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zdecyduj
jak wydać

WYPRAWY
NA DWÓCH
KÓŁKACH

milion złotych

Jeśli chcesz wiedzieć jak skorzystać z prawa do proponowania wydatków budżetowych,
jak przygotować projekty lub pomóc przy opracowywaniu mechanizmów działania

>>> budżetu obywatelskiego w Łomiankach,

wejdź na stronę www.lomianki.org i zostaw swój adres email.
Dzięki temu poinformujemy Cię o postępach prac, zaprosimy do składania projektów,
zapytamy o opinię na temat proponowanych rozwiązań.
Zapraszamy także do współpracy organizacje pozarządowe,
Dołącz do nas i zacznij
urzędników i wszystkich mieszkańców Łomianek, którzy chcą
decydować w sprawach
kształtować swoje otoczenie.
inwestycji w Łomiankach!
Tworzymy grupę roboczą, która opracuje zasady działania budżetu
obywatelskiego w Łomiankach. Chcemy rozpocząć dialog pomiędzy mieszkańcami, organizacjami
działającymi w Łomiankach i urzędnikami, chcemy wspólnie ustalić mechanizmy działania budżetu
obywatelskiego w Łomiankach. Przyłącz się do nas i zacznij decydować o rozwoju Łomianek.
Janusz Skonieczny – koordynator inicjatywy

REKLAMA

Dołącz już dziś: www.lomianki.org

Gdy człowiek ma marzenia,
ma pasje, jest uparty,
to konsekwentnie, krok po kroku,
str. 3
realizuje swoje cele...

TWORZĘ BO...

Grupa twórczych kobiet
zajmujących się rękodziełem
artystycznym..

ŁOMIANKI W RZYMIE

str. 7

Grupa mieszkańców
uczestniczyła w uroczystościach
kanonizacyjnych...
str. 8

WielkanocnE JajKA Z UniĄ EuropejskĄ
w D ziekanowie B a j kowym

26 kwietnia ponad 130 osób – głównie dzieci – wzięło
udział w corocznym spotkaniu wielkanocnym w Dziekanowie Bajkowym.
W tym roku, oprócz już tradycyjnych i oczekiwanych zabaw i konkursów związanych ze świętami, wiodącym
tematem imprezy była Unia Europejska. Zorganizowano
konkurs plastyczny, konkurs wiedzy o UE, konkurs na najsmaczniejszy unijny wypiek :)
Najmłodszych najbardziej cieszyły poszukiwania 1000
słodkich jajek, a starszych sąsiedzkie pogawędki i grill.
Partnerami imprezy byli: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych, Świetlica Interaktywna iClub, Mazowiecki Port Lotniczy
Warszawa-Modlin Sp. z o.o., "Salon Manami" – Barbara Witkowska, Mark-Bud Kowalski i spółka,
3Topole Sp. z o.o., Sklep pływacki "Aqua-Sport" (ICDS), "Świeży Chleb" – Danuta Gosz.

Więcej zdjęć na: www.lomianki.info

E urowybory – Ł O M I A N K I – 2 5 ma j a 2 0 1 4
W maju 2014 r. mieszkańcy Unii Europejskiej wybiorą 751 posłanek i posłów (51. z Polski), którzy
na kolejne 5 lat zasiądą w ławach Parlamentu Europejskiego. Wybierając spośród 1279 polskich
kandydatów i kandydatek zastanówmy się na kogo
i dlaczego oddajemy swój głos.
Podobno Polska ma najniższą frekwencję spośród
wszystkich państw postkomunistycznych: średnio 45%
w wyborach parlamentarnych, a Polacy, będąc jednym
z najbardziej euroentuzjastycznych narodów w Europie,
nie chodzą na eurowybory. Dlaczego?

Czy wiesz że:
– w wyborach europejskich każdy głos ma znaczenie.
W 2009 roku aż pięciu posłów zostało wybranych różnicą zaledwie 1000 głosów.
– 52% młodych Polaków uważa, że ich głos liczy się
w UE, jednak tylko dla 34% wybory są dobrym sposobem na wyrażanie swoich poglądów.
Wybory w Łomiankach odbędą się w 14 okręgach wyborczych. Urząd Miejski powinien niebawem rozwiesić
obwieszczenia z podanymi adresami lokali wyborczych.
Informacje będą dostępne także na www.lomianki.info.

Czy Łomianki mogą być

atrakcją turystyczną?
Jak najbardziej i to nie ze względu na swoje wyjątkowe położenie między
Puszczą Kampinoską a Wisłą, ale na swoich utalentowanych mieszkańców.
Nie wszyscy wiedzą, że w Dąbrowie mieszka lub mieszkało wielu czołowych
artystów, malarzy, ceramików, konserwatorów, profesorów powojennej Akademii Sztuk Pięknych. Byli oni prekursorami nowych nurtów w sztuce współczesnej. Takie nazwiska jak Cybis, Dominik, Popielarczyk, Zakrzewski są nam
znane, ale czy znamy ich dzieła?
Pomysłem mieszkańców Dąbrowy jest stworzenie miejsca gdzie można by je
prezentować. Miejscem tym byłaby aleja parkowa powstała wzdłuż ul. Zachodniej na jej szerokim pasie zieleni, ciągnącym się od ul. Wiślanej aż po ul. Zieloną,
ok. 300 m.
Wyobraźmy sobie,
fantazyjnie wkomponowaną w zieleń
drzew i krzewów,
wyłożoną granitem
lub płytami, wijącą
się ścieżkę dla spacerowiczów. Gdzieniegdzie ławeczki, rząd
latarni parkowych
subtelnie oświetlających miękkim, przytulnym światłem otoczenie. W centralnym miejscu promenady wyeksponowane
dzieła naszych artystów, są też miejsca z informacją o ich biografii i twórczości.
Obok biegnie ścieżka rowerowa.
Pasaż ten mógłby być miejscem spotkań mieszkańców. W okresie świątecznym,
przepięknie ozdobiony rozświetlałby radośnie okolicę.
Jak wiadomo ul. Zachodnia będzie modernizowana, zakładana będzie sieć wodno-kanalizacyjna. Teraz jest idealny moment na tworzenie przyszłego wyglądu ulicy.
W projekt zaangażowali się wspomniani artyści i ich potomkowie, architekci, architekci krajobrazu oraz inni mieszkańcy Dąbrowy, którzy chcą, aby Łomianki były
najlepszym miejscem do życia. Lada chwila projekt będzie przedstawiony władzom Łomianek. Mamy nadzieję, że zostanie doceniony jako niesamowita szansa
na zaistnienie miasta na mapie ciekawych miejsc do odwiedzenia.
Aneta Szlupowicz
w imieniu wielu zaangażowanych w sprawę mieszkańców Dąbrowy

MIESIĘCZNIK

Ważne daty:
– do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy i wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą
składać pisemne wnioski do gminy o dopisanie do
spisu wyborców;
– do 23 maja wyborcy mogą uzyskać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu
pobytu w dniu wyborów (na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub elektronicznie);
– 25 maja odbędzie się głosowanie w godz. 7.00-21.00
Na podstawie: www.głosuj.org.pl

ARTYŚCI DĄBROWY

W dzieje Dąbrowy wpisało się wielu twórców: artystów malarzy,
architektów, projektantów i konserwatorów zabytków.
Jak liczne jest to grono chcemy uświadomić czytelnikom rozpoczynając w tym numerze
publikację swoistej antologii „Artystów Dąbrowy”. Zaczynamy od przedstawienia sylwetki,
bardzo dobrze pamiętanego przez mieszkańców, Władysława Popielarczyka, wielkiej
indywidualności i niezwykle barwnej postaci, który na początku lat 70-tych otworzył tu
swoją pracownię i praktycznie tu zamieszkał.
Aneta Szlupowicz, pomysłodawczyni, koordynatorka projektu

Władysław
Popielarczyk
1925-1987

Malarz i poeta zawsze otoczony przyjaciółmi i osobami,
które przyciągał siłą swojej osobowości. Barwna postać
Warszawskiej Starówki, gdzie w latach 1962–1964 wystawiał prace na murach Barbakanu, a od 1965 r. prowadził własną galerię na ul. Piwnej. Tam urządzał słynne
wernisaże swojej sztuki, które kończyły się happeningami z udziałem publiczności. Córka artysty wspomina, że
na wystawę jego prac każdy mógł wejść wprost z ulicy,
uciąć dyskusję z twórcami na temat sztuki, posłuchać
wierszy i piosenek. Był to dom otwartych drzwi – dom
pracy twórczej, znany jako Galeria Popielarczyka.
Studia malarskie rozpoczął w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Sopocie, kontynuował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie zrobił dyplom
u prof. Edwarda Kokoszko. Wszechstronnie uzdolniony,
uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne, współpracował ze znanymi architektami tworząc wystrój plastyczny w obiektach użyteczności kulturalnej
i publicznej: freski, mozaiki, płaskorzeźby, witraże.
Obrazy Popielarczyka przyciągają swoim niepowtarzalnym stylem: niespokojne i nerwowe,
szlachetne w kolorystyce, czasem zgaszonej, czasem zaskakującej jaskrawymi, kontrastowymi
zestawieniami barw. Tworzył cykle: malowane okna, Madonny współczesne, Macierzyństwo,
obrazy hexagonalne, cykl rysowanych listów. Inspirowała go ludzka głowa, „zaglądał” do jej wnętrza, tworzył przekroje, badał. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych
w Polsce i na świecie.

