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FESTIWAL POEZJI
OBCOJĘZYCZNEJ
Romantic Poetry Festival
"And Poetry is Born"

7 kwietnia 2017 r.
(od godz. 9.00)
Aula ICDS, ul. Staszica 2

RESTAURACJA
KONCERTY
BARTAS SZYMONIAK

31 marca, godz. 20.00
Marek Sierocki powiedział o nim:
„Ty tworzysz nowy gatunek muzyki”.
Tak samo napisał Onet.pl

- konkurs recytatorski poezji obcojęzycznej,
- wystawa pt. „The Collection of Romantic Paintings”,
- koncert w wykonaniu uczniów Państwowego Liceum
Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.

THE UNDERGRAND MAN

7 kwietnia, godz. 20.00
Polsko-brytyjski zespół rockowy,
o niepowtarzalnym brzmieniu.

MIST

21 kwietnia, godz. 20.00
Po sukcesach z „Tribute to Amy
Winehouse" czas na własną płytę.
W Lemon Tree premiera :)

RENATA PRZEMYK AKUSTIK TRIO

25 kwietnia, godz. 20.00
Renata Przemyk przypomina swoje
przeboje i nagrywa je w pełni
akustycznych wersjach...

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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SYMBIOZA

MIĘDZY DUCHEM I CIAŁEM

5 marca 2017 r. podczas mszy świętej odbyło się wprowadzenie nowego proboszcza parafii
św. Małgorzaty w Łomiankach. Ks. Jacek Siekierski, który zastąpił zmarłego proboszcza ks. Kazimierza Gersa, wcześniej pracował jako wikariusz i katecheta m.in. w parafiach w Belsku Dużym,
w Błoniu, na Ursynowie oraz był rektorem kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie. Przed
wielu laty był również wikariuszem w łomiankowskim kościele. Nowy proboszcz został życzliwie
przyjęty przez wiernych, przyjaciół, znajomych. Zapytaliśmy proboszcza o plany na przyszłość,
o to jak widzi swoją posługę w łomiankowskiej parafii.
Ks. proboszcz Jacek Siekierski: – Plany? Każdy z nas
otrzymał misję. Plan jest wyznaczony przez Boga. Kapłan
będąc powołany z ludzi, otrzymuje misję, aby być dla
ludzi znakiem obecności Boga i pokazywać to, co jest
w życiu najważniejsze. Wiem, że mam być przewodnikiem duchowym, mam być z parafianami – którzy są już
teraz moją rodziną – w radościach jak i w smutkach.
ŁOMIANKI.INFO: Ewangelicznym pasterzem...
– Pasterzem, zarówno dla tych mieszkańców Łomianek,
którzy mają tu swoje korzenie i są zaangażowani w życie
kościoła, jak i dla tych, którzy do Łomianek się dopiero
sprowadzają i szukają właśnie tu swojego miejsca. Nasza społeczność bardzo się rozrasta i jest zróżnicowana.
Zdaję sobie z tego sprawę, dlatego będziemy starali się
wyjść naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom. Kościół to
wspólnota żywa, w której każdy jest ważny, gdzie bardzo

Ks. Jacek Siekierski i Monika Rogowicz, Łomianki, 1996 r.

