliższe kierunki albo największe marzenia?
TM: Jemen. Jest tam kilka najstarszych
miast. Jeszcze Wenezuela, która jest podobno najpiękniejszym krajem świata.
No i Pakistan, chociaż na razie chyba
nie odważyłbym się tam pojechać ze
względu na talibów. Najbliższe plany to
Serbia, Kosowo i Kurdystan.
SMW: Dziękuję za rozmowę, czekam na
Twoje relacje, najlepiej w postaci reportażu albo książki.
TM: Ja również dziękuję.
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WspomnieniE o Basi Raszewskiej
Otworzyła mi drzwi osoba średniego wzrostu, bardzo
kolorowo ubrana. Starała się zrobić surową minę, bo się
spóźniłam, lecz po chwili i ja i ona wiedziałyśmy, że się
polubimy. Weszłam do wnętrza magicznego. Wszystko
tu było niezwykłe. Każda rzecz, każdy przedmiot był zrobiony lub przetworzony przez właścicielkę. Taca, stołek,
sitko do mąki, imbryk, najprostszy przedmiot codziennego użytku ozdobiony przez Basię, stawał się dziełem
sztuki. No i wszędzie obrazy, w każdym pokoju, w przedpokoju, w łazience i w kuchni też. Co za niesamowite
kolory. Musiałam ich dotknąć. To są kropki, a wyglądają
wypukło, jak drobne koraliki lub główki szpilek.
- Maluje Pani kropkami? Dlaczego? Skąd ten pomysł?
- Byłam w Australii. Zachwyciła mnie sztuka aborygenów. Oni właśnie tak malują – kropkami.
Wielbią w ten sposób deszcz, który jest w ich klimacie zjawiskiem upragnionym, oczekiwanym, wręcz
źródłem życia.
Widzę zatem wzory aborygeńskie, ale nie tylko. Okazuje się, że kropkami można przedstawić wszystko. Są
nasze ludowe wzory łowickie i zakopiańskie, kompozycje geometryczne, figuralne i całkiem fantazyjne. Są

też dzieła malowane zwyczajnie, ale zawsze oryginalne, kontrastowe zestawienia czystych barw. Wszystkie
kolorowe i wesołe, a jednocześnie niesamowicie uporządkowane, zrównoważone i przez to emanujące radosnym spokojem. Obrazy stanowią formę skończoną,
nie wymagają żadnych ram. Niesamowicie ekspresyjne. Zachwyciły mnie i zachwyciła mnie Basia.
Basia z zawodu była architektem. Wiele domów,
całe osiedla w Łomiankach, zaprojektowała ona. Byłam w jednym z nich, rzeczywiście bardzo pomysłowo
i wygodnie przemyślany układ wnętrz. Widać, że tworzone przez architekta z duszą artysty.
Trzynaście lat temu Basia dowiedziała się, że cierpi
na chorobę nowotworową. Wtedy też zaczęła malować. Jak mawiała: malarstwo trzyma ją przy życiu, daje
jej siłę do walki z chorobą. Zrobiłyśmy dwie wystawy
jej obrazów, ale także Basia zrobiła wystawę na klatce schodowej – dla sąsiadów. Wszędzie gdzie wisiały
wnosiły świeżość, radość, młodość. Były takie, jak ich
Twórczyni. Basia swoje prace chętnie darowała na cele
charytatywne. Była dumna, że może pomóc. Niestety
choroba się nasiliła i w maju Basia odeszła od nas.

Basiu, byłaś osobą wyjątkową,
nigdy Cię nie zapomnimy,
spoczywaj w spokoju.
Aneta Szlupowicz

SĄ wspólne Treningi, JEST I... jubileusz
Właśnie mija druga rocznica utworzenia Łomiankowskiej Grupy Biegowej, nieformalnej grupy pasjonatów
biegania i wspólnych treningów.
Na tę okoliczność, poniedziałkowy
trening (13 czerwca) zakończył się
w Parku Młocińskim słodką ucztą, na
którą składał się okazjonalny, jubileuszowy tort.
Dla przypomnienia, iskrą do powstania grupy był bieg „O puchar lodów
z bitą śmietaną” zorganizowany w czerwcu 2014 r. przez Grzegorza Targońskiego.
Te dwa lata to wspomnienie wielu wspólnych treningów, zawodów, wyjazdów
i integracji, to także zorganizowanie przez

grupę jesienią 2015 r. Biegu Sztafetowego (kolejna edycja już 8 października).
Wspólne cele, wspólne wylewanie potu,
wspólny śmiech i czasem łzy – radości
z sukcesów. To wreszcie coraz większe
„zapomarańczowienie” Łomianek.
Grupa rozwija się, powstają nowe
sekcje, jak chociażby odłam – ŁGBW
czyli Łomiankowska Grupa Biegająca
Wolniej, której treningi skierowane są do
biegaczy początkujących, rozpoczynających dopiero swoją przygodę biegową.
Te spotkania mają charakter rodzinny,
biorą w nim udział także dzieci.
ŁGBW startuje zawsze (bez względu
na pogodę) we wtorki, czwartki i nie-