Katarzyna Rokosz, historyk sztuki

> > > > > więcej o artyście czytaj na: www.ciekawiludzie.lomianki.info
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WYPRAWY NA DWÓCH KÓŁKACH

3 wyprawy rowerowe po Europie, łącznie 5000 km, każda trwała ok. miesiąca, wiele przygód i setki wspomnień... Dla Macieja Dąbrowskiego,
Andrzeja Dąbrowskiego, Dawida Kalwasińskiego z Łomianek, Piotra Matusiaka z Izabelina i Michała Boguty z Warszawy – piątki przyjaciół, to sposób na spędzenie wakacji.
Co roku spełniamy swoje marzenie. Po wielu miesiącach przygotowań i oczekiwania na wakacje wsiadamy
na rower po to, żeby pojechać na kolejną wyprawę po
Europie, przeżyć nową przygodę, poznać nowych ludzi
i zobaczyć niesamowite miejsca, cieszyć się z każdego
dnia i mieć wiele wspaniałych wspomnień. W dużym
skrócie przedstawiamy historię i realizację naszych
trzech wypraw.
Wszystko zaczęło się cztery lata temu, kiedy chcieliśmy
w jakiś wyjątkowy i tani sposób spędzić wakacje. Wpadliśmy na pomysł, żeby pojechać gdzieś na rowerach. Przychodziły nam do głowy różne koncepcje – nad morze, na
mazury, w góry. W końcu jeden z nas wymyślił żebyśmy
pojechali do Chorwacji. Na początku ten pomysł wydawał się abstrakcją i nikt nam nie wierzył, że zdecydujemy
się pojechać aż tak daleko. Mimo to rozpoczęliśmy przygotowania do pierwszej wyprawy. Wyjęliśmy stare rowery z garażu i powoli zaczęliśmy kompletować sprzęt.
W ciągu miesiąca zjeździliśmy najfajniejsze trasy rowerowe w okolicy Łomianek, między innymi trasy rowerowe

w Kampinosie, okolice Palmir, trasę rowerową z przeprawą promem przez Wisłę,
wycieczki w okolice Legionowa, Nowego
Dworu i Zalewu Zegrzyńskiego.
W końcu nadszedł czas, kiedy w trójkę (Maciek, Andrzej i Piotrek) wsiedliśmy na rowery i pojechaliśmy na
dworzec, żeby stamtąd dotrzeć pociągiem do Bratysławy,
a dalej rowerami do Chorwacji. Po 10 dniach pedałowania w upale i spania w namiocie w dziczy dojechaliśmy
nad Adriatyk, gdzie odpoczywaliśmy 5 dni, a następnie
ruszyliśmy w drogę powrotną. Codziennie mieliśmy
nowe przygody, poznawaliśmy nowych ludzi i zwiedzaliśmy nowe, bardzo ciekawe miejsca. Ludzie z miasteczek
leżących na naszej trasie częstowali nas wodą, rozmawiali o naszej podróży i doradzali możliwości wyboru
trasy na następny dzień. Ta pierwsza wyprawa była dla
nas bardzo ważna, ponieważ nie wiedzieliśmy co nas
czeka po drodze i jak się do niej odpowiednio przygotować. Jechaliśmy na nieprzygotowanych rowerach, bez
dokładnego planu. Po powrocie do domu wiedzieliśmy
jednak jak spędzimy następne wakacje. Nauczeni doświadczeniem, wiedzieliśmy też jak
się lepiej przygotować do kolejnej wyprawy.
Zaczęliśmy od złożenia nowych rowerów i kupna odpowiednich strojów rowerowych oraz
skompletowania sprzętu kempingowego, którego nam rok wcześniej brakowało. Na naszą
drugą wyprawę pojechaliśmy wybrzeżem Adriatyku przez Albanię, Czarnogórę i Chorwację.
Do naszej trójki, która brała udział w pierwszej
wyprawie, dołączył Michał. Droga była bardzo
trudna, ponieważ jechaliśmy w upale i po górzystym terenie wybrzeża morza Adriatyckiego. Zdecydowaliśmy się kilka razy podróżować
nocą, żeby było chłodniej i nie męczyć się w 40
stopniowym gorącu. Każdy z nas przechodził
kryzys, ale dzięki wsparciu kolegów wszyscy
dojechaliśmy do samego końca. Największe wrażenie zrobiła na nas Albania i życzliwość ludzi tam mieszkających oraz noclegi
w małych, skalistych zatoczkach. Piękne są także widoki w Czarnogórze.

Rok temu postanowiliśmy przejechać Rumunię. Dodatkowo udało nam się uzyskać sponsora – Decathlon
Targówek. Do naszego grupy dołączyła jeszcze jedna
osoba, Dawid. Nasz team otrzymał nazwę i od tego
momentu nazywamy się CYCLE POLAND. Decathlon
wyposażył nas w profesjonalny i lekki sprzęt, który przydaje się na tego typu wyprawach, oraz kolarską odzież,
na której widnieje flaga Polski i nazwa naszego Teamu.
Zdecydowaliśmy się pokonać trasę Transforarską. To był
prawdziwy sprawdzian dla nas. Trzydziestopięcio kilometrowy podjazd, miejscami o bardzo dużym nachyleniu i do tego ciężar sakw ważących ok. trzydzieści kg,
spowodowały, że ten kawałek trasy pokonywaliśmy cały
dzień. Ale było warto dla widoków i noclegu w namiocie
na szczycie góry mierzącej ponad 2000 m n.p.m. Potem
nastąpił siedemdziesięcio kilometrowy zjazd i droga
w kierunku Bukaresztu, gdzie spędziliśmy trochę czasu na
zwiedzaniu. Kolejnym etapem wyprawy była delta Dunaju. Wypożyczyliśmy łódź i przez cały dzień podziwialiśmy
dzikie rozlewiska tej rzeki. Po spędzonych tam dwóch
dniach rozpoczęliśmy ostatni etap podróży, w którym
trasa przebiegała wzdłuż Morza Czarnego aż do granicy Rumuńsko-Węgierskiej, gdzie zatrzymaliśmy się na
kilkudniowy wypoczynek w miejscowości Vama Veche.
Obecnie mamy początek maja, ale my wszyscy czekamy niecierpliwie na wakacje i powoli planujemy następną wyprawę. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku
nasza trasa będzie prowadziła przez Albanię, Macedonię
i Grecję.
Wszystkie te wyprawy to wynik naszej pasji. Za
każdym razem udowadniamy sobie, że można dojechać na rowerze w wiele ciekawych miejsc i co roku
podwyższamy sobie poprzeczkę. Wiemy, że gdy człowiek ma marzenia, ma pasje, jest uparty, to konsekwentnie, krok po kroku, realizuje swoje cele,
i może przeżyć naprawdę bardzo fajną przygodę.
Za każdym razem kiedy wracamy, możemy cieszyć się
z naszego sukcesu, możemy powiedzieć z uśmiechem,
że znowu się udało...
Maciej Dąbrowski

Więcej wspomnień i opowieści z wypraw rowerowych „Podróżników z Łomianek”
będzie można wysłuchać już 21 maja 2014 r. o godz. 19.00 w LEMON TREE (ul. Zachodnia 38)

SCORPION REAKTYWACJA

Stało się. Matki chowajcie swoje piękne córki do piwnicy – reaktywował się w Łomiankach
klub motocyklowy SCORPION.
Skorpioniarze od lat wywierali
wpływ na rock’n’rollową część
mieszkańców naszej małej ojczyzny. Ale do rzeczy, postarajmy się wyjaśnić tym, którzy
nie wiedzą co to za ekipa.

Klub powstał w 1967 r. w Warszawie za sprawą braci Stankiewicz,
co czyni go najstarszym, działającym klubem motocyklowym
w Polsce. Od zawsze był związany z szybkimi motocyklami.
Skorpioniarze kolegowali się
z harleyowcami, ale sami jeździli
na „anglikach”, a potem na „japończykach”.

Klub organizował zloty. Panowie
palili gumę i nie tylko. Szybciej
i szybciej. Jedno jest pewne,
to była zawsze paczka wesołych facetów na niesamowitych
maszynach, przyprawiających
wszystkie młode panie o szybsze bicie serca.
Klub w latach dziewięćdziesiątych jeszcze organizował zloty
i był dość aktywny. Później ograniczał się jedynie do małych
imprez w kameralnym gronie
oraz indywidualnych inicjatyw.
Scorpion próbował swoich sił
w sporcie motorowym. Grono
znajomych spotykało się regularnie we czwartki to tu, to tam.
Na początku w „Lenie”, potem
różnie bywało. Teraz najczęściej
siedzą w „Lemonie”.

