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NAKŁAD: 7000 egz.
W Łomiankach jest kilkadziesiąt organizacji pozarządowych.
Kilkanaście z nich ostatnio miało okazję spotkać się
i porozmawiać o tym co jest ważne dla działalności społecznej.

TYLKO RAZEM

MOZEMY WIĘCEJ!
Stowarzyszenie Pracownia Łomianki i Towarzystwo Amicus
przy współpracy z Powiatem Warszawskim Zachodnim
zaprosiły organizacje pozarządowe na cztery szkolenia
dotyczące promocji, komunikacji i zdobywania funduszy.
Spotkania te pokazały, że organizacje chcą i powinny
działać razem, wspierać się i wspólnie występować
w ważnych dla siebie sprawach, a częstym problemem jest
osamotnienie, zdanie tylko na siebie i swoje siły.
Czy tak musi być zawsze?
Być może teraz jest najlepszy czas na zbudowanie miejsca,
w którym KAŻDA fundacja czy stowarzyszenie mogłoby
pokazać swoją ofertę mieszkańcom, wspólnie formułować
nowe rozwiązania czy reprezentować sektor pozarządowy. Pierwszym krokiem niech będzie zebranie w jednym
miejscu informacji o tym, ile organizacji pozarządowych faktycznie działa w Łomiankach.
Drodzy członkowie, wolontariusze i pracownicy łomiankowskich organizacji pozarządowych, zapraszamy do
wypełnienia krótkiej ankiety na stronie www.ngo.lomianki.info. Przekazane przez Was informacje będą
stanowiły bazę wiedzy o stowarzyszeniach, fundacjach i klubach sportowych działających na terenie naszej Gminy
oraz ułatwią mieszkańcom kontakt z Wami. To będzie pierwszy wspólny krok.

str. 3

BURAKÓW
WALCZY
O SWOJE...
Sprawa przekształcenia budynku
przy ul. Kościuszki 10 w lokal socjalny
nadal budzi kontrowersje i nie jest
str. 5
jednowymiarowa

ROZBIEGALI ŁOMIANKI
Istnieją od niespełna roku.
Na początku na treningi przychodziło
kilka osób, dziś kilkadziesiąt... str. 6

REKLAMA

www.ngo.lomianki.info

HENRYK WUJEC
Łomianki poznałem
przez ludzi z Łomianek.
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Bazar, bo chłopiec, do którego należałem przestał
się mną bawić. Początkowo trochę się obawiałem,
ale szybko okazało się, że nie było powodów. Na
Bazarze było bardzo dużo sympatycznych dzieci
i wiele zabawek, z którymi świetnie się bawiłem,
a co najważniejsze – poznałem dziewczynkę, która
zabrała mnie do domu i uczyniła swoim najlepszym przyjacielem! Jestem bardzo szczęśliwy, że
mój poprzedni właściciel zadbał o mnie i dał mi
szansę na nową przyjaźń”.

Co zrobić z zabawkami, którymi
Twoje dziecko przestało się bawić?
Możliwości jest wiele, ale jedna
z nich przynosi najwięcej korzyści
– zarezerwuj swojemu dziecku bezpłatne stoisko na Bazarze Zabawek
Używanych organiowanym
piąty raz przez Stowarzyszenie
PRACOWNIA ŁOMIANKI!

Celem Bazaru jest wspomaganie dzieci w ich
samodzielności i przedsiębiorczości. Ceny zabawek mogą być naprawdę symboliczne – ważne,
że Twoje dziecko uczy się przedsiębiorczości,
zdobywa nowe doświadczenia, staje się odpowiedzialne za los swoich zabawek.
Kuba, 4-letni miś brunatny, był uczestnikiem
jednej z poprzednich edycji Bazaru Zabawek
Używanych. Swój udział w tym wydarzeniu
wspomina z dużym sentymentem: „Trafiłem na

ICDS, 23 maja 2015 r., g.11-15

Zarezewuj BEZPŁATNE stoisko na www.PracowniaLomianki.org

HARCERSKI
GAJ
WARTO PRZYPOMNIEĆ

PUB RESTAURACJA KONCERTY

W roku 1979 Zuchy, Harcerze i Instruktorzy Szczepu Harcerskiego w Dziekanowie Leśnym w hołdzie dzieciom zamordowanym w czasie drugiej wojny światowej posadzili kilkanaście tysięcy drzew. „Harcerski Gaj” – dziś potężny dębowy las
szumem drzew czci ich pamięć.
Na przełomie maja i czerwca przy czerwonym szlaku w Puszczy
Kampinoskiej stanie tablica upamiętniająca to wydarzenie.
Wszystkich Harcerzy, którzy brali udział w sadzeniu „Harcerskiego
Gaju” zapraszamy na tę uroczystość.
W celach organizacyjnych prosimy o pilny kontakt z Krystyną Kucharczyk, Komendantem Szczepu 462 DHiGZ im. Batalionu Harcerskiego "Zośka". Tel. 668 519 353.

PLANSZÓWKOWA FRAJDA

czyli... wspólne granie w gry planszowe

Henry Davids Gun
Koncert, 16 maja, godz. 20.00
Henry David to pseudonim artystyczny
Wawrzyńca Dąbrowskiego (Letters From
Silence, Frozen Lakes, Nocny SuperSam),
który wraz z towarzyszącymi mu muzykami powołał do życia twór z pogranicza
gatunków singer-songwriter, indie-folk oraz folk-rock. Pozostaje w nim wierny
czemuś, co można określić jako „analogowo-akustyczne” podejście do muzyki.

Dziewczyny
Koncert, 29 maja, godz. 20.00

DUŻY WYBÓR GIER,

POZYTYWNA ATMOSFERA ORAZ GORĄCA HERBATA :)
16 maja 2015 r. (SOBOTA), godz. 16.00 - 18.00
FRAJDA Tennis Club, ul. Jeziorna 1a, Łomianki

Informacje na www.PracowniaLomianki.org

„Dziewczyny wraz dopełniającymi grupę
muzykami bawią się na swojej debiutanckiej
płycie bluesem, jazzem, rock and rollem.
Robią to na wysokim, profesjonalnym poziomie i z prawdziwym wdziękiem.”

