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KOLEJNY MILION
dofinansowania dla przychodni na Szpitalnej

Pierwsze wzmianki o Dziekanowie
Polskim pochodzą już z XII wieku.
Do XVIII w. wieś była własnością
biskupów płockich...
str. 3

Decyzją Rady Miejskiej Łomianki
przyznały kolejny milion złotych
dofinansowania na realizację
zadania „Przebudowa
i rozbudowa budynku przychodni
w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 4”.

STOP!
LIKWIDACJI
BIBLIOTEK
SZKOLNYCH

Dla przypomnienia...
Rozbudowa przychodni rozpoczęła się
30 czerwca 2010 r., a kamień węgielny
wmurowano 14 września 2010 r.
Na remonty i rozbudowę przychodni,
w której obecnie – jak informuje
dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Małgorzata Zalawa-Dąbrowska
– zadeklarowanych jest 12 000
pacjentów, Łomianki przeznaczyły
2,5 miliona złotych...
REKLAMA

SOŁECTWO
DZIEKANÓW
POLSKI

Jednym z inicjatorów obywatelskiego
protestu jest Juliusz Wasilewski,
mieszkaniec Łomianek...
str. 5

Czy oprócz zmian wizualnych,
które oczywiście niezmiernie
cieszą, pacjenci odczuli faktyczną
poprawę jakości obsługi i leczenia
w tej placówce?

Wypowiedz się w sondzie
na www.LOMIANKI.INFO

ZAPREZENTUJ
SIĘ
SĄSIEDZIE
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę,
że "za płotem" mieszka ktoś, kto
zajmuje się czymś wyjątkowo
interesującym, ma pasję...
str. 7
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Przewodnik po osiedlach i sołectwach // część 15

Dziekanów Polski
Elżbieta Podolska – Radna Rady Miejskiej
Rys historyczny przygotowany we współpracy z panem Stanisławem Obrębowskim,
mieszkańcem Dziekanowa Polskiego

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o Dziekanowie Polskim pochodzą już z XII wieku. Do XVIII w.
wieś była własnością biskupów płockich.
Jej nazwa pochodzi od dziekana, czyli
zwierzchnika nad tutejszymi parafiami.
Zgodnie z mapami Mazowsza z II połowy
XVI wieku wieś w tym okresie nazywała
się Dziekanowo. W 1407 roku był już wójt
w Dziekanowie, Mikołaj, który pochodził
z Radzikowa koło Błonia.
W 1864 roku ukazem carskim Aleksandra
II z 19 lutego (2 marca) chłopi dziekanowscy
– 37 osób – zostali uwłaszczeni. Otrzymali
oni ziemię na własność, oraz zostali zwolnieni z pańszczyzny, którą wcześniej świadczyli
w wymiarze 3 do 5 dni tygodniowo. Ukaz
carski jest podstawowym dokumentem
uwłaszczeniowym w postaci tabel likwidacyjnych, sporządzonym dla wsi i określającym rozmiary gospodarstw chłopskich.
Tabela likwidacyjna i tabela nadawcza to
urzędowe dokumenty rosyjskie, sporządzone w celu dokonania reformy uwłaszczeniowej po powstaniu styczniowym, których kopia przekazana została sołtysowi wsi przez
Centralną Komisję do Spraw Włościańskich.
Dokument ten, będący swoistą „świętością”
dla chłopów, był uroczyście przekazywany
każdemu nowo wybranemu sołtysowi rozpoczynającemu swoją kadencję.
Dużym wyzwaniem dla wsi były nader
częste powodzie, powodowane wylewami
Wisły. Szczególnie dotkliwa była powódź
w 1924 roku. Na jednym z domów w Dziekanowie Nowym zaznaczono wysokość 1.5
metra fali powodziowej. W Dziekanowie
Polskim, potocznie zwanym Starym, woda
sięgała popielników w kuchniach. Koniecznością zatem stała się budowa wału ochronnego. Takie było stanowisko władz państwowych. Decyzja o budowie wału spotkała się
ze zdecydowanym sprzeciwem mieszkańców wsi. Powodem tej kontestacji były swoiście pojmowane interesy ekonomiczne. Po
pierwsze, budowa wału powodowała, iż
fragmenty gruntów wypadały z użytkowania, ponieważ ziemia z ich powierzchni użyta była do sypania wału. Ponadto, cykliczne
wiosenne i letnie wylewy Wisły użyźniały
pastwiska i łąki położone pomiędzy linią jeziora a Wisłą. Oto interesujący fragment stanowiska rolników w przedmiotowej sprawie
ze spotkania gromadzkiego, które odbyło
się 25 stycznia 1931 roku, zapisany w pro-

tokole Księgi Uchwał Zebrań Gromadzkich
Dziekanowa Polskiego: „…łąki które posiada wieś wymagają konieczność oblewania
wodą gdyż inaczej straciłoby całkowitą wartość którą to robactwo doszczętnie zniszczyłoby. …Budowa wału na przestrzeni Dziekanowa Polskiego jak również Dziekanowa
Nowego jest wielkim niebezpieczeństwem i
klęską, nie tylko wsi Dziekanów Polski lecz i w
razie pęknięcia wału tak jak było w roku 1924.
(...) Zebrani jednogłośnie zrzekają się budowy wału z powodu iż jako wieś nie posiada
gruntów ornych lecz tylko posiada pastwiska
i łąki które straciłoby całkowitą wartość gdyż
ono pastwiska i łąki koniecznie wymaga oblania wodą …”. Lokalni chłopi wraz z żonami
usiłowali rozpędzić pracujących przy budowie wału robotników. Ci jednak wezwali policję konną, która stłumiła protest. Budowa
wału została ukończona.
Mleczarnia – W okresie międzywojennym powstała w Dziekanowie Polskim
zlewnia mleka obsługująca sąsiednie wsie
– Sadową, Pieńków, Dziekanów Nowy,
Kiełpin, Kępę Kiełpińską, Dąbrowę. Na
uwagę zasługuje sposób, w jaki ówcześni
chłopi schładzali latem mleko. Pod koniec
lutego przywozili z jeziora dziekanowskiego kilkadziesiąt wozów lodu, układali go
w pryzmę, obsypywali trocinami i okładali
słomą. Latem lód ten był wykorzystywany
do schładzania mleka. Zasada funkcjonowania tej mleczarni polegała na tym, że
wyznaczona osoba, opłacana przez wieś,
zajmowała się przyjmowaniem, schładzaniem i rozprowadzaniem mleka, głównie
w rejonie Żoliborza.

WSPÓŁCZESNOŚĆ

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziekanowie Polskim powstała w 1922 roku. Pierwsza siedziba OSP znajdowała się na posesji
gospodarzy Bednarków, tam też odbywały
się wszystkie wiejskie zabawy. Po kilku latach budynek spłonął i OSP przeniosła się
do budynku na posesji państwa Obrębowskich, który służył strażakom do połowy lat
czterdziestych.
Dziś siedziba OSP Dziekanów Polski
mieści się przy ul. Rolniczej 427. Budynek
OSP został zbudowany w czynie społecznym przez mieszkańców Dziekanowa
Polskiego oraz Dziekanowa Nowego. OSP
skupia w swych szeregach 43 członków,
w tym 7 kobiet oraz 4 osoby MDP. Młodzież

DZIEKANÓW POLSKI
Sołectwo położone w gminie Łomianki na skraju tarasu zalewowego Wisły, ok. 1.5 km na
północ od Dziekanowa Leśnego. Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku sołectwo
zamieszkuje 932 mieszkańców.
Rada sołecka: Henryk Zieliński (sołtys), tel. 22 751-22-75, Paweł Sokołowski, Stanisław Zieliński

odbywa szkolenia na dowódców, naczelników oraz szeregowców OSP, Ratownictwa
Technicznego, operatorów sprzętu oraz
z przyjmowania śmigłowca LPR. Ponadto
jednostka posiada 9 osób przeszkolonych
z Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej
(KPP). Dwóch członków uczy się w Medycznej Szkole Policealnej zdobywając zawód
Ratownika Medycznego.

