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SERCE I SZTUKA

Kiedy pytam dlaczego medycyna i jak to się zaczęło
pan Jan zaczyna swoją opowieść.
Urodziłem się w 1940 roku w Warszawie, w lecznicy
pani profesor Aliny Zawadzkiej-Różyłło, specjalistki
ginekologii operacyjnej. Pani Alina była żoną prof.
Edwarda Rużyłły – twórcy polskiej szkoły interny
i matką prof. Witolda Rużyłły – pioniera kardiologii
inwazyjnej.

stytutu Kardiologii w Aninie. I tam zostałem na dłużej,
czyli od 1980 do 2006 roku z krótką przerwą na roczny
pobyt w Manchesterze.
To był czas kiedy kształtowała się polska kardiochirurgia. Świetnie pokazano to w filmie „Bogowie”,
w którym doktor Jan odegrał ważną rolę jako jeden
z głównych konsultantów medycznych produkcji.
SZTUKA
Malarstwo towarzyszy doktorowi od studiów.
Zresztą, tak jak kardiologia i medycyna są z nim od
urodzenia, tak zdolności plastyczne otrzymał po ojcu,
który też trochę malował. Dowodem na to jest wiszący w gabinecie nad biurkiem trójkątny rysunek pokazujący stan polskiego lotnictwa przed wybuchem
wojny. Wart obejrzenia.
ciąg dalszy na str. 11

Co się stało z matką?
Moja mama przeszła szlak obozowy. Z Pawiaka przewieziono ją do Auschwitz, potem
do Ravensbruck i Buchenwaldu, z którego
po wojnie wróciła do Polski. Ojciec, jego brat
i wuj zginęli w Auschwitz..

GITARZYSTA | olej na płótnie

Pan Jan jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem, specjalistą z zakresu kardiochirurgii i chirurgii
ogólnej. Pracował w Klinice Torakochirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc pod kierownictwem prof.
Leona Manteuffela-Szoege – twórcy polskiej torako
i kardiochirurgii, w Szpitalu Wolskim oraz w Wythenshawe Hospital (Oddział Kardiochirurgii) w Manchesterze. Przez wiele lat był adiunktem w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie, pełnił
tam również stanowisko zastępcy kierownika Kliniki.
Ostatnio był zatrudniony w Poradni Kardiochirurgicznej Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Instytutu Kardiologii w Aninie jako konsultant kwalifikacji
do zabiegów operacyjnych i prowadzenia chorych
po zabiegach operacyjnych. Lekarz i artysta.

Czyli kardiologia była panu pisana od
urodzenia.
Chyba tak. Ale na początku nie było to
tak oczywiste. Pierwsze dwa lata spędziłem na Pawiaku jako najmłodszy
więzień.
Moi rodzice poznali się w Wołkowysku
(dzisiejsza Białoruś). Ojciec Bolesław
był lotnikiem i w 1939 r. został oddelegowany do Francji po odbiór silników do polskich
samolotów. Na wieść o wybuchu wojny wrócił przez
Zaleszczyki do Polski. Wszyscy uciekali, a on wrócił.
Dopiero po powrocie ożenił się z mamą
i rozpoczął działalność konspiracyjną
w grupie związanej z generałem Stanisławem Bułakiem-Bałachowiczem. Trwało to
krótko. Wkrótce został aresztowany, podobnie jak jego brat Władysław – student
Politechniki Warszawskiej i przez Pawiak
wywieziony do Auschwitz. Dwa miesiące
po moim urodzeniu aresztowano matkę
razem ze mną i osadzono na Pawiaku.
Przebywałem tam dwa lata, po czym za
sprawą brata mojej mamy, doktora Miklaszewskiego, wykupiono mnie z Pawiaka.
Mieszkałem potem do końca wojny w Krakowie i w Tenczynku pod Krakowem, a po
wyzwoleniu przenieśliśmy się do Bielska
Białej. Tam zdałem maturę i zacząłem studia na Śląskiej Akademii Medycznej. Po III
roku przeniosłem się na studia w Warszawy i mieszkałem u dziadka, przedwojennego oficera, który wojnę przeżył w oflagu
w Woldenbergu (obecnie Dobiegniew).

MEDYCYNA
Czy młody student medycyny wie od razu, że będzie
chirurgiem? Kiedy pojawia się pewność dotycząca
wyboru ścieżki życiowej.
Zawsze interesowałem się biologią. I jak teraz na to
patrzę to od wczesnej młodości ciągnęła mnie medycyna. Jedna z kuzynek studiowała medycynę i zabrała
mnie na ćwiczenia z dermatologii, na które przyszła
piękna dziewczyna chora na łuszczycę, której nie da
się wyleczyć. Nie mogłem się z tym pogodzić. Myślałam sobie wtedy, może ja zostanę lekarzem i wymyślę
na to lekarstwo. I tak to się zaczęło.
A chirurgia – kiedy to przyszło?
Po zakończeniu studiów rozpocząłem 2-letni staż. To
był bardzo dobry sposób kształcenia lekarzy, umożliwiał świadomy wybór specjalizacji. Spodobała mi się
chirurgia i tak już zostało. Instytut Gruźlicy na Płockiej
potrzebował kogoś młodego do zespołu kardiologicznego. Zostałem przyjęty i pracowałem tam do 1973
r. Potem przeniosłem się do oddziału chirurgicznego
Szpitala Wolskiego pod kierunkiem prof. Sitkowskiego, a następnie, wraz z zespołem, przeszliśmy do In-
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TANIEC KOLORÓW | olej na płótnie

ARABIA FELIX | olej na płótnie

Czy człowiek ma potrzebę wyrażania siebie poprzez sztukę? Być może wykonywany zawód nie
wystarcza do spełnienia się, albo dostarcza tylu
emocji, że czasem trzeba skupić się na innych
działaniach? Postanowiłam sprawdzić, dlaczego
kardiochirurg, człowiek bardzo zajęty i zaangażowany w swoją pracę, maluje i rzeźbi.
A tak naprawdę zachwyciłam się jedną z prac,
którą Jan Herburt-Heybowicz pokazał w 2016 r. na
pierwszej wystawie „ARTystyczne Łomianki”, przygotowanej przez Stowarzyszenia Pracownia Łomianki. Był to „Arabia felix”.

3

CO Z TERENAMI PO ZAKŁADACH DRZEWNYCH?
Podczas VI Sesji Rady Miejskiej obradowano na temat planowanego zakupu nieruchomości po byłych Zakładach Drzewnych przy ulicy Warszawskiej.
Nieruchomość jest zlokalizowana w centrum Łomianek, na osiedlu Łomianki Prochownia ma powierzchnię 15 951 m2.
Gmina mogła skorzystać z możliwości pierwokupu za kwotę 724,50 zł / m2 – czyli całość około 11,5 miliona złotych. Zakup miał być dokonany z "wolnych
środków". Po zakupie działki przez gminę, na jej terenie miały powstać, po konsultacji z mieszkańcami, obiekty użyteczności publicznej.
Rada Miejska większością głosów wyraziła zgodę na nabycie przez gminę nieruchomości, przeciwna była część radnych z otoczenia byłego burmistrza.
O komentarz tematu poprosiliśmy burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak, radnych: Tomasza Henryka Dąbrowskiego, Marcina Etienne, Michała Naftyńskiego
oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Łomianki Prochownia. Otrzymane odpowiedzi publikujemy poniżej.
Burmistrz
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Kiedy dostałam informację o możliwości
skorzystania z prawa pierwokupu działki przy Warszawskiej 122, wiedziałam,
że to dla Łomianek szansa na rozwój, na prawdziwe
Centrum Miasta, na nowoczesne Łomianki. Byłam
pewna, że taką szansę musimy wykorzystać, dać
mieszkańcom możliwość zdecydowania, czego potrzebują w centralnej, wspólnej przestrzeni. Bardzo
chciałam, żeby Łomianki „poszły” do przodu...
Prawo pierwokupu to konieczność podejmowania
błyskawicznych, trudnych decyzji. To wyścig z czasem,
weryfikacją, procedurami. To konieczność sprawdzenia każdego szczegółu, żeby mieć pewność zminimalizowania ryzyka niemal do zera. To była kosztowna
inwestycja, ale wiedziałam, że warta swojej ceny. Mój
zespół pracował non stop, sprawdzając wszystkie dokumenty, akty notarialne, księgi wieczyste, finanse
stron umowy, ewentualne zagrożenia i ich obciążenia
hipoteczne, w końcu nasze możliwości. Możliwości
finansowe Gminy. Kiedy byliśmy pewni, że budżet to
wytrzyma bez szkody dla planowanych i koniecznych
inwestycji – poprosiłam Radę Miasta o zwołanie sesji,
o przedyskutowanie i „zielone światło” dla skorzystania z prawa pierwokupu. Byłam pewna tej decyzji, tym
bardziej, że mieszkańcy podeszli do niej naprawdę entuzjastycznie, to dawało siłę.
W trakcie sesji Rady Miasta wypowiedzieli się Radni,
ale także przedstawiciel Inwestora, który był Stroną
umowy. Mimo przedstawionych przez Inwestora zagrożeń, Rada Miasta zagłosowała na „Tak”. Po sesji
walczyliśmy o skorzystanie z prawa pierwokupu, które
umożliwiała nam warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości (działki). Inwestor zapewne widział naszą
determinację już, gdy zwoływałam sesję łomiankowskich radnych. W trakcie sesji przedstawiciel Inwestora
albo próbował wprowadzić radnych i zgromadzonych
mieszkańców w błąd, albo wspólnicy nie byli szczerzy
wobec niego. Przedstawiciel Inwestora mówił o zagrożeniach dla Łomianek, wynikających ze skorzystania
z prawa pierwokupu, choć – jak się później okazało
na podstawie dokumentów – już poprzedniego dnia
Strony rozwiązały umowę, co uniemożliwiło gminie
Łomianki skorzystanie z tego prawa. Poinformował
nas o tym notariusz, gdy poprosiliśmy o wyznaczenie
terminu podpisania aktu prawa pierwokupu... Dalszy
komentarz wydaje się zbędny.
Radny Marcin Etienne
Podczas VI Sesji Rady Miejskiej, radni
dali burmistrz "zielone światło" do skorzystania z prawa pierwokupu działki
zlokalizowanej w centralnej części Łomianek. Niezabudowana działka o powierzchni 16
tys. m2 to miejsce po dawnych Zakładach Drzewnych.
Szansa, przed jaką stanęliśmy rozpaliła nadzieje wielu
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mieszkańców naszej gminy. Tu bowiem mogłaby powstać inwestycja celu publicznego. Żłobek? Ratusz?
Klub Seniora? Rozległy teren umożliwiłby posadowienie wszystkich wymienionych obiektów. O konkretne
przedsięwzięcia planowaliśmy zapytać mieszkańców.
Koszt gruntu opiewał na kwotę 11,56 mln. Inwestycja
sfinansowana miała być z wolnych środków. W najmniejszym stopniu nie wpłynęłaby więc na deficyt
budżetowy i zaplanowane gminne inwestycje. Zastosowany wybieg proceduralny inwestora, wyłączył
możliwość gminy do pierwokupu gruntu. Dziś pozostaje jedynie, podziękować burmistrz za podjętą próbę jego pozyskania.
Radny Michał Naftyński
„Już był w ogródku, już witał się z gąską;
Kiedy skok robiąc wpadł w beczkę wkopaną” pisał Adam Mickiewicz.
Ostatnia nadzwyczajna sesja rady miejskiej pokazała, że w Łomiankach te słowa wciąż są
aktualne. Pewien deweloper zamiast podpisać oficjalną umowę z gminą dogadał się z poprzednią władzą
w sposób nieformalny, po czym bazując na obietnicach zainwestował własne pieniądze w nieswoją
nieruchomość. Nieruchomość, którą chciał kupić,
a władza samorządowa miała nie robić problemów.
Niestety dla niego nowa władza nie kontynuowała
idei poprzedniej ekipy i zdecydowała się skorzystać
z prawa pierwokupu, które jej przysługuje. Na sesji
rady był lament, zgrzytanie zębów, groźby. Rada poparła Urząd Miasta i dała zgodę na zakup przez gminę nieruchomości. Ostatecznie sprzedawca wycofał
ofertę, więc sprawa utknęła.
Jaka nauczka? Łaska Pańska na pstrym koniu jeździ, w związku z powyższym warto pamiętać, żeby
grać w otwarte karty i nie załatwiać z gminą biznesów
w sposób nieformalny. Transparentność jest w tym
przypadku podstawową wartością.
Dariusz Dąbrowski
Przewodniczący Zarządu Osiedla Prochownia
Mieszkańcy osiedla Łomianki Prochownia przeżywają
kolejną odsłonę zmagań o zagospodarowanie terenu
tzw. Zakładów Drzewnych. Warto przypomnieć, że
miały one swój początek już w roku 2012, kiedy to firma PRIMA BUD Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, które zmierzały
do zagospodarowania terenów o pow. ponad 3 ha,
położonych przy ul. Warszawskiej 122. Sposób w jaki
się to odbędzie ma kluczowe znaczenie dla standardu
życia mieszkańców osiedla. To bowiem w jego sercu
zaplanowano przedsięwzięcie o bardzo dużej intensywności, zupełnie niedostosowane do charakteru
otoczenia w jakim ma zaistnieć.
Mieszkańcy Prochowni nigdy nie byli przeciwni nowym koncepcjom zagospodarowania tego silnie zdekapitalizowanego obiektu, zlokalizowanego niemal