dziele przy sklepie „Żabka” na ul. Chopina, o godz. 19.30.
Z dbałości o wszechstronny rozwój fizyczny, wprowadzone zostały dodatkowe treningi – trening interwałowy i trening funkcjonalny, prowadzone przez
naszego trenera Piotrka Obłuskiego,
który tak wyjaśnia zasadność tego typu
treningów w przygotowaniu biegacza:
Kiedy zwykłe pokonywanie kilometrów
przestaje wystarczać i gdy chce się osiągać lepsze wyniki na zawodach, wówczas
trzeba pomyśleć o wyprowadzeniu do
planów treningowych bardziej złożonych
elementów treningu, jak treningi tempowe, interwałowe i funkcjonalne. Ogólnie
rzecz ujmując, treningi tempowe i interwałowe podnoszą progi mleczanowe.
Próg mleczanowy decyduje o granicach
naszych możliwości przy wysiłku trwającym dłużej niż 30 min. Podczas treningów
interwałowych nasz organizm adaptuje
się do radzenia sobie z akumulującym się
w mięśniach i krwi kwasem mlekowym,
w taki sposób, że mięśnie „uczą” się produkować energię w procesie tlenowym.
Biegi interwałowe w naszym wykonaniu
to mocne tempa biegania na odcinkach
od 200-800 m z przerwami na odpoczy-

MISTRZ POLSKI Z ŁOMIANEK
Łukasz Gutkowski to osiemnastoletni, młody mieszkaniec Łomianek, od 7 lat uprawiający trudną, wymagającą dyscyplinę jaką jest pięciobój nowoczesny.
Z wielką radością informujemy, że na odbywających się
w Cetniewie w dniach 20-22 maja Mistrzostwach Polski
w kategorii juniorów wywalczył I miejsce zarówno w starcie indywidualnym, jak również w sztafecie mieszanej ze swoją koleżanką klubową.
Pięciobój nowoczesny to niezwykle trudna, posiadająca tradycje olimpijskie dyscyplina, składająca się z kilku
konkurencji: szermierki, pływania, jazdy konnej oraz
biegu połączonego ze strzelaniem. Wymaga dużej
wszechstronności i olbrzymiej pracy treningowej, którą Łukasz wykonuje między innymi na obiektach ICDS
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Łomianki, będąc pod opieką Ośrodka Szkolenia Centralnego Pięcioboju Nowoczesnego.
Zdobycie Mistrzostwa Polski przez Łukasza spowodowało, że będzie on reprezentował już w lipcu nasz kraj na Mistrzostwach Europy w Hiszpanii
i Mistrzostwach Świata w Irlandii.
Warto dodać, że mimo młodego wieku, w związku
z wynikami sportowymi, Łukasz jest jednocześnie reprezentantem kadry Polski w kategorii młodzieżowej i na
początku czerwca będzie również reprezentował Polskę na Mistrzostwach Europy w/w kategorii.
Gratulujemy sukcesów!!! Z uwagą będziemy śledzić
wyniki sportowe Łukasza, trzymamy kciuki i życzymy
powodzenia.

nek (wolny bieg). Oczywiście każdy z zawodników ma dobrany indywidualny
plan, odpowiadający jego aktualnemu
wytrenowaniu. Kolejny trening, do którego serdecznie namawiam, to trening funkcjonalny, w trakcie którego dbamy o rozwój całego ciała i pracujemy nad tymi partiami mięśni, które często podczas biegu
są niestety zaniedbywane (jak np. mięśnie
pleców, brzucha), a równie niezbędne dla
osiągnięcia jeszcze lepszych wyników.
Dzięki wspólnym spotkaniom coraz
więcej biegaczy ŁGB bije swoje własne
życiowe rekordy.
Jeżeli masz ochotę dołączyć do
treningów – serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje na stronie:
www.biegwlomiankach.pl
Aleksandra Moraczewska

STADI N NIEZGODY
Władze gminy mają ambitny plan budowy stadionu przy ul. Wiślanej.
Pomysł imponujący, problem w tym, że w Łomiankach
jest dużo innych spraw, które wymagają priorytetowych działań.
To właśnie oburza wielu mieszkańców.