ŁOMIANKI / DĄBROWA, ul. Zachodnia 38, tel. 798 110 522

BEZPŁATNE SPOTKANIE Z DIETETYKIEM
Zbliżają się coraz cieplejsze dni. Zrzucamy z siebie grube swetry i kurtki,
zamieniając je na zwiewne sukienki.
Planujemy wymarzone wakacje, a to
również czynnik, który motywuje kobiety do zadbania o swoją sylwetkę.
Każda kobieta chce czuć się atrakcyjnie
i mieć piękne ciało. Warto zatem się do
tego odpowiednio przygotować. Specjalnie dla naszych klientek przygotowaliśmy bezpłatne spotkanie z dietetyk Jowitą Nesterowicz (886 867 172)
z Łomianek, które odbędzie się 16 maja
2015 r. Zapraszamy zatem wszystkie

MIESIĘCZNIK

chętne osoby do Drogerii Hebe w Łomiankach.
Hebe to nie tylko piękno, ale również
zdrowie. W kwietniu odbyło się bezpłatne spotkanie ze stylistką paznokci, która
wykonywała masaże i peelingi dłoni oraz
manicure hybrydowy. Nasze klientki były
zachwycone, dlatego też podążając tym
tropem, Hebe w dniu 16 maja zaprasza
każdą osobę, która będzie chciała skorzystać z porad żywieniowych oraz wykonać pomiary składu ciała (masa ciała,
zawartość tłuszczu i mięśni w organiźmie), a świetna i fachowa obsługa Hebe

pomoże również dobrać odpowiednie
kosmetyki pielęgnacyjne, aby Twoja skóra była nawilżona, wygładzona i jędrna.
Każda osoba znajdzie dla siebie coś wyjątkowego.
Cieplejsze dni to również powód do
zmiany makijażu na lekki, kolorowy i rozświetlający. I tu również każdy może poczuć się jak gwiazda. Przyjdź, i skorzystaj
tego dnia z bezpłatnego makijażu, który
nie tylko ożywi Twoją cerę, ale wywoła
uśmiech na Twojej twarzy. Dowiesz się
również jakie trendy w makijażu czekają
na Ciebie tego lata.

Załoga Hebe czeka na Ciebie! Pamietaj, że
dla nas, to Ty jesteś najważniejsza!
Martyna Koprowska
Drogeria Hebe w Łomiankach
(Galeria MarcPol)
ul. Warszawska 201/203
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Henryk Wujec – jeden z czołowych działaczy opozycji podziemnej w PRL, współtwórca KOR-u, Solidarności, wolnych związków
zawodowych, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, poseł kilku kadencji, obecnie doradca prezydenta RP, ale przede wszystkim społecznik.

HENRYK WUJEC O ŁOMIANKACH
Bezpośrednim bodźcem naszego
spotkania z Henrykiem Wujcem
było wręczenie nagród Super
Samorząd, kiedy to portal
LOMIANKI.INFO zdobył jedną
z sześciu nagród. Wówczas
Henryk Wujec powiedział nam, że
dobrze zna Łomianki, że zszedł
w Łomiankach niejedną ścieżkę.
Pojawiliśmy się więc w jego biurze
w Kancelarii Prezydenta, żeby
zapytać, które to ścieżki?
W ŁOMIANKACH
ŚPIEWAMY KOLĘDY
Łomianki znam od dawna. Gdy studiowałem fizykę w Warszawie, to wtedy wędrowaliśmy w okolicach Warszawy – po Puszczy Kampinoskiej,
brzegami Wisły, łachami. Łomianki
były po drodze. Później poznałem Łomianki przez ludzi z Łomianek. Mogę
wymienić dwie osoby, które mają
związek z opozycją z czasów PRL,
a z którymi często się z żoną kontaktowaliśmy. Jeden to Roman Kozak, zwany przez nas Robcio, który był jednym
z najmłodszych internowanych, chyba
jeszcze jako licealista. Bardzo sympatyczny chłopak, a później specjalista
od mediów. On osiadł w Łomiankach.
Później się okazało, że w Łomiankach
mieszka też inny nasz kolega – Darek
Kupiecki, który jest jeszcze ważniejszy,
gdyż był głównym działaczem KOR-u.
Jeśli chodzi o działaczy KOR-owskich,
to są tacy, którzy niesłusznie są głośni,
i są tacy, którzy niesłusznie nie są głośni, a powinni być. Darek Kupiecki był
jedną z osób, która odegrała bardzo
dużą rolę, a nie jest najbardziej znany.
Ale my go cenimy i się przyjaźnimy,
bo przyjaźnie z czasów opozycji są
trwałe. Darek w okolicach 6 stycznia

zaprasza zawsze do Łomianek na
śpiewanie kolęd. Wówczas ściągają do niego różni przyjaciele, on ma
przygotowane specjalne śpiewniczki,
i następuje śpiewnie kolęd w miłym
towarzystwie, a przy okazji jest dobre
jedzenie. Tak więc niedaleko waszego
kościoła co roku grzmią nasze kolędy.

GDY W PODZIEMNEJ
DRUKARNI ZABRAKŁO
PASTY KOMFORT
Jaka jest zaleta takich miejscowości
jak Łomianki? Drukowanie podziemne tzw. bibuły trudne było w Warszawie, bo to rzuca się w oczy. Łatwiej było drukować w Łomiankach,
Podkowie Leśnej, w Zalesiu. W Łomiankach też drukowana była bibuła, zwłaszcza w stanie wojennym.
Szczegółów nie mogę powiedzieć,
bo takie rzeczy są tajne. Ale opowiem anegdotę. Mieliśmy drukarza
– Andrzeja Zielińskiego, który miał
wielką brodę, prowadził swobodny
żywot, ale był jednym z naszych najlepszych drukarzy. Jednym z podziemnych wynalazków było drukowanie nie na wielkich maszynach
drukarskich, lecz za pomocą sitodruku. Nie będę wchodził w szcze-

góły, ale powiem, że do sitodruku
oprócz farby drukarskiej potrzebna
była tzw. pasta komfort. Kto pamięta czasy PRL-u ten wie, że pasta komfort to był podstawowy, niemal jedyny środek do prania w ówczesnych
pralkach. Andrzej Zieliński drukował
i w pewnym momencie skończyła
mu się pasta komfort, więc poszedł
do kiosku RUCH-u , by dokupić pastę komfort. Po jakimś czasie pasta
znów się skończyła, więc znów poszedł do kiosku. Gdy poszedł trzeci
raz, sprzedawca mówi tak: „Panie,
powiedz, co jest grane, przychodzisz
pan po raz trzeci po pastę komfort,
a jesteś pan coraz bardziej brudny”.