w całości na gruntach będących własnością Skarbu
Państwa. Domagali się jednak takich rozwiązań, które nie będą kolidowały z funkcjami spokojnego dotąd
osiedla, o zabudowie mieszkalnej. Mimo zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców wobec forsowanych
koncepcji zagospodarowania terenu należącego do
MPPD S.A., w sierpniu 2013 r., ówczesny burmistrz T.
Dąbrowski wydał decyzję o warunkach zabudowy,
która w pełni zaspokajała aspiracje inwestora. Była
ona jednak całkowicie sprzeczna z oczekiwaniami
mieszkańców ale co ważniejsze, niezgodna z prawem. Fakt ten udowodniono najpierw przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a później przed
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
W tych okolicznościach wspomniany burmistrz postanowił zmienić strategię, nadal wspierając inwestora kosztem mieszkańców. Najpierw wprowadził do
nowego studium zmiany, pozwalające na powstanie
wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, a później przygotował przykrojony na miarę oczekiwań dewelopera plan miejscowy. Działania te otworzyły drogę
do realizacji koncepcji budowy dużego obiektu, który
nigdy nie uzyskał akceptacji mieszkańców.
Następnie w początku 2019 r. doszło do sprzedaży gruntów pod planowaną inwestycję. Notariusz
prowadzący sprzedaż powiadomił nową już Panią
burmistrz o przysługującym jej prawie pierwokupu
gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa. Ta,
po konsultacjach z Radą Miejską Łomianek, która
stosowną uchwałą zapewniła środki budżetowe na
wykup, podjęła decyzję o zakupie. Trzeba tu przypomnieć, że mówimy tu o transakcji dotyczącej jedynie
ok. połowy terenów należących do MPPD S.A.
Mieszkańcy odetchnęli z ulgą. Wydawało się, że
decyzje podjęte przez nich w ostatnich wyborach
przynoszą wymierne efekty. Wreszcie, nowe już
władze, zaczęły myśleć w kategoriach interesu
publicznego. Co więcej zapowiadają konsultacje
społeczne, dotyczące przyszłego sposobu zagospodarowania, tego tak ważnego dla wszystkich
mieszkańców Łomianek terenu.
Niestety, jak się dowiadujemy w ostatniej chwili, transakcja sprzedaży została unieważniona (sic!). Czyżby
strony uczestniczące w transakcji nie wzięły pod uwagę konsekwencji wynikającej z faktu zmiany władz,
które w wyniku krytycznej ich oceny przez mieszkańców odeszły w niebyt i nie mają już wpływu na dalszy
bieg wydarzeń. Czyżby zaskoczyła je decyzja o skorzystaniu z prawa pierwokupu i zgodnego z interesem
publicznym zagospodarowania terenu dawnych „Zakładów Drzewnych”?
Ta sprawa będzie miała zapewne swój ciąg dalszy.
Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że władze Łomianek
nie ustaną w staraniach o pozyskanie tych terenów,
w dobrze pojętym interesie mieszkańców.
Radny Tomasz Henryk Dąbrowski – brak odpowiedzi

NAGRANIA VIDEO SESJI RADY MIEJSKIEJ
znajdziesz na www.LOMIANKI.INFO
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CHIŃSKIE PRZYSŁOWIA
OSTATECZNY ARGUMENT
W dwa miesiące po wyborach na jednym z łomiankowskich portali społecznościowych ukazała się taka refleksja: „Pani Burmistrz Łomianek!
zaczynam żałować, że na Panią głosowałam, pomimo próśb i telefonów do Urzędu ulicą Kościelna
Droga nie da się przejechać”.
Wygląda na to, ze autorka tak sobie wyobraża
działanie władz samorządowych: ktoś w urzędzie
notuje telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców
na temat niezbędnych inwestycji, a następnie
przedstawia je burmistrzowi. Burmistrz, popijając kawę, zapoznaje się z tym wykazem i wysyła
w odpowiednie miejsca koparki oraz spychacze.
Tymczasem minęły dwa miesiące i mimo telefonów efektu nie ma – Kościelna Droga jak była
dziurawa, tak nadal jest, więc na Facebooku pojawia ostateczny argument – ostrzeżenie o utracie poparcia wyborczego.
Ja mam nadzieję, że nasza burmistrzyni co jakiś
czas zadaje sobie ważne pytanie o zasadniczy
cel swojego urzędowania i że za każdym razem
udziela sobie jednoznacznej odpowiedzi: moim
nadrzędnym celem jest realizowanie zamierzeń,
zgodnie z programem i obiektywnymi możliwościami, a nie zdobywanie laików na Facebooku
i wygranie kolejnych wyborów. Bo różnica mię-

dzy złym a dobrym burmistrzem (prezydentem/
premierem) polega na tym, że dla tego pierwszego najważniejsze jest jak najdłuższe trwanie na
urzędzie i sukces w kolejnych wyborach (i temu
podporządkowuje swoje działania), a dla drugiego – konsekwentna realizacja planu, dobro miasta i jego mieszkańców (co wcale nie wyklucza
sukcesu wyborczego).
Bez odwagi i konsekwencji
nie zostaniesz dowódcą.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ARESZTOWANIA
W TRZECIĄ ROCZNICĘ.
Trzy lata temu, 28 stycznia 2016 r. w Centrum Kultury w Łomiankach odbyła się uroczysta gala, podczas której burmistrz Tomasz Dąbrowski wyróżnił
tytułem Przyjaciela Łomianek m.in. Bartłomieja M.
(ówczesnego rzecznika prasowego MON) oraz Radosława O. (ówczesnego członka Zarządu Polskiej
Grupy Zbrojeniowej, a wcześniej kandydata na
radnego Łomianek z komitetu Tomasza Dąbrowskiego). Dokładnie w trzecią rocznicę tego wydarzenia – 28 stycznia 2019 Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało aresztowania Bartłomieja M.
i Radosława O. pod zarzutem powoływania się na
wpływy i czerpanie z tego korzyści majątkowych.
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Nie wiadomo, czy zbieżność dat jest przypadkowa. Wiadomo natomiast, że inni Przyjaciele Łomianek mogą się czuć zaniepokojeni lub
zdegustowani.
Trzy razy pomyśl, zanim coś zrobisz,
a nie będziesz żałował swych czynów.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
METREM DO ŁOMIANEK?
Dobra wiadomość dla najmłodszych. Władze
Warszawy przygotowują nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ramach tych prac opracowano
plan systemu transportowego. Jest w nim rekomendacja przedłużenia I linii metra o trzy
przystanki do UKSW przy ul. Wójcickiego. Na
razie wszystko opatrzone jest zastrzeżeniem, że
opracowanie nie jest jeszcze wiążącym stanowiskiem, ale taki kierunek myślenia o przyszłości
wygląda dla mieszkańców Łomianek (szczególnie tych młodszych) optymistycznie. Jeśli mogą
być trzy przystanki, to dlaczego nie miałyby być
cztery – do ul. Brukowej w Łomiankach?
Każda podróż zaczyna się
od pierwszego kroku.
Juliusz Wasilewski

U SIĄSIADÓW ROSNĄ CENY ZA WYWÓZ ODPADÓW

W tym roku w wielu gminach aglomeracji warszawskiej wzrosły stawki za wywóz odpadów komunalnych (segregowanych jak
i zmieszanych). W niektórych te wzrosty są dopiero zapowiadane. Podwyżki wynoszą często 100% poprzedniej ceny...