– Inwestycja ta budzi wyjątkowo wiele kontrowersji i akurat w tej sprawie dyskusja z mieszkańcami jest potrzebna. Jeśli władze tego unikają,
to mamy prawo sądzić, że chodzi tu o działanie na
rzecz wąskiej grupy, której sprzyjają rządzący. Dlaczego stadion budzi tyle wątpliwości? Nikt nie neguje potrzeby rozwoju infrastruktury dla aktywności
sportowej mieszkańców ani nawet wspierania tej
jednej dyscypliny. Pytania dotyczą jednak priorytetów i kolejności zaspakajania różnych lokalnych
potrzeb – mówi Witold Gawda.
Za największy problem, do najpilniejszego zrealizowania, mieszkańcy uznają drogi. O tym, że są
w fatalnym stanie nikogo nie trzeba przekonywać.
Do wykonania pozostaje ok. 30 km dróg, a rocznie
przeznacza się na to mniej niż 6 mln zł. To oznacza
brak cywilizowanych warunków życia dla tysięcy mieszkańców przez długie lata. Ten okres
wydłuży się, jeśli drogi nie staną się priorytetem przed inwestycjami, takimi jak stadion.
– Drugi ważny priorytet, to sprawy edukacji. Warunki nauki w naszych szkołach są poniżej krytyki.
Budowa, położonej przy granicy gminy Izabelin,
szkoły tylko na krótko poprawi sytuację i to niekoniecznie naszej gminy, nierozwiązane pozostaną
problemy publicznych przedszkoli i żłobków – podkreśla Witold Gawda i dodaje, że z doświadczenia
wiadomo, że przewidywany obecnie koszt budowy stadionu 6 mln zł ulegnie zwiększeniu. Podobne obiekty kosztowały 9 mln. Sama inwestycja to
nie wszystko. Dojdą też bowiem koszty utrzymania stadionu i drużyny piłkarskiej.
Teraz klub piłkarski, który jest zewnętrznym
podmiotem i nie należy do gminy, finansowany
był z dotacji przeznaczonych dla organizacji pozarządowych i pochłaniał największą część tej puli.
– Z wywiadu przeprowadzonego w gminach
posiadających podobne stadiony wynika, że potrzebna będzie kwota nie mniejsza niż 1,5 mln zł
rocznie. Na znaczące kwoty ze sponsoringu nie
można liczyć, chociażby dlatego, że pozwolenie
na budowę nie przewiduje umieszczania na stadionie reklam – analizuje. Istotne jest też to, że
projektowany stadion nie będzie służył do
rekreacji i uprawiania sportu przez zwykłych
mieszkańców, a jedynie dla zawodników KS
Łomianki. Aktualnie trenuje ok. 150 osób, a na
mecze przychodzi przeciętnie ok. 100 osób.
Zdaniem wielu mieszkańców dużo bardziej
potrzebne są „orliki” i boiska w osiedlach, niż
widowiska sportowe. Lepiej też odnowić, za niewielkie pieniądze, istniejące boisko, co w zupełności wystarczy grającej w piłkę młodzieży. Teren
przy Wiślanej to doskonałe miejsce na stworzenie
kompleksu łączącego funkcje terenu zielonego
z infrastrukturą rekreacyjną. Co ważne, więcej takich gruntów w centrum gmina już nie posiada.
Protesty znacznej grupy mieszkańców nie
zniechęcają władz do realizacji pomysłu. Na
razie jednak o stadionie nikt konkretnie nie mówi.
To odległa przyszłość.
– Na razie nie jest to stadion, a budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej. Sta-

dion może powstać w II etapie, ale w tej kadencji tego nie wykonamy – zapowiada Piotr Rusiecki i podaje szczegóły inwestycji.
Firma TAMEX Obiekty Sportowe z Warszawy
wybuduje pełnowymiarowe boisko wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Będzie ono służyć
ok. 200 zawodnikom, kilkuset kibicom, działaczom i wielu osobom zaangażowanym w rozwój
piłki nożnej na terenie Łomianek. Obiektem, podobnie jak Orlikami, będzie zarządzać Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe.
– Obecnie mamy jedno główne boisko, na którym również trenujemy i nie da się go utrzymać
na odpowiednim poziomie. Jeżeli ktoś zna realia
miast na Mazowszu, może porównać obiekty
piłkarskie i zobaczyć na jakim mamy ten przy ul.
Fabrycznej. Dobrze, że to stało się teraz, bo dłużej nie dałoby rady rozgrywać meczów na poziomie 4. ligi, nie mówiąc o wyższej lidze – mówi
Prezes KS Łomiaki, Grzegorz Pachutko.
Pierwszy etap prac, który obejmie wykonanie
trawiastej nawierzchni, odwodnienia i oświetlenia, będzie kosztował niemal 5 mln. Urząd Miejski będzie ubiegał się również o środki zewnętrzne na to zadanie.
– Warto dodać, że pod względem jakościowym
będzie to jedno z najlepszych boisk na Mazowszu, które będzie spełniać restrykcyjne wymogi
PZPN i UEFA. Oświetlenie zostanie wykonane
w nowoczesnych standardach, umożliwiających
nawet przeprowadzenie transmisji telewizyjnych z meczów – tłumaczy Rusiecki.
Z pomysłu Urzędu nie są zadowoleni okoliczni
mieszkańcy.
– Zarówno osiedle Naturalis, jak i osiedla domów jednorodzinnych przy Wiślanej i Fabrycznej, znajdują się w tzw. strefie bezpośredniego
oddziaływania obiektu. Wiadomo, że użytkowanie
stadionu piłkarskiego musi oznaczać pogorszenie się
jakości życia ludzi, a w tym ich zdrowia, o ile by ci ludzie mieszkali obok. Z tego powodu nigdzie się nie
buduje stadionów ligowych do rozgrywek piłkarskich w bezpośrednim sąsiedztwie domostw.
Ale nie w Łomiankach! Nie tylko nikt z mieszkańcami
nie konsultował planów budowy stadionu – zgoda
na budowę stadionu, a w tym plany jego budowy
nie zostały upublicznione, a my, nieświadomi
mieszkańcy, zostaliśmy w ten sposób pozbawieni szansy na zareagowanie w dotyczącej nas
sprawie. Wiadomo, że taki stadion będzie kosztował KROCIE, a tak drogich obiektów nie buduje się
dla dzieci i rodzin – jak usiłują to przedstawić w mediach przedstawiciele ratusza. Proszę państwa, tu
ma powstać stadion ligowy do rozgrywek piłki
nożnej dla zawodników klubowych lokalnych
i przyjezdnych, a nie dla mieszkańców okolicznych
domów – mówi Katarzyna Wasilewska-Wojtan.
Czy profesjonalne boisko, a w przyszłości
stadion, są nam potrzebne? Zapraszamy do
dyskusji na portalu www.LOMIANKI.INFO
i FB/lomianki.info
/ AS. MM.