istotna jest katecheza, bo każdy z nas powinien być światłym człowiekiem, powinniśmy się rozwijać, powinniśmy
pogłębiać wiarę, a nie wartości wirtualne. Powinniśmy
jako wspólnota dbać o rozwój duchowy, abyśmy mogli
pokazywać czym jest chrześcijaństwo.
Ł.INFO: Łomianki to duża parafia.
– W dużej wspólnocie często można zapomnieć, nie zauważyć, tych którym trzeba pomóc, którzy są chorzy, samotni. Mamy w Łomiankach prężnie działający Caritas,
ale chcemy to jeszcze bardziej rozwijać. Jesteśmy powołani także do niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują. Działalność charytatywna jest bardzo ważna.
Ł.INFO: Mówi ksiądz o wartościach duchowych, a co ze
sprawami bardziej przyziemnymi?
– Wymiar duchowy jest najważniejszy, ale żeby był on
realizowany musi być symbioza między duchem i ciałem. Mamy w parafii zasób dóbr materialnych, który jest
darem naszej wspólnoty – kościół, budynki kościelne,
ziemia wokół kościoła. Powinniśmy być wdzięczni tym
wszystkim, którzy podjęli trud w latach osiemdziesiątych budowy kościoła. Nie jest to dobro proboszcza, jest
to dobro wspólne całej parafii, ale jestem jako proboszcz
powołany do tego, aby o to dobro dbać.
Budynki się starzeją, coś się psuje, coś trzeba ulepszyć –
jest dużo wyzwań materialnych. W pierwszej kolejności
musimy poprawić schody do kościoła, bo już tego na
pewno wymagają. Chcemy także zamontować windę,
która będzie ułatwieniem dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Powoli trzeba będzie też zadbać o polepszenie ogrzewania budynku, co jest ważne nie tylko dla
wiernych, ale też dla murów samego kościoła. Każdy dom
wymaga systematycznej pracy i mam nadzieję, że wspólnie uda nam się zadbać o nasz wspólny dom.

Ł.INFO: Będąc przed laty wikariuszem miał ksiądz bardzo
dobry kontakt z młodzieżą.
– Tak, oczywiście, jednak trzeba pamiętać, że młody
zawsze idzie z młodym, starszy ciągnie do starszego.
Ale... jedną z pierwszych moich decyzji było utworzenie
kolejnej mszy świętej – wieczornej – o godzinie 20.00
(październik-kwiecień) lub 21.00 (maj-wrzesień), która
będzie realizowana właśnie dla młodych ludzi. Mam
w parafii fantastycznych pomocników, młodych księży,
którzy pracują z młodymi ludźmi i mogą liczyć – jeśli będzie taka potrzeba – na moją pomoc. Jesteśmy otwarci,
nie zamykamy się na nikogo. Chcę być dla wszystkich –
w pojedynkę nic się nie zrobi, zespołem zrobi się wszystko. Ludzie starsi mają mądrość życiową, młodsi są pełni
entuzjazmu, chęci naprawy świata.
Ł.INFO: Ma ksiądz w Łomiankach wielu znajomych, przyjaciół.
– To duża wartość. Miałem podczas mszy jedno życzenie – prosiłem wszystkich o modlitwę o mądrość – nie
mądrość świata, tylko mądrość, światłość Boga. Wiem, że
jeśli będzie życzliwość – jeśli będzie modlitwa – ze strony parafian, to będzie dobrze. W Łomiankach mieszkają
fantastyczni ludzie.
Ł.INFO: Czego życzyłby ksiądz czytelnikom LOMIANKI.
INFO?
– Wytrwałości w dbaniu o ducha. Tak jak z dbaniem
o ciało, musi być systematyczność, trzeba poświęcić temu
czas. Tak samo jest z duchem – muszą być wytrwałość,
czasem wyrzeczenia, musi być niekiedy ból, który uczy
pokory. A pokora jest bardzo ważna w życiu człowieka.

ARTystyczne ŁOMIANKI
Dzięki uprzejmości Sióstr Salezjanek ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Łomiankach prace zgromadzone w ramach wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI # 2016 – zorganizowanej przez Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI – możecie oglądać w centrum Łomianek
przy skrzyżowaniu ul. Wiślanej i Warszawskiej.
ARTystyczne ŁOMIANKI # 2016... to zaproszenie do zapoznania się z twórczością mieszkańców Łomianek, którzy w czasie wolnym rozwijają swoje artystyczne zainteresowania
i pasje. Prace łomiankowskich artystów – amatorów, hobbystów, profesjonalistów – zostały
zebrane i przedstawione w formie plansz, prezentujących twórczość oraz sylwetki autorów.
Wśród twórców pierwszej edycji wystawy są: Eugeniusz Brylewski, Maja Czepulis,
Wiktoria Górko, Milena Grąbczewska, Jan Herbut-Heybowicz, Katarzyna Kućkowska, Marysia
Mencwel, Maria Olko, Kazimierz Peczyński, Sylwia Ptaszyńska, Dorota Słowińska, Edyta
Stankiewicz, Mirosław Śnigurowicz, Jerzy Woropiński.