SPORT I REKREACJA

Jezioro Dziekanowskie jest największą
atrakcją Dziekanowa Polskiego. Ma wydłużony kształt i swym krańcem od strony północnej graniczy z wałem wiślanym. Jest to
największe i najgłębsze jezioro-starorzecze
w gminie Łomianki. Jego powierzchnia wynosi 27,57 ha, długość – 1500 m, największa
szerokość około 280 m, a maksymalna głębokość – 10 m. Roślinność porastająca brzegi, zwłaszcza wschodni i północny, jest obfita
i zróżnicowana. Stwierdzono występowanie
201 gatunków roślin naczyniowych, w tym
16 gatunków drzew i 18 gatunków krzewów
oraz bogactwo zespołów roślinnych.
Zanim powstał wał wiślany, jezioro dziekanowskie było przystanią dla jachtów, które płynęły po Wiśle. Przy wysokiej wodzie
wpływały tu także barki i statki pasażerskie.
Znajdowało się tam 12 plaż i kąpielisk. Z
przekazów możemy się dowidzieć, że woda
była bardzo czysta i często można było złapać w jeziorze łososia.
Przy południowym krańcu Jeziora Dziekanowskiego znajduje się mały parking, kąpielisko z pomostem, a w sąsiadującym domu
niewielki barek gastronomiczny. Jest też
ośrodek wędkarski i wypożyczalnia sprzętu
pływającego. Amatorzy sportów wodnych
mogą skorzystać z łódek, rowerów wodnych,
kajaków. Cyklicznie, co roku organizowane są

ogólnodostępne zawody kajakowe z okazji
rozpoczęcia i zakończenia sezonu letniego. *
Stowarzyszenie Ochrony Ekologicznej W
2002 roku, w celu zachowania unikatów flory
i fauny tego starorzecza, mieszkańcy Dziekanowa Polskiego założyli Stowarzyszenie
Ochrony Ekologicznej Jeziora Dziekanowskiego, które organizuje między innymi akcje
informacyjne, akcje sprzątania terenu, wieszania budek lęgowych dla ptaków itp.
Współczesna historia Dziekanowa Polskiego wiąże się z systematycznym wycofywaniem ludności z produkcji rolniczej.
Obecnie zaledwie kilku gospodarzy trudni
się uprawą roli i jednocześnie sprzedażą swych produktów na lokalnym rynku.
W tych okolicznościach dużym wyzwaniem
dla mieszkańców jest zagospodarowanie olbrzymich połaci nieużytków. Dużą nadzieję
wzbudziła wśród mieszkańców Dziekanowa
Polskiego uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, podjęta
przez Radę Miejską w maju 2012 roku.
Symptomem nowych czasów dla Dziekanowa Polskiego jest wybudowanie wodociągu oraz możliwość podłączenia się w 2013
roku. Jednocześnie coraz więcej pytań kierują mieszkańcy do włodarzy gminy w sprawie
kanalizacji. Mając świadomość, że inwestycja
taka to kwestia przyszłości, mieszkańcy pytają o możliwość dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, jako swego
rodzaju substytutu kanalizacji.
___________
* Informacja o Jeziorze Dziekanowskim zaczerpnięta z publikacji „Spacerownik po Łomiankach”.
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Umowa na dofinansowanie podpisana

rozmowa z zastępcą burmistrza ds. rozwoju – Bogdanem Kłódkiewiczem
Panie burmistrzu, 19 lutego została
podpisana umowa na dofinansowanie
przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
Gminy Łomianki”, proszę o podzielenie
się informacją jak przebiegały prace przy
składaniu wniosku?
Bogdan Kłódkiewicz: Na temat pozyskanych funduszy mógłbym mówić długo, ponieważ ten temat był przedmiotem moich
zainteresowań jeszcze jak byłem radnym
w poprzedniej kadencji. Główne czynniki,
jakie miały wpływ na skuteczne złożenie
wniosku to wiedza, racjonalne podejście
do realizacji projektu (niepolityczne), upór,
konsekwencja w działaniu i wiara, że zamierzony cel zostanie osiągnięty. Jeżeli chodzi
o szczegóły to impulsem do intensyfikacji
działań była informacja uzyskana na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska w marcu 2011 roku, do którego doszło z mojej
inicjatywy, że może być ogłoszony VII konkurs POIiŚ na dofinansowanie gospodarki
ściekowej. Po rozstrzygnięciu VI konkursu
w 2009 roku, kiedy na liście rezerwowej były
projekty wartości 1,5 mld zł trudno było
marzyć o siódmym konkursie, ale po uzyskaniu informacji, o której mówiłem zielona
lampka dla gminy Łomianki się zapaliła.
Mimo trudności nastąpiła ścisła współpraca
Urządu Gminy i spółki ZWiK w celu uporządkowania złej sytuacji finansowej ZWiK
(strata tylko w latach 2009–2010 to ok. 6,4
mln zł) oraz wprowadzenia zmian organizacyjnych w spółce ZWiK. Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego
i powołanego przez niego przewodniczą-

cego Rady Nadzorczej ZWiK pana Witolda
Spoczyńskiego spółce po raz pierwszy
w historii udało się wypracować zysk.
Duże znaczenie miało uzyskanie, po wielu
negocjacjach, dokumentacji projektowej
wod.-kan. od irlandzkiej firmy TOBIN. Takiej
dokumentacji firma TOBIN nie przekazała
spółce ZWiK do maja 2011 roku. Dokumentacja ta była niezbędna, aby ZWiK mógł
ubiegać się o pozwolenie na budowę sieci
wod.-kan.
Ze względu na zmianę kryteriów VII konkursu musieliśmy przygotować nowe studium
wykonalności przedsięwzięcia. Zwróciliśmy
się do firmy PROECO-CDN o wykonanie
tego zadania, ale zawarte zapisy w umowie z 2009 roku między tą firmą a gminą
Łomianki nie pozwalały na kontynuowanie
opracowania studium wykonalności, mimo
że gmina Łomianki zapłaciła znaczące kwoty za opracowanie tegoż studium. Stąd decyzja o wyłonieniu w drodze przetargu nowego wykonawcy studium. Wyłoniona za
znacznie mniejszą kwotę firma GRONTMIJ
z Poznania okazała się bardzo solidna. Aby
skutecznie złożyć wniosek podjęto działania w celu aktualizacji obszaru aglomeracji
Łomianek, czyli terenu, na którym musi być
wykonana kanalizacja. Dzięki tym działaniom unikniemy również kar, które mogłyby być nałożone na gminę po 2015 roku za
niewypełnienie zobowiązań wynikających
z traktatu o przystąpieniu Polski do UE.
Wszystkie powyższe działania spowodowały, że mieliśmy bardzo merytorycznie
przygotowany wniosek, zanim jeszcze oficjalnie w marcu 2012 roku został ogłoszony

VII konkurs POIiŚ i dzięki temu po pierwszej
weryfikacji wniosku uzyskaliśmy bardzo
wysoką ocenę (VIII miejsce w Polsce).
Otrzymana dotacja pozwoli na wybudowanie ok. 50 km sieci wod.-kan. w mieście
Łomianki, jak również w Dąbrowie Leśnej
i Zachodniej. Jest to ogromne przedsięwzięcie pod względem finansowym jak i logistycznym. W ciągu 2 lat będzie wybudowane tyle sieci, ile zostało wybudowane do
tej pory w ciągu ostatnich 20 lat. Chciałbym
podkreślić, że dzięki otrzymanej dotacji będzie modernizowana również oczyszczalnia
ścieków.
Jaki będzie udział finansowy gminy w
tym przedsięwzięciu, bo całkowity koszt
wynosi 77 mln zł?
B.K. Finansowanie budowy sieci wod.-kan.
jest zabezpieczone w budżecie gminy.
Łączne wydatki w latach 2012–2015 będą
wynosiły 20 mln zł. Największy udział finansowy jest w tym roku i wynosi 7 mln zł.
Zaangażowanie finansowe gminy jest niezbędne i uzasadnione, ponieważ rozwiązujemy najważniejszy problem mieszkańców
gminy Łomianki.
Co z inwestycjami wod.-kan. na obszarach nie objętych wnioskiem?
B.K. Tak, to prawda, wniosek o dotację dotyczy terenu miejskiego. To nie oznacza, że
zapomnieliśmy o pozostałym obszarze –
mam na myśli Kiełpin i Dziekanów Leśny.
Wręcz przeciwnie, w ubiegłym roku były rozpoczęte prace na ulicy Warszawskiej (poza
granicą miasta) w Kiełpinie. Jest również do-