OPINIE MIESZKAŃCÓW:
 ariusz: A czy np. wyremontowanie Warszawskiej nie
M
przyniosły korzyści większej liczbie mieszkańców?
 Kamila: Ciekawe co można by w Łomiankach zrobić za 4,7
miliona jakie zapłacimy za pierwszy etap budowy ? Ile będą
kosztowały następne ? Ile będzie nas kosztowało rocznie
utrzymanie stadionu, bo przecież sam się nie utrzyma ?
 Adam: Stadion jest potrzebny!
Janusz: Stadion już mamy. Jak potrzeba na nim dosiać
trawy, albo dodać kilka siedzeń, albo szatnię to można
to zrobić taniej niż za 6 milionów złotych stawiać
DRUGI stadion ;P
Anna Karolina: Dla mnie stadion jest super pomysłem
o ile dodać inne dyscypliny. Wtedy jest wielofunkcyjny.
Sorry, ale sama piłka nożna to za mało. I wtedy
niech będzie za te 6 mln i profesjonalny obiekt dumą
Łomianek, ale niech można rozgrywać różne zawody.
Chociaż podstawowa lekkoatletyka powinna być.
 Paweł: Wszystko super. Bedzie stadion duzo kiboli. Zarobia
sieciowki na sprzedazy alkoholu. Urzednikow nie interesuje
to że dzieci beda patrzyly na bojki, pijanych kiboli bo
przecież stadion jest dla dzieci!! Nikt nie zastanowi sie nad
tym ze po tej stronie rosnie najwieksze osiedle/skupisko
lomianek, dzieki tym ludziom miasto ma od kogo szarpnac
podatek a czym zachęcić tu ludzi? Chalasem i wycinkom
drzew? Panie Rusiecki i pozostali "za" budowa stadionu
proponuje Wam abyscie odkupili mieszkania i domy tych
mieszkancow i pomieszkali nie przez miesiac a tydzien.
Mysle ze Wam sie odechce. Taka inwestycja powinna byc
realizowana poza terenem zabudowanym!!!!!
 Piotr: Zanim kupuje się dom czy mieszkanie to
sprawdza się plany zagospodarowania przestrzennego
a jak nie ma planu to można sprawdzić w gminie co w
okolicy jest planowane. Ten plan jest z 2010 roku...
Damian: Gdyby w tym miejscu miało powstać boisko
ogólnodostępne, a nie stadion, wtedy protesty bylyby
mniejsze, a i w kasie zostanie więcej pieniędzy. Ale ktoś
buduje sobie pomnik. Nie zdziwię się, gdy będzie "im.
Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego"
Adrian: Pomysł placu zabaw bardzo fajny. Pytanie po
co kolejny..równie dobrze można by postawić przy tym
pomyśle. Place zabaw są? Są. Tylko jakie. Marne lub stare
i nienowoczesne. To samo dotyczy "stadionu". I tak jak
wyżej napisał Paweł – był obiecany, wygrane wybory...więc
powinno się dotrzymywać obietnic. Koniec. kropka;-)
Damian: Obiecane w ulotce było boisko
pełnowymiarowe, nie stadion. To zasadnicza różnica!
 Maciek: Wygląda na to że jest w Łomiankach sporo ludzi,
którzy chcą stationu, którzy wierzą, że przyniecie on
porzytek, nam mieszkańcom. Obecna ekipa obiecywała
przed wyborami stadion wybudować – więc buduje –
wszystko to jasne i logiczne – ALE… Nie zmiena to faktu
że jest liczna grupa mieszkańców nastawionych do tego
projektu sceptycznie (lub całkiem negatywnie). Mądrze było
by posłuchać starannie tych głosów i zastanowić się jaki
porzytek może z nich wyniknąć: jeśli ludzie obawiają sie
negatywnego wpływu "Kiboli" to warto zawczasu obmyślić
środki zaradcze, jeśli obawiają się że stadion przyniesie
korzyści jedynie prywatnemu klubowi sportowemu –
to należy obmyślić rozwiazania które zagwarantują
dostępność stadionu dla innych użytkowników może
nie koniecznie na zasadach komercyjnych i tak dalej :) to
że ludzie coś krytykują to nie jest katastrofa ani przejaw
malkontenctwa – tylko przeciwnie przejaw dbałości o
wspólne sprawy i okazja do udoskonalenia realizowanych
przedsięwzięć, pozdrawiam
 Patryk: Chyba nie zdajecie sobie sprawy jakie pieniądze
można zarobić na piłce nożnej. Mamy bardzo dużo
młodzieży grającej i ambitnej. Stadion to dla nich
możliwość zaistnienia. Mam nadzieje że gdzieś w
Łomiankach powstanie ten stadion.
 Ewa: My podatnicy możemy zarobić, czy klub/
działacze? Bo zdrowa jest zasada: kto inwestuje, ten
zarabia, a zasada: podatnik inwestuje (jak nawet
nie ma tego świadomości), a korzyści czerpie z tego
prywatny klub (vide Legia czy inne tego typu casusy).
I nie chciałbym, żeby w Łomiankach tak było. Jest to nie
ok w stosunku do nas, podatników. [...]

