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Wakacje, co to za wakacje...?
A miało być tak pięknie, słońce, wczasy rekreacyjno-wypoczynkowe,
morza szum i ptaków śpiew, złota plaża... A jest?
Wiadomo, że jak nie ma o czym pisać (mówić), można zagaić o pogodzie. Zagajamy więc – pogoda jaka jest,
każdy widzi. Lipiec – szaro, buro i ponuro...
Chciałby człowiek, jak już siedzi w tej robocie, chociaż móc pomarzyć o tym, że wyjechał i nie robi nic,
poza tym, że doświadcza jak jest pięknie i wspaniale. Niestety, nawet pomarzyć się nie da, bo nie wypada
marzyć o czymś, co reszta (ta urlopująca się) przeklina.
Pozostaje nam kontemplować rzeczywistość, która zalewa nam ulice,
generując wściekłość pieszych na kierowców i kierowców
na pieszych, bo i franek drogi i benzyna też...
Ale... może nie ma co narzekać? W Łomiankach to
jednak coś się dzieje. W Sadowej Grają w Zielone,
w Lemonie w zielono-żółto-czerowne,
w Pracowni przeglądają rowery, a do Firsta
się zjadą TopModelki i będą się kręcić...
Jak kogoś takie atrakcje nie potrafią
optymizmem wypełnić?
Mamy dobrą wiadomość,
na bazarku mówi się, że...

W SIERPNIU BĘDZIE LEPIEJ !

OSIEDLE
RACŁAWICKA
Porwali się nie z kosami na armaty,
co mogłaby sugerować nazwa ulicy,
ale z łopatami na marzenia.
str. 2

MAMAMA
czyli MAgda i MAriusz
(i dzieci: Maks i Marta)

Mieszkają w Łomiankach od 4 lat
i są z pewnością jedną z najbardziej
nietypowych łomiankowskich rodzin.
str. 7

Osiemnaście
wspaniałych lat,
twórcza praca
z przyjaciółmi...

DOROTA
BURKHARD-MIKRUTA

str. 8
REKLAMA

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 Szpitalna 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

Wakacyjny sierpień w Filii Domu Kultury w Burakowie
10 sierpnia – „Uno due tre, italiano per te” - włoski dla Ciebie, Włoski przez zabawę i
muzykę poprowadzi lektor j.włoskiego Aleksandra Bednarska-Paparo
12 sierpnia – „Un deux trois, le français pour toi” - francuski dla Ciebie, Zabawy
plastyczno-muzyczne poprowadzi lektor j.francuskiego Dorota
Burkhard-Mikruta
16 sieprnia – Warsztaty ceramiczne – koło garncarskie, glina- prowadząca plastyk
Magdalena Ciesielska
17 sierpnia – Wyjazd na basen do ICDS
18 sierpnia – Warsztaty scrapbookingu „Zaczarowany świat papieru” - prowadząca
Irena Paździor
19 sierpnia – „W krainie latawców” - warsztaty modelarskie poprowadzi Jacek
Ciesielski
22 sierpnia – „Tęczowe szkiełka” warsztaty tworzenia witraży, prowadzący Jacek
Ciesielski
23 sierpnia – „Sekretne życie przedmiotów” - zajęcia teatralno-plastyczne
poprowadzą Krystyna Bocheńska i Karolina Pluta cz. I
24 sierpnia – Wyjazd na basen do ICDS
25 sierpnia – „Sekretne życie przedmiotów” - zajęcia teatralno-plastyczne
poprowadzi Krystyna Bocheńska cz. II
26 sierpnia – „Tajemniczy świat szyfrów” zabawy słowno-ruchowe, prowadząca
Aleksandra Bednarska-Paparo
29 sierpnia – „Drewniana Kraina” warsztaty zdobiennicze, prowadząca Aleksandra
Bednarska-Paparo i Monika Kowalewska
30 sierpnia – „Ciecie, gięcie, rozciągnięcie” zabawy teatralno-plastyczno-ruchowe
poprowadzi Monika Kowalewska
31 sierpnia – „Pożegnanie wakacji – 'wyginam śmiało ciało' ” - zabawy ruchowe
i konkursy, prowadząca Aleksandra Bednarska-Paparo i Monika
Kowalewska i Kamil Tonkiel

Zajęcia zaczynają się od godz. 10-14, obowiązują zapisy.
Zapisujemy od 1 sierpnia 2011 na maila m.kowalewska@lomianki.art.pl,
lub tel. w godz. 9.00-16.00 - 509 482 637
Oferta jest skierowana do dzieci w wieku 7-12 lat.

KALENDARIUM, co, gdzie, kiedy...
15 sierpnia – Uroczystości z okazji 91. rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz
Dnia Wojska Polskiego - g.10., kościół w Burakowie, potem piknik
rodzinny do filii Domu Kultury przy ul. Kościuszki 10 w Łomiankach,
który potrwa do godz. 16.00.
15 sierpnia – Warsztaty ceramiczne – koło garncarskie, glina - filia Domu Kultury
w Burakowie, zapisy: 509 482 637 w godz. 9.00-16.00
18 sierpnia – Warsztaty artystyczne - Scrapbooking - filia Domu Kultury
w Burakowie, zapisy: 509 482 637 w godz. 9.00-16.00
1 września – 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej, uroczyste złożenie
wieńców w asyście Pocztów Sztandarowych przed pomnikiemgen.
bryg. Mikołaja Bołtucia w Łomiankach
3 września – Flamenco - warsztaty tańca dla młodzieży i dorosłych - KOKKO-ART
info: 502 718 702, www.koko-art.com.pl

> > > > > Więcej na: www.LOMIANKI.INFO
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OSIEDLE RA
tekst, foto: Tomasz Sienicki

PRZEWODNIK PO OSIEDLACH I SOŁECTWACH // CZĘŚĆ 5
Szeregowe domy jednorodzinnych przy ulicy Racławickiej
są częścią osiedla "ŁOMIANKI CENTRALNE".
Na powierzchni około 2 hektarów, dzięki młodzieńczemu
entuzjazmowi, w 1990 roku powstało nowoczesne
osiedle, będące spełnieniem marzeń o własnym "M".

Z ŁOPATĄ NA MARZENIA
W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku dla wielu młodych rodzin jakiekolwiek samodzielne mieszkanie było często nieosiągalnym marzeniem, a co dopiero własny domek. W Łomiankach, które były wtedy wsią, grupa młodych ludzi
postanowiła nie czekać na „mieszkanie z przydziału”. Porwali się nie z kosami na
armaty, co mogłaby sugerować nazwa ulicy, ale z łopatami na marzenia. Własnymi siłami zbudowali osiedle domków z ogródkami. Nie gorzej od wznoszonych
dziś przez profesjonalne firmy.

MSB-M?
Mało kto w Łomiankach wie, co to jest „Łukaszówek”, „Patronat 4”, czy „MSB-M”…
O tym poniżej. Są to określenia związane z jednym z pierwszych spółdzielczych
osiedli szeregowych domów jednorodzinnych w Łomiankach, zwanym „osiedlem
młodzieżowym” przy ulicy Racławickiej.
Czasem słyszę o nim różne wyssane z palca legendy, dlatego postanowiłem opowiedzieć o tej części Łomianek z mojego punktu widzenia. Wiem o niej dość dużo,
bo byłem pomysłodawcą, organizatorem i prezesem spółdzielni, projektantem
osiedla, uczestnikiem budowy i wieloletnim mieszkańcem. Możnaby o tym gawędzić długo, przypomnieć fakty, anegdoty, ludzi. Wystarczyłoby ciekawostek na
kilka artykułów. Tymczasem garść podstawowych informacji.

CO WIDAĆ
Jadąc drogą nr 7 trudno nie zauważyć w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wiślaną osiedla „szeregowców”, odróżniającego się swoją formą spośród wolnostojących budynków mieszkalnych i usługowych. Na przylegającym do ulicy Racławickiej pasie ziemi
o szerokości około 50 metrów i powierzchni około 2 hektarów, od 20 lat stoi 45 jednakowych domów. Są zgrupowane w 9 szeregów. W każdym szeregu 5 jednorodzinnych segmentów. Domy są niemałe, w całości podpiwniczone, mają garaże i spore
jak na zabudowę zespoloną ogródki. Komunikację zapewniają wewnątrzosiedlowe
pieszo-jezdne sięgacze, zabierające niewielką powierzchnię. Ulica Racławicka jest
wygodna, ma 6-metrowej szerokości jezdnię i pasy zieleni po obu stronach. Wszystkie segmenty są skanalizowane, nigdy nie było tam indywidualnych zbiorników nieczystości. To atuty, których brak niejednej współczesnej realizacji.

ACŁAWICKA
I choćby mnie słońce spaliło na popiół,
Nikt we wsi nie powie, żem swego nie dopiął!
Jan Brzechwa, „Z motyką na słońce”

ŁOMIANKI CENTRALNE

OSIEDLE RACŁAWICKA
1 ulica, około 2 hektarów,
45 domów w 5 szeregach
część OSIEDLA ŁOMIANKI CENTRALNE

HISTORIA
„Łukaszówek” to hipoteczna i zwyczajowa nazwa dawnej pos
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jątkiem działki siedliskowej ze zrujnowanym „dworkiem”, został przekazany
przez panią Irenę Makólską do Państwowego Funduszu Ziemi za dożywotnią rentę. Teren ten udało się pozyskać w dzierżawę wieczystą Młodzieżowej
Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Patronat 4”. Lokalizacja była dziewicza, nie było jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Do pokonania było
mnóstwo różnorakich przeszkód.
Spółdzielnia, po kilku latach przygotowań i załatwiania formalności, rozpoczęła budowę w roku 1985, a zakończyła w 1990. Nie powiodła się niestety
realizacja dalszych projektów, które zakładały wykupienie działki siedliskowej
od spadkobierców Pani Ireny i adaptację „dworku” na osiedlowy ośrodek kulturalno-usługowy.

MIERZ SIŁY NA ZAMIARY

Zdjęcie budowy ok. 1986 r. – miesięcznik „Polsza” (foto: Jerzy Romanowski)

Osiedle zbudowano na terenie, gdzie wcześniejszy urzędowy plan szczegółowy
przewidywał lokalizację zaledwie kilkunastu tradycyjnych wolnostojących domów z „szambami”. A chętnych do budowy było wielu. Grupa młodych zapaleńców założyła spółdzielnię i postanowiła zagospodarować cenny teren w pobliżu centrum w sposób intensywny. Ale warunkiem zwartej zabudowy było skanalizowanie terenu przeznaczonego pod osiedle. Jak to się udało w niełatwych
dla budownictwa latach 80-tych?
Myślę, że zdziałał to przede wszystkim młodzieńczy entuzjazm. Cóż, kiedyś brało
się sprawy w swoje ręce i dokonywało się rzeczy „niemożliwych”. A dziś… zbyt często oglądamy się na władzę, żądamy i wymagamy…

SEDNO
Najważniejszym osiągnięciem MSB-M „Patronat 4” było rozwiązanie już przed
20 laty kwestii skanalizowania osiedla, co umożliwiło intensywną zabudowę.
W miejscowości, gdzie do dziś domy z kanalizacją z prawdziwego zdarzenia są
rzadkością…
Zdjęcie grupowe ok. 1986 r. – miesięcznik „Polsza” (foto: Jerzy Romanowski)
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ZDROŻEJĄ BILETY W EŁKACH
Uchwała Rady Gminy Łomianki z dnia 21 lipca 2011 przewiduje podwyżkę cen biletów KMŁ podzieloną podobnie jak w Warszawie na 3 etapy:
pierwszy – do 31 sierpnia 2012; drugi – od 1 września 2012 do 31 sierpnia
2013; trzeci – od 1 września 2013.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
dniu wejścia w życie uchwały (przewidywany na 1 października 2011).
Nowością jest wprowadzenie nowej strefy biletowej dla obszaru Gminy
Łomianki. Oznacza to że pasażer podróżujący w obrębie Gminy Łomianki
może korzystać z autobusów KMŁ w dotychczasowej cenie. Dla tej strefy bilet
pozostał bez zmian tj. 3,20 zł.
Ustala się następujące strefy komunikacyjne dla linii KMŁ:
Strefa A – obejmująca trasę, tylko na obszarze 1 strefy biletowej ZTM m. st.
Warszawy.
Strefa B – obejmująca trasę na obszarze gminy Łomianki i m. st. Warszawy.
Strefa C – obejmująca trasę w obrębie gminy Czosnów oraz trasę łączącą gminę
Czosnów z gminą Łomianki lub gminę Czosnów z m. st. Warszawą.
Strefa D – obejmująca trasę tylko w obrębie gminy Łomianki.