Ale pewnego dnia wydarzyła się
rewolucja. Pewien samotny motocyklista przeprowadził się do
Łomianek i po pewnym czasie
zaczął szukać w necie informacji
o klubie motocyklowym. Chciał
się zapisać. Znalazł tylko info o
Scorpionie. Poświęcił dużo czasu
i pozbierał wszystkich. Odnalazł
Stankiewiczów i nakłonił resztę
do reaktywacji. Obecnie Klub
ma statut, zarząd oraz prawie 30
członków i właśnie przygotowuje
się do swojego kolejnego zlotu.
Przyglądajmy się dobrze motocyklom, kurtkom i kaskom
i szukajmy znaku Scorpiona.
Wtedy dowiemy się kim są
i czego chcą od życia. Skorpioniarze są wśród nas.
Michał Naftyński

Z pasji do motocykli: www.klubskorpion.pl
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Przemilczany aspekt trasy S7 – Dziekanów Polski
W świetle intensywnej kampanii i spotkań z mieszkańcami prowadzonych na
przestrzeni ostatnich miesięcy przez Stowarzyszenie Łomianki Razem i Burmistrza
Tomasza Dąbrowskiego, a dotyczących
przebiegu tras komunikacyjnych rangi
krajowej przez miasto i gminę Łomianki,
zupełnie niezrozumiałym jest pominięcie
i przemilczenie przez urząd kwestii budowy
„Węzła Sadowa” (Wariant II projektowanej

trasy S7), który zakłada budowę rozjazdów
na terenie sołectwa Dziekanów Polski. Rozjazdy te mają zająć w sumie 12 ha ziemi rolnej po obu stronach ulicy Kolejowej.
Wariant II trasy S7 został wprawdzie
początkowo uznany przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska za najkorzystniejszy i zatwierdzony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia
6 maja 2009 r. (RDOŚ-14-WOOŚ-II-BP-

6613-002/08). Decyzja ta została jednak
uchylona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia
24 października 2011 r. (sygn. akt IV SA/Wa
870/11). Sąd wskazał na szereg uchybień
decyzji środowiskowej, a najpoważniejszym
zagrożeniem przy tego typu inwestycjach,
jest możliwość zaistnienia „zmian stosunków wodnych”. W przypadku takich zmian
może dojść do ograniczeń wielkości prze-

pływu w wodach podziemnych terenów
przyległych, odwodnienia lub podtopienia
terenu. Natomiast jakich działań możemy
się spodziewać ze strony Inwestora, czyli
GDDKiA? Otóż, w uchylonej decyzji z dnia
6 maja 2009 r. na realizację wariantu II, w
uzasadnieniu czytamy: „Stosownie do art.
56 ust. 4 pkt. 1 POŚ na Inwestora (GDDKiA)
nałożono obowiązek analizy po-realizacyjnej (…). Analiza wykonana będzie w terminie po upływie 1 roku od dnia oddania
obiektu do użytkowania (…)”. „W sytuacji,
w której standardy w środowisku nie będą
mogły być dotrzymane, należy podjąć działania mające na celu utworzenie obszaru
ograniczonego użytkowania”.
Konkludując: jeżeli nastąpi zmiana stosunków wodnych na terenach w Dziekanowie Polskim, może dojść do odwodnienia
terenu lub podtopienia, a w konsekwencji do
utworzenia wspomnianego obszaru ograniczonego użytkowania, czyli obszaru nie nadającego się ani do celów budowlanych, ani
też rolnych. Taka sytuacja miała miejsce przy
budowie obwodnicy Radzymina.
Obszar sołectwa Dziekanów Polski nie jest
objęty planami zagospodarowania przestrzennego, więc jest to ziemia rolna. Przy
budowie dróg krajowych, zastosowanie ma

Koalicja wokół budżetu obywatelskiego
Budżet obywatelski gości na łamach miesięcznika
Lomianki.info od kilku miesięcy, jednak nadal stanowi swoiste terra incognita dla wielu osób i instytucji.
Zresztą nie tylko w Łomiankach, bo jak wynika z wypowiedzi autorów raportu „Budżet obywatelski w Polsce”1, jest
to hasło tyleż popularne, co wieloznaczne i w wielu przypadkach niezrozumiałe. Jest jednak nadzieja, że stanie się nam
ono bliższe dzięki akcji Fundacji im. Stefana Batorego i koalicji Masz Głos Masz Wybór, oraz rodzącej się społecznej
inicjatywie wokół tej sprawy w Łomiankach.
A że „nie od razu Kraków zbudowano”, to i przygotowanie
oraz wprowadzenie budżetu obywatelskiego musi trwać.
Samo posługiwanie się hasłem „budżet obywatelski”,
przywoływanie tej nazwy podczas różnych wystąpień nie
spowoduje, że budżet Gminy zamieni się w budżet obywatelski. Do tego potrzeba czasu i wspólnej pracy.
Dla przypomnienia, budżet obywatelski to proces,
podczas którego mieszkańcy decydują na co wydana zostanie konkretna, wydzielona część budżetu gminy (np.
1% dochodów). Odbywa się to w kilku, wcześniej uzgodnionych, etapach.
W uproszczeniu może to np. wyglądać tak:
– pomysły na inwestycje lub inne wydatki składane są
przez mieszkańców;
– zgłoszone wnioski publikowane są na stronach internetowych i w gazetach, aby wszyscy zainteresowani
mogli się z nimi zapoznać;
– organizowane są debaty i prezentacje pomysłów;
– zwieńczeniem procesu jest wybór najlepszego pomysłu spośród wszystkich propozycji, dokonywany przez
mieszkańców w drodze np. głosowania internetowego
lub bezpośredniego.
Podstawą działania są wspólnie określone, jasne i znane wszystkim zasady postępowania. Efektem procesu
jest wpisanie wybranych zadań do budżetu Gminy.
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Spotkanie z Fundacją Batorego

Żeby przybliżyć hasło budżetu obywatelskiego (BO), opisać na czym polega, jak się do niego przygotować, oraz
żeby rozwiać wątpliwości i odpowiedzieć na pojawiające
się pytania radnych, członków rad osiedlowych i sołeckich, na początku kwietnia zorganizowane zostało spotkanie z ekspertem Fundacji Batorego, panem Dariuszem
Kraszewskim. Miało ono pokazać, że wokół idei i hasła BO
można zbudować coś wspólnego, pozytywnego, zmierzającego do „uspołecznienia procesu tworzenia budżetu”.
Całe spotkanie zostało umieszczone na portalu www.lomianki.info. Są tam również dostępne wcześniejsze artykuły dot. tej tematyki. To, co przeplata się w każdej wypowiedzi, a przede wszystkim w wystąpieniu pana Kraszewskiego to hasło, że budżet obywatelski łączy a nie dzieli, przybliża samorząd mieszkańcom i tworzy zręby wspólnoty.
Mając świadomość do czego powinniśmy dążyć, z dużą
przykrością wysłuchałam wypowiedzi Piotra Rusieckiego, zastępcy burmistrza, który podczas dyskusji z
radnymi o zmianach w budżecie posunął się do stwierdzenia: „to jest budżet obywatelski, oczywiście, jeszcze
bez procedury, mam nadzieję, że tą procedurę uda się
wprowadzić i chociaż część tych kompetencji Państwu
się da odebrać...”. To zdanie skierowane do rady miejskiej
świadczy o kompletnym niezrozumieniu idei budżetu
obywatelskiego. Proszę, abyśmy niczego nikomu nie
odbierali, bo budżet obywatelski nie służy do zabierania,
nie polega na eskalowaniu konfliktu i nie tego potrzeba Łomiankom! Budżet obywatelski powinien pomagać
wypracowywać kompromisy i być przestrzenią do prawdziwej debaty na równych dla każdego prawach.
Jak się okazuje budżet obywatelski wprowadziło już ponad 70 miast i gmin w Polsce. W tym roku będzie ich jeszcze więcej. Czy idea ta ma szansę na rzeczywiste zakorzenienie w Łomiankach?

Powstaje koalicja

Po spotkaniu z ekspertem Fundacji Batorego kilka osób
zainteresowanych wprowadzeniem BO w naszej Gminie
postanowiło powołać nieformalną grupę roboczą, która
działałaby na rzecz BO w Łomiankach. Zobaczymy co z tego wyniknie, jak dużo osób i organizacji zainteresuje się
udziałem w pracach tej grupy, no i czy idea BO w Łomiankach nie zostanie wypaczona, źle zrozumiana, czy użyta
do celów zupełnie odmiennych od tych prawdziwych.
Na razie warto obejrzeć wystąpienie pana Dariusza
Kraszewskiego z Fundacji im. Stefana Batorego, dostępne na www.lomianki.info i wejść na nową stronę:
www.budzet.lomianki.org
Sylwia Maksim-Wójcicka
1) Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski „Budżet obywatelski w Polsce”,
Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.

ZOBACZ WIĘCEJ:
www.obywatelski.lomianki.info

POLEMIKA / OPINIE
tak zwana „specustawa”, za pomocą której
następuje wywłaszczenie właścicieli terenów
objętych inwestycją. Specustawa wprowadziła nowy rodzaj decyzji administracyjnej:
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
(ZRID), znacznie przyśpieszającej uzyskiwanie zgody na rozpoczęcie budowy. Najważniejszym punktem specustawy jest założenie,
że z dniem, w którym decyzja ZRID staje się
ostateczna, nieruchomości przewidziane do
wywłaszczenia pod budowę drogi stają się
z mocy prawa własnością Skarbu Państwa.
Właściciele muszą je wydać z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Jeżeli Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego zostanie uchwalony dla terenów Dziekanowa Polskiego to zgodnie z
ustawą o planowaniu przestrzennym, art.
36, „Jeżeli (….) korzystanie z nieruchomości
lub jej części jest ograniczone” lub niemożliwe, to właściciel może żądać odszkodowania
lub wykupu nieruchomości, w tym wypadku
od Skarbu Państwa. W przeciwnym razie,
jeśli teren nie jest objęty planem przestrzennym, to wywłaszczeni rolnicy otrzymają
tylko rekompensatę za ziemię rolną przejętą
pod trasę S7 (5-10 zł za m2), zaś za ewentualne „obszary ograniczonego użytkowania”
nie otrzymają żadnego odszkodowania.