To w dużej mierze efekt podwyższenia opłaty
środowiskowej, którą muszą ponosić firmy wywożące śmieci, a która wzrosła z 70 zł za tonę śmieci
segregowanych w 2013 r. do kwoty 170 zł w 2019 r.,
a w 2020 r ma wynieść 270 zł.
Wpływ na to ma też zapewne zaostrzenie przepisów unijnych dotyczące przetwarzania odpadów.
W 2020 r. miasta i gminy będą musiały wykazać
recykling odpadów komunalnych na poziomie
50%, a za niedopełnienie przepisów nakładane
będą kary. Unia Europejska wymaga zwiększenia
efektywności selekcji odpadów, a tymczasem segregacja nie zawsze przebiega jak powinna, tak na
poziomie gospodarstw domowych, jak i firm, które
zbiórką i dalszym przetwarzaniem odpadów mają
się zajmować.
Na przestrzeni lat okazało się, że mieszkańcy
produkują więcej śmieci niż szacowały firmy zajmujących się odbiorem i przetwarzaniem odpadów, dlatego podpisywane z gminami wieloletnie
kontrakty na wywóz śmieci okazały się dla tych firm
niekorzystne. Firmy te wolały zrywać umowy i płacić za to kary niż je kontynuować na niekorzystnych
dla siebie warunkach.
Produkujemy coraz więcej odpadów, jednak odpowiedzialność za to ponoszą także producenci żywności. Konsumenci nie mają wpływu na to w jaki
sposób opakowywane są produkty, które kupują. Ważne jest więc, by wprowadzić rozszerzoną
odpowiedzialność producenta, która będzie wpierać
samorządy i być może wpłynie na ograniczenie produkcji opakowań, a tym samym zmniejszenie ilości
odpadów, które wytwarzają gospodarstwa domowe.

Obecnie przepisy stanowią, że gospodarka śmieciowa gmin musi się samofinansować, co w praktyce oznacza, że koszty systemu odbioru odpadów z gospodarstw domowych mają być pokryte
z opłat wnoszonych przez mieszkańców.
Opracowywana przez Ministerstwo Środowiska nowelizacja ustawy o porządku i czystości
w gminach zakłada, by samorządy mogły dopłacać mieszkańcom do opłat za śmieci. To mogłoby choć trochę odciążyć gospodarstwa domowe
w konieczności płacenia podwyższonych opłat za
wywóz odpadów. Jednak nie wiadomo kiedy i czy
te zmiany wejdą w życie.
W perspektywie długofalowej potrzebne jest też
tworzenie infrastruktury do wykorzystania surowców wtórnych, by ich przetwarzanie było opłacalne.
Obecnie jedynie 40% odpadów opakowaniowych odebranych jest przekazywana do dalszego recyklingu. Z opakowań szklanych przekazuje się do recyklingu 56%.
Na początku roku w Izabelinie odbyła się konferencja dotycząca odpadów komunalnych w aglomeracji warszawskiej. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele m.in.: głównego inspektora ochrony
środowiska, zarządu województwa mazowieckiego,
Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwa
Środowiska, wójtowie i burmistrzowie gmin i miast
aglomeracji warszawskiej. Rozmawiano o narastającym problemie, proponowano też jego rozwiązania,
szukano szans na współpracę, która mogłaby ograniczyć koszty gospodarki odpadami.
Wójt gminy Izabelin zwróciła uwagę, że jedynym
długofalowym rozwiązaniem problemu odpadów

jest ograniczenie ich produkcji. Jednak brak jest
działań zachęcających do ograniczenia wytwarzania śmieci przez gospodarstwa domowe.
Opłaty za śmieci wzrosły już w kilku gminach
w naszym powiecie, pozostałe gminy zapowiadają podwyżki w najbliższym czasie.
W Izabelinie od 1 lutego 2019 r. mieszkańcy płacą
29 zł/os. za odpady segregowane, 58 zł/os. za niesegregowane. Podobnie w Starych Babicach – 29 zł/
osobę za segregowane, 62 zł/os. niesegregowane.
W gminie Leszno obecne opłaty to 10 zł/os. za
segregowane, 18 zł/os. niesegregowane, jednak zapowiedziane są podwyżki 100% w drugim kwartale
bieżącego roku, a nie wykluczona jest też kolejna
podwyżka w ciągu roku). W Ożarowie Mazowieckim
wywóz smieci kosztuje 15 zł/os. za segregowane, 26
zł/os. za niesegregowne. Prawdopodobnie sytuacja
zmieni się w połowie roku, kiedy ogłoszony zostanie
nowy przetarg na wywóz odpadów. W sąsiednim
Czosnowie mieszkańcy obecnie płacą 10 zł/os. segregowane, 17 zł/os. niesegregowane, ale od marca
opłata ma wzrosnąć. Od pierwszego marca problem
będą mieli mieszkańcy Konstancina-Jeziorny. Firma
odbierająca odpady chce zerwać umowę, która miała
obowiązywać do końca 2020 roku. Firma woli zapłacić
1,5 miliona złotych kary z tego tytułu.
Do jakich stawek wzrosną opłaty w Łomiankach jeszcze nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że
oprócz nieuniknionej podwyżki Urząd zaproponuje
jakieś rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie
obciążeń związanych z odbiorem odpadów.
/am

Z OSTATNIEJ CHWILI: 3 marca w ICDS, o godzinie 18.00 odbędzie się „Spotkanie w sprawie zagospodarowania i odbioru odpadów”.
Zapis video jego przebiegu znajdziecie na www.LOMIANKI.INFO.
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JĘZYK POZA KONTROLĄ
Mowa nienawiści i hejt to zjawiska, które „wżarły” się w nasze umysły.
Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że każdy, kto choć raz brał udział w de-

bacie publicznej, stał się ofiarą hejtu czy mowy
nienawiści. Internet, graffiti na murach, transparen-

ty radykalnych środowisk o „islamskich najeźdźcach”
czy wreszcie zwykle, choć w swej zapalczywości i zawziętości niezwykle, słowne przepychanki na forach
czy w portalach społecznościowych – to tylko niektóre przykłady słownej agresji, z którą świadomi tego
lub nie, spotykamy się na co dzień.
Mowa nienawiści w socjologii i językoznawstwie
to takie wypowiedzi, które mają obrażać, poniżać grupy i jednostki (np. przedstawicieli tych
grup) z powodów od nich niezależnych: płeć, wyznanie, kolor skóry, narodowość. Osobom tym przypisuje się jakąś cechę, na podstawie stereotypu.
Dobrym przykładem będzie mówienie o kimś, że
„jest pazerny, bo jest Żydem”. To tak, jakby bycie
Żydem determinowało jednocześnie bycie osobą
chciwą. Wniosek: wszyscy Żydzi są pazerni. Bzdura!
Choć bez wątpienia wyznawcy judaizmu w Polsce
nie mają lekko i są jedną z najczęściej atakowanych
grup społecznych/ wyznaniowych. Hejt dla porównania, jest pojęciem szerszym, w którym mieści się
mowa nienawiści. Jest to po prostu agresja słowa,

wypowiedzi wulgarne, obrażające czy wyszydzające kogoś.

Ani mowa nienawiści, ani hejt nie są zjawiskami
nowymi. Od zawsze ludzie się obrażali i atakowali
swoich przeciwników. Robili to jednak w wąskich
grupach. Internet bez wątpienia przyczynił się do
tego, że słowne atakowanie drugiej osoby stało się
publiczne. Jest to szczególnie niebezpieczne dla

dzieci i młodzieży, która znaczną część swojego dnia
spędza właśnie w sieci. Niejednokrotnie słyszeli-

śmy o brutalnych atakach młodych ludzi na ich
rówieśników, które często prowadziły do prawdzi-

wych tragedii.
Mowa nienawiści w największym stopniu dotyka:
mniejszości seksualne, mniejszość romską, żydowską, osoby czarnoskóre, Muzułmanów i mniejszość
ukraińską. W kontekście wydarzeń, które od dawna
rozgrzewają i dzielą społeczeństwa, niezwykle ciekawa jest językowa sytuacja „uchodźcy”. Na forach internetowych słowo to prawie w ogóle nie funkcjonuje
w swoim „słownikowym” znaczeniu, czyli człowieka
uciekającego przed wojną. Z forów tych wyłania się
również dość przygnębiający obraz: uchodźcy to dzika fala, która zaleje wkrótce całą Europę. Przykre jest
i to, że wiele środowisk skrajnie radykalnych, a także
niestety niektóre ugrupowania polityczne, dodatkowo

podsycają tę atmosferę grozy, przytaczając co
chwila pojedyncze przypadki morderstw, gwał-

tów czy kradzieży dokonywanych przez wspomnianych wcześniej uchodźców. My odbieramy to nie jako
pojedyncze incydenty, ale jako codzienność krajów,
które otworzyły dla przybyszów z państw ogarniętych
wojną swoje granice.

