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ŻEGNAJWITAJ
SZKOŁO
SZKOŁO...

50 LAT
NA SCENIE
Henryk Miśkiewicz, mieszkaniec
Dąbrowy Zachodniej, jazzman,
saksofonista, kompozytor...
str. 3

BRAWO TADZIU...

W charakterystyczny dla siebie
sposób notorycznie dzieli radnych
na dobrych i złą opozycję...
str. 4

SCORPION
Z ŁOMIANEK

... w dniu zakończeniu roku szkolnego
uczniowie i rodzice mieli możliwość zwiedzić
nową szkołę w Dąbrowie Leśnej...

Patrzcie w lusterka,
sprawdzajcie
dwa razy.
Skorpioniarze są wszędzie.

str. 6

REKLAMA

.................................
więcej na: www.lomianki.info

REKLAMA

DO POCZYTANIA

NA WAKACJE

URBAN DESERT CABARET – 29 CZERWCA, 20.00
prosto z Kaliforni, z klimatem Boba Dylana na scenę w Lemon Tree

DOLLZ – 30 CZERWCA, 20.00
objawienie nowej sceny rockowej

WARSZAŁ – 7 LIPCA, 20.00
czyli wakacje w rytmie punkfolk

AREK ZAWILIŃSKI – 13 LIPCA, 20.00

blues prosto z bieszczad,w drodze na Olsztyńskie noce Bluesowe

SOLID ROCK – 14 LIPCA, 20.00
czyli tribute to Dire Straits

MARCELINA – 20 LIPCA, 20.00

powrót do Lemon Tree :) Powraca do nas po 3 latach Marcelina,
w zeszłym roku gwiazda Woodstokowej dużej sceny.

niezależnej stronie internetowej... który
został doceniony za książkę pt. Wyrok,
która wywołała skandal na polskim rynku finansowym, który nagle stracił pracę
w dużej gazecie – będzie dobrą lekturą
podczas wakacyjnego odpoczynku?
Warto sprawdzić. Polecamy. Może komuś uda się znaleźć między wierszami
jakieś wątki łomiankowskie?
/ mm.

JACEK DEWÓDZKI I KONTRABAND
– 25 SIERPNIA, 20.00

po kilkuletniej przygodzie z Dżemem, zagra u nas ze swoim bandem
zarówno własne kompozycje, utworu Dżemu, a także standardy rocka.

Zapraszamy do naszego ogrodu!
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

MIESIĘCZNIK
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fot. K. Majerczyk

Kuba Zimny otrzymuje propozycję napisania biografii znanego przedsiębiorcy
Marka Sawickiego, twórcy korporacji biotechnologicznej „Sawicki”, która z małej kaszubskiej firmy przerodziła się
w europejskiego giganta na rynku farmaceutycznym. Biografia ma być częścią kampanii reklamowej Sawickiego,
zaprojektowanej przez słynnego Bruno
Giacomo.
Tymczasem w otoczeniu Sawickiego,
pozornie nieskazitelnego przedsiębiorcy,
dochodzi do tajemniczych zbrodni – giną
skonfliktowani z nim ludzie. Kuba Zimny
podejrzewa, że został zaangażowany
w projekt nieprzypadkowo....
Tak w skrócie jest promowana najnowsza książka pt. NIENAWIŚĆ autorstwa
Mariusza Zielke – dziennikarza i publicysty, laureata wielu nagród i wyróżnień (m.in. Grand Press 2005), mieszkańca Łomianek.
Czy ostatnie wydawnictwo naszego
sąsiada – który dał się poznać jako
dziennikarz śledczy ujawniający afery
gospodarcze i korupcyjne na swojej

RESTAURACJA
KONCERTY

HENRYK MIŚKIEWIECZ
50 LAT NA SCENIE

Wojtek Madajski: Heniu, nigdy nawet
nie wpadło mi do głowy, że będę robił wywiad z moim jazzowym idolem,
asem saksofonów... Tak, tak, choć basy
mi bliskie, nie jest to Jaco Pastorius :)
Będąc z Tobą na scenie czuje się coś
niewyobrażalnego... Twój zmysł harmoniczny, budowanie improwizacji, to
trzeba przeżyć...
Powiedz mi... Czy żyjesz żeby grać, czy
grasz żeby żyć? :)
Henryk Miśkiewicz: Myślę, że i jedno
i drugie jest ważne. Uprawiam wolny
zawód muzyka, w związku z tym patrząc z boku jest to moja praca, którą
szczęśliwie zarabiam na życie. Będąc
na statku za czasów głębokiej komuny,
grając z polskim jazzowym zespołem,
muzycy amerykańscy dziwili się, że
z muzyki w Polsce da się wyżyć. Granie
przy tym sprawia mi ogromną przyjemność, jest to moja pasja, więc cieszę się,
że udało mi się dzięki wsparciu rodziców rozwijać swoje zamiłowania.
Wojtek Madajski: Powiedz nam czy
czujesz, że instrumenty mają duszę?
Henryk Miśkiewicz: Moim zdaniem
człowiek ma duszę i to on wyciska z instrumentu ile potrafi i ile się da. Trafiłem na swój instrument przypadkowo.
Ojciec grał na saksofonie w orkiestrze
dętej i na weselach, więc instrument
był pod ręką. Jakość instrumentu jest
niezwykle ważna. Na lepszym po prostu łatwiej i lepiej się gra. Ukradziono mi

Trema to element
mobilizujący
pod warunkiem,
że nie zabija osobowości.
Mnie pozwala się skupić
i wyraziście przeżywać
to, co czuję...
kiedyś saksofon ze sceny i najbardziej
żałuję ustnika, on niemal sam grał. Już
nigdy takiego nie miałem. Zawsze staram się oddać to, co w duszy gra :)
Wojtek Madajski: Czy właśnie za pomocą saksofonu udało ci się uwieść
Panią Grażynę – Twoją wspaniałą żonę?
Henryk Miśkiewicz: Miło słyszeć komplementy pod adresem drugiej połówki, tym bardziej, że niedługo obchodzimy okrągłą rocznicę, 45-lecie ślubu.
Moja wspaniała żona została uwiedziona w Liceum Muzycznym we Wrocławiu, kiedy jeszcze nie grałem na saksofonie tylko na klarnecie. Oba instrumenty są z tej samej rodziny, więc na
pewno coś jest na rzeczy. Na pewno
pomogła muzyka jazzowa, z którą ją
zapoznawałem, opowiadałem o niej,
puszczałem nagrania do uszka. Porywałem ją do klubów jazzowych, w których grałem we Wrocławiu. Grażynka
przyznaje mi rację, że gdyby nie to,

