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przedszkolaków i zerówkowiczów
uczniów szkół podstawowych
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licealistów

NOWE STUDIUM...
Radni przyjęli fundamentalny
dla rozwoju Łomianek
dokument...
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W sumie

spragnionych nowych doświadczeń,
młodych osób przez najbliższe 10 miesięcy
będzie zdobywało wiedzę
w placówkach edukacyjnych na terenie gminy Łomianki

* dane na dzień 24 sierpnia 2015 r.

182 dni
z życia
Burakowa
Mieszkańcy walczą o swoje
wbrew burmistrzowi
i jego radnym...
Chronologia wydarzeń

Wszystkim przedszkolakom, pierwszakom,
uczniom, gimnazjalistom i licealistom...
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i ich rodzicom :)

REKLAMA

...zapału, pozytywnej motywacji
    i odwagi w poznawaniu tego, co nie poznane!

PUB
RESTAURACJA
KONCERTY

Cuba de Zoo / rock
5 września, godz. 20.00

Jeden z ulubionych zespołów dziennikarzy Radiowej Trójki.
Koncerty Cuba de Zoo to potężna dawka energii i szczera
radość grania. Moc, melodia i dobre polskie teksty.

Jakub Kusior / rock, poezja
11 września, godz. 20.00

Młody, skromny chłopak, który techniką gry na gitarze
znokautował jurorów Must Be the Music. Gitarę uzupełnił
słowem, z czego powstały niezwykle dojrzałe piosenki.

Pinakoteka / boogie, swing, jazz, pop
12 września, godz. 20.00

Czas spędzony z Pinakoteką to dużo emocji, energii
i zaskakującej radości, połączonej z tekstami, które
na długo pozostają w pamięci. Rytm, melodia, przekaz.

Michał Szczerbiec Band / blues, rock

18 września, godz. 20.00

Zainspirowany takimi mistrzami jak: Mark Knopfler, Eric
Clapton, Mike Oldfield, Carlos Santana, Zepół zagra covery
oraz kompozycje autorskie.

Small Mechanics / pop, akustycznie
25 września, godz. 20.00

Muzycy (Vavamuffin, Collage i The Cookies) opierają swoją
twórczość na mechanicznych dźwiękach, samplując je
i ubierając w elektroniczno-popowy styl na granicy dreamu
i ambientu...
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Kiedyś
tam
pojadę
podróżnicy z Łomianek
Ona farmaceutka, on historyk, ona pracuje w korporacji, on prowadzi
agencję nieruchomości. Odwiedziłam ich w domu pełnym pamiątek
z licznych podróży. Rozmawialiśmy o planach na dalsze wyprawy
oraz o tym, że warto marzenia zamieniać w działanie.
Poznajcie Magdę Falandysz-Kasperską i Radka Kasperskiego –
podróżników, którzy zaplanowali, że do emerytury objadą cały świat.
Sylwia Maksim-Wójcicka: Dokąd teraz?
Magdalena Falandysz-Kasperska: W sierpniu Filipiny, a w listopadzie do Kolumbii. Pierwotnie planowaliśmy na lato Grenlandię, ale okazało się, że jest
problem z biletami, więc tym razem Filipiny.
SMW: Macie jakiś plan na podróżowanie?
MFK: Chcemy zobaczyć wszystkie państwa świata.
W zależności od sposobu liczenia przyjmuje się, że
jest ich 194. Do tej pory zwiedziliśmy 72 kraje, zostało
więc jakieś 122. Planujemy, że cel osiągniemy w ciągu
najbliższych 15 lat.
SMW: Ambitnie. Od czego się zaczęło?
Radosław Kasperski: Poznaliśmy się na studiach,
okazało się, że pociąga nas świat. A że byliśmy młodzi
i odważni, zaczęliśmy wspólnie jeździć. Pierwszy raz
wyruszyliśmy chyba w 1997 r.
MFK: U mnie zaczęło się od dziadka, który jest miłośnikiem geografii, ale nie miał dużej możliwości podróżowania. Oglądał mapy, prenumerował podróżnicze
gazety i w wieku ponad 70 lat zaczął sam uczyć się
języka angielskiego. Wyrastałam w środowisku ludzi
ciekawych świata, no ale wiadomo, że możliwości
były zupełnie inne, ograniczone. Kiedy mojej mamie
w końcu udało się wyjechać do Indii, to była wiadomość, którą żyło całe miasteczko.