JAK W DOBRYM FILMIE
XL Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

...atmosfera podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej z godziny na godzinę stawała się coraz bardziej napięta. Początkowo zgodnie przyjęto kilka uchwał, dotyczących
m.in. Regulaminu przyznawania dofinansowania
w 2013 r. na usuwanie azbestu, zmiany regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki. Pierwsze oznaki nerwowości wzbudziła
uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz zarządów osiedli. Chodziło
o zaproponowane przez urzędników terminy samych
wyborów w 23 osiedlach i sołectwach gminy, które
zdaniem radnym nie sprzyjały dużej frekwencji podczas
wyborów (np. dzień przed długim weekendem). Ostatecznie przyjęto uchwałę z częściowo zmienionymi terminami. Daty poszczególnych wyborów publikujemy na
stronie www.LOMIANKI.INFO.
Poważną dyskusję wzbudziła uchwała w sprawie przekazania dotacji dla SPZZLO Warszawa Żoliborz na
II etap rozbudowy przychodni przy ulicy Szpitalnej.
Radni, pomimo emocjonalnego wystąpienia Dyrektor
ZOZ pani Małgorzaty Załawy-Dąbrowskiej, proponowali
przyznanie niższej dotacji i przeznaczenie części środków na dopięcie budżetu niezbędnego do rozbudowy
szkoły w Sadowej. Argumenty, jakie przedstawiano to
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konieczność zapoznania się ze szczegółami dalszych
inwestycji w przychodni, co wymaga czasu i wglądu
w dokumenty (a takich Rada nie otrzymała). Wobec zgłaszanych wątpliwości Przewodniczący Rady Jan Grądzki
ogłosił 5-dniową przerwę w posiedzeniu. W tym czasie
radni spotkali się, żeby spokojnie zapoznać się z dokumentami, omówić wątpliwości i podjąć ostateczną
decyzję. Po wznowieniu Sesji uchwała została przyjęta
– wyrażono zgodę na przekazanie 1 mln zł na dalszy
remont przychodni. Pojawiły się jednak głosy, które nie
powinny być zapomniane, o konieczności monitorowania przez urzędników zasad funkcjonowania przychodni, poprawy i rozszerzenia usług, zmniejszenia kolejek
i terminów oczekiwania na wizytę. Wydaje się to o tyle
uzasadnione, że Gmina Łomianki przeznaczyła do tej
pory 2,5 mln zł na remont przychodni, której nie jest
właścicielem.
Jak w dobrym filmie... nie zabrakło chwili grozy. A to
wszystko dzięki nad wyraz aktywnemu mieszkańcowi,
który bezprecedensowo wykrzykując wyzwiska w stronę radnych Rady Miejskiej, przez kilkanaście minut
blokował przebieg sesji... Ciekawe kiedy dojdzie do rękoczynów, a same obrady będą musiały być opatrzone
symbolem"18+"?
// red.

bra wiadomość dla mieszkańców Kiełpina
– będziemy składać w kwietniu bieżącego
roku kolejny wniosek o dotację na wykonanie sieci wod.-kan. na naszym terenie. Koszt
ok. 24 mln zł. Mamy gotowe projekty i pozwolenia na budowę.
Pamiętamy również o mieszkańcach Dziekanowa Leśnego. We współpracy z radnym
Krzysztofem Wawrem rozpoczynamy w
marcu rozmowy z Dyrekcją Szpitala Dziecięcego na temat możliwości wykorzystania
wody z ujęć znajdujących się na ich terenie.
Zdobycie dofinansowania w perspektywie unijnej 2006–2013 w ostatnim roku jej
funkcjonowania, co umożliwi nam wykonanie kanalizacji w Łomiankach i okolicach
uważam za mój sukces osobisty, burmistrza
Łomianek Tomasza Dąbrowskiego, Urzędu
i Władz Miasta, pracowników ZWiK oraz
mieszkańców gminy Łomianki, którzy zasłużyli na to, aby w XXI wieku mieć możliwość
podłączenia się do systemu kanalizacyjnego i korzystania ze zdrowej, czystej wody.
Dziękuję za rozmowę...
B.K. Dziękuje za możliwość podzielenia się
tą dobrą wiadomością z mieszkańcami Łomianek.

Zamieszanie
wokół przychodni na Szpitalnej...
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Na tydzień przed sesją radnym
dostarczono projekt uchwały dotyczący przyznania dotacji dla SPZZLO
Warszawa Żoliborz w wysokości miliona złotych, na dalszą rozbudowę
przychodni przy ul. Szpitalnej 4. Burmistrz Dąbrowski nie udostępnił
przy tym radnym najważniejszych dokumentów, np. rozliczenia zeszłorocznej dotacji w wysokości 500 tys., kosztorysu zaplanowanych na ten
rok prac, zakresu prac, jakie są planowane, ani też kopii umów pomiędzy
SPZZLO a Gminą, z której wynikałoby, iż interesy Gminy zostały należycie
zabezpieczone. Pomimo zapewnień Dyrektor Ośrodka, Pani Małgorzaty
Zaława Dąbrowskiej, od półtora roku działalności w wyremontowanej
placówce nie zmieniła się znacząco liczba pracujących w niej lekarzy
podstawowej opieki zdrowotnej, w tym pediatrów. Wątpliwości budzą
więc zapewnienia, iż nowy budynek skupi wysokiej klasy specjalistów.
Należy przypomnieć, iż po wielu latach dyskusji i oczekiwania na poprawę stanu przychodni, ówczesny burmistrz Wiesław Pszczółkowski
podjął współpracę z SPZZLO i zainicjował budowę nowej przychodni, a Rada Miejska przeznaczyła wówczas na jej remont 1 mln zł.
W 2012 r. Rada Miejska, pomimo tego, że burmistrz Dąbrowski nie był
skłonny przeznaczać środków na II etap remontu, zaplanowała na ten
cel 800 tys. zł. Radni popierają rozbudowę przychodni, ale również
oczekują, iż podczas podejmowania decyzji będą mieli możliwość spokojniej, merytorycznej dyskusji. Środki na ten cel powinny być przekazywane, ale musi to być robione w sposób przemyślany i na jasnych,
przejrzystych zasadach. W szczególności dla dobra pacjentów – mieszkańców naszej Gminy.
Radny Rady Miejskiej – Marcin Etienne

Opracowała: Sylwia Maksim-Wójcicka

Protest w sprawie likwidacji bibliotek szkolnych
o co chodzi?
Od kilku tygodni w portalach społecznościowych trwa obywatelski protest „Stop likwidacji bibliotek”. Organizatorzy są przeciwni zaproponowanej przez Ministerstwo Administracji
i Cyfryzacji (MAiC) „możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną”. Ich zdaniem taka sugestia w zapowiadanych przez MAiC przepisach doprowadzi do
masowego likwidowania bibliotek szkolnych przez samorządy.
Zaczęło się na Facebooku, gdzie strona http://www.facebook.com/
stoplikwidacjibibliotek w ciągu kilu dni uzyskała tysiące fanów.
Niedługo później w Internecie pojawił się portal www.stoplikwidacjbibliotek.pl, a w nim list otwarty do ministra Michała Boniego
z apelem o wycofanie tego zapisu. Reakcja ludzi przerosła oczekiwania organizatorów. W ciągu tygodnia zebrano kilkanaście tysięcy podpisów, a w dniu przygotowywania tego materiału list podpisało już ponad 21 tys osób. Wśród nich wielu profesorów (m.in.
Jan Miodek), pisarzy, artystów (np. Jan Nowicki, Muniek Staszczyk,
Wanda Warska), nauczycieli, przedstawicieli organizacji społecznych, rodziców, studentów, uczniów.

Zgodnie z projektem MAiC, likwidacja bibliotek może się odbyć
na dwa sposoby:
1. Poprzez przeniesienie obsługi bibliotecznej uczniów (z jednej lub wielu szkół) do położonej poza szkołą biblioteki publicznej. W efekcie szkoły zostaną bez bibliotek, a uczniowie
w trakcie zajęć – bez dostępu do zbiorów.
2. Poprzez przeniesienie biblioteki publicznej do szkoły.
W efekcie dorośli, którzy nie powinni mieć prawa wstępu do
szkoły, będą albo odcięci od biblioteki w czasie zajęć lekcyjnych, albo będą poruszać się po szkole (na co nie zgadzają
się rodzice).

Jednym z inicjatorów obywatelskiego protestu jest Juliusz Wasilewski,
współpracujący z redakcją LOMIANKI.INFO, mieszkaniec Łomianek...
Dlaczego uznałeś, że pomysł Ministerstwa jest niebezpieczny. Jakie
mogą być efekty wprowadzenia go
w życie?
Wariant biblioteki szkolnej przeniesionej do położonej poza szkołą biblioteki publicznej to odcięcie uczniów od
biblioteki szkolnej, która przecież jest nie
tylko wypożyczalnią lektur, ale też częścią
szkoły, jedną z jej pracowni – obecnie coraz częściej wyposażonej w komputery,
tradycyjnie miejscem prowadzenia zajęć
z edukacji czytelniczej i informacyjnej.
W dodatku jest to miejsce w szkole nietypowe, interdyscyplinarne, gdzie nie stawia
się stopni, nie ocenia, gdzie uczeń może
też odpocząć, poczytać gazetę, sprawdzić
pocztę, poszukać materiałów do projektu
lub referatu itp. Ważne jest to, że biblioteka szkolna jest jedyną biblioteką, do której
nie trzeba się zapisywać, bo jest się zapisanym wraz z pójściem do szkoły. Uczeń
nie musi do niej specjalnie chodzić, bo
przechodzi koło niej codziennie, będąc
w szkole. Do biblioteki publicznej często
jest daleko, w dodatku małe dziecko musi
tam być zaprowadzone przez opiekunów,
którzy nie zawsze mają na to czas (lub czują taką potrzebę).
Wariant drugi – biblioteka publiczna przeniesiona do szkoły – to problem
z wędrowaniem po szkole użytkowników biblioteki publicznej. Trudno to sobie wyobrazić. W dodatku uczeń będący
w szkole musi być cały czas pod opieką
nauczyciela, bo szkoła odpowiada za
jego bezpieczeństwo. W bibliotece publicznej nie pracują nauczyciele, więc
odwiedziny uczniów w takiej placówce musiałyby odbywać się w towarzystwie dyżurującego nauczyciela, co
wykluczałoby możliwość przebywania
tam uczniów np. podczas wolnej lekcji.