MALUJESZ, FOTOGRAFUJESZ, RZEŹBISZ, RYSUJESZ – JESTEŚ ARTYSTĄ, TWÓRCĄ?
Zapraszamy do udziału w II edycji Wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI.
Zgłoszenia e-mail: kontakt@pracownialomianki.org, tel.: 603 299 772
Informacje na FB/PracowniaŁomianki

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
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PRZEBUDOWA WARSZAWSKIEJ – WCZEŚNIEJ I ETAPAMI COŚ JEST NA RZECZY?
Gmina Łomianki ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Warszawskiej na odcinku Wiślana-Brukowa. Oznacza to, że fatalny odcinek głównej ulicy Łomianek – między przebudowanym
jeszcze za czasów poprzedniego burmistrza
W. Pszczółkowskiego a przebudowanym przy
okazji budowy CH Auchan fragmentem Warszawskiej w Burakowie – w końcu nie będzie
straszyć, a dziury w jezdni przestaną być udręką kierowców.
Jak informuje UM Łomianki: Realizacja tego zadania
została przyspieszona o 2 lata, a inwestycja zostanie
podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich zakłada

KODEKS
KRAJOBRAZOWY
ŁOMIANEK
Od maja 2016 r. trwają prace
nad prawem miejscowym dotyczącym m.in. zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, wysokości ogro-

przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, wykonanie warstw konstrukcyjnych i ścieralnej nawierzchni
jezdni oraz budowę kanalizacji deszczowej. Te prace mają się zakończyć do końca sierpnia 2017 r.
W drugim etapie przewidziane są: przebudowa
zatok autobusowych, zjazdów, chodników i parkingów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. II etap zakończony zostanie do 31 października 2017 r.
Zapewne podczas przebudowy możemy się spodziewać poważnych utrudnień, ale czy nie warto
chwilę „pocierpieć”, aby poczuć się wreszcie jak
na reprezentacyjnej ulicy naszego miasta?

dzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych
z jakich mogą być wykonane.
Efektem prac jest projekt uchwały dotyczącej „Kodeksu krajobrazowego Łomianek”.
23 marca przedsiębiorcy, producenci reklam, właściciele nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia reklamowe oraz
mieszkańcy zainteresowani przestrzenią publiczną zostali zapro-

szeni na dyskusję publiczną na
temat projektu uchwały.
Uwagi do projektu uchwały będą
przyjmowane do 14 kwietnia
w Urzędzie Miejskim przy ul.
Warszawskiej 115 w Łomiankach
lub pod adresem e-mail: umig@
lomianki.pl
Zapraszamy do zapoznania się
z proponowanym projektem
uchwał oraz zapisem video
spotkania, zamieszczonym na
portalu www.LOMIANKI.INFO

Rada Miejska w Łomiankach przyjęła „stanowisko”, w którym wyraża
zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych przez PiS zmian prawa samorządowego, w tym ograniczenia
kadencyjności burmistrzów.
Oficjalnie jeszcze żadne decyzje nie
zapadły, jednak jak informuje Dziennik Gazeta Prawna powołując się na
Grzegorza Woźniaka (PiS), wiceprzewodniczący sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej „Do wakacji zostaną przygotowane projekty dotyczące zmian
w ordynacji wyborczej oraz w sprawie
metropolii warszawskiej".
Mówi się też nieoficjalnie o przyśpieszonych wyborach samorządowych.
Czy faktycznie stanie się tak, że burmistrz Dąbrowski nie będzie mógł
kandydować kolejny raz na urząd?
Czy ewidentne próby ocieplenia wizerunku zastępcy Piotra Rusieckiego są
budowaniem fundamentu pod jego
kandydaturę na burmistrza? Czy przyśpieszenie niektórych inwestycji jest
związane z wcześniejszymi wyborami
na jesieni? Czas pokaże...
/red.