Bilety obowiązujące w strefie B.
dla podróżujących w obszarach gminy Łomianki i Warszawy:
Rodzaj biletu

Cena
1 etap

Cena
2 etap

Cena
3 etap

Bilet jednorazowy

4,00 zł

4,40 zł

4,80 zł

Bilet jednorazowy ulgowy 50%

2,00 zł

2,20 zł

2,40 zł

Bilet miesięczny imienny

86,00 zł

96,00 zł

106,00 zł

Bilet miesięczny imienny ulgowy 50%

43,00 zł

48,00 zł

53,00 zł

Bilet okresowy 30-to dniowy „Łomianki – Warszawa”
148,00 zł
(Karta Miejska)

164,00 zł

180,00 zł

Bilet okresowy 30-to dniowy „Łomianki - Warszawa”
ulgowy (Karta Miejska)

82,00 zł

90,00 zł

74,00 zł

Bilety obowiązujące w strefie C.
dla podróżujących w obszarach gminy Czosnów, gminy Łomianki i m-ta st. Warszawy:
Rodzaj biletu

Cena
1 etap

Cena
2 etap

Cena
3 etap

Bilet jednorazowy

4,80 zł

5,60 zł

6,20 zł

Bilet jednorazowy ulgowy 50%

2,40 zł

2,80 zł

3,10 zł

Bilet miesięczny imienny

96,00 zł

110,00 zł

120,00 zł

Bilet miesięczny imienny ulgowy 50%

48,00 zł

55,00 zł

60,00 zł

Bilet okresowy 30-to dniowy „Czosnów - Warszawa”
160,00 zł
(Karta Miejska)

184,00 zł

200,00 zł

Bilet okresowy 30-to dniowy „Czosnów – Warszawa”
ulgowy (Karta Miejska)

92,00 zł

100,00 zł

80,00 zł

Bilety obowiązujące w strefie D
dla podróżujących wyłącznie w gminie Łomianki:
Rodzaj biletu

Cena
1 etap

Cena
2 etap

Cena
3 etap

Bilet jednorazowy

3,20 zł

3,40 zł

3,60 zł

Bilet jednorazowy ulgowy 50%

1,60 zł

1,70 zł

1,80 zł

Pozostałe bilety obowiązujące w strefie B i C zgodnie z uprawnieniami
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Radny JAN GRĄDZKI (Klub Łączą nas Łomianki)
Dziesiąta Sesja Rady Miejskiej była szczególna. Na pewno zostanie zapamiętana
przez mieszkańców; już we wrześniu rodzice przedszkolaków zauważą zmiany podczas opłat za przedszkole, a rodziny mające dzieci starsze odczują radykalne uszczuplenie w okolicach portfela płacąc za przejazdy swoje i swoich pociech komunikacją
miejską, dotkliwie dotknie to też studentów dojeżdżających do Instytutu Studiów
nad Rodziną UKSW. Dla rodzin wielodzietnych nastąpi wzrost opłat nawet o 100% (w przypadku gdy
do przedszkola chodzi rodzeństwo), pozostali muszą dopłacić ponad 40% do opłaty stałej – pada mit
o dostępności wychowania przedszkolnego dla wszystkich przysłowiowych Kowalskich.
Powiedziałem to podczas sesji Rady Miejskiej i podtrzymuję: jest to anty rodzinna uchwała przyjęta
przez Radę na wniosek Burmistrza. Tak wygląda szeroko deklarowana podczas wyborów, polityka
prorodzinna Burmistrza. To jakaś farsa.
W trakcie trwania Sesji padło wiele słów o odpowiedzialności za Gminę, za jej budżet, o wzroście
kosztów funkcjonowania Spółek, przedszkoli, dostało się oponentom uchwały nazywając ich argumenty populistycznymi.
Ja głosowałem przeciw podwyżkom. Uważam, że obecne podwyżki są zrzucaniem na barki mieszkańców odpowiedzialności za nieudolne zarządzanie. Na każdej Sesji domagam się przedstawienia planów
dotyczących efektywnego zarządzania w Spółkach i Urzędzie, podjętych, lub choćby planowanych
oszczędności. Merytorycznej odpowiedzi na stawiane pytania brak.
Oszczędności, zdaniem Burmistrza (co wynika z jego zachowania) powinni podejmować mieszkańcy,
chcąc opłacać wzrastające koszty utrzymania i funkcjonowania nieudolnych Spółek i Urzędu.
Podwyżki biletów komunikacji miejskiej mogą spowodować efekt odwrotny do zamierzonego. Wielu
mieszkańców przesiądzie się do własnych samochodów, a ilość sprzedawanych biletów dalej będzie
spadać, zmniejszą się wpływy do Spółki, natomiast wzrosną korki do Warszawy. Zaproponowałem,
aby zwiększyć częstotliwość kursowania naszej komunikacji, poprawić jakość, połączyć wszystkie
dzielnice i wsie komunikacją „Ł”, równo potraktować wszystkich mieszkańców (tych z Dąbrowy też),
wprowadzić dodatkowe kursy do metra Młociny i obniżyć cenę biletów. Na pewno wielu z nas przesiadłoby się z własnego auta do komunikacji miejskiej, pozostali jechaliby w mniejszych korkach.
Musimy dążyć do wprowadzenia na ulicy Kolejowej, a następnie Pułkowej, dodatkowego pasa ruchu tylko dla komunikacji miejskiej. Takie działania skrócą czas przejazdu, zmniejszą zużycie paliwa
i zachęcą mieszkańców do poruszania się komunikacją miejską. Ale w tego rodzaju przedsięwzięciach potrzebna jest odwaga i determinacja naszych włodarzy, nie wystarczą puste deklaracje i półsłówka. Najprościej jest podnieść opłaty mieszkańcom i powiedzieć, że koszty rosną, mamy światowy
kryzys i podwyżki muszą być. Czy mieszkaniec musi płacić za wzrost kosztów administracji? Czy naszych
budżetów domowych kryzys nie dotknął? Czy w czasie jesiennej kampanii wyborczej kandydaci mówili,
że rozpoczną swoje urzędownie od podniesienia opłat za wodę, kanalizację, przedszkola, komunikację
miejską? Jest to na pewno najprostszy sposób łatania dziur w budżecie, ale czy jedyny i właściwy?
Radna ELŻBIETA PODOLSKA (Klub Twoje Łomianki)
Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21.07.2011 ceny za usługi przewozowe świadczone przez Komunikację Miejską Łomianki Sp. z o.o. wzrosną
w kolejnych latach, za bilet jednorazowy do Warszawy zapłacimy 4 zł, a w strefie
D – na terenie gminy Łomianki – cena wzrosła symbolicznie do 3,40 zł. Porównajmy z Warszawą : w 2012 roku strefa I – 3,60, strefa II -5,60; w 2013 roku strefa
I – 4,40, strefa II -7,00; a w 2014 roku strefa I – 4.80, strefa II– 7,80 zł. Pierwotna propozycja cen
biletów skierowana do Rady przez Komunikację Miejską Łomianki (tj. wzrost cen biletów o 30%,
czyli do kwoty 4,20 zł) wzbudziła ostry protest radnych podczas prac w komisjach. Dziwi mnie fakt,
iż niewielu radnych bierze pod uwagę czynnik ekonomiczny: wzrost stawki VAT, wzrost cen paliwa
o ok. 44% w porównaniu z 2008 rokiem, a także fakt, że pokrycie kosztów wpływami z biletów
w 2008 roku wynosiło 56%, a w roku 2010 wskaźnik ten spadł do 48%.
Pragnę przytoczyć cytat ze strony Urzędu Miasta Warszawy, gdzie w ten oto sposób radni uzasadniają
o wiele bardziej drastyczne podwyżki „Zmiana taryfy biletów w dłuższej perspektywie opłaci się
wszystkim”, oraz „Więcej pieniędzy w kasie urzędu to większa szansa na dofinansowanie projektów
Unii Europejskiej i rozwoju...”. Wszyscy bowiem chcemy nowych, wygodnych, klimatyzowanych autobusów, zwiększenia ilości kursów w godzinach szczytu, systemu połączeń wewnątrz Łomianek, nowych
linii np. Dąbrowa -Warszawa. No właśnie, nie jestem pewna czy wszyscy chcą rozwoju Łomianek,
bo zabawa w „rozdawnictwo” wśród radnych trwa, ze szkodą dla gminy i mieszkańców.
Radny PIOTR WOLANIN (Klub Platforma Obywatelska)
Jednym z kluczowych punktów obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej, była podwyżka cen biletów Komunikacji Miejskiej, zaproponowana przez burmistrza
Łomianek. Procedowaliśmy uchwałę, która ma za zadanie obniżenie drastycznego wzrostu dotacji budżetowej do przewozów pasażerskich, oferowanych przez
spółkę. Obecne ceny biletów obowiązują od roku 2008. W tym czasie ceny paliwa
wzrosły o około 44%. W obecnej sytuacji budżetowej naszego miasta, uważam, że przeniesienie
części wzrostu kosztów na pasażerów, jest jak najbardziej zasadne.
Niektórzy radni potraktowali tę uchwałę, jako swojego rodzaju konkurs piękności. Starali się udowodnić, że miasto, pomimo dużego deficytu budżetowego, powinno nadal uprawiać rozdawnictwo.
Radny Grądzki przypomniał mi fragment „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Karol Gustaw rozdawał
zdobyte ziemie szlachcicom-zdrajcom, jeden z jego dworzan zapytał, czy nie jest zbyt hojny, Ten
odparł: „Daję, bo nie moje”. Tak właśnie można spuentować wypowiedź radnego, który proponował
obniżenie cen biletów i wzrost częstotliwości kursowania autobusów.
Proponowano również obniżenie zarobków w spółce. Tu zapytałem: w czym mieszkaniec – pracownik
jest gorszy od mieszkańca – pasażera KMŁ? Pytanie pozostało bez odpowiedzi.
Smutny wniosek, który nasunął mi się po tej sesji, jest taki, że niektórzy ludzie zasiadają w Radzie Miejskiej Łomianek dla samego w niej zasiadania. Posuną się do skrajnie populistycznych decyzji, mających
druzgocące skutki dla funkcjonowania miasta, tylko po to, by podobać się wtedy, kiedy podobać się
trzeba. Może komuś pomyliły się wybory. Na jesieni mamy parlamentarne, samorządowe dopiero za
trzy lata, drodzy koledzy!
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Z notatnika mieszkańca...
Od 1991 roku mieszkam w Łomiankach, które z roku na rok są coraz bardziej rozwijającym się miasteczkiem. Ale... Od dwudziestu lat niestety nikomu nie udało się
pozbyć kałuży (na wysokości ul. Rolniczej 127), jaka tworzy się za każdym razem,
gdy spadnie deszcz.
Zawsze, gdy potrzebuję adrenaliny, mogę wybrać się na zakupy do pobliskiego sklepu. Na
jego wysokości tworzy się tzw.,,kaczy dół''. Jest gigantyczny... A że ,,kultura jazdy'' jest dla
dużej ilości kierowców nieznanym określeniem, więc w ciągu tygodnia, zostałam dwukrotnie oblana wodą przez przejeżdżające przez kałużę samochody. Muszę przyznać, że zirytowałam się wyjątkowo (mimo mojego łagodnego charakteru), gdyż jeden z kierowców
zrobił to z pełną premedytacją. Chyba chciał sprawdzić mój refleks, to w jakim tempie będę
uciekać – pod warunkiem, że będę miała gdzie. Hmm... ciekawe zajęcie.
Okazuje się, że na chamstwo kierowców nie ma sposobu. Spisując nawet numery rejestracyjne samochodu (jak mi polecił jeden z policjantów w Łomiankach), nic nie wskóram.
Mogę wytoczyć sprawę cywilną przeciwko kierowcy, który mnie ochlapał. Jednak udowodnienie mu, że specjalnie zniszczył moje mienie (ubranie) jest niemożliwe. Jednym słowem
– szkoda fatygi.
Pozostaje inny sposób – po prostu pozbyć się ,,kaczego dołu''. Okazuje się, że nie jest to takie
proste, gdyż droga ta jest powiatową, co stwarza dodatkowy problem.
Postanowiłam zająć się tą sprawą, gdyż nie chcę by kolejne pokolenie oglądało ,,kaczy dół''.
Poza tym, zwyczajnie obawiam się, że może dojść do wypadku (część kierowców, aby ,,nie
zalać'' samochodu, jedzie po chodniku, co stwarza dodatkowe zagrożenie).
21 lipca udałam się na posiedzenie Rady Miejskiej w Łomiankach. Poprosiłam Radnych
o wsparcie moich działań w Starostwie Powiatowym.
22 lipca miałam spotkanie z Panem Leszkiem Wrzoskiem z Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim. Dowiedziałam się, że do października/listopada tego
roku powstaną zaniżenia na poboczach i zostanie rozebrana betonowa rynna ścieków.
A w międzyczasie będzie przygotowywany projekt wykonania dodatkowych studni chłonnych, które spowodowałyby, że w systemach chłonnych zmieści się więcej wody.
1 sierpnia udaję się na spotkanie ze Starostą Powiatu Warszawa Zachodnia.
O dalszych próbach rozwiązania ,,problemu kałuży'', pozwolę sobie informować Państwa
na bieżąco.
Z poważaniem,
Katarzyna Gierak-Skrzecz