Mając na uwadze powyższe fakty, jak
mieszkańcy Dziekanowa Polskiego mają
rozumieć niechęć urzędu gminy i burmistrza
Tomasza Dąbrowskiego do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na tych terenach? W maju
2012 r. Rada Miejska przyjęła stosowne
uchwały, a plany przestrzenne można procedować równolegle z trwającą zmianą
studium. 7 kwietnia 2014 r. Sołtys i Rada
Sołecka Dziekanowa Polskiego złożyła do
Pana Tomasza Dąbrowskiego uchwałę sołecką wraz z wnioskiem, wyrażającą wolę
mieszkańców, aby przeznaczyć część funduszy z tzw. „wolnych środków” na przygotowanie planów przestrzennych. Niestety, Pan
burmistrz Tomasz Dąbrowski zlekceważył
prośbę mieszkańców, gdyż w dniu 11 kwietnia na stronie internetowej Urzędu Gminy
zamieścił swoje wnioski do budżetu, pomijając Dziekanów Polski. Nasuwają się więc pytania: W czyim interesie jest nieuchwalanie
planów zagospodarowania przestrzennego
w Dziekanowie Polskim? Kto zyskuje na blokowaniu tych terenów?
Elżbieta Podolska
Radna Rady Miejskiej
w Łomiankach

portal LOMIANKI.INFO
dołączył do akcji
Portal LOMIANKI.INFO przyłączył się do ogólnopolskiego programu „Masz głos,
masz wybór”, którego organizatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego. Celem
programu jest „zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne. Przekonanie ich, że udział w sąsiedzkiej inicjatywie bądź w lokalnych konsultacjach jest
równie ważny, jak podejmowanie odpowiedzialnych i świadomych decyzji w czasie
wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego”.
W tym roku, w ramach akcji, przedstawiciele miast i gmin
z całej Polski biorą udział w inicjatywach służących społeczności lokalnej. Portal LOMIANKI.INFO będzie realizował zadanie „Głosuj świadomie”.
25-27 kwietnia 2014 r. w Falentach pod Warszawą odbyło się
pierwsze szkolenie uczestników projektu. Wziął w nim udział także nasz przedstawiciel.
Rok 2014 jest rokiem wyborów: europejskich, parlamentarnych
oraz samorządowych. Skupimy się na wyborach samorządowych.
Świadomy wybór, to decyzja oparta na informacjach – wyborca ma prawo wiedzieć kim jest kandydat, jakie doświadczenie posiada, jakie ma poglądy, itp.
Najpierw chcemy poznać najważniejsze potrzeby mieszkańców Łomianek, które
później skonfrontujemy z programami wyborczymi kandydatów. Sprawdzimy
jakie działania chcą podjąć nasi samorządowcy jeśli zostaną wybrani.
Zdobytą wiedzą będziemy dzielić się z mieszkańcami, zachęcając do świadomego
wyboru, a nie wybierania na podstawie zdjęć na plakacie. Tak, aby głosowanie przestało być loterią, przypadkowym wyborem, a stało się przemyślaną decyzją, poprzedzoną zdobytą wiedzą o preferowanych przez siebie kandydatach.
Liczymy na dobrą współpracę z komitetami wyborczymi oraz kandydatami. Mamy
nadzieję, że podzielą się z nami swoimi programami, skorzystają z możliwości dotarcia do wyborców i przekonania do swoich programów.
/am.
Realizacja działania „Głosuj świadomie” jest monitorowana
przez Stowarzyszenie 61 m.in. poprzez serwis obywatelski
www.mamprawowiedziec.pl.

Szczegóły akcji „Masz głos, masz wybór” – www.maszglos.pl
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Bohaterowie
na rondzie pod Auchanem
Rondo przy hipermarkecie Auchan samorządowcy chcą nazwać imieniem Bohaterów Ziemi Łomiankowskiej, a ten mały skwerek przy Urzędzie Miasta ma być Placem Żołnierzy Wyklętych. Naprawdę! Mam apel
do szanownych łomiankowskich kombatantów: tylko Wy możecie powstrzymać burmistrza i radnych!
Do porządku obrad sesji Rady Miejskiej dn. 8 maja wniesiono projekty
nadania nazw rondom, które powstały na ul. Brukowej w związku z budową hipermarketu Auchan. Pierwsze rondo (patrząc od strony wiaduktu)
ma nosić imię Bohaterów Ziemi Łomiankowskiej, a dwa następne (przy ul.
Długiej i Akacjowej) – st. strzelca Czesława Sikorskiego i kaprala Zygmunta Lipskiego – dwóch, związanych z Dąbrową Leśną, zmarłych niedawno
kombatantów AK. W porządku obrad znalazł się też projekt nadania małemu skwerkowi przy ul. Warszawskiej (obok budynku Urzędu Miasta) nazwy
„Plac Żołnierzy Wyklętych”. Warto dodać (bo może nie wszyscy zauważyli),
że jakiś czas temu nazwano rondo pod wiaduktem Brukowa/Kolejowa imieniem Kompanii Młodzieżowej AK. Czy ktoś je tak nazywa?
To już kolejne podejście do „patriotycznego” zagospodarowania nowych
rond. Uczestnik jednej z internetowych grup dyskusyjnych w komentarzu
do tego projektu napisał: „Kolejna część walki o Cmentarz-Łomianki. Czy
ktoś ma w tym jakiś interes żeby było smętnie, z nadęciem?”.
Trudno polemizować z chęcią zachowania w pamięci ludzi walczących
o wolność Polski. Ale na pewno nazywanie skwerku o promieniu 5 metrów
szumnym określeniem „plac miejski” (tak go określono w projekcie uchwały) i nadanie mu imienia Żołnierzy Wyklętych raczej tej pamięci dobrze nie
służy. A jaki ma sens informowanie ludzi jadących do Auchan, że skręcają
właśnie z ronda Bohaterów Ziemi Łomiankowskiej? Czy ktokolwiek tę nazwę zapamięta i będzie jej używał? Czy nie wzbudzi to raczej ironicznych
komentarzy?
Co jak co, ale akurat te „komunikacyjne” nowe rondka przy Brukowej
i skwerek przy Urzędzie Miasta spełniają wszystkie warunki, by nazwać je
(jeśli w ogóle nazywać) bezpretensjonalnie i „na luzie”. Może np. nazwę wyłonić w wyniku plebiscytu wśród uczniów łomiankowskich szkół (promując przy okazji zainteresowanie sprawami lokalnymi) albo zostawić nazwę
„Skwerek przy Urzędzie” – każdy by wiedział, o co chodzi, a to w nazwie ulic
i placów jest przecież najważniejsze.
Przysłuchiwałem się kiedyś ciekawej dyskusji. Ktoś z oburzeniem mówił, że to skandal i brak szacunku dla Polaków poległych w wojnach, że
dzieci jeżdżą na deskorolkach w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza,
a wszystkich mających inne zdanie określał mianem komucha i nie-Polaka.
W pewnym momencie zaproszony do rozmowy kombatant, uczestnik powstania warszawskiego, powiedział tak: „Ja nie walczyłem o to, by na zawsze
zamknąć świat na czarną pieczęć wojennej traumy i do końca życia być jej
strażnikiem. Walczyłem o normalne życie w normalnej Polsce. Gdy patrzę
na te dzieci jeżdżące po Placu Piłsudskiego na deskorolkach i słucham ich
beztroskiego śmiechu, gdy widzę zakochanych całujących się na ławce
w Ogrodzie Saskim, to właśnie wtedy czuję, że moje cierpienia i rany miały
głęboki sens i jestem pewny, że moi koledzy, którzy wtedy zginęli, patrząc
dziś na to z nieba, też się uśmiechają. Bo znałem ich dobrze, przegadaliśmy wiele godzin i wiem, że my walczyliśmy nie o fasadowy patriotyzm, nie
o życie na cmentarzu w cieniu wojny, ale o dobrą, radosną przyszłość naszych dzieci i wnuków”.
Jestem pewny, że łomiankowscy kombatanci walczyli o to samo. Dlatego
zwracam się do nich z apelem, by też – w imię właśnie tej walki – zadbali
o równowagę między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, by przeciwdziałali fasadowemu patriotyzmowi, który na pewno dobrze nie służy
pamięci historycznej. Panie i Panowie, jesteście zbyt wielcy i przeżyliście
zbyt wiele, by teraz dać się pogrążyć w jakichś żałosnych, doraźnych przepychankach.
A nawiasem mówiąc, czy w Łomiankach, tak jak w innych miastach, nie
powinno być czegoś w rodzaju komisji nazewnictwa (składającej się z ludzi
reprezentujących różne środowiska), która rekomendowałaby Radzie Miejskiej nazwy ulic i placów?
Juliusz Wasilewski
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KOLEJNY MARKET
WBREW WOLI MIESZKAŃCÓW

