MIESIĘC ZNIK SPOŁEC ZNO-KULTURALNY

12
WWW.LOMIANKI.INFO

Od

lat

w Łomiankach

FIRMY•LUDZIE•WYDARZENIA
3/2019 – marzec/kwiecień 2019

NAKŁAD: 7000 egz.

NIE
NA NIBY,
NIE
ABY-ABY,
NIE
BYLE JAK?

WIOSNA

OGRÓD
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Pasje fascynują, zmuszają do
działania, zapobiegają gnuśności.
A przede wszystkim rozwijają.
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CO Z OPŁATAMI ZA ŚMIECI?
Kiedy, ile i czy zapłacimy więcej?
Jakie poniesiemy konsekwencje
decyzji Rady Miejskiej?
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GÓRA OJCA
Dla spacerowiczów
Góra Ojca może
być celem samym
w sobie.
Z Dąbrowy
Zachodniej
dojdziemy tam
w niecałą godzinę...
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OGRÓD JAK MALOWANY
Rozmawiając z ludźmi, którym chce się więcej, czuję w sobie wolę zmiany i chęć tworzenia. Niestety, natura nie obdarzyła mnie talentami artystycznymi, ale wiem, że daje mi
szansę i wyciąga rękę. Być może kiedyś z niej skorzystam. Bo pasje fascynują, zmuszają
do działania, zapobiegają gnuśności. A przede wszystkim rozwijają.
Pasje są też zaraźliwe. Im bliżej i dłużej przebywasz z interesującą osobą, tym mocniej chcesz
zmienić siebie lub świat wokół. Mnie też to spotkało. Dzięki rozmowie, o której za chwilę, inaczej
spojrzałam na mój ogród, postanowiłam coś w nim
zmienić i naprawdę popracować. Wiem także dokąd na pewno pojadę w październiku. Zastanawiacie się z kim tym razem się spotkałam?
Jolanta Zdanowska jest dziennikarką, która przez większość życia zawodowego tworzyła
czasopisma poświęcone stylowi życia, ogrodom
i podróżom. Była m.in. zastępczynią redaktor naczelnej „Przyjaciółki”, dyrektorem wydawniczym
miesięczników „Podróże”, „Zdrowie”, „Jestem”
i w końcu redaktorką naczelną miesięczników
„Ogród” i „Kwietnik”. Jak sama przyznaje, to ostatnie zajęcie było spełnieniem marzeń, bo kiedy zamieszkałam w Łomiankach, ogród stał się dla mnie
na tyle ważny, że zapragnęłam połączyć zainteresowania z pracą zawodową.

I udało się. Mariaż pasji i pracy trwał prawie 7 lat.
Dzięki niemu zainteresowanie sztuką ogrodniczą
na stałe wpisało się w życie pani Jolanty. A wiedza
o ogrodach rosła, aż przybrała formę bloga „Ogrodniczka w podróży”, w którym autorka barwnie opisuje wrażenia z wypraw i przeplata je pięknymi zdjęciami. Sama twierdzi, że jeździ po Polsce i świecie
wyłącznie po to, by oglądać ogrody. Inne atrakcje,
np. muzea, zabytki architektury są tylko dodatkiem.
Pytam o najważniejsze doświadczenia z podróży,
o ulubione miejsca.
Najpiękniejsze są ogrody angielskie, swobodne
i rozległe, z trawnikami i strzyżonymi żywopłotami, pełne starannie zaprojektowanych, bujnych
i kwitnących rabat. Ich naturalność jest pozorna, bo
w rzeczywistości wymagają wiele pracy. Taki ogród
staram się tworzyć u siebie.
W Anglii żywopłoty powstają głównie z cisów
i grabów. Żywotniki, zwane w Polsce tujami, są tam
w mniejszości. Jednak pani Jolancie udało się właśnie z tui stworzyć prawdziwie angielski żywopłot
wokół domu, równy, gęsty i wysoki. A centralne
miejsce w ogrodzie zajmuje piękny tulipanowiec
– duma właścicielki.

Wracamy do rozmowy o najpiękniejszych ogrodach.
Najciekawszą podróżą ogrodniczą była Japonia.
Spodziewałam się tam głównie ogrodów żwirowych (zen). Rzeczywistość okazała się bogatsza.
Japończycy darzą ogromnym szacunkiem przyrodę, drzewa i wszystko co wiekowe. Chronią swoje
ogrody i nadają im konkretne funkcje, np. ogrody
przeznaczone do picia herbaty, do medytacji, spacerowe oraz ogrody do oglądania i podziwiania.
Uwielbiają je, bardzo o nie dbają i zwiedzają o każdej porze roku.
Z bloga dowiaduję się, że z niezliczonej ilości
ogrodów Japończycy wyróżniają trzy, które uważają za najpiękniejsze. Są to ogrody – Kenroku-en
w mieście Kanazawa, Kairaku-en w Mito i Koraku-en w Okayamie. Skomplikowane, ale warto wiedzieć, że ogród Kenroku-en słynie z budowanych
co roku nad drzewami osłon z tyczek bambusowych, które chronią gałęzie przed opadami śniegu.
Charakterystyczne „parasole” są jednym z symboli
miasta. Zaś Koraku-en to ogród w stylu „widokowej promenady”, co oznacza, że krzyżuje się w nim
mnóstwo ścieżek, a spacer każdą z nich otwiera
coraz to nowe widoki. Opisy i zdjęcia na blogu pozwalają dokładnie poznać najciekawsze miejsca.
Z Japonii przenosimy się do Chin, a konkretnie
do miasta 100 ogrodów, czyli do Suzhou niedaleko
Szanghaju.
Sztuka tworzenia ogrodów w Chinach cieszy się
uznaniem i szacunkiem. Chińczycy, podobnie jak Japończycy, którzy miłość do ogrodów przejęli od Chińczyków właśnie, naprawdę kochają ogrody, lubią je
odwiedzać i potrafią się nimi zachwycać. Być może
jest to wynik kilku tysięcy lat tradycji, bo pierwsze
wzmianki o ogrodach chińskich cesarzy datowane
są na XVI w.p.n.e.
Na blogu przeczytać można również o ogrodach
tropikalnych – np. w Tajlandii, Indiach czy Singapurze. Można też wybrać się na kilkudniową wycieczkę po ogrodach europejskich.
Gdybym miała komuś zaproponować weekend
z ogrodami, wybrałabym Anglię i okolice Londynu.
Pierwszy dzień można spędzić w Wisley. To ogromny
ogród z niesamowitymi zakątkami współczesnymi i historycznymi. Każdy ogrodnik poczuje się tam
jak w niebie! To jeden z najpiękniejszych ogrodów
angielskich. Następnego dnia można pojechać do
Sissinghurst w hrabstwie Kent. Ogród założyła pisarka Vita Sackville-West, przyjaciółka i partnerka