SYPIALNIE
WIELKICH MIAST
– BUDOWANIE LOKALNEJ
SPOŁECZNOŚCI
Na początku ludzie szukają miejsca
taniego, ładnego, żeby zamieszkać,
ale po pewnym czasie mają swoje
rodziny, dzieci, zaczynają wsiąkać
w nową społeczność i zaczynają
traktować ją jako własną. I to jest
najlepsza droga. Trzeba pokazać, że
miejscowość ma swój charakter, ma
swoją osobowość, jest małą ojczyzną.

Mam wrażenie, że Łomianki zaczynają być takie, że nie są anonimowe.
Łomianki to już miejscowość, która
się zaznaczyła. Ja znam Łomianki
nie tylko z tego powodu, że mam
tam przyjaciół. Pamiętam, że zaraz
po naszych przemianach w 1989 r.
w Łomiankach była piękna uroczystość z ambasadorem amerykańskim
przy grobach amerykańskich żołnierzy. W każdej miejscowości jest wiele
walorów, które należy wyciągać.
Jeśli ludzie walczą o utrzymanie
domu kultury, to słusznie. Dom kultury jest zarówno dla seniorów, jak
i młodych, którzy też szukają miejsca, by się zgromadzić, realizować
jakieś programy. Więc dom kultury
może być centrum integracji, promieniowania na Łomianki. Wszystkie
tego typu ośrodki, wszystkie inicjatywy, kabarety, świetlice, parafia – to
wszystko są centra, które integrują
społeczność. No i wtedy powstaje
miejscowość (a nie jakaś przylepka
do Warszawy), która ma swój charakter. Ludzie zaczynają się bardziej
interesować, kto i jak rządzi, czy będzie dbać o ich przedszkole, czy ma
jakieś rozwiązania.
Rozmawiała Sylwia Maksim-Wójcicka

Zobacz video-wywiad z Henrykiem Wujcem z cyklu „Kilka minut po sąsiedzku..." na www.LOMIANKI.INFO

W NASTĘPNYM NUMERZE ŁOMIANKI.INFO
Łomianki to przykład społeczności, której struktura układa się jak tort. O tym dlaczego tak jest i co z tego wynika przeczytają
Państwo w kolejnym numerze miesięcznika Łomianki.info, w którym opublikujemy rozmowę z dr. Robertem Sobiechem, mieszkańcem Łomianek, socjologiem pracującym na Uniwersytecie Warszawskim. Zapraszamy za miesiąc.
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SUBIEKTYWNE

KALENDARIUM
SAMORZĄDOWE

30 marca 2015 r. – Zarząd osiedla Buraków, zaskoczony decyzją burmistrza o likwidacji filii Domu Kultury w Burakowie, zorganizował w tej sprawie
spotkanie z mieszkańcami osiedla w budynku filii.
Niestety mieszkańcy nie zostali wpuszczeni do
lokalu... a władze Gminy oczekiwały na uczestników zabrania w... innym budynku. 9 kwietnia
br. odbyło się kolejne spotkanie w tej sprawie,
podczas którego żadna ze stron (ani władze Gminy ani mieszkańcy osiedla) nie przekonała drugiej
strony do swoich racji. Obszerna relacja ze spotkania dostępna jest na portalu www.lomianki.info.
31 marca 2015 r. – w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Burmistrz
Łomianek podpisał umowę o dofinansowanie projektu Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na
rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki. Chodzi o kolektory słoneczne do podgrzewania wody. Przyznane środki
unijne w wysokości 858 499,16 zł Gmina przeznaczy na zakup instalacji solarnych wyposażonych
w płaskie kolektory słoneczne i montaż w 71 gospodarstwach domowych. Całkowita wartość
projektu to 1 279 428,01 zł, czyli dofinansowanie
z UE wynosi ok 67%. W jaki sposób wybrane zostaną gospodarstwa domowe? O tym zapewne
dowiemy się niebawem.
9 kwietnia 2015 r. – wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę Rady Miejskiej z 12 marca br.
dotyczącą zmiany nazwy Domu Kultury w Łomiankach na Centrum Kultury w Łomiankach
oraz zmian w statucie tej instytucji. Wojewoda
stwierdził, że Rada Miejska przyjmując uchwałę
zaproponowaną przez burmistrza T. Dąbrowskiego złamała przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Powstaje zatem pytanie czy Centrum Kultury to znowu Dom Kultury i jak Rada Miejska
odniesie się do decyzji wojewody.
16 kwietnia 2015 r. – burmistrz zorganizował Galę
Przyjaciół Łomianek, podczas której kilkanaście
osób otrzymało pamiątkowe statuetki. W tym
roku przybrały one kształt konia, co miało być
nawiązaniem do „Bitwy pod Łomiankami” i symbolizować (jak informuje urząd) „nieposkromioną
wolność, pokonywanie licznych przeszkód oraz
spełnienie życzeń”. Przypomnijmy, że w 2014 r.
podczas podobnej „Gali” wręczono repliki szabli
polskiej oficerskiej, którą otrzymał m.in. zastępca
burmistrza Piotra Rusiecki i Tadeusz Krystecki –
obecny przewodniczący Rady Miejskiej. Zagadka
dla czytelników: jaki kształt statuetki zobaczymy w 2016 r.?
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LIS T Y / OPINIE / KOMENTARZE
Kryzys zaufania wokół ulicy Zachodniej
Wiele ulic w Łomiankach woła o pomstę do nieba. Dąbrowie zrobiono jednak nietypowy prezent –
zlikwidowano nawierzchnię jednej z głównych ulic.
Na 22 kwietnia zapowiedziano spotkanie burmistrza z mieszkańcami Dąbrowy Zachodniej i Rajskiej
na temat kryzysowej sytuacji dotyczącej głównej arterii tej części gminy. Okazało się, że spotkanie było
raczej z kim innym, bo burmistrz po wygłoszeniu powitania zamilkł i milczał do końca spotkania.
Natomiast dużo do powiedzenia mieli mieszkańcy. Atmosfera była burzliwa, a czasami nerwowa.
Krzyczeli na siebie zarówno wiceburmistrz, jak i mieszkańcy. Słowem, które padało z sali najczęściej
była „niekompetencja”. Głos zabierali mieszkańcy mający duże doświadczenie w zarządzaniu i sukcesy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Podkreślali, że rutynowe działanie w tych okolicznościach
to oznaka nieudolności, że potrzebni są tu dobrzy prawnicy, specjaliści od zamówień publicznych,
a przede wszystkim menadżer z doświadczeniem. Tymczasem kłopot zrzucono na barki mało doświadczonego prezesa ZWiK.
Co spowodowało takie emocje? Z ulicy Zachodniej, w uzgodnieniu z referatem inwestycji, sfrezowano asfalt. Nawierzchnia przestała się nadawać do jeżdżenia, po czym wykonawca przerwał pracę.
O jego bankructwie władze oficjalnie poinformowano miesiąc temu, ale sygnały o jego kłopotach
docierały znacznie wcześniej i wyrażając zgodę na usunięcie asfaltu należało brać to pod uwagę.
Na początku kwietnia u prezesa ZWiK interweniował Zarząd Osiedla. Od tego czasu nie podjęto
decyzji o żadnym planie awaryjnym. Dąbrowie grozi paraliż komunikacyjny przez wiele miesięcy.
Perspektywa, o której mówią władze to nowy przetarg i powrót do pracy w sierpniu. A kiedy zakończenie? Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, to na wiosnę, czyli prawie za rok.
Jest możliwość ominięcia procedur poprzez kontynuację zadania przez jednego z podwykonawców bankruta, ale to niestety wymaga umiejętności dogadywania się i odważnego menadżerskiego działania. Podobnie jest z kreatywnym wykorzystaniem luk w przepisach, o których wspominali
mieszkańcy. Niedawne zebranie nie napawa w tym zakresie optymizmem ale mieszkańcy nie zamierzają odpuszczać. Dalsze losy tej sprawy na www.dabrowazachodnia.pl
Witold Gawda