W dniu 16 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Planowania przy Radzie Miejskiej. Jednym z tematów
omawianych na spotkaniu była realizacja inwestycji budowy marketu Netto w Lasku Brzozowym, w kwadracie
ulic Krzywa/Podleśna/Warszawska, na osiedlu Łomianki Górne.
Wjazd do marketu jest zaplanowany od wąskiej,
spokojnej, willowej ulicy Podleśnej – naprzeciwko
znajdujących się tam domów będą się odbywały
nocne dostawy do sklepu Netto. Ta inwestycja została uznana przez Urząd Miasta i Gminy i Łomianki za
nieuciążliwą i znajdującą się w pierzei ulicy Warszawskiej, a więc zgodną z zapisami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego – taką opinie wydał Urząd w dniu 21 maja 2013 roku w odpowiedzi na
zapytanie inwestora.
Podczas spotkania zostały przedstawione poważne
nieścisłości w dokumentacji związanej z inwestycją,
a także propozycje rozwiązania problemów.
Bulwersuje mieszkańców fakt, że przedstawiciele
Urzędu stwierdzili na zebraniu mieszkańców Osiedla
Lomianki Górne w dniu 18 marca 2014 r., że o niczym
nie wiedzieli. Nie wiedzieli o tym, że rok wcześniej
złożono do naszego Urzędu zapytania dotyczące
budowy piątego na ulicy Warszawskiej wielkopowierzchniowego marketu. Nie wiedzieli przez cały
2013 rok, że pracownicy Urzędu wydają interpretacje,
wnioski, decyzje, pozwolenia i opinie dotyczące planowanej inwestycji – „w imieniu Burmistrza Łomianek”, na
blankietach z nagłówkiem „Burmistrz Miasta i Gminy
Łomianki". Nie wiedzieli o planowanej inwestycji nawet
wtedy, gdy pozwolenie na budowę marketu zostało

planem zagospodarowania przestrzennego i wzywając inwestora do zagospodarowania działki zgodnie
z zapisami planu miejscowego. Inwestor w odpowiedzi
przedłożył Starostwu pismo
Referatu Geodezji, o którym
mowa powyżej, stwierdzające, że projekt według Urzędu Miasta i Gminy Łomianki nie stoi w sprzeczności
z mpzp. Starostwo więc projekt zatwierdziło.
Należy zauważyć, że Urząd
Gminy nie był zobowiązany
do wydawania takiego pisma,
zrobił to z niewiadomych przyczyn. Dodać należy, że projekt
stoi w sprzeczności z mpzp,
bo plan przewiduje usługi
handlowe nieuciążliwe w
pierzei ulicy Warszawskiej,
podczas gdy nie można nazwać supermarketu z planowanym wjazdem samocho-

ją. W naszej sprawie jedno nieprzemyślane (?) pismo
spowodowało problemy dla inwestora, zatargi między
mieszkańcami a Urzędem, zagrożenie dla spokojnej
egzystencji właścicieli okolicznych Nieruchomości i potencjalne szkody finansowe po stronie mieszkańców.
Mieszkańcy złożyli na ręce Komisji Planowania
przesłane do Urzędu Gminy w styczniu 2014 r. i leżało
wniosek o ponowne rozpatrzenie kwestionowanych
tam przez 2 tygodnie czekając na uprawomocniedecyzji łomiankowskiego Urzędu, a na ręce Burminie decyzji. To był czas na poinformowanie radnych,
strza wniosek o weryfikację całej
Komisji Planowania, czy Zarządu Osiedla
dokumentacji i unieważnienie jej
Łomianki Górne; czas na konsultacje,
Pisanie czy sugerowanie jakichkolwiek nieprawidłowości jest zwykłym nadużyciem. To
w punktach, na które zwrócili uwanegocjacje i planowanie zastępczych
działanie opozycji, za pomocą subiektywnych mediów, ma na celu jedynie powielanie
gę prawnicy. Czekamy.
rozwiązań; czas na prostowanie decyzji
nieprawdy. Wcześniej podobnie było w przypadku Domu Kultury czy w trakcie poprzedmłodych i być może niedostatecznie zonich komisji planowania. Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Miejskim w obecnej
Czekamy czy Burmistrz Dąbrowrientowanych pracowników.
kadencji zarówno przez RIO czy NIK kończyły się zawsze wynikiem pozytywnym. Co zaski wypełni swoje zobowiązania
W obecnej chwili sprawa jest bardzo
przecza wszelkim twierdzeniom o jakichkolwiek nieprawidłowościach.
wyborcze z 2010 roku, że jest twartrudna do rozwiązania, gdyż Budner
W tym konkretnym przypadku Urząd Miejski w ogóle nie jest stroną a pozwolenie na
dzielem i doprowadzi do rozwoju
Investment otrzymawszy wszelkie
budowę dla przedmiotowej inwestycji zostało wydane zgodnie z prawem przez StaroŁomianek w konsultacji ze społezgody/decyzje/interpretacje/opinie
stę Warszawskiego Zachodniego. Decyzje wydano na postawie miejscowych planów
czeństwem. Czy Burmistrz udoUrzędu Miejskiego w Łomiankach
zagospodarowania przestrzennego przygotowanych i uchwalonych w 2008 roku przez
wodni mieszkańcom, że jako oso(których prawidłowość jest kwestioówczesną Radę Miejską a więc w poprzedniej kadencji, kiedy w Łomiankach rządził burba legitymująca się mandatem ze
nowana) – otrzymał na ich podstawie
strony mieszkańców stoi po stroprawomocne pozwolenie na realizację
mistrz PO wraz z radnymi z tego ugrupowania.
nie prawa i dobra łomiankowskiej
inwestycji ze Starostwa.
Wydane uzgodnienia Urzędu w tej sprawie wynikają z zapisów obowiązującego planu.
społeczności i unieważni decyzje
Starostwo na pewnym etapie proceObowiązujący plan z 2008 roku na tym terenie dopuszcza śródmiejską zabudowę usłuswoich pracowników?
dowania dokumentacji wezwało inwegowo handlową i budowę obiektów handlowych o powierzchni do 2000 m2.
Iwona Bajek
stora do usunięcia braków wskazując
Piotr Rusiecki
Wiceprzewodnicząca Zarządu
na niezgodność jego sposobu zagoWiceburmistrz Łomianek
Osiedla Łomianki Górne
spodarowania działki z miejscowym
dów dostawczych od
strony małej willowej
uliczki nieuciążliwym.
Tu należy zauważyć,
że każdy inwestor marzyłby o otrzymaniu takiego potwierdzenia od Urzędu
Gminy czy Urzędu Dzielnicy – w praktyce jest jednak
tak, że inwestorzy takich potwierdzeń nie otrzymu-

VIDEO Z POSIEDZENIA KOMISJI RM ORAZ DOKUMENTY

ZOBACZ na www.viDeo.lomianki.info
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...zobacz na www.video.lomianki.info

TWORZĘ BO...

www.facebook.com/TworzeBo

„Tworzę Bo…” to grupa kobiet zajmujących się twórczością artystyczną. Spotkały się, zorganizowały
i od kilku miesięcy regularnie spotykają, by poznać się lepiej, dzielić wiedzą, umiejętnościami
i wzajemnie inspirować. Tworzą ozdoby z filcu, torby, szale, biżuterię, ceramikę, plotą koszyki z papierowej
wikliny, malują na szkle, szyją, haftują i nie tylko. Dały się poznać przy okazji wielkanocnego kiermaszu,
na którym wystawiały swoje prace i który same zorganizowały w restauracji Lemon Tree.
O inicjatywie, genezie jej powstania i planach na przyszłość opowiedziała nam jedna z członkiń grupy –
Agnieszka Osińska.

„Tworzę Bo…” to nieformalne stowarzyszenie twórczych kobiet, które zajmują się
szeroko pojętym rękodziełem artystycznym, ale jak najbardziej jesteśmy otwarte
na twórczych panów i serdecznie zapraszamy ich do naszego grona.
Idea powołania naszej grupy urodziła się
podczas kiermaszu Bożonarodzeniowego
zorganizowanego w restauracji LEMON
TREE w grudniu 2013 roku. Wtedy nawiązały się pierwsze znajomości i rozmowy
z Paniami, które prezentowały tam swoje
rękodzieło. W atmosferze śmiechu i radości rozmawiałyśmy, że warto by się było
jakoś zjednoczyć i zacząć coś wspólnie
tworzyć. Długo nie musiałyśmy czekać,
z inicjatywą wyszła nasza koleżanka Elżbieta Juźwiak, założycielka Uniwersytetu
III Wieku w Łomiankach, która zorganizowała dla nas spotkanie. I tak zaczęła się
nasza przygoda z „Tworzę Bo…”. Okazało
się, że jesteśmy nie tylko bardzo kreatywne, twórcze, ale także mamy dużo inspirujących pomysłów na różnorakie działania.
Nie ukrywam, że „Tworzę Bo…” traktuję
jak własne „dziecko”, gdyż zawsze marzyłam, aby zebrać grupę osób„pozytywnie zakręconych”, zajmujących się różnorodnymi
formami działań artystycznych i wspólnie
zacząć coś tworzyć. Moje koleżanki mają
podobne podejście, dlatego się wspaniale
dogadujemy i chcemy razem działać.
Ideą naszej grupy jest działalność społeczna, która zachęci i zmobilizuje lokalną
społeczność do kreatywnego spędzania
czasu wolnego. Chciałybyśmy stworzyć
miejsce, gdzie będziemy nie tylko mogły
prezentować nasze wyroby, ale przede
wszystkim zarażać wszystkich pasją tworzenia, dzielić się swoimi doświadczeniami i przede wszystkim razem coś tworzyć.
Naszym celem jest, aby była to działalność
międzypokoleniowa, aby zarówno starsi