Komentarze z grupy "ŁOMIANKI" NA FB:
www.facebook.com/groups/lomianki
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AWANTURA
O
TRZY
GÓRKI
czyli RATUJMY GRZYBOWĄ

Jedna z ładniejszych i spokojniejszych
ulic Dąbrowy po przebudowie
może całkowicie zmienić swój charakter...

W mediach kontrolowanych przez Urząd pojawiał się „list mieszkańców”,
z którego można wnioskować, że mieszkańcy ulicy Grzybowej są zwolennikami
przebudowy, którą planuje Burmistrz Łomianek. Okazuje się, że podpisani pod listem
„mieszkańcy” są letnikami, a zameldowani na Grzybowej mają odmienne zdanie...
Mieszkańcy ulicy Grzybowej (odcinka od Kampinoskiej do Akacjowej) od kilkunastu lat zgodnie protestują przeciwko planom przebudowy
ulicy. Grzybowa na tym odcinku to ulica, na środku
której jest 50 metrowy chodnik. Wzdłuż chodnika
stoją ponadstuletnie sosny i dęby. Dzięki temu ulica jest nieprzejezdna. Wjazd do wszystkich posesji
jest możliwy od Kampinoskiej lub Akacjowej. Ulica
przeżyła wiele remontów, ale udało się zachować jej niepowtarzalny charakter. To jedyna ulica,
którą można bezpiecznie przejść z Dąbrowy Leśnej
do Kampinosu. I mieszkańcy Dąbrowy bardzo często z tej możliwości korzystają. Codziennie widzimy
matki i ojców z dziećmi w wózkach, spacerowiczów,
rolkarzy, rowerzystów i fanów nordic walkingu. Na
wspomnianym odcinku Grzybowej znajduje się 17 zamieszkałych posesji oraz dwa domki letniskowe.
Wszyscy stali mieszkańcy ulicy protestują
przeciwko wycince drzew i poszerzeniu małej
lokalnej ulicy. Jedynie państwo Dumin – właściciele jednego z domków letniskowych, na stałe
mieszkający w Warszawie, są za wycinką. Na rosnących drzewach i na lokalnym charakterze ulicy im
nie zależy, gdyż zgłosili swoją działkę do sprzedaży.
Nie są mieszkańcami ulicy Grzybowej, jedynie właścicielami działki, którą chcą sprzedać.
Pod koniec 2014 r. napisali do Gminy petycję
z prośbą o udrożnienie ulicy. Szkoda, że podpisali ją
jako „mieszkańcy“ naszej ulicy, nie będąc nimi. Ratusz rozpoczął procedurę przebudowy ulicy. Zebrała
się Komisja Techniczna i wydała wyrok na Grzybową.
Trzeba wyciąć kilkanaście bardzo starych dębów i sosen. Mieszkańcy dowiedzieli się o całej akcji przez
przypadek. Któregoś dnia jeden z naszych sąsiadów
zobaczył geodetów, którzy coś mierzyli i kreślili. Wi-

Czy tradycyjne spotkania mieszkańców ulicy
przejdą do historii po przebudowie
proponowanej przez urzędników?

zyta w Gminie wyjaśniła sytuację. Ratusz rozpoczął
procedurę przebudowy ulicy Grzybowej. Dziwnym
trafem chwilę wcześniej firma Orange wystawiła na sprzedaż swoją działkę przy skrzyżowaniu
Grzybowej z Akacjową. Trochę później dowiedzieliśmy się o projekcie firmy deweloperskiej zakładającym budowę na tej działce osiedla bloków.
Dąbrowa Leśna jest zdaniem mieszkańców osiedlem,
na którym bloki nie powinny powstawać, więc znów
zaprotestowaliśmy przeciwko staraniom Ratusza.
Zaproponowaliśmy rozwiązanie kompromisowe. Wjazd do części posesji będzie od ulicy Kampinoskiej, a do drugiej części od ulicy Akacjowej.
To rozwiązanie zaakceptowali wszyscy (podkreślamy wszyscy) mieszkańcy Grzybowej. Spotkaliśmy się z Vice Burmistrzem Piotrem Rusieckim i Naczelnik Wydziału Inwestycji Panią Martą Andrusiak
prosząc o wstrzymanie projektu i zrealizowanie koncepcji przedstawionej przez mieszkańców.
Więcej, poprosiliśmy Komisję Techniczną o wizytę na Grzybowej i spotkanie z mieszkańcami.
Komisja nas odwiedziła i efektem spotakania
był wniosek Komisji do Burmistrza popierający
propozycję mieszkańców, by dojazd do posesji
był z dwóch stron, a na środku pozostał 20 metrowy
chodnik gwarantujący nieprzejezdność ulicy.
Po wniosku Komisji technicznej umówliśmy spotkanie z Panem Burmistrzem Dąbrowskim. Na spotkaniu
oprócz Pana Burmistrza obecne były Pani Andrusiak
i Pani prawniczka reprezentująca Ratusz. Po raz kolejny przedstawiliśmy naszą sprawę. Pan Burmistrz był
bardzo zdziwiny, bo do tej pory o konflikcie w sprawie
Grzybowej nic nie wiedział (mimo kilku wysłanych
przez nas pism). Obiecał się sprawą zainteresować. My
zaś złożyliśmy propozycję wykupienia przez mieszkańców tej części ulicy od Gminy. Spotkanie odbyło się w listopadzie. Do dziś
nie mamy odpowiedzi.
I znów przez przypadek jednemu
z naszych sąsiadów wpadło w ręce Obwieszczenie Starosty o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o realizacji inwestycji drogowej na ulicy Grzybowej. Obwieszczenie dotyczy
wywłaszczenia fragmentów kilku działek. Inwestycja ta, na wniosek Gminy
Łomianki, ma być realizowana na
podstawie tzw. SPEC ustawy drogowej, która pozwala ominąć m.in.
sprawy związane z ochroną środowiska, wycinką drzew, itp. Po co ten
pośpiech pytamy?