Zadałem pytanie burmistrzowi
Na stronie internetowej naszego Urzędu Miasta jest formularz umożliwiający
kontakt wirtualny z burmistrzem – „Zadaj pytanie Burmistrzowi”. Zadałem.
W maju, korzystając z formularza, napisałem do burmistrza list. Wyraziłem przekonanie, że z pewnością istnieje jakiś plan działań związanych z budową sieci
wodno-kanalizacyjnej w Łomiankach i spytałem gdzie można się z takim planem
zapoznać, by sprawdzić, kiedy będą prowadzone prace na poszczególnych ulicach. Zastrzegłem, że chodzi mi o przybliżone, orientacyjne dane (z dokładnością
powiedzmy do pół roku).
Burmistrz długo mi nie odpowiadał, ale po miesiącu, na początku czerwca, wpadła mi w ręce „Gazeta Łomiankowska”, a w niej przeczytałem odpowiedź na mój
list. Zacytowano go w całości, a burmistrz napisał: „Szanowny Panie, Informacje na temat szczegółowego harmonogramu prac związanych z budową
sieci wodno-kanalizacyjnej może Pan uzyskać w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji przy ul. Rolniczej 248 w Kiełpinie”.
Nie spodziewałem się, że pisząc do burmistrza, piszę do gazety i że w gazecie, a nie w swojej wirtualnej skrzynce pocztowej mam szukać odpowiedzi. Ale
i tak się ucieszyłem. Oczywiście od razu wylałem e-maila do ZWiK. Powołałem się
na informację od burmistrza i porosiłem o dane na temat przybliżonego terminu skanalizowania mojej ulicy. Tym razem na odpowiedź czekałem krótko. Tylko
dwa dni. Brzmiała ona: „W odpowiedzi na Pana pytanie informuję że ZWiK nie
dysponuje harmonogramem prac związanych z budową sieci wod-kan na terenie Gminy Łomianki”.
Po upływie kolejnego miesiąca, 1 lipca, otrzymałem od burmistrza e-maila
z taką samą odpowiedzią, jaka była w „Gazecie Łomiankowskiej”.
A zatem korespondencja z burmistrzem na temat sieci wodno-kanalizacyjnej była
na tyle owocna, że:
– zostałem niespodziewanie autorem „Gazety Łomiankowskiej”,
– przekonałem się, że burmistrz prędzej lub później, ale odpowiada na listy wysłane za pośrednictwem strony internetowej,
– dowiedziałem się, że plany dotyczące skanalizowania mojej ulicy są w ZWiK,
gdzie ich w ogóle nie ma.
Juliusz Wasilewski
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7 czerwca 2011 r. – Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej dotyczące omówienia sytuacji, w jakiej znalazła się łomiankowska oświata. W spotkaniu czynnie uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele wszystkich szkół. Zobacz na: www.video.lomianki.info
21 czerwca 2011 r. – Spotkanie zastępcy burmistrza z sołtysami, dotyczące wyboru inwestycji
na terenach wiejskich, o jaką gmina może ubiegać się z „Odnowy wsi”. Program prowadzony
jest przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, do którego należą także Łomianki. W spotkaniu uczestniczyli sołtysi: Alicja Siemianowska z Sadowej,
Marcin Etienne z Dziekanowa Bajkowego, Wacław Królak z Kiełpina i Paweł Zajc z LGD i część
radnych. Sołtysi zgłosili 3 propozycje inwestycji: plac zabaw dla starszych dzieci w Sadowej,
boisko do siatkówki na placu w Kiełpinie, boisko do siatkówki na placu gminnym w Dziekanowie Bajkowym. Radni obecni na spotkaniu prosili o szybkie podjecie przez urząd decyzji
dot. wyboru inwestycji, ponieważ konkurs o dofinansowanie zostanie ogłoszony jesienią
a do tego czasu urząd musi przygotować wniosek i inne dokumenty. Z uzyskanych przez
LOMIANKI.INFO nieoficjalnych informacji wynika, że burmistrz zdecydował, ze w pierwszej
kolejności gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie boiska w Kiełpinie.
21 czerwca 2011 r. – Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej. Tematem spotkania była
kontynuacja dyskusji na tematy oświatowe, w szczególności dot. relacji pomiędzy ICDS
a szkołami funkcjonującymi na terenie tego obiektu. Tym razem zaproszono dyrektor Gimnazjum nr 1 w Łomiankach – Wiesławę Kulawik-Raczyńską, dyrektora LO – Zdzisława Szczybelskiego oraz dyrektora ICDS – Tadeusza Bracha.
14 czerwca 2011 r. – Mija pół roku od objęcia funkcji burmistrza przez Tomasza Dąbrowskiego.
Tego dnia na stronie internetowej urzędu miasta ukazała się wzmianka o przekazaniu przez
mieszkańców, pielgrzymujących z Łomianek do Rzymu, księgi pamiątkowej, w której chętni
mogli wpisywać swoje podziękowania dla Benedykta XVI za dar beatyfikacji papieża Jana
Pawła II. Szczegółowo o wystawieniu w urzędzie „Złotej księgi” pisaliśmy w numerze 2/2011
dostępnym tutaj: www.lomianki.info/miesiecznik.php
15 czerwca 2011 r. – Na gminnej stronie internetowej ukazało się zarządzenie burmistrza Dąbrowskiego odwołujące Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Burmistrz
podjął decyzję tydzień wcześniej, ale z niewiadomych powodów zwlekał z jej publikacją przez
tydzień. O atmosferze wokół tej sprawy oraz o obiedzie poprzedzającym decyzję burmistrza
można przeczytać na stronie http://www.lomianki.info/document.php?did=2251
27 czerwca 2011 r. – Na stronie www.lomianki.info opublikowaliśmy sprawozdanie ZWiK w
Łomiankach dotyczące realizacji prac w I połowie 2011 r. Z dokumentu wynika, ze spółka
wykonała przez pierwszych 6 miesięcy roku 541 mb. sieci wodociągowej i 50 mb sieci kanalizacyjnej. Urząd wystosował sprostowanie, w którym m.in. poinformował, że od kilku miesięcy trwa restrukturyzacja spółki, mająca na celu ustablizować jej funkcjonowanie oraz doprowadzić do uniknięcia straty finansowej. Zobacz: http://www.lomianki.info/document.
php?did=2258
28 czerwca 2011 r. – Sesja absolutoryjna Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi, czyli pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z realizacji budżetu za rok
2010. Przyjęli również m.in. uchwałę określającą sposób prowadzenia przez urząd konsultacji
z organizacjami pozarządowymi, która w styczniu br. została zgłoszona jako projekt radnych
klubu PO. Uchwała daje szansę instytucjom społecznym wpływania na funkcjonowanie gminy.
Zobacz na: www.video.lomianki.info
11 lipca 2011 r. – Wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej dotyczące ustalenia cen
biletów KMŁ. W spotkaniu oprócz radnych uczestniczyli przedstawiciele zarządu i rady nadzorczej spółki KMŁ oraz zastępca burmistrza do spraw społecznych. Podczas spotkania radni zaopiniowali pozytywnie propozycję podwyżki cen biletów rozłożonej na 3 kolejne lata.
11 lipca 2011 r. – Uruchomienie powiatowej stacji ratownictwa medycznego oraz bazy stacjonowania karetki. W otwarciu wzięli udział m.in.: dyrektor powiatowej stacji ratownictwa medycznego, Paweł Piotrowski, starosta powiatu warszawskiego zachodniego, Jan Żychliński,
burmistrz Tomasz Dąbrowski oraz radni powiatu warszawskiego zachodniego. Karetka z zespołem ratowników stacjonuje na terenie Polmo S.A. przy ul. Warszawskiej 31 w Łomiankach.
13-17 lipca 2011 r. – Burmistrz Tomasz Dąbrowski, zastępca burmistrza do spraw społecznych
Piotr Rusiecki oraz czterech przedstawicieli Rady Miejskiej uczestniczyło w uroczystościach
20-lecia współpracy partnerskiej z miastem Noyelles les Vermelles.
14 lipca 2011 r. – Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik i wicemarszałek Marcin Kierwiński
oraz wiceburmistrz Łomianek Bogdan Kłódkiewicz i skarbnik gminy Ewa Rusak podpisali umowę o dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej z silnikiem oraz przyczepą podłodziową. Dotacja wynosi 11 tys. zł zaś koszt całkowity sprzętu to ok. 36 tys. zł. Różnica sfinansowana zostanie z budżetu gminy. Dotacja dla OSP w Łomiankach to jeden z ponad 350 sfinansowanych
przez mazowiecki Sejmik projektów ochotniczych straży pożarnych. W powiecie warszawskim
zachodnim dofinansowanie w wysokości od 3 do 16 tys. zł otrzymało 6 gmin.
18 lipca 2011 r. – Posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej. Radni zajmowali się głównie
propozycją burmistrza dotyczącą ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach. Projekt zawiera podwyższenie opłat o średnio 43% w stosunku do opłat obowiązujących w 2011 r. Radni nie zaakceptowali projektu ponieważ nie zawierał on uzasadnienia dla
wnioskowanej podwyżki. Jednocześnie zobowiązali urząd i burmistrza do przedstawienia
szczegółowej analizy proponowanej podwyżki i opisania sposobu wyliczenia proponowanej
stawki za godzinę pobytu dziecka.
21 lipca 2011 r. – Sesja Rady Miejskiej. Radni przyjęli projekt zmian cen biletów w KMŁ. Podwyżka rozłożona zostanie na 3 kolejne lata. Poza tym radni przyjęli uchwałę zmieniającą opłaty
za pobyt dzieci w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Łomianki. Zobacz
na: www.video.lomianki.info
25 lipca 2011 r. – Zarządzeniem burmistrza Tomasza Dąbrowksiego – Łucjan Sokołowski (były
burmistrz Łomianek w latach 1998-2006) został powołany na dyrektora Domu Kultury w Łomiankach.
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PROBLEMY ŁOMIANKOWSKICH SZKÓŁ
Od początku kadencji, czyli od grudnia 2010 r. radni działający w Komisji Społecznej aktywnie wypełniają swoje obowiązki. Zajmujemy się sprawami
oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, współpracą
z radami osiedlowymi i sołectwami oraz organizacjami pozarządowymi. Opiniujemy projekty uchwał
przygotowywane przez burmistrza. Staramy się
wsłuchiwać w głosy różnych środowisk. Niestety
często jesteśmy zaskakiwani zgłaszanymi projektami, a czasem odnoszę wrażenie, że urząd nie chce
korzystać z możliwości dyskusji z radnymi nad niektórymi pomysłami.
W czerwcu odbyły się dwa spotkania Komisji dotyczące
oświaty (zobacz na www.video.lomianki.info). Ich celem
było omówienie strategii rozwoju edukacji w Łomiankach. Przy czym nie chodziło nam o strategię w formie
dokumentu, a raczej o wizję rozwoju, głownie w części
dotyczącej potrzeb inwestycyjnych, opartą o zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, aspiracje mieszkańców oraz uzależnioną od realnych, posiadanych i planowanych środków, jakimi gmina może dysponować.
W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza do spraw
społecznych Piotr Rusiecki, kierownik Referatu Oświaty
i Kultury Fizycznej Hanna Kołakowska oraz dyrektorzy
szkół: Joanna Cackowska (Sadowa), Anna Kajszczak
(Dziekanów Leśny), Małgorzata Korulczyk (Dziekanów
Polski), Wiesława Kulawik-Raczyńska (Gimnazjum nr
1 w Łomiankach) i Marek Lis (Szkoła podstawowa nr 1
w Łomiankach). Dyrektorzy przedstawili nam problemy
swoich szkół oraz najważniejsze potrzeby inwestycyjne.
A są one ogromne. Łomianki to gmina ludzi młodych –
każdego roku wprowadzają się tutaj nowe, młode rodzi-