HENRYK MIŚKIEWICZ

fot. K. Majerczyk

saksofonista, kompozytor, aranżer,
mieszkaniec Łomianek / Dąbrowy Zachodniej
Absolwent Liceum Muzycznego we Wrocławiu
i Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Przygodę z jazzem rozpoczął w wieku 14 lat,
zdobywając wyróżnienie na Festiwalu Jazz Nad
Odrą we Wrocławiu. Uhonorowany nagrodami Fryderyków: za płytę Lyrics (2002), jako Muzyk Roku
(2004) oraz Jazzowy Artysta Roku (2013), otrzymał również nominacje do
tych nagród za wszystkie autorskie płyty (More Love, Kakaruka, Ja nie chcę
spać, Altissimonica, Uniesienie oraz trzy kolejne płyty FULL DRIVE ). Od lat
zwycięzca plebiscytu Jazz Top magazynu Jazz Forum. On sam został nagrodzony za całokształt pracy muzycznej prestiżowymi nagrodami Mateusza
(nagroda III Programu Polskiego Radia) oraz Oskarem Jazzowym (nagroda
Stowarzyszenia Łódzkich Melomanów).
Koncertował na wielu festiwalach w Europie. Grał z czołowymi polskimi
muzykami jazzowymi (m. in. Ewa Bem, Jan Ptaszyn Wróblewski, Andrzej Jagodziński, Marek Napiórkowski ). Koncertował również z Joe Lovano, Orkiestrą Paula Kuhna oraz Orkiestrą WDR. W ramach projektu Anny Marii Jopek
współpracował z Patem Methenym, Mino Cinelu. A ostatnio z amerykańskim trębaczem Michaelem Patchesem Stewartem.
Jego charakterystyczne brzmienie saksofonu można usłyszeć na wielu płytach gwiazd polskiej piosenki, ścieżkach muzyki filmowej, nagraniach telewizyjnych.

fot: M.M.

być może byłaby z jakimś biologiem
albo fizykiem... Chyba miałaby nudno
(śmiech).
Wojtek Madajski: Czy po tylu wspaniałych latach na scenie z największymi światowymi jazzmanami czujesz jeszcze tremę?
Henryk Miśkiewicz: Trema to element
mobilizujący pod warunkiem, że nie zabija osobowości. Mnie pozwala się skupić i wyraziście przeżywać to, co czuję
w danym momencie. Chyba każdy ma
tremę. Trema to rodzaj odpowiedzialności za to co robisz. Chyba nie chciałbym tego stracić.
Wojtek Madajski: Lubisz słuchać swoich płyt? I czy pamiętasz najgorszy koncert?
Henryk Miśkiewicz: Płyt swoich nie
słucham. Przy produkcji jest tyle kontaktu z muzyką, że później nie chcę do
tego wracać. Chyba, że tak jak ostatnio,
kiedy wznowiono płytę z początków
mojej kariery Jazz Cariers, chcę porównać swoje umiejętności i sposób gry
sprzed lat z tym, co teraz robię. Powala
mnie płyta Lyrics z 2000 roku, do której
nagrania zaprosiłem Marcin Wasilewski Trio z synem Michałem na perkusji.
Zawsze przy odsłuchiwaniu tego, co
się kiedyś zrobiło, można się zastanowić, czy warto jeszcze grać, czy lepiej
może już tylko kosić trawę i sadzić
kwiatki. a mieszkam w Łomiankach na
osiedlu kwiatowym, więc jest co robić
(śmiech).
Wojtek Madajski: Z okazji jubileuszu
50-lecia pracy artystycznej postanowiłeś założyć nowy zespół... Czujecie magiczno-muzyczny flow? Wiesz o czym
mówię... ten dreszcz, no i dwa pokolenia na scenie :) Ty... Michał, no i Sławek.
Henryk Miśkiewicz: Sam jestem ciekaw co wyniknie z naszego grania
w trio, bo to nasz pierwszy koncert
w takim składzie. Kompani doborowi:
Sławomir Kurkiewicz – fantastyczny ba-

sista i Michał – wspaniały perkusista,
z którym łączą mnie te same fluidy,
a przede wszystkim geny. Cała nasza
trójka uwielbia ten sam styl gry, więc
może wydarzyć się wiele ciekawego
w Jazz Cafe w Łomiankach. Założenie
koncertu jest takie, aby grać standardy, które poznałem będąc młodym
muzykiem, na których wyrastałem
na rasowego jazzmana, a które mam
w głowie do dziś. Są po prostu ponadczasowe. Przygotowałem także kilka
własnych kompozycji.
Wojtek Madajski: Jak Ci się mieszka
w Łomiankach?
Henryk Miśkiewicz: Genialnie! Mam
wszystko o czym zawsze marzyłem,
spokój, ciszę, śpiewające ptaszki (odwiedza nas ich wiele), koty chodzące
własnymi drogami, i wreszcie czas wolno płynący. Uwielbiam podziwiać przyrodę i patrzeć jak rosną rośliny i drzewa, które sam posadziłem. Mam też
wyrozumiałych sąsiadów, którzy dali
mi ksywkę „muzyk”, bo oprócz śpiewu
ptaków słyszą jak czasem ćwiczę na
saksofonie dla podtrzymania formy.
Wojtek Madajski: Nie mogę się doczekać 5 lipca... Czy możesz specjalnie zaprosić czytelników ŁOMIANKI
INFO na swój jubileuszowy koncert
w Jazz Cafe?
Henryk Miśkiewicz: Oczywiście, z największą przyjemnością zapraszam
wszystkich chętnych do najlepszego
klubu w Polsce, czyli do małego, urokliwego Jazz Cafe. Wszelkie szczegóły
znajdziecie na stronie klubu i na FB.
Bez Państwa nie istniejemy, mam nadzieję, że znajdą się chętni, abyśmy
mogli razem świętować 50 lat mojego
występowania na scenie. Usłyszycie
jazz sprawdzony, podany w sposób niejednoznaczny, w naszym wykonaniu:
Henryk Miśkiewicz – saksofony, Sławomir Kurkiewicz – bas, Michał Miśkiewicz
– perkusja. Zapraszam!

Wojtek Madajski – muzyk, basista, aranżer, kompozytor, organizator koncertów.
Prowadzi w Łomiankach „Szkołę Bluesa”.
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BRAWO TADZIU...

CZYLI WSPÓŁPRACA I LOJALNOŚĆ
Radny Adam Salwowski (z klubu radnych burmistrza) został odwołany z funkcji przewidniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Łomiankach. Nie jest
zapewne przypadkiem, że nastąpiło to

po tym, jak Salwowski wypowiedział się
negatywnie – w imieniu mieszkańców,
których reprezentuje – o planach realizacji tzw. Małej Obwodnicy od granic Czosnowa do Burakowa. Nowym przewodniczącym został radny Piotr Bartoszewski
z klubu radnych burmistrza.

Radny Salowski podzielił los radnej
Wandy Karaś oraz radnego Bugusława
Pawłowskiego (KWW T. Dąbrowskiego),
którzy też mieli odwagę w zeszłym roku
wystąpić w imieniu mieszkańców i nie
zgodzić się z działaniami władzy. Radna
Karaś została odwołana – oczywiście
głosami radnych burmistrza – z funkcji
przewodniczącej Komisji Społecznej,
a radny Pawłowski z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego. Tradycją
już stało się, że radni przy okazji pozbawienia funkcji zostają przedstawieni
w bardzo negatywny sposób, bez możliwości udzielenia wyjaśnień w mediach
kontrolowanych przez burmistrza.
Radna Wanda Karaś, kiedyś bardzo blisko związana z burmistrzem Dąbrowskim,
opisała podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, jakie zasady panują w klubie radnych
KWW Tomasza Dąbrowskiego – „Każdy kto
nie jest z nami jest przeciwko nam. Nie ma
żadnej możliwości wypowiedzi własnego
zdania, nie istnieje absolutnie taka swoboda. Wszyscy muszą śpiewać jednym głosem,
tak jak pan Rusiecki zarządzi. Na myślenie
nie ma miejsca."