Mowa nienawiści czy hejt obecna jest również
„u nas”, na naszym lokalnym podwórku. Nie

trzeba długo szukać. Wybory samorządowe, budowa
kolejnych bloków w Łomiankach, wszelkie możliwe
działania władzy – to najczęściej komentowane na
łomiankowskich forach tematy. Wielu internautów
wychodzi z założenia, że nieistotne jest co się na-

pisze, ważne, aby wywołało to skrajne wręcz

emocje. Trzeba przyznać, że niektórym udaje się to
doskonale. Szczególnie agresywne słowne zachowania mogliśmy obserwować podczas ostatniej kampanii wyborczej. O dziwo, to nie sami kandydaci obrzucali się błotem, a raczej ich wyborcy. Z jednej strony
czytaliśmy o niekompetencji, z drugiej o kolesiostwie
i niedotrzymanych obietnicach – nie będziemy analizować, ile prawdy było w tych komentarzach, bardziej z pewnością w oczy czytelników rzucała się
zajadłość i nieskrywana nienawiść. W tym przypadku nie mieliśmy oczywiści do czynienia z typową
mową nienawiści, był to zwykły hejt.
Im szybciej uświadomimy sobie, że słowa mają
wielką moc, tym dla nas lepiej. Zajadłość i słowne
okrucieństwo niektórych użytkowników Internetu
jest wręcz przerażające, a czyny do których zdolni
są posunąć się Ci ludzie niejednokrotnie prowadzą do tragedii. Powinniśmy wiedzieć, że choć

powszechnie uważa się, że w Internecie jesteśmy
anonimowi, w gruncie rzeczy wcale tak nie jest. Polska policja ma w swoich strukturach komórki odpowiedzialne za śledzenie Internetu pod kątem wpisów
o charakterze pedofilskim oraz mowy nienawiści. Coraz częściej agresywnych internautów dotyka czujne
oko sprawiedliwości.
Reasumując, coraz częściej posługujemy się

obraźliwymi formułami językowymi, ponieważ
one spowszedniały, nasza wrażliwość na nie
się stępia. Przełamywane są kolejne tabu językowe.

Dochodzi do tego, że w obliczu śmierci nie brakuje
obelżywych wpisów pod kątem osoby zmarłej, tak
jak miało to miejsce po ataku na prezydenta Gdańska
w ostatnich tygodniach.
Ilu pytanych, tyle pomysłów na walkę z hejtem w sieci, tak naprawdę dopóki nie nauczymy się empatii

i nie oderwiemy się od zakorzenionych w naszych głowach stereotypów, nie uwolnimy się
od mowy pogardy. Warto pamiętać, że zmienianie
rzeczywistości najlepiej zacząć od siebie…
Ola Majewska

SZKOŁY MARZEŃ – PRZYSZŁOŚĆ ŁOMIANEK

fot: freepik.com

Miałem piękny sen. Śniło mi się, że jedna młoda rodzina z Gdyni postanowiła
osiedlić się w Łomiankach. Ona jest
chirurgiem, on wykłada informatykę
na politechnice. Mają dwoje dzieci,
które za rok pójdą do szkoły.
Planują osiedlić się w Łomiankach.
Chcą, żeby ich dzieci rozpoczęły edukację
właśnie w tym mieście. Łomianki znane są w Polsce z tego, że mają najlepszą
edukację na poziomie podstawowym
w Polsce. Dużo młodych rodzin, które
chce nowocześnie kształcić swoje dzieci
wybiera właśnie Łomianki. Stało się tak,
bo samorząd tego niewielkiego miasta
podjął kilka lat temu uchwałę o lokalnej
reformie oświaty i rzucił wyzwanie Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.
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Władze Łomianek zachowując wszelkie narzucone odgórnie podstawy programowe zaczęły zmieniać swoje szkoły. Szkoły, które zgodnie z prawem są
ich własnością i za które odpowiadają
przed swoimi mieszkańcami. Łomianki
zmieniając szkoły wzorowały się na modelu fińskim.
Oczywiście nie wprowadziły go w sposób pełny, ale wykorzystały to co w nim
najcenniejsze i najbardziej nowatorskie.
Uczniowie w łomiankowskich szkołach
uczą się myśleć, analizować, wyciągać
wnioski, podejmować decyzje, a nie bezmyślnie wkuwają gigabajty bezużytecznych informacji. W szkołach nie zadaje się
prac domowych. Dzięki temu nauczyciele
nie muszą sprawdzać czy uczniowie je
odrobili. Sprawdziany i klasówki należą
również do rzadkości. W zasadzie jest ich
tylko tyle ile wymaga tego Kuratorium.
W łomiankowskich szkołach wiedzę
zdobywa się prowadząc dyskusję z nauczycielami i innymi uczniami. Dzięki
temu, że nie zadaje się prac domowych uczniowie po lekcjach mają czas
na rozwijanie pasji i zabawę. Młodzież

każdego ranka przychodzi do szkoły
wypoczęta i chętna do kolejnej porcji
gimnastyki umysłowej.
Cała Polska przeciera oczy ze zdumienia. Nie zadają prac domowych, nie odrabiają lekcji i dostają się do najlepszych
szkół średnich, a potem z wyróżnieniami
kończą studia i osiągają sukces w nauce,
sztuce, biznesie? Tego nie można zrobić
bez nauki w domu.
Zgadza się! Ale kto powiedział, że
uczniowie w Łomiankach nie uczą się
w domu? Uczą się i to jeszcze jak. Nie odrabiają obowiązkowo zadanych lekcji, jak
to ma miejsce gdzie indziej, ale uczą się
dużo i efektywnie. Każdy uczeń rozwija
swoją pasję. Pasją jednego jest biologia
innego fizyka, jeszcze innego języki obce.
Nikt im nie narzuca ile i czego. Nauczyciele zachęcają i pokazują swoim podopiecznym jak ciekawe może być zdobywanie wiedzy, jaką to może dawać frajdę,
a uczniowie w to wchodzą.
Gmina wydaje ogromne środki na
kształcenie nauczycieli i nowoczesne
programy. Pensje nauczycieli w Łomiankach są najwyższe. W związku z czym do

Łomianek ciągną najwięksi zapaleńcy
z otwartymi umysłami, najlepsi nauczyciele. Na początku nikt nie wierzył w tą
lokalną reformę. Ministerstwo przyglądało się uważnie, Kuratorium robiło kontrole i starało się znaleźć dziurę w całym.
Jednak okazało się, że wszystko jest robione zgodnie z prawem. Teraz są plany,
żeby model łomiankowski wprowadzić
w całej Polsce.
To wszystko wydarzyło się, bo ludzie
w Łomiankach zrozumieli, że jakość edukacji nie podnosi się przez wznoszenie
kolejnych budynków szkolnych. Odkryli,
że wsparcie edukacji przez samorząd nie
polega tylko na zakupie papieru xero
i przeprowadzaniu remontów. Pojęli, że
coś innego, ważniejszego wpływa na
jakość nauczania. I skupili się przede
wszystkim na tym.
Chcę, żeby mój sen się ziścił, chcę żyć
w takim mieście, zrobię wszystko, żeby
za kilka lat Łomianki, w kwestii edukacji, były wzorem dla całej Polski. To jest
możliwe, a samorząd jest najlepszym
miejscem do reformowania edukacji.
Michał Naftyński
profesjonalny marzyciel,
zawodowy optymista, rajca miejski

> > > > www.facebook.com/edukacjawlomiankach
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PŁYWALNIA W ICDS

Łomiankowska pływalnia w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Staszica 2, według ostatnich
statystyk, odnotowuje rocznie około 170 000 wejść. Co trzecie
wejście zapewniają dzieci i młodzież w ramach zorganizowanych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozalekcyjnych.

CO. GDZIE, KIEDY?
POLECAMY!

2.03
2.03, g.15
2.03, g.19
3.03, g.18
8.03, g.20
9-10.03
10.03, g.18
12.03, g.20
15.03, g.20

Większość odwiedzających pływalnię ICDS to osoby prywatne (ponad 110 000 wejść), ale odbywają się tam też zorganizowane zajęcia
przedszkolne i szkolne (około 58 000 wejść). W ramach zajęć prowadzona jest nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z łomiankowskich
przedszkoli (również ze społecznych i prywatnych) i szkół podstawowych
(od klasy 0 do 3 włącznie). Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ICDS.
Ponadto na basenie odbywają się zajęcia Wychowania Fizycznego
i tzw. SKSy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łomiankach, Szkoły
Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz innych placówek prywatnych
i społecznych z Łomianek i Warszawy.
Na łomiankowskiej pływalni odbywają się ponadto treningi zawodników reprezentacji Polski w Pięcioboju Nowoczesnym – prowadzone
przez Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego.
W ofercie ICDSu znajduje się też Akademia
Pływania, czyli zajęcia
grupowej nauki i doskonalenia pływania dla
dzieci od 4 roku życia.
Klub UKS V Łomianki
prowadzi treningi pływackie dla dzieci i młodzieży, oraz szkolenie
Masters dla dorosłych.
Dostępny jest też aqua
aerobic i zajęcia z nurkowania.
Od wielu lat na łomiankowskiej pływalni odbywa się – cieszący się dużym
zainteresowaniem – cykl zawodów Grand Prix Łomianek w pływaniu.
CENY BILETÓW na pływalnię są zróżnicowane w zależności od godziny
wstępu i wynoszą za 45 minut 9 lub 8 złotych za bilet normalny oraz 6 lub 5
złotych za bilet ulgowy. CENY KARNETÓW oscylują od 50 do 222 złotych.
Obowiązują zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora, honorowane są też karty FitProfit, MultiSport oraz OK System.
W ramach wejścia na pływalnię można skorzystać ze zjeżdżalni wodnej, brodzika dla dzieci, urządzenia do masażu strumieniowego
oraz sauny fińskiej.
Informacje o wszystkich zajęciach i atrakcjach można uzyskać w kasie pływalni na I piętrze ICDS oraz pod numerem tel. 22 751 04 74.