świat odkrywać samemu. Poza tym samodzielne po- SMW: Jak wybieracie miejsce podróży?
dróżowanie powoduje, że więcej zapamiętujemy. Kiedy MFK: Wszystko zależy od biletów. Mamy listę ok.
nas wszędzie dowiozą, ktoś za nas wszystko zorganizu- 20 krajów, do których chcemy pojechać w najbliżje to mniej zapamiętamy z takiej podróży niż z wyjazdu szym czasie. Śledzę promocje ogłaszane przez linie
samodzielnie zaplanowanego i przygotowanego. Wię- lotnicze, portale internetowe zbierające informacje o lotach, np. fly4free.pl, loter.pl, skyscanner.pl,
cej tu emocji, pasji, adrenaliny.
RK: Nasza strona także temu właśnie służy – na- kayak.pl itp. I jak trafia się okazja, to kupujemy
mówieniu niezdecydowanych do ruszenia z domu bilety.
w świat. Mamy w głowach wiele stereotypów o innych SMW: Jak długi jest każdy wyjazd?
krajach i kontynentach,
które nie przekładają się
„Marzenia z dzieciństwa nigdy nie zostaną zapomniane
na rzeczywistość. Media
jeśli w dorosłym życiu zdecydujemy się na ich realizację”.
informują głównie o tym
co dzieje się w Europie,
MFK: Niestety nie trwają długo, maksymalnie 2 tynie pokazują świata poza naszym kontynentem.
SMW: Czy zdecydowalibyście się pojechać do kra- godnie. Mamy ograniczoną liczbę dni urlopu w roku,
ju, w którym jest niebezpiecznie, trwa jakiś kon- staramy się więc tak planować wyjazdy, żeby wykorzystywać także wszystkie długie weekendy i święta.
flikt? Np. do Syrii?
MFK: W Syrii nie byliśmy i bardzo żałujemy, że nie Przed podróżą to ja zajmuję się planowaniem, dopizdążyliśmy zobaczyć zabytków i miejsc, których już naniem spraw organizacyjnych, a Radek archiwizuje
prawdopodobnie nie ma. Nie jeździmy do krajów, nasze dokonania.
w których toczą się wojny, bo to byłaby nieodpowie- RK: Zajmuję się dokumentacją, czyli robię zdjęcia.
dzialność. Ale byliśmy np. w Angoli, gdzie lokalne kon- Z każdego wyjazdu przywożę ich kilka tysięcy, potem
flikty tlą się cały czas. Kierowca, z którym jeździliśmy obrabiam, opisuję. Część z nich publikujemy na stronie www.kiedystampojade.pl.
nie rozstawał się z karabinem.
RK: Bywaliśmy też w miejscach, w których SMW: Jaki styl podróżowania preferujecie?
trzeba było zachować czujność, np. w jednej MFK: Nie jest to typowy tramping. Nie oczekujemy
„To co najbardziej kochamy w podróżach
z dzielnic Windhuk – stolicy Namibii – mijają- luksusów, ale na pewno musimy mieć w miarę czystą
to odkrywanie nowego, zdziwienie”.
cy mnie na ulicy człowiek zwrócił mi uwagę, łazienkę i pościel w hotelu. Inne elementy nie są nieżebym schował aparat fotograficzny, bo zaraz zbędne. Rezerwujemy nocleg jedynie na pierwszą noc.
SMW: „Kiedyś tam pojadę" to hasło waszego blo- go stracę. Schowałem.
Kolejne wybieramy już na miejscu. Poza tym cechuje
ga, który czyta się jak list z podróży. Wyczuwam, SMW: Jak przygotowujecie się do podróży? Czyta- nas duża spontaniczność.
że chcecie zachęcić czytelników do pójścia w wa- cie przewodniki, fora internetowe?
RK: Kiedyś na wyjazd do Rygi zdecydowaliśmy się
sze ślady.
MFK: Korzystamy z kilku różnych przewodników (we- w piątek, a na miejscu byliśmy już w sobotę.
MFK: Bo tak jest. Podróżowanie poszerza horyzonty, ryfikacja informacji) i internetu. Założyłam teczki dla SMW: To kosztowna pasja.
obala stereotypy, pozwala zrozumieć świat. Nie warto każdego kontynentu i tam gromadzę różne ciekawost- MFK: Tak, chociaż często nasze wyjazdy nie są drożcałe życie mówić „kiedyś tam pojadę”. Trzeba jechać. ki, artykuły, wycinki. W momencie planowania podró- sze niż wczasy nad Bałtykiem. Teraz, kiedy jesteśmy
Kiedy znajomi pytają nas jak zacząć, polecamy im, żeby ży są „jak znalazł”, bo wszystko jest gotowe. Czasem aktywni zawodowo wyjeżdżamy jak najdalej. Na
odwiedzili jakieś miasto w Europie, np. Tallin, Rygę, czy również informacje z trampingowych biur podróży emeryturze zostanie nam Europa i Polska (śmiech –
Paryż. A potem zaplanowali dalsze kierunki. Nie należy inspirują nas do organizacji własnego wyjazdu. Planu- red.). Można powiedzieć, że inwestujemy w siebie, nikt
rzucać się na głęboką wodę od razu. Nikomu nie polecę jąc podróż wybieramy miejsca, które chcemy zobaczyć nie zabierze nam przeżytych doświadczeń i obrazów,
Etiopii jako pierwszej podróży, ale stopniowo można i będąc już na miejscu decydujemy co oglądamy dziś, które siedzą w naszych głowach.
gdzie jedziemy jutro. Z wyjąt- SMW: Wasze ulubione miejsca?
kiem Afryki, w której wcześniej- RK: Japonia i jej architektura. Pociąga mnie odsze planowanie jest niezbęd- mienność kultury japońskiej, styl życia ludzi. No
ne z uwagi na bezpieczeństwo i Shinkansen, czyli bardzo szybki i bardzo punktui konieczność powrotu na noc- alny pociąg.
MFK: Dla mnie Alaska i Nowa Zelandia. Są to najleg przed zmrokiem.
RK: Nie spinamy się i nie mamy bardziej niesamowite miejsca jakie odwiedziliśmy.
gotowego grafiku na każdy Fascynuje mnie tamtejsza przyroda, góry jak z bajki.
dzień, bo czasem miejsce do Wszystkie miejsca, które odwiedzamy są ciekawe, ale
którego dojeżdżamy jest tak fa- tam mogłabym od razu pojechać po raz drugi.
scynujące, że zostajemy w nim SMW: Dziękuję wam za rozmowę, a czytelników
jeszcze jeden dzień. Nie da się Łomianki.info namawiam do zaglądania na blog
www.kiedystampojade.pl.
wszystkiego zaplanować.