Oczywiście w polityce bardzo ważna
jest lojalność i radnych „lojalnie współpracujących” docenia, obecnie chyba
najsprawniejszy i najbardziej wpływowy
polityk w Łomiankach, wiceburmistrz
Piotr Rusiecki. W charakterystyczny dla
siebie sposób notorycznie dzieli radnych
na tych dobrych i złą opozycję.
Wystarczy jedno spojrzenie, aby np.
radna Joanna Roszkowska (w spadku otrzymała funkcję przewodniczącej
Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania) złożyła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji, kiedy radni niezależni

zaczynają zadawać kłopotliwe i zbyt
dociekliwe pytania na temat podejmowanych uchwał. Sposób ten radna opa-

nowała do perfekcji. Wniosek oczywiście
jest przegłosowywany natychmiast
i jednogłośnie przez radnych burmistrza.
Radny Bogumił Sikorski również zaczął być chwalony przez Rusieckiego od
chwili, kiedy zaczął głosić peany na temat
działań burmistrza. System działa.
Piotr Rusiecki też zawsze służy pomocą
w prowadzeniu sesji. Pomaga przewodniczącemu Tadeuszowi Krysteckiemu,
sugerując kiedy dopuścić kogoś do głosu,
kiedy i jak poprowadzić głosowanie. Pracę przewodniczącego ostatnio zastępca
skwitował słowami: „Brawo Tadziu”.
Czy dotychczasowe przykłady można
odczytywać jako wskazówkę dla pozostałych radnych – jak mają głosować, myśleć?
Mimo, że posiedzenia są zwoływane
w godzinach kiedy mieszkańcy są w pracy
(przypadek?), to może warto czasem zajrzeć na sesję, aby poznać prawdę o działaniach radnych i poznać znaczenie słów
współpraca i lojalność... Abstrahując od
tego, które decyzje, których radnych są
dobre lub złe dla Łomianek...
/mm.

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA – JAK JEST NAPRAWDĘ?
Podczas XXIX Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach głosami radnych z klubu „Łomianki” wywodzącego się z KWW Tomasza Dąbrowskiego przegłosowano udzielenie
Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu, który zamknął się w kwocie blisko 126 mln zł po stronie dochodów i około
143 mln zł po stronie wydatków.
Ku zaskoczeniu wszystkich radni z klubu „Łomianki” – klubu burmistrza – zaraz
po rozpoczęciu obradowania nad absulotorium niemal doprowadzili do paraliżu i przerwania obraz rady, opuszczając
miejsce posiedzenia, co skutkowało brakiem kworum niezbędnego do kontynuowania sesji. Po kilkunastu minutach
zamieszania obrady wznowiono.
W imieniu klubu radnych niezależnych
stanowisko przeczytał radny Marcin
Etienne. W stanowisku zarzucono burmistrzowi zbyt częste zmiany w budżecie,
co może oznaczać, iż tak naprawdę gmina
nie realizuje budżetu, a jedynie wiecznie
pracuje nad prowizorium.... Zarzucono:
przeszacowywanie wartości inwestycji lub
ich niedoszacowanie, a także brak należytej staranności podczas przygotowywania
przetargów...; skrajnie nieuczciwy podział
dochodów Gminy... W tubie propagandowej Urzędu chwali się prowadzonymi
w gminie inwestycjami. Problem w tym,
że niektóre z nich nie były w ogóle konsultowane z mieszkańcami, inne stoją
w sprzeczności z interesami mieszkańców,
a jeszcze inne nie posiadają ekonomicznego uzasadnienia do ich realizacji... budowa
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stadionu, którego koszt ma wynieść ponad
14 milionów złotych... forsowana przez
Burmistrza oraz jego zastępcę budowa tzw.
Małej Obwodnicy Łomianek; przebudowa
ul. Grzybowej wbrew woli mieszkańców.
W stanowisku możemy przeczytać, że:
Nie było w historii Łomianek burmistrza,
który tak nagminnie, świadomie i na tak
ogromną skalę dopuszczałby się naruszeń prawa. Burmistrz Tomasz Dąbrowski
niewątpliwie w działaniu tym wiedzie...
prym. Łamie prawo, ale i podżega innych
do łamania prawa... Przejawem niegospodarności Burmistrza było również
utrzymywanie wysoko opłacanej kadry
zarządzającej. Mieszkańcy gminy łożyli na
wynagrodzenia osób, które podejmowały błędne decyzje lub których orzeczenia
stały w sprzeczności z interesem mieszkańców. Radny Etienne apelował do radnych: Wasz głos w sprawie absolutorium
będzie wyrazem zaprzeczenia lub akceptacji dla określonych wartości, jakimi są
uczciwość, praworządność, ale też zwykła
ludzka przyzwoitość.
Swoje uwagi zgłosił też radny Bogusław Pawłowski – Jeżeli są pieniądze to
je wykorzystajmy, a nie przekładamy, wykorzystujemy sztuczki księgowe... Pokażcie

ludziom ile zadań zostało otwartych a ile
zostało wykonanych. Wstyd! Papier tylko
pracuje.... Nie ma potwierdzenia tego w terenie. Tak, matematyka się zgadza, dzięki
pani skarbnik... Matematyka się zgadza,
ale życie to nie matematyka.
Panie Burmstrzu, dziękuję za szkołę na
Dąbrowie Leśnej... Jest ona elementem
wzrostu wartości całego społeczeństwa
Dąbrowy... Dzięki tej inwestycji dzieci
z Dąbrowy nie będą musiały przechodzić przez trasę E7, żeby dojść do szkoły.
Jestem bardzo wdzięczny, że ta szkoła
zostanie uruchomiona – chwalił radny
Bogumił Sikorski.
Zachowanie radnych nazywających się
niezależnymi, a będącymi w totalnej opozycji napawa mnie zażenowaniem... Wierzyłem, że wszyscy – 21 osób – będziemy
pracować na rzecz dynamicznego rozwoju naszego miasta i gminy. Wierzyłem, że
wszystkim leży na sercu dobro Łomianek,
poprawa warunków życia. Szybko jednak
nastąpiło otrzeźwienie. Część radnych za
punkt honoru postawiło sobie destrukcję
i próby paraliżu prac Rady Miejskiej i Burmistrza. Apeluję... weźcie się do pracy,
skończcie z awanturnictwem i pieniactwem.... Łomianki pięknieją, Łomianki to

plac budowy... Wszystko idzie zgodnie
z planem. Dziękuję panu Burmistrzowi –
mówił m.in. radny Paweł Słupski Kartaczowski z klubu radnych burmistrza.
Też wierzyłam w porozumienie ponad
podziałami, ale nie uważam, aby to była
nasza wina, że już troje radnych z Waszego
klubu znalazło się w izolatce. Stanowisko
Radnych Niezależnych jest też wynikiem
sposobu prowadzenia sesji oraz polityki,
która powoduje antagonizowanie postaw
– dodała radna Ewa Krzyżowska z klubu Radnych Niezależnych.
Dowodem na to, że pan burmistrz lekko
sobie waży nasze zdanie jest sam fakt, że
go na tej sali nie ma. Jest to niepoważne.
Trwa sesja absolutoryjna, jest dyskusja na
temat pracy burmistrza, a on wyszedł –
zauważyła radna Małgorzata Żebrowska-Piotrak.
Zastępca burmistrza Piotr Rusiecki
ostro odpowiedział na stawiane zarzuty.
Jego zdaniem były to informacje nieprawdziwe. Radnym zalecił, aby podali
się do dymisji i nie szkodzili gminie.
Na koniec Burmistrz Tomasz Dąbrowski podziękował za udzielenie
absolutorium zarówno swoim radnym
jak i swojemu zastepcy.
/ red.