> > > > www.icds.pl < < < <

17.03, g.15
18.03, g.20
18.03, g.20
18.03, g.18
22.03, g.15
22.03, g.20
23.03, g.14
29.03, g.14
29.03, g.20
30.03

4.04, g.20
5.04, g.20
7.04, g.19

– XIII Grand Prix Łomianek w Pływaniu o Puchar Burmistrza
Łomianek – styl grzbietowy – pływalnia ICDS
– Teatrzyk dla dzieci„H2O, to jest to”, ICDS,
organizator Centrum Kultury
–„Grzegorz Dolniak – stand-up” –
CENTRUM KULTURY
– Mecz I Ligi Koszykówki Kobiet
SMS PZKosz Łomianki I – SKK Polonia – Hala ICDS
– Koncert – Elvis z tulipanem. Big Stanley's Band
– LEMON TREE
– III Otwarty Turniej Judo Amatorów
i Masters Nastula Judo CUP
– Hala ICDS
– Przedstawienie„Matka, żona, kochanka”
– CENTRUM KULTURY
– K oncert – Muniek i Przyjaciele – JAZZ CAFE
– Koncert /impreza – The Beatles & muza
z epoki w wykonaniu The Liverpool
– LEMON TREE
– Akademia odkrywcy im. Tony Halika
–„Przez mongolskie stepy”
– CENTRUM KULTURY
– K oncert – Katarzyna Groniec "Ach!"
– JAZZ CAFE
– Stand-up – Tomasz Jachimek – SPOT
–D
 yskusyjny Klub Książki
– Kristin Hannah "Słowik"
– BIBLIOTEKA PUBLICZNA
– Scena Zaułek – Łukasz Majewski, Wojtek
Gęsicki – CENTRUM KULTURY
– Koncert / impreza – Urodziny Johnny'ego Casha
z Simon&Simon! – LEMON TREE
– Teatr dla dzieci –„Sklep z zabawkami”
– CENTRUM KULTURY
– Kabaret Młodych Panów "To jest chore"
– CENTRUM KULTURY
– Koncert – Henry No Henry
– singer-songwriter, indie-folk
– LEMON TREE
– XIII Grand Prix Łomianek
w Pływaniu o Puchar Burmistrza
Łomianek – styl klasyczny
– pływalnia ICDS
– Koncert Edyta Geppert
– Kocham Cię Życie – JAZZ CAFE
– Koncert – Natalia Kwiatkowska
najlepsza Polska wokalistka bluesowa 2018 – LEMON TREE
– Koncert – Damskie Granie
– Lenda/Kozub – LEMON TREE

________________________
CENTRUM KULTURY, ul. Wiejska 12a, www.kultura.lomianki.pl, 22 751 35 02
LEMON TREE, ul. Zachodnia 38, www.lemondabrowa.pl, 798 110 522
ICDS, ul. Staszica 2, www.icds.pl, 22 751 04 74
BIBLIOTEKA PUBLICZNA, www.biblioteka.lomianki.pl, 22 751 32 23
SPOT, ul. Warszawska 55, www.spot-lomianki.pl, 507 222 672
GALERIA ŁOMIANKI, ul. Brukowa 25, www.galerialomianki.pl, 22 209 86 51
JAZZ CAFE, ul. Warszawska 69, www.jazzcafe.com.pl, 22 751 41 12

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

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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WYBORY2019
ZARZĄDÓW OSIEDLI I RAD SOŁECKICH

Druga połowa lutego minęła w Łomiankach
pod znakiem wyborów. W dziewięciu sołectwach i czternastu osiedlach wybieraliśmy swoich przedstawicieli, którzy mają być bezpośrednim „kontaktem” między mieszkańcem osiedla,
a Urzędem Miejskim.
W tym roku, niejednokrotnie ku zdziwieniu organizatorów i urzędników obsługujących zebrania, wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem. Rekordowa
frekwencja, aż ponad 130 osób, była w sołectwie Dziekanów Polski, mieszkańcy Kiełpina stawili się w liczbie
ponad 120 osób, a na zebranie osiedla Dąbrowy Leśnej przyszło ponad 100 osób.
Gorzej było na osiedlu Łomianki Trylogia, Dąbrowa
Rajska czy Kępa Kiełpińska – tam wybory nie mogły
się odbyć ze względu na zbyt niską frekwencję, która

musiała wynosić minimum 25 osób. Na tych osiedlach zebrania „wyborcze” zostaną zorganizowane
ponownie.
Wybory „uzupełniające” odbędą się też w Łomiankach Centralnych, gdzie nie udało się wyłonić przewodniczącego/cej, ze względu na równą największą
liczbę głosów oddanych na więcej niż jednego kandydata/kandydatkę.
Na każdym z zebrań były obecne władze Łomianek:
burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak lub wiceburmistrz Paweł Bohdziewicz lub wiceburmistrz Witold Gawda. Była to okazja by zakomunikować swoje
lokalne bolączki, dopytać o najbliższe inwestycje
i plany. Mieszkańcy chętnie z tej możliwości korzystali. Urzędnicy zapowiadali powrót do idei dialogu
z przedstawicielami sołectw i osiedli, do wsłuchiwa-

nia się w ich głos. Czynione są już w tym kierunku
pierwsze kroki – przywrócono cykliczne i regularne
spotkania z radami i zarządami, symbolicznie oddano klucze do osiedlowych tablic informacyjnych, które zostały przywłaszczone przez poprzednie władze.
Tak mieszkańcy, jak i ich byli i nowi przedstawiciele,
wyrazili nadzieję, że współpraca będzie rzeczywista,
a nie „pozorna”, że spotkania z burmistrz Łomianek
nie ograniczą się, jak to było ostatnimi laty, tylko do
spotkań przed wyborami samorządowymi.
Generalnie czuć, że mieszkańcy mają nadzieję, że
coś się zmieni po ostatnich latach umniejszania znaczenia, pomijania de facto przez władze głosu osiedli
i sołectw.. Są duże oczekiwania. Wiele pracy przed
Urzędem i radnymi, by tym oczekiwaniom sprostać.
/ red.

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE

Sołectwo DZIEKANÓW BAJKOWY

Sołectwo DZIEKANÓW LEŚNY

Sołectwo DZIEKANÓW NOWY

Monika Wenda – Sołtys, Agnieszka Krakowiak,
Anna Sikora-Czabanowska, Tomasz Gąsiorowski

Jarosław Suski – Sołtys, Ewa Pacholak,
Agnieszka Swatowska, Zbigniew Mucha

Krystyna Salwowska – Sołtys, Jan Nowicki,
Wojciech Zieliński, Zbigniew Wojcieski

Sołectwo DZIEKANÓW POLSKI

Sołectwo KIEŁPIN

Sołectwo KĘPA KIEŁPIŃSKA

Henryk Zieliński – Sołtys, Tomasz Klepacki,
Katarzyna Dzierżak-Sopińska, Ilona Pawluk

Paweł Stasiak – Sołtys, Eliza Gossa,
Janina Płatek, Marcin Grygułło

Brak wymaganej frekwencji.
Kolejny termin: 12.03.2019, g. 18, Szkoła Podstawowa nr 3,
ul. Staszica 2

Sołectwo ŁOMIANKI CHOPINA

Sołectwo ŁOMIANKI DOLNE

Sołectwo SADOWA

Marcin Kwasiborski – Sołtys, Katarzyna Rojecka,
Agnieszka Wichniewicz-Lewandowska, Wojciech Kucia

Ewa Krzyżowska – Sołtys, Anna Zwoniarska,
Ewa Radowska-Piwiszkis, Andrzej Mikołajczyk

Alicja Siemianowska – Soltys, Ewa Grzybek,
Barbara Markowska, Celina Nowosielska
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WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WYBORÓW ZOBACZ NA:

ZARZĄDY OSIEDLI

Osiedle BURAKÓW

Osiedle DĄBROWA LEŚNA

Osiedle DĄBROWA RAJSKA

Agnieszka Szczurek – przewodnicząca Zarządu,
Jerzy Serzysko, Zbigniew Więckowski, Adam Matysiak

Zbigniew Dziubiński – przewodniczący Zarządu,
Agata Wrześniak, Ewa Szymczak, Antoni Brożyna

Brak wymaganej frekwencji.
Kolejny termin: 7.03.2019, g. 18, Szkoła Podstawowa nr 2,
ul. Partyzantów 31

Osiedle DĄBROWA ZACHODNIA

Osiedle ŁOMIANKI BACZYŃSKIEGO

Osiedle ŁOMIANKI CENTRALNE

Katarzyna Sicińska – przewodnicząca Zarządu,
Aneta Szlupowicz, Ludwika Gutowska, Wojciech Berger

Łukasz Kowalski – przewodniczący Zarządu,
Maciej Piórkowski Mariusz Sołtysiak, Alina Skurska

Natalia Orlecka, Bartłomiej Orlecki, Arkadiusz Krawczak,
Robert Krawczak | Wybory przewodniczącej/cego:
4.03.2019, g. 18, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73

Osiedle ŁOMIANKI GÓRNE

Osiedle ŁOMIANKI MAJOWE

Osiedle ŁOMIANKI PROCHOWNIA

Iwona Kamińska-Bajek – przewodnicząca Zarządu,
Anna Zdyb, Marcin Kolwas, Dariusz Kniołek

Wanda Kuczera – przewodnicząca Zarządu, Bożena
Celińska, Paweł Kuczera, Patryk Kossakowski

Dariusz Dąbrowski – przewodniczący Zarządu,
Lidia Kisielnicka, Piotr Kowalczyk, Michał Frankowski

Osiedle ŁOMIANKI STARE

Osiedle ŁOMIANKI PAWŁOWO

Osiedle ŁOMIANKI TRYLOGIA

Aleksandra Szmit – przewodnicząca Zarządu,
Zofia Krajewska, Teresa Ostapiuk, Mirosława Borzęcka