Oczywiście osoba nie będąca nauczycielem nie może prowadzić zajęć edukacyjnych, więc odpadłaby także funkcja
edukacyjna takiej biblioteki.
W Łomiankach prawie każda szkoła prowadzi swoją bibliotekę szkolną
i mam nadzieję, że to się nie zmieni.
Roczny koszt ich utrzymania to ok. 290
tys. zł. Poza tym w Gminie działa biblioteka publiczna z ponad 4 tysiącami
czytelników (w poprzednim numerze
miesięcznika LOMIANKI.INFO opublikowaliśmy rozmowę z panią Grażyną
Kozińską – dyrektor biblioteki). MAiC
twierdzi, że projekt jest efektem propozycji wielokrotnie zgłaszanych przez
samorządy. Być może wnioski samorządowców wynikają z nieznajomości roli, jaką biblioteka szkolna pełni
w procesie edukacji dzieci?
Wiele samorządów od dawna próbuje
łączyć biblioteki publiczne ze szkolnymi.
Dla oszczędności. Jest to obecnie ustawowo zakazane, ale próbuje się w różny
sposób omijać te przepisy. Po prostu nie
wszyscy rozumieją różnice między tymi
bibliotekami. Tu i tu jest słowo „biblioteka”,
ale to całkiem różne placówki. Nie wszystko da się połączyć i nie wszystko jest
sens łączyć. Przychodnia lekarska i przychodnia weterynaryjna też mają wspólny
człon w nazwie, ale przecież trudno sobie
wyobrazić, że w poczekalni do jednego
gabinetu spotka się chore dziecko, pies
chory na nosówkę, kaszlący staruszek, fruwająca papuga i świnka morska. Poza tym
oszczędzając warto zawsze skalkulować,
czy warto. W tym wypadku na pewno nie.
Nie tylko ze względu na bibliotekę szkolną, ale też dla dobra biblioteki publicznej,
które stają się coraz ważniejszymi miejscami – ostatnią publiczną placówką, do któ-

rej może przyjść każdy, bezpłatnie. Raczej
powinno się ją zostawiać w miejscu łatwo
dostępnym, a nie chować w szkole.
Pod listem są tysiące podpisów
i komentarzy. Na waszej stronie publikujecie reakcje różnych osób, organizacji, instytucji, a także list do ministra
kultury w sprawie konieczności promocji czytelnictwa w Polsce, podpisany przez kilkadziesiąt osobowości
kultury i nauki. Ale np. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej rozwiązania MAiC oceniła pozytywnie. Jak oceniasz reakcję na waszą akcję, jakich
spodziewasz się efektów?
Każde rozwiązanie prawne ma swoich
zwolenników i przeciwników. Trudno się
dziwić, że samorządy chcą mieć jak najmniej zakazów i nakazów w wydawaniu
pieniędzy. Ja też jestem zwolennikiem ich
dużej swobody. Ale jakieś ogólne regulacje muszą być. Edukacja jest dotowana
z budżetu państwa, więc państwo ma prawo stawiać ogólne wymogi dotyczące np.
programów nauczania czy podstawowych
zasad organizacji szkoły. Czego się spodziewamy? Liczymy, że szum medialny,
jaki wokół protestu powstał, spontaniczne
zaangażowanie się wielu autorytetów, ale
także tzw. zwykłych ludzi, wywoła jakąś
refleksję i chęć znalezienia kompromisu.
Zresztą już takie sygnały z MAiC są wysyłane – nie wiemy, czy to tylko taktyka,
ale mamy nadzieję, że nie. Zobaczymy.
W razie czego mamy jeszcze kilka pomysłów na rozszerzenie protestu...
Zachęcamy do odwiedzenia strony
oraz do zapoznania się z publikowanymi na niej dokumentami. Można tam
również podpisać list otwarty oraz podzielić się swoją opinią.

www.stoplikwidacjibibliotek.pl

Wybrane komentarze
ze strony
www.stoplikwidacjibibliotek.pl
Biblioteka jest czasami pierwszym
miejscem, gdzie dzieci stykają się
z zaczarowanym światem książki.
Są one drogie, nie wszyscy mają je w domu,
a w szkole są ogólnie dostępne;
Czytanie w Polsce zanika. Osoby, które nie
zaraziły się bakcylem czytania w dzieciństwie,
rzadko łapią tego rozwijającego wirusa
w dorosłym życiu. Zabierając biblioteki szkolne
ze szkół – zmniejszamy motywację uczniów
do samodzielnego poszukiwania inspiracji
czytelniczych.
Przecież biblioteka szkolna to nie tylko
wypożyczalnia! Trzeba pamiętać jak ważna
jest jej funkcja opiekuńczo-wychowawcza,
przede wszystkim w szkole podstawowej!
Dzieci sięgają do książek, bo jest to dla nich
łatwe. Odrabiają lekcję używając podręcznej
literatury naukowej w zaciszu czytelni...
W mojej szkole biblioteka gimnazjum
została przeniesiona do innego budynku
i połączona z biblioteką szkoły podstawowej.
Efekt: czytelnictwo wśród gimnazjalistów
spadło o 25%, a młodzież tłumaczyła ten fakt,
mówiąc, że teraz ma za daleko i zapomina
o zaglądaniu do biblioteki.
Marta Fox (pisarka)
To tak oczywiste, że biblioteki są wspólnym
dobrem, że aż ręce opadają, kiedy trzeba o tym
przekonywać włodarzy.
Maria Letki (pisarka)
Jest to beznadziejny pomysł, którego celem
jest chyba odsunięcie dziecka od książki.
Najłatwiej jest pożyczyć ksiażkę właśnie
z biblioteki szkolnej. (…) Wyprowadzenie
biblioteki ze szkoły to przecież nic innego jak
zlikwidowanie jej. To pomysł lekceważący
dzieci, a o nie należy się troszczyć.
Powinno się jeszcze zlikwidować szkolne
stołówki, dzieciom wręczyć talony na obiady
i wyprawić do jakiegoś baru.

POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
Zawsze warto przyznać się do błędu
W dawnych wiekach był zwyczaj, że jak komuś udowodniono
mijanie się z prawdą musiał odszczekać to pod ławą, najczęściej
w sądzie. Teraz mamy nieco inne zwyczaje, a gdyby wszyscy mijający się z prawdą mieli odszczekiwać, ław by z całą pewnością
w kraju zabrakło. Zawsze warto jednak przyznać się do błędu.
I dlatego sam muszę się za jakąś ławą rozejrzeć, chociaż nie mijałem się z prawdą, a tylko nie miałem racji w dyskusji przed kilku laty.
A było tak. Mniej więcej w połowie ubiegłej dekady brałem udział
w spotkaniu w Urzędzie Gminy, w sprawie projektu skrzyżowania ulicy Brukowej z Kolejową, czyli trasą S-7. Projektanci z Gliwic
przedstawili koncepcję, którą przedstawiciele łomiankowskich
władz, mocno wspierani nieliczną publicznością, skrytykowali jako
kompletnie nie do przyjęcia. Sam też wielu gorzkich słów projektantom nie żałowałem. I cóż... projekt pozostał bez większych zmian,
a zbudowane dość sprawnie skrzyżowanie już funkcjonuje i to chyba całkiem dobrze. Oczywiście poranne korki do Warszawy jak były

tak są, ale przecież nikt rozsądny się nie spodziewał, że po przebudowie skrzyżowania może być inaczej. Trzeba więc poszukać jakiejś
długiej ławy, bo odszczekujących powinno być sporo, i po solennym
odszczekaniu zapamiętać, że czasami warto wierzyć fachowcom,
a ciemne okulary czarnowidzów zostawić na słoneczne dni.
Podobnie jest z nowo zbudowanym supermarketem. Też były
poważne obawy, jaki wpływ będzie miał dodatkowy ruch samochodowy związany z jego funkcjonowaniem na połączenie drogowe z Warszawą. W tym przypadku również czarne prognozy nie
sprawdziły się, przynajmniej na razie. Zdecydowanie gorzej dzieje
się natomiast z lokalnym handlem, który przez wiele lat oparty był
na dość licznej sieci głównie małych sklepów. Wokół Warszawy, jak
grzyby po deszczu, powstawały wielkie obiekty handlowe, a u nas
ledwie kilka i to niezbyt dużych. Miało to oczywiście wpływ na ceny.
Teraz nastąpiła zmiana i to dość raptowna. Supermarkety Łomianki
„pokochały” i zaczęła się wojna cenowa. Dla klientów to oczywiście

jest korzystne, ale – wbrew pozorom – do czasu. Dopóty bowiem
ostra konkurencja cenowa trwa, klienci na tym korzystają, ale gdy
któraś ze stron zdecydowanie wygra, cenowe wakacje szybko się
skończą. Wydaje mi się, że w naszym łomiankowskim interesie leży,
aby małe sklepy, które teraz przeżywają poważny kryzys przetrwały.
Znam wielu naszych kupców i wiem, że się nie dadzą.
Na koniec mały kamyczek do ogródka naszych lokalnych
władz. Wraz z przebudową skrzyżowania Brukowej z Kolejową
zmodernizowano kawałek ulicy Dolnej. I bardzo dobrze, ale byłoby jeszcze lepiej zrobić przy okazji przegląd ograniczeń prędkości
na całej jej długości. Progi zwalniające i ograniczenie do 40 km na
godzinę mają sens, ale 20 km to już duża przesada, tym bardziej,
że obowiązuje tylko w kierunku Brukowej. Oby tylko moje uwagi
nie stały się zachętą dla naszych strażników, by postawić tam radar!
No proszę, znów wyłazi ze mnie czarnowidz.
Andrzej Kaliński