Virginii Woolf. Ogród podzielony jest murkami i żywopłotami na gabinety, a w każdym z nich rosną
inne kwiaty i dominują inne kolory. Nad ogrodem
góruje romantyczna, ceglana wieża, w której wnętrzu pisarka miała swoją pracownię. Na ostatni dzień
wycieczki proponuję ogród i zamek w Hatfield, gdzie
wychowywała się królowa Elżbieta I oraz Królewski
Ogród Botaniczny Kew.
Okazuje się, że i w Polsce nie brakuje atrakcji dla
miłośników ogrodów. Godne polecenia są z pewnością – arboretum w Wojsławicach, Bolestraszycach, ogrody pokazowe przy szkółkach w Pęchcinie i w Goczałkowicach Zdroju. Moja rozmówczyni
lubi też wycieczki do Puław, do ogrodu założonego
przez jej ulubioną postać historyczną Księżnę Izabelę Czartoryską. Warto też zwrócić uwagę na jeden szczególny ogród.
Zaryzykowałabym tezę, że arboretum w Rogowie
to najpiękniejsze miejsce w Polsce jesienią. Jest tam
największa w naszym kraju kolekcja klonów palmowych i japońskich, które jesienią mienią się najróżniejszymi odcieniami pomarańczu i czerwieni.
W październiku bardzo polecam wybrać się do Rogowa na wycieczkę.
Wpisy na blogu kończą się w marcu 2018 r. opisem dziejów tulipana – symbolu wiosny. Ta przerwa jest wynikiem fascynacji malarstwem, jaka
przydarzyła się mojej rozmówczyni kilka miesięcy
temu. A na realizowanie wszystkich swoich pasji po
prostu brakuje jej czasu...
Malowanie to jest moja najnowsza pasja. Kiedy
przeszłam na emeryturę, zainteresowałam się zajęciami prowadzonymi przez Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Zaczęłam od gimnastyki, a potem koleżanki
z UTW namówiły mnie na zajęcia plastyczne dla
dorosłych, prowadzone w Centrum Kultury przez
państwa Kuźnickich. Nigdy wcześniej nie trzymałam pędzla w ręku i nie wierzyłam, że potrafię cokolwiek namalować, ale wciągnęło mnie. Była wtedy
zima, w ogrodzie nie miałam żadnych prac, więc
zaczęłam próbować.
Efekty tych prób można obejrzeć i ocenić w ICDS-ie na wystawie malarstwa uczestników pracowni
plastycznej UTW w Łomiankach „Magia koloru”. Wystawa
będzie czynna do 20 kwietnia.
A być może jesienią obrazy
pani Jolanty zaprezentowane
zostaną również na czwartej
już edycji wystawy ARTystyczne Łomianki.
Na dzisiaj to koniec. Zachęcam do czytania bloga „Ogrodniczka w podróży” i podążania
za swoimi pasjami. A ja wracam
do własnych poszukiwań.
Sylwia Maksim-Wójcicka
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CO DALEJ Z OPŁATAMI
ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW?
Podczas VII Sesji Rady Miejskiej obradowano na temat zmian stawek za odbiór odpadów komunalnych w Łomiankach. Urząd, w związku z porozumieniem
podpisanym z firmą odbierającą odpady, zaproponował, by mieszkańcy Łomianek płacili 26 zł od osoby za odpady segregowane oraz 60 zł od osoby
za odpady zbierane i oddawane nieselektywnie. Propozycja Urzędu decyzją Rady Miejskiej została odrzucona, co będzie miało swoje konsekwencje
w przyszłości, mając na uwadze fakt, że zgodnie z obowiązującym prawem odbiór śmieci powinien się „samofinansować”, czyli Urząd nie może na
odbiorze zarabiać, ani dokładać – dofinsowywać części opłat, które powini ponosić mieszkańcy.
O komentarz tematu poprosiliśmy burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak, radnych: Piotra Bartoszewskiego, Marcina Etienne, Michała Naftyńskiego.
Burmistrz
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Rada Miejska stanęła przed wyborem:
wyższe stawki opłat za odbiór odpadów już od kwietnia (taka była moja
propozycja) i mniejsze podwyżki w następnych
miesiącach, albo utrzymanie obecnych stawek
i znacznie większa podwyżka od drugiego półrocza
br. Radni zdecydowali utrzymać obecne stawki. Jak
każda decyzja, ta również będzie miała swoje konsekwencje – niestety dla mieszkańców dość dotkliwe.
Rozstrzygnięte przetargi w innych gminach nie napawają optymizmem – stawki za odbiór odpadów
są w każdym przypadku niemal kilkaset procent
wyższe niż dotychczasowe.
Jaka będzie cena za odbiór odpadów w Łomiankach od czerwca – wyjaśni przetarg. Dziś wiemy jedynie, że w wyniku decyzji radnych, każdy z mieszkańców, do ceny wynikającej z przetargu będzie
musiał dodatkowo dopłacić ok. 13 zł/miesiąc/os.
Czy radni wybrali mniejsze zło? – to ocenią mieszkańcy już w drugim półroczu tego roku.
Radny Piotr Bartoszewski
Umowa na wywóz odpadów, zawarta
z firmą BYŚ obowiązywała od początku 2016 roku i była dla mieszkańców
bardzo korzystna. W odpowiedzi na
roszczenia firmy BYŚ, Gmina Łomianki w styczniu
2019 roku zawarła ugodę, w której podnosi stawki
za odpady o ponad 100% i skraca umowę o 6 miesięcy. Staliśmy się Gminą, która kosztem mieszkańców ustępuje dużemu przedsiębiorstwu i wycofuje
się z ewentualnych sporów. Skutkiem czego zmie-

nia się warunki umowy, a mieszkańców obciąża się
konsekwencjami źle przeprowadzonych negocjacji.
Mówiłem o tym więcej na: www.radny.bartoszewski.
pl. Bardzo się cieszę, że na VII sesji RM większość radnych nie poparła podwyżek opłat, które zaproponowała Pani Burmistrz. W nowej umowie obowiązującej od lipca, wykonawca zaproponuje nowe stawki.
Gmina planuje obciążyć mieszkańców dodatkową
kwotą kilkunastu złotych miesięcznie za osobę. Będę
się sprzeciwiał takiemu działaniu. Naliczanie opłat
„wstecz” nie ma podstaw prawnych i byłoby kuriozum w skali kraju. Należy przede wszystkim pamiętać, że to jaką stawkę za odpady będą płacić mieszkańcy, zależy wyłącznie od radnych.
Radny Marcin Etienne
We wrześniu zeszłego roku do Urzędu
wpłynął pozew, który przeciwko Gminie wytoczyła firma „Byś”. Wysunięto
w nim roszczenia z tytułu nadprogramowego odbioru odpadów z lokalnego GPSZOK.
Ówczesne władze problem zignorowały, a informację o sprawie zataiły. W grudniu zeszłego roku, „Byś”
ponowił swoje żądania. Pod rygorem zerwania
umowy „zaproponował” blisko 300% podwyżkę.
Mając na uwadze sytuację w gminie Nieporęt (zaprzestano tu z dnia na dzień odbioru śmieci) oraz
nowe stawki (ok. 29 zł) w ościennych gminach, burmistrz zdecydowała się podpisać ugodę, „kupując”
mieszkańcom spokój. Cena to – skrócenie czasu
trwania umowy do 6 m-cy i podwyżka cen za odbiór odpadów o 6,75 zł. miesięcznie, tj. o 54%.
Podczas VII sesji RM radni T.H. Dąbrowskiego, radni PiS, M. Naftyński oraz A. Salwowski zdecydowali