Warsztaty dla rodziców
„PRZED PIERWSZYM
DZWONKIEM”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła”
w Łomiankach zaprasza rodziców na warsztaty
„Przed pierwszym dzwonkiem”. Pod kierunkiem doświadczonego pedagoga, psychologa i nauczyciela
edukacji początkowej zastanowimy się wspólnie jak
przeżyć najbliższe miesiące, by dobrze przygotować
się do roli rodziców pierwszoklasisty, jak przygotować do roli ucznia swoje dziecko, jak wesprzeć pozytywnie jego motywację i jakich błędów nie popełnić na starcie.
Pójście do szkoły, zwłaszcza pierwszego dziecka,
pociąga za sobą wiele zmian w życiu całej rodziny:
tryb życia, przyzwyczajenia, obowiązki – to istotne
elementy tych zmian. Jednak ważniejsze jest to,
że podobnie jak wiele cech charakteru kształtuje
się w małym dziecku w ciągu pierwszych miesięcy – lat życia, tak pierwszy rok w szkole, to również
czas, który może zaważyć na jego dalszej edukacji,
na jego motywacji, stosunku do nauki, a nawet na
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osiąganych wynikach. Już na starcie, zanim zabrzmi
pierwszy dzwonek, można popełnić błędy, które
potem trudno będzie naprawić, można przelać na
dziecko naszą niepewność, wpoić mu strach przed
obowiązkiem szkolnym, nauką i ocenianiem, zaszczepić podświadomą obawę, że nie będzie umiało sprostać oczekiwaniom rodziców.Warto to sobie
uświadomić, warto zastanowić się nad tym, jakie są
nasze oczekiwania, obawy i nadzieje. Warto o tym
porozmawia i posłuchać rad specjalistów.
Bezpłatne warsztaty odbędą się 14 maja, w godzinach 17.30 – 19.30 w budynku Szkoły, przy ul.
Równej 26 w Łomiankach. W czasie warsztatów
zapewniamy opiekę i zajęcia dla dzieci. Zgłoszenia
przyjmujemy do 12 maja 2015 codziennie w godzinach 8.00-16.00 w sekretariacie Szkoły pod numerem 22 497 97 98 lub mailowo sekretariat@mojaszkola.org
Zapraszamy!

POTRZEBNA POMOC!
W dn. 26.04.2015 r. w domu państwa Zuzanny i Krzysztofa Bońkowskich zamieszkałych w Łomiankach na osiedlu Majowe wybuchła butla z gazem. Pan Krzysztof
został ciężko poparzony, a dom poważnie uszkodzony. Państwu Bońkowskim
bardzo potrzebna jest pomoc. Zachęcamy wszystkich do wpłat na konto:

Fundacja Pomoc Rodzinie, 05-092 Łomianki, ul. K.K. Baczyńskiego 9
KB S.A. x O/Warszawa Filia nr 3 w Łomiankach
40 15 00 2022 1210 7006 5895 0000
z dopiskiem „Pomoc dla państwa Zuzanny i Krzysztofa Bońkowskich”
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BURAKÓW WALCZY O SWOJE

30 marca 2015 roku w budynku przy ul. Kościuszki, jak zawsze od kilkunastu lat, miało się odbyć zebranie
mieszkańców zwołane przez Zarząd Osiedla. Niestety mieszkańcy nie zostali wpuszczeni do lokalu przez
dyrektora Domu Kultury... Zastępca burmistrza Piotr Rusiecki zebranie nazwał „hucpą opozycji”.
9 kwietnia odbyło się spotkanie mieszkańców Burakowa z burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim. Kilkadziesiąt osób przyjęło zaproszenie urzędników, mimo, że ci kilka dni wcześniej nie wyrazili chęci spotkania podczas zebrania zwołanego przez Zarząd Osiedla. Relacja ze spotkania opublikowana w gazecie urzędowej
– jak twierdzą mieszkańcy – ma mało wspólnego z rzeczywistością...
Sprawa przekształcenia budynku przy ul. Kościuszki 10 w lokal socjalny nadal budzi kontrowersje
i nie jest jednowymiarowa. O komentarz prosiliśmy Urząd Miejski i Burmistrza, Zarząd Osiedla Buraków, mieszkańców zaangażowanych w temat...