OBWODNICA ŁOMIANEK, CZY... DROGA LOKALNA?

Zaprezentowana przez Urząd koncepcja
„Małej Obwodnicy Łomianek” śladem Kościelnej Drogi na odcinku od ul. Brukowej do
Rolniczej i granicy z gminą Czosnów, wzbudziła wiele kontrowersji.

Mimo, że budowę Kościelnej Drogi wszyscy
uważają za niezbędą inwestycję, cześć mieszkańców wyraziła zaniepokojenie brakiem
skrzyżowań i przelotowym charakterem drogi.
Pojawiały się głosy, że należy zmienić kategorię
drogi ze „zbiorczej” na „lokalną”, aby „obwodni-

ca” nie służyła tylko kierowcom chcącym przejechać przez Łomianki mijając korki na „siódemce”, ale głównie mieszkańcom Łomianek.
Padały też głosy, aby przebudowę zakończyć
na ulicy Armii Poznań, co by zapewniło lokalny
charakter ulicy Kościelna Droga.
– Jest to tylko orientacyjny przebieg, który pokazuje to, co od dawna jest zapisane w naszych
dokumentach planistycznych. Koncepcja powstała po to, żebyście Państwo mogli zobaczyć
orientacyjny przebieg i orientacyjne umiejscowienie inwestycji – zapewniał Piotr Rusiecki.

Zapowiedział również, że tak on jak i burmistrz
nie będą się upierali przy realizaji tej inwestycji
w przypadku, gdyby mieszkańcy pomysłem nie
byli zainteresowani.
„Konsultacje koncepcji” trwają. Na wniosek radnej Małgorzaty Żebrowskiej Piotrak
z Klubu Radnych Niezależnych termin składnia wniosków Burmistrz przesunął do końca
marca.
Zapraszamy do zapoznania się z „koncepcją”
oraz zapisem video spotkania zamieszczonym na portalu www.LOMIANKI.INFO

HISTORIA PEWNEGO DRZEWA
OKOLICE UL. KOŚCIELNA DROGA, ŁOMIANKI CHOPINA
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CZY ŁOMIANKI NA PEWNO SĄ MIASTEM?
Czytając projekt Statutu Łomianek, który został przedstawiony w lutym
do konsultacji społecznych, zaczynam wątpić, czy sam burmistrz Łomianek
odpowiedziałby na postawione w tytule pytanie twierdząco.
Kilka lat temu na łamach LOMIANKI.INFO
trochę ironicznie pisałem o opinii jednego
z mieszkańców, który stwierdził, że Łomianki
już na pewno są miastem, bo mamy hipermarket. Nieco później spełniliśmy (zgłaszany przez
kogoś innego) jeszcze jeden wymóg „miejskości” – posiadanie McDonaldsa. Wszystko
wydawało się jasne, ale teraz, gdy burmistrz
przedstawił projekt nowego Statutu Łomianek,
okazuje się, że ta miejskość Łomianek wcale nie
jest taka oczywista.
GMINA W MIEŚCIE, MIASTO W GMINIE
Już sam tytuł zaprezentowanego projektu
(„Statut Gminy”, a nie „Statut Miasta i Gminy”)
pokazuje, że do miasta Łomianki burmistrz
podchodzi z rezerwą. W treści projektowanego statutu o mieście mówi się tylko przy definicjach określeń. Jest tam Rada Miejska, a jej pracami kieruje przewodniczący Rady Miejskiej,
który sam jest jednak (podobie jak pozostali
radni) radnym gminy. Herb i sztandar Łomianek nie mają nic wspólnego z miastem – są wyłącznie „symbolami gminy”. Niby drobiazg, ale
dziwnie to wygląda.
Sam o sobie burmistrz w projekcie statutu
napisał niewiele. Jest tylko wymieniony jako
jeden z dwóch (obok Rady Miejskiej) „organów
gminy”, ale tak naprawdę z projektu statutu nie
wynika, jaką misją wobec mieszkańców burmistrz powinien się kierować oraz jakie są jego
uprawnienia i zadania.
RADA MIEJSKA I BURMISTRZ...?
O Radzie Miejskiej (w której skład wchodzą radni gminy) napisano w projekcie wiele,