o nierozliczeniu powstałego od stycznia zadłużenia. W czerwcu rozstrzygnięty zostanie nowy przetarg. Do kwoty przetargu doliczyć trzeba będzie
zaległość. Nowa stawka za odbiór odpadów może
być więc dla wielu rodzin znacznym obciążeniem.
Radny Michał Naftyński
Temat śmieciowy rozgrzał ostatnio obrady Rady Miasta do czerwoności i pokazał, że demokracja nie jest w Łomiankach pustym słowem. Dyskusja była
moim zdaniem zbyt ekspercka i przez to niezrozumiała. Nie przedstawiono wyraźnych korzyści dla mieszkańców wynikających z podniesienia opłat na 3 miesiące, a zaproponowane rozwiązanie trochę przypominało przekładanie banknotów z jednej kieszeni marynarki do drugiej. Wynik głosowania niekorzystny dla
rozwiązania zaproponowanego przez Urząd Miasta
(celowo nie obarczam odpowiedzialnością Panią burmistrz) to sygnał, że radni chcą być włączani w działania Urzędu na etapie formułowania się koncepcji.
Głosowanie pokazało, że radni nie chcą zadowolić
się funkcją zatwierdzającą, tylko chcą współtworzyć
rozwiązania. Ktoś może powiedzieć, że przecież radni mają inicjatywę i mogą występować z własnymi
pomysłami. Zgadza się, co jednak zrobić, gdy pomysły pojawiają się po stronie Urzędu? Czy radni mogą/
powinni zajmować się takimi koncepcjami wcześniej?
Czy powinni mieć możliwość wyrażenia swojej opinii?
Część z radnych twierdzi, że tak. Że właśnie na tym polega konsultowanie rozwiązań proponowanych przez
Urząd. Uważam, że szczególnie ważne jest konsultowanie z Radą umów, które obciążają dodatkowymi
kosztami przeciętnego mieszkańcę Łomianek.

ILE NIE ZAPACILIŚMY...

12 kwietnia odbędzie się w łomiankowskim ICDS konferencja
pt. METROBUSY DO WARSZAWY – szybki transport publiczny w aglomeracji.
Do udziału w spotkaniu, którego gospodarzem
jest burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak, zaproszono m.in. prelegentów
z Zespołu Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej, Departamentu Ekomobilności
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,
przedstawiieli ZTMu oraz mających zabrać głos
w panelu dyskusyjnym samorządowców z Mazowsza, Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
Piaseczna, Czosnowa i Łomianek. Gościem honorowym spotkania ma być Marszałek Województwa Mazowieckiego.
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Jak informuje UM Łomianki – „Celem konferencji
jest uzyskanie szerokiego poparcia dla koncepcji budowy buspasa i w konsekwencji realizacja
inwestycji [...] Dążymy do zawarcia pisemnego
porozumienia pomiędzy okolicznymi samorządami (w tym z nami), a m.st. Warszawą, w sprawie wspólnego procedowania i prowadzenia
inwestycji. [...] Zapraszamy prelegentów i uczestników, którzy zabiorą głos w dyskusji. Zależy nam
na merytorycznej wymianie zdań i doświadczeń
Spotkanie będzię transmitowane on-line".
Zapis video zobaczycie na www.LOMIANKI.INFO

O problemie ze ściąganiem opłat za odbiór
odpadów komunalnych usłyszeliśmy podczas
spotkania, mającego przybliżyć kwestię wzrostu opłat za odbiór śmieci w Łomiankach, jak
i wszystkich okolicznych gminach.
Ile nie zapłaciliśmy za śmieci? Zapytaliśmy Urząd
Miejski. Zgodnie z odpowiedzią okazało się, że
zaległości z tytułu opłat na 31.12.2016 r. wyniosły
1.322.750,56 zł; na 31.12.2017 r. – 1.920.862,60 zł;
a na 31.12.2018 r. – 1.595.789,35 zł.
Za taki stan rzeczy w dużej mierze odpowiadają wieloletnie niedociągnięcia na etapie windykacji.
Czy wraz z nieuniknionymi, od połowy tego
roku, zmianami opłat jak i ze zmianami
w całym systemie odbioru odpadów w Łomiankach „nowa władza” poradzi sobie
z uszczelnieniem systemu?
Oby tak się stało, gdyż jak wiadomo kasa gminna, to kasa nas wszystkich, a jak ktoś nie płaci,
to zapłacić musi ktoś inny.
/ red.

NAGRANIA VIDEO SESJI RADY MIEJSKIEJ
znajdziesz na www.LOMIANKI.INFO
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Podobno ludzi poznaje się po ich śmieciach. Natomiast samorządowców poznaje się po ich stosunku do śmieci.
Do takiego wniosku doszedłem po obejrzeniu filmowej relacji z sesji Rady Miejskiej w Łomiankach na temat opłat za śmieci.
W trakcie obrad okazało się, że część
radnych (m.in. Piotr Bartoszewski,
Maria Zalewska) na serio uważa, że
można rozważać ewentualność dopłacania z budżetu miasta do wywozu śmieci i w ten sposób uchronić
mieszkańców przed nieuniknioną
podwyżką tzw. opłaty śmieciowej.
Oznaczałoby to, że zamiast zdrowej zasady, że każdy płaci za swoje
śmieci, dopłacamy każdemu (czy
jeździ starym rowerem, czy SUV-em
za 150 tys. zł) ze wspólnej kasy.
Oczywiście kosztem realizacji in-

nych przedsięwzięć. Nad stołem, za
którym siedzieli radni, zaczęły unosić się opary demagogii i cudu ekonomicznego.
Duże, trudne do zapomnienia,
wrażenie robiły też wysiłki kilku radnych, by z miną Rejtana (brakowało tylko blokowania drzwi do ICDS
w rozerwanej koszuli) ratującego
mieszkańców Łomianek przed jakąś
dziejową katastrofą, przerzucić na
budżet miasta konieczność zapłacenia kilkunastu złotych miesięcznie,
które i tak każdy mieszkaniec będzie

musiał za kilka miesięcy do budżetu
oddać. Czyli mina bojownika o wielką sprawę, a sposób myślenia jak
u geszefciarza.
Dobrze chociaż, że pojawiły się
głosy, by może jednak urząd zaczął
po latach egzekwować zaległości
w opłatach za śmieci oraz by zweryfikował, czy deklarowana liczba
mieszkańców poszczególnych gospodarstw domowych jest zgodna
z faktami. Nie chcę, by ktoś płacił za
moje śmieci, ale też trochę mi wstyd
za kogoś, kto przed opłatą śmiecio-
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wą ukrywa swoich współmieszkańców i dzięki temu co miesiąc zarabia
kosztem innych na (w zależności od
upodobań) pól litra wódki albo trzy
espresso. Oczywiście zdaję sobie
sprawę, że pewnie są gospodarstwa
domowe, w których opłata śmieciowa może być poważnym obciążeniem budżetu domowego, ale takim
osobom powinno się zaproponować indywidualne wsparcie. Reszta
niech za swoje śmieci płaci tyle, ile to
faktycznie kosztuje.
Juliusz Wasilewski

WYBORY2019
ZARZĄDÓW OSIEDLI I RAD SOŁECKICH

W pierwszym terminie wyborów nie we wszystkich osiedlach i sołectwach, ze względu na zbyt niską frekwencję, mieszkańcy mieli szansę wybrać swoich przedstawicieli do rad sołeckich i zarządów osiedli.
W zorganizowanych ponownych wyborach wybrano przewodniczącą Zarządu Osiedla Łomianki Centralne,
Zarząd Osiedli Łomianki Trylogia oraz Dąbrowa Rajska oraz Radę Sołecka i Sołtysa Kępy Kiepińskiej.
/ red.