Jarosław Lewandowski – przewodniczący Zarządu,
Anna Wypych, Wacław Puk, Jan Kozera

Brak wymaganej frekwencji.
Kolejny termin: 14.03.2019, g. 18, Centrum Kultury,
ul. Wiejska 12a

UWAGA!
DRUGI TERMIN WYBORÓW:
Osiedle ŁOMIANKI CENTRALNE
4.03.2019, g. 18, Szkoła Podstawowa nr 1
Osiedle DĄBROWA RAJSKA
7.03.2019, g. 18, Szkoła Podstawowa nr 2
Osiedle ŁOMIANKI POWSTAŃCÓW

Osiedle ŁOMIANKI RÓWNOLEGŁA

Paweł Słpuski-Kartaczowski – przewodniczący Zarządu,
Hanna Wacikowska, Marek Bogusz, Paweł Bogdański

Jerzy Jaworski – przewodniczący Zarządu,
Joanna Zabłodzka Łudzeń, Anna Zając,
Marta Herynowska

Sołectwo KĘPA KIEŁPIŃSKA
12.03.2019, g. 18, Szkoła Podstawowa nr 3
Osiedle ŁOMIANKI TRYLOGIA
14.03.2019, g. 18, Centrum Kultury

WWW.LOMIANKI.INFO oraz FACEBOOK.COM/LOMIANKI.INFO
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> MŁODZI – ZDOLNI

SNOWBOARDOWA PASJA
OLIWIA WOŹNIAK to 15-letnia mieszkanka
Łomianek, uczennica gimnazjum im. Ignacego Domeyki, zawodniczka Klubu KS Spójnia Warszawa.
Swoją przygodę ze snowbordem zaczęła 8 lat temu
po, niemiło wspominanym, złamaniu nogi na nartach. Po zaleczeniu kontuzji dzięki instruktorowi Michałowi, z którym do tej pory utrzymuje kontakt, zamieniła dwie deski na jedną i zaraziła się freestylem.
Poważniej jazdę na snowboardzie – jazdę alpejską, czyli slalom i slalom gigant – trenuje od lutego
2018 roku. Jak sama mówi: Trochę późno, ale dopiero
wtedy tak naprawdę dowiedziałam się, że można trenować ten sport cały rok, nie tylko zimą.

W sezonie 2018 –
bez większych sukcesów – wystartowała
dwa razy w pucharze Polski. Potem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży zajęła szóste i ósme miejsce, natomiast
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży – pierwsze.
Jak sama twierdzi, te małe sukcesy dały jej dużo
motywacji: Trenowałam zawzięcie cały rok, także latem, na pumptracku i na górce asfaltowej na Stadionie Narodowym, na longboardzie i cruiserze. Zdarzało
się, że już o 5 rano byłam na desce oraz po szkole znów.
Chciałabym za to też podziękować mojej babci, która
mnie cały czas motywowała i wstawała ze mną tak
rano tylko po to, żeby mnie zawieźć na Powiśle.
Latem Oliwka zdobyła 1 miejsce na Mistrzostwach
Mazowsza na pumptracku oraz 1 miejsce na Mistrzostwach Mazowsza w slalomie na longboardzie.
W tym sezonie zimowym udało jej się zdobyć 3
miejsce w Pucharze Polski w Gigancie oraz 2 miejsce
w Pucharze Europy w kategorii Big Air.
– Wierzę, że moja przygoda ze snowboardem
dopiero się zaczyna. Moim najbardziej aktualnym
celem jest dostanie się do Kadry Narodowej Snow-

boardcross, natomiast celem wybiegającym w przyszłość, a zarazem wielkim marzeniem jest pojechanie
na Igrzyska Olimpijskie. Wierzę, że to się uda dzięki
zawzięciu, ciężkim treningom, pomocy trenerów,
a szczególnie wsparciu mamy, która jeździ ze mną
po całej Polsce wspierając mnie psychicznie i jest dla
mnie niezastąpioną mamą, trenerem i menadżerem.
Oliwka pasjonuje się też kitesurfingiem, lubi spędzać czas z przyjaciółmi i rodziną, z bratem grać
w piłkę oraz gotować. – Bardzo nie lubię siedzieć
w miejscu i nic nie robić – mówi.

Oliwii życzymy spełnienia marzeń i kolejnych sukcesów na zawodach w kraju i za granicą.
Jako, że snowboard jest sportem bardzo widowiskowym, a perspektywy sportowe Oliwii są obiecujące, zapraszamy do kontaktu (tel. 692339530)
firmy chcące zostać sponsorem naszej łomiankowskiej zawodniczki!
/ red.
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10 LAT UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
28 stycznia 2019 r Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach uroczyście świętował dziesięciolecie
swojej działalności. Na uroczystość licznie przybyli słuchacze uniwersytetu oraz zaproszeni goście:
przedstawiciele władz samorządowych Łomianek, dyrektorzy Centrum Kultury oraz Biblioteki, MBS-u,
przedstawiciele organizacji senioralnych. Były torty, kwiaty, życzenia dalszej owocnej działalności...
Spójrzmy co przez te 10 lat działo
się w UTW. Co osiągnięto. Jakie są
plany i zamierzenia.
Działo się i dzieje dużo. Jak w każdym uniwersytecie odbywają się cyklicznie wykłady z różnych dziedzin
jak historia, filozofia, polityka, psychologia, historia sztuki, ochrona zdrowia
i profilaktyka zdrowotna. Są wykłady
o kinie i teatrze, o muzyce. Wykłady
prowadzą najczęściej pracownicy naukowi wyższych uczelni oraz innych
placówek naukowych- bardzo często
wybitni specjaliści w swoich dziedzinach. W ciągu 10 lat odbyło się ponad
300 wykładów. Na początku działalności UTW prowadził kursy kompute-
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rowe, w których wzięło udział
120 osób
Dla miłośników literatury
jest Dyskusyjny Klub Książki,
który działa już 7 lat a spotkania odbywają się co miesiąc.
Dużą popularnością słuchaczy
cieszą
się spotkania
Klubu
Podróżnika, wycieczki
turystyczne, zwiedzanie Warszawy
z przewodnikiem,
zwiedzanie wystaw
muzealnych, wyjścia do teatrów warszawskich.
UTW przywiązuje dużą wagę

do stymulowania sprawności intelektualnej i fizycznej
W swojej ofercie proponuje
warsztaty treningu pamięci, gimnastykę rehabilitacyjno-usprawniającą, aqua
aerobic, jogę. W ciągu 10
lat odbyło się 1200 godzin
gimnastyki rehabilitacyjno-usprawniającej. Organizo-

wane były i są ciekawe warsztaty
psychologiczne odpowiadające na
potrzeby uczestników. Przy uniwersytecie aktywnie działa koło
brydżowe.
Aktywna jest także grupa malarska, która ma już na swoim koncie
kilka wystaw. Od 28.01.2019 w CK
można obejrzeć wystawę pasteli
a w marcu kolejną wystawę w ICDS.

W 2019 roku UTW ma w planach
rozszerzenie oferty o warsztaty fotograficzne, zorganizowanie pleneru malarskiego i fotograficznego.
Większość zajęć odbywa się w Centrum Kultury.
Sądzimy, że każdy może znaleźć
coś interesującego dla siebie w ofercie UTW, zachęcamy do zainteresowania się, uczestnictwa w ogólno-dostępnych wykładach, kontaktów.
Aby zostać członkiem Uniwersytetu
należy wypełnić Deklarację Członkowską i wpłacić 50 zł jako opłatę
wpisową. W trakcie uczestnictwa
pobierane są opłaty semestralne
w wysokości 80 zł/semestr..
Zachęcamy do odwiedzania strony
internetowej www.utw.lomianki.pl,
gdzie znajdą Państwo aktualne informacje o zajęciach, działaniach
oraz imprezach organizowanych
w ramach UTW
UTW jest organizacją pożytku
publicznego i można 1% podatku
przeznaczyć na jego wsparcie podając w deklaracji podatkowej nr
KRS 0000337794
Elżbieta Juźwiak

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA: FACEBOOK.COM/LOMIANKI.INFO

SERCE I SZTUKA

ciąg dalszy ze str. 3

nawet sporo ludzi. Prace pana
doktora były również pokazywane w Łodzi na dorocznych
wystawach malarstwa lekarzy
oraz dwukrotnie na wystawie
ARTystyczne Łomianki.
Z gabinetu przechodzimy do
pracowni. I tutaj kolejne prace, ukończone lub czekające na ostatnie dotknięcie
pędzla. Sztalugi, papier, drewniane tabliczki, ceramika. A na prawie każdej pracy motyw człowieka.
Siadając do sztalug nie wiem co z tego wyjdzie, nie
mam pomysłu na obraz, to przychodzi w chwili kiedy
zaczynam. Ale zawsze, z każdej pracy, w bardziej lub
mniej widoczny sposób wychodzi człowiek. On interesuje mnie najbardziej.
I właśnie człowieka widzę w obrazach pana doktora.
Nawet jeśli go tam nie ma to jest, jako motyw przewodni, opiekun, duch, przyjaciel lub przeciwnik.

płaskorzeźba w gipsie

W gabinecie obrazy, zdjęcia i książki są wszędzie.
Pani Małgorzata – żona doktora przyznaje, że mąż
w wolnym czasie czyta, maluje lub słucha muzyki. Dwóch koncertów Chopina mógłbym słuchać
przez całą dobę – tak mam – dodaje pan Jan. Żona
doktora porządkuje i oprawia wszystkie prace. Jest
ich w sam raz tyle, żeby zorganizować sporą wystawę. Miniatury, rysunki, oleje, pastele, gipsowe płaskorzeźby.
Zawsze maluję z głowy, nie znoszę plenerów i odwzorowania tego co widzę przed sobą. Po to jest
fotografia, która oddaje chwilę a obraz to proces,
umysł, wyobraźnia. Najpierw muszę poczekać co
podpowie mi wyobraźnia, a potem maluję co przyjdzie do głowy.
Pytam o wystawy. Przecież tyle różnorodnych
prac nie może leżeć w pudełkach, trzeba je pokazywać. Pani Małgosia przypomina, że jedna
wystawa kiedyś była. Zorganizowali ją przed laty
w Kokko Art, u Maliny Kokoszczyńskiej. Przyszło