www.kiedystampojade.pl
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KALENDARIUM
SAMORZĄDOWE

7 lipca 2015 r. – Urząd poszukuje koordynatora do spraw polityki rowerowej na terenie
Gminy Łomianki. Sprawa wygląda na poważną, ponieważ konkurs rozstrzyga 5-osobowa
komisja z zastępcą burmistrza, sekretarzem
urzędu i dwiema paniami naczelnik w składzie.
O wyjątkowości tego procesu świadczy też
6-stronicowy regulamin konkursu. Przyszły koordynator (lub koordynatorka) będzie miał liczne obowiązki. M.in. będzie opiniował projekty
i przedsięwzięcia związane z rozwojem systemu
dróg rowerowych, określał priorytety dla realizacji elementów systemu, szacował koszty rozwoju systemu dróg rowerowych, działał na rzecz
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
itd. Wszystkie zadania rozpisano w 9 punktach.
Ale uwaga – funkcja jest społeczna, koordynator będzie wolontariuszem urzędu. Wolontariat w organizacjach społecznych to popularna
i normalna forma współpracy, czy jednak urząd
miejski powinien wybierać tę formę współpracy
dla poważnego, wymagającego zaangażowania
stanowiska? Może warto rozwijać wolontariat
w Łomiankach, ale ukierunkowany np. na pomoc
osobom słabszym? Ogłoszenie wyników naboru
odbędzie się 21 września br. Czy społeczny koordynator rozwiąże problemy rowerzystów?
20 lipca 2015 r. – zaniepokojonych „rozmontowaniem” części pomnika gen. Bołtucia przy
ul. Warszawskiej uspokajamy. To element prac
związanych z budową ścieżki rowerowej
i przebudową chodnika w ul. Warszawskiej,
od Wiślanej do Lwowskiej, z wyłączeniem odcinka ulic od gen. Bołtucia do Jeziornej (ok. 110
metrowy odcinek ścieżki wybudowany przed
ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi).
Długość nowej ścieżki i chodnika to ok. 550 m,
koszt wykonania to ok. 444 000 zł. Inwestycja ma
zostać zakończona 30 września br.
13 sierpnia 2015 r. – Sesja Rady Miejskiej, podczas
której radni uchwalili m.in. nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
14 sierpnia 2015 r. – Burmistrz Łomianek podpisał
umowę z wykonawcą budowy szkoły w Dąbrowie Leśnej. Wartość robót to 15 959 000 zł.
Szkoła ma być gotowa na 28 lipca 2017 r.
20 sierpnia 2015 – urząd ogłosił konkurs na projekt koncepcyjny wiaty przystankowej. Projektowana wiata ma m.in. wykorzystywać źródła
energii odnawialnej w postaci fotowoltaików
(oświetlenie), być przyjazna dla osób starszych,
niepełnosprawnych i dzieci, zapewnić komfort w oczekiwaniu na autobus, chronić przed
deszczem, śniegiem i słońcem itp. Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę pieniężną (4 000 zł).
Urząd może wykorzystać nagrodzoną koncepcję do zlecenia wykonania projektu rzeczywistej
wiaty. O tym ile kosztować będą nowe wiaty,
kiedy zostaną wykonane i ustawione dowiemy
się na pewno niebawem – rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na listopad. Tymczasem od
lipca br. KMŁ montuje już nowe wiaty, m.in. przy
ul. Wiosennej i w Dziekanowie Leśnym. Czy kolejność nie powinna być odwrotna i po co Gminie Łomianki kolejna koncepcja (po koncepcji
przebiegu ścieżek rowerowych, przebiegu trasy
tramwajowej czy rewitalizacji parku przy Jeziorze Fabrycznym)?
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NOWE STUDIUM

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki

Rada Miejska w Łomiankach przyjęła zaproponowany przez burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, strategiczny dla rozwoju
Łomianek, dokument określający kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki. Jest on „fundamentem” dla opracowania i wprowadzenia planów zagospodarowania dla poszczególnych obszarów naszego miasta.
Samo procedowanie nad dokumentem było poprzedzone konsultacjami, czego efektem były uwagi zgłaszane przez mieszkańców. Nie wszystkie uwagi mieszkańców zostały uwzględnione. Największe kontrowersje budziły rozbieżności między
burmistrzem a mieszkańcami dotyczące pomysłów na zagospodarownanie terenów na osiedlu Łomianki Prochownia
(uwagi mieszkańców postulujących o zakaz budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenie osiedla nie
zostały uwzględnione) oraz usytuowanie tzw. „korytarza ekologicznego” w Dziekanowie.
Jak zawsze w sprawach ważnych dla mieszkańców i tym razem o komentarz dotyczący przyjętego „Studium” poprosiliśmy samorządowców. Zaproszenie wystosowaliśmy do Urzędu Miejskiego / Burmistrza Łomianek, radnego
Bogusława Pawłowskiego, radnego Adama Salwowskiego oraz radnego Marcina Etienne...