ny, w których dzieci albo już są uczniami czy przedszkolakami, albo niebawem rozpoczną naukę w szkołach.
Pytanie tylko… w których: warszawskich czy łomiankowskich? Podczas spotkania usłyszeliśmy to, czego
w zasadzie byliśmy świadomi. Szkoła podstawowa nr 1
w Łomiankach powinna jak najszybciej odzyskać pomieszczenia zajmowane dotychczas przez urząd gminy
i powiat. Pomimo tego, że w poprzedniej kadencji oddano część pomieszczeń, nadal niezbędne jest odzyskanie
sal i korytarza, co zapobiegnie w niedługiej przyszłości
wprowadzeniu systemu zmianowego. Zespół szkół
w Dziekanowie Leśnym oczekuje na rozpoczęcie rozbudowy, co wymaga przeniesienia części dzieci na ten
okres do innego budynku. Szkoły w Sadowej i Dziekanowie Polskim w trybie pilnym wymagają modernizacji
– w XXI wieku dzieci nie powinny ćwiczyć na korytarzu.
W gimnazjum sala plastyczna nie jest wykorzystywana
w odpowiedni sposób z uwagi na brak systemu klimatyzacji (w miesiącach wiosenno – letnich jest w niej zbyt
duszno, a zimą za zimno). Jednocześnie dyrektorzy gimnazjum i liceum zlokalizowanych w ICDS zgłaszali pilną
potrzebę uregulowania relacji z ICDS.
Jako, że spotkanie odbyło się 6 miesięcy po wyborach,
wydawało się, że nowe władze Łomianek przedstawią
nam swój pomysł na to jak powinna wyglądać i rozwijać się infrastruktura oświatowa w Łomiankach, a także rzeczowo odniosą się do zgłaszanych problemów
i propozycji inwestycyjnych. Bo to właśnie pierwszy
rok rządów powinien wyznaczać kierunki pracy przez
całą kadencję. Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na
prawie żadne z pytań zgłaszanych przez radnych. Burmistrz nie przedstawił swojej wizji, poza stwierdzeniem
o konieczności przygotowania pisemnej strategii roz-

woju edukacji, która wykaże, co jest niezbędne i na co
należy zwracać uwagę.
Nie spodziewałam się tak mało konkretnej dyskusji
z przedstawicielami władz. Gmina będąca organem
prowadzącym szkoły ma przecież obowiązek umożliwić dzieciom naukę we właściwych warunkach, co
wiąże się z prowadzeniem remontów i modernizacji
budynków oświatowych, zapewnieniem pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy nauczyciela, oraz organizacją obsługi finansowej, merytorycznej
i każdej innej, jakiej wymaga placówka dla jej sprawnego i efektywnego działania. Te wszystkie obowiązki są
oczywiście kosztowne. Łomianki od lat przeznaczają na
oświatę ponad 20 mln zł, co stanowi około 25% rocznego budżetu. Dlatego ważne jest odpowiedzialne, perspektywiczne planowanie, uwzględniające potrzeby
społeczności lokalnej i możliwości finansowych gminy.
Spotkanie pokazało, że pomimo wielu zapowiedzi
wyborczych dotyczących inwestycji w edukację (pamiętam obietnice budowy szkoły, przedszkoli), nadal
brak jest wizji gminnej polityki oświatowej, co uniemożliwia również Radzie podejmowanie decyzji dot.
konkretnych pomysłów. Jednym z nich jest np. ostatnio
zgłoszona do Komisji propozycja zwiększenia opłaty za
pobyt w przedszkolach publicznych. Poza projektem
uchwały zawierającym nową opłatę, radni nie otrzymali żadnego merytorycznego uzasadnienia dla podwyższenia stawek. Słusznie więc postanowili wstrzymać
się z decyzją i zaproponować zdjęcie projektu uchwały
z porządku lipcowej Sesji Rady.
Sylwia Maksim-Wójcicka
Przewodnicząca Komisji Społecznej
Rady Miejskiej w Łomiankach

PLEBANIA? TRANSPORT? STOŁÓWKA?

KONTROWERSJE WOKÓŁ PRZEBUDOWY SZKOŁY W DZIEKANOWIE LEŚNYM
Dnia 27 lipca 2011 r. odbyło się Zebranie Wiejskie w budynku Zespołu Szkół
w Dziekanowie Leśnym, którego tematem była m.in. planowana rozbudowa
budynku szkoły w Dziekanowie Leśnym i związana z nią zmiana w organizacji
roku szkolnego dla dzieci z klas 0-3...
[...] Wśród zaproszonych gości w Zebraniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach: Pan Arkadiusz Sidorzak – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Pan Wojciech Tarnawski
– Kierownik Inwestycji. Na zebranie przybyli również radni Łomianek: Pani Elżbieta Podolska, Pan
Henryk Staniak, Pan Krzysztof Wawer, Pan Marek Zielski oraz przedstawiciele władz szkolnych: Pani
Dyrektor Anna Kajszczak oraz Pani Wicedyrektor Aleksandra Michalak. Na zebranie nie przybył Burmistrz Łomianek pan Tomasz Dąbrowski.
Spośród spraw, które zostały omówione na zebraniu największe zainteresowanie wzbudził temat rozbudowy szkoły w Dziekanowie Leśnym. Mieszkańcy, pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele oświaty prowadzili ożywioną dyskusję trwająca prawie trzy godziny.
Pan Wojciech Tarnawski- kierownik Referatu Inwestycji szczegółowo przybliżył poszczególne etapy prac
związanych z rozbudową szkoły. Rozbudowa będzie obejmowała budynek „starej szkoły” przez nadbudowę kondygnacji i dobudowy części budynku z nową klatką schodową i windą dla niepełnosprawnych
wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Inwestycja obejmować będzie ocieplenie budynku oraz
wykonaniu instalacji zewnętrznej odprowadzenia wód opadowych poprzez system komór drenażowych.
Wstępne prace powinny rozpocząć się w tym roku.
Mieszkańcy zwrócili uwagę pracownikom urzędu oraz dyrekcji szkoły na kwestie dotyczące miedzy innymi
bezpieczeństwa dzieci w okresie przebudowy szkoły tj. problem transportu dzieci z plebanii (tymczasowe
miejsce nauki) po zakończonych lekcjach do szkoły na świetlicę, oraz braku ujęcia stołówki w planach
rozbudowy szkoły.
W związku z tak dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Dziekanowa Leśnego, ale również
licznie zebranych mieszkańców Dziekanowa Bajkowego, Sadowy oraz Kiełpina wszyscy uczestnicy wyrazili potrzebę zorganizowania kolejnego zebrania na którym mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje
o organizacji działalności szkoły w czasie trwania rozbudowy. Termin kolejnego zebrania wstępnie ustalono na 15 września br. (czwartek) na godzinę 18.00
Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za przybycie. Mam nadzieję że każde następne
spotkanie będzie też tak samo liczne (a może i liczniejsze) i bogate w merytoryczne dyskusje. To od nas
zależy jak ma wyglądać nasze wspólne dobro jakim są Łomianki.
Kamil Kaczyński – Radny Rady Miejskiej, sołtys Dziekanów Leśny
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[...] Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, iż w wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest
obecnie inwestor. Zgodnie z deklaracją Kierownika Referatu Inwestycji, Pana Tarnawskiego – w ciągu 2-3 tygodni sprawy zostaną sfinalizowane. Prace przygotowawcze mają się rozpocząć pod koniec
b.r. a właściwy remont ruszyć ma najpóźniej 16 stycznia. Na ten czas tzw. stara część szkoły zostanie
całkowicie wyłączona z użytku po to, by wykonawca mógł prowadzić prace. Rodzice 5, 6 i 7-mio latków z niepokojem przyjęli wiadomość, iż niezależnie od planowanej rozbudowy, szkoła już w tej chwili
nie posiada wystarczającej ilości miejsc na świetlicy, wobec czego konieczne jest, by przez cały rok
szkolny, już od września, zajęcia klas 0-1 odbywały się poza budynkiem szkoły. Na cały rok, na cele
dydaktyczne, swoich sal użyczy szkole Parafia w Dziekanowie Leśnym. Jak zapewnia dyrekcja szkoły, zajęcia będą odbywały się w warunkach komfortowych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę,
by pamiętano, aby w sposób właściwy zabezpieczony został teren budowy kościoła, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku parafii.
Na spotkaniu dowiedzieliśmy się także, iż dzieci nasze nie będą miały zapewnionego transportu pomiędzy szkołą (świetlicą) a plebanią. „Na uspokojenie” dodano jednak, iż odprowadzane będą pod opieką
nauczyciela. Plany te spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem rodziców, którzy w trosce o ich pociechy
nie dopuszczają myśli, iż dzieci ich w najgorszych pogodowo miesiącach roku będą musiały pieszo pokonywać dystans niemal 1,5 kilometra. Ze zdumieniem przyjęłam wypowiedź radnego Marka Zielskiego,
który nie znając najwyraźniej panujących na naszym terenie realiów, wyraził zdziwienie, iż nikt z radnych
sprawą dowozu dzieci się nie interesuje. Otóż, informuję pana radnego, iż radny Marcin Etienne wielokrotnie poruszał problem dowozu dzieci na sesjach rady miejskiej. Wiele razy występował też z wnioskami
do burmistrza o zorganizowanie transportu. Sprawa jest w toku. A wszystkie pisma są do wglądu na stronie internetowej naszego sołectwa. Wystarczy wejść i zapoznać się z nimi.
Druga sprawa, która jest równie ważna to posiłki. Dyrektor szkoły, Pani Anna Kajszczak poinformowała zebranych, iż w szkole, od drugiego półrocza nie będą wydawane dzieciom zupy z powodu braku
sali. W opinii rodziców jedna, czy nawet dwie kanapki to stanowczo za mało, by zapewnić dziecku
dzienną rację żywnościową. Dlatego problem braku pomieszczenia, w trosce o kondycję i zdrowie naszych dzieci, nie powinien być w ogóle podnoszony.
Czy będą się odbywały zajęcia wychowania fizycznego? Mimo tego, iż do dyspozycji szkoły oddane
zostaną jedynie 3 sale, pani Aleksandra Michalak, z-ca dyrektora szkoły poinformowała, że zajęcia
z wf będą się odbywały. Trzymamy, panią dyrektor za słowo.
Temat rozbudowy szkoły w Dziekanowie Leśnym z pewnością nieraz jeszcze będzie przedmiotem
ostrych dyskusji. Niezależnie uważam, iż inwestycja ta jest potrzebna. Musi być jedynie prowadzona
z porozumieniem i współpracą wszystkich stron.
Anna Rawska – Dziekanów Bajkowy

MAMAMA
czyli MAgda i MAriusz MAjewscy (i dzieci: Maks i Marta)

Muscat – Oman

Mieszkają w Łomiankach od 4 lat
i są z pewnością jedną z najbardziej
nietypowych łomiankowskich rodzin.
Ich dom na pozór spokojny, tradycyjny
i wypełniony dziecięcymi zabawkami
w rzeczywistości jest centrum
planowania wypraw w świat.
Magda odwiedziła już 149 krajów,
Mariusz 273, Maks (3 latka) 47,
a Marta (1 roczek) 15 krajów!
Jeżeli nie są akurat na dalekiej wyprawie
podróżują po Polsce.
Chociaż w weekendy trudno zastać ich
w domu, lubią Łomianki i lubią tu wracać.
Mają dużo energii i wiele pomysłów
do zrealizowania w Łomiankach.