W ubiegłym roku, w ramach tej inwestycji, Gmina
zamówiła w zewnetrznej firmie dwa projekty przebudowy ulicy Grzybowej. Zapłaciła za nie około 50 000,złotych. Wybrała jeden z nich i w tym roku złożyła
do Starostwa wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zdaniem fachowców realizacja tego projektu
– a zakłada on: wymianę całej nawierzchni na długości prawie 500 metrów, osłonięcie biegnących pod
ulicą instalacji i przystosowanie jej do ciężkigo ruchu,
wymianę włazów kanalizacyjnych, by mogły przyjąć
ruch samochodów powyżej 10 ton oraz wycinkę kilkunastu ponadstuletnich drzew i wielu krzewów – będzie kosztowała Gminę około 1 000 000,- złotych.
Komu jest potrzebna? Z pewnością nie mieszkańcom. Jesteśmy zaprzyjaźnieni od lat, lubimy się. Na
naszej ulicy jest bezpiecznie. Co roku w maju organizujemy na środkowej górce przyjęcie z okazji „dnia
sąsiada“. Ustawiamy stoły, krzesła, przynosimy coś do
jedzenia i picia i świętujemy.
Jest w Dąbrowie (i nie tylko w Dąbrowie, ale
w całej Gmnie) tyle ulic, które wymagają remontów, utwardzenia, zrobienia chodników, itp, że
wydawanie takiej kwoty na remont ulicy, która
przed chwilą, po wykonaniu wodociągu i kanalizacji została przywrócona do stanu prawie idealnego, jest dziwne. Z pewnością nie jest to też odpowiedź na petycję sąsiadów o zorganizowanie dojazdu
do ich działki. Ta sprawa może mieć drugie dno...
Pozdrawiamy i zapraszamy na naszą ulicę.
Mieszkańcy Grzybowej:
Roksana Roszyk-Antczak, Piotr i Zofia Antczak,
Karolina Tenderenda, Dorota, Czarysław Jacek ,
Aleksandra, Stanisław i Antoni Brożyna,
Mirosław, Wiktor, Marek i Jan Guzowscy,
Bożena i Krzysztof Wróblewscy,
Aldona i Krzysztof Stępień, Joanna Parnowska,
Ewa, Juliusz i Stanisław Zaborowscy,
Aldona i Ireneusz Pyra, Tomasz Witomski,
Monika, Artur, Oliwia i Damian Bustryccy,
Marzena i Jacek Męcina,
Joanna de Sanchez Garrabe, Zbigniew Kulesza.

CZY BANERY „REKLAMOWE” zNIKNĄ Z ŁOMIANEK?

Jak reklamy i szyldy wpływają na wygląd Łomianek? Na których ulicach występuje nadmierna liczba reklam?
Czy dopuszczalne jest zasłanianie elewacji i ogrodzeń reklamami bez żadnych ograniczeń?
Czy dopuszczalne są reklamy na obiektach użyteczności publicznej? Czy przepisy powinny tę sprawę regulować?
Urząd rozpoczął prace nad tzw. „kodeksem krajobrazowym Łomianek”. Konsultacje w tej sprawie będą prowdzone
od 24 czerwca do 18 lipca 2016 roku. Trochę niefortunnie, bo na początku wakacji, więc może już dziś warto
w wolnej chwili wypełnić ankietę dotyczącą tego, wydaje się ważnego, tematu i dostarczyć ją w ww. terminie do
Urzędu. W wersji papierowej – Warszawska 115 lub 71, elektronicznie – e-mail: konsultacja@lomianki.pl.
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Ankieta do pobrania na www.LOMIANKI.INFO