Radny Marcin ETIENNE - Klub Radnych Niezależnych
Studium uwarunkowań jest dokumentem kreującym politykę planistyczną gminy. Stanowi wytyczne
dla określenia kierunku zmian w jej zagospodarowaniu przestrzennym. Dobrze opracowany powinien
racjonalnie wykorzystywać zasoby przyrodnicze, społeczne i gospodarcze dla rozwoju gminy. Winien w
sposób przemyślany i uczciwy stwarzać warunki dla rozbudowy infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem terenów korzystnych z punktu widzenia środowiska przyrodniczego. W tym, jakże ważnych dla
naszego bezpieczeństwa, spraw związanych z terenami zalewowymi.
Przedłożony przez burmistrza projekt uchwały w zasadniczej jego części stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami
zrównoważonego rozwoju. Zapisy w dokumencie są w wielu miejscach niespójne i ogólnikowe. Nie dość, że nie wpłyną
one na poprawę jakości życia mieszkańców, to w dłuższej perspektywie stanowić będą dla nich poważne zagrożenie.
W zapisach studium pominięto tak ważne parametry, jak szerokości frontów działek. Poza ogólnikowym nazewnictwem
dróg – „drogi zbiorcze”, „lokalne” i „dojazdowe” zabrakło w dokumencie parametrów mówiących o ich szerokościach. Uważam to za skrajnie nieuczciwe. Tak, jak było to w przypadku pozwoleń na budowę wydawanych przed laty mieszkańcom
np. z terenu Dziekanowa Bajkowego. W znakomitej większości pozbawieni zostali dostępu do drogi publicznej.
Studium zakłada odrolnienia ogromnych terenów, określanych, jako „zalewowe”. Według mojej oceny to bardzo poważny błąd. Istnieje bowiem ryzyko, iż w niedługim czasie deweloperzy zabudują Dolinę Łomiankowską szeregowcami,
które następnie sprzedadzą nieświadomym zagrożenia klientom. Należy się spodziewać, iż w przyszłości ustawią się oni
w długich kolejkach do Urzędu po wielomilionowe odszkodowania.
Na koniec nie sposób nie odnieść się do jakże głośnej, ciągnącej się od wielu już lat, sprawy związanej z rezerwą w samym środku Łomianek pod wielkopowierzchniowe centrum handlowe na terenie osiedla Prochownia. Burmistrz zdaje
się nie dostrzegać, iż w niniejszej sprawie przegrywa kolejne spory sądowe z mieszkańcami. Na siłę stara się forsować
naznaczone błędami, szkodliwe dla nich rozwiązania. Łamiąc fundamentalną zasadę mówiącą o akomodacji funkcji
i cech nowej zabudowy do już istniejącej.
Głosami radnych z KWW Tomasza Dąbrowskiego przegłosowana została, według mnie, fatalna w skutkach uchwała.
W przyszłości mieszkańcy gminy drogo za to zapłacą…

!

Urząd Miejski, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny Bogusław Pawłowski, radny Adam Salwowski
nie odpowiedzieli na prośbę wystosowaną przez LOMIANKI.INFO i nie przesłali swojego komentarza.

USTAWA
KRAJOBRAZOWA
WSZYSTKO
W RĘKACH SAMORZĄDU

Inwazja banerów reklamowych – może jeszcze nie tak
jak w Warszawie, gdzie całe budynki stają się reklamami
– dotyka również przestrzeni publicznej Łomianek. Jedni
mieszkańcy twierdzą, że „szmaty” wywieszane na płotach,
słupach, budynkach, a nawet nad główną ulicą Łomianek
są zjawiskiem szpecącym i urągającym poczuciu podstawowej estetyki. Inni uważają to za przejaw przedsiębiorczości i dobry sposób komunikacji.
Przyjęta niedawno przez Sejm i podpisana przez prezydenta tzw. „ustawa krajobrazowa” ma pomóc samorządom
w uporządkowaniu m.in. obecności reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwolić zadbać o ład przestrzenny
i ochronę krajobrazu. Daje samorządom możliwość uchwalenia „lokalnego kodeksu reklamowego” oraz wprowadza możliwość nakładania kar za nielegalne reklamy – za nielegalną reklamę zapłaci ten, kto ją powiesił, ale jeśli
jest trudny do namierzenia, to karą obarczony zostanie właściciel nieruchomości, na której stanęła lub zawisła.
Teraz wszystko w rękach burmistrza i radnych, gdyż to od nich zależy jak i kiedy sprawa reklam zostanie rozwiązana lokalnie w Łomiankach. Prace nad tym tematem w innych miastach już trwają... /red

182 dni z życia Burakowa
Ostatnio znajomi z Łomianek zapytali mnie: „Jak tam wasz dom
kultury w Burakowie? Czy nadal
walczycie? Czy jeszcze Wam się
to nie znudziło?”.

To pytanie dało mi do myślenia. Bo może
wielu mieszkańców naszej gminy uważa,
że sprawa Burakowa już jest przegrana?
Albo – co gorsza – wszystko „rozeszło się
po kościach”? Mija już przecież pół roku od
niefortunnej uchwały Rady Miejskiej, która
spowodowała zamknięcie filii Domu Kultury w Burakowie w celu zmiany tych pomieszczeń w jedno mieszkanie socjalne.
Proszę Państwa, nadal walczymy. Od 182
dni staramy się, aby mieszkańcy Burakowa nadal mieli swoje tradycyjne miejsce
spotkań. Aby władze, które wybraliśmy
w ostatnich wyborach, odpowiedziały na
potrzeby mieszkańców.
Obok w skrócie prezentuję chronologię
„kampanii burakowskiej”: 3 kolejne uchwały
Rady Miejskiej w sprawie Burakowa i to, co –
w odpowiedzi – robiliśmy my, mieszkańcy.
Przedstawione obok fakty wiele mówią
o Burakowie i jego mieszkańcach. Mówią
też o Panu Burmistrzu i Radnych.
My w Burakowie jesteśmy przekonani
o słuszności naszych działań. Wiemy do
czego dążymy. I na różne sposoby staraliśmy się przekonać władze Łomianek do
zmiany decyzji. Ale napotykamy na niezrozumiały opór, upór i niechęć. Pan Burmistrz
i popierający go Radni jasno wyrazili swoją
postawę w trzech kolejnych uchwałach,
które nie służą dobru mieszkańców. Nie
ma tu woli dialogu i współpracy. Szkoda.
Ale robimy swoje.
Agnieszka Szczurek