Osiedle DĄBROWA RAJSKA
Michał Dmowski – przewodniczący, Ewelina
Dzierzgowska, Dorota Grześkiewicz, Jarosław Kurnicki

Osiedle ŁOMIANKI CENTRALNE

Osiedle ŁOMIANKI TRYLOGIA

Sołectwo KĘPA KIEŁPIŃSKA

Natalia Orlecka – przewodnicząca, Bartłomiej Orlecki,
Arkadiusz Krawczak, Robert Krawczak

Jan Gołębiowski – przewodniczący, Magdalena
Godlewska-Dudek, Michał Bieńko, Henryk Kowalski

Krzysztof Skarbek – sołtys, Kamila Kamińska,
Grażyna Wekier, Michał Grygielski

ILE PIENIĘDZY DO PODZIAŁU DLA OSIEDLI I SOŁECTW?
Zgodnie z planem wydatków w ramach Funduszu sołeckiego oraz planem wydatków
jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2019 r. sołectwom i osiedlom przysługują środki finansowe. Zostaną one rozdysponowane zgodnie z decyzją mieszkańców
podczas zebrań, które zostaną zwołane w najbliższych dniach przez nowo wybrane
Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie. Warto wziąć czynny udział w zebraniach oraz zawczasu
zastanowić się na jakie cele w najbliższym otoczeniu przeznaczyć należne środki.
Nazwa sołectwa
Dziekanów Bajkowy
Dziekanów Leśny
Dziekanów Nowy
Dziekanów Polski
Kiełpin
Kępa Kiełpińska
Łomianki Chopina
Łomianki Dolne
Sadowa

Liczba
mieszkańców
1013
1589
424
726
1749
81
1479
346
889

Wysokość środków
przypadających na sołectwo
53 974,90 zł
53 974,90 zł
33 680,34 zł
49 980,76 zł
53 974,90 zł
15 166,95 zł
53 974,90 zł
29 470,30 zł
53 974,90 zł

Nazwa osiedla
Buraków
Dąbrowa Leśna
Dąbrowa Rajska
Dąbrowa Zachodnia
Łomianki Górne
Łomianki Centralne
Łomianki Majowe
Łomianki Prochownia
Łomianki Baczyńskiego
Łomianki Pawłowo
Łomianki Stare
Łomianki Trylogia
Łomianki Powstańców
Osiedle Równoległa

Liczba
mieszkańców

Wysokość środków
przypadających na osiedle

1 437
2 573
574
1 380
1 938
1 269
1 063
564
1 167
1 111
1 596
817
1 247
226

4 311,00 zł
7 719,00 zł
1 722,00 zł
4 140,00 zł
5 814,00 zł
3 807,00 zł
3 189,00 zł
1 692,00 zł
3 501,00 zł
3 333,00 zł
4 788,00 zł
2 451,00 zł
3 741,00 zł
678,00 zł
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COROCZNA IMPREZA
W DZIEKANOWIE BAJKOWYM
Przed nami kolejna, dziewiąta już, edycja imprezy
dla dzieci „Szukamy Wielkanocnych Jajek”.

STUDIO GRAFICZNE - DRUK CYFROWY

Dla naszych najmłodszych mieszkańców gminy przygotowujemy jak zwykle
mnóstwo atrakcji. Swoje 10-lecie działalności świętować będzie z nami dystrybutor klocków Lego, firma „Manami”. Będą ponadto pokazy akrobatyki artystycznej,
liczne konkursy i zabawy. Już na starcie do zdobycia – 1000 czekoladowych jajek!
Opiekunowie będą mogli podzielić się z innymi najcenniejszym, co posiadają. Już od godz. 11:30 podstawiony zostanie KrwioBus. Zachęcam wszystkich do
udziału w Akcji! Wśród Dawców rozlosujemy cenną nagrodę...
O przygotowaniach i programie imprezy będę informował sukcesywnie na stronie: www.dziekanowbajkowy.pl oraz na fb. Do zobaczenia!
/ Marcin Etienne

PRZYGOTUJ SIĘ NA
26 maja 2019 r. odbędzie się 5. edycja Biegu Łomianek im. Ireny Szewiskiej, organizowanego przez Urząd Miejski w Łomiankach. Trasa biegu, podobnie jak w poprzednich
latach, będzie prowadziła ulicami Łomianek na dystansie 10 kilometrów. Przewidziene są też biegi dla dzieci w podziale na kategorie wiekowe. Zapisy już ruszyły.

Wszyscy amatorzy biegania wiedzą, że 10 kilometrów to nie jest dystans, do którego
można podejść bez treningu. Nieprzygotowanie może skutkować nienajlepszym wynikiem, kontuzją czy w skrajnym przypadku nawet nieukończeniem biegu.
By się przygotować warto skorzytać z oferty Łomiankowskiej Grupy Biegowej, która organizuje regularne spotkania, podczas których każdy chętny może w miłym towarzystwie
przebiec 5-10 km, np. trasą Biegu Łomianek (poniedziałki, g. 20:30, przy wejściu do ICDS)
czy wziąć udział w treningu biegowym na bieżni (czwartek, g. 20:00, bieżnia przy ICDS).
W niedzielne poranki ŁGB zaprasza do wspólnego dłuższego biegania szlakami Kampinoskiego Parku Narodowego na dystansie ok. 17 kilometrów (niedziela, pętla autobusowa przy
Szpitalu w Dziekanowie Leśnym). Szczegółowe informacje na stronie www oraz na FB.
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BIEG ŁOMIANEK (info + zapisy): www.bieglomianek.pl
ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA: www.lomiankowskagrupabiegowa.pl

Czwarta edycja wystawy
ARTystyczne ŁOMIANKI
Projekt ARTystyczne ŁOMIANKI to wystawa organizowana przez Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI, promująca twórców z Łomianek, naszych sąsiadów, którzy w czasie wolnym rozwijają swoje artystyczne zainteresowania
i pasje.
W pierwszych trzech edycjach swoją
twórczością postanowiły się podzielić
z mieszkańcami Łomianek zarówo osoby bardzo młode, jak i seniorzy, amatorzy i profesjonaliści.
Wszystkie prace można zobaczyć na
www.artystyczne.lomianki.info
Prace łomiankowskich twórców można było podziwiać m.in. podczas DNI
DĄBROWY oraz w GALERII ŁOMIANKI przy ulicy Brukowej, podczas BAZARU ZABAWEK UŻYWANYCH, na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach,
w Bibliotece Publicznej na Bielanach. Aktualnie wystawa jest prezentowana przy
skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Wiślanej, dzięki uprzejmości Sióstr Salezjanek.