PROTEST MIESZKAŃCÓW
WWW.BURAKOW.PL

CZYJA HUCPA?
Zarząd Osiedla Buraków wspólnie z mieszkańcami zrobił
bardzo wiele, by zatrzymać budynek przy ul. Kościuszki
10 na potrzeby społeczności lokalnej, tym bardziej,
że praktycznie służył on nam od czasów zakończenia
II wojny światowej.
Ponad 800 osób swoimi podpisami poparło nasze
wezwanie z dnia 26.03.15 r. do usunięcia naruszenia
i uchylenia uchwały nr VI/51/15 RM z dnia 12.03.15 r.
Nasze postulaty były też zawarte w uchwale nr 2 zebrania Ogólnego Mieszkańców z dnia 30 marca 2015 r.
oraz wezwaniu do usunięcia naruszenia i uchylenia
uchwały nr VI/51/15 RM z dnia 12 marca 15 r. przesłane
do Burmistrza Łomianek dnia 26.03.15 r.
W §5 Uchwały Zebrania Ogólnego mieszkańców wystosowaliśmy żądanie zwrotu budynku do dyspozycji
mieszkańców. Zgodnie z zapisami prawa miejscowego, jakim jest statut osiedla (§6.1; §6.2 Regulaminu
Ogólnego Zebrania Mieszkańców), burmistrz w terminie 30 dni od dnia otrzymana otrzymania uchwały
Samorządu Mieszkańców Osiedla może stwierdzić jej
nieważność.

Minęły też wszystkie możliwe terminy unieważnienia
przez Burmistrza naszej uchwały, toteż należy ją respektować i przyjąć do realizacji.
Dlatego postanowiliśmy pismem z dnia 28 kwietnia
2015 r. uczciwie zwrócić Urzędowi uwagę na jego powinności. Podjęliśmy też kroki, by zainteresować tematem inne podmioty.
Warto przy tym poinformować, że uchwała nr V/32/15
dotycząca zmiany nazwy i nadania nowego statutu
Domowi kultury w Łomiankach została w ostatnich
unieważniona w trybie nadzorczym przez Wojewodę
Mazowieckiego.
Oznacza to wyjęcie jej z obrotu prawnego i przywrócenie starej struktury organizacyjnej DK, w której jest też
zapis o prowadzeniu Filii DK w Burakowie.
Zatem obecnie wszystkie dyspozycje Burmistrza dotyczące zamknięcia naszej świetlicy są niezgodne z prawem.
Filia DK powinna nadal działać. Również wyposażenie filii
– meble, sprzęt komuterowy itp., które już wywieziono,
powinno wrócić na miejsce. Tym bardziej, że duża jego
część była zapewniona przez mieszkańców Burakowa.

Pan Burmistrz wielokrotnie podczas spotkań z mieszkańcami podkreśla, że musi przestrzegać prawa. Czy
legalna było próba przeniesienie w ostatniej chwili
miejsca zebrania mieszkańców przez urzędników
gminnych oraz czynne uczestnictwo w tym zajściu
przewodniczącego RM oraz zastępcy burmistrza?
Zgodnie z zapisami prawa miejscowego o terminie,
miejscu i porządku obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców, pod rygorem jego nieważności, przewodniczący Zarządu Osiedla zawiadamia nie później niż
14 dni przed terminem zebrania. Zebranie osiedlowe
przeprowadzone zgodnie z obowiązującym statutem
opisano w nr 71 GŁ jako „HUCPĘ OPOZYCJI…”.
Naszym zdaniem hucpą, a nawet złamaniem prawa,
było tu niestety zachowanie władz Łomianek. Na to nie
możemy pozwolić. Walczymy o świetlicę Burakowie
i mamy do tego prawo.
JERZY SERZYSKO
Przewodniczący Zarządu Osiedla Buraków

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA… SPOŁECZNEGO W BURAKOWIE
12 marca br. władze Łomianek zdecydowały, że:
– zamykają filię domu kultury w Burakowie przy ul. Kościuszki 10,
– w tym pomieszczeniu o powierzchni ok. 75 m² ma
powstać mieszkanie socjalne.
Decyzja była podjęta bez jakichkolwiek konsultacji z zarządem osiedla Buraków i bez wiedzy mieszkańców.
I my – mieszkańcy Burakowa – na takie działania się nie
zgadzamy.
Złożyliśmy do gminy oficjalny protest, pod którym podpisało się 601 mieszkańców naszej gminy. Protest ogłosiliśmy
też na stronie www.burakow.pl – poparły go 193 osoby.
Wcale nie walczymy o filię domu kultury. To z różnych
przyczyn nie sprawdziło się w Burakowie. Było podobno
drogie w utrzymaniu, a na zajęcia przychodziło niewielu
chętnych. Zresztą w Łomiankach płatnych zajęć różnego rodzaju jest wiele i nie tylko tego potrzebują mieszkańcy naszej gminy.
My walczymy o nasze pomieszczenie o powierzchni 75 m²
na parterze budynku przy ul. Kościuszki 10 w Burakowie.
Dlaczego tak nam zależy na tym lokalu?
Ten budynek został przekazany mieszkańcom Burakowa na cele społeczne, kulturalne i edukacyjne. Tu była
świetlica osiedlowa, potem filia domu kultury. Taka jest
tradycja tego miejsca: od kilkudziesięciu lat służy ono
mieszkańcom Burakowa.
Jedno mieszkanie socjalne, które ma powstać zamiast
świetlicy, i tak nie rozwiąże problemu mieszkań socjal-