12.03.2015. Uchwała Rady
Miejskiej o likwidacji filii
Domu Kultury w Burakowie.

25.05.2015. Uchwała Rady
Miejskiej o odrzuceniu protestu
mieszkańców.

Uchwała Rady Miejskiej o zmianie uchwały
z 1991 roku, na mocy której przekazano
pomieszczenia w domu przy ul. Kościuszki
10 do dyspozycji mieszkańców Osiedla
Buraków.

A mieszkańcy Burakowa na to:

A mieszkańcy Burakowa na to:

A mieszkańcy Burakowa na to:

– 18.03.2015. Protest internetowy
na www.burakow.pl. Do dziś
podpisało go 206 osób, nie
tylko z Burakowa.

– Kolejne delegacje mieszkańców
do Burmistrza, pisma do
Radnych. Dalsze próby
przekonania ich do zmiany
decyzji.
– 26.03.2015. Oficjalne wezwanie
do cofnięcia powyższej
– 19.05.2015. Przedstawiciele
uchwały, złożone do Burmistrza.
Burakowa na komisji społecznej
Podpisało się pod nim 601
Rady Miejskiej prezentują
mieszkańców Łomianek
pomysł na zagospodarowanie
i obywateli RP.
lokalu w formie „Domu
Sąsiedzkiego”. Po raz kolejny
– 30.03.2015. Ogólne zebranie
apelują do Burmistrza
mieszkańców Osiedla Buraków
o nieodbieranie lokalu
i zdecydowany sprzeciw wobec
mieszkańcom.
decyzji Rady Miejskiej.
– W międzyczasie delegacje,
pisma mieszkańców do
Burmistrza i Radnych. Próby
przekonania ich do zmiany
decyzji.
– 9.04.2015. Spotkanie
mieszkańców z Burmistrzem
w Burakowie. Propozycja
mieszkańców, aby utworzyć tu
Dom Spotkań Sąsiedzkich.
– 12.05.2015. Dwa programy
telewizyjne poświęcone
zamknięciu filii Domu Kultury:
„Interwencje Jolanty Erol” i „To
jest temat” w TVP Info.

– 15.06.2015. Pismo do
Burmistrza o udostępnienie
aktu notarialnego domu
przy Kościuszki 10 – w celu
sprawdzenia, jaki jest status
prawny budynku.

– W międzyczasie integracja
mieszkańców Burakowa:
wspólne kibicowanie
biegaczom w Biegu Łomianek
im. Ireny Szewińskiej i zbiórka
funduszy na rzecz rodziny
z ul. Majowej poszkodowanej
w wybuchu gazu.

– 15.07.2015. Pismo do Wojewody
Mazowieckiego ze skargą na podjętą
uchwałę i na naruszenia prawa podczas
sesji Rady Miejskiej.
– 31.07.2015. Uchylenie przez Wojewodę
Mazowieckiego uchwały Rady Miejskiej
z dnia 2.07. Lokal przy Kościuszki 10
formalnie należy się mieszkańcom!
– 15.08.2015. Potańcówka na deskach
w Burakowie. Wielu mieszkańców na nią
nie idzie.
– 25.08.2015. Kontrola Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowalnego
i oględziny lokalu przy Kościuszki 10
w Burakowie – w celu sprawdzenia,
czy planowane tam mieszkanie socjalne
jest zgodne z prawem budowlanym.
– 25.08.2015. Wniosek Zarządu Osiedla
Buraków do Burmistrza o zwrot kluczy
do pomieszczeń przy Kościuszki 10.
Bo mamy do nich prawo.
– Wrzesień/październik 2015. Planujemy
Tydzień Burakowa – cykl imprez
i spotkań sąsiedzkich. Mieszkańcy
otrzymali dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury. Integracja i aktywizacja
społeczności postępuje!
CDN…
REKLAMA
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OTWARTE
OGRODY
ARTYSTÓW DĄBROWY
Zainspirowani udaną akcją „Otwarte ogrody nad Wisłą” w Łomiankach Dolnych i podobnych inicjatywach w podwarszawskich miejscowościach, postanowiliśmy otworzyć nasze ogrody i zaprosić
mieszkańców Łomianek na krótki spacer.
Historię artystów związanych z Dąbrową pokazał film dokumentalny Bohdana
Kezika „Ulica Zachodnia”. Wielu z tych twórców już odeszło, ostatnio profesor
Tadeusz Dominik. Ale na ulicy Zachodniej wciąż tworzą kolejne pokolenia artystycznych rodzin wspomnianych w filmie.
Spacer zaczynamy na ul. Granicznej, w Dąbrowie Leśnej, w pracowni artystów ze wspaniałym dorobkiem – Agaty i Jacka Maślankiewiczów. Miejsca
w swej pracowni użyczą też malarce Barbarze Raszewskiej. Dalej, do swojego ogrodu przy Zachodniej 13 zapraszają Malwina i Dorota Grześkiewicz;
pokażą ceramikę i malarstwo. Przy ul. Zachodniej 41 do iście rajskiego ogrodu
zapraszają p. Łuczkiewiczowie (VikaPlant), artyści w sztuce ogrodniczej. Na
ten dzień użyczą miejsca na rzeźby Karoliny Szlupowicz. Przy ulicy Irysa 13
zobaczą państwo obrazy Doroty Berger-Słowińskiej, w pracowni warsztaty
dla dzieci i niespodzianka dla najmłodszych gości. W malowniczym ogrodzie
p. Szlupowiczów obok restauracji Lemon Tree wystawione będą obrazy Karoliny Zwoniarskiej i Marka Zająca oraz rzeźby i malarstwo Maliny Kokoszczyńskiej, natomiast Izabela Szumen pokaże filmy animowane i obrazy.
Wierzymy, że „Otwarte Ogrody” staną się imprezą cykliczną i, że dołączą do
nas kolejni lokalni artyści. Liczymy na to, że się ujawnią i zechcą włączyć swoje
ogrody lub pracownie do naszej spacerowej trasy w kolejnych latach.
Mamy nadzieję, że historię twórców związanych w przeszłości z naszym miastem upamiętni projektowana Aleja Artystów Dąbrowy przy ulicy Zachodniej.
Są wśród nich takie znakomitości jak Jan Cybis, wspomniany wcześniej Tadeusz
Dominik czy rodzina Grześkiewiczów.
Więcej na www.dabrowazachodnia.pl w zakładce „artyści Dąbrowy”.

