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EWAKUACJA ŁOMIANEK
WODA PRZERWAŁA WAŁY

W Łomiankach w wyniku dużego
wezbrania wód doszło do przerwania wałów – takie założenie
przyjęli uczestnicy ćwiczeń powiatowo-gminnych SMOK IV.

Reasumując... spotkanie mimo, że czysto teoretyczne było bardzo potrzebne.
Zorganizowane sprawnie i zwięźle. Mamy nadzieję, że tego typu konferencja, dotycząca konkretnego problemu i pomysłów jego rozwiązania, nie będzie ostatnią.
Wszak problemów w Łomiankach, które wymagają szerszego i publicznego omówienia jest wiele. Czekamy na więcej...

VIDEORELAC JE z konferencji
www.video.lomianki.info

Osiedle Baczyńskiego to 11 niskich
bloków, w tym jeden ciąg segmentów,
powstałe na początku lat 80-tych.
str. 2

DZIEŃ DZIECKA
2011
Poza atrakcjami, które znamy z lat
poprzednich nowością była zbiórka
pieniędzy i licytacje na rzecz dzieci
z oddziału rehabilitacji w Szpitalu
w Dziekanowie Leśnym...
str. 8

JACEK PIĄTEK

Wspomnienia

zeszłorocznej
akcji na wałach
czytaj na stronie 6

Na jego twórczość miały wpływ
zarówno osiedlowa łobuzerka, jak i
bliskie sąsiedztwo Instytutu Studiów
nad Rodziną...
str.17
REKLAMA

17 maja 2011 roku w Auli ICDS odbyła się
konferencja będąca podsumowaniem ćwiczeń, podczas której m.in. burmistrz Tomasz
Dąbrowski przedstawił koncepcję ewakuacji Miasta i Gminy Łomianki.
Punktem odniesienia prac związanych
z planowaniem ewentualnej ewakuacji
mieszkańców, zwierząt i mienia był najwyższy dotychczas odnotowany w 1844
roku poziom wody w Wiśle – o około 70 cm
wyżyszy niż ten z zeszłego – 2010 roku.
Założono, że w wyniku przerwania wałów w okolicach śluzy w Dziakanowie Polskim
zalaniu uległoby w czasie od 12 do 15 godzin około 70% powierzchni gminy Łomianki. Według burmistrza Dąbrowskiego zalane zostałyby: Dziekanów Nowy, Polski, Bajkowy, Kępa Kiełpińska, Kiełpin, Łomianki Dolne, Chopina, Pawłowo, Buraków
Wrzosów, Sadowa i Dziakanów Leśny... Średnia głębokość wody wahałaby się od
3 metrów w Dziekanowie Polskim do 20-50 cm w Dziekanowie Bajkowym.
W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele służb mundurowych, służ medycznych, weterynaryjnych oraz przedstawiciele Powiatu i Województwa.
Podczas spotkania zapowiedziano m.in. przygotowanie poradnika dla mieszkańców, zawierającego opis procedur, mapę stref zalewowych, dróg potencjalnej ewakuacji, sygnałów alarmowych, zasad zachowania się przed i po powodzi.
Burmistrz potwierdził, że zeszłoroczne wysokie stany wód "doprowadziły w gmienie
Łomianki do sytuacji grożącej przerwaniem wału przeciwpowodziowego. Sytuacja ta
spowodowana była długotrwałym oddziaływaniem wody na wał, co w konsekwencji
doprowadziło do powstania ich dużego rozmiękczenia i przesiąków".

OSIEDLE
BACZYŃSKIEGO

INFORMATOR adresy,telefony...
Urząd Miejski ul. Warszawska 115, t: 22 768 6300, ul. Warszawska 71, t: 22 768 6203
Policja ul. Warszawska 87, t: 24h: 22 751 1007, tel alarm: 997, kom: 112,
Straż Miejska t: 24h: 22 751 3503,
Pogototowie energetyczne t: 991, 22 774 2727
Pogototowie Gazowe t: 992, 022 628 4587, Straż pożarna t: 998, 22 751 3222
Pogotowie ratunkowe t: 999, Szpital dziecięcy w Dziek. Leśnym t: 22 751 3003
Nocna pomoc lekarska (20.00-8.00) ul. Żeromskiego 13, t: 22 834 2431
Przychodnie lekararskie S zpitalna 6, t: 22 751 1055;
Warszawska 31, t: 22 751 6991; Wiślana 36, t: 22 250 1445
Apteki 22 751 3108, 22 751 5674, 22 751 0001, 22 751 3325, Apteka24h 22 834 5804
Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Rolnicza 244, t: 22 751 3504,
Komunikacja Miejska Łomianki ul. Rolnicza 248, t: 22 751 3379
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 7, t:: 22 751 9057, 22 751 4089
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego t: 22 733 72 00
Filia Wydziału Komunikacji PWZ ul. Warszawska 73, 751 18 55
Poczta: Łomianki, 22 751 1035, Kiełpin 22 732 0303, Dąbrowa 22 751 8488
Dom Kultury w Łomiankach ul. Wiejska 12a, t: 22 751 7059, 22 751 3502
Biblioteka Publiczna w Łomiankach ul. Wiejska 12a, t: 022 751 3223,
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2, t: 22 751 0474
Awarie oświetlenia ulicznego t: 0606 724 298,
Awarie sygnalizacji świetlnej t: 0501 260 930
Awarie wodociągów i kanalizacji t: 22 751 0113
Informacja dla bezdomnych t: 9287

KALENDARIUM co gdzie kiedy...

10.06 – Jack & The Back Tracks – rock'n'rollowa uczta – koncert w Lemon Tree – g.20
11.06 – Integracyjna impreza dla dzieci – Łomianki Chopina – WIlczeniec – g.13-18
11.06 – Rajd rowerowy do Izabelina KPN – start g.9 przy ICDS
12.06 – Kabaret Tenor Czesław Jakubiec – Tarasowa Scena Kabaretowa ul.Żywiczna 24 – g.20
13.06 – Wieczór kabaretowy Emiliana Kamińskiego – ICDS – g.20
12.06 – Turniej Jednego Wiersza "Na strychu w Łomiankach" – organizator Dom
Kultury – Aula ICDS – g.18
15.06 – Warsztaty artystyczne – Biżuteria koralikowa – Filia Domu Kultury Buraków –
g.18 (zapisy)
16.06 – Karaoke – First club&restaurant – każdy czwartek – g.20
17.06 – Wieczór Szant i piosenki wędrownej, wernisaż wystawy współczesnego
malarstwa pt. LATO – Kokko Art, ul. Pancerz 6
18.06. – Festyn Powitanie lata! – ICDS
19.06 –Integracyjna impreza dla dzieci – Kiełpin – placu zabaw w Kiełpinie przy ul.
Cienistej – g.14-22
24.06 – Karaoke Night with DJ Marek – Lemon Tree – g.20
21.06 – Teatralne powitanie lata – Spektakle plenerowe na dziedzińcu Szkoły
Podstawowej nr 1 w Łomiankach, g.15 – „Smok z Promienistej Krainy” Pracownia
Teatralno-Plastyczna KOT z Wrocławia oraz Teatr Prawdziwy z Bielawy, g. 21.30 –
„Siewca” Teatr A z Gliwic
25.06 – Gala MMA – eliminacje Mistrzostw Polski (impreza w trakcie organizacji)
>>> więcej na www.LOMIANKI.INFO

Niezbędnik Mieszkańca Łomianek
Przyjazny i podręczny pomocnik, przewodnik i poradnik – tak
w największym skrócie można scharakteryzować najnowszą
pozycję książkową, jaką przygotowało z okazji jubileuszu
10-lecia Stowarzyszenie „Nasze Łomianki”. Celem tego
nowatorskiego informatora jest pomoc w codziennym życiu
mieszkańcom Łomianek.

Wykaz sklepów, w których można kupić NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA ŁOMIANEK
ŁOMIANKI	Sklep spożywczy BUMERANG – ul. Warszawska 25
PUNKT XERO BIT 2002 – Warszawska 133
GALERIA 41- ul. Warszawska 41
BURAKÓW	Sklep spożywczy ALDIK – ul. Warszawska 68
DĄBROWA	SKLEP SPOŻYWCZY – ul. Długa 33
MINI DELIKATESY „DĄBROWA” – ul. Zachodnia 38
KIEŁPIN	Sklep spożywczy „JAGO” – ul. Rolnicza192
SKLEP SPOŻYWCZY – ul. Rolnicza 302
Sklep spożywczy „EUREKA” – ul. Ogrodowa 47
DZIEKANÓW LEŚNY MINI DELIKATESY – ul. Miła 28A

UWAGA !!!

Po publikacji w poprzednim
wydaniu miesięcznika
LOMIANKI.INFO
"Przewodnika po osiedlach
i sołectwach" dotyczącego
Sadowej skontaktował się
z nami mieszkaniec
Sadowej.
Pan Stanisław Lipiński
w swym liście przybliżył losy
kapliczki, która mieści się
przy ulicy Turystycznej...

KAPLICZKA W SADOWEJ
Byłem mieszkańcem Sadowej od urodzenia do 24 roku życia.
Po 47 latach zamieszkiwania w Warszawie sprowadziłem się ponownie
do Sadowej w 1997 r. kiedy byliśmy już z żoną Jadwigą na emeryturze.
Odkupione siedlisko (podwórko) od p. Stanisławy i Tadeusza
Bartosińskich z budynkiem do kapitalnego remontu i także
zdewastowaną kapliczką, podobnie jak podwórko.
Historia kapliczki.
Mój dziadek Walenty Boniecki wybudował kapliczkę tuż przy wysokiej
i rozległej górze piaskowej ok. 1880 r. Z braku miejsca wciśnięta
została w drogę wiejską i tworzy krzywiznę tej drogi końcówkę przy
ul. Turystycznej.
Po śmierci mojego ojca Piotra figurką zajmowała się matka i corocznie
bieliła mlekiem wapiennym ustawiając kwiaty. Nikt z mieszkańców
ręki nie dołożył, a przy figurce śpiewała sama młodzież.
Wkrótce po naszym zamieszkaniu, dzięki żonie, figurka nabrała
świetności jakiej nie było w fazie początkowej. Czarny, spękany
daszek został pokryty płytkami bitumicznymi przez Pana Zamskiego
nieodpłatnie. Ogrodzenie figurki z dwóch stron wykonał Pan Kowalski
z ul. Strzeleckiej, też nieodpłatnie.
Po ciągłej naprawie i malowaniu zniechęciło żonę i postanowiła
w b.r. zatrudnić dobrego fachowca, który wykonał nowe doborowe
tynki z pomalowaniem zewn. farbą emulsyjną, podłożem i posadzką
betonową, naprawy i uzupełnienie ogrodzenia z pomalowaniem części
metalowej i krzyża. Wszystkie koszty pokryli małżonkowie Lipińscy.
Corocznie pomaga stroić figurkę sędziwa już Pani Zofia Zamska. Tu
nadmienię całkowity brak zainteresowania pozostałych mieszkańców,
a do śpiewu przychodzi coraz mniej kobiet, za wyjątkiem kilku
najstarszych, których też ostatnio dostrzegam 5-6 kobiet. A więc nie
jest tak różowo, jak to podano Redakcji.
Uważam, że ktoś z darem wymowy czy jakaś organizacja powinny
się zająć edukacją społeczności wiejskiej, podmiejskiej. Mieszkańcy
dużych miast mają działki pracownicze, a co u nas – całe połacie
leżą odłogiem porosłe chwastami, gdzie roi się od gadów. Ogródki
przydomowe też są, a co w nich rośnie – trawka. Brak zajęcia, młodzież
się nudzi, huligani. A co z wychowaniem moralnym i duchowym –
drwina. Kiedyś chodzono do Kościoła 5 km, przez całą Mszę stano i
powrót do domu 5 km. Dzisiaj mały Mikrobus i niepłne 10 min. drogi
– wstyd za takie ateistyczne, albo wielkoświąteczne społeczeństwo,
w którym przyszło mi spędzać ostatnie chwile mając 86 lat. Przezyłe
ciężkie czasy II wojny światowej i Powstanie Warszawskie, a nie
spotkałem się z taką opieszałością i bezideowością.

TYLKO DLA CZYTELNIKÓW LOMIANKI.INFO
MAMY 3 DARMOWE EGZEMPLARZE "NIEZBĘDNIKA"

Z poważaniem, Stanisław Lipiński

napisz: redakcja@lomianki.info
zadzwoń: tel. 603299772

Codziennie wieczór sypie niebo w gęste oczy
drzewa (...) asfaltowymi rzekami noc chodzi...
K. K. Baczyński „Wieczory”

OSIEDLE BACZYŃSKIEGO
1 ulica, około 15,8 hektara
zameldowane 1294 osób

Przewodnik po osiedlach i sołectwach // część 4

OSIEDLE BACZYŃSKIEGO
tekst, foto: KM

BLOKI

Osiedle Baczyńskiego to 11 niskich bloków, w tym
jeden ciąg segmentów, powstałe na początku lat
80-tych. Była to pierwsza kilkupiętrowa zabudowa wielorodzinna w Łomiankach. Przypuszczalnie
miały to być mieszkania dla prominentów „wysokiego szczebla”, ostatecznie jednak rozdzielono je
według innego klucza.
Przez lata osiedle należało do Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, od której trudno było wyegzekwować odpowiednie zarządzanie. Remonty trwały
latami i nigdy nie obejmowały wszystkich budynków
jednocześnie, a przez wiele lat straszyły "musztardowe", obdrapane ściany.
Około 3 lata temu wydzieliła się Łomiankowska Spółdzielania Mieszkaniowa, którą zarządza wspólnota
mieszkańców. Mimo, że większości pieniędzy nie
udało się od poprzedniego zarządcy odzyskać, już te
kilka ostatnich lat pokazało, ile można zdziałać. Odnowiono bloki, doposażono plac zabaw, rozbudowano jeden z budynków.
W miejscu poprzedniego placu zabaw, który przeniesiono kilkaset metrów obok, ma powstać dodatkowy,
nowoczesny budynek mieszkaniowy z podziemnymi garażami. Wszystko po to, aby dzięki zyskom ze
sprzedaży nowych mieszkań uzyskać dodatkowe
fundusze na utrzymanie i rozwój osiedla.
Na terenie spółdzielni znajduje się market spożywczy,
początkowo pawilon GS zwany „nowym pawilonem”

(w przeciwieństwie do „starego pawilonu” obecnie
Marcpol przy ulicy Wiślanej), później Globi, teraz Carrefour Express.
Dawniej na osiedlu funkcjonowała zerówka, fryzjer,
magiel oraz punkt Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pomieszczenia
piwniczne służyły często młodzieżowym kapelom
rockowym.
Środkiem osiedla przebiega chodnik, zwany na cześć
amerykańskiego miasta partnerskiego Pasażem Columbia Heights.