Rewitalizacja
CO TO I PO CO?
Urząd Miejski w Łomiankach planuje w najbliższym czasie opracowanie programu rewitalizacji. Miałby być to dokument, który na podstawie
szczegółowej diagnozy wskaże najbardziej zdegradowane obszary gminy,
wymagające kompleksowego wsparcia i zaplanuje na kilka najbliższych
lat przedsięwzięcia, które ten obszar wyprowadzą z sytuacji kryzysowej.
Choć samo pojecie REWITALIZACJA funkcjonuje już od dawna, rozumiane
było często jako działania zmierzające jedynie do odnowienia budynków miejskich. A tymczasem rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (dotyczące problemów społecznych, przestrzennych, gospodarczych,
technicznych itp.), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób
zaplanowany we współpracy z lokalną społecznością. Gminy, które przygotują prawidłowo skonstruowany program rewitalizacji będą mogły ubiegać się
m.in. o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich zaplanowanych na
lata 2014-2020.
Z doświadczeń innych miast oraz z treści ustawy o rewitalizacji wynika, że proces tworzenia tego dokumentu, m.in. przygotowania diagnozy,
powinien być maksymalnie uspołeczniony (partycypacyjny). Powodzenie
i skuteczność partycypacji w procesie rewitalizacji zależeć będzie od wiedzy i aktywności społeczności lokalnej, ale również od postawy administracji gminy, czyli od urzędników i ich woli do współpracy. Do tego zadania Urząd w Łomiankach
wybrał zespół pod przewodnictwem dr. hab. Andrzeja Gałązki z SGH.
Urząd przygotował również ankietę. Jednak tylko taka forma zebrania
opinii, umieszczona w czeluściach strony internetowej urzędu, nie wystarczy. Niezbędne są spotkania nie tylko informujące mieszkańców czym jest
rewitalizacja, ale także namawiające mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do współtworzenia programu. Jeśli ich zabraknie,
partycypacyjne przepisy mogą zostać wypełnione pozorną treścią, a proces,
który daje szanse na udział mieszkańców, wykorzystany zostanie do przepchnięcia pomysłów wymyślonych „zza biurka”. By tak się nie stało Fundacja
Dialog zaprosiła dr. Gałązkę na spotkanie z organizacjami pozarządowymi, sołtysami i przewodniczącymi osiedli.
Szczegóły na temat efektów spotkania oraz ankieta przygotowana
przez UM są dostępne na portalu www.LOMIANKI.INFO

RUszyła ŁOMIANKOWSKA GRUPA ZAKUPOWA

LOKALNY ROLNIK
Inicjatywa Lokalnyrolnik.pl to platforma, która skupia grupy osób zdrowo
odżywiających się, dla których ważne
jest znane pochodzenie produktów
oraz ich skład. Lokalnyrolnik.pl działa
w 4 aglomeracjach w Polsce i skupia
170 grup zakupowych.
Od maja 2016 r. także Łomianki zyskały miejsce, gdzie można odebrać
świeże, certyfikowane produkty.
Dom Narodzin Św. Rodziny w Łomiankach (ul. Polna 28a) jest podmiotem medycznym, ale także miejscem otwartym
na inicjatywy lokalne. Odbywają się tu
m.in. kursy Szkoły Rodzenia, spotkania
Klubu Mam, a teraz jest to także miejsce,
które patronuje zdrowej żywności.
Realizacja grupowych zakupów jest
prosta, to tylko kilka kroków:
– dołączamy do grupy w okolicy np.
www.lokalnyrolnik.pl/od_rolnika
– zamawiamy produkty na platformie
www.lokalnyrolnik.pl do wtorku do
godziny 12.00
– opłacamy zamówienie przelewem
lub kartą kredytową
– rolnicy i wytwórcy dostają informację
o ilości produktów jakie mają przygo-

tować, przywożą towar do magazynu
w Babicach w czwartek rano
– kurier dostarcza zapakowane, podpisane paczki do Domu Narodzin w
Łomiankach, produkty wymagające
chłodzenia przywozi w ice boxach
– między 17.30 a 19.00 w czwartek
można odebrać zamówienie na ulicy
Polnej 28a co tydzień
– każdy, w przeciągu 2 dni, ma prawo
do złożenia reklamacji.

Wybór produktów na platformie
zmienia się ze względu na sezon i poszerza o nowych dostawców. Produkty
są podzielone działami, aby łatwiej je
było przeglądać. Nie ma ograniczeń co
do wartości zamówienia, można zamówić jedną rzecz lub zrobić zakupy na
cały tydzień.
Aktualnie grupa łomiankowska Od
rolnika zrzesza prawie 100 osób, zrealizowała 5 dostaw i złożyła ponad 30
zamówień.
Warto poznać tę nową alternatywę
dla sklepów i świadomie wybierać
sprawdzone produkty.
Justyna Kubicz

Jest bezpiecznie,
więc będzie monitoring
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W Łomiankach trzeba mieć wyjątkowego pecha,
by być obiektem rozboju lub pobicia. Bardzo trudno
stać się ofiarą złodziei samochodów. Łatwiej o stłuczkę na jezdni.
Wzrosła liczba włamań. Będzie monitoring miejski.
Władze Łomianek zapowiedziały
uruchomienie do końca roku monitoringu miejskiego. Na początek będzie 8 kamer (5 na ul. Warszawskiej,
3 na ul. Zachodniej) z zasięgiem do
kilometra każda. Koszt – prawie 300
tys. zł. Obraz z kamer ma być przez
całą dobę obserwowany przez operatorów zatrudnionych w „Centrum
Monitoringu”. Biorąc pod uwagę fakt,
że wg. statystyk Policji w całym roku
2015 w Łomiankach były 3 rozboje i 2
bójki, trudno powiedzieć, że operator
będzie miał pełne ręce (a raczej oczy)
roboty. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy w przyszłym roku nieliczne
rozboje i pobicia zdarzą się akurat na
ulicy Warszawskiej lub Zachodniej.
Oczywiście monitoring bywa bardzo
przydatny w sytuacji kolizji i wypadków drogowych, gdy są problemy
z ustaleniem winnego, ale do tego
wystarczy sama rejestracja obrazu ze
skrzyżowania. Monitoring w wielkich
miastach przydaje się też do śledzenia terrorystów, ale to na szczęście
naszego małego miasta nie dotyczy.
Żadne badania przestępczości
w Polsce i za granicą nie potwierdzają spadku przestępczości pospolitej
w wyniku instalacji monitoringu.
W ostatnich latach przestępczość
(z wyjątkiem przestępczości gospodarczej) w całej Europie i w Polsce
spada, ale nie ma to nic wspólnego z monitoringiem, bo
okazuje się, że spada
ona też (a nawet bardziej!) w miejscach,
gdzie monitoringu nie ma. Znam
apartamentowiec
w Warszawie, który
na elewacji i klatkach
schodowych obwieszo-