MALUJESZ, RYSUJESZ
FOTOGRAFUJESZ, RZEŹBISZ?
TWORZYSZ?

Zapraszamy do udziału w 4. edycji wystawy

ARTystyczne ŁOMIANKI

Zgłoszenie (krótki opis + podgląd prac, dane kontaktowe)
prosimy przesyłać na kontakt@pracownialomianki.org , tel. 603 299 772

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

> > www.artystyczne.lomianki.info < <

CO. GDZIE, KIEDY?
POLECAMY!

5.04, g.20

–N
 atalia Kwiatkowska solo. Najlepsza wokalistka bluesowa
2018 r. – LEMON TREE

6.04., g.15

– Teatrzyk dla dzieci Wielka Wyprawa
Króla Juliana, ICDS, org. CENTRUM
KULTURY

7.04, g.18

–D
 amskie Granie. Piosenki niepokornych kobiet świata,
Paulina Lenda i Piotr Kozuba. LEMON TREE

7.04, g.19

– S tandup – Cezary Jurkiewicz „Dobra
Nowina” – SPOT

7.04, g.18

– K oncert Piotra Machalicy „Mój
ulubiony Młynarski” – ICDS,
org. CENTRUM KULTURY

13 04, g.20

– Wieczór z jazzem. Standardy jazzowe
w wykonaniu, młodych, zdolnych
artystów – LEMON TREE

14.04, g.11

– Warsztaty wielkanocne (palmy
i pisanki) – CENTRUM KULTURY

14.04, g.10

– Rajd Rowerowy – ICDS

14.04., g.18

– Koncert Elżbiety Towarnickiej
– CENTRUM KULTURY

15.04, g. 17

–Wielkanoc u Pani Burmistrz – plac
przy UM Łomianki, Warszawska 115

16.04, g.20

–M
 łynarski plays Młynarski
feat. Gaba Kulka – JAZZ CAFE

23.04, g.18

– S potkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki – Manuela Gretkowska
„Poetka i książę” – BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w Łomiankach

25,26.04, g.20 – Mikromusic Acoustic Trio – JAZZ CAFE
26.04., g.19

– S cena Zaułek Danuta Błażejczyk,
Jacek Gutr – CENTRUM KULTURY

27.04.

– S zukanie wielkanocnych jajek –
DZIEKANÓW BAJKOWY, plac zabaw,
ul. Waligóry

28.04, g.15

–A
 kademia Tony Halika
– CENTRUM KULTURY

10.05, g.20

– P hilip Bracken. Australijski człowiek
orkiestra, stwarzający
niepowtarzalny klimat swoimi
utworami – 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

7

Design by freepik

Design by freepik

8

MYCIE ELEWACJI DACHU KOSTKI BRUKOWEJ
MALOWANIE ELEWACJI
TARASY DREWNIANE STROPY
REMONTY PODBITKI DACHOWE
tel. 608 259 860

REKLAMA

Przycięte gałęzie możemy wykorzystać do wykonania hotelu dla
pożytecznych owadów lub kryjówki
dla jeży (aby jeż przedostał się do
naszego ogrodu potrzebuje niezarośniętego przejścia w ogrodzeniu
o wymiarach około 13x13 cm). Rozgarniamy kopczyki wokół róż i przycinamy rośliny, usuwając obumarłe
pędy, pamiętając, że każdy rodzaj
wymaga innego cięcia. Przycinamy
krzewy kwitnące latem i żywopłoty.
Usuwamy zeschnięte
liście bylin i przekwitłe
kwiatostany, uważając
by nie uszkodzić młodych pędów.
Rozmnażamy przez
podział kęp rośliny kwitnące latem i jesienią
(np. liliowce, funkie),
a krzewy przez odkłady, przyginając i mocując gałązki do ziemi
i przysypując je; jesienią ukorzenione
pędy posadzimy w nowym miejscu.
Spulchniamy ziemię, przygotowując
ją do sadzenia roślin.
Możemy już sadzić nowe drzewka
i krzewy iglaste, ozdobne i owocowe
(róże, maliny, jeżyny), a od połowy
kwietnia bulwy kwitnące latem (jak
mieczyki czy lilie). W razie przymrozków młode rośliny okrywamy białą
agrowłókniną lub folią bąbelkową. Rośliny nawozimy, aby pobudzić
je do wzrostu i regeneracji.
Rabaty warzywne i kwietne
możemy wyłożyć gazetami
i ściółkować skoszoną trawą, by ograniczyć chwasty.
W maju wysadzamy przygotowaną wcześniej rozsadę lub wysiewamy nasiona
kwiatów, warzyw i ziół wprost
do gruntu. Po przekwitnięciu

przycinamy pędy wczesnowiosennych krzewów (pigwowce, forsycje)
oraz usuwamy więdnące kwiaty roślin
cebulowych, pozostawiając liście. Możemy już wystawiać na taras w ciągu
dnia rośliny doniczkowe, unikając bezpośredniego nasłonecznienia.
Wiosną również murawie przyda
się odświeżenie. Po usunięciu liści
kosimy trawnik na wysokość około
5 cm. Kilkuletni warto zwertykulować (kiedy nie jest
zbyt mokry); obracające się
noże wertykulatora wyrywają kawałki filcu z obumarłych
źdźbeł i nacinają górną warstwę umożliwiając dotarcie
wody, powietrza i składników
odżywczych do korzeni. Po
takim zabiegu trawnik szybko odzyska ładny wygląd
jeśli zasilimy go długodziałającym
nawozem, możemy również dosiać
nasion trawy. Jako że piękna murawa
wymaga koszenia co tydzień, warto
pomyśleć o przekształceniu choć kawałka trawnika w łąkę kwietną dla zapylaczy. Taką łąkę kosi się raz do roku,
a przekwitłe kwiatostany rozsieją nasiona na kolejny sezon. W kopce kretów możemy wrzucić bomby kwietne, czyli kule z gliny oraz niewielkiej
ilości ziemi i nasion kwiatów.
Nawet w małym
ogrodzie warto mieć
kompostownik, który
z resztek kuchennych,
skoszonej trawy i usuniętych pędów roślin wyprodukuje nam
materię organiczną
do wzbogacenia podłoża i naturalny nawóz.
Możemy też pomyśleć o budkach lęgowych dla ptaków,
które są niezwykle pożyteczne i pomagają w walce ze szkodnikami (ptasie budki umieszczamy na wysokości
około 4 metrów, otworem wlotowym
na wschód lub południowy-wschód,
w lekko zacienionym miejscu, w sporej
odległości od siebie), a nawet nietoperzy – jeden osobnik potrafi zjeść dziennie do 2000 komarów! :)
KatiG
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Cieplejsze dni zachęcają nas do
sprzątania rabat i zdejmowania zimowych okryć z delikatniejszych
roślin. Możemy to zrobić kiedy temperatury w ciągu dnia są dodatnie,
ale zachowajmy okrycia na wypadek przymrozków. Prześwietlamy
drzewka owocowe, z koron jabłoni
i grusz usuwamy przewodniki, aby
się rozkrzewiły.