ULICA BACZYŃSKIEGO

Ulica Baczyńskiego okrąża osiedle i łączy się z ulicą
Pawłowską. Znajdują się przy niej – oprócz samego
osiedla – 2 osobne, zbudowane przez developerów
bloki i kilka domów jednorodzinnych, które również
mają zostać zastąpione zabudową wielorodzinną.
Na Baczyńskiego 1 znajduje się Zgromadzenie św.
Augustyna, obok dom zakonny Salezjanów, a dalej
Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, założony przez honorowego obywatela Łomianek, ks. arcybiskupa Kazimierza
Majdańskiego – zmarłego w 2007 roku.
W pobliżu ul. Warszawskiej buduje się apartamentowiec i osiedle domów w zabudowie szeregowej. Na
końcu ulicy klimatyczna niegdyś Basiówka, w której
można było np. zorganizować wesele.

ZIELEŃ I ŁĄKI

Osiedle Baczyńskiego kończy się biegnącą przez łąki
strugą i jeziorkiem Ostrowskim, za którym budują się
obecnie korty tenisowe. Wcześniej część mieszkańców osiedla wydzieliła sobie w tym miejscu ogródki
działkowe, jednak przez wiele lat było to po prostu
sielskie miejsce zabaw okolicznej dzieciarni. Na podmokłych łąkach zimą jeździło się na łyżwach, latem
grało w piłkę, paliło ogniska, spacerowało i zbierało
kaczeńce.
Bujną roślinność zawdzięcza osiedle swoim mieszkańcom, niegdyś puste alejki, dziś porośnięte są wysokimi
drzewami. Miłe dla oka wrażenie sprawiają również
przynależne do parterowych mieszkań ogródki. Duża
ilość samochodów ginie w zielonym cieniu.
Kto reprezentuje mieszkańców:
Anna Dawidowicz – przewodnicząca zarządu Osiedla
Baczyńskiego – tel. 22 751 36 59
Janusz Piotrowski – Prezes Łomkowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, tel. 22 392 00 76, www. lomsm.pl
Jan Mazan – radny Rady Miejskiej w Łomiankach,
e-mail: jan_mazan@wp.pl, www.janmazan.pl
Obiekty:
Carrefour Express – sklep ogólnospożywczy
Wydział Studiów nad Rodziną UKSW – ul. Baczyńsksiego 9,
www.wsr.uksw.edu.pl
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Współpraca: Robert Dąbrowski, Katarzyna Galas, Aleksandra Moraczewska, Juliusz Wasilewski, Kinga Wójcicka...
Wydawca: M2Media, Łomianki, ul. Szkolna 32
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PÓŁ ŻARTEM, PÓŁ SERIO

1600 miesięcznie na głowę
mm.

Radni będą dostawać z naszych podatków od 1600 do 1980 złotych miesięcznie. To stosunkowo dużo – biorąc pod uwagę fakt, że dieta powinna
być jedynie rekompensatą za ewentualne utracone dochody ze stosunku
pracy – w wyniku pełnienia obowiązków radnego. Co w sytuacji kiedy radny jest emerytem lub bezrobotnym? Co traci? Czas...?
W wyniku głosowania (za: 10, przeciw: 2, wstrzymało się od głosu: 7)
podczas VII Sesji Rady Miejskiej radni podnieśli sobie uposażenie o około
60%. Sytuacja tych głosującyh "za" jest oczywista – wezmą więcej tak jak
chcieli. Co zrobią radni głosujący "przeciw" – czy oddadzą nadwyżkę, a czy
"wstrzymujący się" – wstrzymają się od comiesięcznego pobierania części
diety? W sumie rocznie radni będą nas kosztować ponad 400 000 złotych.
Czy wysokość diet idzie w parze z sensowną aktywnością? Najlepiej rozliczać swojego przedstawiciela osobiście lub chociaż śledzić jego poczynania podczas Sesji Rady Miejskiej np. na www.video.lomianki.info :)

KOSZTORYS SZARŻY
NIE PRZEKONAŁ RADNYCH
mm.

O chęci organizacji imprezy plenerowej – rekonstrukcji historycznej upamiętniającej Szarżę
Ułanów Jazłowieckich z 1939 roku – wspominano już na początku roku podczas jubileuszu
10-lecia Stowarzyszenia Nasze Łomianki, o którym pisaliśmy w LOMIANKI.INFO. Wtedy to
też – jak się okazało – inicjatywą zainteresował się Urząd.
Jednak oficjalnie koncepcję imprezy, której współpomysłodawcą obok Naszych Łomianek jest łomiankowski Uniwersytet Trzeciegu Wieku, przedstawiono dopiero podczas
posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej – 17 maja 2011 roku (zobacz: www.
video.lomianki.info). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszeń oraz

Piotr Rusiecki
zastępca burmistrza ds. społecznych
Burmistrz Tomasz Dąbrowski chciał, aby
oprócz dotychczas organizowanych koncertów, występów najmłodszych, ogródków gastronomicznych, tegoroczne Dni
Łomianek nawiązywały także do historii naszej gminy. Dlatego
w tym roku zaplanowaliśmy dodatkowo inscenizację szarży
ułanów. Jak wiadomo z historii we wrześniu 1939 roku na tej
ziemi odbyła się ostatnia w czasie kampanii wrześniowej szarża
Ułanów Jazłowieckich, idących na pomoc okupowanej Warszawie. Ta jedna z najpiękniejszych kart naszej historii była trochę
zapomniana. Wychodząc naprzeciw pomysłowi naszych lokalnych stowarzyszeń, postanowiliśmy odtworzyć to wydarzenie.
Byłaby to z pewnością niezapomniana lekcja historii dla młodego pokolenia. W naszej inscenizacji miały wziąć udział największe polskie grupy rekonstrukcyjne, między innymi ponad
100 ułanów na koniach, setki żołnierzy w mundurach z epoki,
samoloty i czołgi. Tego typu wydarzenia pokazują historię
w sposób zrozumiały dla najmłodszych, tworzą nowoczesny,
namacalny wymiar patriotyzmu. Byłaby to także wielka promocja gminy Łomianki w Polsce, tym bardziej, że w sprawie relacji
z tej imprezy prowadziliśmy rozmowy z ogólnopolską stacją telewizyjną. Byłaby to szansa by historią zainteresować nie tylko
mieszkańców naszej gminy, ale także wielu gości, w tym delegacje zaprzyjaźnionych miast z USA i Francji, które miały w tym
czasie przebywać w Łomiankach na obchodach 20-lecia współpracy miast siostrzanych. Koszty po stronie gminy miały wynieść 100 tysięcy złotych, pozostała kwota miała być pozyskana
od sponsorów. Przypominam, że w poprzednim roku, koszt Dni
Łomianek przekroczył 100 tysięcy złotych. Ku naszemu zdziwieniu
Rada Miejska jednak nie zgodziła się na organizację Dni Łomianek
w tym roku. Możemy tylko wyrazić ubolewanie, że tak piękne plenerowe widowisko nie znalazło wsparcia ze strony Rady.
Radny JAN GRĄDZKI
(Klub Łączą nas Łomianki)
Inicjatywa Stowarzyszeń łomiankowskich
dotycząca organizacji imprezy plenerowej,
z uwzględnieniem „Szarży Ułanów Jazłowieckich”, jest wspaniałym pomysłem.
Rekonstrukcja wydarzeń historycznych związanych z łomiankowską ziemią, byłaby atrakcyjną formą promocji naszego miasta, jak też doskonałą okazją do integracji mieszkańców.
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głosu i tak będzie
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Hmmm...
ile to będzie
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No to rozumiem.
W końcu jakiś
konkret!

zastępca burmistrza Piotr Rusiecki i pan Paweł Rożdżestwieński z Fundacji Polonia
Militaris, która miała pośredniczyć w organizacji imprezy. Podczas spotkania radni
mogli poznać założenia organizacyjne oraz przybliżone koszty przedsięwzięcia. Radni
– w związku z niepełnymi informacjami – poprosili o szczegółowy kosztorys, który miał
być podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnym przesunięciu środków w budżecie
niezbędnych do organizacji imprezy. Wyrażali też swoje wątpliwości co do kwestii czasu niezbędnego do poprawnego zorganizowania takiej imprezy. Burmistrz Rusiecki
oraz pan Rożdżestwieński przekonywali radnych o tym, że w zasadzie wszystko jest
gotowe... a brakuje jedynie pieniędzy.
Podczas VII Sesji Rady Miejskiej – 19 maja 2011 roku – większość radnych nie wyraziła zgody
na sfinansowanie rekonstrukcji, zwracając uwagę m.in. na nagły wzrost kosztów imprezy.
Radni zadeklarowali chęć zorganizawania tego typu rekonstrukcji w przyszłym roku.
O komentarz poprosiliśmy Urząd, radnych oraz Stowarzyszenie Nasze Łomianki...

Na posiedzeniu Komisji Społecznej radni zostali poinformowani,
że koszt „rekonstrukcji bitwy”, to około 200 tysięcy złotych. Dwa
dni później na Sesji otrzymaliśmy informację, że to kwota 360
tysięcy złotych. Gmina pokryłaby z własnych środków 100 tysięcy
złotych, a różnicę sfinansują sponsorzy (sąsiednie gminy, przedsiębiorcy itp.).
Pan Piotr Rusiecki (zastępca burmistrza) zapewniał, że już od
stycznia prowadzi rozmowy w tej sprawie, ale nie był w stanie
wymienić żadnego sponsora, ani gminy, która włączyłaby się finansowo w to przedsięwzięcie. Rozbieżne informacje o kosztach,
niejasności z wyłonieniem wykonawcy, brak wiedzy o gminach
lub firmach, które wyraziły chęć udziału finansowego w organizacji imprezy spowodowały, że zaproponowałem w imieniu
grupy radnych, aby „Szarżę” zorganizować w przyszłym roku.
Może wtedy będzie więcej szans na dopracowanie „szczegółów”
finansowych i orientację zastępcy burmistrza w kosztach.
Zaś środki finansowe (sto tysięcy złotych) przeznaczyć na poprawę stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole
Podstawowej w Sadowej, co będzie niebagatelnym zastrzykiem
dla szkoły i posłuży naszym dzieciom. Mam nadzieję, że temat
jest otwarty i nasze władze będą prowadziły dalej rozmowy
w celu pozyskania sponsorów i rekonstrukcja Szarży Ułanów
Jazłowieckich, jeżeli nie w tym, to dobrze przygotowana
w przyszłym roku odbędzie się.
Radna ELŻBIETA PODOLSKA
(Klub Twoej Łomianki)
Podczas VII sesji Rady Miejskiej 19 maja
radni zdecydowali, że szarża się nie odbędzie. Wielka szkoda, gdyż była to też inicjatywa lokalnych organizacji i stowarzyszeń.
Głosowałam za szarżą ponieważ sądzę, iż byłaby to wspaniała
okazja do promocji Łomianek, wydarzenie w którym wzięłaby
udział większość mieszkańców gminy, piękna lekcja historii dla
młodzieży i dzieci, przypomnienie o przelanej krwi na ziemi
łomiankowskiej, kultywowanie pamięci o obrońcach Ojczyzny.
Rekonstrukcja szarży Ułanów Jazłowieckich z pewnością zintegrowałaby mieszkańców gminy.
Spójrzmy na naszą młodzież, która postrzega świat przez pryzmat internetu, gier komputerowych, telewizji, ipod’ów. Zdecydowana większość żyje w wirtualnym świecie gier komputerowych. Ta rekonstrukcja byłaby dla nich grą w „realu”.
Przypomnijmy, że ok. 80% środków na pokrycie kosztów imprezy miała pochodzić od tzw. sponsorów, pozostała część obciąży-

łaby budżet gminy. Czasami nasz budżet przypomina mi portfel
przeciętnego Polaka, który mając 200 złotych w kieszeni zastanawia się czy wydać je na dodatkowe lekcje matematyki lub
języka obcego dla dziecka, zakup nowych butów czy naprawę
pralki. Głosując za, wybrałam lekcję historii i edukację.
Radna SYLWIA MAKSIM-WÓJCICKA
(Klub Platforma Obywatelska)
O inicjatywie podjętej przez Stowarzyszenia Nasze Łomianki i Uniwersytet Trzeciego Wieku, dotyczącej zorganizowania
rekonstrukcji szarży 14. Pułku Ułanów
Jazłowieckich dowiedzieliśmy się w maju, podczas posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej. Pomimo bardzo krótkiego czasu, jaki pozostałby na organizację przedsięwzięcia
(początek września), zastępca burmistrza Piotr Rusiecki wraz
z panem Pawłem Rożdżestwieńskim z Fundacji Polonia Militaris nie byli w stanie przedstawić radnym żadnego programu
ani budżetu. Oszacowali jedynie koszt całkowity imprezy na
200 tys. zł, przy czym gmina miałaby finansować połowę czyli około 100 tys. Już następnego dnia, a także podczas sesji
Rady, budżet został prawie dwukrotnie zwiększony – do ok.
370 tys. zł. Jednak nadal burmistrz nie chciał, lub nie potrafił
opisać szczegółów organizacyjnych, zasłaniając się m.in. tajemnicą negocjacji.
Wydaje się, że organizacja rekonstrukcji powinna zostać
poprzedzona działaniami edukacyjnymi, przybliżającymi
mieszkańcom, a w szczególności młodzieży, genezę, przebieg
i rezultaty wydarzeń, jakie miały miejsce we wrześniu 1939 r.
Powinno to odbyć się zarówno w formie lekcji, jak również
innych działań, np. spotkań ze świadkami tych wydarzeń,
z kombatantami, na co w tym roku, z uwagi na zbliżające
się wakacje, nie ma już czasu. Poza tym organizacja takiego
przedsięwzięcia, które miałoby się stać cykliczne, powinna
integrować i łączyć. Zaś dotychczasowe podejście burmistrza,
niechęć do informowania o przebiegu prowadzonych rozmów
i wymaganie od Rady podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków „na ostatnią chwilę” świadczy o niepoważnym traktowaniu mieszkańców.
Myślę, że teraz powinniśmy rozmawiać o ewentualnej organizacji takiego wydarzenia w 2012 r. Mamy czas na szczegółowe
opracowanie programu, pozyskanie do współpracy nauczycieli
i organizacje społeczne, możemy spokojnie zastanowić się nad
budżetem – jego wariantami oraz możliwymi sponsorami.