OGRODY NAD WISŁĄ

w Łomiankach

Tego jeszcze u nas nie było. Nasza prężnie rozwijająca się
Łomiankowska Grupa Biegowa pozyskała środki
na organizację biegu z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
Wydarzenie to ma się odbyć
w dniu 10 października 2015 r.
Trasa przebiegać będzie przez Kampinoski Park Narodowy – pętla 7 kilometrów to akurat dystans dla początkujących biegaczy. Będą 3 kategorie
sztafetowe Pani+Pan, Pani+Pani, Pan+Pan. Dodatkowo przed biegiem głównym będą rozgrywane biegi dla najmłodszych.
„Najbardziej chodzi nam o dobrą zabawę” – mówi Prezes Grupy Grzegorz
Targoński – „Dlatego też planujemy, aby większość nagród była losowana
wśród wszystkich startujących, a wygrywającym pozostawimy prestiż bycia
na podium”.
Zapisy do biegu będą ruszały w okolicy 15 września, ale już dziś zaplanujcie ten dzień jako biegową atrakcję październikowej soboty. Więcej szczegółów pojawi się wkrótce na stronie internetowej www.biegwlomiankach.pl

W niedzielę, 23 sierpnia, miał miejsce 5. Półmaraton Powiatu
Warszawskiego Zachodniego im. Janusza Kusocińskiego.
Impreza weszła już na stałe do kalendarza imprez biegowych i cieszy się dużą
popularnością. Rozgrywana jest na terenie gmin leżących w obrębie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, do którego należą również Łomianki. Trasa na
dystansie 21,0975 km przebiegała przez tereny czterech gmin: Błonia, Leszna,
Ożarowa Mazowieckiego i Starych Babic.
W tym roku na starcie stanęło i ukończyło bieg 645 zawodniczek i zawodników z naszego powiatu, województwa, kraju, a także z zagranicy. Dwa pierwsze miejsca w biegu zajęli zawodnicy z Kenii uzyskując wyniki: 1:09:37 i 1:10:03.
Trzeci zawodnik, Polak, osiągnął czas niewiele gorszy, bo 1:11:41.
Nie zabrakło również zawodników z Łomianek, w tym z Łomiankowskiej
Grupy Biegowej, dla której to kolejny wspólny start w zawodach, umacniający
poczucie wspólnoty, pozwalający na osiąganie dobrych wyników i rekordów,
a dla niektórych na spróbowanie swoich sił po raz pierwszy na takim dystansie, przy wsparciu kolegów z grupy. Marta Arbatowska z ŁGB znowu nie
zawiodła osiągając czas 1:39:03 będący równocześnie rekordem życiowym
zawodniczki. Tym samym zajęła 10 miejsce w klasyfikacji kobiet i 2 w klasyfikacji zawodników z naszego powiatu. Najlepszy zawodnik z Łomianek to
Piotr Obłuski, który zakończył bieg z wynikiem 1:30:29, co uplasowało go na
49 miejscu w stawce. Wszystkim biegaczom gratulujemy.
/am.
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Pierwsze „Otwarte Ogrody” odwiedziło kilkaset
osób. Malarstwo, rzeźba, fotografia, ceramika i ręcznie robione kafle były prezentowane 21 czerwca
przez artystów w dziesięciu prywatnych ogrodach
mieszkańców Łomianek Dolnych, Chopina i Pawłowa... Pomysłodawcom i organizatorom „Otwartych
Ogrodów” udało się połączyć, w niespotykany do
tej pory w Łomiankach sposób, obcowanie ze sztuką z luźną, sympatyczną, sąsiedzką atmosferą.
„Otwarte Ogrody nad Wisłą” współorganizowało
Stowarzyszenie Artystyczne Front Sztuki.