ny jest kamerami, a mimo to wciąż
jakieś mieszkanie jest okradane.
Nie wiem, jaki obraz z łomiankowskich kamer będzie docierał do Centrum Monitoringu, ale skoro każda
z nich ma mieć 1000-metrowy zasięg, to można założyć, że w zasięgu
ośmiu (na początek) oczu Wielkiego Brata będą też domy prywatne.
Pierwszy raz jestem zadowolony, że
mieszkam na ulicy, na której nie ma
nawet latarni, więc raczej nigdy nie
pojawią się kamery. Nie chciałbym,
by jakiś facet w Centrum Monitoringu z nudów (lub wręcz przeciwnie)
patrzył mi w okna, obserwował kiedy wychodzę z domu, kiedy wracam,
kto i kiedy mnie odwiedza, co robię
na działce itp. Tym bardziej, że skoro
monitoring ma być taki nowoczesny,
to pewnie będzie można taką obserwację prowadzić dosyć precyzyjnie
i w dobrej rozdzielczości. Nie chciałbym, by moje życie prywatne było –
niczym sklep 24h – przez całą dobę
obserwowane i rejestrowane.
Ze statystyk policyjnych wynika,
że w kwestiach kryminalnych głównym problemem mieszkańców Łomianek są włamania. W roku 2013
odnotowano ich 71, w 2014 – 70,
w 2015 – 80 (wzrost o prawie 15%).
To jeszcze poniżej średniej krajowej,
ale skoro liczba włamań rośnie, to przede wszystkim
w tym kierunku powinny
iść wysiłki działalności
operacyjnej i prewencji.
Trochę naiwna wydaje
się wiara, że włamywacz
po wykonaniu swoich
zajęć będzie się lansował
przed kamerą.
Juliusz Wasilewski

Wybrane dane nt. przestępczości w Łomiankach
Rozboje
Bójka i pobicie
Kradzież samochodu
Kradzież z włamaniem
Czyny karalne nieletnich
Interwencje domowe (przemoc domowa)

2013
0
6
7
71
20
14

2014
4
4
2
70
14
13

2015
3
2
3
80
3
9

Wybrane dane nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego w Łomiankach
Kolizje
Wypadki
Ranni
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym

2013
228
16
16
3

2014
221
12
11
1

2015
241
16
16
1
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REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

POLUB
ŁOMIANKI
www.facebook.com/lomianki.info

DRUK CYFROWY | PROJEKTY GRAFICZNE | STRONY www
www.pracownia.net – tel. 605 599 603

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

KURCZAK Z ROŻNA – ZAPIEKANKI – KEBAB – OBIADY
CATERING DLA FIRM

REKLAMA

PRACA
Zatrudnię fryzjerkę męską, praca w Łomiankach – 604-127-420
Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH Auchan Łomianki.
Praca w godzinach porannych. Tel. 799-015-320
Fryzjerkę damską zatrudnię – Łomianki,
Salon Łuczak, tel. 601-983-131
Panią do sklepu z odzieżą w Łomiankach na 1/2
etatu. Mile widziana znajomość krawiectwa – tel.
505-114-512
Zatrudnię kierowcę kat. B na okres wakacji –
tel. 695-913-607
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI z dużym doświadczeniem profesjonalnie dojazd, tel. 501-227-143
USŁUGI
Usługi ogrodnicze – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
OCIEPLENIA BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
Remonty, glazura, ścianki • Doświadczenie
• SOLIDNIE – tel. 600-213-002
HYDROIZOLACJE tarasów, budynków, fundamentów, piwnic. Gwarancja długoterminowa.
789-262-387
Rolety, żaluzje – wyrób, montaż, warsztat.
ul. Poziomkowa 20, tel. 22 751 19 58
OCIEPLENIA – RENOWACJE – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI – 513-123-894
WODA-STOP izolacje, hydroizolacje, iniekcje –
gwarancja – 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek –
509-972-412

REKLAMA

LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 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, 22 751-88-74
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: tel.
501-124-416
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
Stomatologia – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. Implanty – PROMOCJE –
tel. 538-495-020

www . Kurczak z Rozna Lomianki . pl

REKLAMA
ZA GROSZE
tylko na portalu

LOMIANKI.INFO

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

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

REKLAMA

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

REKLAMA

ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772

REKLAMA
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REKLAMA

REKLAMA
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STRONY INTERNETOWE DLA FIRM
PROJEKTY GRAFICZNE, ULOTKI

DARMOWA REKLAMA NA WWW.LOMIANKI.INFO

USàUGI OGRODNICZE

projektowanie doradztwo prace ogrodnicze wyposażenie

z nami urzÆdzisz
wymarzony ogród
tel. 604-831-024
tel. 881-589-309

REKLAMA

REKLAMA

www.pracownia.net

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