ZOBACZ SESJE RADY MIE JSKIE J

SEGREGACJA ŁOMIANKOWSKICH ŚMIECI
Użytkownicy portalu www.LOMIANKI.INFO
odpowiedzili na pytanie
"Czy Urząd Miejski powinien zapewnić
mieszkańcom Łomianek możliwość
segregacji śmieci, ustawiając ogólnodostępne, specjalne pojemniki?
Zdecydowana większość internautów – bo aż 75% opowiedziała TAK, 17% nie popiera
takiego pomysłu, 8% nie ma zdania...
75% TAK
Czy Łomianki – wzorem innych miejscowości
– doczekają się kolorowych pojemników
17% NIE
dostępnych dla wszystkich mieszkańców?
17% NIE MAM ZDANIA
Chyba najwyższa pora, aby i u nas taka forma
edukacji ekologicznej stała się standardem.

w sondzie oddano 492 głosy

Jeszcze nie w tym roku
Ewa Pustoła-Kozłowska, Stowarzyszenie Nasze Łomianki

Łomianki, miejscowość, przez którą przejeżdżają tysiące ludzi podążających nad morze i Mazury, znana jest głównie z korków na S7. Dla innych to sypialnia Warszawy.
Nie ma żadnych zabytków, jakby nie miała historii. Tymczasem właśnie na pograniczu
Łomianek i Wólki Węglowej rozegrała się ostatnia w historii wojen udana szarża dużej
formacji kawalerii. Szarża podobna do tych spod Kłuszyna, Wiednia, czy Samosierry.
Dwa łomiankowskie stowarzyszenia: Nasze Łomianki i Uniwersytet Trzeciego Wieku, które
w swych statutowych działaniach mają m.in. upowszechnianie wiedzy o regionie, uznały, że
warto zmienić opinię o Łomiankach przypominając za pomocą imprezy plenerowej najbardziej spektakularny epizod z września 1939 r. – szarżę 14. pułku Ułanów Jazłowieckich, który
pod Wólką Węglową przebił pierścień wojsk niemieckich otwierając korytarz do Warszawy.
Uznaliśmy, że widowisko będzie atrakcyjną lekcją historii dla miejscowej młodzieży i uhonorowaniem zasług żołnierzy, którzy brali udział w działaniach wojennych. Stanie się też elementem tożsamości historycznej integrującej nowych i starych mieszkańców Łomianek oraz
sąsiednich gmin. Kilka tysięcy widzów oraz oprawa medialna spowodują ponadregionalną
promocję naszego miasta i jego okolic.
Szarża miała miejsce na polach w pobliżu sklepu Marcpolu przy ul. Trenów, leżących na styku trzech gmin: Izabelina, Bielan i Łomianek. Mieliśmy zamiar zorganizować ten festyn historyczny 10 września wspólnie z tymi gminami, licząc na współpracę w zakresie organizacji
i podziału środków. Korzyścią byłaby integracja z naszymi sąsiadami zza miedzy, także koszt
imprezy zostałby podzielony.
Zainteresowaliśmy naszym pomysłem Fundację Polonia Militaris, która od lat zajmuje się rekonstrukcjami historycznymi bitew z czasów I i II wojny światowej. Rekonstrukcje bitew nad
Bzurą, pod Mławą, Bolimowem oraz liczny udział w filmach historycznych członków tej fundacji, dają gwarancje najwyższej jakości tego widowiska. Przedstawiciel fundacji zapewniał,
że środki na imprezę w dużej części można pozyskać od sponsorów.
Nasze stowarzyszenia ani finansowo, ani personalnie nie są w stanie udźwignąć ciężaru zorganizowania takiej masowej imprezy, dlatego zwróciliśmy się do UMiG z propozycją przejęcia spraw związanych z jego realizacją.
Burmistrzowie uznali pomysł za ciekawy i pożyteczny dla mieszkańców oraz atrakcyjny dla
wizerunku miasta. Chęć współuczestnictwa wyraziła gmina Izabelin. Zainteresowanie projektem były też Bielany.
Niestety właściciele dwóch działek, na których m.in. miała odbyć się impreza kategorycznie
odmówili na nią zgody. Spowodowało to konieczność przeniesienia widowiska na inny teren.
Odpowiednie miejsce ze zgodą właściciela znaleziono w Dolinie Łomiankowskiej. Zmiana lokalizacji znacznie zmniejszyła zainteresowanie tą imprezą gmin sąsiednich.
Ostatecznie los festynu historycznego spoczął w rękach radnych naszego miasta. To oni musieli wyrazić zgodę na przesunięcie środków w budżecie na to widowisko. Na sesji 19 maja b. r.
nikt z radnych nie negował atrakcyjności i dydaktycznego charakteru rekonstrukcji.
Przedłożony przez przedstawiciela Fundacji kosztorys nie był wystarczająco konkretny żeby
przekonać radnych do zorganizowania imprezy jeszcze w tym roku. Zbyt późne jej zgłoszenie
oraz obawa o sprawne zorganizowanie, spowodowały, że radni zaproponowali przeniesienie
jej na przyszły rok.
Chcielibyśmy żeby nasz pomysł został zrealizowany i zakończył się sukcesem. Uważamy natomiast, że przeniesienie festynu na przyszły rok pozwoli spokojnie i dobrze go przygotować
i pozbawi nas obaw, że wykorzystany on będzie w kampaniach wyborczych partii politycznych, co mogłoby mieć miejsce w tym roku.

KALENDARIUM
U R Z Ę D O W E

SMW

20 kwietnia 2011 r. – Komisja Architektury, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, dzięki współpracy z radnymi
z Łomianek zwróciła się do Zarządu Dzielnicy Bielany o wspólne z Gminą
Łomianki opracowanie koncepcji obsługi ruchu pasażerskiego dojeżdżającego do węzła komunikacyjnego Młociny. W kolejnych posiedzeniach, które
doprowadziły do tej decyzji aktywnie uczestniczyli radni z Łomianek: Wojciech Berger, Piotr Iwaszko, Sławomira Laskowska, Sylwia Maksim-Wójcicka,
Grzegorz Porowski i Tomasz Rusinek.
21 kwietnia 2011 r. – na stanowisko pełnomocnika burmistrza ds. ochrony
informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach został wybrany
Paweł Rożdżestwieński.
11 maja 2011 r. – Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej dotyczące omówienia zmian do statutu Gminy. W trakcie posiedzenia radni zaopiniowali
wszystkie poprawki zgłoszone do projektu statutu.
13 maja 2011 r. – ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej i dyrektora Przedszkola Samorządowego przy ul .Szpitalnej w Łomiankach. Oferty mogły być składane do dnia
3 czerwca. Dotychczasowymi dyrektorami obu placówek są: Marek Lis (SP1)
i Urszula Górka (Przedszkole).
17 maja 2011 r. – Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI we współpracy z
portalem LOMIANKI.INFO, Fundacją AERIS FUTURO oraz Urzędem Miejskim posadziło 33 drzewa na pasażu zieleni pomiędzy ulicami Fabryczną
a Jeziorną. Drzewa sadziły również przedszkolaki z Krainy Fantazji oraz
uczniowie ze szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach i Szkoły Podstawowej
w Sadowej. Zobacz na www.video.lomianki.info.
17 maja 2011 r. – w Auli ICDS odbyła się konferencja z udziałem m.in. władz
powiatowych, członków gminnych i powiatowych Zespołów Zarządzania
Kryzysowego oraz reprezentantów powiatowych służb straży. Konferencja
była podsumowaniem dwudniowych ćwiczeń obronnych dot. reagowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Zobacz na
www.video.lomianki.info.
17 maja 2011 r. – Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej. Głównym
tematem spotkania było przedstawienie propozycji zorganizowania rekonstrukcji szarży 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich pod Wólką Węglową.
W spotkaniu uczestniczyli pomysłodawcy rekonstrukcji: Stowarzyszenie
Nasze Łomianki, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach i Paweł Rożdżestwieński z Fundacji Polonia Militaris, która w imieniu urzędu miała zająć
się organizacją przedsięwzięcia oraz Piotr Rusiecki – zastępca burmistrza do
spraw społecznych. Zobacz na www.video.lomianki.info.
18 maja 2011 r. – Posiedzenie Komisji Technicznej Rady Miejskiej dotyczące
zaopiniowania projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady.
19 maja 2011 r. – Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni zdecydowali m.in.
o skierowaniu projektu statutu do konsultacji społecznych, podwyższeniu
diet radnych, przeznaczeniu 30 tys. zł. na przygotowania analiz związanych z
udrożnieniem ulicy Pułkowej (decyzja związana z wnioskiem radnych Bielan
z dnia 20 kwietnia). Radni nie wyrazili zgody na przekazanie 100 tys. zł na
organizację w 2011 r. rekonstrukcji szarży 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich.
24 maja 2011 r. – Spotkanie mieszkańców Sadowej z burmistrzem i radnymi, dotyczące zasad i procedur związanych z podłączeniami do wodociągu
oraz rozbudowy budynku szkoły. Mieszkańcy prosili burmistrza o jasną odpowiedź dotyczącą możliwości rozbudowy budynku szkoły, który oprócz
funkcji oświatowych mógłby stanowić ośrodek sportowo-kulturalny dla
rozbudowującej się wsi Sadowa. W szkole lekcje odbywają się w systemie
zmianowym. Burmistrz zauważył, że taki system może odbić się na funkcjonowaniu rodzin, ale nie dał jasnej odpowiedzi czy i kiedy możliwa będzie
rozbudowa szkoły. Radni obecni na spotkaniu poparli ideę rozbudowy.
25 maja 2011 r. – Szkolenie „Jak pozyskać środki unijne dzięki Lokalnej
Grupie Działania Między Wisłą a Kampinosem”, do którego Gmina przystąpiła w maju 2011 r. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji
pozarządowych, rad sołeckich, urzędu miejskiego oraz radni Rady Miejskiej.
Przedstawiono podstawowe informacje dot. zasad ubiegania się o środki.
Przedstawiciele Stowarzyszenia zapowiedzieli, że pierwsze tegoroczne konkursy odbędą się w sierpniu i we wrześniu. Więcej na www.lgdkampinos.pl
24 maja, 01, 03 czerwca 2011 r. – Posiedzenie Komisji RM ds. planowania
i zagospodarowania przestrzennego dotyczące planów zagospodarowania: Chopina-Pólnoc, Pawłowa-Północ, okolic Brukowej – Auchan.
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W maju i czerwcu 2010 roku Wisła dwukrotnie
zagrażała Łomiankom. Wraz z władzami i służbami
mundurowymi włączyliśmy się do obrony wałów
przecwipowodziowych. W efekcie czego z opresji
wyszliśmy "suchą nogą"...
Wspomnienia czytelników LOMIANKI.INFO
Z akcją powodziową kojarzy mi się brak dzieci w domu,
gra w rummicuba i łopata w ręku (ja najbardziej lubiłam
nakładanie tych, wcale nie przysłowiowych, trzech
łopat – kto był, wie, o czym piszę. W przerwach graliśmy z
sąsiadami w rummicuba – wstyd przyznać, ale po telefonie,
który wzywał na wały zdarzało nam się na nie biec dopiero
po zakończeniu partyjki. Kojarzy mi się też z zaciskaniem
powiek i udawaniem, że mocno śpię – czasami, po
powrocie do domu o 2 w nocy słyszałam kilka godzin
później nawoływania przez megafon, że mieszkańcy są
pilnie potrzebni na wałach – szybciutko się rozgrzeszałam
i szłam dalej spać. W końcu tych mieszkańców było (i jest)
wielu. Ale byli też tacy, którzy pracowali ciężko w pocie
czoła po kilkanaście godzin na dobę i nie udawali, że śpią
– przed tymi chylę czoła. I mam nadzieję, że w tym roku się
nad Wisłą nie spotkamy # KINGA
Mimo przeciętnej organizacji, mimo lansu w kolorowych
"śniegowcach", mimo rypiących komarów... akcje na wałach
wspominam bardzo pozytywnie. Nie jestem pewien, czy
nasza – mieszkańców – tam obecność była w 100% celowa,
ale najważniejsze, że wały nie puściły... # KONRAD
Pamiętam przede wszystkim szybką decyzję
o przewiezieniu dzieci do Warszawy i wymuszone sytuacją
wzięte kilka dni urlopu. Pamiętam beztroskie lato w stolicy,
centrum miasta skąpane słońcem i wycieczki nad Wisłę –
wtedy nieprzyjazną, brudną i niebywale rwącą, szybką.
Pamiętam wzruszającą ofertę forumowych znajomych,
udostępniających mi przysłowiowy kawałek podłogi
u siebie w domu, lub też miejsce w garażu na samochódzabawkę męża. Pamiętam zainteresowanie kolegów
z pracy losem tych, mieszkających w okolicy wielkiej
wody. Pamiętam w końcu nasze poddanie się, machnięcie
ręką i powrót do domu. Łomianki latem, ogrody
grillem pachnące. Nasze działania zabezpieczające
dobytek, ograniczające się do nieracjonalnego zupełnie
przenoszenia rozmontowanego sprzętu grającego do
sypialni na piętrze. Ja zapobiegawczo transportowałam
na górę podstawowe artykuły żywnościowe i z łezką
w oku żegnałam się w myślach z ekspresem do kawy i moim
porannym uzależnieniem od smaku i rytuału.
Wspominam pierwsze oznaki powracającego spokoju
i opadania wód, powolny powrót do normalności, znoszenie
na dół kartonów z mlekiem, butelek z wodą, poszukiwania
zagubionego noża do krojenia (tego najlepszego!).
Sprzętom i kablom nie udało się do tej pory wrócić na swoje
dawne miejsce. Mam tylko nadzieję, że stan ten jest jedynie
wynikiem naszego roztargnienia (nazywanego dość często
zapracowaniem i brakiem czasu), a nie efektem świadomego
działania pod hasłem „na wszelki wypadek cenny sprzęt
zostawmy jednak na górze”. # IZA
Atmosfera była imponująca, zaangażowanie ludzi,
chęć działania, praca na rzecz ochrony wałów
przeciwpowodziowych, wszystko to robiło duże wrażenie,
były chęci, siła i przekonanie, że się uda. I tyle dobrego.
Bo zorganizowanie i zabezpieczenie piasku i worków, już
nie było takie proste, a przede wszystkim polityka wdarła
się na wały wraz ze zbliżajacymi się wyborami, i mieliśmy
koszulki poparcia i zrywy medialne, ale co tam – miejmy
nadzieję, że chociaż wały zostaną skoszone przed sezonem
wysokiej wody... # TOMEK
W akcji powodziowej nie brałam bezpośredniego udziału
ale... miałam pod opieką gromadę dzieciarni, której
zamknięto szkoły i przedszkola, a rodzice działali na wałach.
Oprócz mojej rodzonej dwójki, dodatkowe 6-7 sztuk do
upilnowania i nakarmienia – to było spore wyzwanie. Wiadra
z kompotem, basen w ogródku, do którego dzieciarnia
wskakiwała 5 razy dziennie i nie dawała się wyciągnąć,
chmary komarów i żar z nieba. Pełna reorganizacja
podwórka i garażu, w którym w "razie czego" miał stanąć
zaprzyjaźniony zabytkowy kabriolet... Mój syn miał pretensję,
że kabriolet jednak nie przyjechał... # DOROTA

zdjęcia: Tomek Kordek

Kary unijne dla Łomianek?
W ostatnim czasie często wspomina się o karach
unijnych jakie od roku 2016 mają spaść na Łomianki za niedostatek sieci kanalizacyjnej (o ile
się utrzyma). O karach mówi się na sesjach Rady
Miasta, pisze i straszy na forum internetowym
Łomianek. Spróbujmy zatem poszukać podstaw
tych obaw, zapytać, czy istotnie UE wobec Łomianek może wystąpić w charakterze prokuratora,
ocenić jak realne są owe kary, odpowiedzieć, skąd
wynika data 2016 roku.
Sprawa bierze początek od Dyrektywy Rady Wspólnot
Europejskich (91/271/EWG), z dnia 21 maja 1991, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, zwanej
niekiedy „dyrektywą ściekową”. Jej zasadniczym celem
jest ochrona środowiska, w szczególności wód, przed
negatywnymi skutkami odprowadzania nieoczyszczonych ścieków komunalnych, bytowych i przemysłowych – na poziomie całej Wspólnoty. Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do posiadania w każdej
aglomeracji odpowiedniego, złożonego z przewodów
i kanałów systemu zbierania i odprowadzania ścieków,
i równocześnie największy nacisk kładzie na to, by
w trosce o bezpieczeństwo środowiska, ścieki były
skutecznie oczyszczane. Podaje parametry jakościowe
jakie muszą one spełniać. Stanowi też, że: W przypadku,
gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub
powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować
pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska.
Realizacja Dyrektywy będzie więc oceniana według
dwóch parametrów: kompletności wyposażenia poszczególnych aglomeracji w systemy kanalizacyjne,
oraz skuteczności i jakości oczyszczania ścieków. Dyrektywa nie zawiera wzmianek o karach.