nych w Łomiankach. Dziś potrzeba znacznie więcej takich mieszkań. Ale też pilnie potrzeba działań skierowanych do mieszkańców Łomianek.
Potrzebny jest miejscowy plan zagospodarowania…
społecznego. Nie chodzi w nim o ulice i domy, ale o coś
więcej. To jest plan włączenia ludzi w Łomiankach w życie naszej gminy. Zależy nam, żeby świadomi i aktywni mieszkańcy Łomianek widzieli nie tylko płot przed
swoim domem. Chcemy wspólnie z sąsiadami i lokalną
społecznością robić coś dla dobra wspólnego. Bo dzięki
temu wiele problemów w Łomiankach da rozwiązać się
taniej, szybciej i lepiej.
Nasz plan zagospodarowania społecznego to Dom Spotkań Sąsiedzkich.
Staramy się, aby w Burakowie powstał Dom Spotkań
Sąsiedzkich. Będzie to miejsce spotkań mieszkańców
Łomianek i przestrzeń dla organizacji pozarządowych.
Będą mogły z niego korzystać łomiankowskie stowarzyszenia i fundacje, np. na zebrania członków czy
szkolenia. Będą tu też darmowe zajęcia organizowane
z inicjatywy mieszkańców: seniorów, młodzieży, mam
z małymi dziećmi.
Najcenniejsze jest to, co ludzie chcą zrobić sami, z własnej woli, w wolnym czasie, a nieraz dokładając do tego
swoje pieniądze. Jeśli ludzie się spotykają i robią wspólnie coś pożytecznego, zaczyna się zmiana na lepsze. Ludzie stają się mądrzejsi, zdrowsi, bardziej odpowiedzialni, zmienia się też otoczenie, w którym żyją.

I dlatego potrzebna jest przestrzeń dla aktywności
mieszkańców i dla organizacji. Potrzebny jest Dom Spotkań Sąsiedzkich, w którym nie trzeba pisać podania
o przydział sali, gdzie można spotkać innych ludzi, zainspirować się ich pomysłami i włączyć w ciekawe działania. 75 m2 na razie wystarczy.
To nie jest drogie.
Utrzymanie tego pomieszczenia (prąd, woda, czynsz)
według danych Urzędu Gminy kosztuje 10 000 zł rocznie. Koszty te może ponosić gmina, zaś zarząd osiedla
Buraków oraz organizacje pozarządowe będą zdobywać dodatkowe fundusze spoza gminy. Będzie też można angażować wolontariuszy.
Ten pomysł sprawdził się już w wielu miejscach w Polsce, na przykład na warszawskim Grochowie, przy ul. Paca 40. Niech uda się też nam, mieszkańcom Łomianek.
Realizujemy oczekiwania mieszkańców, którzy przedstawiają nam swoje pomysły – powiedział ostatnio Pan
Burmistrz Tomasz Dąbrowski. My – mieszkańcy Burakowa – przedstawiliśmy Panu Burmistrzowi swoje pomysły ze szczegółami. Powiedzieliśmy, jakie są nasze oczekiwania. Teraz chętnie włączymy się w ich realizację.
Ruch należy do Pana, Panie Burmistrzu. Nadal mamy nadzieję, że jest Pan dla mieszkańców, a nie przeciw nam.
AGNIESZKA SZCZUREK
w imieniu mieszkańców Burakowa

Do wypowiedzi, na ten istotny dla mieszkańców temat, zapraszaliśmy zarówno Urząd Miejski, Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego
jak i radnego z Komitetu Burmistrza – Wiesława Bochenka. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. // redakcja

NAGRANIA BEZ CENZURY ZE SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI zobacz na www.video.lomianki.info
maj2015__002.indd 5
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ROZBIEGALI ŁOMIANKI
ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA
jak żadna dotąd społeczna inicjatywa
integruje dziesiątki osób zafiksowanych na bieganiu...

Mariusz Marszal

„Pomarańczowi” biorą udział w większości ważniejszych zawodów. Ostatnio m.in.
w Biegam Bo Lubię Lasy, Orlen Warsaw
Marathonie i towarzyszącym mu biegu
Oshee, Biegu Łosia w Puszczy Kampinoskiej, charytatywnym biegu Wings for Life
w Poznaniu (zdjęcie obok),
Ekiden'ie. Trwają przygotowania do Oleckiej Trzynastki.

d
Przed poniedziałkowym treningiem...
„Cieszę się, że w Łomiankach taki bieg się
odbędzie. Jednak decydując się na pobiegnięcie 10 kilometrów trzeba troszkę się
przygotować, potrenować, dwa... trzy razy
w tygodniu. Życzę wszystkim uczestnikom
powodzenia, a niezdecydowanych zachęcam do udziału. Do zobaczenia na Biegu
Łomianek!" – zapraszała Irena Szewińska
podczas wywiadu z cyklu „Kilka minut
po sąsiedzku...”, który można zobaczyć na
portalu www.LOMIANKI.INFO
Także Łomiankowska Grupa Biegowa namawia wszystkich pasjonatów biegania
do udziału w Biegu Łomianek, w którym
stawi się jej liczna reprezentacja. „Bieganie łączy ludzi ze wspólną pasją. Traktujemy ten bieg jak nasz własny. Pomysł organizacji biegu zgłaszaliśmy do Urzędu już
w zeszłym roku”.
Aleksandra Moraczewska