Zapraszamy do obejrzenia całego nagrania procedowania
nad „absolutorium” na portalu www.LOMIANKI.INFO
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Przedstawiony w poprzednim numerze LOMIANKI.INFO pomysł, by dzięki podjęciu pracy w Łomiankach
skończyć z marnowaniem życia na stanie w korku do (i z) Warszawy, spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Warto zatem sprawdzić, na jaką pracę w naszym miasteczku można liczyć.
NICZEGO NIE MUSISZ UMIEĆ
Uprzejmie informuję, że ofert pracy (z reguły w związku z dynamicznym rozwojem firm) jest dużo. I na
pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
Na początek jedna refleksja ogólna, wynikająca z lektury aktualnych
ogłoszeń pracodawców z Łomianek.
Otóż w zasadzie kandydatom do
pracy do niczego nie są potrzebne
studia wyższe. Nie ma zatem sensu
zawracać sobie nimi głowy, bo wśród
wymagań pracodawców bardzo
rzadko się one pojawiają. Nawet na
takich stanowiskach, jak np. dyrektor oddziału w firmie zajmującej się
finansami, specjalista ds. kluczowych
(!) klientów w firmie, która jest liderem na krajowym rynku czegoś tam,
czy doradca biznesowy w banku.
Można powiedzieć więcej: co tam
studia – kandydaci do pracy najczęściej w zasadzie niczego konkretnego nie muszą wiedzieć ani umieć.
Dotyczy to nawet stanowisk, na których – wydawałoby się – potrzebna
jest jakaś wiedza fachowa – np. serwisant skomplikowanych urządzeń
technicznych.
ENTUZJAZM I „ZAMIŁOWANIE
DO PRODUKTU”
Obecnie dużo ważniejsze od
wykształcenia czy umiejętności są
różnego rodzaju cechy osobowościowe. Najczęściej wymieniane to:
entuzjazm, umiejętność osiągania
wyznaczonych celów lub budowania
profesjonalnych relacji biznesowych,

pozytywne patrzenie na świat, determinacja do bycia najlepszym, zamiłowanie do podziwiania efektów
swojej pracy, kochanie rywalizacji.
Niekiedy wymagania są mniej abstrakcyjne, np.: słuchanie z uwagą,
szacunek i dotrzymywanie obietnic
(doradca biznesowy), zamiłowanie
do picia kawy lub herbaty (kawiarnia), uwielbianie rozmów z ludźmi
(doradca klienta w sklepie). A np.
Auchan kandydatom do pracy na
pierwszym miejscu stawia z reguły
wymóg „zamiłowania do produktu”.
Zamiłowaniem do produktu musi
się wykazać nie tylko piekarz czy
pracownik Działu Nabiał, ale także
pracownik Działu Mrożonki, a nawet
pracownik tajemniczego Działu Słone (oferty pracy do Działu Słodkie
i Działu Alkohol obecnie nie ma – być
może łatwiej o ludzi z zamiłowaniem
do tych produktów).
A zatem możliwości są nieograniczone. Świat jest piękny. Każdy może
robić wszystko. No, może z wyjątkiem stanowiska „pani do sprzątania”,
której postawiono warunek praktyki
w sprzątaniu domów.
Biorąc pod uwagę fakt, że celem
zatrudnienia w Łomiankach ma być
uniknięcie stania w korkach, pewien
niepokój wzbudza jedynie powtarzający się w wielu ofertach pracy obligatoryjny wymóg posiadania prawa
jazdy. Wymaga tego nawet Uber, ale
za to nie trzeba mieć tam swojego samochodu i otrzymuje się – jak w Ameryce – „cotygodniowy przelew”.

MUSISZ CHCIEĆ ZARABIAĆ
MINIMUM 10 000 ZŁ MIESIĘCZNIE
Kandydaci do pracy chcieliby zapewne poznać swoje przyszłe zarobki. Niestety, pracodawcy najczęściej
unikają konkretów. Ale wspominają
o „wysokim wynagrodzeniu” i dodatkowo w swojej firmie (mającej z reguły
ugruntowaną pozycję lub wręcz będącej liderem na rynku) oferują: ludzi
wokół siebie, na których zawsze możesz liczyć; fajną atmosferę na co dzień;
przełożonych, którzy obdarzą cię zaufaniem; pewność, że zawsze możesz
liczyć na pomoc; prywatną opiekę
medyczną; kartę sportową; dodatkową
kasę przed świętami; możliwość pracy
w niesamowicie kreatywnym/niezwykle towarzyskim/zakręconym zespole,
a nawet dużo ciekawych informacji.
Tylko nieliczni podają przybliżone
zarobki. Asystentka dyrektora generalnego może liczyć na 3000-4500 zł,
dyrektor menager ds. administracyjnych: 4000-8000 zł, pomoc biurowa
2000-3000 zł, koordynator działu
w klubie fitness: 2000-5000, agent
contact center – 2700, a np. pani do
sprzątania w domu: 150 zł za 8 godz.
Jedna z grup kapitałowych stawia
w kwestii zarobków na ambicje pracownika i ma warunek: „aby dla nas
pracować musisz chcieć zarabiać minimum 10 000 zł miesięcznie”.
TO NIE PRACA,
TO POMYSŁ NA BIZNES
Pracodawcy wymyśli bardzo ciekawy sposób na zachęcenie pracowni-
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ków do tzw. samozatrudnienia. Teraz
już nie piszą: „chcesz u nas pracować,
to jednak musisz założyć działalność
gospodarczą”. Teraz dają wybór z zakresu sensu życia i poczucia wolności:
„Masz już dość pracy w korporacyjnej
rzeczywistości? Niezależność i swoboda jest tym, co cenisz najbardziej?
To nie jest oferta pracy, to jest pomysł
na twój biznes!”
W Łomiankach spokojnie można
też zostać (na zasadzie franczyzy)
np. właścicielem Gazety TV z portalem Web, aplikacją mobilną i kuponami rabatowymi, właścicielem
biura podróży, biura nieruchomości,
punktu kurierskiego, a nawet „jednostki edukacyjnej Galileusz”. Trzeba
jednak za to na początek zapłacić.
PRZYJEMNE
Z POŻYTECZNYM
Dla pań, które uwielbiają zakupy,
jest ciekawa oferta połączenia przyjemnego z pożytecznym – czyli praca
na stanowisku Tajemniczego Klienta, który odwiedza sklepy, udaje, że
chce coś kupić lub nawet robi zakupy za służbową kasę, a tak naprawdę
sprawdza jakość obsługi. Trzeba być
spostrzegawczym, mieć dostęp do
internetu i telefonu z aparatem fotograficznym. Łatwizna. A ile radości
z kupowania.
I jak? Spotykamy się w pracy w Łomiankach?
Juliusz Wasilewski