1 stycznia 2016 r.

Dyrektywę tę – wraz z innymi regulacjami prawnymi
Unii Europejskiej – Polska przyjęła i zobowiązała się
do przestrzegania w Traktacie Akcesyjnym, podpisanym 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Przewidziano,
że przepisy UE zawarte w Dyrektywie będą w Polsce
w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r. To wyjaśnia datę 1 stycznia 2016 roku.
Postanowienia Dyrektywy zostały u nas wdrożone
w uchwałach Sejmu RP o Polityce Ekologicznej Państwa, a przede wszystkim – jeszcze w okresie przedakcesyjnym – w ustawie „Prawo wodne” z 18 lipca
2001 roku. Ta obszerna i szczegółowa ustawa definiuje między innymi kluczowe tu pojęcie aglomeracji
– jako terenu, na którym zaludnienie lub działalność
gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby
ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do
oczyszczalni ścieków komunalnych (art. 43, pkt.2).
W myśl ustawy, obszar aglomeracji wyznacza w drodze uchwały sejmik województwa, po uzgodnieniu
z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu
gospodarki wodnej oraz właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska i po zasięgnięciu
opinii zainteresowanych gmin. Tylko „po zasięgnięciu opinii…” – a zatem gminy nie są całkowicie samodzielne w wyznaczaniu terenu, podlegającego
skanalizowaniu. Sposób wyznaczania granic i obszarów aglomeracji określa Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dn. 1 lipca 2010. Łomianki zaliczane są
do grupy aglomeracji średnich, liczących od 15.000
do 100.000 mieszkańców.
Dyrektywa „ściekowa” postanawia, że państwa członkowskie powinny opracować i przedstawić Komisji Europejskiej krajowe programy jej wykonania.

W Polsce jest to oficjalny, rządowy Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, swoisty harmonogram, przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu
2003 roku. Program określał podstawowe przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków
w odniesieniu do ponad 1300 aglomeracji różnej
wielkości na terenie całego kraju, wraz z nakładami
i terminami realizacji.
Jednak Program ten musiał być już trzykrotnie aktualizowany. Ostatnia aktualizacja nastąpiła w lutym
2011 roku (przedtem – w czerwcu 2005 i w marcu
2010).

Niezależne od samorządów,

Budowanie sieci kanalizacyjnej to zadanie własne
samorządów. Szybko okazało się, że wiele miejscowości, w tym największych miast, nie jest w stanie
spełnić wymogów Programu. Być może, pierwsze
wersje Krajowego Programu zostały pomyślane zanadto ambitnie, nakładały zbyt duże zobowiązania
w zbyt krótkim czasie i wymagały pieniędzy nie do
zdobycia.
Pośród najczęściej wymienianych przyczyn opóźnień
w realizacji Programu są:
– brak wystarczających środków finansowych w poszczególnych gminach na realizację skomplikowanych inwestycji o dużym zakresie,
– złożone, czasochłonne i kosztowne procedury
przygotowania wniosków o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych,
– duże trudności w uregulowaniu spraw własnościowych, w uzyskiwaniu praw własności do gruntów,
pod którymi planowana jest sieć,
– długotrwałe i przewlekłe procedury administracyjne przygotowania inwestycji, długotrwałe postępowania przetargowe, obarczone protestami
odrzuconych firm, oraz podwyżki cen materiałów
i wykonawstwa.
Problemy te są na ogół niezależne od samorządów,
biorą się z ogólnie obowiązującego prawa. Są to problemy, z którymi zmaga się również nasz samorząd.
Szczegółowy obraz zaawansowania zadań i osiągniętych efektów w rozbiciu na grupy aglomeracji (duże,
średnie, małe) przedstawia Informacja o wynikach
kontroli realizacji Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych, opublikowana przez NIK w
marcu 2010 roku. Obraz ten malowany jest dość czarną barwą. Informacja podkreśla m.in. rozliczne zaniechania ze strony centralnej administracji państwowej,
np. w postaci niewystarczającego nadzoru. Wymienia
się w niej wiele miast, w których zadania kanalizacyjne realizowano pomyślnie, a nawet z wyprzedzeniem
w stosunku do planu, lecz znacznie więcej takich, w
których powstały opóźnienia, często znaczne. Jest widoczne, że wiele samorządów lokalnych wkłada dużo
zaangażowania i wysiłku, lecz – pomimo to – nie są
one w stanie dopiąć tych zadań. Tak więc, Łomianki
nie są osamotnione. Ewentualne „kary unijne” dotknęłyby nie tylko i nie wyłącznie naszą gminę.
Jednakże Unia Europejska zawarła traktat nie z
poszczególnymi samorządami, lecz z rządem RP.
Dodajmy, że – jak wynika ze źródeł internetowych
– podobnymi zaległościami w realizacji Dyrektywy
obciążone są również inne państwa UE, w tym także
niektóre „starej” Unii.

Procedura wielostopniowa

Nakładanie kar i sankcji na państwa opieszałe w wykonywaniu Traktatu Akcesyjnego nie dzieje się automatycznie, jest procedurą wielostopniową i skom-

Marek Piekarski

plikowaną. Procedurę tę reguluje głównie art. 228
Traktatu o Wspólnotach Europejskich. Rolę strażnika
Traktatu Akcesyjnego pełni – jako organ wykonawczy Unii – Komisja Europejska w Brukseli.
Pierwszym krokiem jest wszczęcie sprawy przez Komisję Europejską, stwierdzającą naruszenie lub niewypełnianie zobowiązań przez dane państwo. Komisja Europejska sporządza najpierw tzw. uzasadnioną
opinię, w której opisuje charakter naruszenia, środki,
jakie należy zastosować, by zostało ono usunięte,
oraz termin usunięcia. Państwo, będące adresatem
uzasadnionej opinii, nie może jej zaskarżyć, ale ma
możliwość przedstawienia swego stanowiska. Następnie, jeżeli państwo to zastosuje się do wymagań
KE zawartych w opinii i podejmie działania naprawcze, sprawa ulega zakończeniu.
Jeśli jednak w określonym przez Komisję czasie, państwo nie wykona postanowień opinii, rzecz wkracza
w fazę sądową: KE może wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
i występuje przed nim w roli oskarżyciela. Oskarżone państwo działa przez pełnomocników – na ogół
swych wysokich funkcjonariuszy i ma pełne prawo
do składania wyjaśnień, obrony i prezentacji swego
stanowiska. Jeśli nie zdoła się obronić, ETS wydaje
wyrok zobowiązujący je do naprawienia nieprawidłowości w pewnym wyznaczonym czasie, ale i wówczas nie nakłada jeszcze kar. Stwierdza jedynie winę
tego państwa i obliguje do naprawy wadliwej sytuacji. Zasądzenie kary finansowej dla danego państwa
następuje w kolejnym procesie – dopiero wtedy,
gdy Komisja Europejska znowu stwierdzi uchybienia
(brak wykonania lub niepełne wykonanie pierwszego wyroku) i powtórnie wniesie sprawę przed
luksemburski Trybunał. Kara finansowa określana
jest według dość skomplikowanych „przeliczników”,
w których, m.in. bierze się pod uwagę zarówno ciężar
przewinienia, zdolność płatniczą danego państwa
oraz liczbę głosów, którą posiada w Radzie Europy.
Oczywiście, tak jak poprzednio, oskarżone państwo
może bronić się przed karą. Wysokość kary zależy od
sędziów Trybunału i może to być kara naprawdę wysoka, idąca w miliony euro, którą państwo płaci do
budżetu Wspólnoty. Egzekwowanie tej kary odbywa
się najczęściej przez jej potrącenie z przysługujących
danemu państwu funduszy strukturalnych.
Procedura przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości trwa średnio 2-3 lata. Dokumenty unijne
podkreślają wyraźnie, że kary, grzywny i wszelkie
sankcje finansowe są środkiem ostatecznym, stosowanym tylko wtedy, gdy całkowicie zawodzą inne
działania dyscyplinujące.

Lepiej unikać kar, niż na nie zasłużyć

Nie udało mi się znaleźć jakiejkolwiek wzmianki
o tym, jak kary unijne orzeczone wobec państwa
mogą „przełożyć się” na poszczególne miejscowości.
Wydawałoby się naprawdę dziwne, gdyby opłatami karnymi były obciążane wspólnoty, którym nie
wystarczyło sił i środków na ukończenie systemów
kanalizacyjnych i wybudowanie oczyszczalni. Kary
takie mogłyby przełożyć się na skokowy wzrost
cen wody i odprowadzania ścieków dla wszystkich
mieszkańców. Tak więc, wszystko to nie oznacza, że
mielibyśmy przestać obawiać się takich kar – lepiej
unikać kar, niż na nie zasłużyć, choćby i w nie całkiem
zawiniony sposób. W naszej obecnej łomiankowskiej
rzeczywistości istnieje tylko jedno właściwe rozwiązanie – intensywnie budować sieć wodociągową
i kanalizacyjną, rezerwując na ten cel możliwie największe fundusze.
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DZIEŃ DZIECKA

Inicjatywa na rzecz dzieci z oddziału rehabilitacji
w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym

Od samego rana na ORLIKu – rozgrywki piłkarskie, po południu
na terenie ICDSu dwie sceny i występy – nie tylko najmłodszych,
łomiankowskich – artystów, konkursy, licytacje... wszystko dla
Szpitała w Dziakanowie Leśnym...
W tym roku obchody Dnia Dziecka organizowały wspólnie: Gmina Łomianki, SPZOZ
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, Społeczny Komitet "Łomianki Dzieciom
2011" oraz ICDS. Do organizacji imprezy przyłożyła się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Poza atrakcjami, które znamy z lat poprzednich – występów wokalno-tanecznych,
wszelkiego rodzaju dmuchanych zjeżdżalni, klaunów, straganów, pokazów łomiankowskich strażaków OSP – nowością była zbiórka pieniędzy i licytacje (m.in. biletu
na EURO 2012, który został wylicytowany za ponad 1000 złotych) na rzecz dzieci
z oddziału rehabilitacji w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Zabrane środki mają być
przeznaczone między innymi na odnowienie odziału.
Impreza odbyła się na terenie ICDSu na dwóch scenach, co akurat chyba nie było
zbyt szczęśliwym rozwiązaniem organizacyjnym. Dodatkową atrakcją były rozgrywki
młodych łomiankowskich piłkarzy na boisku ORLIK.

Zobacz VIDEO-RELACJE na: www.video.lomianki.info

Już zebrano ponad 20 000 złotych

WYSTAWA ŁOMIANKOWSKICH KAPLICZEK
NA 550-LECIE PARAFII
Dla uczczenia jubileuszu 550-lecia Łomiankowskiej Parafii, Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Łomiankach przygotował wystawę obrazów
łomiankowskich kapliczek,
namalowanych w ramach
koła malarskiego. Wystawę
można oglądać w Kościele
Św. Małgorzaty (dolnym) w
godzinach otwarcia kościoła
do 11 czerwca. Jest to kolejna ciekawa inicjatywa UTW,
skierowana do mieszkańców
Łomianek.
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a to jeszce nie wszystko...
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Kinga Wójcicka