mieszkańcy, jak i młode pokolenie oraz
dzieci, całe rodziny mogły znaleźć coś dla
siebie.
Lemon Tree jest naszym „dobrym duchem”. Wspaniali, otwarci, serdeczni właściciele tego wyjątkowego miejsca, Aneta
i Artur Szlupowicz, przygarnęli nas pod
„swój dach”. Dzięki czemu mamy wspaniałe zaplecze do przeprowadzenia różnych
akcji animacyjno-kulturalnych, a to bardzo
dużo dla nas znaczy. Jesteśmy otwarte na
każdą inicjatywę i formę działania. Włączamy się z ochotą i zaangażowaniem w akcje
charytatywne m.in. na rzecz dzieci.
Mimo tego, że każda z nas jest inna,
każda jest indywidualnością, dzielą nas
także różnice wieku, potrafimy się fajnie
zjednoczyć i wspólnie działać na rzecz
naszej sprawy. Pokazał to ostatni kiermasz
wielkanocny, połączony z akcją-animacją
„Rodzinne Jajo”.
Bardzo nam zależy, aby „Tworzę Bo…”
było kojarzone nie tylko z kiermaszami
rękodzielniczymi, ale przede wszystkim
z twórczą działalnością, na rzecz lokalnego środowiska i nie tylko.
Jesteśmy otwartą grupą, zapraszamy
do nas wszystkie osoby, które nie tylko
same tworzą rękodzieło, ale chcą wyjść
z domu i miło, twórczo spędzić swój wolny czas.
Osobiście wychodzę z założenia, że największym kapitałem w życiu człowieka są
ludzie, dlatego niezmiernie się cieszę, że
na swojej drodze spotykam tak cudowne,
otarte i kreatywne osoby.
„Tworzę Bo….” to idea kreatywnego,
twórczego spędzania czasu. Liczymy, że
dołączą do nas nowe osoby. Nie ukrywam
też, że poszukujemy finansowego wsparcia dla naszej inicjatywy, aby mogła prężnie się rozwijać, bo zapał, potencjał i siły
twórcze już mamy!

Czytaj więcej na: www.facebook.com/TworzeBo
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„Wolę to, co łączy, od tego, co dzieli”
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!” – tak śpiewali Aniołowie w noc
narodzenia Jezusa. Kontemplując jednak sylwetki dwóch papieży niedzielnej kanonizacji odkrywamy
głębsze znaczenie anielskiego hymnu – ludzie Bożego upodobania nie tylko otrzymują pokój od Boga,
ale też sami stają się narzędziami pokoju, zaczynami zgody, siewcami pojednania. Prawda ta dogłębnie
naznaczyła życie zarówno Jana XXIII, jak i Jana Pawła II.
Wśród wielu wybitnych cech Jana XXIII
na szczególną uwagę zasługuje jego
troska o budowanie jedności w Kościele
i w świecie. W czasie swojej dwudziestoletniej posługi biskupiej na Bałkanach uczył
się języka bułgarskiego specjalnie po to,
by móc głosić Słowo Boże rozsianym po
wsiach i miasteczkach mniejszościom
katolickim, których nawoływał do miłości
dla prawosławnych braci. Podczas II Wojny Światowej osobiście angażował się
w ratowanie tysięcy dzieci żydowskich,
pomagając w organizowaniu ich ucieczki
do Palestyny. Potrafił prowadzić dialog
z każdym, wierzącym czy niewierzącym…
„Dzielą nas poglądy? Przyzna pan, że to
niewiele” – miał powiedzieć znanemu
ateiście. „Wolę to, co łączy, od tego,
co dzieli” – mawiał. Kiedy jako papież
zapoczątkował odnowę Kościoła w świecie
współczesnym, zwołując Sobór Watykański II, pod jego wpływem wszystkie dokumenty soborowe miały charakter pozytywnego wykładu wiary, w miejsce
potępiania doktryn. „Mówiąc słowa miłości

i braterstwa rozbrajał nimi przeciwników
i zyskiwał dla Kościoła to, czego [inni] nie
mogli osiągnąć anatemami” (Zbigniew
Czajkowski, „Wstęp” w: „Aby byli jedno…
Wybór przemówień Jana XXIII”).
Jan Paweł II, papież bliższy nam i w czasie,
i w pochodzeniu, podobnie jak jego
poprzednik wybitnie zasłużył się na polu
krzewienia jedności i pokoju. Ten „kardynał
o umyśle naukowca, duszy poety i sercu
duszpasterza” przyczynił się istotnie do
upadku systemu komunistycznego w krajach Europy Wschodniej, odbył 104 podróże apostolskie do wszystkich niemal
zakątków świata, spotykał się z głowami
prawie każdego istniejącego państwa,
inicjował spotkania z hierarchami wyznań
chrześcijańskich i niechrześcijańskich –
był jednym z ważniejszych filarów pokoju
na świecie. Mówił jednak: „Nie żyje się
w pokoju za byle jaką cenę. Wprowadzać
pokój, to starać się ustanowić braterstwo
ponad wszystkimi granicami. (…) Lecz
granice są również w nas. Jedność braterska
nie tyle polega na zniesieniu różnych

ustanowionych związków, co na przyjęciu
i kochaniu kogoś innego, różnego”
(Parlament Europejski, 1988 r.).
Skąd płynie siła i determinacja w krzewieniu pokoju, w rozsiewaniu miłości bliźniego, której obaj papieże dawali niezłomne świadectwo przez wszystkie lata ich
życia? Skąd czerpali moc, by przyjmować
wszystkich, by dzielić się dobrem? Czego
możemy nauczyć się od nich my, którym
niekiedy tak trudno o zaprowadzenie
jedności we własnej rodzinie i własnym
środowisku? W życiu dwóch świętych
papieży widzimy, że tajemnica pokoju
tkwi w głębokim życiu modlitwy. W doświadczeniu miłości Boga, które uzdalnia do
umiłowania każdego człowieka. Módlmy
się za siebie wzajemnie, byśmy z Boga,
który „jedynie jest Dobry” (Mt 19, 17),
który jest źródłem Dobra i źródłem Miłości,
mogli zaczerpnąć – tak, jak ukazywani nam
przez Kościół papieże – dobro dla innych,
miłość bliźniego „niewyczerpaną i bardzo
cierpliwą”.
Wanda Leszczyńska

ŁoMIANKI
w
RZYMIE
na Uroczystości kanonizacji jana Pawła II
27 kwietnia miała miejsce ważna dla wszystkich katolików z naszego kraju uroczystość – kanonizacja
papieża Jana Pawła II. Wiele osób pragnęło uczestniczyć w tym wydarzeniu i niektórym się to
udało. Z Łomianek do Rzymu wyruszyła autokarowa pielgrzymka. Wzięło w niej udział 46 osób,
w tym około 20 mieszkańców naszej gminy, a wśród nich 10-letnia Marysia, najmłodsza uczestniczka
wycieczki. Wyjazd zorganizowała pani Elżbieta Kurlanc, a duchowym przewodnikiem był ojciec Jan
Jurczak z zakonu Kapucynów z Zakroczymia.
Grupa wyruszyła z Łomianek wieczorem 23 kwietnia. Podróż do Włoch trwała dobę. Zanim uczestnicy
dojechali do Rzymu przez dwa kolejne dni zwiedzali Padwę i Bolonię, a także Lanciano – miejsce cudu
eucharystycznego oraz Manopello
i znajdujące się tam sanktuarium
św. Oblicza, w którym znajduje się
słynna chusta św. Weroniki.
W nocy z soboty na niedzielę, już na
ulicach Rzymu, wzięli udział w nocnym czuwaniu, by rano uczestniczyć
w uroczystości kanonizacyjnej.
W drodze powrotnej do Polski
pielgrzymi odwiedzili m.in. bazylikę
św. Rity – patronki do spraw trudnych
– w Cascii oraz Asyż. /am.
Fot. Małgorzata Jarkiewicz-Gonta,
Elżbieta Kurlanc, Sebastian Zaborowski
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Piszemy łomiankowską
minipowieść!
Wiele osób dopytywało się co tam u Krzysztofa.
Spieszymy donieść, że wszystko w porządku.
Krzysztof jest zdrowy i wyrusza na poszukiwania
w okolice Dąbrowy. Oczywiście postaramy się nie
zaniedbywać pozostałych wątków, więc pewnie
pojawią się odleciane albinoski, a może i znajdziemy
chwilkę na wpadnięcie (ups!) do bunkra, gdzie
utkwili Przemo z Sebą.
W drukowanej gazecie nie mamy wystarczająco dużo
miejsca na zamieszczenie wszystkich przygód, więc
pozostaniemy przy krótkiej przechadzce Krzysztofa
po ulicy Sierakowskiej i Zachodniej, zaś po więcej
zapraszamy na www.piszemy.lomianki.info
Miłej lektury!