ale głównie są to regulacje spraw związanych
z organizacją pracy tego gremium. Projekt nie
wspomina czym właściwie Rada Miejska się
powinna zajmować, do czego służy i jakie powinny jej przyświecać cele. Trudno zrozumieć,
dlaczego w projektowanym statucie nie zdecydowano się wspomnieć, choćby ogólnie, że
burmistrz jest organem wykonawczym, że
jest zobowiązany wykonywać uchwały Rady
Miejskiej i że w swojej pracy powinien się
kierować interesem mieszkańców Łomianek, dobrem publicznym, czy czego tam
jeszcze od burmistrza oczekujemy. Efektem
takich niedomówień są zapisy dotyczące np.
Komisji Rewizyjnej – w projekcie jest szczegółowo opisany sposób jej powoływania, zasady
wyboru przewodniczącego itp., ale nie ma ani
słowa o tym, że celem prac Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności burmistrza
i samorządowych jednostek organizacyjnych
(chyba, że w Łomiankach jest inaczej, ale to należałoby napisać).
Chyba już łatwo się domyślić, że radni gminy
(którzy tworzą Radę Miejską) też w projekcie
statutu nie mają określonej misji oraz powinności wobec mieszkańców (po prostu z jakiegoś
powodu są). Statut nie formułuje też żadnych
ograniczeń działania radnego – np. w przypadku
istnienia konfliktu jego interesów zawodowych,
majątkowych czy prawnych. Należałoby np. zdecydować, czy radna lub radny może brać udział
w głosowaniu nad uchwałą, której konsekwencją jest znaczne podniesienie wartości gruntów,
których jest właścicielem, albo czy organ gminy
może powierzyć radnemu pracę na umowę cywilno-prawną itp. Fakt, że w projekcie nie ma
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mowy o dietach radnych, być może świadczy
o jakże słusznym zamiarze zlikwidowania tego
świadczenia.
W PROJEKCIE STATUTU
NIE MA ANI SŁOWA O...
– możliwościach, konieczności (w określonych
sytuacjach) i warunkach organizowania najbardziej demokratycznej formy wyrażania opinii
przez modnego ostatnio suwerena – czyli referendum;
– mieniu komunalnym;
– podstawowych zasadach prowadzenia gospodarki finansowej;
– aktach prawa miejscowego – choćby np.
w zakresie możliwości wydawania przepisów
porządkowych w sytuacjach wyjątkowych.
Jeśli już podejmujemy trud napisania nowego Statutu (gminy czy też miasta i gminy), to
warto postarać się, by odpowiadał on duchowi
czasu, a obok niezbędnych regulacji typu organizacyjnego służył też upowszechnianiu idei
samorządności i budowaniu nowoczesnego
samorządu. A może warto by było do Statutu
wprowadzić takie niekonwencjonalne rozwiązania, jak np. powołanie ciała konsultacyjnego
w postaci Młodzieżowej Rady Miejskiej?
Juliusz Wasilewski
ps. Uwaga techniczna dla autorów Statutu: nie
ma sensu określać w Statucie liczby radnych. Lepiej
napisać, że określa to ustawa, bo w przypadku zmiany ustawy (a to obecnie może się zdarzyć nagle,
w ciągu kilkudziesięciu godzin), trzeba będzie podejmować procedurę nowelizacji Statutu.