D zień matki

Juliusz Wasilewski

D zień ojca

REKLAMA

REKLAMA

No właśnie. Jak wygląda dzień matki? Dzień matki wygląda różnie. Ale każda
No właśnie. Jak wygląda dzień ojca? Dni ojca wyglądają podobnie. Przynajmniej
matka wstaje parę minut po szóstej i przecierając oczy robi sobie pierwszą pote powszednie. Godzinę pobudki ojciec ma z grubsza wyliczoną według wzoranną kawę. Wypuszcza na dwór psy bądź koty, daje im jeść – jak nie ma psów
ru: godzina, o której powinien być w pracy minus czas dotarcia do pracy,
i kotów, to jest szczęśliwa, jeden obowiązek jej odpada. Dokonuje porannych oblucji.
minus czas potrzebny na przygotowanie się do wyjścia. Oczywiście możPotem siada szybko na kanapie, bo orientuje się, że za kilka minut minie ten czas, który
na trochę dłużej pospać i np. skrócić czas golenia, nie zjeść w domu
jest wyłącznie dla niej. Potem robi wiadomo co – czyli wstawaj, myj zęby, ubieraj się, jedz
śniadania albo liczyć, że akurat tego dnia będzie mniejszy korek. Może
się też zdarzyć tak, że ojciec dotrze do pracy później niż planował. Takie
śniadanie. Komendy proste, dzieci niby gramotne, to dlaczego nic z tego nie wychodzi?
życie. Śniadanie ojcu przygotowuje żona, bo kobiety lubią wcześnie wstaMatka nie wie, ale codziennie ma nadzieję, że kolejnego dnia będzie lepiej.
Odprowadza dzieci do szkoły i przedszkola i pędzi do pracy. Jest przed wszystkimi
wać i nie lubią, gdy ktoś robi bałagan w kuchni. Kobiety mają także dobrą
– opowiada, że jest wcześniej niż oni – mówi to po to, żeby przyzwyczaić współpamięć do drobiazgów, więc nie tylko od rana wiedzą jaki jest dzień tygodnia,
pracowników, że wcześniej przyjść oznacza również wcześniej wyjść. Czasami
czy i ewentualnie gdzie należy zawieźć któreś z dzieci, ale nawet pamiętają, jaka
jest tego dnia pierwsza lekcja. Ktoś powiedział, że niezależnie, o której wstaje, to
również w trakcie pracy – trudno zostać, kiedy dzwonią ze szkoły z wezwabudzi się o godz. 12. Coś w tym jest. Ale matki chyba budzą się od razu.
niem pilnego stawienia się. Są dni, w których matka ze szkoły dzieci odebrać
nie może – wtedy zaczyna cykl telefonów do przyjaciela. Czasami udaje
Podczas śniadania lub stojąc z dziećmi w korku na ul. Kolejowej ojciec czasem ze zdziwieniem stwierdza, że jego mały syn wie, co to jest makijaż permanentny, potrafi
się znaleźć ochotnika za pierwszym razem, czasami zajmuje to znacznie
podsumować sercowe problemy swojej ciotki albo skojarzyć ból głowy z niskim
dłużej. W tym czasie matka nie pracuje – myśli wyłącznie o tym, jak zorganiciśnieniem atmosferycznym. W takich chwilach ojciec postanawia, że będzie
zować dalszą część dnia. Po powrocie do domu rozmawia i bawi się z dziećmi
poświęcał dziecku więcej czasu, by wprowadzać go w świat męskich spraw
– wolałaby poczytać, ale jak tu czytać z wyrzutami sumienia, że nie widziało się
dziecka przez cały dzień? Nie da się.
i męskich wartości. Bo przecież nie może być tak, że dzieci i w domu,
i w przedszkolu czy szkole prawie cały czas stykają się tylko z kobietami,
Są też matki, które po odprowadzeniu dzieci wracają do domu i idą spać. Wstają po
więc automatycznie przejmują ich zainteresowania, punkt widzenia,
kilku godzinach, robią sobie kolejną kawę, siadają na kanapie i czytają książkę. Potem
sposób patrzenia na świat. Prawdziwy świat ma co najmniej dwie płcie.
jadą do kosmetyczki, na zakupy, do restauracji na szybki zdrowy lancz. Spotykają się z koW wyniku tych przemyśleń, ojciec z synem z entuzjazmem ustalają, że ojleżankami. Zrelaksowane odbierają dzieci. Znacie takie matki? Ja nie. Ale podobno są.
ciec wróci szybko z pracy i zaraz po obiedzie obaj pojadą na rowerach nad
Dla większości matek najważniejsza staje się logistyka. Każda z nas powinna przejść
Wisłę, a po drodze będą rozpoznawać marki samochodów. Czy to wina ojca,
kurs zarządzania czasem pracy. Intuicyjnie wiemy, co robić, żeby nie zwariować, ale
że czasem trudno wcześniej wrócić z pracy? Czy to wina syna, że zapomniał,
w każdej z nas za dużo tego szaleństwa.
że tego dnia i tak po południu miał zajęcia na basenie?
Dwa razy do roku matka wyjeżdża na wakacje z dziećmi. Tutaj zazwyczaj również
Wieczory, święta i weekendy to czas integracji rodzinnej. Ważny czas wzbogapojawia się ojciec dzieci, będący zazwyczaj mężem bądź partnerem matki. Matcania dziecięcego świata tym deficytowym męskim pierwiastkiem. Każdy ojciec
ka obiecuje sobie, że to będzie wspaniały czas, prawdziwe, wspólne wakacje.
próbuje wykorzystywać go na swój sposób – może to być próba naprawiania moZdarza się, że po kilku dniach spacerów na plażę, kąpieli w morzu i sterczeniu
tocykla, uprawianie ogrodu, konstruowanie jakiejś altany, gry komputerowe, sport
na plaży wlepiając się w kąpiącą hałastrę, matka ma dość. Tęskni za pracą,
itp. Nie zawsze spotka się z entuzjazmem. Ale czy ktoś obiecywał, że rola ojca jest
stresem, poranną kawą w domu. Wrócić nie może – przecież to wakacje.
łatwa? Więc próbować trzeba i nawet jeśli polega to na pokazaniu, że mężczyzna
Niektóre matki wyjeżdżają czasami same. Ten luksus zarezerwowany jest
musi czasem w spokoju pomyśleć na tematy strategiczne dotyczące rodziny
dla nielicznych, ale niektóre matki takie przywileje posiadają. Co robi matka
i świata, to widocznie tak ma być. Może to właśnie podczas takich rozmyślań
na takim wyjeździe? Zazwyczaj myśli, czy dzieci zostały odwiezione we właściojciec zauważa, że jego dzieci to „odrębni” ludzie ze swoim charakterem,
wej porze we właściwe miejsca, czy oby na pewno za bardzo nie tęsknią i czy ona
usposobieniem, wadami, zaletami, zdolnościami.
dobrze zrobiła, że wyjechała. Generalnie, klasycznej matce można tylko pozazdroCo najmniej raz w roku ojciec wyjeżdża z rodziną na urlop. Są to urocze
ścić umiarkowania i rozumu.
i bardzo ważne dla rodziny chwile. Dwa tygodnie nad Bałtykiem – saOpisując ten modelowy dzień każdej matki muszę podzielić się z Wami jedną opomochód załadowany wiaderkami, łopatkami, wielką pluszową małpką
wieścią o tym, co stało się kiedyś, kiedy o odwiezienie (wtedy jeszcze na szczęście
i nadmuchiwanym krokodylem, który chyba jest dziurawy, ale się go
jednego) dziecka do przedszkola poprosiłam ojca dziecka. Ojciec się ubrał, wyszedł.
zalepi. Już po drodze w korkach następuje tak pełna integracja, że pod
Dziecko ubrałam ja, wyszło. Po długim "uff", nareszcie sama w domu, stanęłam przy
koniec trasy rodzina jedzie w całkowitym milczeniu (porozumienie bez
oknie i tępo przez nie patrząc ze zgrozą zanotowałam (i) brak przed domem pojazdu
słów). Potem jest codzienne wspólne wypatrywanie oznak nadchodzączterokołowego, jakim jest samochód, (ii) brak ojca dziecka (iii), obecność umorusacej poprawy pogody („o, wyraźnie przeciera się od zachodu”), wspólne
nego w błocie dziecka. Pal licho błoto, ale dziecko pod błotem mnie zafrapowało,
leżenie za parawanem i pod kocem na plaży, bo akurat nie pada. Po kilku
gdyż miało go nie być wcale. Dziecka, nie błota. Patrzyłam dalej, ciekawa, co się
dniach spacerów po deptaku, gdzieś między goframi a kebabem, ojciec zastanie. Po kilku minutach pod bramę podjechał samochód i miałam okazję zaobrządza program edukacyjny, czyli zwiedzanie ważnych miejsc – latarnia morserwować nieśmiałe nawoływania (zdaje się szeptem) i podskoki, które miały
ska, resztki starego bunkra, duże drzewo, muszla koncertowa, w której śpiewał
zmusić moje dziecię do wydostania się przez śmietnik na zewnątrz (otworzekiedyś Krzysztof Krawczyk, słup z gniazdem bociana, pomnik żołnierza. Urlopy
nie bramy wiązałoby się z koniecznością poinformowania mnie o tym, że
integrują, scalają, pozwalają przekazywać doświadczenia i wiedzę. Może dlatego
dziecko w ogródku, a to, w przekonaniu ojca dziecka, nie byłoby roztropchętnie się z nich wraca. Ale po latach chętnie też się wraca do wspomnień z tych
ne). Dziecko wyszło. Ojciec dziecka opowiedział matce tę historię kilka
urlopów, wspólnie spędzonego czasu, zapamiętanych urywków rozmów. Bo może
miesięcy później. Tylko że ojciec dziecka powinien wiedzieć, że matka
matka jest tylko jedna, ale ojciec to aż ojciec.
dziecka jest tylko jedna i matka wie wszystko.
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Mądry Polak po szkodzie

Jak efektywnie zapobiegać utracie danych firmowych w społeczeństwie informacyjnym
Czy ochrona danych to coś z czym wszystkie firmy powinny
się liczyć?
Każda firma, niezależnie od rozmiaru, zmaga się z podobnymi wyzwaniami dotyczącymi ochrony danych firmowych przechowywanych
w formie elektronicznej. Wszystko może być wyzwaniem: od zwykłych codziennych spraw dotyczących instalowania poprawek systemowych, przez dobór odpowiedniego programu antywirusowego,
po najtrudniejsze, związane z zabezpieczaniem danych firmowych
przed utratą lub kradzieżą. Problem, z pozoru, wydaje się być tylko
zewnętrzny, co jest pierwszym błędem w procesie myślenia o bezpieczeństwie przechowywania danych. Często, paradoksalnie zagrożenie
stanowimy sami dla siebie. Nie reagując zawczasu.
Jakie podejście do spraw informatycznych można by nazwać typowym dla firm w sektorze SMB w Polsce?
„Jakoś to będzie; Będziemy się martwić jak się przydarzy; Póki co to
zbędny koszt” – to niestety dalej jeszcze dość typowe podejście wielu
osób zarządzających współcześnie małymi lub średnimi przedsiębiorstwami. Są to niedobory świadomości wynikające z tkwienia w poprzednim systemie społecznym i gospodarczym tego kraju. I pora się
do tego przyznać. To nieświadomość, którą rozwinięty technologicznie
XXI wiek, mimo wielu niepodważalnych zalet, potrafi także sprytnie
wykorzystać przeciwko nam. Skąd taka teza?
No dobrze, ale przecież ochrona danych chyba nie dotyczy
małych firm?
Obecnie, jednym z najbardziej cenionych na rynku towarów jest informacja – szeroko pojęta. Także ta, która znajduje się na naszych pojedynczych, nawet najmniejszych dyskach firmowych. Myślenie kategoriami, że nas problem nie dotyczy, bo czego można szukać w tak małej
firmie, jest mrzonką. Istnieją już firmy rozmiarów dużych korporacji
handlujące danymi osobowymi. Pojedyncze nie stanowią dużej wartości, ale już skumulowane w bazach danych są łakomym kąskiem dla
dużej części współczesnego rynku. Cenna baza składa się z rekordów,
a te rekordy to często przysłowiowy, pojedynczy Kowalski.

Ale ile warte mogę być takie dane?
To się da odtworzyć... Ile warte są nasze dane? Okazuje się, że więcej
niż możemy sobie z tego zdawać sprawę. Skasowanie katalogu, często powoduje konieczność wykonania pracy od początku, to możemy
przeliczyć sobie na kilka dodatkowych godzin czy dni. Niby nic, ale jak
to jest 4 godziny przed terminem składania oferty? To już coś. A skasowanie katalogu w którym jest zapisana baza danych, może spowodować tragedię w większej skali. np. skasowanie katalogu programu
ZUS o nazwie Płatnik, albo skasowanie bazy danych klientów, ich kontaktów, wystawionych dla nich faktur i wielu innych. Należyta opieka
nad komputerami i ich zawartością, powinna się znajdować wysoko
na liście naszych firmowych priorytetów.
Jak się zabezpieczać?
Przede wszystkim pomyśleć o tym wcześniej. Od początku przygotować
strategię archiwizacji danych, nie zgrywać ich na niezabezpieczone,
niezaszyfrowane nośniki, a samych nośników i kopii nie przechowywać
w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się nasze komputery,
czyli źródła danych. Zabezpieczenie hasłami, ustalenie poziomów dostępów, instalacje programów antywirusowych, ochrona przed spamem,
to zaledwie kropla w morzu czynności, które powinniśmy wykonać zarządzając współczesna firmą. Warto pamiętać, że w przypadku przechowywania w naszej firmie danych osobowych, podlegamy pod wytyczne
GIODO, o czym często zdarza nam się zapominać, do momentu kontroli i
konieczności zapłacenia sowitego mandatu.
Bardzo chętnie korzystamy z udogodnień jakie funduje nam technika
w XXI w. Nie mamy jednak nadal świadomości pułapek jakie za sobą
niesie. Warto sprawdzić jakie możemy ponieść konsekwencje naszej
wygody. Bo warto z niej korzystać ale umiejętnie i bezpiecznie. Nie
wierzmy bezkrytycznie fachowcom od marketingu, których praca
polega głownie na wyeksponowaniu zalet usług i produktów. Poszerzajmy swoją wiedzę poszukując bieżących informacji na temat usług,
z których korzystamy. Radźmy się ekspertów. Po to oni są. Sprawdźmy
korzyści i koszty wynikające z outsourcingu usług informatycznych do

profesjonalnych firm IT. Skorzystajmy z konsultacji i oceńmy jakość
własnych zabezpieczeń zanim będzie za późno.
Na czym polega taka stała, abonamentowa, opieka nad
systemem informatycznym?
Firma zajmująca się opieką serwisową zatrudnia wielu informatyków,
co zgodnie z zasadą co wiele głów to nie jedna; pozwala na zebranie
wiedzy i doświadczenia dla dobra klienta, który płaci, więc wymaga.
Dzięki umowie, taka osoba jest zobowiązana w określonym czasie
usunąć problem oraz podjąć działania, które mają na celu usunięcie
przyczyny w taki sposób, aby to się nie powtórzyło. Taka opieka nie
sprowadza się tylko do usuwania problemów. Firmy IT dają Państwu
także dostęp do technologii, które mogą nie być znane a zastosowanie
ich może pomoc Państwu w usprawnieniu działania firmy, ale jest to
możliwe tylko wtedy, kiedy jest stały kontakt z firmą informatyczną.
Jak ktoś choruje, to idzie do lekarza. Dlaczego miałoby być inaczej
z naszym komputerem?
Jakie są zalety korzystania z obsługi informatycznej / outsourcingu IT?
– przewidywalność redukcja i obniżenie kosztów operacyjnych
– redukcja własnych zasobów związanych z utrzymaniem pracownika
– profesjonalne zabezpieczenie danych
– łatwa kontrola wydatków przez wykupienie stałego abonamentu.
– wyższy poziom usług świadczonych przez firmy zatrudniające wielu ekspertów
– elastyczność wyspecjalizowanych firm
– odpowiedzialność po stronie dostawcy usług
– dostępność – firmy IT nie chorują, nie chodzą na urlopy
Czym kierować się przy wyborze firmy IT?
Dostępność, ilość zatrudnionych specjalistów, zakres wiedzy, przemyślane pakiety abonamentowe, referencje...
Jest to wybór dość subiektywny, ale nic nie stoi na przeszkodzie skontaktować się z firmą i porozmawiać z osobą odpowiedzialną za klientów. Większość szanujących siebie i swoich klientów firm wstępnie
oszacuje nasze potrzeby, dobierze pakiet usług oraz poświęci pierwszy
miesiąc na przygotowaniu Państwa systemu IT niezależnie od wysokości wykupionego pakietu, doprowadzając go do ładu.
Na pytania odpowiadał Tomasz Wojewoda
Dyr. Operacyjny, Internet Business System, www.ibs.net.pl
REKLAMA

REKLAMA

To będę trzymać dane na komputerze bez internetu a na
noc i w weekendy schowam do sejfu...
Kradzież to nie jedyna możliwość przyczyny utraty cennych danych.
Nieodpowiednio przechowywane, niezabezpieczone i nieoznaczone
poziomy dostępu dla naszych pracowników, mogą spowodować nieświadome usunięcie danych, znajdujących się na firmowych dyskach.

Niestety często nieodwracalnie. Brak poczty elektronicznej, brak dokumentów, projektów, umów, ofert, cenników, stanów magazynowych,
statystyk czy raportów? Czy wyobrażają sobie Państwo jeden dzień
pracy firmy bez dostępu do swoich podstawowych zasobów, czego
efektem często staje się paraliż komunikacyjny? Dodajmy do tego
nieprzewidywalne czynniki zewnętrzne: pożary, zalania itp. Dane są
bardzo wartościowe i dlatego należy je chronić.
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Anna Fałdowska

Roztańczona Trzynastka

Szkoła to nie tylko miejsce nauki. Tutaj rodzą się talenty, a obowiązkiem pedagogów jest je odkryć i rozwijać.