O wyprawach:

Couchsurfing:

Nasze podróże nie są bardzo długie ale za to bardzo
częste. Poza wielkimi wyprawami dookoła świata
nasze wyjazdy to często przedłużone weekendy lub
święta. Uważamy, że wyjazd nie może być siedzeniem na plaży lub przy basenie. Uwielbiamy eksplorować, poznawać nowych ludzi i nowe kultury.
Najbardziej ekscytująca jest zmienność, ideałem jest
każda noc w innym miejscu.

Aktywnie udzielamy się w społeczności couchsurfingowej. W podróżach korzystamy z noclegów
w prywatnych domach, a w zamian gościmy podróżników w naszym domu. Jest to wyjątkowo wygodne
przy wyprawach z małymi dziećmi. Fascynujące są
różnice w sposobach wychowywania dzieci w różnych krajach. Można się bardzo dużo nauczyć obserwując odmienne podejście do opieki nad dziećmi
w różnych kulturach. Rodziny, należące do tej społeczności, organizują wspólne zjazdy i spotkania,
w których uczestniczą rodziny z całego świata
(w tym roku w lipcu nad Bałtykiem w Niechorzu).

O wyprawach z małymi dziećmi:
Pojawienie się dzieci nieco ograniczyło nasze możliwości podróżowania. Zmienił się trochę sposób podróżowania i cele podróży, teraz zwiedzamy muzea
dla dzieci, parki i place zabaw.
Podróżowanie z tak małymi dziećmi wymaga
z jednej strony przełamania własnego lęku i oporów.
A z drugiej strony zaawansowanej logistyki i zaplanowania podróży w najdrobniejszym szczególe.
W tej chwili jeździmy z 4 wielkimi torbami, z tego
3,5 torby to są bagaże dzieci: pieluchy, ubranka,
słoiczki, lekarstwa i zabawki. No i nasze wyjazdy nie
są wypoczynkiem... są wyzwaniem i poszerzaniem
horyzontów. A po podróży często sobie myślimy, ile
było różnych obaw, a potem okazywało się, że nie
było wcale strasznie. Nie jeździmy na razie w miejsca, które wymagają wielu specyficznych szczepień,
chociaż Maks załapie się w tym roku na wyprawę do
Indii co wiąże się ze szczepieniem przeciw durowi
brzusznemu. Dzieci po powrocie do domu bawią się
często w samolot i lotnisko, czyli chyba to lubią!

Skansen w Sztokholmie – Szwecja

Dlaczego Łomianki:
Łomianki są po środku naszych dróg do pracy. Mariusz codziennie dojeżdża do pracy w Płocku, Magda przed urlopem macierzyńskim pracowała w Wilanowie. Z Łomianek w obie strony jedzie się równo
1 godzinę. Wybór był więc sprawiedliwy, logiczny,
wyliczony matematycznie.

Łomianki w porównaniu ze światem:
W kategorii traktowania rodzin z dziećmi mieścimy
się po środku stawki. Lepiej niż kraje anglosaskie,
ale daleko w tyle za Ameryką Południową, gdzie
dzieci są naturalną częścią rodziny i społeczeństwa
i dziećmi zajmuje się każdy bez wyjątku. Krzesełka
dla dzieci w restauracjach, pokoje dla rodzin z dziećmi na lotniskach, osobne kolejki dla rodzin na lotniskach – u nas są, ale nie są powszechne. Jest duża
życzliwość, ale często brakuje infrastruktury.
Brakuje w naszym spełeczeństwie ducha społecznikostwa. Na całym świecie ludzie mieszkający razem
spotykają się wspólnie i coś robią razem. Planują
i rozwijają swoje otoczenie. W USA większość ludzi
pracuje na rzecz lokalnego środowiska. W małej
hiszpańskiej wiosce kobiety organizują sobie opiekę
nad dziećmi i wspólne spędzanie czasu. A w Łomiankach każdy siedzi we własnym ogródku i często nie
zna najbliższych sąsiadów. Matki z dziećmi spotykają się na placu zabaw, ale co z tego gdy zjeżdżają się
na ten plac z różnych stron samochodami i po zabawie rozjeżdżają, każdy do swojego domu.

Największy minus i plus Łomianek:
Wśród Indian San Blas
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Brakuje fajnych placów zabaw i Parku Miejskiego –
miejsc w których w naturalny sposób koncentrowało by się życie rodzin z małymi dziećmi i gdzie mogła
by powstawać więź z lokalnym społeczeństwem.
Bardzo nas cieszy budowa lotniska w Modlinie. Bliskość tanich linii lotniczych, i być może szansa na
połączenie kolejowe lotniska z Warszawą przez Łomianki jest dla nas wielkim ułatwieniem.
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Dorota Burkhard-Mikruta.
do 1 sierpnia 2011 roku na stanowisku
Dyrektora Domu Kultury w Łomiankach

foto: Tomek Kordek

Maciek Moraczewski: Od osiemnastu
lat jest Pani Dyrektorem Domu Kultury
w Łomiankach – jednej z najważniejszych łomiankowskich instytucji. Dlaczego postanowiła Pani odejść...?
Dorota Burkhard-Mikruta: Tak, to
osiemnaście wspaniałych lat, to praca
z przyjaciółmi, myślę, że co najważniejsze – praca twórcza. I ponieważ tak
było, doszłam do wniosku, że trzeba
odejść na emeryturę póki tak, a nie inaczej wspomiana się swoją pracę. W jakimś stopniu zainspirował mnie Adam
Małysz. Nie chodzi o to, że porównuję
się do Małysza ale – obserwując kariery
sportowe czy artystyczne – uważam,
że najlepiej ze sceny zejść wtedy, kiedy
jeszcze jest się dobrym. :) Już od jakiegoś czasu czułam, że wykonywanie tej
samej pracy kosztowało mnie coraz
więcej wysiłku. Nie chciałam popaść
w rutynę. Oczywiście powodów było
wiele – to były małe powodziki, które
wpłynęły na ostateczną decyzję. Choć
jej podjęcie nie było łatwe.
M.M.: Osiemnaście lat to masa imprez,
koncertów, warsztatów. Co Pani wspomina nacieplej?
D.B-M.: Początki Domu Kultury wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Osiemanście lat temu organizowaliśmy więcej
niż obecnie warsztatów plastycznych,
muzycznych, tanecznych, lektoratów
językowych. Później – co było oczywistą
koleją rzeczy z punktu widzenia ucznia
i rodzica – część takich zajęć dodatkowych zaczęły organizować szkoły.
Potem następiła era występów gwiazd
polskiej rozrywki. Występowali u nas
m.in. Maryla Rodowicz, Marek Grechuta, Hanka Bielicka, Ryszard Rynkowki,
Zbigniew Wodecki, Hanna Banaszak,
Michał bajor, Krzysztof Krawczyk, Jacek
Wójcicki, Beata Robotycka, Violetta Villas i wielu wielu innych, a podczas festynów zespół KOMBII, Elektrycznczye
Gitary, De Mono, InGrid.
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Warto też wspomnieć o scenie kabaretowej, która kwitła podczas oranizowanych w Łomiankach eliminacji do przeglądu zespołów kabaretowych PAKA,
gdzie debiutowały najbardziej znane
polskie kabarety m.in. Grupa Mozarta,
Kabaret Hrabi czy Kabaret Moralnego
Niepokoju.
Każda udana impreza niesamowicie
uskrzydlała. Na pewno wielkim sukcesem było, że w zeszłym roku w Łomiankach odbyło się Reqviem Mozarta. Marzyłam o tym. To był wielki koncert. Udało się to dzięki kilkuletniej
współpracy z Panem Mariuszem Dżygą – organizatorem festiwalu "W Krainie Chopina". Bardzo dużą satysfakcję
sprawiały mi coroczne Finały Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miło
wspominam też imprezy związane ze
światowym tygodniem zwierząt.
M.M.: Też miło wspominam te wydarzenia, zwłaszcza, że w pierwszych finałach WOŚP miałem okazję wykazać
się na scenie :) To były szalone czasy...
Napewno też zdarzały się tzw. klapy?
D.B-M.: Zdarzały się, choć nie było ich
wiele. Największa porażka to koncert
duetu Artur Dutkiewicz / Jorgos Skolias. To wspaniali muzycy – wcześniej
docenieni w Łomiankach – a na ich
koncert, który odbył się w auli ICDS,
przyszło może 15 osób. Pamiętam też
nieudane pod względem frekwencji
spotkanie z Arturem Barcisiem. Bardzo
to wtedy przeżyłam.
M.M.: Łomianki chyba nie są łatwym
miejscem do uprawiania kultury?
D.B-M.: Tak. Są nieprzewidywalne.
Często frekwencję na koncertach detereminuje pogoda. Teraz już wiem, że
majowe czy czerwcowe ciepłe dni nie
sprzyjają organizacji kameralnych imprez. Mieszkańcy Łomianek wybierają
działki, spacery. Ale, bywało też odwrotnie – wtedy, gdy nie spodziewa-

18. LAT DLA KULTURY
liśmy się tzw. tłumów – Łomianki nas
pozytywnie zaskakiwały.
M.M.: Dom Kultury to duże masowe
imprezy czy te małe, kameralne?
D.B-M.: Moim zdaniem w dzisiejszych
czasach Domy Kultury powinny oferować to, co nie jest łatwo dostępne.
Gwiazdy estrady mamy w dużych
salach koncertowych, w telewizji na
każdym kanale. Nigdy nie byłam zwolenniczką wielkich imprez typu festyny.
Choć nie ma co ukrywać, że każdy udany festyn dawał mi wielką satysfakcię.
Mogliśmy się sprawdzić pod względem organizacyjnym. Taki festyn to
nie tylko scena, ale przede wszystkim
działania wokół niej. To duże wyzwanie
logistyczne.
Ja jednak wolałam małe niszowe koncerty, spotkania, warsztaty. Dzięki pracownikom Domu Kultury mogliśmy
to realizować. Dzięki Miłoszowi Manasterskiemu orgnizujemy spotkania
literackie, Krysia Bocheńska i Monika
Kowalewska animują zajęcia i przedstawienia teatralne dla dzieci.
M.M.: Takie imprezy chyba przyciągają
najwięcej mieszkańców?
D.B-M.: Warsztaty dla dzieci, wszystkiego rodzaju tatrzyki dla najmłodszych
cieszyły się zawsze bardzo dużym zaineresowaniem. Mieszkańcy Łomianek
inwestują w swoje dzieci.
Zainteresowanie takimi zajęciami bardzo dobrze widać w filli Domu Kultury
w Burakowie. Udało nam się – choć nie
było łatwo – zorganizować tam bardzo
ważne miejsce na kulturalno-dziecięcej mapie Łomianek. Mam nadzieję, że
filia będzie się nadal rozwijała.
M.M.: Trwa rozbudowa Domu Kultury.
Będzie ładniej, więcej...?
D.B-M.: Tak, to duże przedsięwzięcie
współfinansowane ze środków unijnych. Nowy lokal – nowe możliwości.

Jednak to też bardzo duże wyzwanie,
gdyż we wniosku złożonym przez
Urząd w 2008 roku jest deklaracja
wzrostu zarówno liczby uczestników
zajęć i warsztatów, jak i widzów imprez
czy koncertów organizowanych przez
Dom Kultury.
Nie będzie to łatwe zadanie patrząc
przez pryzmat aktualnej sytuacji gospodarczej, gdzie w bieżącym roku
środki przyznane na Dom Kultury są
bardzo małe. Moim zdaniem, poza bieżącą działalnością, już dziś powinno się
myśleć o realizacji wniosku. W innym
przypadku Łomianki będą musiały
zwrócić dotację.
M.M.: A jak się układała współpraca
z Urzędem?
D.B-M.: Mogę powiedzieć, że miałam
bardzo dobre stosunki z burmistrzami,
zastępcami i pracownikami Urzędu.
Fajnie nam się współpraca układała.
Były różne oczekiwania, ale muszę
przynać, że przez te osiemaście lat
czułam się samodzielnym dyrektorem.
To bylo dla mnie bardzo ważne.
M.M.: Pani następcą będzie Łucjan Sokołowski. Czego by Pani nowemu dyrektorowi i jednocześnie mieszkańcom
Łomianek życzyła?
D.B-M.: Czego życzę? Oczywiście wielu sukcesów, dużych nakładów na kulturę, ciekawych imprez przy szczelnie
wypełnionej sali.
M.M. Jakie ma Pani plany na przyszłość?
D.B-M.: Marzą mi się tłumaczenia z języka francuskiego, najchętniej literackie. Z radością też powróciłabym do
zajęcia sprzed lat, nauczania tego pięknego języka.
M.M.: Dziękuje serdecznie za rozmowę, Wszystkiego dobrego.