Marek Olkowicz

Stwórzmy Pokój, wybierzmy Miłość,
a lepszy będzie Świat...
...tymi słowami, przy akompaniamencie rytmiczej muzyki, kilkunastoosobowy
zespół Konsolata pod kierownictwem charyzmatycznego ojca Silvanusa rozgrzał
mieszkańców Łomianek podczas koncertu w Domu Kultury.
Tańce, radosny śpiew, ale i chwile zadumy – tym „misjonarze z Afryki” dzielą się z nami
już nie pierwszy raz. Co tydzień, podczas niedzielnych mszy świętych, „namiot" przy
ul. Rolniczej 219 szczelnie wypełniają mieszkańcy Łomianek.
Na łamach ŁOMIANKI.INFO ojciec Silvanus deklarował: „Chcemy wśród Polaków
szerzyć Nową Ewangelizację, czyli budzić to, co już macie, umacniać wiarę...".
I faktycznie. Dzięki spontaniczności, skromności i pozytywnej energii przekaz
misjonarzy zdobywa coraz szersze kręgi odbiorców...

Więcej zdjęć i fragmenty koncertu zobacz na
www.video.lomianki.info

Krzysztof szedł Sierakowską. Postanowił jednak, że nie pójdzie do puszczy, tylko skręci
w Zachodnią, żeby trochę poznać Dąbrowę. Wiedział, że znajdzie przynajmniej dwa
sklepy i że ma stąd dojazd do metra, do Warszawy. Gdyby potrzebował. Pomyślał, że
warto zobaczyć, jak to wygląda na miejscu, a nie w googlowskim street view.
Poza tym, słysząc o działaniach dziwnych służb w Dziekanowie chciał sprawdzić, czy ten
stan nie rozciąga się czasem na okolicę.
Nie rozciągał się. Sierakowska świeciła pustkami i gdyby nie domy, które wyrosły stosunkowo niedawno po obu stronach ulicy, nadal byłaby drogą przez pole. Na niebie
przyjemnie śpiewały ptaki, słychać było bzykanie owadów, chociaż jednostajny poszum
„siódemki” stanowił męczące tło do tej sielanki.
Mężczyzna z przyjemnością obserwował okolicę, mocno różniącą się od drugiej strony
Łomianek, od eklektycznej, szarej zabudowy, ucieleśniającej czasy Gierka i Balcerowicza. Tu była przestrzeń i cisza.
No... względna cisza.
– Dzień dobry?
Wyrwany z kontemplacji Krzysztof zogniskował wzrok na mikrym zarośniętym facecie,
który maślanym wzrokiem wpatrywał się w niego.
– Jak zdrowie?
– Dziękuję, nie narzekam.
– To dobrze! Pożyczy mi pan dwa złote?
– Ho ho! Dwa złote? – Krzysztof przesadnie wyraził zdziwienie. – Dwa złote? Dobrze!
Lecz za historię twojego życia, dobry człowieku!
Siwy troll niepewnie spojrzał na przybysza wyczuwając w jego głosie ironiczne tony.
– Trochę mieszają mi się czasy – zaczął niepewnie – Jest dzisiaj, tak? No tylko dwa złote,
oddam przecież? A wczoraj... Wczoraj nie pamiętam. A ja idę oddać butelki. I te dwa
złote, to bym kupił piwko ekstra.
– Historię. Jakąś historię wartą dwa złote. – Krzysztof patrzył na miejscowego szambonurka. W gruncie rzeczy nie interesowały go żadne historie. Tak sobie rzucił propozycję
wymiany opowieści na pieniądze. Teraz dokładniej przyjrzał się swojemu rozmówcy.
Mężczyzna miał jakieś metr sześćdziesiąt wzrostu, siwe, potargane włosy i nieporządny
zarost. Mówił niezbyt wyraźnie, ale był całkiem grzeczny.
– To ja panu opowiem, bo to było tak, że szedłem z butelkami, nie jak teraz, tylko cały
plecak miałem. No i tamtych dwóch wyskoczyło z krzaków. Przy Ułanów. Normalnie
siedzieli w krzakach chyba, bo ich wcale nie widziałem i nagle hopsasa. Łysi tacy, skóry. Wyglądali jak jakieś łobuzy, nie? Zza krzaka wyskoczyli i się pytają co mam, no to
mówię, że butelki do sklepu niosę, a oni, żeby im pokazać. Co mi tam, mogę pokazać
przecież. Nic złego takie butelki nieść do sklepu, nie? Więc zdjąłem mandżur i dawaj,
wykładam te szkło, a oni zaglądają jakbym tam jakieś skarby trzymał. Potem mi jeden
znajomy powiedział, że to pewnie o Giertycha chodziło, wie pan, ten podobny do konia... Albo do Frankensteina, ja miałem kiedyś konia, to dla mnie on do konia... No i...
bo on mieszkał tutaj na Zielonej i jak mu grozili, że go wysadzą w powietrze, to tamci
myśleli, że ja mam plecak z dymani... danamini... z dymanitem.
No i jak oni mi ten plecak trzepali, to jechał Wojtek z Krzyśkiem. Malczakiem, no i
chyba też na cyku, ale ja to nie wiem. I jak zobaczyli, że mnie ci w skórach obskoczyli, to
wie pan, taka sąsiedzka uczciwość, nie? Tak no, solidarność, taka... No oni po hamulach
iiiiiii... i aż do rowu tutaj wpadli.
Tamci rzucili mój plecak i dawaj, klamki zza pazuchy wyciągnęli. Pistolety znaczy. I blachy. Więc ja już wiem, że psy, to mi nic nie grozi, bo co psy mogą mieć do moich butelek?
Prawda? Ale do chłopaków mieli. Chyba im się to hamowanie w rowie nie spodobało, bo
dalej stukają tymi giwerami w okno, tymi blachami świecą i żeby wysiadać. Ja tam dalej
już nie patrzyłem, zabrałem swój majdan, i poszłem.
Da pan te dwa złote?

Ciąg dalszy na... www.piszemy.lomianki.info
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PROJEKT BIZNES MIĘDZYNARODOWY

w Liceum Ogólnokształącym Niepublicznym nr 43 im. Lotników Amerykańskich
Nasze liceum to szkoła, która przygotowuje do podjęcia studiów na różnych kierunkach we wszystkich typach
uczelni, w kraju i za granicą. Języki obce, nowoczesne technologie informatyczne, umiejętność organizacji
pracy i efektywnego zarządzania czasem oraz praktyczna wiedza ekonomiczna – to nasze główne atuty!
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie pod kierunkiem Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula
prof. Krzysztofa Rybińskiego oraz opieką nauczyciela podstaw przedsiębiorczości pana Krzysztofa Kudełka
realizują projekt edukacyjny dotyczący biznesu międzynarodowego. Jeden z zespołów przeprowadził,
w ramach projektu, wywiad z panem Leszkiem Pomorskim Prezesem firmy ALPHABET POLSKA.

10

Jednakowoż jest szansa, że samochody
elektryczne, przy odpowiedniej opiece, będą spełniały docelową rolę. Taka
jest nasza koncepcja propagowania
tych samochodów. Najlepsze będą dla
firm, które posiadają kilkaset aut, bo
wiadomo, że postawy ekologiczne są
dobrze widziane, jednocześnie elektryczne samochody ograniczają koszty.
Za granicą, np. w Holandii, samochody
te są wykorzystywane jak rowery Veturilo. Można je wypożyczyć na kartę, co
ułatwia poruszanie się po mieście i jest
naprawdę wygodne. W Polsce, niektóre
miasta, takie jak Wrocław, myślą o wprowadzaniu takich technologii i są zainteresowane propagowaniem samochodów elektrycznych, jako samochodów
ekologicznych. Nie jest może to na poziomie takim jak wyżej wymienione rowery, ale coś się zaczyna już dziać.
Czy rząd planuje wspierać technologię samochodów elektrycznych?
Mile widziana byłaby postawa rządu,
która ułatwia korzystanie z samochodów elektrycznych, czyli tańsze bilety
np. na pociąg, no bo wiadomo, że takim
samochodem nigdzie poza miasto się
nie pojedzie, z powodu zbyt małego
akumulatora. W tej chwili rozmawiamy
jako stowarzyszenie z ministerstwem finansów, który wiadomo, ma swoje problemy, ale rezygnacja z VATu i akcyzy,
spowodowałyby, że te samochody byłyby tańsze, nawet o 50%. W Polsce dużo
samochodów jest w złym stanie, mimo,
że przechodzą badania techniczne. Samochody te są stare, często poskładane
z trzech innych, co powoduje większą
liczbę wypadków. Myślę, że rozwiązanie tego problemu uruchomiłoby
koło zamachowe, które spowodowałoby, raz, unowocześnienie floty, a dwa,
większe zainteresowanie samochodami
elektrycznymi, jako samochodami oszczędnymi.
Jaki procent obecnej produkcji, czy
sprzedaży stanowią samochody elektryczne?
Produkujemy rocznie około 2 milionów samochodów, łącznie z Mini i Rolls
Roycem, a na to składa się kilkanaście
tysięcy samochodów i3 i kilka tysięcy
samochodów i8, które są czysto sportowe. Jest to niewielka ilość, ale mamy na-