WAKACYJNY ROZKŁAD OBJAZDÓW BIURO POSELSKIE PLATFORMY
Oprócz kompleksowej przebudowy ul. Warszawskiej
planowany jest remont „siódemki” od Dziekanowa do Warszawy

Jak informuje UM Łomianki,
„na dniach” ma się rozpocząć
przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od Wiślanej
do Brukowej. Utrudnienia –
duże – mają być odczuwalne
w wakacje i we wrześniu.
„Ogólne” zasady czasowej
organizacji ruchu ul. Warszawską przewidują, że ruch
będzie odbywał się wahadłowo, a objazdy ulicami: Osiedlową, Malarską, Fabryczną,
Raabego, Jeziorną, Kiepury,
drogą przez łąki za blokami
osiedla Baczyńskiego do Brukowej przy GPSZOKu.
Mniej więcej w tym samym
czasie ma być remontowana

nawierzchnia na „siódemce”
na odcinku od Dziekanowa
Leśnego do Warszawy.
Planowanie jest frezowanie i układanie nowej
nawierzchni. Jak informuje
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad aktualnie trwają jeszcze procedury przetargowe i więcej
na temat konkretnych terminów i organizacji ruchu
będzie wiadomo po podpisaniu umowy z wykonawcą.
GDDKiA tak chce zorganizować prace, aby nie utrudniały one ruchu wakacyjnego,
czyli by nie było utrudnień
w piątki, soboty i niedziele.

Prace mogą potrwać około
miesiąca w lipcu-sierpniu.
Pierwszy etap to prace na
odcinku od Dziekanowa do
Auchan, drugi – od Auchan
do Warszawy.
Oczywistym jest, że remonty być muszą, a okres wakacyjny mimo wszystko wydaje
się być najodpowiedniejszym
czasem na takie prace.
Życzymy urzędnikom zarówno Urzędu Miejskiego
w Łomiankach, jak i Generalnej Dyrekcji, aby poradzili sobie sprawnie z przeprowadzeniem inwestycji,
jak i z udostępnieniem informacji o utrudnieniach.

Szukaj informacji na www.LOMIANKI.INFO

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w oficjalnym otwarciu Biura Poselskiego Plaftormy Obywatelskiej w Łomiankach.
Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka Kinga
Gajewska-Płochocka, przewodniczący łomiankowskiej PO Tomasz
Rusinek oraz asystent społeczny Maciej Krogulec zaprosili mieszkańców do regularnych spotkań i dzielenia się swoimi problemami.
Już wiadomo, że mieszkańcy Łomianek mają kilka konkretnych pomysłów ustawodawczych, które mają być niebawem zgłoszone parlamentarzystom.
Jest to trzecie w Łomiankach miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać z parlamentarzystami. Również do POLMO zaprasza Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka Nowoczesnej. Wcześniej burmistrz Dąbrowski witał
kwiatami polityków PiS – posłankę Anitę Czerwińską i senatora Jana
Żaryna, którzy dostali miejsce na swoje Biuro w ICDSie.

AKCJA RATUNKOWA NA BAŁTYKU

O

Z UDZIAŁEM MŁODYCH ŻEGLARZY Z DZIEKANOWA
Nagłe zwroty żaglowca, zygzakowaty kilwater (ślad
przebytej drogi) jachtu oraz dwa duńskie helikoptery
ratownicze, które pojawiły się na internetowej mapie,
wykonujące podobne manewry w powietrzu mogły
świadczyć o jednym – poszukiwaniu czegoś lub kogoś.
Przy szczepie 462 DHiZ w Dziekanowie Leśnym działa od
niedawna pierwsza Harcerska Drużyna Wodna „Alpha”,
której drużynowym jest Michał Trochimiuk.
Pod koniec kwietnia młodzi harcerze odbywali rejs szkoleniowy po Bałtyku na żaglowcu „Zawisza Czarny”. Podczas
rejsu mieli okazję wziąć udział w akcji ratunkowej. W czasie nocnej wachty zauważono wystrzelone czerwone race
świetlne będące symbolem wzywania pomocy. Kapitan
żaglowca, zawiadomił duńskie służby ratownicze, które

poprosiły o pomoc. Podjęto skoordynowaną
akcję poszukiwawczą, w której dzielnie i z poświęceniem, nie śpiąc prawie całą noc, uczestniczyła także młodzież z Dziekanowa Leśnego
i Łomianek do rana patrolując wyznaczony
przez Duńczyków akwen.
Na szczęście nie zdarzyło się nic, co mogłoby
zachwiać romantyczną wyprawą młodej załogi. Wszystko
zakończyło się pomyślnie – nikogo i nic nie znaleziono,
a załoga żaglowca zachowała się bardzo odpowiedzialnie
i profesjonalnie – zgodnie z zasadami obowiązującymi
w takich sytuacjach na morzu.
Zarówno ja, jak zapewne inni rodzice, jesteśmy pewni, że
żeglarstwo, w tym żeglarstwo morskie, wspólne przeżywanie przygód i zbieranie cennych doświadczeń przez na-

sze dzieci, będą dla nich bardzo ważne, a dla wielu mogą
stać się drogowskazem w życiu. Dlatego też cieszę się, że
mój syn jest harcerzem – członkiem drużyny wodnej i łącząc ideały harcerskie z żeglarstwem może rozwijać swoje
pasje i kształtować swój charakter.
/ Ojciec Piotr K.
____________________________
Więcej o drużynie wodnej na:
www.facebook.com/WodniacyLomianki/

Z ROZWIĄZANYM JĘZYKIEM

CZY WEGETARIANIE REMONTUJĄ ULICE?

Na oficjalnym portalu informacyjnym
Łomianek przeczytamy, że w związku
z planowaną na okres wakacyjny przebudową ul. Warszawskiej możliwe będą
utrudnienia w ruchu. Tyle. Nie przeczytamy od kiedy do kiedy będzie remont,
nie przeczytamy czy będzie objazd czy
ruch wahadłowy, nie dowiemy się czy
będą zmiany w rozkładzie komunikacji
miejskiej.
Ja wiem, że czasem za dużo wymagam, że niecierpliwy jestem i zawsze
chciałbym wszystko jak kawę na ławę,
ale komunikat „możliwe utrudnienia
w ruchu” to największy eufemizm od
czasu, kiedy Zeus poprosił Syzyfa, by coś
mu podrzucił na górę.
Jeśli się nad tym dłużej zastanowić
to twórcy serwisu odwalili kawał do-

brej psychologicznej roboty. Po co straszyć, że będzie zamknięta główna ulica
w mieście, jedna z dwóch, którymi można dojechać do Warszawy? Do zwyczajnych utrudnień w ruchu już przywykliśmy, więc taki komunikat od razu lżej się
czyta. Czy tego typu tok myślenia z kimś
się Wam kojarzy?
Jest jedna grupa, która do perfekcji
opanowała nazywanie rzeczy nowych
w nawiązaniu do istniejących już i ogólnie przyjętych klasyków. To wegetarianie, bardzo ciekawi ludzie – sami nie
jedzą mięsa, niektórzy się nim wręcz
brzydzą, ale ochoczo nazywają swoje
potrawy mięsnymi odpowiednikami.
Mają więc pasztet sojowy, smalec z fasoli, a nawet, moje ulubione, kotlety sojowe à la schabowe o smaku kurczaka.