Moje spotkanie ze sztuką doktora Jana powoli dobiega końca. Po raz kolejny upewniam się, że warto
było zorganizować 3 wystawy prac łomiankowskich
artystów – amatorów. Na pewno jest jeszcze miejsce
i potencjał na kolejną wystawę. A jeżeli ona będzie,
to prace pana doktora powinny ponownie na niej
zagościć.
Państwu Małgorzacie i Janowi Herburt-Heybowiczom dziękuję za rozmowę, pyszną herbatę i wprowadzenie w tajemnicze światy medycyny i sztuki.
Sylwia Maksim-Wójcicka

RADA SENIORÓW
PRZYSZŁOŚĆ
i RADA MŁODZIEŻOWA JAKA
MARKETU NA BACZYŃSKIEGO

W łomiankowskim Urzędzie Miejskim, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ruszają prace nad powołaniem łomiankowskiej RADY SENIORÓW oraz reaktywacją RADY MŁODZIEŻOWEJ. O informację na ten
temat poprosiliśmy wiceburmistrza ds. społecznych – Witolda Gawdę.

Łomianki nie należą do miejscowości najszybciej się starzejących. Naszą
demograficzną różnorodność poprawiają sprowadzający się do nas nowi
mieszkańcy, najczęściej rodziny z małymi dziećmi. Niemniej populacja seniorów systematycznie się powiększa. W tej chwili stanowi ona ok. 20%
mieszkańców.
Wbrew obiegowym opiniom, jest to społeczność dość aktywna organizacyjnie. Na terenie Łomianek działają cztery organizacje senioralne: Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Stowarzyszenie Absolwentów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Łomiankach, Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Liczną grupę seniorów zrzesza też Stowarzyszenie Nasze Łomianki
i Związek Kombatantów.
To co wyróżniało Łomianki, nie tylko zresztą w obszarze spraw senioralnych, to podziały i brak współpracy poszczególnych środowisk. Każda z wymienionych organizacji prowadziła swoją własną aktywność, do wyjątków
należały wzajemne zaproszenia, nie mówiąc o wspólnych przedsięwzięciach. Do tego można dodać inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
przychodni na ul.Szpitalnej i mamy obraz braku sensownego wykorzystania
licznych inicjatyw ma rzecz osób starszych.
Żeby te działania skoordynować i zapewnić sprawny przepływ informacji
utworzona zostanie Rada Seniorów
4 lutego z inicjatywy wiceburmistrza ds. społecznych odbyło się spotkanie
przedstawicieli pięciu organizacji zrzeszających seniorów. Postanowiono
rozpocząć prace nad powołaniem takiej Rady.
Przykłady z innych miast, np z poznańskiej organizacji tego typu, pokazują, że najlepiej sprawdzają się reprezentacje wyłonione przez poszczególne
stowarzyszenia. Taki też wariant będzie przedmiotem dyskusji na kolejnym
spotkaniu, które odbędzie się już w gronie samych organizacji. Następnym
krokiem będzie praca nad statutem Rady.
Równolegle rozpoczęły się przygotowania do powołania Rady Młodzieżowej. Taka inicjatywa pojawiła się wśród młodych ludzi przed kilkoma laty,
została jednak zignorowana przez władze. Dziś wracamy do tego projektu.
Witold Gawda

Na początku marcu ma zostać zamknięty sklep Carrefuor. Właściciel terenu ma
plany, by na jego miejscu wybudować blok mieszkalny. Część mieszkańców osiedla przy ulicy Baczyńskiego jest tym zaniepokojona. Zebrano około 200 podpisów pod petycją wnoszącą o niedokonywanie zmian dotyczących terenu pod
obecnym marketem. Stanowisko Zarządu Osiedla Baczyńskiego oraz Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej publikujemy poniżej...
Mieszkańcy Osiedla Baczyńskiego są zaniepokojeni planami Zarządu Łomiankowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, znakomita większość jest przeciwko budowie kolejnego bloku. Niestety nikt z Zarządu ŁSM nie zdecydował się na rozmowę z mieszkańcami. Obecnie brakuje miejsca na odpowiedni plac zabaw, małe boisko, nie wspominając o braku
miejsc parkingowych i parkowaniu wzdłuż ulicy, co utrudnia swobodne poruszanie się
po ulicach. Ponadto sklep jest tu bardzo potrzebny i przynosi spółdzielni dochody.
Nie chcemy wikłać się w kredyt na budowę bloku. Zarząd osiedla Baczyńskiego jest przeciwny tej inwestycji.
Łukasz Kowalski
Przewodniczący Zarządu Osiedla Baczyńskiego w Łomiankach

Umowa najmu pawilonu przy ul. Baczyńskiego 30 z Carrefour Polska została zawarta
na czas określony do dnia 31 marca 2019 r. Firma Carrefour poinformowała nas w pierwszej połowie grudnia 2018 r., że nie wyraża chęci przedłużenia umowy najmu poza ten
termin. Zarząd Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłosił w listopadzie 2018 r.
przetarg na wynajem pawilonu po Carrefour. Termin składania ofert minął 10 grudnia
2018. Do spółdzielni nie wpłynęła żadna oferta. W lutym 2019 r. ponownie ogłosiliśmy
przetarg na wynajem pawilonu, termin składania ofert to 7 marca 2019 r. Jeśli ponownie
nie wpłynie żadna oferta Spółdzielnia rozpocznie działania w celu wybudowania na tym
miejscu budynku mieszkalnego w lokalami użytkowymi na parterze. Teren ten był zakupiony przez Spółdzielnię jako teren mieszkalny, 12 lat temu przekwalifikowany został
na użytkowy. Wszelkie starania ŁSM dotyczące zmiany przeznaczenia terenu na mieszkalno-użytkowy nie znalazły uznania u poprzednich władz Łomianek, mimo, że innym
podmiotom bardzo chętnie zmieniano plany zagospodarowania.
W roku 2017 Walne Zgromadzenie Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęło uchwałę zobowiązującą Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni do realizacji inwestycji
na terenach własnych lub uzyskanych w celu pozyskiwania środków na remonty naszych zasobów.
Janusz Piotrowski
Prezes Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY – ULOTKI – PLAKATY
BROSZURY – WIZYTÓWKI – KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY
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STUDIO GRAFICZNE
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e: nawias @ pracownia.net

t: 603 299 772
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ZAFASCYNOWANI
PIŁKĄ
ALE NIE TYLKO...
W łomiankowskim ICDS odbyło się spotkanie zawodniczek, zawodników i przyjaciół Akademii Piłkarskiej
Janusza Domaradzkiego.
Przy licznie zgromadzonej
publiczności – zawodnicy Akademii i ich rodziny – Janusz
Domaradzki zaprezentował historię i dokonania klubu oraz
aktualne trenujące drużyny i kadrę trenerską APJD. Sami młodzi
zawodnicy chwalili się zdobytymi pucharami i wyróżnieniami.
Zaprzyjaźniona grupa gimnastyczek (podopieczne trenerki
Beaty Rybak) dała pokaz swoich
umiejętności. Zawodnicy APJD
udowodnili też, że pasjonują
się nie tylko sportem, grając na
swoich ulubionych instrumentach. Na koniec wystąpił sztukmistrz piłki Dawid Pajor.
Dokonania i zapał młodych sportowców docenili radna Magdalena
Cłapińska, radny Marcin Etienne oraz wiceburmistrz Witold Gawda, który życzył zawodnikom i Akademii kolejnych sukcesów.

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
po SZKOLE PODSTAWOWEJ oraz po GIMNAZJUM

27.03.2019 r., środa, godz. 18.00

na DZIEŃ OTWARTY
w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym
im. Karola Wojtyły w Łomiankach, ul. Staszica 2

www.lolomianki.edu.pl
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA: FACEBOOK.COM/LOMIANKI.INFO
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TWÓJ LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU W ŁOMIANKACH
– JAK GO WYBRAĆ?
Lekarz pierwszego kontaktu to przewodnik pacjenta po systemie ochrony
zdrowia, to on wystawi skierowanie na badania, do sanatorium czy do
szpitala. Dlatego warto wybrać lekarza prowadzącego zarówno dla siebie
jak i rodziny. Taka deklaracja to wiele korzyści.

> > > >

www.cmp.med.pl

< < < <

go lekarza czy jednej pielęgniarki, ale z usług
dowolnego lekarza internisty czy pediatry lub
lekarza rodzinnego oraz z usług wszystkich
pielęgniarek zatrudnionych w danym oddziale.
Lekarza rodzinnego, pielęgniarkę i położną można zmienić bezpłatnie dwa razy
w roku, wypełnienie deklaracji zajmuje tylko
3 minuty.
Deklarację taką można wypełnić w wybranym oddziale Centrum Medycznego CMP, lub
w domu i wypełnioną złożyć w wybranym
oddziale. Deklaracja jest dostępne na stronie
www.cmp.med.pl
Oddział CMP Łomianki powstał w styczniu 2019 roku jako dwunasta filia Centrum
Medycznego CMP. Na dzień dzisiejszy Pacjenci mogą skorzystać z konsultacji lekarzy
specjalistów takich jak: neurolog, diagnosta
obrazowy (USG), lekarz medycyny pracy, dermatolog, ginekolog, laryngolog, ortopeda,
kardiolog, endokrynolog. Oferta usług będzie
sukcesywnie poszerzana zgodnie z potrzebami pacjentów.
Z usług placówki mogą korzystać pacjenci
zarówno z Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w ramach NFZ, jak i posiadający abonamenty
i ubezpieczenia zdrowotne, a także pacjenci
komercyjni, czyli płacący za wizytę.
Placówka jest położna w dogodnym miejscu, na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Warszawskiej 55, na jednej z głównych ulic
w Łomiankach, 3 minuty od przystanku autobusowego Lwowska linii 150 i 750, nad restauracja SPOT, ok. 350 m od posterunku policji.
Łatwo tutaj dotrzeć mieszkańcom pobliskich
bloków, a także znajdujących się w okolicy
osiedli. Zapraszamy po zdrowie.