EWA SIDORZAK

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ RM
Urodziłam się w Burakowie i z tym miejscem związałam
całe swoje życie.
Bezpartyjna.
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji i Pomocy Socjalnej
Młodzieży. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach
Kontakt: tel. 22 751 17 30; e-mail: arsid @ neostrada.pl
Co Panią skłoniło do ponownego kandydowania do Rady Miejskiej?
Jest wiele spraw, które wpłynęły na moją decyzję. Wymienię tylko te najważniejsze:
Zaufanie jakim obdarzyli mnie mieszkańcy oddając swoje głosy w poprzednich latach. Liczne wyrazy życzliwości i wsparcia oraz wiara, że praca w Radzie Miejskiej
pozwoli bardziej skutecznie pomóc mieszkańcom. Chcę aktywnie kreować otaczającą nas rzeczywistość.
Podobnie jak w latach poprzednich, zamierzam doprowadzić do realizacji rozpoczętych inwestycji wodnokanalizacyjnych i drogowych. Mieszkam w osiedlu Buraków
i tu codziennie widzę bolączki moich wyborców. Widzę lęk w oczach matek, które
prowadzą swoje dzieci ulicą Warszawską do przystanku. Znam potrzeby i problemy
środowiska, w którym żyję.
Jakie wartości generalnie są dla Pani najistotniejsze?
Uczciwość w stosunku do innych i do samego siebie. W tej działalności jest to bardzo trudne, ale często powtarzam, że trzeba żyć tak, jakby każdy dzień był ostatnim
dniem naszego życia. Szkoda każdej chwili na swary i kłótnie, choć nie zawsze uda
się tego uniknąć.
Co jest Pani pasją, jakie ma Pani hobby prywatnie?
Uwielbiam malarstwo i prace w ogrodzie. Chętnie oddaję się tym przyjemnościom,
jak tylko mam wolny czas. A wolny czas ogranicza mi moja wielka pasja, teraz to
moje życie – praca dla ludzi.
Zasiada Pani po raz piąty w Radzie Miejskiej w Łomiankach. Czym z Pani perspektywy obecna kadencja różni się od poprzednich?
Tak. Po raz piąty mieszkańcy obdarzyli mnie swoim zaufaniem. Jest to dla mnie wielki
zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom.
Każda kadencja Rady Miejskiej różni się od poprzedniej. Zasadniczą różnicą, podobnie jak wybór burmistrzów, jest wybór nowych radnych. W tych wyborach
mieszkańcy wybrali prawie wszystkich radnych z poprzedniej kadencji. Widać zasłużyli na wielkie zaufanie. Mieszkańcy wybrali jednak nowego burmistrza, od którego zależy kontynuacja realizacji infrastruktury technicznej w Naszym Mieście.
Gdybym miała powiedzieć w skrócie, to widzę brak odwagi i determinacji w realizacji najistotniejszych zadań dla mieszkańców. Mam na myśli wszelką infrastrukturę
techniczną, na którą nasi mieszkańcy czekają.
Poprzedni burmistrzowie brali odpowiedzialność za Łomianki, podejmowali strategiczne decyzje, często niepopularne, ale nie bali się inwestować w rozwój zaniedbanej gminy. To od burmistrza zależy na co przeznaczy środki finansowe. Ile na
oczekiwane inwestycje, a ile na inne pomniejsze, aczkolwiek równie ważne zadania.
Obecnie zbyt często z ust burmistrza i popierających go radnych słyszymy „brak pieniędzy”, „zadłużenie”. Słowa te, moim zdaniem, stanowią usprawiedliwianie braku
działań obecnej władzy i są negatywną propagandę władzy poprzedniej kadencji.
Dochody gminy są na tym samym poziomie, co w latach 2009 czy 2010, natomiast
o dodatkowe pieniądze trzeba się starać, tak jak to robił poprzedni burmistrz.
Czego mieszkańcy Łomianek, mogą oczekiwać od Ewy Sidorzak?
Podobnie jak w latach poprzednich, zamierzam reagować na każdy sygnał
o potrzebie pomocy. Nie jestem naiwna, choćbym chciała nie da się wszystkiego
zrobić, ale zrobię wszystko co w mojej możliwości, aby Łomianki rozwijały się,
a mieszkańcy korzystali z czystej wod, chodzili po utwardzonych, oświetlonych
i bezpiecznych drogach. Sukces i satysfakcję będę miała wtedy, kiedy ludzie docenią moją pracę na koniec kadencji. Kiedy powiedzą, że ich nie zawiodłam .
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Kolejna udana akcja Stowarz yszenia PR ACOWNIA ŁOMIANKI

PRZEBADANYCH
ROWERÓW

Podczas akcji przebadano 25 rowerów. Część rowerów wymagała drobnych regulacji i napraw. Sprawdzano m.in. ogumienie, hamulce, oświetlenie, napęd.
Z każdego badania został przygotowany protokół przeglądu. Sprawne rowery
zostały oznaczone nakleją "ZDROWY ROWER", które wydrukowała firma Arteo
z Łomianek.
Przy okazji akcji łomiankowska Straż Miejska wszystkie przebadane rowery wyposażała w odblaskowe naklejki, światełka i inne gadżety poprawiające bezpieczeństwo na drodze. Organizator festynu – Integracyjne Centrum Dydaktyczno
Sportowe – przygotował słodycze dla młodych rowerzystów.
Jak zapewnia Michał Naftyński – koordynator projektu ze strony Stowarzyszenia –
akcja ma być cykliczną i w przyszłości będzie miała większy zasięg.
Jest to kolejna udana akcja Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI, w której mieliśmy przyjemność – jako LOMIANKI.INFO – uczestniczyć.

ZOBACZ VIDEO-RELACJĘ na: www.video.lomianki.info

MAMY OCHOTĘ GRAĆ W ZIELONE
GRAJ W ZIELONE to akcja sąsiedzka
i warsztaty łączące elementy designu
oraz działań ogrodniczych skierowane do mieszkańców wsi Sadowa. Tak
w jednym zdaniu można streścić pomysł, który przyszedł nam do głowy
na początku tego roku.
Dlaczego postanowiliśmy zrobić
GRAJ W ZIELONE?
Jest kilka powodów. Po pierwsze dlatego, że
mieszkamy w Sadowej i lubimy naszą wieś. Po
drugie, uwielbiamy spacerować po polach i łąkach i rozpoznawać rośliny, które rosną dookoła
nas. Po trzecie, w Sadowej nie ma domu kultury,
ani świetlicy, chcieliśmy więc stworzyć okazję
do spotkania się mieszkańców wsi, a tych, wraz
z nowymi domami, z każdym rokiem przybywa.
Po czwarte chcieliśmy po prostu miło spędzić
kilka letnich dni.

Co się wydarzyło?
Przez dwa kolejne lipcowe weekendy (8-9
i 15-16 lipca) zmienialiśmy przestrzeń wokół ostatniego przystanku "ełki" w Sadowej.
W pierwszy weekend, partyzancko, trochę
samotnie – głównie ze względu na niesprzyjającą pogodę – sprzątaliśmy niewielki klomb przy przystanku, sadziliśmy rośliny
i zagadywaliśmy wysiadających co jakiś czas
z "ełki" sąsiadów. Efekt naszych działań nie
przetrwał zbyt długo, roślin posadzonych w sobotę – w niedzielę już nie było. Zrobiło nam
się przykro, ale nie poddaliśmy się. W kolejny
weekend spotkaliśmy się w piątkowe popołudnie na boisku szkolnym przy Strzeleckiej 35.
Na warsztaty przyszło trochę najmłodszych
mieszkańców Sadowej. Zaczęliśmy od rozpoznawania roślin. Marchew zwyczajna, glistnik
jaskółcze ziele, cykoria podróżnik, wiesiołek
i dziewanna – to tylko niektóre z gatunków, którym z uwagą się przyglądaliśmy. Potem zajęliśmy się sadzeniem kwiatów i traw do specjal-
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nie przygotowanych worków jutowych, które
w formie rzeźby roślinnej miały zagościć na
klombie przy przystanku – i tak się zresztą stało!
Nietypowe kompozycje roślinne zaprojektowane przez uczestników warsztatów, zawieźliśmy
na przystanek. Nasza praca, ponownie jak w poprzednim tygodniu, nie przetrwała do rana…
W sobotę na przystanku znaleźliśmy puste worki, rozsypaną dookoła ziemię, kwiaty zniknęły…
I znowu było nam przykro, tym bardziej, że do
naszej akcji włączyły się dzieci z Sadowej i to
one w głównej mierze przygotowały roślinne
kompozycje. Daliśmy sobie i Sadowej jeszcze
jedną szansę. Sobotnie przedpołudnie wraz
z ekipą warsztatową spędziliśmy na przystanku – grabiliśmy, sprzątaliśmy, sadziliśmy rośliny,
malowaliśmy szablony, wzbudzaliśmy zainteresowanie, podchodziły do nas różne osoby
i albo dodawały nam sił, mówiąc, że to co robimy jest bardzo fajne i to świetna inicjatywa, albo
wręcz przeciwnie, podważając sensowność
naszych wysiłków, bo przecież ktoś to zaraz
zniszczy, zepsuje, ukradnie – czy rzeczywiście…
Póki co rośliny wciąż są na swoich miejscach,
tam gdzie je wspólnie zasadziliśmy, komuś póki
co przestały przeszkadzać.
Pierwszą odsłonę GRAJ W ZIELONE mamy za
sobą, ale tak naprawdę czujemy, że jest jeszcze dużo do zrobienia Sadowej… i nie tylko tu.
I mamy ochotę pograć jeszcze w zielone! Kolejna odsłona naszej akcji we wrześniu – można
się dołączyć!
Za wsparcie naszych działań dziękujemy szkole podstawowej w Sadowej i jej pracownikom.
Projekt GRAJ W ZIELONE realizujemy razem
z fundacją Culture Shock (www.cultureshock.
pl) projekt jest współfinansowany przez Gminę
Łomianki.
Karolina Pluta i Sławek Sendzielski

fot. Aleksandra Moraczewska

fot. Błażej Sendzielski

ZOBACZ VIDEO-RELACJĘ
w w w.video.lomiank i.info

fot. Błażej Sendzielski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rok 1990 w Łomiankach
Obchody dwudziestolecia nadania praw miejskich Łomiankom i wygłaszane z tej okazji okolicznościowe przemówienia
nawiązujące do wydarzeń z lat 1989–1990 nasunęły mi myśl, aby sięgnąć do mojego archiwum i nieco precyzyjniej opisać zachodzące wówczas, historyczne zmiany. Niestety nie wszystkie istotne dokumenty udało mi się zachować. Jako
czynny uczestnik tamtych wydarzeń wiele faktów jeszcze pamiętam, jednak coś mogłem pominąć lub przeinaczyć, liczę
więc na pomoc i ewentualne uzupełnienie. Czas szybko mija i szkoda by było gdyby te, tak ważne dla historii naszej
gminy wydarzenia utonęły w mgle zapomnienia.
Jak wiemy rok 1989 to dla Łomianek data historyczna – uzyskanie praw miejskich, ale dla Polski był to
czas obrad tzw. okrągłego stołu i początek wielkich
zmian ustrojowych. Czerwcowe wybory parlamentarne dosłownie zmiotły przedstawicieli poprzedniej
władzy, a w całym kraju, jak grzyby po deszczu, powstawały „rewolucyjne” Komitety Obywatelskie. Nie
inaczej było w Łomiankach. Tu też powstał Komitet
Obywatelski, który zawzięcie ścierał się z naczelnikiem gminy Wiesławem Bochenkiem, a na przełomie
roku 1989 i 1990 powstała trzecia siła, Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców. W tamtym okresie
Łomianki słynęły przecież z drobnej wytwórczości
i rzemiosła. Pomysłodawcą zorganizowania stowarzyszenia – muszę to napisać, by być w zgodzie
z historyczną prawdą, chociaż zabrzmi to nieskromnie – był piszący te słowa Andrzej Kaliński. Patrząc
na to, co dzieje się w kraju doszedłem do wniosku,
że nadszedł czas, aby znienawidzeni przez poprzedni ustrój „prywaciarze” też mieli coś do powiedzenia.
Pojechałem do Kazimierza Medyńskiego, właściciela
małego zakładu naprawy samochodów. Kazimierz
mój pomysł „kupił” z podobnym do mojego entuzjazmem. Pojechaliśmy zaraz do Ryszarda Pieńkowskiego prowadzącego biuro porad prawnych INFORM.
Jego też nie trzeba było długo namawiać i w ten sposób powstał zalążek tzw. komitetu założycielskiego.
Później były liczne spotkania w kawiarni Ambrozja