Z ROZWIĄZANYM JĘZYKIEM

DO ZOBACZENIA W TOALECIE
Wczoraj przeczytałem Buszującego
w zbożu. Pierwszy raz. Wstyd jak na humanistę, copywritera i generalnie człowieka piszącego, ale ja nie o tym. Przeczytałem go głównie w toalecie.
I teraz wyobrażam sobie wszystkich
niespełnionych życiowo czcicieli kultury,
oburzonych, że ktoś Salingera na sedesie czytał. Tymczasem to najlepsze miejsce na kontakt z literaturą!
Umówmy się, kiedy spotkałeś w prawdziwym życiu parę leżącą na łóżku
z książką w rękach? Bo my jak tylko
ogarniemy dzieci, nastawimy zmywarkę,
rozwiesimy pranie, ponownie uśpimy
niechcący obudzone dzieci i sprzątniemy syf na środku salonu to co najwyżej
mamy siłę na włączenie powtórki Szelągowskiej i odgrzanie niedojedzonej
kolacji. Czy Tobie chciałoby się jeszcze
czytać po pierogach z Biedronki?

Nawet nie chodzi o to, że jak chcesz
spędzić 10 minut z książką to albo
w dwójce z Młocin na Żoliborz, albo
w domu na dwójce. Ty po prostu masz
tylko 10 minut! Dziś każdy jest zalatany,
to tempo życia zmusiło nas do przestawienia się na krótkie formy.
Jasne, bez przesady, nie chcę teraz
bronić na przykład tych 63% polaków,
którzy w ostatnim roku nie przeczytali ani jednej książki. Czytając średnio
dwie miesięcznie nie potrafię tego pojąć. Nawet mój starszy syn czyta trzy
dziennie. Co z tego, że nie sam i że
codziennie od pół roku są to te same
tomy Tupcia Chrupcia. Jeden dwulatek
jest lepszy od ponad połowy kraju!
No dobra, nie całej. 90% z tych 63 to
faktycznie „wtórni analfabeci”, ale trzeba wziąć poprawkę na dyszkę, która by
nawet bardzo chciała, tylko nie ma jak.

Bo dzieci, bo praca, bo nie jeździ komunikacją miejską, bo w toalecie wybiera gazety. Z zupełnie innej beczki,
ktoś dziś naprawdę wybiera gazety? Ja
prywatnie mam tak dosyć wiadomości,
że chciałbym wyjechać gdzieś daleko,
gdzie nie mówi się w żadnym popularnym języku i tam się zaszyć. Może
nawet udałoby mi się znaleźć jakąś
kiepsko płatną pracę? Nadal byłbym
nieszczęśliwy, ale przynajmniej gazet
nie miałbym jak czytać. Naczelny mnie
wywali za tę opinię.
Wracając jednak do tematu; mam
genialne rozwiązanie dla tych 10% –
felietony! Oto krótka, lekka i dowcipna
forma literacka, w sam raz na 10 minut.
Moja toaleta pełna jest Clarksona, Mellera, Pilcha. Jako felietonista ŁOMIANKI.
INFO muszę powiedzieć, że byłbym zaszczycony będąc w Twojej.