REKLAMA

Doskonałym przykładem może być Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Warszawie,
która swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w październiku 2009 roku. Wtedy to wśród
różnorodnych zajęć pozalekcyjnych znalazła się też propozycja koła tanecznego. Chętnych nie brakowało, a po kilku tygodniach okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Dzieciaki z ogromną przyjemnością przychodziły na zajęcia, choć wymagały one wysiłku
i koncentracji. Trzeba przecież opanować czasem dosyć skomplikowaną choreografię.
Jednak poczucie, że są współtwórcami układów tanecznych budziło entuzjazm. Na efekty nie trzeba było długo czekać.
Grupa pokazała się na kilku festiwalach i odniosła ogromny sukces – I miejsca na IX
Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA
oraz na II Przeglądzie Dorobku Artystycznego Szkolnych Zespołów Tanecznych Dzieci
i Młodzieży „Piruet”, II miejsce na V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Ukoronowaniem pracy dzieci stał się wyjazd do Sanremo na GEF Festiwal Mondiale di Creativita nella Scuola w kwietniu tego roku. Konkurencja była bardzo duża, zespół udowodnił
jednak swój profesjonalizm i determinację. Na festiwalu we Włoszech zwrócili na nich
uwagę organizatorzy.
Świetnie przygotowane układy, wspaniałe stroje i entuzjazm dzieciaków to niezaprzeczalne atuty. Udało się przyćmić występy młodych artystów z wielu innych krajów. Z Sanremo grupa wróciła z wyróżnieniem – Nagrodą Organizatorów Festiwalu.
Nie byłoby tego sukcesu bez pani Moniki Więckowskiej, nauczycielki z pasją, która stara
się nią zarażać dzieci. To ona jest autorką choreografii, choć jak podkreśla, zawsze z radością przyjmuje propozycje uczniów. Czasami sugerują muzykę, innym razem inspiracją
staje się spontaniczny ruch na scenie.
Tego typu zajęcia są atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu. Uczą
kreatywności, otwartości, pozwalają
dziecku wyrażać siebie poprzez ruch.
Rozumieją to rodzice i wspierają
swoje pociechy, angażując się np.
w przygotowywanie strojów. Takie
wspólne przedsięwzięcia bardzo
integrują dzieci, rodziców i szkołę.
Potrzeba więcej takich wspaniałych
inicjatyw.

DOBRE, BO Z ŁOMIANEK

W LEMON TREE na dobre ruszył sezon koncertów
w plenerze. Atmosferę podczas koncertu inauguracyjnego – mimo mizernej, deszczowej aury
– podgrzewał łomiankowski band BIKE LOVERS.
Chłopaki, podczas prawie dwugodzinnego koncertu (zobacz na www.video.lomianki.info) zagrali
rockowe standardy z dużą dawką energii.
Kolejnym udanym koncertem był występ zespołu
KLEJNOTY ŁOMIANEK, któremu towarzyszyły wolkalnie dwie damy AA. Zespół określa swoją muzykę jako "lomiankowski folk pomieszany z heavy
metalem z Zimbabwe".

STARE, ALE NADAL JARE

KLEJNOTY ŁOMIANEK
LEMON TREE: Łomianki/Dąbrowa, ul. Zachodnia 38
www.lemon-tree.eu

BIKE LOVERS
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Zbigniew Wodecki i Trubadurzy popisali się doświadczeniem scenicznym i lekkością w kontaktach z publicznością podczas koncertów w łomiankowskim FIRST club&restaurant.
Dla wszystkich lubiących sprawdzone przeboje w fachowym wykonaniu – i co istotne, przy bardzo dobrym
nagłośnieniu – te dwa koncerty były nielada gratką.
Właściciele łomiankowskiego klubu zapewniają, że nie
są to ostatnie wydarzenia tego typu.

33

wspólne drzewka
już rosną

17 maja 2011 roku Fundacja AERIS FUTURO, Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI, portal LOMIANKI.INFO oraz Urząd
Miejski w Łomiankach wspólnie posadziły
przy ulicy Warszawskiej 33 drzewka.
Do spontanicznej akcji przystąpiliśmy wraz
z przedszkolem "Kraina Fantazji", Szkołą
Podstawową nr 1 oraz Szkołą Podstawową
w Sadowej. Robota "paliła się w rękach". Razem z przedszkolakami i uczniami, szpadlami sprytnie machali przedstawiciele wyżej
wymienionych organizacji oraz burmistrz
Piotr Rusiecki, radni Marcin Etienne, Tadeusz
Krystecki, Magdalena Wójcicka, Sylwia Maksim-Wójcicka i Krzysztof Wawer. Akcją dzielnie dowodzili pan Darek Sierzputowski z UM
Łomianki i fachowcy z AERIS FUTURO.
W czasie pierwszych suchych dni drzewka są
systematycznie podlewane przez członków
Stowarzyszenia PRACOWNIA ŁOMIANKI.
Cieszymy się, że kolejny raz mogliśmy brać udział w akcji łączącej mieszkańców Łomianek :)

Zobacz VIDEO-RELACJE na:
www.video.lomianki.info

POZN A J RADNEGO
GRZEGORZ POROWSKI

PrzewodniczącY Komisji TECHNICZNEJ
Urodzony 4 grudnia 1966 roku.
W Łomiankach mieszka wraz z żoną od 1977 r.
Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia
Ochrona Puszczy Kampinoskiej, Przewodniczący
Zarządu Osiedla Dąbrowa Leśna.
Kontakt: e-mail: tarasowe@gmail.com,
tel. 601-345-735
 Co Pana skłoniło do kandydowania do Rady Miejskiej? Jakie są Pana cele?
Jest wiele spraw, które wpłynęły na moją decyzję. Wymienię tylko te najważniejsze:
– potrzeba zmiany na stanowisku burmistrza. Nie akceptowałem formy sprawowania
obowiązków burmistrza przez Wiesława Pszczółkowskiego, a szczególnie Jego stosunku do osób, z którymi się nie zgadzał.
– nadzieja, że swoim zaangażowaniem, będę mógł efektywniej pomóc mieszkańcom.
– możliwość konstruktywnego wpływu na zmiany w Naszej Gminie.
– obawa o zdrowie mojego taty, który bardzo mocno przeżywał sprawy gminne. Wiedziałem, że jeżeli ja „wystartuję” w wyborach, to On będzie już pewny, że jego idee
będą kontynuowane.
Jakie wartości generalnie są dla Pana najistotniejsze?
Wiara, miłość, rodzina, ojczyzna, szacunek do drugiego człowieka i nadzieja, że można wpłynąć na to, by jutro było lepsze. W takich wartościach zostałem wychowany
i największą obawą mojego życia jest, bym nigdy nie mógł zaśpiewać w stosunku do
siebie fragmentu piosenki: „Ja byłem kiedyś młody, wódz obniżył głos i wierzyłem w ideałów moc. Tyranowi służę dziś. I nie wierzę w nic!” – „Różne rozmowy z życiem” z płyty
I Ching: (słowa Bogdan Olewicz).
 Co jest Pana pasją, jakie ma Pan hobby prywatnie?
Moją pasją jest Kabaret. Staram się promować ten rodzaj działalności artystycznej.
Rejestruję za pomocą kamery wiele wydarzeń artystycznych – z przeznaczeniem dla
osób, którym niedane było zobaczyć ich na żywo. Obecnie mam największe w Polsce
archiwum kabaretowych nagrań wideo od 1996 roku. Przedmiotem moich zainteresowań jest także lotnictwo. Kiedyś udało mi się przygotować i poprowadzić dziewięć
programów o lotnictwie dla telewizji kablowej. Prezentowałem tam przygotowany
przez siebie materiał filmowy z różnych pokazów lotniczych od Góraszki do Paryża.
Lotnictwo, a dokładnie kompozytowe konstrukcje lotnicze, były przedmiotem moich
studiów na Politechnice Warszawskiej.
 W poprzednich kadencjach w łomiankowskiej Radzie Miejskiej zasiadał Marian
Porowski – Pana ojciec. Czy praca w samorządzie to rodzinna tradycja?
Tradycja to coś co tworzy się latami, a nawet dziesiątkami lat. Przepraszam, ale to pytanie przypomina mi teksty z filmu „Miś” o tradycji, a nawet ex-tradycji. Trudno mówić
o tradycji w tym przypadku.
W moim domu zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na problemy innych. Mój tata pracował w strukturach cechu rzemiosł, w komitecie, który gazyfikował Dąbrowę, pomagał
przy telefonizacji naszego osiedla, pracował w zarządzie osiedla. Mama była przez sześć
lat opiekunem społecznym, działa do tej pory w różnych stowarzyszeniach. Ja przez
swoją Rodzinę, a potem harcerstwo byłem uczony, by nie przechodzić obojętnie obok
problemów innych osób, a nawet zwierząt. Wychowano mnie tak, bym zanim będę wymagał od innych, wymagał od siebie i nie czekał, aż inni zrobią coś za mnie, a mi pozostanie tylko funkcja sfrustrowanego krytykanta.
Czego mieszkańcy Łomianek mogą oczekiwać od Grzegorza Porowskiego?
Szacunku do innych ludzi. Zajmowania się problemami wszystkich mieszkańców,
a nie tylko mojego osiedla. Oczywiście, moje doświadczenie nie jest zbyt imponujące, więc może nie zawsze będę spełniał pokładane we mnie nadzieje, ale na pewno
zawsze wysłucham krytyki i postaram się skorygować moje działanie. Na tę kadencję wyznaczyłem sobie parę celów, lecz czy uda się je zrealizować, to nie zależy tylko
ode mnie. Będę zabiegał o:
– połączenie Łomianek z Warszawą komunikacją szynową albo inną formą szybkiej
komunikacji publicznej (ostatnio dowiedziałem się o autobusach poruszających
się po betonowych korytach).
– stworzenie komunikacji, która przez siedem dni w tygodniu i przez maksymalnie
długi czas, połączy ze sobą osiedla naszej gminy.
– uruchomienie autobusu nocnego, który połączy osiedla Dąbrowy z Warszawą
– poprawę istniejącej i budowę nowej infrastruktury szkolnej na terenie gminy.
– budowę sieci wodno-kanalizacyjnej tak, by jak najwięcej mieszkańców odczuło
dobrodziejstwo zdrowej wody w swoich kranach. Dlatego oprócz zbudowania
samej sieci zależy mi bardzo na jakości wody w wodociągach.
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EDUKACJA w Kampinoskim Parku Narodowym
Dzień Dziecka to wspaniała okazja do tego, aby przypomnieć wszystkich Czytelnikom gazety – i tym małym, i dużym – o atrakcjach, które czekają na naszych
milusińskich w Kampinoskim Parku Narodowym
i które związane są głównie z działalnością edukacyjną Parku. Szacuje się, że rocznie z różnych form edukacji prowadzonej w ośrodkach parku oraz w terenie
korzysta około 100 000 osób.
Obecnie w parku znajdują się trzy ośrodki edukacyjne. Są
to: Centrum Edukacji w Izabelinie, Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy, a także Ośrodek Hodowli Żubrów im. prezydenta RP
Ignacego Mościckiego w Smardzewicach. Jednak zanim
powstały, po utworzeniu parku w 1959 roku działalnością edukacyjną zajmowali się pracownicy naukowi oraz
służby terenowe. Dopiero pięć lat później – w 1964 roku,
w budynku dawnej kasjerówki nadleśnictwa Kampinos,
powstało Muzeum Puszczy Kampinoskiej. Dziesięć lat
później – w 1974 roku wytyczono trzy pierwsze ścieżki
dydaktyczne (dzisiaj jest ich siedem).
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana
Kobendzów w Granicy utworzony został w 1990 roku.
Na terenie ośrodka znajduje się Muzeum Puszczy Kampinoskiej, ekspozycja stała „Polskie parki narodowe”, Aleja
Trzeciego Tysiąclecia z dębami posadzonymi m.in. przez
prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i prymasa Polski
Józefa Glempa, skansen budownictwa puszczańskiego,
cmentarz wojenny z 1939 roku, a także ścieżka dydaktyczna i plac zabaw dla dzieci. Ośrodek czynny jest od wtorku
do niedzieli w godz. 9–16.
Centrum Edukacji w Izabelinie utworzone zostało w
1997 roku, a rok później rozpoczęło swoją działalność.
Rozbudowywana w kolejnych latach baza lokalowa pozwoliła na sukcesywne poszerzanie oferty edukacyjnej.
Oprócz wielu szkoleń, konferencji, festiwali i warsztatów
o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym każdego
dnia prowadzone są zajęcia adresowane do różnych

grup społecznych. Oferta jest bardzo bogata. Dzieci i dorośli chętnie z niej korzystają, a izabelińskie przedszkolaki i młodzież szkolna wraz z nauczycielami każdego
roku wielokrotnie odwiedzają naszą placówkę. Wybór
zajęć jest naprawdę duży, ale wcześniej trzeba uzgodnić
termin, dzwoniąc do Centrum Edukacji. Skorzystać można z zajęć terenowych, pokazów filmów, gier i zabaw
ekologicznych, zajęć warsztatowych i tematycznych,
m.in. „Grzyby” czy „Mieszkańcy Puszczy”. Chętni mogą
zwiedzić też ekspozycję „Przyroda i historia Puszczy
Kampinoskiej”, na której z bliska obejrzeć można rysia
lub łosia. Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani
pracownicy parku i jednocześnie miłośnicy przyrody
puszczańskiej. Centrum czynne jest codziennie w godz.
7.30–15.30 oraz w weekendy od 10 do 16.
Trzecią jednostką edukacyjną parku jest Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach. To jedna z najstarszych
placówek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 1934
roku. Wówczas z inicjatywy prezydenta Mościckiego powstał na tym terenie zwierzyniec, w którym swój dom
znalazły cztery bizony podarowane prezydentowi przez
polonię kanadyjską. W 1976 r. teren przekazany został
pod zarząd Kampinoskiego Parku Narodowego. Otrzymał
wtedy swoją obecną nazwę. W 2002 r. wydzielona została
kwatera pokazowa żubrów dla celów edukacyjnych i turystycznych. Stado liczy zazwyczaj kilkanaście sztuk zwierząt. Ośrodek czynny jest: latem pn.- pt. w godz. 9–16,
weekendy w godz. 11–18.
Oferta ośrodków edukacyjnych Kampinoskiego Parku
Narodowego skierowana jest przede wszystkim do dzieci
i młodzieży. Proponowane są pokazy filmów i przezroczy,
zajęcia tematyczne („Las”, „Grzyby”, „Mieszkańcy Puszczy”)
oraz zajęcia warsztatowe dla młodzieży licealnej.
Park prowadzi także działalność dydaktyczną na zewnątrz,
poza swoim terenem. Są to przede wszystkim spotkania
i prelekcje w szkołach, wyższych uczelniach i innych instytucjach. Podczas organizowanych na terenie Parku lub
w jego okolicy imprez masowych, takich jak rajdy i festyny,