REKLAMA

WIOSNA W OGRODZIE

BŁĘKITNA LAGUNA
Wystarczy kilka ciepłych dni na
przełomie zimy i wiosny, by kilkucentymetrowe żaby moczarowe
zaczęły zbierać się w płytkich, nagrzanych słońcem oczkach wodnych na wiejskich łąkach i mokradłach. Już z daleka słychać ich
głośne rozmowy – odgłos przypomina wypuszczanie pod wodą
powietrza z butelki. Kiedy jednak
się zbliżyć, żaby natychmiast dają
drapaka. Pospieszna ucieczka tych
niejadowitych płazów jest ich jedyną obroną. Wystarczy posiedzieć cicho kilka minut nad brzegiem kałuży, by trafić na niezwykły spektakl.
Pierwsze spod wody łebki wychylają samce. Rozglądają się za
samicami. Próbują zrobić na nich
wrażenie przepięknym, głęboko-błękitnym ubarwieniem skóry (to
efekt zbierającej się pod skórą limfy). Przypominają wtedy płazy z lasów Amazonii. Gdy pojawia się płeć
przeciwna (przy burym ubarwieniu
trudno uznać ją za „płeć piękną”)
samce ruszają w zaloty.
Zwycięzca ma szansę zostać
ojcem do trzech tysięcy sztuk potomstwa za jednym razem. Młode
kijanki wykluwają się w czerwcu,
przeobrażają się i w listopadzie
zapadają w zimowy sen. Jedząc ślimaki, dżdżownice i pająki osiągają
dorosłość po trzech latach.

Niektórzy przyrodnicy żartują, że
skoro w żyłach żab moczarowych
płynie błękitna krew, to jest to
szlachta wśród płazów. W istocie są
to zwierzęta wręcz arystokratyczne. Są niezwykle wyczulone na złe
sąsiedztwo – zwłaszcza człowieka.
Na zatrucie środowiska, a nawet na
nadmiar zwierząt gospodarskich
w okolicy. Gdy cokolwiek im przeszkadza, w ciągu roku-dwóch znikają. Ich stała obecność, jak tych na
zdjęciu w Kampinoskim Parku Narodowym, oznacza, że środowisko
jest w wyśmienitym stanie.
Marcin Jamkowski
Foto Marzena Hmielewicz
/ Adventure Pictures

www.facebook.com/AdventurePicturesEU
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PARAFII
PW. BŁ. MARCELINY DAROWSKIEJ W BURAKOWIE
Wspólnota parafialna z kościoła
pod wezwaniem bł. Marceliny Darowskiej w Burakowie w tym roku
będzie świętować jubileusz 25-lecia
istnienia. Uroczystość odbędzie się
w dniach 25-26 maja 2019 roku.
Pierwszy dzień parafialnego święta
rozpocznie się od Mszy świętej o godz.
10.00, po której odbędzie się piknik
rodzinny. Piknik już od kilku lat organizowany jest przez siostry Niepokalanki
w ramach obchodów przedszkolnego
Dnia Rodziny.
W tym roku to rodzinne świętowanie połączone będzie z obchodami

jubileuszu parafii. Na sobotni wieczór
planowane jest czuwanie modlitewne. Kulminacją obchodów będzie
uroczysta Msza święta w niedzielę
26 maja o godzinie 12.00 z udziałem
chóru Uniwersytetu Kardynała S. Wyszyńskiego i zaproszonych gości. Po
Mszy rozpocznie się festyn parafialny
z wieloma atrakcjami. Na finał uroczystości przewidziany jest koncert
organowy. Ponadto przygotowywana jest plenerowa wystawa historyczna. Obchody 25-lecia parafii będą
więc ważnym wydarzeniem w życiu
Burakowa.

Przygotowania już trwają, zapraszamy osoby, które chciałyby się w nie
włączyć. Więcej informacji będziemy
zamieszczać na FB: Parafia bł. Marceliny Darowskiej, Łomianki – Buraków
Serdecznie zapraszamy na jubileusz
Parafii w Burakowie!
Barbara Więckowska

GÓRA OJCA

W tym roku przypada 60. rocznica utworzenia Kampinoskiego Parku
Narodowego. Z tej okazji chcemy przybliżyć czytelnikom ŁOMIANKI.INFO
ciekawe miejsca w Kampinosie, warte odwiedzenia i zobaczenia.
Jesteśmy prawdziwymi szczęściarzami, że mieszkamy tak blisko lasu,
będącego jednocześnie parkiem narodowym, pełnego dzikich zwierząt,
oferującego różnorodny krajobraz – od
łąk, poprzez rozlewiska, aż do piaszczystych wydm. Takie położenie w otulinie
Puszczy Kampinoskiej daje nam możliwości praktycznie nieograniczonego
korzystania z walorów przyrodniczych
i turystycznych, daje szansę na aktywne
spędzanie czasu na łonie natury, z dala
od hałasu cywilizacji, spalin i smogu.
Kto już korzysta z tych walorów, ten
wie, że las gości zarówno spragnionych natury miłośników pieszych wędrówek krajoznawczych, rowerzystów
lubujących się w rajdach terenowych,
biegaczy i zwykłych niedzielnych spacerowiczów.
Kampinos jest pełen ciekawych
miejsc, zagubionych pośród kniei pomników, krzyży żołnierzy i partyzantów poległych w czasie wojny. Znaj-

dziemy w nim także porzucone, zarośnięte lasem wsie, pomniki przyrody,
ścieżki dydaktyczne, malownicze bagna, różnorodność fauny i flory.
Na północ od Zakładu dla Niewidomych w Laskach znajduje się wysoka
wydma, nazwana Górą Ojca na cześć
ks. Władysława Korniłowicza
(1884–1946). Ksiądz Korniłowicz
współtworzył, kierował i był „du
chowym ojcem” tzw. Dzieła Lasek. Związany był z kręgiem inteligencji polskiej, był wykładowcą
akademickim, współorganizatorem drużyn harcerskich.
Na szczycie wydmy stoi
krzyż, ustawiony tam w 1984 r.,
w setną rocznicę urodzin kapłana. W tym miejscu planowano
budowę domu rekolekcyjnego
dla potrzebujących duchowego wsparcia, jednak wybuch
II wojny światowej przekreślił te
plany. Krzyż, pierwotnie brzozowy, został w 2006 r. wymieniony
na nowy, wykonany z sosny.
Na wydmie wzniesiono także
25-metrową wieżę obserwacyjną
ochrony przeciwpożarowej (jedna
z siedmiu takich wież na terenie puszczy), która umożliwia obserwację terenu w promieniu 10-15 km. Kampinoski
Park Narodowy co jakiś czas szuka
śmiałków gotowych pracować na takiej wysokości, zwłaszcza w sezonie
wakacyjnym.
Wznosząca się na wysokość 100,6 m
n.p.m. góra, jak i jej okolica, porośnięta

jest lasem sosnowym, a niektóre napotykane tam sosny mają ciekawe, malowniczo powykręcane kształty.

Do tego miejsca dojdziemy z Dąbrowy Leśnej południowym szlakiem
krawędziowym – niebieskim, prowadzącym do miejscowości Kampinos.
Cały szlak ma około 50 kilometrów
i biegnie wzdłuż południowych obrzeży KPN do najważniejszych miejsc
kampinoskiej turystyki – Muzeum
Puszczy w Granicy i małej wsi Kampinos, która dała nazwę całej puszczy.
Taka wycieczka to oferta dla prawdziwych piechurów lub rowerzystów.