Otwarte Ogrody
Artystów Dąbrowy,
6 września,
od godziny
12.00 do 17.00.
Mapki z trasą
spaceru
w restauracji
Lemon Tree
i każdym
artystycznym
ogrodzie oraz na
www.LOMIANKI.INFO

Pierwszy Bieg Sztafetowy

NOCNA DAWKA HUMORU
7 sierpnia (piątek), o godzinie 20.30 na Tarasowej Scenie Kabaretowej w Żółtym
Domku Agaty i Grzegorza Porowskich w Dąbrowie Leśnej przy ul. Żywicznej wystąpił Kabaret NOC. Było to pierwsze spotkanie kabaretowe w sezonie 2015.
Kabaret NOC od kilku już lat aktywnie działa na polskiej scenie kabaretowej. Skład
tworzą: Mateusz Pniak, Wojciech Kucjas i Szymon Pniak – trójka kolegów, którzy
podczas każdego występu kładą nacisk przede wszystkim na dobrą zabawę z publicznością. I tak też było tym razem, stworzyli
przez ponad godzinę magiczny nastrój pełen
dobrej zabawy i humoru.
Pogoda dopisała, miejsc siedzących nie zabrakło
– większość widzów przyniosła własne krzesełka,
a komary na szczęście zapomniały przylecieć.
Wstęp był wolny, ale jak zawsze przy okazji
Tarasowych Spotkań zbierano dobrowolne datki na rzecz Fundacji „A kogo?”założonej przez
Ewę Błaszczyk. Skarbonką tego dnia zawiadywał ks. Michał z łomiankowskiej parafii. Zebrano
949,85 zł.

Zapraszamy na 58 Tarasowe Spotkania Kabaretowe
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Wystąpią Damian Kubik vel Antoni Gorgoń-Grucha oraz Karol Kopiec
4 września (piątek), godzina 20.00, Łomianki - Dąbrowa Leśna, ul. Żywiczna 24

Nie było komarów – krótki przegląd wydarzeń wakacyjnych

Wyjechałeś z Łomianek na wakacje? Masz czego żałować. Namęczyłeś się, wydałeś worek pieniędzy, spłacasz teraz kredyt. Zobacz, co cię ominęło.
Ważnym wakacyjnym wydarzeniem
było otwarcie stacji benzynowej Auchan z konkurencyjnymi cenami. Przy
tankowaniu (benzyną Pb95) zbiornika 50 l na stacji przy hipermarkecie
zaoszczędza się obecnie od 6,50 zł
(w stosunku do Optimy) do 12,00 zł
(w stosunku do BP). Przy tankowaniu
oleju napędowego podobnie. Łatwo
policzyć, że Jeśli twój samochód spala
średnio 8 litrów na 100 km, a rocznie
przejeżdżasz 10 tys. km, to tankując
przy Auchan zaoszczędzisz przez rok
do 192 zł.
W grudniu możesz sobie za to kupić
w Auchan np. 408 nektarynek albo 243
zupy w proszku, albo po prostu 9 butelek (0,5 l) wódki, paczkę (200 g) kiełbasy śląskiej, butelkę Coca-Coli i słoik
(900 g) ogórków konserwowych, żeby
nie pójść z tzw. gołą łapą na sylwestra.
Oczywiście im częściej jeździsz samochodem i im więcej benzyny twoje
auto pali, tym oszczędności dzięki
tankowaniu przy Auchan masz większe (czyli jak zwykle bogaci i rozrzutni
mają lepiej). Ma być jeszcze taniej.
Nic dziwnego, że na stacji benzynowej Auchan jest duży ruch, chociaż
właściciele stacji włożyli bardzo dużo
wysiłku, by utrudnić kierowcom robienie zakupów. No i nie można tam kupić
przy okazji gazety, oleju, żarówki, Red
Bulla czy papierosów. Jest tylko paliwo.
Panuje atmosfera tajemniczości i podejrzliwości: kasjerki – ukryte w małych
bunkrach – są niewidoczne, porozumiewają się z klientami przez głośniki
umieszczone w ciemnych pancernych
szybach, a pieniądze przyjmują za pomocą wysuwających się z bunkrów
szufladek. Chodzą plotki, że w tych
kasach siedzą jakieś mówiące ludzkim
głosem roboty. Ale nie wiadomo, czy
to prawda. Nie wiadomo też, czy prawdziwe są głosy o niskiej jakości paliwa
sprzedawanego przez Auchan.

W czasie wakacji
zadbano także o wyrafinowaną
rozrywkę dla mieszkańców,
którzy nie wyjechali z Łomianek.
Brali oni udział w sympatycznej grze
miejskiej, zorganizowanej przez budowniczych sieci wodno-kanalizacyjnej.
Zadaniem mieszkańców było odnajdowanie możliwości wydostania się samochodem z domu, a później powrotu.
Budowniczowie wykazywali się dużą
pomysłowością i zaangażowaniem. Jedziesz w jedną stronę, a tam nagle wielki
dół, którego przed chwilą nie było. Więc
zawracasz, myślisz, że wyjedziesz drugą
stroną ulicy, ale tam pojawia się koparka. Znów zawracasz, dół zniknął. Udaje
ci się przejechać przez nieubitą jeszcze
ziemię. Na najbliższym skrzyżowaniu
po lewej widzisz szlaban, więc skręcasz
w prawo. Wygląda na to, że wydostałeś się z pułapki, ale nagle za zakrętem
widzisz ekipę budowniczych z wielkim
agregatem i pompą, z której dużym
strumieniem leje się woda. Hamujesz,
wrzucasz wsteczny, prawie zderzasz się
z terenówką innego uczestnika gry, który też wybrał tę trasę i wylądował przy
twoim zderzaku. Po krótkiej wymianie
informacji postanawiacie wycofać do
niezabudowanej działki i przedostać się
między domami do równoległej ulicy.
Terenówka przejeżdża, ty grzęźniesz
w piaszczystym podłożu. Właściciel terenówki obiecuje sprawdzić czy dalej
jest przejazd i wrócić. Czekasz cierpliwie,
ale po godzinie idziesz w kierunku żółtej koparki, która pojawiła się w pobliżu
i rozpoczęła kopanie dołu. Sympatyczni
budowniczowie zgadzają się wyciągnąć
twoje auto z piachu. Podjeżdżają koparką, dajesz im na piwo, postanawiasz
wrócić do domu. Trasa, którą przyjechałeś jest już nieprzejezdna, znów spotykasz faceta w terenówce, z uznaniem
komentujecie kreatywność organizatorów zabawy.