REKLAMA

Przede wszystkim dzięki deklaracji Podstawowej Opieki Zdrowotnej każdy pacjent
otrzymuje bezpłatny dostęp do lekarzy
pierwszego kontaktu – internisty, lekarza
rodzinnego lub pediatry w godzinach od 8.00
do 18.00, dostęp do badań diagnostycznych,
takich jak USG, EKG i RTG oraz badań laboratoryjnych, a także do wizyt domowych w wyznaczonych godzinach i wykonania szczepień
obowiązkowych.
Zapewnia to poczucie komfortu i bezpieczeństwa, gdyż lekarz jest dostępny codziennie (od poniedziałku do piątku), a badania
można wykonać na miejscu w placówce CMP,
zaraz po otrzymaniu skierowania. W placówce
CMP można także kontynuować leczenie specjalistyczne, na które kieruje lekarz pierwszego
kontaktu.
Lekarz pierwszego kontaktu zajmuje się
także profilaktyką, zwróci uwagę na sposób
odżywiania, poinformuje o zalecanych szczepieniach, co jakiś czas oceni stan zdrowia pacjenta. Lekarz ten może także w razie potrzeby
skierować ma specjalistyczne badania, do szpitala, do zakładu opiekuńczo-leczniczego, do
oddziału paliatywno-hospicyjnego czy zlecić
pielęgniarską opiekę długoterminową. Może
także orzekać o czasowej niezdolności do pracy i wystawić skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne czy do sanatorium.
Deklaracja obejmuje także wybór położnej POZ oraz pielęgniarki POZ, która zajmuje
się profilaktyka zdrowotną, opieką i zabiegami
pielęgnacyjnymi i leczniczymi, świadczenia-

mi rehabilitacyjnymi. Do zakresu
zadań pielęgniarki POZ należy
objęcie opieką osób zarówno
zdrowych jak i chorych od drugiego roku życia oraz osób niepełnosprawnych.
W Łomiankach i okolicach działa wiele przychodni, które oferują
podstawową opiekę zdrowotną.
Jednak przy podejmowaniu decyzji o wyborze placówki warto
wziąć pod uwagę, czy oferuje ona
szeroki zakres świadczeń, nie tylko w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej, ale czy oferuje również możliwość kontynuacji leczenia u lekarzy specjalistów, wykonania badań diagnostycznych czy
zabiegów.
Warto też zwrócić uwagę na
takie aspekty, jak sposób kontaktowania się z placówką w celu
rejestracji na wizytę – czy trzeba to robić tylko
osobiście i telefonicznie (co bywa czasochłonne), czy jest możliwość rejestracji online, czy
można także tą drogą zamawiać recepty lub
mieć dostęp do zaleceń lekarskich po wizycie.
Jest to ważne, gdyż dzięki takim udogodnieniom pacjenci mogą oszczędzać czas, a w razie
pilnej potrzeby kontaktu mogą liczyć na szybką reakcję lekarza.
Placówką, która spełnia te wszystkie wymagania, jest oddział Centrum Medycznego
CMP przy ul. Warszawskiej 55 w Łomiankach. Pacjenci CMP otrzymują również dostęp do portalu pacjenta na stronie internetowej przychodni (portalpacjenta.cmp.med.
pl), uprawniającej do umawiania wizyt online,
zamawiania recept online i odbioru wyników
online.
Poza tym zyskują także inne przywileje - mają
możliwość zakupu abonamentów medycznych CMP w atrakcyjnej cenie oraz otrzymują
dodatkowo 10 procent zniżki na konsultacje
specjalistyczne udzielane we wszystkich 12
oddziałach CMP działających w Warszawie,
Piasecznie i Józefosławiu (CMP Chmielna, CMP
Białołęka, CMP Piaseczno, CMP Piaseczno-Pawia, CMP Ochota, CMP Ursynów, CMP Wola,
CMP Mariańska, CMP Żoliborz, CMP Wilanów,
CMP Józefosław oraz CMP Łomianki).
Pacjenci zapisują siebie i swoje dzieci do wybranego lekarza w danym oddziale i nazwisko
tego lekarza wpisują na deklaracji. Jednak nie
ogranicza to ich możliwości wyboru, ponieważ
mogą korzystać z usług nie tylko tego jedne-
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OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

iDea

TAXI

Łomianki

601 06 87 87
6

REKLAMA

SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168

REKLAMA

PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Pokój 2-osobowy + kuchnia i łazienka do wynajęcia – tel. 501-898-210/516-335-031
SPRZEDAM/WYNAJMĘ – działka 3500 m2,
budynek mieszkalny 300 m2, budynek biurowo-magazynowy 800 m2. Rolnicza 224.
Tel. 602-310-931
Do wynajęcia dwa pokoje, kuchnia, łazienka, wszystkie media – 502-318-437
Wynajmę pokój dla pani z Ukrainy, wpółlokatorskie, tel. 534-189-297, 22 751-26-03
Pokój do wynajęcia w Łomiankach – tel.
608-280-921
Do wynajęcia domek, 2 małe pokoje, kuchnia,
łazienka, Łomianki, tel. 532-604-477
Do wynajęcia pokój z kuchnią, samodzielne. Tel.
513-677-374

NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
USŁUGI
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
woda, kanalizacja, serwis – 502-625-400
GLAZURA, terakota, remonty, solidnie – 602-670-035
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja pisemna – tel. 513-123-894
REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE, cyklinowanie,
układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów.
Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
HYDRAULIKA, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne i gazowe – tel. 602-282-757
ŻYWICE – balkon, taras, garaż, dom, piwnica.
Gwarancja – tel. 513-123-894
GLAZURA, terakota, przeróbki hydrauliczne – tel.
604-403-682
HydroAqua, kompleksowe usługi hydrauliczne, wymiana piecy gazowych, uprawnienia
gazowe, tel. 501-064-624
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe, garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. Iniekcje... itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja.
Tel. 789-262-387
DACHOWE NAPRAWY, uszczelnienia, likwidacja
przecieków, gwarancja. Tel. 517-673-324
Ocieplenia budynków, mycie, układanie płytek, gipsowanie, malowanie poddasza, mycie
kostki – tel. 503-155-750
Cyklinowanie, lakierowanie, układanie parkietu
– tel. 517-336-017
NAPRAWA PRALEK – 509-243-566
Bezpłatny wywóz ZŁOMU, tel. 797-760-488 lub
515-146-480
WYCINKA drzew i krzewów itp., wywóz gałęzi,
tel. 515-146-480
DEKARSTWO, wykonawstwo dachów, malowanie,
serwis – 513-482-173
AWARIA?! "Złota rączka" naprawi – 509-288-048
Sprzątanie, prasowanie, mycie okien – 788-524-476
INNE
Drewno z rozbiórki oddam za darmo, 510-770-765
Stroje okolicznościowe i karnawałowe – dorośli,
dzieci – wyprzedaż – tel. 692-965-177
Metalowe łóżko + materac 90x200 cm. Tel. 660282-818
PRACA
Dam pracę kierowca kat. B. kulturalny, niekarany, dobrze posługujący się językiem polskim. Mile widziana
własna działalność gospodarcza. tel. 517 208 255
Praca w biurze, pn.-pt. 8-16, na etat, kontakt:
printmedia.biuro@gmail.com
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504-235-266
STOMATOLODZY, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751-73-05, kom. 600-886-799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751-50-34, 607-07-39-29
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
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
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
STOMATOLOGIA – pełny zakres. Dyżury weekendowe. IMPLANTY – PROMOCJE – tel. 538-495-020
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ELŻBIETA
PODOLSKA
Specjalistka od przełamywania
barier językowych. Pasjonatka
nauczania, motywowania
i pracy z ludźmi.

Nauka
angielskiego:
indywidualnie
w małych grupach
dla firm

605 887 644
kontakt@elzbietapodolska.pl
Łomianki ul Warszawska 168

www.elzbietapodolska.pl
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OFERUJEMY DUŻY WYBÓR OBUWIA I DODATKÓW
NAJNIŻSZE CENY! CZÓŁENEK, PÓŁBUTÓW, TOREBEK
– WYSOKIEJ JAKOŚCI, SPRAWDZONYCH FIRM:
VENEZIA, ARA, RIEKER, HISPANITAS, TAMARIS, MARKO TOZZI, MONNARI

WIOSENNE PROMOCJE ZAPRASZAMY!

C.H. TRENY, ul. Trenów 51, Laski k/Łomianek

pon.-piątek: 1000-2000, sobota 1000-1800, niedziela 1000-1600

ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772
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%
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REHABILITACJA
bez skierowania

Porady lekarskie
Kinezyterapia
Masaże

Fizykoterapia
Kinesiotaping
Inne

ZAPISY I CENNIK

532 414 541, 22 751 10 55
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szpitalna 6 - Łomianki
www.spzzlo.pl

POZBĄDŹ SIĘ BÓLU

Kolonoskopia
Gastroskopia
Poradnie Specjalistyczne

22 833 00 00
Tomografia dna oka (OCT)
USG oka
Zabiegi laserowe w jaskrze
i chorobach siatkówki
PRZEJRZYJ NA OCZY
Cennik usług na stronie www.spzzlo.pl
- zakładka „Cennik i oferty specjalne”.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Klaudyny 26 B - Warszawa
www.spzzlo.pl
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