Komentarz do „Uzupełnienia” autorstwa Huberta Śmietanki, z działu Polemika/Listy/Opinie nr 1/2013 Łomianki.info
Z wielkim zażenowaniem przeczytałem artykuł pt. Uzupełnienie do artykułu Tadeusza Kordka „Sołectwo Kiełpin”, nawiązujący do mojego opisu sołectwa Kiełpin. „Uzupełnienie” odnosi
się do niektórych informacji o Kiełpinie, zamieszczonych przeze mnie w nr 7/2012 Łomianki.info.
Ocena ogólna, jakiej Autor dokonał już na wstępie „Uzupełnienia”, w odniesieniu do mojego artykułu jest wysoce niesprawiedliwa,
nierzetelna i zawiera szereg nieścisłości i niezgodności z faktami.
Autor mógłby swoją, niewątpliwie głęboką wiedzę o tym sołectwie przekazać w sposób poszerzający krąg informacji czytelnikom
Łomianki.info. I mógłby to zrobić bez niepotrzebnych uszczypliwości
w stosunku do mojego tekstu, który w sposób zamierzony został opracowany skrótowo i ograniczony do informacji istotnych i podanych
w przystępnej dla czytelnika formie. Artykuł nie jest rozprawką, ani
książką historyczną i wymaga dokonania przez autora wyboru niewielu szczegółów, spośród obszernych tekstów profesjonalnych historyków. Rys historyczny nakreślony przeze mnie ma formę przystępną
i pokrywa się całkowicie z końcową sentencją p. Huberta Śmietanki.
Dywagacje Autora w kwestii roli duszpasterskiej parafii Kiełpin,
w okresie jej istnienia, są – w moim przekonaniu – subiektywną opinią i w istocie rzeczy nie kłócą się z moim tekstem.
Zaskakuje mnie, że w swoim tekście p. Hubert Śmietanka, w
części traktującej o genezie nazwy „Graniczka”, uzupełnia moje słowa domniemaniem, że nazwa ta prawdopodobnie może wywodzić
się też z dawnego, średniowiecznego podziału ziem prywatnych.
Oczywiście, prawdopodobnie może! Ale, czy to jest dowód na
niedomówienie, czy też na błąd w moim artykule?
Następną, poruszoną przez Huberta Śmietankę sprawą jest
kwestia innej lokalizacji pętli autobusowej. Stwierdzam stanowczo,
że nieprawdą jest sugestia, że pętla ta znajdowała się na terenie
Dziekanowa Leśnego. Autor miał prawdopodobnie na względzie
inną, nigdy nieczynną pętlę w Dziekanowie Leśnym. Powstała
ona na początku lat 90-tych XX wieku, jako droga wewnętrzna
prywatnej posesji, na której posadowiono restaurację w kształcie
okrętu. Pętla, o której pisałem w swoim tekście, została wykonana

w 1956 roku, przy zbiegu ulicy Graniczki i szosy gdańskiej (obecnie
ulicy Warszawskiej), od strony południowo-wschodniej. Miejsce to
zarówno wówczas, jak i dzisiaj jest przynależne do wsi Kiełpin. Na
starych mapach opisane jest jako Kiełpin Stary. Do końca II Wojny
Światowej teren był częścią gospodarstwa, będącego własnością
Wolfa, kolonisty niemieckiego. Po wojnie ziemię tę przejął Państwowy Fundusz Ziemi, a z pozostałości wojennych ostał się jedynie, do
połowy lat 50-tych ubiegłego wieku, niedokończony i niezamieszkały budynek mieszkalny Wolfa oraz fundamenty piwniczne zniszczonej, poniemieckiej zlewni mleka. Po usunięciu ruin zlewni, miejsce
utwardzono odpadami żużlowymi z Huty Warszawa i uformowano
prowizoryczną pętlę autobusową. Dzisiaj, na miejscu tej pętli, jest
sklep ogrodniczy z parkingiem i chodnikiem. Myślę więc, że mówimy
o dwu, różnych pętlach autobusowych, bo ta, o której piszę ja, z całą
pewnością była zlokalizowana w Kiełpinie, a nie w Dziekanowie.
Odnosząc się do historii amerykańskiego samolotu B-17G,
który spadł na terenie Dziekanowa Niemieckiego (dzisiaj – Leśnego), Autor stawia mi zarzut mijania się z prawdą. Pragnę w związku
z tym zachęcić zainteresowanych historią Czytelników do lektury
książki „Frantic”7 Jerzego Szcześniaka. Znaleźć w niej można wiele szczegółów na temat zdążającej w dniu 18 września 1944 r. od
strony Nasielska, na pomoc Powstańcom Warszawskim, formacji
blisko 120 alianckich samolotów. Samoloty te zaatakowane zostały w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego i Rajszewa przez
niemieckie myśliwce. Jeden z alianckich samolotów B-17G „I’ll be
seeing you” został trafiony w statecznik i jego pilot stracił możliwość
nawigacji. Można przypuszczać, że z tego właśnie powodu odłączył
się od formacji i znalazł na wysokości obszaru pomiędzy Dziekanowem Polskim, a Kiełpinem. Tam jednak, na Skarpie Dziekanowskiej
czekała niemiecka bateria przeciwlotnicza, prowadząca intensywny ostrzał alianckich samolotów. Jest wielce prawdopodobne, że
to jej pociski dokończyły dzieła zniszczenia samolotu, przelatującego nad dzisiejszym Dziekanowem Bajkowym. Załoga samolotu,
świadoma zbliżającej się katastrofy, dokonała zrzutu zasobników
na spadochronach, na teren, zwany dzisiaj „łąkami kiełpińskimi”.

Niestety, wszystkie kilkadziesiąt zasobników, zawierających broń,
amunicję i prowiant, trafiło do rąk Niemców. Samolot próbował lecieć dalej, w kierunku Puszczy Kampinoskiej, ale wciąż atakowany,
spadł i rozbił się ostatecznie w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się
szkoła w Dziekanowie Leśnym. Zanim to się stało, część załogi, pod
nieustannym ostrzałem, ratowała się skacząc na spadochronach.
Przeżyło tylko dwu. Jeden z nich, który wylądował w samym środku
wsi Kiełpin, został schwytany przez Niemców z baonu roboczego,
stacjonującego w Kiełpinie i budującego tymczasową przeprawę na
Wiśle, na wysokości obecnej ulicy Wiklinowej.
Jeżeli kogoś interesują szczegóły tych wydarzeń, powinien sięgnąć do książki, o której mowa wyżej. Dla łatwiejszego zorientowania się w postępujących na przestrzeni lat zmianach infrastruktury,
zamieszczam wycinek mapy topograficznej z 1959 r., [mapa dostępna na portalu LOMIANKI.info – przyp. red.] obejmujący Kiełpin
wraz z przyległymi wsiami. Łamy prasowe nie pozwalają na dłuższe
rozwinięcie tak obszernego tematu.
Uważam, że to dobrze, że Hubert Śmietanka w swoim uzupełnieniu zasygnalizował kilka nowych, nie poruszonych przeze mnie
aspektów dawnej i dzisiejszej historii sołectwa Kiełpin.
Nie mogę jednak zrozumieć, dlaczego przy tej okazji dokonał
swoistego, ale nieuzasadnionego osądu prawdziwości zawartych w
moim tekście faktów. Mimo to, cieszy mnie zainteresowanie historią tutejszych ziem, a konstruktywna polemika być może zainicjuje
głębsze zainteresowanie tą historią wśród młodego pokolenia, co z
pewnością nie pozostanie bez wpływu na rozwój naszego regionu.
Szkoda tylko, że Redakcja Łomianki.info nie poinformowała
mnie o zamiarze druku ”Uzupełnienia” do mojego artykułu. Gdyby
tak było, czytelnikom łatwiej byłoby zrozumieć sens naszej polemiki, bo mój komentarz do artykułu Pana Huberta Śmietanki mógłby
znaleźć się obok, w tym samym numerze gazety.
Tadeusz Kordek
Cała polemika wraz z artykułem o Sołectwie KIEŁPIN
jest dostępna na portalu www.LOMIANKI.INFO //redakcja

Burmistrz Rusiecki nie lubi Dziekanowa Bajkowego, a Gmina traci 150 tysięcy złotych…
Władze Gminy świadomie storpedowały projekt budowy
boiska w Dziekanowie Bajkowym – nie składając w terminie
wniosku o jego dofinansowanie z funduszy UE.