KAŻDY MOŻE DOŁĄCZYĆ
W treningach, które odbywają się w poniedziałki, środy
i piątki biorą udział biegacze
o różnym poziomie zaawan...na charytatywnym biegu Wings for Life
sowania. Dla początkujących
dystans 5 kilometrów, a dla
wprawionych – 10, 20 kilometrów i wię- wspaniałych ludzi i wybitnych sportowcej... jest tym odpowiednim. Na treningach ców. Początkującym biegaczom dora– mimo, że wspólnie – każdy biega swoim dzam wytrwałość i systematyczność oraz
tempem i na dystansie na miarę swoich wspólne treningi z grupą ŁGB. Są w niej
możliwości, choć szybkie tempo jednych świetni ludzie i super atmosfera. To dzięki
często motywuje drugich do pokonywania tej grupie osiągam takie wspaniałe sukwłasnych barier. Podobnie jest z zawoda- cesy”.
mi, w których członkowie Łomiankowskiej
BIEG ŁOMIANEK
Grupy Biegowej biorą udział.
Są i biegowi wyczynowcy. Mariusz Mar- 24 maja br. odbędzie
szal (zdjęcie obok) przebiegł ostatni Or- się, zorganizowany
len Warsaw Marathon (dystans 42 km, przez Urząd Miejski i
195 m) w czasie poniżej 3 godzin, a do- ICDS, Bieg Łomianek
kładnie 2:54:33, co jest naprawdę świet- na dystansie 10 km.
nym wynikiem. Jak powiedział nam Ma- Patronem biegu jest
riusz – „Biegam od około 6 lat, ale tak na medalistka olimpijska
poważnie trenuję od 2 lat. Trenuję 5 razy Irena Szewińska, od
Zobacz video-wywiad z Ireną Szewińską
w tygodniu i nie są to tylko treningi bie- wielu lat mieszkanka
z cyklu „Kilka
„Kilka minut po sąsiedzku..."
gowe. Przez bieganie poznałem mnóstwo Łomianek.
na www.LOMIANKI.INFO

Strona internetowa Łomiankowskiej Grupy Biegowej: www.biegwlomiankach.pl

RODZINNIE NA BAJKOWYM WZMACNIAJĄ CHARAKTER
Tegoroczne – piąte – Poszukiwania Wielkanocnych Jajek w Dziekanowie Bajkowym zgromadziły około 250 osób. To rodzinne spotkanie, pełne słodkości, uśmiechu, konkursów
i zabaw na dobre wpisało się w kalendarium łomiankowskich imprez. Było szukanie czekoladowych jajek, strzelanie z łuku, bieg z jajkiem, konkurs na najlepsze wypieki, konkurs
plastyczny, dmuchany zamek,
wata cukrowa, loteria.
Tym razem obok Bajkowych
wolontaiuszy (pod kierownictwem Marcina Etienne) w organizacji imprezy pomagało
Stowarzyszenie PRACOWNIA
ŁOMIANKI, a do wspólnej
zabawy zostały zaproszone
również dzieci z Sadowej.

Łomiankowskie kluby sportowe zaprezentowały się podczas Gali Sportów Walki Kobra Cup zorganizowanej 25 kwietnia w ICDS. Na spotkaniu oprócz przedstawicieli władzy: burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, radnych Tadeusza Krysteckiego oraz Piotra Bartoszewskiego, byli
łomiankowscy sportowcy m.in. Paweł Nastula i Aleksandra Sidorenko.
Na ringu prezentowano takie dyscypliny jak boks, judo, karate, muay tai.
Dużym zainteresowanie cieszyły się pokazy Cezarego Wilczyńskiego
(www.shaolinkempo.pl), prowadzącego zajęcia w łomiankowskim klubie Frajda Tennis. Sensei podkreślał, że sporty walki
budują nie tylko tężyznę fizyczną, ale i duchową – wzmacniają charakter, gdzie ważna jest etyka i filozofia.
Podczas Gali zbierano pieniądze dla Fundacji
Dziecięca Fantazja.

Organizatorzy dziękują osobom i firmom dzięki, którym spotkanie mogło być tak udane jak było: Biblioteka w szkole
– miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy, Bohdan Kezik – autor filmów dokumentalnych, BroplastCukry Sp. z o.o., Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Konsultacje Społeczne Warszawa, Dariusz Dąbrowski, De Care
– Dystrybutor Przysmaków Świata, Drukarnia Hexe Print s.c., Ewa Jamiołkowska – właścicielka Gabinetu Kosmetycznego,
Grzegorz Targonski – łucznik, maratończyk, olimpijczyk z Sydney, Przedszkole Kids Story Łomianki, FRAJDA TENNIS CLUB
ŁOMIANKI, KomaSport – salon sportowy, Mark-Bud Kowalski i spółka Sp. j. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach,
Portal www.LOMIANKI.INFO, Pracownia Cukiernicza Pod Kasztanem, Salon MANAMI – Sprzedaż klocków LEGO i DUPLO,
Sklep internetowy www.kolorowepokoiki.pl, 3 TOPOLE sp. z o.o., Danuta Gosz – właścicielka sklepu Świeży Chleb,
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O tej nieformalnej grupie pisaliśmy już
nie raz. Opisywaliśmy jej początki – było
to prawie rok temu. Grupa powstała po
zorganizowaniu przez Grzegorza Targońskiego (założyciela grupy) Pierwszego
Łomiankowskiego Biegu o Puchar Lodów
z Bitą Śmietaną, przebiegającego szlakami
Puszczy Kampinoskiej na dystansie 6 km.
Wtedy Grupa liczyła kilka osób, obecnie
jest ich kilkadziesiąt – grupa się rozwija.
ŁGB starała się o wsparcie z Urzędu Gminy Łomianki, składając wnioski wspólnie
m.in. ze stowarzyszeniami Pracownia
Łomianki oraz Nasze Łomianki. Urząd
nie zdecydowal się pomóc biegaczom.
„Trudno. Nie obrażamy się, będziemy dalej
biegać, reprezentując Łomianki. Obecnie
szukamy wsparcia poza granicami naszego
miasta, m.in. w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich" – mówi Grzegorz Targoński.

ROWEREM Wiadomości...
PRZEZ
KAMPINOS
dla zawodowców i amatorów
dwóch kółek.