(obecnie w tym lokalu są delikatesy Zakrzewskiego),
zainteresowanych przybywało lawinowo – wiadomo,
Łomianki w tamtych latach to było przecież zagłębie
prywatnej inicjatywy.
Szesnastoosobowy komitet założycielski opracował
statut i wystąpił do Sądu o rejestrację. Po rejestracji,
21 kwietnia 1990 r. w sali Domu Kultury odbyło się
pierwsze Walne Zgromadzenie SPP. Wybrano władze.
Prezesem został wybrany Andrzej Kaliński, wiceprezesami Kazimierz Medyński i Ryszard Pieńkowski,
a członkami Zarządu Jakub Prusik i Zygmunt Ratusiński. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Wojciecha
Krwaczaka – przewodniczący, Józefa Mamaja – wiceprzewodniczący, Lidię Radziemską – sekretarz, Jana
Misiaka, Bogdana Sobierajskigo i Lecha Łapiedona –
członkowie. Walne zgromadzenie uchwaliło regulaminy pracy oraz program działania stowarzyszenia.
Oprócz typowych dla każdego walnego zgromadzenia
prac zajęto się również zbliżającymi się, pierwszymi
po wojnie, wolnymi wyborami do samorządu lokalnego. Już wcześnie zapadła decyzja, że SPP w tych wyborach wystartuje jako zwarta organizacja. W tej sytuacji walne zgromadzenie tę decyzję tylko potwierdziło
i w drodze prawyborów ustalono listę kandydatów na
radnych z poparciem SPP. Kandydatami na radnych
zostali wybrani: Cezary Bogdański, Włodzimierz Ce-

rynger, Stanisław Dobrowolski, Paweł Drewnowski,
Andrzej Kaczycki, Mieczysław Kołodziejczyk, Wojciech
Krawczak, Lech Łapiedon, Józef Mamaj, Zygmunt Ratusiński, Mirosław Sekuna, Eugeniusz Andrzej Sieński,
Piotr Ziewiec, Zbigniew Zondej i Wojciech Zwoniarski. Kandydatem na radnego był również Kazimierz
Medyński, który zamierzał startować z listy Komitetu
Obywatelskiego.
Jak wynika z dat od walnego zgromadzenia do
wyborów samorządowych, które miały się odbyć
27 maja czasu było bardzo mało. Rozpoczęła się
kampania wyborcza, której nikt robić nie potrafił,
ale przeglądając protokóły zebrań zarządu natknąłem się na ciekawą notatkę ze spotkania z przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego dr Adamem
Krzeskim: – Ustalono wspólne finansowanie kampanii przedwyborczej. Ustalono wspólne zorganizowanie występów w dniu 3 maja, wydanie 4 biuletynów oraz plakatu. Wziąwszy pod uwagę fakt, że
Komitet Obywatelski i SPP były największymi, ale
zupełnie różnymi organizacjami startującymi w wyborach samorządowych w Łomiankach pomysł,
z dzisiejszego punktu widzenia wydaje się kuriozalny! To były jednak zupełnie inne czasy, radość
z tego, że sami możemy decydować, kto będzie
rządził w naszej gminie była tak wielka, iż chwilami
przyćmiewała zdrowy rozsądek.

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

BURAKÓW
DĄBROWA
KIEŁPIN

DZIEKANÓW LEŚNY

Sklep spożywczy BUMERANG – ul. Warszawska 25
PUNKT XERO BIT 2002 – Warszawska 133
GALERIA 41- ul. Warszawska 41
Sklep spożywczy ALDIK – ul. Warszawska 68
SKLEP SPOŻYWCZY – ul. Długa 33
MINI DELIKATESY „DĄBROWA” – ul. Zachodnia 38
Sklep spożywczy „JAGO” – ul. Rolnicza192
SKLEP SPOŻYWCZY – ul. Rolnicza 302
Sklep spożywczy „EUREKA” – ul. Ogrodowa 47
MINI DELIKATESY – ul. Miła 28A

TYLKO DLA CZYTELNIKÓW LOMIANKI.INFO
MAMY 3 DARM
MOWEE EGZEM
MPLAARZZE "NIEZBĘDNIKKA"
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NAPISZ: REDAKKCJAA@LOMIAANKI.INFO
Z ADZWOŃ: TEL.. 600322997722

Oczywiście z planów wspólnej kampanii nic nie
wyszło, ale też nie było tak często spotykanej
obecnie wrogości i zacietrzewienia. Największą
kością niezgody pomiędzy KO a SPP był stosunek
do naczelnika gminy Wiesława Bochenka. Komitet
z samej swej rewolucyjnej natury był do niego nastawiony negatywnie, żeby nie powiedzieć wrogo.
A SPP stało na stanowisku bardziej pragmatycznym i doceniało w Bochenku to, że prywatnej inicjatywy w Łomiankach nie tępił, a nawet w miarę
swoich możliwości jej sprzyjał, co w poprzednim
ustroju normą nie było. W tej kwestii zgody nie
było do końca. Ale w innych dziedzinach można
mówić o pewnej współpracy. SPP organizowało
przedwyborcze spotkania z wyborcami, na które
zapraszani byli wszyscy inni kandydaci i prezentowali swoje programy. 25 maja ukazał się pierwszy
numer Gazety Łomiankowskiej wydawanej przez
SPP, w którym zaprezentowano listy kandydatów
z SPP i KO. Z KO kandydowali: Andrzej Bogdański,
Ewa Cieślińska, Lech Jan Jeziorski, Adam Krzeski,
Leszek Nabagło Stanisław Niegodzisz, Kazimierz
Medyński, Halina Rusiecka, Jerzy Witwicki, Anna
Wołosik i Zofia Wróblewska. W Łomiankach działała też Solidarność Rolników Indywidualnych.
Niestety nie dysponuję listą ich kandydatów, ale
nie było ich wielu.

Na pierwszej sesji rady dokonano wyboru przewodniczącego i jego zastępców.
SPP zgłosiło kandydaturę Zygmunta Ratusińskiego,
jego kontrkandydatami byli Adam Krzeski z KO i radny
niezależny Andrzej Belka. Głosowanie wygrał Zygmunt
Ratusiński uzyskując 13 głosów. Zastępcami przewodniczącego zostali: Halina Rusiecka, Adam Krzeski
i Wojciech Zwoniarski. Przedstawicielem Łomianek
w sejmiku wojewódzkim został Jerzy Witwicki z KO. Na
kolejnej sesji rady dokonano wyboru pierwszego w historii Łomianek burmistrza. Zgłoszono dwóch kandydatów: KO – Leszka Jeziorskiego, a SPP Włodzimierza
Gójskiego, co ciekawe byłego wiceprzewodniczącego
KO. Tym razem wyborcze zwycięstwo odniosła druga strona, czyli KO. Lech Jeziorski uzyskał 12 głosów
a jego kontrkandydat 9. Do zarządu gminy wybrano:
Andrzeja Bogdańskiego, Wojciecha Kajszczaka, Stanisława Niegodzisza i Jerzego Witwickiego.
Po wyborach emocje nieco opadły i... zaczęły się
schody. Na dobrą sprawę nikt z wybranych do rady
nie miał doświadczenia w pracy samorządowej. Przepisy prawa były mocno nieprecyzyjne. Obowiązywała już nowa ustawa o samorządzie terytorialnym,
ale wszystkie inne pochodziły z poprzedniej epoki.
Nastał okres lekkich przepychanek. Radni z SPP regularnie krytykowali dość nieporadne działania nowego zarządu. Ci zaś nie kryli niechęci do radnych z SPP.
Mimo to udało się pewne inicjatywy przeprowadzić
wspólnie. Z inicjatywy radnych z SPP powstała jedna
z pierwszych w Polsce, niezależna od państwowej,
Komunikacja Miejska Łomianki. Nawiązano współpracę z francuską gminą Noyelles Les Vermelles.
Od października 1990 r. regularnie co dwa tygodnie ukazywała się wydawana przez SPP „Gazeta

Łomiankowska”. Na jej łamach mieszkańcy Łomianek mogli dowiedzieć się nie tylko o działaniach
lokalnej władzy, ale i o lokalnych inicjatywach
społecznych i politycznych. W Dąbrowie Leśnej,
z inicjatywy Stefana Kurzawińskiego, powstało
Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców i Przyjaciół Dąbrowy Leśnej, Straż Obywatelska pełniąca ochotniczo nocne dyżury na ulicach osiedla,
społeczna szkoła podstawowa oraz łomiankowski Komitet Telefonizacyjny. Działał dalej Komitet
Obywatelski i SPP. Szczególnie aktywne było SPP.
W każdy poniedziałek w kawiarni "Lena" prowadzonej przez Lenę Brudzińską odbywały się spotkania
z przedstawicielami kiełkującego w Polsce życia
politycznego. Gośćmi SPP byli przedstawiciele Porozumienia Centrum, senator Jarosław Kaczyński,
Przemysław Hniedziewicz i Sławomir Siwek, Janusz
Korwin z Mikke z Unii Polityki Realnej, poseł Janusz
Bieliński ze Stronnictwa Demokratycznego, senator
Krzysztof Pawłowski, ekonomista Rafał Krwaczyk
i wielu innych. Efektem tych spotkań było powstanie w Łomiankach koła PC.
Jesienią 1990 odbyły się pierwsze powszechne wybory prezydenckie. W Łomiankach Lecha Wałęsę
poparły zarówno SPP jaki i Komitet Obywatelski
i Solidarność RI. Wspólnie zbierano nawet fundusze
na jego kampanię. Razem zorganizowano w tym
celu, między innymi, okolicznościowy bal. W tym też
okresie powstało koło ROAD (Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna) będące polityczną konkurencją
PC. W kolejnych numerach Gazety Łomiankowskiej
można było przeczytać nie tylko krytyczne wobec
władzy listy mieszkańców, ale i słowne utarczki lokalnych sił politycznych.
Po 45 latach, w Łomiankach odżyła demokracja. Była
trochę kulawa i z dzisiejszego punktu widzenia trochę siermiężna, ale bez wątpienia demokracja.

Andrzej Kaliński

REKLAMA
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27 maja klamka zapadła, mieszkańcy Łomianek wybrali! Z Komitetu Obywatelskiego mandat uzyskali:
Adam Krzeski, Halina Rusiecka, Andrzej Bogdański,
Anna Wołosik, Jerzy Witwicki, Lech Jan Jeziorski,
Stanisław Niegodzisz i... Kazimierz Medyński, któremu zdecydowanie bliżej było jednak do SPP. SPP
uzyskało 8 mandatów: Zbibniew Zondej, Eugeniusz Andrzej Sieński, Józef Mamaj, Lech Łapiedon,
Paweł Drewnowski, Cezary Bogdański, Wojciech
Zwoniarski i Zygmunt Ratusiński. Dwóch radnych
chyba reprezentowało „S” RI, byli to Mieczysław Sotomski i Wojciech Kajszczak i być może Józef Budnicki oraz niezależni: Andrzej Belka, Michał Gołąb
i Bogusław Król.