Warto nadmienić, że Sołectwo Bajkowe, jako jedyne spośród osiedli
oraz sołectw z terenu naszej gminy, posiada własną drużynę siatkarską.

Ile jest warte słowo Burmistrza Rusieckiego?
Sprawa była całkowicie w gestii wiceburmistrza. Jesienią ub. roku –
na posiedzeniu połączonych komisji Społecznej oraz Technicznej –
wiceburmistrz DO SPRAW SPOŁECZNYCH, Piotr Rusiecki zapewniał
radnych, iż jeżeli uda się do końca roku skompletować dokumentację, Urząd złoży w LGD wniosek o dofinansowanie ze środków UE
zadania inwestycyjnego dotyczącego „budowy ogólnodostępnego
boiska do siatkówki” w Dziekanowie Bajkowym. Pełna dokumentacja została złożona w Urzędzie Miejskim na początku grudnia.
Wówczas jednak pan burmistrz Rusiecki oświadczył, że o boisku
w Dziekanowie Bajkowym… mogę zapomnieć (sic!)

Środki w budżecie były zabezpieczone
W październiku 2012r. roku, na wniosek mieszkańców Dziekanowa
Bajkowego, do budżetu gminy wpisano zadanie inwestycyjne: „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki siatkowej w sołectwie Dziekanów Bajkowy”. Zabezpieczono na ten cel 185 tys., z czego blisko
150 tys. miało pochodzić ze środków UE.
Osobiście zaangażowany w sprawę, czuwałem, by komplet niezbędnych dokumentów został przekazany do Urzędu jeszcze przed
końcem roku. Skutkiem świetnej współpracy z biurem projektowym,
bez angażowania żadnego z urzędników gminy, było przekazanie
pełnej dokumentacji projektu wraz z uzgodnieniami na ręce burmistrza już 4 grudnia 2012 r., czyli miesiąc wcześniej niż pierwotnie
zakładano.

Dlaczego boisko w Bajkowym? A dlaczego nie?
Na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy, przy ul. Waligóry znajduje się gminny plac zabaw dla dzieci. Tuż obok, trawiaste, nierówne
boisko do gry w piłkę nożną. Ten, iście polowy „obiekt sportowy , to
jedyne miejsce spotkań dzieci i młodzieży z sołectwa. Obok boiska
– pusta gminna parcela do zagospodarowania. To tu planowana
jest budowa dwufunkcyjnego boiska.
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Gdzie jest… WNIOSEK?!
Pan burmistrz wniosku nie złożył. Urząd miał 2 miesiące, od złożenia dokumentacji projektu, na przygotowanie wniosku o dotację
z funduszy UE. Żaden trud. Wystarczyło skopiować wniosek kilka
miesięcy wcześniej złożony przez nasz Urząd w sprawie dofinanso-

wania z funduszy UE podobnego boiska w Kiełpinie.
Ale burmistrz wniosku nie złożył. Mając wszystkie dokumenty
w ręku i zobowiązanie wobec mieszkańców Dziekanowa Bajkowego, którym dał słowo.
Pytanie – DLACZEGO?
Dlaczego burmistrz nic nie zrobił w sprawie pozyskania środków UE
na budowę boiska w Dziekanowie Bajkowym?
Enigmatyczna odpowiedź „mieliśmy ważniejsze sprawy na głowie”
to wyraz arogancji. Nie tłumaczy też ani nie usprawiedliwia straty
nie pozyskanych na rzecz Gminy 150.000 złotych.
To się nazywa NIEGOSPODARNOŚĆ.
Boisko do siatkówki powstanie. Mimo wszystko.
Wbrew wszystkiemu, boisko w Dziekanowie Bajkowym powstanie.
Sfinansowane ze środków własnych gminy. Oby!
Mam nadzieję, że personalne rozgrywki urzędujących władz, którym własne ambicje przesłaniają interes wspólny mieszkańców
Gminy nie zablokują tej cennej inicjatywy mieszkańców.
Marcin Etienne

> > > > > > Zapraszamy do przesyłania swoich OPINII, KOMENTARZY, POLEMIK
na adres: redakcja@lomianki.info

Zaprezentuj się sąsiedzie...

pod patronatem

LOMIANKI.INFO

LEMON TREE zaprasza mieszkańców Łomianek do poznawania swoich sąsiadów. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że "za płotem" mieszka ktoś, kto zajmuje się czymś wyjątkowo interesującym, ma pasję, której się poświęca
lub też zwyczajnie jest w tym co robi po prostu dobry... :)
15 lutego odbyło się pierwsze spotkanie z interesująco zapowiadającego się cyklu. Tym razem swoją działalność zaprezentowała Beata Markiewicz. Odbył się wernisaż zdjęć przedstawiających stylizacje wykonane przez mieszkankę Łomianek.
Następnym sąsiadem, a raczej sąsiadką, którą warto poznać będzie wokalistka Sonia Wąsowska, która wraz z Emilem
Litwińcem wystąpi 2 marca o godzinie 20.00 na scenie muzycznej LEMON TREE!
Wszystkich chcących zaprezentować swoją osobę, swoją twórczość lub osiągnięcia zapraszamy do zgłaszania się mailem
na adres redakcja@lomianki.info lub bezpośrednio do organizatorów – tel. 798 110 522.
// mm.

Wystawę zdjęć można zobaczyć do końca marca
w Lemon Tree przy ulicy ul. Zachodniej 38

Beata Markiewicz – czołowa polska stylistka fryzur, szkoleniowiec.
Współpracuje z najlepszymi polskimi
projektantami mody i fotografami.
Od 2004 r. prowadzi Autorską Pracownię Art Look w Łomiankach, ul. Zachodnia 34.
W ponad 25-letniej karierze współpracowała z takimi tytułami jak: Gala, Shape, Viva,
Jestem, Na żywo, Gazeta Wyborcza, Kurier Fryzjerski, Estetica Polska, Hair Club. Pracowała dla TVP1, TVN-u, Teatru Telewizji.
Tworzyła fryzury do pokazów mody: „Gala Mody i Bursztynu Amber and Fashion Gala
Show” – Gdańsk, „Bernard HANAOKA” – Warszawa, „Operacja Pustynna Róża” – Wiedeń,
„Artistic Models – Dzieje Grzechu” – Ground Zero Warszawa, „Moda i sztuka” – Wrocław,
„Forever Young” – Klub Enklawa Warszawa, „Warsaw Street” – Warszawa, „Lilla Moda”
– Warszawa, „Niewinni Czarodzieje” – festiwal warszawski, finał konkursu miss „Królowa Polski”. Bierze udział w licznych pokazach i konkursach fryzjerskich, zdobywając
główne nagrody.

Turecki wieczór zmysłów...
W Domu Tańca i Sztuki Kokko Art od 23 lutego można oglądać wystawę prac tureckiego artysty malarza Celalletina Kartala. Wernisaż wystawy przerodził się w wyjątkowy
turecki wieczór.
Obrazy można było podziwiać słuchając tureckiej muzyki, próbując tureckich specjałów czy
podziwiając występ Anisy Hasny, która zaprezentowała nam orientalny taniec brzucha.
Nie zabrakło również opowieści o Turcji – a przede wszystkim o historii i kulturze tego kraju.
Wspaniale opowiadał o swoim kraju przedstawiciel Towarzystwa Polsko-Tureckiego Efe Turkel.
Wiedzieliście, że Turcja, jako jedyne państwo na świecie nigdy nie uznało rozbiorów Polski? I że
w Ankarze Ambasada Polski mieści się w budynku, który jest repliką warszawskiego Belwederu? Dowiedzieliśmy się również wielu ciekawych informacji o tureckim poecie o polskich korzeniach, który nazywał się Nazim Hikmet, a także usłyszeliśmy jeden z jego wierszy.
Wieczór uświetnił występ wolkalny Niny Śnigurowicz – mieszkanki Łomianek, dzięki której
mogliśmy usłyszeć na żywo pieśń turecką.

...malarstwo jest u mnie niezwykle silną potrzebą i pasją. Więc gdy maluję jestem sam,
tylko ja i obraz. Czuję się wewnętrznie wolny. Malowanie odswieża moją wrażliwość.
Świat twórczy jest dla mnie poszukiwaniem nowych emocji i artystycznych doznań
– powiedział Celalettin Kartal. Na zdjęciu malarz oraz Malina Kokoszczyńska.