JAK POZBYĆ SIĘ KOMARÓW?
Ubiegły, wyjątkowo wilgotny rok, obfitujący w opady oraz powodzie przyczynił
się do wzrostu liczebności komarów oraz
meszek. Utrzymujące się do dzisiaj podtopienia dają tym owadom znakomite
warunki do rozwoju. Dotyczy to znacznej
części Gminy Łomianki oraz gmin ościennych.
Dlatego warto zainteresować się ofertą odkomarzania ogrodów. Sam zabieg jest stosunkowo prosty, choć wymaga zastosowania
profesjonalnego sprzętu oraz środków chemicznych. Polega na wytworzeniu aerozolu
z wody i chemikaliów za pomocą odpowiedniego opryskiwacza, oraz naniesieniu go na
rośliny i inne elementy ogrodu. W przeciwieństwie do ogólnie dostępnych repelentów
w sprayu rozpryskiwanych na ciało lub ubranie, metoda ta nie niesie ze sobą zagrożenia
podrażnień skóry, oczu czy dróg oddechowych – ważne zwłaszcza u małych dzieci.
Środki chemiczne stosowane przy oprysku
muszą być dopuszczone do użycia na terenie
UE oraz powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny. Dokumenty te gwarantują bezpieczeństwo dzieci, osób dorosłych
oraz zwierząt domowych. Zabiegu nie powinno się wykonywać podczas lub bezpośrednio
przed opadami deszczu oraz w czasie silnego wiatru. Przeciwwskazaniem jest również

okres kwitnienia drzew i krzewów owocowych lub bliskość pszczelich uli. Świadomy
i uczciwy wykonawca powinien znać te zasady i ewentualnie zaproponować inny termin
wykonania usługi. Powinien też poinformować jak długo po zakończeniu oprysku nie
powinno się korzystać z ogrodu – jest to zazwyczaj około 60 minut.
Przeciętny koszt odkomarzania to 250 zł za
działkę o powierzchni około 1000 m2.
Skuteczność metody określana jest przez
producentów na ok. 80-90%, a czas działania
to max. 2 miesiące, należy jednak pamiętać,
że obfite opady lub silne wiatry mogą ten
czas skrócić. Pamiętajmy też, że komary odżywiają się sokami roślinnymi. Młode pędy,
liście czy trawy wyrosłe już po oprysku są dla
nich łakomym kąskiem i pojedyncze sztuki
mogą się w ogrodzie pojawiać, dlatego najlepsze efekty uzyskamy łącząc dezynsekcję
ze staranną pielęgnacją ogrodu. Najlepiej,
gdy zabiegowi poddanych jest kilka posesji
położonych obok siebie. Dzięki temu będziemy mogli w pełni cieszyć się urokami
naszych magicznych miejsc.
Więcej informacji na temat odkomarzania
można uzyskać pod numerem telefonu:
601 209 697.
Czytelnikom Łomianki.Info firma gwarantuje rabat w wysokości 10%.

pracownicy dydaktyczni organizują konkursy o tematyce
przyrodniczej oraz prowadzą stoiska informacyjne. Park
bierze też udział w ogólnopolskich imprezach edukacyjnych, jak Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Festiwal Nauki.
Ważną rolę edukacyjną spełniają też konkursy, zwłaszcza
organizowany od pięciu lat konkurs „Co w Puszczy piszczy” i konkursy plastyczne, przeznaczone dla dzieci z sąsiedztwa Parku.
Ważnym elementem edukacji przyrodniczej jest prowadzona przez Park działalność wydawnicza. Przygotowywane publikacje stanowią podstawowe źródło informacji
o Parku. Od 2009 r. stałą pozycją wydawniczą jest kwartalnik Łoszak skierowany właśnie do dzieci i młodzieży. Na
jego łamach w ciekawej formie publikowane są wiadomości o przyrodzie i działalności Parku. Zachęcamy zatem
wszystkich do odwiedzenia jednego z naszych ośrodków
edukacyjnych lub przeczytania Łoszaka, którego najnowszy – ósmy numer ukazał się niedawno i który jest także
do pobrania na stronie internetowej Kampinoskiego Parku Narodowego www.kampinoski-pn.gov.pl

Urząd zadziałał

W poprzednim numerze LOMIANKI.INFO pokazaliśmy kilka przykładów
niezbyt estetycznych reklam i tablic informacyjnych. Trzeba więc odnotować, że pseudo reklamy zniknęły, a tablica informacyjna z napisem
"Łomianki" została wyprostowana i oczyszczona z reklamowych śmieci.
Może to zapowiedź jakichś działań zmierzających do uporządkowania tego
reklamowoinformacyjnego chaosu
panującego
w miescie.
Sprawa nie
jest prosta,
ale pewnie
warto
próbować.
WCZEŚNIEJ
OBECNIE
(jw.)
W związku z widocznym zaangażowaniem Urzędu w sprawy wizerunku
miasta :) polecamy uwadze tabliczki z nazwą ulicy Warszawskiej (przy
tzw. Graniczce), która jest w Kiełpinie, a nie w Kełpinie. (fot. hiuppo)

am.

Lato w kwiatach

Postanowiłam wyjść naprzeciw oczekiwaniom dziecka,
zwłaszcza, że obiecał pomoc
we wsadzaniu i późniejszym
podlewaniu, i zakupić parę
sadzonek.
Najpierw odwiedziłam lokalny bazarek, a następnie jeden
ze sklepów ogrodniczych, których mamy w Łomiankach
wiele. Z obu miejsc przywiozłam sporo kwiecia i razem
z synem obsadziliśmy rabatkę. Z braku miejsca w ogrodzie niektóre rośliny wsadziłam do wielkich donic, tworząc donicowo-kwiatowe
kompozycje.
Z moich zakupów szczególnie cieszy lewkonia. Ma
kolor lawendy, a pachnie
słodko i intensywnie jak

maciejka. Piękne są również goździki występujące
w różnych kolorach oraz
peonie. Suchotniki zadziwiły mnie tym, że ich kwiaty są... suche.
Godna polecenia jest Budleja dawida, bo choć jest krzewem ma ciekawe kwiatostany, których zapach, a może
nektar szczególnie upodobały sobie motyle.
Zachęcam do obsadzania ogródków kwiatami. Dodadzą
one ogrodowi lub balkonowi koloru, zapachu, zwabią
też motyle i pszczoły. A przede wszystkim ucieszą nas
i sprawią, że lato będzie nie tylko gorące, ale również
bardzo barwne.
REKLAMA

REKLAMA

Synek zapytał mnie ostatnio z nutą wyrzutu w głosie
dlaczego u nas w ogródku nie rosną kwiatki, a babcia
ma ich tak dużo. Babcia jest miłośniczką kwiatów jednorocznych i u niej co sezon rosną bratki oraz inne kwiaty,
których nazw nawet nie znam (choć zawsze obiecuję
sobie, że poznam) oraz różnorakie kwitnące byliny.
A u nas faktycznie nie rosną. Wiosną kwitły tulipany, ale
w czerwcu pozostało po nich już tylko wspomnienie.
Mam całą masę różnych krzewów, niektóre bardzo piękne, ładnie wybarwione, o ciekawych liściach, ozdobnych
owocach ...ale kwiatów jako takich brak.

REKLAMA

Po drugiej stronie wielkiej wody
Aleksandra Moraczewska

Rodzinne eskapady rowerowe po okolicy to coś co tygrysy lubią
najbardziej. Bo to i sport czyli zrowie i rozrywka i przygoda czasem
jakaś spotkać nas może. No, po prostu warto.

REKLAMA

Mamy w Łomiankach, mimo ciągle
powiększających się terenów zabudowanych, nadal dużo miejsc, gdzie
można rowerem pojeździć. I fajnie.
Choć niektóre z tych miejsc trochę
straszą. A czym? A wysypiskami
śmieci na przykład.
Ostatecznie można na to przymknąć
oko i czerpać wrażenia innymi zmysłami, np. wsłuchając się w arie wyspiewywane przez ptaki lub w swojskie bzyczenie komara.
Ale..., może nie wszyscy Państwo wiedzą i korzystali z możliwości, jaką daje
przeprawa promowa przez Wisłę.
Jak co sezon od kilku lat, tak i w tym
roku, ruszyła przeprawa z okolic Burakowa na przeciwległy brzeg rzeki,
czyli dokładnie do Nowodworów.
Jest to pomysł na fajną rodzinną wycieczkę, zwłaszcza, że drugi brzeg Wisły daje możliwości i oferuje atrakcje
zupełnie inne niż nasza strona. Jest
tam może mniej dzikiej i nieokiełznanej przyrody, dużo więcej urbanizacji, ale za to wygodna, częściowo
brukowana, ścieżka rowerowa po
wale pozwala wygodnie jechać nawet maluchom, które jeszcze słabo
radzą sobie na dwóch lub czterech

kółkach. Jechać wałem można dość
długo, bo choć kostka brukowa kończy się, szlak ciągnie dalej. To dość
ciekawe zobaczyć z drugiej strony
jak wygląda linia brzegowa Wisły po
naszej stronie.
Na zdrożonych podróżników czekają
tuż przy wale małe sezonowe knajpki – w których zjeść można kiełbaskę
z grila, ugasić pragnienie, lub po
prostu ochłonąć – a na dzieci place
zabaw.
Wcale nie twierdzę, że tam jest
lepiej, tłum ludzi przewalający się
tamtym szlakiem może na dłuższą metę męczyć, ale jest inaczej
i może to być ciekawą odmianą,
zwłaszcza przy wyprawie z dziećmi. Oczywiście największą atrakcją
dla dzieci będzie zapewne sama
przeprawa.
Po naszej stronie brakuje zagospodarowania terenu, brakuje inicjatyw,
które spowodowałyby, że nasze tereny rekreacyjne stałyby się przyjaźniejsze, ciekawsze, bardziej urozmaicone, dlatego w weekendy prom
wykonuje dużo kursów i przewozi
mieszkańców Łomianek spragnionych zobaczyć jak jest tam...

„Cała Polska Czyta Dzieciom” w Sadowej
Ogólnopolska Akcja Cała Polska
Czyta Dzieciom od wielu już
lat realizowana jest na terenie
Szkoły Podstawowej w Sadowej. Tradycyjnie więc w ramach
corocznego tygodnia czytania
w dniu 17 maja 2011 roku gościliśmy Panią Katarzynę Krakowiak
i Pana inspektora Grzegorza Jacha z Komendy Głównej Policji,
realizatorów Ogólnopolskiego
Programu Profilaktycznego PaT, którego p.G. Jach jest autorem, aby poczytali naszym
uczniom fragmenty wybranych książek. Dzieciom młodszym bajkę „O dwóch braciach”
ze zbioru „Śpiewająca lipka” czytał p. G. Jach. Uczniom z klas starszych fragmenty „Serca” E. de Amicisa p. Katarzyna Krakowiak. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały czytanych fragmentów. Chętnie odpowiadał na zadawane przez gości pytania
dotyczące treści wysłuchanych utworów.
Tego dnia odbyło się również pasowanie pierwszoklasistów na czytelników szkolnej biblioteki, którego wraz z p. Dyrektor Joanną Cackowską dokonali nasi Goście. Pierwszaki,
przygotowane przez wychowawczynię – p. Bożenę Kurpiewską przedstawiły program
artystyczny, w którym udowodniły, że gotowe są do samodzielnego czytania. A do
świata książki zaprosili je uczniowie klasy III przygotowani przez p. Ewę Krawczak.
Następnie nauczyciel – bibliotekarz p. Ewa Kot wręczyła nagrody dla uczniów, którzy
najstaranniej prowadzili w tym roku dzienniczek lektur.
Dzień głośnego czytania dzieciom uczniowie pamiętają długo. Jest to dzień bardzo
ważny, oczekiwany, szczególnie przez uczniów młodszych, którzy uwielbiają głośne
czytanie. Sprawia im ogromną radość i kojarzy się ciepłem, miłością. Buduje więzi emocjonalne między rodzicami i dziećmi. Dlatego… Drodzy Rodzice! Czytajcie swoim dzieciom codziennie, choćby po kilka minut dziennie, a Wasze dzieci wyrosną na mądrych,
dobrych ludzi, kochających książki!
Elżbieta Wojcieszek – Organizatorka Akcji na terenie Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Jacek Piątek
W Łomiankach mieszka od 2 roku życia.
28 lat z krótką przerwą na osiedlu
Baczyńskiego. Na jego twórczość miały
wpływ zarówno osiedlowa łobuzerka,
jaki i bliskie sąsiedztwo Instytutu
Studiów nad Rodziną.
Zaczął fotografować, żeby nie musieć
pozować na wspólnych zdjęciach
z przyjaciółmi z liceum na Młocinach.
Na studiach zaczął publikować zdjęcia
w Magazynie Studentow Psychologii
MELANŻ tworzonym przez Janka
Gołębiewskiego z Łomianek.
Po studiach psychologicznych
rozpoczął naukę w Europejskiej
Akademii Fotografii oraz jednocześnie
pracę u boku jedego z najlepszych
polskich fotografów – Roberta
Wolańskiego. Doskonaląc warsztat
i poznając medialny światek rozpoczął
współpracę z magazynami kobiecymi:
Viva, Twój Styl, Gala, Essence.
Robi zdjęcia dla projektantów mody,
i znanych marek, fotografuje polityków,
aktorów i inne znane nam buźki
z telewizji.
Od dwóch lat fotografuje również
najważniejszą dla niego gwiazdę
– córeczkę Polę.
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Dorota Aleksandrowicz