Kampinoski Park Narodowy: www.kampinoski-pn.gov.pl

Dla spacerowiczów Góra Ojca może
być celem samym w sobie. Od szlabanu przy ulicy Sierakowskiej w Dąbrowie Zachodniej dojdziemy tam
w niecałą godzinę, malowniczą trasą
porośniętą sosnami.
Z wzniesienia jest już bardzo niedaleko do Lasek i murów zakładu dla
niewidomych. Teren zakładu skrywa
także ciekawe obiekty historyczne
– małą, drewnianą kaplicę pw. Matki
Bożej Anielskiej z 1925 r. oraz cmentarz leśny, na którym znajdziemy groby osób zasłużonych dla Zakładu oraz
dla polskiej literatury, nauki i kultury,
takich jak Jan Lechoń, Marian Brandys,
Stanisław Stomma, Antoni Słonimski.
Pochowani są tam także m.in. Irena
Dziedzic, Franciszek Starowieyski czy
Tadeusz Mazowiecki.
Na Górze Ojca krzyżuje się wiele
leśnych ścieżek, powrót możemy więc
zaplanować jakąkolwiek z nich kierując
się np. na zachód, w kierunku wsi Sieraków, skąd dwie trasy doprowadzą nas
z powrotem do punktu wyjścia, czyli
w kolice Dąbrowy Zachodniej i Leśnej.
Zatoczymy wtedy około dziesięciokilometrową pętlę i będzie to już całkiem
konkretny spacer, który pozwoli nam
się dotlenić i spalić kalorie z niedzielnego obiadu.
AM
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III NASTULA JUDO CUP

9 i 10 marca w łomankowskim ICDSie odbyła się kolejna, trzecia edycja turnieju
Nastula Judo Cup. W zawodach uczestniczyło 143 zawodniczek i zawodników
z 11 krajów, w kategorii amatorów i masters. Zowody organizowane przez naszego sąsiada – Pawła Natulę – z roku na rok przyciągają coraz więcej zawodników
i już na stałe wpisały się w kalendarium wydarzeń sportowych.

DEBIUT LIGOWY

Dziewczęta z Łomianek walczą o Mistrzostwo Mazowsza
w Lidze Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki
Koszykarki UKS Kusy Basket Łomianki,
uczennice klasy sportowej w naszej
szkole, prowadzone przez trenera
Marcina Mikosa rozpoczęły rywalizację w rozgrywkach WOZKosz ligi mazowieckiej w kategorii U11.

Podczas spotkań widać wielkie zaangażowanie wszystkich zawodniczek
naszej drużyny. Dziewczęta, które były
na boisku wspaniale walczyły, a „ławka” głośno je dopingowała. Atmosfera
w zespole jest fantastyczna, jeśli będą
dalej robić takie postępy, to
możemy spokojnie patrzeć
w przyszłość koszykówki żeńskiej w naszym mieście. Na
podkreślenie zasługuje też
fakt, iż nasza drużyna mocno
wspierana jest przez fantastyczny doping Rodziców.

Bieżący rok szkolny jest dwudziestym
w historii naszego liceum. Szkoła
średnia blisko domu w przypadku tej
placówki oznacza także bliskość wobec Ucznia i Rodziców: ich potrzeb
i preferencji w wyborze przedmiotów
rozszerzonych.
W zbliżającej się rekrutacji do klas
pierwszych: po ukończeniu gimnazjum i szkoły podstawowej,
kandydaci w odpowiedziach przeprowadzonej ankiety wskazywali
wybór matematyki i j. angielskiego.
Po pierwszym roku edukacji w liceum, uwzględniając doświadczenia uczniów, szkoła w uzgodnieniu
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z zainteresowanymi i organem prowadzącym dostosowuje plan nauczania, np. obecni pierwszoklasiści
uzupełnią nauczanie matematyki
i historii na poziomie rozszerzonym.
Rozumiejąc motywację wyboru szkół
w Warszawie, warto rozważyć wybór Liceum im. K. Wojtyły zwłaszcza
w tym roku, nie tylko ze względu na
minimum dwie godziny dziennie zaoszczędzonego czasu... Pamiętając,
że szkoła nie uczestniczy w rekrutacji
elektronicznej, tylko w pierwszym
terminie można zapewnić sobie miejsce w kameralnym zespole klasowym, o którego kształcie zadecydują
kandydaci jakością wyników
swoich egzaminów i świadectw. A później… spokojne
wakacje! Po nich nie tylko do
szkolnych ławek, może w niezbyt przestronnych salach,
ale za to także na szlakach,
nartach, rowerach i w kajakach, a w 2020 roku także
w Rzymie – 100 lecie urodzin
Patrona tuż, tuż!

Wyniki spotkań:
MUKS II Piaseczno – UKS Kusy Basket
Łomianki 50:23; UKS Kusy Basket Łomianki – UKS Trójka Żyrardów 43:36;
Grodziski Klub Koszykarski I – UKS
Kusy Basket Łomianki 69:7.
Maciej Kruszewski
Dyrektor SP 3 w Łomiankach
REKLAMA

LICEUM W SALACH I NA SZLAKACH

Skład drużyny:
Laura Radziwilska nr 23; Amelia Szkudlarek nr 6; Julia Miller nr 16; Maja
Zgutka nr 7; Zoja Cybulska nr 13; Aleksandra Prusik nr 12; Joanna Łaniewska
nr 9; Lena Kopczyńska nr 15; Zofia
Nizioł nr 11; Karolina Szelc nr 10; Iga
Szczotkowska nr 17.

REKLAMA

REKLAMA

DARMOWE ZAJĘCIA BOKSERSKIE

Klub SIDORENO BOXING zaprasza dzieci od 9 lat, młodzież i dorosłych.
Boks to nie jest sport jedynie dla
niegrzecznych chłopaków z przedmieścia. Amatorsko trenują go
aktorzy, ludzie biznesu, osoby wykształcone i inteligentne. Na pewno
znane są Wam takie nazwiska jak Michał Żebrowski, Szymon Majewski,
Tomasz Karolak, Eryk Lubos, Szczepan Twardoch i Ewelina Lisowska.
Oni wszyscy zakochali się w boksie
i trenują go dla przyjemności.
Boks kojarzony jest z okładaniem
się pięściami po głowie. Tyle zwykle widzi osoba niewtajemniczona,
oglądając walkę w telewizji. Niewiele osób, czasem nawet kibiców, zna
skomplikowaną taktykę tego sportu.
Najważniejsze w boksie jest oszukanie przeciwnika. Stanie twardo
na nogach i machanie rękoma to ra-

czej słaby scenariusz walki. Na ringu
jest mnóstwo sposobów żeby zmylić przeciwnika i wykorzystać jego
chwilowe błędy. Właśnie – „chwilowe”, bo szybkość to druga piękna cecha boksu. Nie bez przyczyny boks
jest nazywany szermierką na pięści
lub szachami, tylko rozgrywanymi
tysiąc razy szybciej.
Mądry bokser nie będzie rzucał się
bez namysłu do ataku, on ten atak
będzie przygotowywał w największym skupieniu, zadając zaczepne
ciosy. Będzie oszukiwał przeciwnika, że atakuje, a tak naprawdę
poczeka, aż partner ruszy na niego
i wtedy się odsłoni. Boks to przewidywanie paru ruchów do przodu,
a czasem szach jednym brawurowym ciosem.