14 czerwca 2015 r. odbędzie się
Rodzinny Rajd Rowerowy szlakami
Kampinoskiego Parku Narodowego,
który będzie połączony z piknikiem.
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Regulamin, trasy i informacje na:
www.rajdrowerowy.nawi.com.pl
Kontakt z organizatorem:
Anna Ostrowska – tel. 515344016,
email: nawi@onet.com.pl
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***
Rada Miejska Łomianek zmieniła nazwę Domu Kultury na nowocześniej brzmiące Centrum
Kultury. Zmianie tej towarzyszyły dwa wydarzenia: ogłoszenie
o poszukiwaniu specjalisty ds.
promocji (cały etat) w Centrum
Kultury oraz… likwidacja filii tej
instytucji w Burakowie. Dyrektor
Centrum Kultury, Miłosz Manasterski, likwidację filii uzasadnił
zbyt wysokimi (w stosunku do
efektów) kosztami jej działania.
Biorąc pod uwagę fakt, że dyrektor Manasterski od kilku lat osobiście zarządzał filią, należy uznać,
że jest to opinia wiarygodna. Specjalista ds. promocji, po objęciu
stanowiska, z pewnością twórczo
rozwinie to uzasadnienie.
Niestety w międzyczasie Wojewoda unieważnił uchwałę Rady
Miejskiej, więc Centrum nadal jest
Domem.
***
30 marca miało się odbyć spotkanie mieszkańców Burakowa

AM

ŁOM

IAN

K

I
z burmistrzem Łomianek.Inspiracją do spotkania
była wspomniana likwidacja
Filii Domu (Centrum) Kultury, a
tematem miała być rozmowa na
temat gospodarowania środkami na działalność kulturalną oraz
zasobami mieszkań socjalnych
(dotychczasowa filia ma zostać
przekształcona w mieszkanie
socjalne). Na wykład burmistrza
oczekiwał m.in. minister finansów i jednocześnie mieszkaniec
Burakowa – Mateusz Szczurek.
Niestety wszystko wskazuje na
to, że finanse państwa będą nadal kulały, bo burmistrz nie pojawił się na spotkaniu.
***
Na ekranach wygłuszających
przy ul. Kolejowej pojawił się
tajemniczy mural. Nie ustalono
jeszcze, co oznacza ten napis
i czy nie jest to przypadkiem
tekst propagandowy lub kolejna „hucpa opozycji”.
Juliusz Wasilewski

REKLAMA

INFO:
RajdRowerowy.nawi.com.pl

Czasem ludzkie działania przynoszą niespodziewane, odległe
od zamierzeń efekty. Kiedyś robiono badania nad lekiem na
chorobę niedokrwienną, a przypadkiem wyprodukowano viagrę. Budowniczowie Łomiankowskiej galerii handlowej Auchan
byli przekonani, że przed swoim
hipermarketem budują parking,
a okazało się, że zrobili plac dla
miłośników przypalania opon
i kontrolowanych poślizgów czyli tzw. driftu. 19 kwietnia w nocy
przed Auchan odbyła się niezapowiadana wcześniej uroczystość krajowego otwarcia sezonu
driftu. Głośna muza zagłuszała
pisk opon. Część mieszkańców
Dąbrowy – myśląc, że to otwarcie
sezonu potańcówek na dechach
– poszła pod Auchan, ale imprezę
przerwała policja. Po krótkiej dyskusji na temat przewidywanych
cen paliw na stacji benzynowej
Auchan, której budowę niedawno rozpoczęto, mieszkańcy rozeszli się do domów.
***
Mieszkańcy Dąbrowy Leśnej
i Dąbrowy Zachodniej podejrzewają, że firmy budujące kanalizację na ich osiedlach podpisały także utajniony kontrakt
na realizację filmu „Pustynna
burza”. Pustynna scenografia jest już gotowa. Zachodzi
obawa, że obecnie trwa oczekiw
kiwanie na nadejście wysokich
te
temperatur.
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ZA GROSZE
tylko na portalu
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom w PALMIRACH – cicha i spokojna okolica, dom 140 m2 na wąskiej działce o pow. 4100 m2.
Cena 430 tys. (do negocjacji), tel. 604-118-180
Sprzedam działkę rekreacyjną nad jeziorem Mielno,
m. Mielno, gmina Grunwald – tel. 697-442-022
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni
10 500 m2 Łomna Las. OKAZJA! Tel. 605-439-313
Kupię działkę budowlaną – Dąbrowa. Może
być z domem do wyburzenia. 600-358-001
Sprzedam bezpośrednio dom w Palmirach o pow.
170 m2, tel. 604-652-023
WYNAJMĘ
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47
Wynajmę pomieszczenie biurowe o pow. 90 m2
– tel. 601-517-151
NAUKA
Korepetycje z fizyki, poziom szkoły podstawowej i średniej – tel. 501-937-654
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
USŁUGI
USŁUGI OGRODNICZE – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
HYDROIZOLACJE, izolacje piwnic, tarasów, balkonów, fundamentów, itp. Masz problem z wodą lub
wilgocią? ZADZWOŃ! Gwarancja długoterminowa
– tel. 517-673-324
Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota,
hydraulika, elektryka, docieplenia – 608-741-795
OCIEPLENIE BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
Malowanie elewacji, budynków, renowacja, itp.,
gwarancja długoterminowa, tel. 789-262-387
REMONTY A-Z, ogrodzenia, docieplenia, solidnie
– 600-213-002
Oferuję usługi – drobne remonty, rąbanie, piłowanie drzewa, praca przy ogrodach, wszelkie naprawy
i inne – tel. 888-141-412
TYNKI GIPSOWE maszynowe, Nida, Knauf, Baumit
– tel. 883-116-709
RÓŻNE
DIETETYK, odchudzanie, żywienie w chorobach
i ciężarnych – 666-855-304

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
LARYNGOLODZY, spec. 2, 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 M. 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. Tel. 501 124 416
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13
www.dabkowska.com.pl 532 562 000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13 www.dabkowska.com.pl 532 562 000
PRACA
Młody mężczyzna szuka pracy fizycznej, tel.
787-477-989
Ukrainka młoda szuka pracy – sprzątanie, prasowanie, mycie okien – tel. 787-477-989
Pani do solidnego sprzątania domów / prasowanie / gotowanie – Ukrainka – 729-539-759
SALONIK FRYZUR przyjmie uczennicę,
tel. 509-530-397
Młody, energiczny, prawo jazdy – szuka pracy
fizycznej – 514-985-642

REKLAMA

LOMIANKI.INFO
ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772
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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 D A R M O
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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POLUB ŁOMIANKI
www.facebook.com/lomianki.info

REKLAMA

STRONY INTERNETOWE DLA FIRM
PROJEKTY GRAFICZNE, ULOTKI

www.pracownia.net
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POLUB ŁOMIANKI

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