Nie zapominajmy jednak o głównym bohaterze naszego wieczoru
– Celalettinie Kartalu. Malarz urodził się w 1964 roku w Ankarze, gdzie
studiował zarządzanie. Na co dzień zajmuje się handlem międzynarodowym, jednak jego wielką pasją jest pisanie książek i malarstwo. Najczęstszym tematem malarskich wizji są kobiety i koty. W Jego pracach
odbiorca przenosi się w świat dekoracyjności, egzotyki, drapieżności,
czasem naiwności. Jego kompozycje są czasem proste, a kiedy indziej
skomplikowane, ale zawsze pełne energii i koloru.

Więcej zdjęć zobacz na www.LOMIANKI.INFO

Kokko Art, Łomianki, ul. Pancerz 6, www.kokko-art.com.pl
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Przez śmiech do małżeństwa,
czyli jak razem żyć i się nie pozabijać - Seminarium dla paR

16 lutego w ICDS odbyło się seminarium video prowadzone przez Marka Gungora Przez śmiech do lepszego małżeństwa. Dotyczyło relacji damsko-męskich,
najczęstszych małżeńskich problemów, które często
wydają się nie do rozwiązana.
Nie był to jednak nudny, poważny wykład o zasadach życia we dwoje. Mark Gungor w zabawny, ale
i boleśnie szczery sposób udzielał rad, przedstawiał
praktyczne sposoby wyjaśniania nieporozumień.
Uczestnicy doskonale się bawili, a oprócz tego dowiedzieli się jak w praktyczny i humorystyczny sposób
mówić o życiu, miłości i małżeństwie, jak wprowadzić
konkretne, pozytywne zmiany w swoich związkach.
Seminarium składało się z kilku sesji, m.in. Jak razem
żyć i się nie pozabijać, Opowieść o dwóch mózgach,
Klucz do niesamowitego seksu. W trakcie przerw obserwowałam różnorodne reakcje uczestniczek i uczestni-
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ków: śmiech, pozytywne komentarze, dyskusje o tym co
jest ważne we wspólnym życiu. Wychodząc uśmiechali
się, niektórzy byli wzruszeni, deklarowali zaproszenie
swoich bliskich na następną edycję.
Organizatorami i pomysłodawcami wydarzenia
były „Domowe Przedszkole w Krainie Fantazji” i Szkoła
Podstawowa „Moja Szkoła” z Łomianek. Gmina Łomianki zapewniła salę i obsługę techniczną. Społeczność
Chrześcijańska Północ udostępnia licencję do publicznego odtworzenia seminarium. Ponieważ seminarium
trwało kilka godzin, organizatorzy zapewnili opiekę
dzieciom.
Kolejna edycja seminarium odbędzie się już
6 kwietnia 2013 r. Szczegółowe informacje dostępne
są na stronie www.krainafantazji.pl. Wstęp wolny.
SMW

ŁOMIANKI

Pomnik Kompanii Młodzieżowej i Ułanów Jałowieckich

Wczoraj i dziś

Dąbrowa, ul. Partyzantów 28. Otoczenie pomnika cywilizuje się. Zniknęła romantyczna ale kłopotliwa pochyła brzoza, za to więcej krzewów i iglaków w tle.
Lśniący marmurowy cokół i solidna granitowa kostka świadczą o naszej dbałości o miejsca narodowej pamięci. Tylko kombatanci coraz mniej liczni.

fot: Ewa Pustoła-Kozłowska, 2002

fot: Tomasz Sienicki, 2011

3 lutego 2013 roku zmarł Stefan Kurzawiński
– były prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców i Przyjaciół Dąbrowy Leśnej.

Stefan

Przypadł mi smutny obowiązek poinformowania mieszkańców Łomianek,
a szczególnie Dąbrowy Leśnej o śmierci Stefana Kurzawińskiego, chociaż On
sam nigdy mi się ze smutkiem nie kojarzył. Zapamiętałem Go jako człowieka
bardzo pozytywnie nastawionego do
świata, zawsze z lekkim uśmiechem na
twarzy...
Poznałem Stefana gdzieś na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, gdy mieszkał przy ul. Dolnej
i w małym garażu zajmował się ceramiką,
mimo że z wykształcenia był inżynierem
mechanikiem. To cały Stefan – niespokojny duch, wiecznie poszukujący.
Po kilku latach Stefan przenosi się na
ul. Akacjową, by zająć się projektowaniem domów, bierze udział w konkursie
na projekt kościoła w Dąbrowie Leśnej.

Historyczny przełom ustrojowy lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
dla wielu stał się inspiracją do zaangażowania społecznego, co oczywiste, nie
mogło wśród nich zabraknąć Stefana.
W roku 1990 wraz z nieżyjącym już Zygmuntem Lipskim reaktywuje przedwojenne Towarzystwo Miłośników Dąbrowy Leśnej, które później przyjęło nazwę
Stowarzyszenia Ekologicznego Mieszkańców i Przyjaciół Dąbrowy Leśnej.
Do końca swojego pobytu w Dąbrowie,
czyli do 1997 roku pełnił w stowarzyszeniu funkcję prezesa. Wielu mieszkańców
Dąbrowy zapewne zapamiętało Stefana jako inicjatora i szefa lokalnej Straży
Obywatelskiej, która w czasach gruntownej reformy Policji wspomagała jej
działanie. Każdej nocy po Dąbrowie jeździły samochodowe patrole z kogutami
na dachach uzbrojone w… odbiorniki
S-B. Drobna, nocna przestępczość spadła wtedy niemal do zera. Tak budowała
się społeczna solidarność. Niebawem
powstał pomysł powołania w Dąbrowie

Leśnej nowej parafii. Entuzjazm i zaangażowanie przyszłych parafian było
powszechne, więc i Stefana nie mogło
zabraknąć. Chociaż w kościele, mówiąc
oględnie, za bardzo nie bywał stworzył
od podstaw i przez jakiś czas prowadził
księgę pamiątkową przyszłej parafii,
która jest wspaniałym dokumentem, jak
wiele można wspólnymi siłami zrobić,
jeśli się naprawdę chce.
Rok 1994 to kolejna inicjatywa
Stefana. Gdy przestała się ukazywać,
wydawana początkowo przez Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców,
Gazeta Łomiankowska zakłada kolejny
lokalny tytuł Kurier Mazowiecki. Kurier
ukazywał się blisko dwa lata. Przyznam,
że z najwyższym podziwem patrzyłem,
ile pracy wkłada Stefan w to przedsięwzięcie. To, co my robiliśmy, redagując
Gazetę Łomiankowską, dość liczną grupą, On robił sam.
W maju 1997 r. Stefan przenosi się
do Kazimierza Dolnego i tam w bardzo
krótkim czasie staje się ważną postacią

życia społecznego. Między innymi był
prezesem Towarzystwa Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego i członkiem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.
Stefan Kurzawiński zmarł mając 74
lata, jeszcze wiele mógłby zrobić, gdyby
nie podstępna choroba, ale i tak, z całą
pewnością, dobrze zapisał się w historii
Dąbrowy Leśnej i Kazimierza Dolnego.
Andrzej Kaliński

Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek
o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp),
jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.
Może warto w tym roku przekazać ten 1% dla organizacji pożytku
publicznego działające na terenie gminy Łomianki?
Fundacja Promocji Rekreacji "Kim" – www.fundacjakim.pl – KRS: 0000258346
Wcześniej proponujemy zapoznać się
Fundacja "Pomoc Rodzinie" – www.fpr.pl – KRS: 0000151624
z działalnością poszczególnych organizacji
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łomiankach – www.utw.lomianki.pl – KRS: 0000337794
odwiedzając obok wymienione
Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej – www.misja.com.pl – KRS: 0000394803
strony internetowe...
Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom – www.sadowa.dps.pl – KRS: 0000030333
Fundacja Splotu Ramiennego – ww.fsr.pl – KRS: 0000142952
Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Przyjaciele "Tygryska" – www.tygrysek.waw.pl – KRS: 0000230082
Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach – www.osp.lomianki.art.pl – KRS: 0000116212, cel szczegółowy: OSP ŁOMIANKI
ZHP – Szczep 462 DHiGZ w Łomiankach – www.szczep462.pl – KRS: 0000268913, cel szczegółowy: Szczep 462 DHiGZ
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Arch. Warszawskiej – www.ksnaw.pl – KRS: 0000215585, cel szczegółowy: Oddział Łomianki