Nie zabrakło też
uroczystości patriotycznych.
Kto wyjechał na wakacje, ten nie
mógł 1 sierpnia uczestniczyć w obchodach rocznicy wybuchu powstania warszawskiego i wysłuchać odczytanego
przez burmistrza Łomianek, Tomasza
Dąbrowskiego, wezwania skierowanego chyba nie tylko do mieszkańców
Łomianek, ale do wszystkich Polaków.
„Nasze pokolenie musi do końca doprowadzić dzieło Powstania Warszawskiego, jakim jest byt suwerennego narodu, wolnego od wszelkich nacisków
antypolskich” – powiedział burmistrz.
Na pewno przy innej okazji doprecyzuje cele i formy walki.
W sierpniu zaczęły się upały.
Mieszkańcy Łomianek, którzy wyjechali na wakacje, przeżywali męki
w nagrzanych słońcem namiotach,
dusznych przyczepach kempingowych
i kwaterach prywatnych, w których
można było smażyć jajecznicę bez
włączania gazu pod patelnią. Nocami,
uzbrojeni w kije od parasoli, musieli
trzymać wartę na plaży, żeby nie stracić
miejsca na parawan. Ci, którzy pojechali za granicę, spędzali czas ukrywając się
w pokojach (co z tego, że klimatyzowanych) przed terrorystami i uchodźcami
z Afryki, a na posiłki szli konwojowani
przez uzbrojonych po zęby żołnierzy
lub przemieszczali się pojedynczo,
przebiegając od palmy do palmy, w kierunku hotelowej restauracji.
A w Łomiankach?
W Łomiankach był luzik.
Można było spędzić z rodziną uroczy
dzień w klimatyzowanym Auchan (najchłodniej na dziale z nabiałem), spożywając tanie produkty prosto z półki. Odwiedzać bezpłatne degustacje.
Do czytania na miejscu pełny wybór
bieżącej prasy i najnowsze bestsellery
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literackie. Dla dzieci ogromna oferta
zabawek. Lody we wszystkich smakach. Wokół sąsiedzi i znajomi, z którymi można spokojnie pogawędzić
o polityce, zdrowiu i obyczajach, spacerując wśród zieleni w dziale „ogród”.
Dla chętnych telewizja, przejażdżki
rowerem między regałami, zabawa
w przebierańców na dziale odzieżowym. A po zachodzie słońca – powrót
do własnego wygodnego łóżka w domu. Tanio, miło, bezpiecznie.
Miłą niespodzianką był
niemal całkowity
brak w Łomiankach komarów.
Dzięki temu przez całe wakacje
można było spędzać wieczory, koncentrując się na celebrowaniu ulubionych
zajęć – bez konieczności oblewania się
śmierdzącymi środkami odstraszającymi owady. Pozwalało to też na podejmowanie w mniej upalne dni wycieczek rowerowych lub pieszych nad
Wisłę i zabawę w zgadywanie marek
i roczników produkcji samochodów,
które zostały kiedyś utopione w celu
wyłudzenia odszkodowania, a teraz zaczęły widowiskowo wyłaniać się spod
powierzchni wody w wysychającej królowej polskich rzek.
Warto było zostać na wakacje w Łomiankach.
Juliusz Wasilewski
REKLAMA
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Zatrudnię sprzedawcę w Łomiankach – tel.
608-455-492
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, miejscowość Mielno, gmina Grunwald –
tel. 697-442-022
Sprzedam działkę rolno-budowlaną o powierzchni
10 500 m2 Łomna Las. OKAZJA! Tel. 605-439-313
Działkę budowlaną 1045 m2 w Łomiankach sprzedam – tel. 604-121-864
WYNAJMĘ
Do wynajęcia kawalerka w centrum Łomianek, dwa
pokoje – 660-434-010
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Nauczycielka muzyki udziela lekcji na pianinie i akordeonie również u ucznia w domu. –
tel. 692 704 416
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
OCIEPLENIE BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
Malowanie elewacji, budynków, renowacja, itp.,
gwarancja długoterminowa, tel. 789-262-387
Remonty, malowanie, prace przydomowe, koszenie trawy – tel. 604-425-104
Usługi ogrodnicze, doradztwo – 604-831-024
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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 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
Salonik fryzur przyjmie uczennicę,
tel. 509-530-397

REKLAMA
ZA GROSZE
tylko na portalu

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)

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
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ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Remonty, malowanie,
prace przydomowe, koszenie trawy
tel. 604-425-104
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STRONY INTERNETOWE
DLA FIRM

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%

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