Rozumiem, że chodzi o fizyczne podobieństwo ale come on – nazywanie
czegoś, co się kocha mianem rzeczy, którą gardzimy? To tak, jakbym Alfę Romeo
147 nazwał „tą włoską Corsą”. Domyślcie
się z kontekstu co myślę o Corsach.
Tymczasem nie mam ani Alfy Romeo,
ani Corsy, a wkrótce mogę nie mieć też
ulicy Warszawskiej. To bardzo dobrze,
jej stan woła o pomstę do nieba, a dopóki nie było obok ścieżki rowerowej
ulica powinna nosić nazwę „koszmar
kolarza”! Z drugiej strony, ja na przykład, mam taki dziwny zwyczaj, że od
poniedziałku do piątku wychodzę rano
z domu i jeżdżę sobie do pracy. Bardzo
egoistycznie chciałbym wiedzieć, w jaki
konkretnie sposób to moje hobby zostanie utrudnione?

Na całe szczęście, na pohybel oficjalnym informacjom, istnieje poczta
pantoflowa. Jakoś po cichu, od ucha do
ucha, trafi informacja jakie będą zmiany
w ruchu i jak sobie poradzić. Jeśli nawet
nie, każdy się w końcu przekona w praktyce. Najwyżej któregoś dnia gdzieś się
spóźni, nie pierwszy i nie ostatni raz
w życiu.
Nie ma się więc czym martwić i można w spokoju usiąść z rodziną do wspólnego posiłku. To co dziś macie na obiad?
Bo ja rosół i kotlety mielone... a raczej,
przepraszam, kompot z drobiu i falafel
wieprzowy.
Smacznego!
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.

SCORPION Z ŁOMIANEK
Pisaliśmy już kiedyś, że w Łomiankach działa klub motocyklowy. Nie jest to zwyczajny klub. To najstarszy
działający klub motocyklowy w Polsce. Tak się składa,
że w tym roku SCORPION (bo o tym klubie mowa) obchodzi okrągłą 50-tą rocznicę istnienia.
Z tej okazji organizowanych jest
wiele imprez. Główne obchody
przypadły na ostatni weekend maja,
kiedy to Scorpioniarze tradycyjnie
przyjmują gości na swoim największym dorocznym zlocie przyjaciół.
Scorpion to klub, który w 1967 roku
założyli w Warszawie bracia Michał
i Jurek Stankiewicze. Scorpioniarze
od zawsze kolegowali się z harleyowcami, ale w przeciwieństwie do nich
nad piękny dźwięk i chromy, przedkładali szybkość. W związku z tym
już w latach 60-tych i 70-tych jeździli
na motocyklach brytyjskich marek
Norton, Triumph, BSA, niemieckich

BMW i włoskich Moto Guzzi. Potem
przesiedli się na szybsze i bardziej
niezawodne motocykle japońskie.
Obecnie klubowicze jeżdżą na bardzo różnych motocyklach.
Tym razem zlot odbył się w dużym
ośrodku wypoczynkowym nad Zalewem Zegrzyńskim. Nad ośrodkiem,
na wysokim maszcie telekomunikacyjnym zawisła ogromna bandera z wizerunkiem skorpiona. Na 32. międzynarodowy zlot i jednocześnie 50-lecie

klubu Scorpion oprócz wielu Polaków
przyjechali goście z Białorusi, Czech,
Danii, Estonii, Łotwy, Rosji i Szwecji.
Goście otrzymali pamiątkowe koszulki
i specjalne znaczki okolicznościowe.
W piątkowy majowy wieczór zlotowicze bawili się jedząc, pijąc i słuchając
żywej muzyki. Zagrał espół Cinematic,
w którym bębni prezes klubu Scorpion oraz Solid Rock. Część gości nie
widziała się od 30 lat, więc było co
wspominać długo w noc.

Więcej informacji o Klubie znajdziecie na www.klubscorpion.pl oraz na facebook.com/klub

Minął kolejny biegowy miesiąc, pełen
zawodów, treningów i wydarzeń.
Do historii przeszedł, zorganizowany 28 maja, III Bieg Łomianek, w którym wystartowało wielu biegaczy z Łomianek. I znowu
był to wyjątkowo ciepły dzień, a atmosfera
na biegu gorąca. Można powiedzieć, że to
nasze lokalne biegowe święto, w którym
cieszymy się z biegania i wspieramy wzajemnie. Przykładem wparcia był start niepełnosprawnej Joanny Lipińskiej, która
pierwszy raz w życiu chciała pokonać dys-

W sobotę po późnym śniadaniu odbyła się motocyklowa wycieczka na
najdłuższy rynek w Europie, czyli do
Pułtuska. Po wycieczce odbyły się
konkursy sprawnościowe. Między
innymi konkurs wolnej jazdy, polegający na przejechaniu motocyklem
wytyczonego odcinka najwolniej jak
tylko to możliwe, bez podpierania się
nogami. Na zlocie działał prężnie salon tatuażu. Wydziergano na skórze
kilka pięknych skorpionów.
Tradycją zlotów Przyjaciół Scorpiona jest zachwycanie się motocyklami. Na parkingu pojawiła się bez
mała setka pięknych maszyn, więc
było co podziwiać. Było wiele motocykli spod znaku HD, były stare
i nowe japończyki. Jednym z najciekawszych motocykli na zlocie był
HRD Vincent, którego cena rynkowa
sięga 400 000 PLN.
Sobotni wieczór to kolacja i ponownie muzyka. Najpierw Makar,
a potem gwiazda wieczoru, czyli
zaprzyjaźniona z klubem Wanda
Kwietniewska (znana z występów
z zespołem Wanda i Banda) – Skor-

com/klubmotocyklowyscorpion

tans 10 km. Udało się. Wspierało ją w tym
wyzwaniu dwóch biegaczy z Łomiankowskiej Grupy Biegowej – Łukasz Rubin-Szymański i Daniel Olszewski. Asia miała
wyjątkowy finisz (foto powyżej). Na ostatnich metrach towarzyszyło jej kilkanaście
osób z ŁGB. Chociaż Asia nie mieszka w Łomiankach, sympatyzuje z Łomiankowską
Grupa Biegową i na zawodach występuje
w pomarańczowych barwach. Trenerką Asi
jest Marta Arbatowska z Obłuski Running
Team, która w duecie z Emilią Sejbuk (także zawodniczką ORT) osiągnęła niedawno
spektakularny sukces zajmujac trzecie
miejsce w kategorii par damskich w morderczym Biegu Rzeźnika na dystansie
80 km. Dziewczyny pokonały niełatwą, górską trasę w czasie 12:43:14. (foto po lewej)
W maju biegacze z ŁGB po raz kolejny biegali charytatywnie zamieniając
kilometry na złotówki. Po raz pierwszy –
w styczniu tego roku – biegali, by pomóc