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne
nr 43 im. Lotników Amerykańskich
Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 18,
tel. 22 835 43 30, www.pspo.edu.pl

dzieję, że niedługo liczba sprzedanych
samochodów elektrycznych wzrośnie.
W Stanach Zjednoczonych, do samochodów elektrycznych są specjalne
stacje, które umożliwiają szybkie naładowanie samochodów. Czy Polska
też planuje wybudować takie stacje?
Tak, rozmawiamy z paroma dużymi
koncernami, które zajmują się stacjami
szybkiego ładowania, bo taki samochód
można naładować w domu, ale trwa to
kilka godzin, a tu chodzi o ładowanie
w 15 minut. Budowa takiej stacji nie jest
prosta, głównie ze względu na infrastrukturę, ale mamy wsparcie Ministerstwa Gospodarki, więc myślę, że może
nam się udać. Niektóre większe miasta,
takie jak Wrocław, Kraków, czy Gdańsk
są zainteresowane budową takiej infrastruktury. Myślę, że to wystarczy.
Czy samochody elektryczne, są naprawdę ekologiczne? Mam na myśli
utylizowanie części itp.?
Mogę odpowiedzieć na podstawie tego
co widziałem, a widziałem samochód i3,
który budowany jest w całości z części
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Dzień dobry. Kiedy myśleliśmy o realizowaniu tego wywiadu, mało która z osób, z którymi się kontaktowaliśmy, wiedziała co to jest Alphabet
Polska. Czy mógłby Pan powiedzieć,
czym zajmuje się firma?
Alphabet Polska to jest firma, która zajmuje się wynajmem długoterminowym
samochodów tzw. full service leasingiem. Finansujemy zakup samochodu,
dodatkowo w opłacie miesięcznej znajduje się samochód zastępczy, opony
zimowe, czyli wszystko czego potrzeba.
Pod koniec spłaty leasingu klient może
się stać pełnoprawnym właścicielem samochodu. Właścicielem ultymatywnym
Alphabetu jest grupa BMW, natomiast
nasza firma około dwóch lat temu kupiła firmę ING Car Lease. Alphabet znajduje się na czwartej pozycji w Polsce,
posiada około 600 000 samochodów.
Wywiad dotyczyć będzie samochodów elektrycznych, rozumiem, że Alphabet Polska zajmuje się również leasingiem właśnie tych samochodów?
Tak. Staramy się krzewić kaganek oświaty, czyli próbować zaaprobować na rynku polskim nowoczesne rozwiązania
w postaci samochodów elektrycznych.
Myślę, że trudno będzie to rozwinąć
w Polsce, ale nie poddajemy się, ponieważ uważamy, że powinniśmy się unowocześniać. Poza tym, Polska koniec
końców, będzie musiała ograniczyć
emitowanie dwutlenku węgla. Niestety,
samochody elektryczne wciąż pozostają
małym ułamkiem produkowanych samochodów we wszystkich firmach.
Ile kosztują samochody elektryczne?
Czy bardziej opłaca się posiadanie
elektrycznego, czy benzynowego?
Ceny samochodów elektrycznych oscylują mniej więcej od 20 tysięcy poprzez
40 tysięcy do 60 tysięcy. Jakby policzyć
koszty, to oczywiście w długoterminowym czasie, w okresie 2, 3 lat, posiadanie takiego samochodu będzie się opłacać bardziej, tylko ten samochód będzie
raczej spełniał rolę takiego, którym
człowiek będzie się poruszał po mieście. O tych samochodach myśleliśmy
jako o samochodach „pulowych”, czyli
takich z których korzystają wszyscy,
lub nikt, bo samochody te najczęściej
są stare, zapyziałe i nie mają benzyny.

wtórnych, takich jak włókno szklane.
Nawet nadwozie jest budowane ze specjalnych części wtórnych, także nie ma
tam żadnej części, która sprawiałaby
problem.
Czy myśli Pan, że samochody elektryczne w końcu wyprą te benzynowe? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi?
Myślę, że największą rolę gra tutaj cena
paliwa. Widać, że samochody benzynowe powoli zostają zastępowane przez
te elektryczne, ale na pewno potrwa to
jeszcze przez jakiś czas. To jest proces, do
którego trzeba się przyzwyczaić. Samochody elektryczne nie wydają dźwięku,
więc niektórym często się przestawić, jest
to też problem dla środowiska, ponieważ
zwierzęta nie słyszą samochodu i łatwiej
o wypadek. Natomiast użytkownicy muszą być pewni, że mogą ten samochód
w każdej chwili naładować. W Polsce
dużo osób mieszka w blokach, więc stacje muszą być umieszczane na zewnątrz,
bo jak się podłączy 30 osób do ładowania
w garażu, to ci na górze nie będą mieli
prądu (śmiech). W Polsce działa się coraz więcej na rzecz technologii ekologicznej, ale na pewno samochody elektryczne nie wyprą tych na benzynę jeszcze przez jakieś 20, 30 lat.
Wywiad przeprowadzili: Szymon Żbikowski, Mateusz Kowalski, Antoni Kurkowski – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 im.
Lotników Amerykańskich w Warszawie.

Książka o Miejscach Pamięci Narodowej

w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Tereny powiatu warszawskiego zachodniego są szczególnie doświadczone wydarzeniami historycznymi związanymi z II Wojną Światową.
Tu żołnierze Wojska Polskiego toczyli krwawe bitwy w obronie Ojczyzny, ginęła ludność cywilna mordowana przez hitlerowskiego okupanta, a żołnierze Armii Krajowej i innych konspiracyjnych ugrupowań walczyli z wrogiem... Te wszystkie wydarzenia rozegrały się ponad 70 lat temu, mimo upływu czasu pozostawiły w okolicach trwałe ślady. W powiecie nie brakuje
również wcześniejszych pamiątek związanych z Powstaniem Styczniowym.
W naszym terenie jest blisko 100 Miejsc Pamięci Narodowej. Ich historię opisano w książce Marcina Łady pt. „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Warszawskim Zachodnim”.
Książka będzie bezpłatnie dostępna w urzędach gmin, Starostwie, a także w bibliotekach gminnych i powiatowej.

UWAGA! Mamy trzy egemplarze książki.
Aby otrzymać jeden z nich napisz na adres:
redakcja@lomianki.info
krótko uzasadniając dlaczego akurat Tobie
taka książka się należy...

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez Powiat Warszawski Zachodni w ramach operacji pn.„Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie
Warszawskim Zachodnim – przygotowanie publikacji”. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fundacja Promocji Rekreacji "KIM" POLECA...

Zostań pogromcą nietoperzy – rodzinne budowanie budek dla nietoperzy i sikorek. Biorąc pod uwagę, że
nietoperz w ciągu 24 godzin zjada do 3.000 komarów, a para sikorek potrafi upolować do 8.000 gąsienic i owadów,
doszliśmy do wniosku, że warto kontynuować warsztaty przyrodnicze w kierunku rozwijania broni biologicznej przeciwko komarom i meszkom, które niebawem zaczną nam dokuczać. 17 maja 2014. Dąbrowa Leśna
Senior zdrowy i aktywny. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Programu ASOS. W związku
z tym, we współpracy z władzami samorządowymi, będziemy mogli zaprosić naszych seniorów do udziału w zajęciach, które zostały opisane na przesłanym plakacie. Wszystkie zajęcia realizowane od maja do listopada będą bezpłatne. Trwają prace nad szczegółowym harmonogram zajęć. tel. 606 225 863, senior@fundacjakim.pl
Stocznia kajakowa. Działania skierowane do dzieci z rodzicami. Będziemy budować kajaki żaglowe, a następnie zorganizujemy rodzinny spływ kajakowy. 10,11, 17, 18 maja 2014, Dąbrowa Leśna

SZCZEGÓŁY: tel.: 602 399 238; www.fundacjakim.pl oraz www.lomianki.info
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POLUB ŁOMIANKI

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

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)
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tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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OKULISTA dziecięcy, Janina Wrzeszcz, 22 751 83 17
Okulista dzieci i dorośli. 22 732 26 21
WETERYNARZ ul. Szczęśliwa 21, tel. 602-43-66-23
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka, referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – 7 km od Łomianek, cicha i spokojna okolica, dom 140 m2
na wąskiej działce o powierzchni 4100 m2.
Cena 460 tys., tel. 604-118-180
WYNAJMĘ
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia,
możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
PIANINO – lekcje również w domu ucznia,
tel. 692-704-416
USŁUGI
Usługi remontowo-wykończeniowe. Gwarancja, faktury VAT, tel. 506-301-213
Kompleksowa pielęgnacja drzew, leczenie, redukcja
gałęzi, wycinka trudnych drzew – 510-775-015
HYDRAULICZNE - REMONTY, NAPRAWY, INWESTYCJE 501-761-503
RÓŻNE
WRÓŻBY, RUNY, TAROT – tel. 505-537-463,
537-537-516
Sprzedam Chevrolet Camaro Cabrio RS
r. 2011, pełna opcja na zamówienie. Cena
220.000 zł, tel. 514-184-480
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
Psycholog, dr Gizela Maria Rutkowska, 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 35 97
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
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POLUB ŁOMIANKI – www.facebook.com/lomianki.info
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