Czyli co, silne, szybkie ręce i już?!
Nie do końca...
Praca nóg! Trzeci filar! Boks jest jak
taniec, tylko partner chce ci zrobić
krzywdę, a obejmowanie jest akurat
źle widziane przez sędziego.
Ty musisz wyczuwać dystans nogami, odskoczyć kiedy cię atakują
i błyskawicznie dojść, by trafić. Możesz zgiąć nogi i zrobić unik, możesz
zrobić krok w bok, by uderzyć z kierunku, który zaskoczy przeciwnika.
Możliwości jest wiele i super jest
uczyć się ich wszystkich i próbować
zastosować.
Technika zadawania ciosów bazuje
także na nogach. To one nadają uderzeniom siłę i dynamikę.
Czyli jeśli jestem sprytny, umiem
silnie uderzyć, uniknąć ciosu i poru-

szam się w ringu jak Muhamed Ali
pokonam wszystkich? Jeszcze nie :)
Musisz to wszystko zgrać i potrafić
wykonać, pomimo narastającego
zmęczenia i zadyszki, która sprawia,
że ledwo stoisz na nogach.
Zapewniam Was, że jeśli nie jesteście zawodowymi sportowcami, to
3-minutowa runda na workach
może odebrać oddech do tego stopnia, że nie będziecie się mogli napić
wody:) Ale na pocieszenie – kondycja rośnie w miarę ćwiczenia.
Tak, boks to naprawdę trudna
i skomplikowana dyscyplina, ale
daje ogromną radość z trenowania.
Nie nudzi się jak siłownia czy aerobik, a praca ze stoperem w ręku
sprawia, że możemy spalić więcej
kalorii niż na fitnessie. Rozwija ciało, ale co ważniejsze także psychikę.
Większość trenujących amatorsko
potwierdza, że poprawia im się pewność siebie i samoocena, nie mówiąc
już o samopoczuciu.
Treningi współfinansowane
przez Gmine Łomianki

ALEKSANDRA SIDORENKO
669 862 097
Łomianki, ICDS, ul. Staszica 2
@SidorenkoBoxingLomianki
@sidorenko.boxing
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REKLAMA

PROJEKTOWANIE I MONTAŻ MEBLI POD ZABUDOWĘ:
szafy, garderoby, drzwi przesuwne, wyposażenie wewnętrzne;
dowolne aranżacje, tel. 604 425 104

iDea TAXI
Łomianki

601 06 87 87
6

PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
CENY: 5pln za ogłoszenie,
wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

REKLAMA

TARASY DREWNIANE tel. 604 425 104

REKLAMA

Zatrudnię do pracy na budowie murarzy, gipsiarzy,
pomocników tel 602 232 213

REKLAMA

GLAZURA, terakota, remonty, solidnie – 602-670-035
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
DEKARSTWO, wykonawstwo dachów, malowanie,
serwis – 513-482-173
AWARIA?! "Złota rączka" naprawi – 509-288-048
WYCINKA drzew i krzewów itp., wywóz gałęzi,
tel. 515-146-480
Dachy, przecieki, papa termozgrzewalna, obróbki rynny – 510-795-039
Sprzątanie, prasowanie, mycie okien – 788-524-476
„Złota rączka” – 880-436-916
Układanie kostki brukowej, opaski wokół
budynków, podjazdy do posesji i garażu oraz
wjazdy – 510-795-039
Naprawa RTV AGD, anteny TV i SAT – AndrzejWyszyński, 603-210-677
Mycie elewacji dachu kostki brukowej Malowanie
elewacji Tarasy drewniane stropy Remonty podbitki
dachowe tel.608259860
KIEROWNIK BUDOWY – przeglądy budowlane –
tel. 793-538-600
Pielęgnacja zieleni, przycinanie z wywozem –
tel. 503-306-109
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
wod.-kan., C.O., serwis – tel. 502-625-400
Papa termozgrzewalna, konserwacja, naprawa,
gwarancja – 789-262-387
PRACA
Praca w biurze, pn.-pt. 8-16, na etat, kontakt:
printmedia.biuro@gmail.com
Przyjmę do sprzątania 2-3 razy w miesiącu –
tel. 509-912-155
Podejmę pracę na 1/2 etatu, chętnie w godz. popołudniowych – tel. 514-998-656
Podejmę pracę typu biurowa, rencita, po studiach
– 663-953-465
Ukrainka, stały pobyt, podejmie sprzątanie – tel.
577-863-515
Kategoria B, niekarany, kulturalny, dyspozycja
w każdej chwili – 727-888-017
Sprzątanie, mycie okien i prace ogrodowe – tel.
880-961-713
Manicure, pedicure, henna, przyjadę do Państwa
– tel. 880-961-713
Szukam sprzatania w domu – mycie okien, prasowanie, gotowanie itp. – tel. 882-644-701
Restauracja w Łomiankach zatrudni osoby na stanowisko: kelner / kelnerka. Praca od zaraz w tygodniu lub w
weekendy. Atrakcyjne wynagrodzenie. 604-578-924

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
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
DERMATOLOG, 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
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM/WYNAJMĘ – działka 3500 m2,
budynek mieszkalny 300 m2, budynek biurowo-magazynowy 800 m2. Rolnicza 224.
Tel. 602-310-931
Pokój do wynajęcia w Łomiankach – tel.
608-280-921
Sprzedam dom w Stróżewie, działka 1400 m2,
tanio, tel. 505-490-561
Działki rekreacyjne nad jeziorem Mielno, miejscowość Mielno, gmina Grunwald – 697-442-022
Sprzedam dom w Łomiankach, działka 560 m2.
Tanio. Tel. 505-490-561
Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
tel. 603-210-677
Pokój do wynajęcia + łazienka. Centrum
Łomianek, tel. 600-679-391
Pokój do wynajęcia – 606-338-524
Do wynajęcia domek, 2 małe pokoje, kuchnia,
łazienka. tel. 532-604-477
USŁUGI
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
woda, kanalizacja, serwis – 502-625-400
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja pisemna – tel. 513-123-894
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
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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

na

BEZPŁATNE

TRENINGI

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA SPORTOWE

BAZUJĄCE NA BOKSIE

WTORKI i CZWARTKI godz. 15.00
oraz NIEDZIELE godz. 11.00

Zapraszamy dzieci od 9 lat, młodzież i dorosłych

REKLAMA

ALEKSANDRA SIDORENKO
669 862 097
Łomianki, ICDS, ul. Staszica 2
@SidorenkoBoxingLomianki
@sidorenko.boxing

ULOTKI, PLAKATY, WIZYTÓWKI, BROSZURY
DRUK CYFROWY, PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM

WWW.PRACOWNIA.NET
TEL. 603 299 772

+ZAPYTAJ O DARMOWĄ REKLAMĘ NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO
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ZAPRASZAMY

REKLAMA
REKLAMA

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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