DLA ORGANIZACJI
Z ŁOMIANEK

9

nowy semestr Uniwersytetu Dzieci
Uniwersytet Dzieci w Łomiankach to edukacja wzorowana na wykładach
i warsztatach akademickich, adresowana do dzieci w wieku 6-12 lat i przystosowana do ich możliwości percepcyjnych i poznawczych.
Zajęcia podzielone są na profile tematyczne (międzykulturowy, artystyczny, geograficzno-historyczny, przyrodniczo-technologiczny oraz profil mix) skierowane do
dzieci w grupach wiekowych (Mali odkrywcy, Badacze
i Naukowcy oraz Eksperci).
Naszym celem jest rozwijanie zainteresowań naukowych w zakresie wykraczającym poza tradycyjne nauczanie w szkole, kształtowanie ich pasji oraz wyjaśnianiem
zasad rządzącym światem. Dbamy o to, aby dzieci zrozumiały odpowiedzi na przeróżne zagadnienia i umiały
zastosować otrzymana w ten sposób wiedzę. Zajęcia
stanowią cykl wykładów i warsztatów z różnych dziedzin,
dzięki czemu dzieci mają realna szansę poznać co najbardziej je interesuje i jakie mają talenty. Pokazujemy naukę
poprzez niezwykłe zjawiska i doświadczenia, angażując dzieci w konkretne działania, a bezpośredni kontakt
z prowadzącymi – profesorami i specjalistami z wąskich
dziedzin wiedzy sprawia, że nauka staje się inspirująca
i przydatna na co dzień.
U podstaw tego przedsięwzięcia leży przekonanie, że
wykształcenie to najważniejsze narzędzie w jakie można
wyposażyć dzieci. Wszyscy profesorowie wykazali wiele

zrozumienia dla dzieci, które podczas całego wykładu
mogły zadawać pytania. W ten sposób odkrywano nowe
perspektywy i mnóstwo nowych problemów. Dzieci były
również bardzo odkrywcze w udzielaniu odpowiedzi. Profesorowie nie szczędzili koleżeńskiego uznania chwaląc,
że są to poglądy „godne naukowca”.
W ubiegłym semestrze uczestniczyło w zajęciach
ok 60 dzieci. Naszą edukację zaczęliśmy od wykładu inauguracyjnego. Rodzice wraz z dziećmi mogli przekonać się w jaki sposób będą prowadzone wykłady. Dnia
27 października 2012 r. odbyło się uroczyste ślubowanie
studentów Uniwersytetu Dzieci, w którym uczestniczył
doc. dr. inż Wojciech Jerzy Urbański, który jest Rektorem
Uniwersytetu Dzieci w Łomiankach.
Zapraszamy do zapisów na semestr letni dzieci
wraz z rodzicami oraz uczniów szkół podstawowych
do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Dzieci w Łomiankach jak i na pojedyncze warsztaty bądź wykłady.
udl@kultura.lomianki.pl
Dom Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a,
tel. 22 751 35 02, www.kultura.lomianki.pl

Warsztaty Bębniarskie
prowadzący
Piotr Jackson Wolski
Lemon Tree, ul. Zachodnia 38
Zajęcia raz w tygodniu
w środy, g. 20-22.

REKLAMA

Koszt: 15 zł za uczestnictwo
w jednych zajęciach
+ 10 zł za wypożyczenie bębna.

DOOKOŁA ŚWIATA
Wizualna i Muzyczna
Podróż po Peru
z okazji
478. Rocznicy
Hiszpańskiego
Założenia Miasta Limy
Dom Kultury w Łomiankach
Piątek 15 marca 2013, g.18
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ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772
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SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – cicha spokojna okolica – możliwe w rozliczeniu małe
mieszkanie. Cena do negocjacji 495 000 zł,
tel. 604-118-180
Lokal 70 m2 w centrum Łomianek na biuro, usługi,
mały magazyn – tel. 606-789-388
NAUKA
MATEMATYKA, CHEMIA – korepetycje, studentka
PW, dojazd – tel. 691-400-939
MATEMATYKA z dojazdem do ucznia – tel. 697803-703
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505 013 286
Ogrodnictwo – pełny zakres, instalacje nawadniające,
502-382-662
HYDRAULICZNE – 604-270-608
Roboty ziemne: plantowanie, wykopy, rozbiórka, wyburzenia – 601-301-866
Układanie kostki brukowej – kompleksowo z gwarancją – 601-301-866
Transport: piach, żwir, ziemia, wywóz gruzu, brukarstwo – 601-301-866
Usługi księgowe – Łomianki, tel. 22 751-31-07
CATERING, WESELA, PRZYJĘCIA – tanio i pysznie,
tel. 602-570-180
Montaż, naprawa ANTEN TV-SAT. Domofony,
monitoring, alarmy. Gratis konsultacje. Profesjonalizm. Tel. 881-583-051
Ocieplenia budynków, malowanie elewacji, odnawianie, itp., tel. 517-673-324
HYDRO IZOLACJE – izolacje domów, piwnic, fundamentów, itp. Gwarancja. Tel. 789-262-387
Potnę drewno do kominka, wycinka drzew na
działce, prace porządkowe. Tel. 516-956-227
Układanie glazury, terakoty, kostki brukowej,
malowanie, regipsy, ocieplenia poddaszy,
tel. 505-703-405
STUDIO GRAFICZNE www.2na2.waw.pl, GRAFIK,
tel. +48 608-150-673
Kompleksowa pielęgnacja drzew – wycinka
drzew trudnych, tel. 510-775-015
RÓŻNE
Przyjmę ziemię z wykopu – 501-954-377
Sprzedam ekogroszek workowany, tel. 22 751-31-02
Sprzedam tanio nieużywany odkurzacz KIRBY
z wyposażeniem – tel. 604-856-840
Wygodnym busem 8 osób bezpiecznie, cały kraj –
tel. 509-784-870
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec Narciarska 6A
Dąbrowa 22 751 50 34 607 07 39 29
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
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy: diagnostyka,terapia, profilaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
LEKARZ WETERYNARII 602-43-66-23
LEKARZ WETERYNARII Łomianki, ul. Szczęśliwa 21,
tel. 22-751-31-85, 602-43-66-23
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka
12 lat w Polsce, referencje, karta pobytu,
tel. 783-227-432
Zaopiekuję się osobą starszą - tel. 501-735-608
Pilnie poszukuję dwojga ludzi do układania
kanapek (wynagrodzenie pow. 2 tys.). Praca
w domu od 4.00 do 8.00. Tel. 516-946-603
NIERUCHOMOŚCI
Pokoje do wynajęcia, tel. 22 751-36-47
Wynajmę pokoje osobne, kuchnia, łazienka, tel.
605-888-651
Pokój do wynajęcia, tel. 22 751-90-82

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: Salonik Fryzjerski, Łomianki, ul. Warszawska 168

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

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

PROFESJONALNY projekt
graficzny w cenie reklamy

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY

REKLAMA

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

HADES
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ZŁOM MIEDZI
MIEDŹ KAWAŁKOWA
MIEDŹ POBIELANA PIECYKI
MIEDZ W OTULINIE- KTÓRA SIĘ NIE WYPALA

CENA zł/kg
GOTÓWKA

21,00 – 23,00
19,00
15,00

ZŁOM MOSIĄDZU
MOSIĄDZ MO59 POPRODUKCJA
MOSIĄDZ OŁOWIOWY ŻÓŁTY
MOSIĄDZ OŁOWIOWY POBIAŁ
KRANY NIEROZEBRANE
MOSIĄDZ CHŁODNICE
MOSIĄDZ WIÓRY MO59, WIÓRY NIESORT

13,00
14,00
14,00
12,00
12,00
10,00

ZŁOM STALI STOPOWYCH
STAI CHROMONIKLOWA H18N9
STAI STOPOWA GARY WĘŹYKI

4,00
1,00

ZŁOM STALOWY N-10
ZŁOM STALOWY GRUBY
AKUMULATORY

0,60 - 075
0,80 - 0,85
2,00

godziny otwarcia: ponIEDZIAŁEK-piąTEK: 7.00 -16.00, sobota: 8.00-12.00

RODZAJ ZŁOMU

CENA zł/kg
GOTÓWKA

ZŁOM ALUMINIUM
ALUMINIUM ODLEWY do3%Fe

4,00

ALUMINUM PLASTYCZNE do2%Fe

4,00

ALUMINIUM FELGI

5,00

ALUMINIUM PROFILE CZYSTE

5,00

ALUMINIUM PROFILE KOLOROWE

4,50

ALUMINIUM BLACHY OFSETOWE

4,80

ALUMINIUM PUSZKI

3,00

ALUMINIUM CHŁODNICE

3,00

AL.+CU CHŁODNICE

7.00

CYNK

2,50

ZŁOM OŁOWIU
OŁÓW SUCHY
OŁÓW BITUMICZNY

2,50
2,50

GAZETA – MAKULATURA
KARTON – MAKULATURA

0,15
0,10

CENY ZE WZGLĘDU NA ILOŚĆ
MOŻNA NEGOCJOWAĆ !!!

RODZAJ ZŁOMU

REKLAMA

SKUP ZŁOMU I MAKULATURY

CENY NA DZIEŃ 02 11 2012

Łomianki, ul. Kasztanowa 8, tel. 22 751 17 37, 601 160 170
CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto | 1 i 4 strona+50%

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