ZA

NE ŁOMIANKI

Wdepnąć w psią kupę to nic przyjemnego, wyskrobywanie jej z dziecięcych sandałków potrafi
już lekko zdenerwować. Dlaczego więc cały czas musimy egzystować w za...nym otoczeniu?
Psia kupa ma wiele aspektów, ale żaden z nich nie jest sympatyczny.
1. Jest zdecydowanie mało estetyczna. Najgorzej prezentuje się na śniegu, ale i w trawie wygląda kiepsko.
2. Problem smrodkowy. Psy mają to do siebie, że lubią robić kupę tam, gdzie już jakaś leży. Kilka
lub kilkanaście psich "klocków" musi śmierdzieć.
3. Problem kosiarkowy – gdy kupa została na trawniku przy podjeździe sąsiada. Sąsiad ruszy kosić swój trawnik, czeka go wielka niespodzianka – kupa rozpylona przez kosiarkę.
4. Problem wdepnięcia. Dotyczy zwłaszcza dzieci biegających po trawie i ich mam, które muszą wyczyścić im buty. Aby dokładniej zobrazować ten problem, przypomnijmy sobie jakiej wielkości jest
bucik 2-latka i porównajmy go z kupą psa średniej wielkości. Bonus w lato – kupa + sandałki!
5. Problem chorobowo-robaczany. Tu każdy zgodnie ze swoimi fobiami może sobie wyobrazić,
co siedzi w psich kupach. Wybór jest wielki!
6. Kwestia zająca. Dla większości z nas najbardziej abstrakcyjny – psia kupa pozostawiona w lesie.
Pies jest drapieżnikiem i tak jest odbierany przez wszystkie zwierzęta zamieszkujące Puszczę.
Psia kupa stanowi sygnał, że pojawił się drapieżnik i oznakował swój teren. Zając, sarna i lis
mają przed sobą kilka tygodni stresu, bo nie wiedzą, że pies był w lesie na gościnnych występach. I że ta pamiątka pod krzakiem nie jest sygnałem o zagrożeniu.
7. Problem buraka / chama / brudasa / lub jakkolwiek nazywamy tych, którzy udają, że nie widzą, że
ich pies nabrudził. Nie jest miło żyć wśród takich ludzi. No i chyba nie jest fajnie mieć taką opinię.
8. Problem kwotowy. 10 groszy. A czasem mniej. Tyle kosztuje torebka na psie odchody na Allegro. W porównaniu z kosztami utrzymania psa jest to groszowy wydatek.
9. Problem dostępności i świadomości. Torebki można kupić w sieci, ale powinny być dostępne
w każdym kiosku, sklepie zoologicznym, a nawet w sklepach spożywczych na regałach z psimi
karmami. Na trawnikach przy osiedlach powinny stać tabliczki przypominające o obowiązku
sprzątania. Edukacja jest jak zawsze podstawą.
10. Kwestia obciachu. Na razie wielu właścicieli wstydzi się schylić i sprzątnąć kupę. Mam nadzieję,
że już niedługo większym wstydem będzie pozostawienie jej tam gdzie została "posadzona".
Wychodząc na spacer, zabierając smycz i kaganiec pamiętajmy też o 2-3 torebkach. Od razu
wszystkim będzie sympatyczniej na spacerach!
Jak informuje Jacek Piłkowski – Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach:
Na podstawie § 34 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Łomianki
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVII/95/2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 04.10.2007 roku,
na każdego opiekuna zwierząt nakłada się obowiązek usuwania odchodów swojego zwierzęcia z ciągów
pieszych, chodników, parków, miejsc rekreacji, placów zabaw, dróg i parkingów. Nie zastosowanie się do
powyższych zasad grozi opiekunowi zwierzęcia odpowiedzialnością karną z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132 poz.622 z późn. zm.). Za
niesprzątnięcie grozi mandat nawet do 500 zł, aby tego uniknąć należy wyposażyć się na spacer z naszym
pupilem w zestaw do sprzątania.
Straż Miejska w Łomiankach w przypadku naocznego stwierdzenia, że właściciel lub opiekun psa nie stosuje
się do zapisów Regulaminu stosowała w stosunku do niego środki oddziaływania pozakarnego – pouczenia.
Niestety, z naszej obserwacji wynika, że świadomość właścicieli pupili w tej materii jest znikoma. Sprzątających
można policzyć na palcach jednej ręki. Z reguły podczas tych interwencji spotykamy się z zarzutami, że się czepiamy ludzi lub, że na terenie Łomianek nie można kupić stosownych zestawów do sprzątania psich odchodów.

MILUSIA

TYTUS

Wakacje z psem i kotem
Dorota Aleksandrowicz: Zbliża się lato i wielu z nas zdecyduje się na wakacje ze swoim zwierzątkiem. Jak przygotować się do wspólnego wyjazdu?
Anna Pomianowska – lekarz weterynarii: Wiekszość z nas zabierze w
podróż psa. Koty są bardziej terytorialne, więc raczej powinny zostać w
domu, choć będą tacy, którzy zapragną wziąć ze sobą swojego kota.
D.A.: Kiedy należy rozpocząć przygotowania do wspólnych wakacji?
A.P.: Przed wyjazdem można odwiedzić lekarza weterynarii. Trzeba
sprawdzić czy zwierzę jest odrobaczone i czy szczepienia są aktualne.
Proces odrobaczania i uodparniania wymaga czasu, więc najlepiej minimum na miesiąc przed wyjazdem udać się do przychodni choćby na
początek z książeczka zdrowia. Jeżeli nasz pupil źle znosi podróż można
poprosić o leki blokujące wymioty lub łagodnie uspakajające podczas
tranportu. Należy pamiętać o zabezpieczeniu przeciw pchłom i kleszczom.
D.A.: Co nasz zwierzak powinien mieć w „swojej walizce”?
A.P.: Pakujemy: kocyk i ulubioną zabawkę aby lepiej się zaaklimatyzował, miski, książeczkę zdrowia, środek na kleszcze i pchły oraz smycz,
kaganiec i woreczki na odchody w przypadku psa. Powinniśmy zabrać
zapas karmy, którą zazwyczaj jada nasz podopieczny, na wakacjach lepiej nie zmieniać diety, może pojawić się biegunka. A przede wszystkim
pamiętajmy o wodzie na czas podróży.
D.A.: Jak przygotować zwierzaka do wielogodzinnej podróży?
A.P.: Przed drogą pies i kot nie powinny przejadać się, a podczas podróży raczej podawać tylko wodę. Jeżeli nasz zwierzak cierpi na chorobę
lokomocyjną powinien zażyć proszki zalecone przez lekarza weterynarii. Zanim wsiądziemy do samochodu pozwólmy psu wybiegać się
– odstresuje się i pozbędzie nadmiaru energii. W czasie drogi musimy
pamiętać o przerwach minimum co 2 godziny lub na wyraźny sygnał
psa. Podczas postoju pies powinien „rozprostować kości”, napić się i załatwić. Bezwzględnie nie należy zostawiać psa i kota zamkniętego w samochodzie podczas gdy my załatwiamy swoje sprawy. Dla bezpieczeństwa należ uniemożliwić psu czy kotu swobodne przemieszczanie się po
samochodzie. Mniejsze zwierzęta mogą być przewożone w transporterach, a większe zapięte w specjalne szelki. Można już młodego kotka lub
szczeniaka przyzwyczajać do jazdy samochodem.
D.A.: Wyjazd wakacyjny to dla zwierzaka sama radość, czy też spory stres?
A.P.: Obce zapachy i hałasy mogą spowodować u psa dezorientację
i nieoczekiwane reakcje. W obcym miejscu łatwo można się zgubić. Warto
zadbać o odpowiednią identyfikację – czytelny tatuaż lub wszczepiony pod
skórę mikroczip. Dodatkowo do obroży psa można przymocować breloczek
z numerem telefonu opiekuna. W czasie upałów musimy zapewnić naszemu
pupilowi schronienie w cieniu i stały dostęp do wody. Podczas pobytu w zatłoczonych turystycznych miejscowościach pies powinien być prowadzany na
smyczy i w kagańcu, a kot – raczej przebywać w pokoju lub pod opieką właściciela. Należy odpowiednio przygotować naszego czworonożnego przyjaciela do wyjazdu i wakacji aby wspólnie przeżyć miłe chwile i odpocząć.

MAŁGOŚKA

Milusia – suczka wyrzucona pół roku temu w torbie foliowej
na Dąbrowie. Dorośnie do 8 kg. Przed sterylizacją.
Tytus – 1,5 roczny pekińczyk. Potrącony przez samochód, ale
już wyleczony. Nie lubi kotów i innych psów.
Małgośka – Ma około 2 lat. Bardzo przyjazna do dzieci i innych
zwierząt. Wystarylizowana. Waży około 10 kg.
REKLAMA

REKLAMA

Psy do adopcji opisane są na stronie:
http://www.canis.org.pl.
Informacje można uzyskać w Sklepie
z zabawkami na ul. Warszawskiej 75
lub pod nr tel. 501 147 350.

Dobre Rady dla Zwierzaków
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli, wiz.
domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, Baczyńskiego 26/8. 22 751 3907
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański 504 235 266, ul.
Jedności Robotniczej 15
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
Psycholog, dr Gizela Maria Rutkowska, Dąbrowa.
668 775 123
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751 8874
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 3597
Logopeda, neurologopeda, konsultacje i terapia
zaburzeń mowy, 501 124 416
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664

RÓŻNE
Przyjmę dla dziewczynki z bardzo biednego
domu ubrania i buty. Na wzrost 105 cm w górę.
Tel. 606-153-605
Sprzedam garnitur dla 13-14-latka; bardzo ładny, tel. 606 533 400
Urocze kotki czarne, popielate
do oddania w dobre ręce Nauczone czystości, tel. 22 751 18
80, 501 898 210
Zamów
drobne
Oddam
rzeczyogłoszenie
da dziecka: łóżko, kojec
auto-fotelik, tel. 660 689 805
Punkt
przyjmowania
ogłoszeń:
Aluminiową
suszarkę ogrodową, obrotową,
nową.
Prod. Austria-Juvel.
Waga
2,3 kgŁomianki,
linka 46 m.
Sklep
/
Salonik
Prasowy,
Polecam 751 39 93

Lody tradycyjne u Pana Zbyszka
Chodząc czesto z dziećmi na spacery w Kiełpinie, zdarza nam się i to coraz częściej
wstępować do lodziarni Pana Zbyszka przy ulicy Warszawskiej 378 (róg Warszawskiej i Ogrodowej). W zasadzie jesteśmy już słodko uzależnieni od tych wspaniałych
lodów. Jedyne z czym mamy problem to wybór, który smak dzisiaj? A zapewniamy, że jest z czego wybierać. Na codzień można spróbować jednego z 20 smaków,
zarówno lodów tradycyjnych, jak i sorbetow. Jak mówi Pan Zbyszek, właściciel
i jednoosobowy producent lodów, jego wyroby zawierają tylko naturalne polskie
komponenty i pozbawione są chemicznych konserwantów. Receptury, według
których robi lody są oparte na wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie
w długiej tradycji rodzinnej. Długiej – bo siegającej aż czasów przedwojennych; w 1930 r. proces ten zapoczatkowała babcia. Specjalnością
zakładu jak dowiedzieliśmy się od Pana Zbyszka
są lody śmietankowe i waniliowe. Lody produkowane są na trzech rodzajach baz, a w ciągu
sezonu różnorodność smaków dochodzi do 50.
Przyjemnie, że w Kiełpinie mamy takie miejsce,
gdzie można spokojnie usiąść, odetchnąć, porozmawiać, a nade wszystko skosztować takich
smacznych lodów. Serdecznie polecamy wszystkim to miejsce.
Beata i Tomek
MASZ SWÓJ ULUBIONY SKLEPIK OSIEDLOWY?
NAPISZ, PRZYŚLIJ ZDJĘCIE... OPUBLIKUJEMY!
e-mail: redakcja@lomianki.info

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę pawilon na bazarku – 35 m2, tel.
601-379-224
Kupię działkę, Łomianki i okolice – 606-664-487
Segment narożny parterowy Łomianki 134 m2, działka 538 m2,
tel. 604-533-069
Wynajmę pokój – 794 547 785, 22 751 62 24
Do
wynajęcia
lokal
użytkowy 60 m2 lub 90 m2
– tel. 511 838 025
Sadowa 760 m2 bud., ładna, 280
tys. – tel. 606 533 400
Sprzedam 1 ha bud., warunki zabudowy, ładna,
gm. Czerwińsk, tel. 606 533 400
Sprzedam bezpośr. mieszkanie 85
m2 Baczyńskiego 20, 1p, 501 334
092
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe i pokoje.

USŁUGI
Ogrodnictwo pełny zakres, instalacje nawadniające – tel. 502 382 662
Fizyka – Matematyka – korepetycje – 697374450
Korepetycje z języka angielskiego – 513031772
Domowe usługi techniczne, drobne naprawy,
604 815 586
Kompleksowe usługi hydrauliczne, awarie –
604 270 608
Złota rączka – 751 73 73 (wieczorem)
Szkolenie psów – 605 083 681
Usługi remontowe – wysoka jakość – konkurencyjne ceny – Aleksander 602 422 060
Hydraulika – remont, naprawa, wymiana instalacji
– 505 013 286
Angielski – dorośli – tel. 606 752
178
SZAMBA BETONOWE – atest, transport, wykop,
montaż, tel. 501-761-494
Prace porządkowe, trawniki – zakładanie, pielęgnacja, tel. 501-761-494
Koparko-ładowarka, wykopy, rozbiórki, transport, tel. 501-761-494
DOCIEPLENIA – HYDRAULIKA – MALOWANIE –
518 174 240
STOLARSTWO – 794 547 785, 22 751 62 24
HURTOWNIA ZABAWEK – Warszawska 136, tel.
696 751 592
Kompleksowa pielęgnacja drzew.
Leczenie i przesadzanie. Wycinka
drzew trudnych!!! Tel. 510 775 015
Mycie dachów, elewacji, kostki
bruk, itp. www.snowbusters.waw.
pl
Architekt wnętrz 513 983 528, www.espas.com.pl
STRZYZENIE PSÓW tel 502-864105
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PRACA
Kobieta z Łomianek szuka pracy – sprzątanie, mycie okien, opieka – 607 088 233
Sumienna i pracowita kobieta szuka pracy –
511 068 045
Polka podejmie się sprzątania domu i ogrodu –
tel. 609 493 021
Zaopiekuję się starszą osobą, referencje lub sprzątanie - tel. 88 98 76 337
Doświadczona niania szuka pracy do dzieci 4+
Marta 793180445
Zatrudnimy do pracy w magazynie w Łomiankach
kontakt: 22 6104310
Firma dystrybucyjna branży spożywczej z Łomianek zatrudni przedstawicieli handlowych tel. 510
756 296
Szukam pracy - sprzątanie, prasowanie - referencje - tel. 796 189 610

508 238 161
Do wynajęcia lokal 140 m2 na magazyn lub warsztat, tel. 607 236 455
Wynajmę pokój w Łomiankach – 500 492 230
Samodzielny domek 50 m2, pokój, kuchnia, łazienka, wszystkie media, miejsce parkingowe.
Tel. 661 153 367
Wynajmę pokój w Łomiankach – 501 228 254
Wynajme pokój dla pana – tel. 504 815 263

ul. Fabryczna 45 (przy bazarku)
e-mail: ogloszenia@lomianki.info,
tel. 603299772

OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
UWAGA!!! Punkt przyjmowania ogłoszeń: Salon Prasowy, Łomianki, ul. Fabryczna 45

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info
CENY MODUŁÓW (netto):
1/1: 200x254mm – 900 pln
1/2: 200x126 mm – 470 pln
1/4: 99x62mm – 240 pln

1/8: 99x62mm – 120 pln
1/16a: 48x62mm – 60 pln
1/16b: 99x32mm – 50 pln
dopłaty: 1 i 4 strona+50%

PROFESJONALNY projekt
graficzny w cenie reklamy

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY
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ABY ZAMÓWIĆ REKLAMĘ
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NAKŁAD: 6500 egzemplarzy
JAKOŚĆ: Profesjonalny druk w pełnym kolorze

ZASIĘG: Miasto i Gmina Łomianki + INTERNET
DYSTRYBUCJA: bezpośrednio do drzwi odbiorcy

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

CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 50pln netto | 1 i 4 strona+50%
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