pioniarze ładnych parę lat temu
występowali w jej teledysku. Na
scenie pojawił się z krótkim przemówieniem założyciel klubu Michał
Stankiewicz. Klub otrzymał wiele
pięknych prezentów np. zaprzyjaźnieni Rosjanie oprócz ekskluzywnej
wódki, przywieźli zdobioną statuetkę zrobioną z tłoka od samochodu
ciężarowego Kamaz. Scorpion wręczył swoim wiernym przyjaciołom
specjalne odznaki Przyjaciela Klubu.
Status członka klubu uzyskał kolega
Jorgen z Danii, tym samym stając
się pierwszym scorpioniarzem obcokrajowcem. Wieczór zakończył
występ zespołu Bike Lovers Band
w którym wokalistą jest wiceprezes
Scorpiona. Rozmawiano i śpiewano
do rana. W niedzielę towarzystwo
zjadło śniadanie, spakowało i ruszyło w drogę....
Patrzcie w lusterka, sprawdzajcie dwa razy. Skorpioniarze są
wszędzie.
Foto Justyna Zielińska – Tysia Motography

rodzinie, która straciła w pożarze dom, tym razem celem
była pomoc Joannie, która
zbiera fundusze na kupno
protezy przedramienia.
ŁGB wzięła licznie udział
także w innym wydarzeniu charytatywnym (foto
po prawej). Na początku
czerwca na terenie Zakładu dla Niewidomych w Laskach zorganizowano po raz
drugi Memoriał im. Zofii Morawskiej.
Cały dochód z tego biegu w postaci cegiełek, będących opłatą za start przeznaczono na rozwój ośrodka dla niewidomych
dzieci. Dodatkowo za każdą przebiegniętą
przez zawodników pętlę (dystans ok. 3,3
km) płacił sponsor. W tym roku 426 zawodników przebiegło łącznie ponad 1200
okrążeń – co przy stawce 20 zł za okrążenie dało kwotę ponad 24 000 zł.
Niedawno obchodziliśmy Dzień Dziecka. W kategorii dzieci w ŁGB wyróżnia
się szczególnie dziesięcioletnia Julia Bubrowska (foto poniżej), która w ostatnim
czasie z niemal każdych zawodów, w któ-

rych staruje przywozi puchar. Ciekawostką
jest, że Julia przebiegła wraz z tatą dystans
10 km w Biegu Łomianek, ale niestety nie
mogła być oficjalnie sklasyfikowana ze
względu na zbyt młody wiek.
Łomiankowska Grupa Biegowa obchodziła w czerwcu swoje trzecie urodziny.
Z tej okazji był tort i życzenia dalszego rozwoju i skutecznego propagowania aktywności ruchowej jaką jest bieganie wśród
mieszkańców Łomianek. ŁGB przekształciła się w Stowarzyszenie i jego pierwszym
działaniem było zorganizowanie ogólnodostępnych warsztatów biegowych. Pod
okiem trenera Pawła Różańskiego, można było dowiedzieć się (w teorii i praktyce) jak wzmocnić siłę biegową, by biegać
szybciej, efektywniej i czerpać z tej aktywności więcej satysfakcji.
Pamiętajcie, warto trenować z ŁGB przed
III Sztafetowym Biegiem w Łomiankach, który odbędzie się 7 października.
Polecamy!
A.M.

Terminy treningów i aktualności ŁGB:
www.biegwlomiankach.pl
oraz na FB / biegwlomiankach
REKLAMA
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O CO CHODZI Z TYM BIEGANIEM?

> MŁODZI – ZDOLNI

CEL: ZOSTAĆ ZAWODOWĄ TENISISTKĄ
marzony cel i zostać zawodową tenisistką. Dlatego oprócz zajęć na korcie z rakietą poświęca
dużo czasu treningowi ogólnorozwojowemu na
warszawskiej AWF. Jej ulubioną formą rozgrzewki przed treningiem tenisowym są akrobacje na
klubowej trampolinie.
Pomimo godzin spędzonych na korcie Nelli nie
odpuszcza nauki. Choć nie przepada za matematyką, to i tak co roku, przynosi świadectwo z wyróżnieniem. Jak tylko uda się znaleźć wolną chwilę pomiędzy treningami chętnie gra na pianinie
i ogląda Harry Potter'a. Jej ulubioną zawodniczką
jest oczywiście Agnieszka Radwańska.
Jak mówi trener zawodniczki: „Wyniki przychodzą, kiedy gra cały «team» – zawodnik, trener,
rodzice i klub”. Dlatego życzymy Nelli i Frajda
Łomianki wytrwałości i dalszych sukcesów!

T
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NELLI WITKOWSKA – to zdolna i dobrze zapowiadająca się 12-letnia tenisistka z Łomianek. „Wytrwałość, praca, cierpliwość” to
motto tej przemiłej nastolatki.
Mimo młodego wieku, może już poszczycić się
zwycięstwami w kilkunastu turniejach rozgrywanych w całej Polsce. Swoją przygodę z tenisem zaczęła w wieku 7 lat, ale już jako 4-latka
dopingowała swojego brata na treningach. Na
co dzień od kilku lat trenuje w łomiankowskim
Klubie Tenisowym Frajda pod okiem świetnego szkoleniowca Piotra Kopcia. Swoją formę szlifuje również w światowej sławy szkole
tenisa Sanchez-Casal w Barcelonie, gdzie grywały takie sławy jak Marija Szarapowa, czy Andy
Murray. Jak sama twierdzi: przed nią jeszcze
bardzo dużo ciężkiej pracy, żeby osiągnąć wy-
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TUTORING,
Jak sprawić, by uczniowie zaangażowali się w naukę? Jak zachęcić
ich, by wzięli odpowiedzialność za
swoje wybory? Co zrobić, by relacje między nauczycielem i uczniem
służyły rozwojowi wszystkich zainteresowanych? I w końcu: jak przekształcić system, by nie blokował
potencjału uczniów? Odpowiedzi
na te pytania poszukuje wielu dyrektorów szkół. W Liceum Niepublicznym nr 43 im. Lotników Amerykańskich znaleziono odpowiedź:
tutoring – metoda dydaktyczna,
która ma długą historię, a jednak
wciąż jest niezmiernie innowacyjna. Od roku klasy pierwsze pracują
w naszym liceum właśnie tym systemem.