Dobrze jest zejść z sedesu ze świadomością, że nawet załatwiając się jesteś
bardziej kulturalny od 63% społeczeństwa. Dlatego czytaj, do jasnej cholery!
Byłoby głupio gdybym był ostatnim
człowiekiem, który zna Buszującego
w zbożu.
Piotr Płuciennik
// z wykształcenia dziennikarz,
z zawodu copywriter, a obecnie szef kreacji
w jednej z warszawskich agencji reklamowych.
Z rozwiązanym językiem to cykl felietonów,
w których porusza najróżniejsze tematy, które przyszły mu
do głowy przy okazji mieszkania w Łomiankach.
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LICZY SIĘ WYTRWAŁOŚĆ
Paweł Pieczywek, Mikołaj Staszewski,
sensei Robert Budnicki, Bartek Gryziak
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Paweł, Bartosz i Mikołaj to trójka nastoletnich
chłopaków z Łomianek, których połączyła
pasja do sztuk walki, a konkretnie karate Kyokushin. Wszyscy trzej trenują karate w Klubie Sportów Walki Kobra w Łomiankach pod
okiem senseia Roberta Budnickiego i odnoszą świetne wyniki na zawodach.
KSW Kobra działa przy Szkole Podstawowej
nr 1 na ul. Warszawskiej, gdzie od 1997 r. jej
założyciel i trener, Piotr Tradecki, pracuje
z łomiankowskimi dziećmi i młodzieżą, przy
współpracy takich wyśmienitych sensei, jak
wspomniany wyżej Robert Budnicki.

Zawodnicy KSW Kobra osiągają oszałamiające sukcesy
w zawodach karate Kyokushin, w każdej niemal kategorii wiekowej. „W ostatnich
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski nasi
podopieczni wygrali praktycznie wszystko, co
było do wygrania” – oznajmia z nieukrywaną
radością sensei Piotr Tradecki.
Mikołaj Staszewski, Paweł Pieczywek i Bartek
Gryziak po raz kolejny wywalczyli pierwsze
i drugie miejsca w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Polski.

Sztuki walki (MA – martial arts) cieszą się dużą popularnością, można je uprawiać bez
względu na pogodę, nie wymagają zakupu kosztownego sprzętu. Rozwijają tężyznę fizyczną – poprzez wszechstronne ćwiczenia wzmacniając wydolność organizmu. Ale nie tylko
budowanie silnego, zdrowego ciała jest zaletą sportów walki, lecz również rozwój duchowy
ćwiczącego, który nastawiony jest na umiejętność kontroli umysłu.

WSPOMNIENIE

Kiedy odchodzi ktoś bliski, prócz
odczuwania naturalnego smutku, nagle natarczywie uaktywniają się wspomnienia.
23 lutego w wieku 84 lat odszedł
mój kochany Tata – Ryszard Bojar – od 1988 roku mieszkaniec
Łomianek, choć dzięki koligacjom
rodzinnym bywał i pomieszkiwał na tym terenie od lat 50. Na
prośbę ŁOMIANKI.INFO postanowiłam podzielić się garścią wspomnień o nim z naszymi współmieszkańcami.
Tata nie był na pewno człowiekiem
tuzinkowym, ale gdybym miała
określić go jednym słowiem, powiedziałabym, że był… Projektantem.
Zaczęło się to w 1949 r. od liceum
plastycznego we Wrocławiu. To
w tym czasie Tata, pozostający
pod wrażeniem lektury angielskich książek i artykułów z „Głosu Anglii”, zaczął interesować się
nowym zawodem „twórcy ma-
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Mikołaj ma 17 lat, jest uczniem LO im. Poniatowskiego, Paweł – lat 16, uczy się w szkole
Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego, a Bartek, także 16-latek, jest uczniem
LO im. Norwida. Trenować zaczynali mniej więcej w wieku 6 lat, czyli przez wiekszość swojego życia. Zapewne wiele jeszcze zwycięstw
przed nimi. Życzymy powodzenia.
Sukcesy zawodników KSW Kobra z Łomianek
można śledzić na FB:
www.facebook.com/kobrakaratemuaythai