Jak widać siły pomiędzy SPP a KO były bardzo wyrównane. A wziąwszy pod uwagę fakt, że radnym
z poparcia „S” RI zdecydowanie było bliżej do KO niż
SPP rysowała się pewna przewaga Komitetu Obywatelskiego.
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DZA LUDZIE
W LEMON TREE

Pogodna sobota, rodzinna atmosfera. Najmłodsza
młodzież bryka na trampolinach, młodzież zajmuje atrakcyjne miejsca przy scenie, starsza młodzież
w tle przy stolikach pod parasolami...
W tak sympatycznej atomosferze odbył się chyba jeden z
bardziej ekspresyjncyh koncertów ostatnich miesięcy w
Łomiankach.
Melodyjną alternatywą, okraszoną zgrabnym słowem
rozpoczął zespół ŻELAZNA BRAMA. Wpadające u ucho
kawałki celująco komponowały się ze zmierzającym ku
zachodwi słońcem.
Kilka minut po godzinie 21. na scenę (bezpośrednio
z publiczności) wkroczyli gwiazdorzy wieczoru – kultowy IZRAEL. Nie trzeba było długo czekać, aby pod sceną pojawiły
się pląsy i wygibasy. "Dża ludzie" ze sceny pozdrawiali "Dża ludzi" z Łomianek, "Dża ludzie" z Łomianek wymusili kilka
bisów na "Dża ludziach" na scenie... pewnie tychże bisów byłoby więcej, gdyby nie tzw. cisza nocna.
Bardzo udany wieczór zakończył, przy pomocy kilku kawałków nawiązujących do tradycji punk-rocka, łomiankowski
zespół PRZYCZAJONE SZPAKI. Kto nie był niech żałuje. Kto był, ten niepotrzebnie czytał powyższą mikro-relację. mm.
foto: Tomasz Benda

REKLAMA

Otwarcie
Klubu Tenisowego
w Łomiankach
Może wkrótce będzie można w Łomianka
Łomiankach
ch
h pograćć
w tenisa albo zapisać się do szkółki tenisowej?

Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza w sobotę 3 września
w godzinach od 10.00 do 16.00 na DZIEŃ OTWARTY.
Jak zapewniają organizatorzy, będzie można m.in. zwiedzić bezpłatnie ośrodki edukacyjne Kampinoskiego Parku Narodowego, odwiedzić dyrekcję parku
w Izabelinie i zobaczyć czym zajmują się na co dzień, przejść po ścieżkach
edukacyjnych parku wspólnie z pracownikami Parku, poznać przedstawicieli
fauny i flory KPN, odkryć szczegóły prowadzonego monitoringu środowiska
i badań naukowych, poznać znaczenie lasów w życiu człowieka, wziąć udział
w konkursach wiedzy przyrodniczej, porozmawiać z leśnikami i pracownikami
parku przy wspólnym ognisku...
Więcej informacji na temat imprezy na www.kampinoski-pn.gov.pl oraz
na portalu www.LOMIANKI.INFO
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Dzień Otwarty w Kampinoskim
Parku Narodowym

REKLAMA

Wraz z początkiem roku szkolnego, na 10 września planowane jest otwarcie nowego klubu tenisowego w samym centrum Łomianek, na tyłach osiedla bloków przy
Baczyńskiego.
Obiekt przy ul. Jeziornej położony jest nad stawem na ponad 10 000 m2 zielonej
działki i składa się z dwóch kortów ziemnych i budynku klubowego z kawiarnią,
salką do ćwiczeń dla dzieci i dorosłych (joga, funny judo, fitness i inne).
Trwają prace wykończeniowe klubowej kawiarenki, sauny fińskiej i zaplecza socjalnego oraz samych kortów. Niestety deszczowe lato nie ułatwia uporządkowywania
terenu, ale trzymamy kciuki za ekipę budowlaną. Więcej informacji na temat szkółek tenisowych i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych znajdziecie na właśnie tworzonej stronie internetowej www.tenislomianki.pl, oraz w następnym numerze
LOMIANKI.INFO. Może wkrótce spotkamy się na kortach?
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Dorota Aleksandrowicz

Psy z przytuliska czekają...
Większość naszych łomiankowskich zwierząt do adopcji opisana jest na stronie:
www.canis.org.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w Sklepie z zabawkami
na ul. Warszawskiej 75 (róg Malarskiej) lub pod numerem tel. 501 147 350.
Elza – ofiara zeszłorocznych wakacji. Wyszła z lasu na Dąbrowie. Wyglądała jak szkielet – ledwie stała na nogach. Odkarmiona, wyleczona, wysterylizowana. Ma około 2 lat.

ELZA

Pusia – w zeszłm roku potrącona przez samochód w Dziekanowie Polskim. Zakończyła leczenie i rehabilitację, wysterylizowana. Wielkości średniego pudla, na zdjęciu wprost od
fryzjera. Nie lubi kotów. Ma około 2 lata.

PUSIA

Kajla – jedna z suczek znalezionych w torbie. Ma około pół
roku. Jest idealna i bezproblemowa – chodzi na smyczy, jeździ
grzecznie samochodem, lubi dzieci i jest urocza.

DOBRE RADY DLA ZWIERZAKÓW

Pies i słońce
Dorota Aleksandrowicz: Lato w tym roku mamy deszczowe,
ale zdarzają się gorące słoneczne dni. Czy nadmiar słońca może
zaszkodzić naszemu psu?
Anna Pomianowska – lekarz weterynarii: Oczywiście, w gorące dni
lata może przydarzyć się udar. Jest to skutek przegrzania organizmu
i prowadzi do wielu różnych zaburzeń o charakterze ogólnym. Miejscem szczegolnie wrażliwym na napromieniawanie słoneczne jest
głowa zwierzącia, a intensywne jej rozgrzanie może doprowadzić do
zapalenia opon mózgowych.
D.A.: Jakie zwierzęta powinny szczególnie uważać na słońce?
A.P.: Szczególnie narażone są na udar zwierzęta bardzo młode i stare, chore lub otyłe, szczenne suki oraz rasy krótkoczaszkowe (boksery, buldożki, mopsy).
D.A.: Jak rozpoznać, że pies przesadził z opalaniem?
A.P.: Objawy udaru, to zianie i szybki nieregularny oddech, mogą
wystąpić drgawki oraz bardzo wysoka temperatura dochodząca
prawie do 42 stopni Celsjusza, czemu towarzyszyć może utrata
przytomności.

KAJLA

Cezar ma około 5-6 lat. Przypomina owczarka niemieckiego,
ale jest "nisko zawieszony". Był zamknięty na ul. Brukowej na
niezamieszkanej posesji. Przez długi czas głodował. Zabrany
do przytuliska przez jakiś czas uciekał – w poczuciu obowiązku biegł na Brukową "stróżować". Ma wspaniały charakter
i bardzo się przywiązuje.

CEZAR

Milusia – jeden ze szczeniaczków wyrzuconych pół roku
temu w torbie foliowej na rogu Rajskiej i Zachodniej. Dorośnie do około 8 kg. Czeka na sterylizację.

MILUSIA

Tuptuś – przez kilka tygodni błąkał się po ul. Baczyńskiego.
Ma około 2 lata. Trafił do lecznicy pogryziony przez psy.
Wyleczony, wykastrowany. Bardzo wierny i delikatny. Nie
lubi innych psów i kotów.

TUPTUŚ

Tytus ma dom!

D.A.: Co należy zrobić jeśli podejrzewamy, że słońce zaszkodziło
naszemu pupilowi?
A.P.: Jeśli podejrzewamy udar to powinniśmy przenieść zwierzę
w chłodne miejsce, ochładzać ciało zwierzęcia stopniowo, nie
gwałtownie, zwłaszcza jego głowę zimnymi, ale nie lodowatymi,
zmoczonymi ręcznikami, podać zwierzęciu chłodną wodę do picia,
zapewnić dostęp do świeżego powietrza, i udać się do lekarza. Warto więc spojrzeć na nasze zwierzęta, czy nie przebywają zbyt długo
na słońcu, a na dłuższe spacery brać butelkę z wodą do picia, szczególnie dla zwierząt młodych i starszych.

TYTUS
REKLAMA

REKLAMA

Pekińczyki są kapryśne jak gwiazdy, ale Nowi Państwo Tytusa
właśnie dlatego je lubią! Dom do spania, ogródek do biegania,
kot do gonienia oraz Pan i Pani do kochania – to nowe szczęśliwe życie Tytusa.

D.A.: Co sprzyja wystąpieniu udaru?
A.P.: Przede wszystkim brak dostępu do wody pitnej i brak miejsca zacienionego. Pozostawianie zwierząt w upalne dni na ograniczonym, nasłonecznionym terenie, bez możliwości schronienia się w cieniu oraz braku dostępu do wody, jest podstawową
przyczyną wystąpienia udaru. Najczęściej przypadki dotyczą
zwierząt zostawianych w samochodach – nawet na krótką chwilę! Nie pozostawiajmy zwierząt w nagrzanych pojazdach, a klatki
i kojce stawiajmy wyłącznie w miejscach zacienionych, w pokojach
północnych. Na spacer zabierajmy psa wczesnym rankiem
i późnym wieczorem. Południowa przechadzka musi być ograniczona do kilku minut. Nie trzymajmy psów na uwięzi, wówczas
będą same mogły sobie poszukać odpowiedniego dla nich miejsca w kojcu. Wystawiajmy duże miseczki z czystą wodą, dbajmy
o to, by zawsze były pełne.
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RÓŻNE
Przyjmę dla dziewczynki z bardzo biednego
domu ubrania i buty. Na wzrost 105 cm w górę.
Tel. 606-153-605
Odstąpię działajacy lunch bar 82m w centrum
Łomianek na ul. Warszawskiej 697 923 486,
695 430 928

ZAMÓW OGŁOSZENIE DROBNE
Punkt przyjmowania ogłoszeń:
Sklep / Salonik Prasowy, Łomianki,
ul. Fabryczna 45 (przy bazarku)

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

ABY ZAMÓWIĆ REKLAMĘ

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info
1/8: 99x62mm – 120 pln
1/16a: 48x62mm – 60 pln
1/16b: 99x32mm – 50 pln
dopłaty: 1 i 4 strona+50%
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dzialki 2x1200 m2. Pieńków, tel. 507
728 450
Wynajmę pawilon na bazarku – 35 m2, tel.
601-379-224
Kupię działkę, Łomianki i okolice – 606-664-487
SegmentnarożnyparterowyŁomianki
134m2,działka538m2,tel.604-533-069
Dowynajęcialokalużytkowy60m2lub90m2
– tel. 511 838 025
SprzedamBEZPOŚREDNIO5pokoi–85m2
Baczyńskiego 20, 1p, 501 334 092
Dowynajęciapokój,kuchnia,łazienka–
samodzielne – 721-800-705
Wynajmę pokój, kuchnia, łazienka dla 2 osób,
tel. 751-81-83
Pokój do wynajęcia – tel. 794-547-785
Wynajmę pokój – 22 751-17-63
Do wynajęcia budynek warsztatowy 100 m2. Łomianki, tel. 669-383-534
Dwa pokoje pracownicze z kuchnią i łazienką,
umeblowane TV, pralka. 250 osoba/miesiąc,
tel. 506 587 763
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PRACA
Polka podejmie się sprzątania domu i ogrodu –
tel. 609 493 021
Technik masażysta z praktykami w szpitalach
warszawskich szuka pracy – 508-372-451
Sprzątanie domów i mieszkań, tel. 694-327-377
Prace remontowe, wykończeniowe, ogrodzenia,
tel. 692-561-295

USŁUGI
Ogrodnictwo pełny zakres, instalacje nawadniające – tel. 502 382 662
Fizyka – Matematyka – korepetycje – 697 374 450
Korepetycje z języka angielskiego – 513 031 772
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 pełny zakres – 794 547 785
HURTOWNIA ZABAWEK – Warszawska 136, tel.
696 751 592
Architekt wnętrz 513 983 528, www.espas.com.pl
STRZYŻENIE PSÓW tel 502-864-105
Elektryk A-Z uprawnienia – 602-87-52-89
Anteny TVSAT, domofony – 602-87-52-89
POPRAWKI KRAWIECKIE Buraków, ul. Czarnieckiego 1, tel. 602 399 393
Busem 8 osób cały kraj – 509-784-870
Język francuski. Nauka, korepetycje, tłumaczenia.
Wieloletnie doświadczenie, możliwość dojazdu do
ucznia. Cena do negocjacji tel. 508 063 057
Angielski prof. korepetycje, konwersacje, biznes –
tel. 668-684-958
Jęz.angielski, korepetycje i nauka. Po szkole w Anglii. tel 889107756
OGRODNICTWO – zakładanie, pielęgnacja, nawadnianie, opryski, krety, tel. 22 751-11-11
Angielski: nauka, konwersacje, nietypowe tłumaczenia, tel. 603-704-191
Docieplanie,malowaniedachów,gipsowanie,kładzenietynków,tel.518-174-240
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 2, 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
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ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772