TUTORING
– WYJAŚNIENIA SŁÓW
KILKA.

uczniowie są dobrze zmotywowani,
świadomie podchodzą do własnej
nauki i efektywnie planują swój czas.
Oto pierwsze wrażenia po wprowadzeniu tego rozwiązania do naszej
szkoły:
– Jestem bardzo zadowolona ze
spotkań indywidualnych, to naprawdę czas tylko dla ucznia i tutora… Stuprocentowe skupienie
na drugiej osobie…
– Podoba mi się, że nauczyciel może
dostosować poziom nauczania do
ucznia – jeśli coś już umiem, mogę
robić trudniejsze zadania; jeśli nie
– dostaję dodatkowe działania do
rozwiązania i pomoc nauczyciela… Jest pełna indywidualizacja…
– Na początku trudno było się przestawić, teraz jest już OK. Bardzo
doceniam to, że mogę skupić się na
moich pasjach. Bardzo ważny jest
też dla mnie kontakt z tutorem – najważniejsze jest to, że mnie bardzo
skutecznie motywuje, a poza tym
udzielił mi naprawdę ważnych rad
dotyczących wyboru rozszerzenia.

FILOZOFIA ZMIAN

Zapytać można, po co taka rewolucja? Jaka jest filozofia tej zmiany?
Szkoły Polskiego Stowarzyszenia
Promocji Oświatowych od lat podążają ścieżką innowacji pedagogicznych: obserwujemy nowe
trendy i weryfikujemy, co jest efektywne. Wypracowaliśmy już szereg
rozwiązań – w liceum pojawiły się
dodatkowe godziny i przedmioty,
dokonaliśmy wielu zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,
stosujemy ocenianie kształtujące.
Cały czas jednak szukaliśmy systemu
kładącego nacisk na czynniki, które
według wielu badań mają największy wpływ na efektywną naukę. Należą do nich przede wszystkim:
• przenoszenie odpowiedzialności
za własną naukę z nauczyciela na
ucznia, czyli doprowadzenie do
sytuacji, kiedy to uczniowi zależy
na zdobywaniu wiedzy. Trudne?
Bardzo trudne w realizacji, ale nie
niemożliwe. Pierwszym krokiem
jest odpowiedni sposób motywacji, a tę zapewnia:
• relacja – od wielu lat pisze się,
że najważniejszym czynnikiem
wspierającym proces uczenia
się są pozytywne relacje między
uczniem a nauczycielem; system
tutoringowy takie relacje stawia
na pierwszym miejscu;

NAJLEPSI UCZĄ SIĘ U NAS ZA DARMO!

• regularna informacja zwrotna –
czyli informacje od nauczyciela
przekazane w spokojnej, przyjaznej atmosferze: co uczeń już
osiągnął, co jeszcze przed nim,
w jaki sposób może dążyć do
celu; jest to wspólna refleksja nauczyciela i ucznia nad celami edukacyjnymi i nad rozwojem ucznia
w różnych sferach.
Połączeniem tych wszystkich czynników jest tutoring: to system bardzo wymagający, ale przynoszący
wymierne korzyści. Jesteśmy pewni, że dzięki jego wprowadzeniu
w naszym liceum zaistnieje realna
możliwość dostosowania ścieżki
edukacyjnej do specyficznej sytuacji każdego ucznia.
Widocznym przejawem zmian jest
u nas przede wszystkim system blokowy zajęć, czyli nauka bez dzwonków z łączeniem treści przedmiotowych, np. języka polskiego, zajęć
artystycznych i wiedzy o kulturze,
czy matematyki i informatyki. Rewolucja dotyczy też nauki języków:
każdy uczeń uczy się języka obcego (języka angielskiego i drugiego

języka) na poziomie odpowiadającym jego umiejętnościom i wśród
młodzieży o podobnych kompetencjach językowych.
Dyrekcja i nauczyciele wciąż rozwijają swoje kompetencje i modyfikują szczegółowe rozwiązania.
Cieszymy się, że nasze liceum może
zaproponować młodym ludziom
coś naprawdę innowacyjnego
i wartościowego.

TUTORING
– JAKIE PRZYNOSI
KORZYŚCI?

• kształcimy uczniów, którzy myślą
samodzielnie, są odpowiedzialni
za swoje wybory, potrafią przedstawiać swoje poglądy i bronić
własnego zdania;
• nauczyciele nie tylko przekazują
wiedzę, ale wspierają uczniów
w realizacji ich planów i marzeń,
• szkolną rzeczywistość tworzą
u nas zaangażowani uczniowie
i nauczyciele, między którymi
tworzą się pozytywne relacje.
Natalia Boszczyk
Nauczycielka języka polskiego

REKLAMA

Tutoring to metoda w edukacji, która na pierwszym miejscu stawia zindywidualizowany kontakt między
nauczycielem (tutorem – z łaciny
opiekun) a uczniem, czyli w najprostszym ujęciu: uczeń zdobywa
wiedzę pod okiem nauczyciela-mistrza. To właśnie starożytne źródła
tego podejścia: osoba mistrza charakteryzuje się wiedzą oraz doświadczeniem i w życzliwej relacji wspiera
ucznia w zdobywaniu wiadomości
i kształtowaniu umiejętności.
W jaki sposób przekłada się ta idea
na szkolną rzeczywistość naszego
liceum? Uczniowie zdobywają wiedzę podczas zajęć blokowych, a dodatkowo każdy z nich jest objęty
opieką nauczyciela-tutora. Podczas
spotkań tutorskich uczniowie ustalają cele swojej nauki, poznają własne mocne strony, zastanawiają się
nad swoim, nie tylko naukowym,
rozwojem.
Szczególnie ważna jest tu relacja,
jaka tworzy się podczas tych regularnych spotkań między nauczycielem
a jego podopiecznym – jej podstawą
musi być pozytywna komunikacja,
a także obustronne zaufanie. Z drugiej strony – relacja ta ma służyć
rozwojowi, a zatem nie może stać
się przyjacielskim „poklepywaniem
po plecach”. To wielkie wyzywanie
dla uczniów, ale przede wszystkim
dla nauczycieli – jak wspierać, a zarazem stawiać jasne granice i motywować do nauki? W naszym liceum
nie baliśmy się podjąć tego wyzywania, a pierwsze efekty już widać:

CZYLI LICEUM
W INNOWACYJNEJ FORMIE.
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NIERUCHOMOŚCI
Tanio sprzedam działkę ponad 600 m (samosiejki)
blisko rzeki (3 km) przy Puszczy Białej. Za Wyszkowem. Jest prąd i woda. Tel. 692-704-416
PRACA
Szukam pracy w księgowości w Łomiankach
i okolicy – tel. 502-830-238
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
OCIEPLENIA – RENOWACJE – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI – tel. 513-123-894
WODA-STOP izolacje, hydroizolacje, iniekcje –
gwarancja – tel. 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek
– tel. 509-972-412
USŁUGI OGRODNICZE – tel. 604-831-024
HYDRAULIK z Łomianek. Gazowe-hydrauliczne od A do Z. Tel. 502-625-400
Malowanie budynków i elewacji, renowacja,
gwarancja – tel. 789-262-387
Ocieplanie budynków, gwarancja
– tel. 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
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dorośli, młodzież. Izabela Suska
tel. 572-712-552

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.
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
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tel. 603 299 772
reklama@lomianki.info
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POMOC PSYCHOLOGICZNA
PSYCHOTERAPIA

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