terialnego otoczenia człowieka”,
czyli designera. W 1951 rozpoczął
studia w PWSSP we Wrocławiu,
a w 52. przeniósł się na warszawską
ASP, studiując m.in. u prof. Jerzego
Sołtana – ucznia Le Corbusiera.
Profesor od początku odkrył w nim
ogromny twórczy potencjał. W 56.
Tata uzyskał stypendium MKiS
na odbycie praktyki dyplomowej
w Czechosłowacji z zakresu projektowania przemysłowego, w 58.
otrzymał dyplom ASP z wyróżnieniem, a w 60. prof. Sołtan zaproponował mu stypendium UNESCO do
odbycia studium podyplomowego
w USA i w niemieckim Ulm. Takie
wykształcenie dało Tacie solidne
podstawy, a nieustająca pasja
twórcza zaowocowała powstaniem ogromnej ilości projektów
z zakresu wzornictwa przemysłowego i grafiki użytkowej. Wymienię jedynie najbardziej rozpoznawalne: kompleksowa identyfikacja
wizualna CPN, obejmująca logo-

Iwona Bajek, AM.
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typ, projekty dystrybutorów, kanistrów, butelek na oleje i całą
informację wizualną stacji benzynowych; modularny system wiat
przystankowych; logotyp FSM –
Fabryki Samochodów Małolitrażowych; logotyp Kółek Rolniczych;
logotyp Predom; informacja wizualna dla I linii warszawskiego
metra. Niektóre z tych projektów
powstały już we własnej pracowni
„Koncept” przy ul. Zachodniej.
Ale poza byciem Projektantem,
Tata był też wspaniałym człowiekiem i gdy jeszcze do tej pory docierają do mnie z każdej strony wyrazy
współczucia, zawsze powtarzają
się w nich takie określenia: serdeczny, życzliwy, przyjacielski, o otwartym umyśle i ogromnej wiedzy,
wesoły, dowcipny, zawsze pełen
historii i anegdot na każdy temat…
I kto je teraz będzie opowiadał?
Joanna Bojar-Antoniuk
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DRUK CYFROWY | PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW

REKLAMA

DO WYNAJĘCIA

138 M2

POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

ŁOMIANKI / KIEŁPIN,
UL. ROLNICZA 206

LOKAL USŁUGOWO-HANDLOWY
posiada decyzję na użytkowanie

INFORMACJE: tel. 502 600 859, 730 900 366
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działki rekreacyjne (3000-35000 m2)
nad jeziorem Mielno, w miejscowości Mielno,
gmina Grunwald – tel. 697-442-022
PRACA
Posprzątam mieszkania, biura, umyję okna, poprasuję – 797-643-188
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumacze nia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI z dużym doświadczeniem profesjo nalnie dojazd, tel. 501-227-143
USŁUGI
Malowanie i odnawianie elewacji budynków,
renowacja – tel. 517-673-324
HYDROIZOLACJE tarasów, budynków, fundamentów, piwnic. Tel. 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
USŁUGI OGRODNICZE – tel. 604-831-024
Malowanie budynków i elewacji, renowacja,
gwarancja – tel. 789-262-387
Ocieplanie budynków, gwarancja – 789-262-387
HYDROIZOLACJE: antywodne, tarasów, balkonów,
fundamentów, gwarancja – tel. 517-673-324
HYDRAULIKA, GLAZURA, domy, kotłownie,
tel. 501 761 503, 22 751 14 99

REKLAMA

POMOC PSYCHOLOGICZNA
PSYCHOTERAPIA

dorośli, młodzież. Izabela Suska
tel. 572-712-552

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504-235-266
STOMATOLODZY, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751-73-05, kom. 600-886-799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751-50-34, 607-07-39-29
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
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

KURCZAK Z ROŻNA
– ZAPIEKANKI – KEBAB
– OBIADY

www. Kurczak z Rozna Lomianki . pl

ZAMÓW REKLAMĘ
W ŁOMIANKI.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

tel. 603 299 772
reklama@lomianki.info

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

DRUK CYFROWY, STRONY WWW, PROJEKTY GRAFICZNE

REKLAMA

REKLAMA

www.pracownia.net, tel. 605 599 603

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

