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Ponad setka biegaczy
spotkała się,
aby dobrze się bawić,
ukończyć bieg
i ewentualnie
stanąć na podium :)

PEŁEN SUKCES!

weeKEND
HISTORYCZNY
I SPOTKANIE
SĄSIEDZKIE
Mieszkańcy Burakowa są wspólnotą
z tradycjami, czy to się komuś
str. 5
podoba, czy nie...

ZA ZDROWIE
SCORPIONA
Każdy kto chciał mógł spędzić wieczór
w towarzystwie groźnie wyglądających,
ale w gruncie rzeczy bardzo
sympatycznych motonitów...
str. 6

REKLAMA

Łomiankowskiej Grupy Biegowej

Średnio kilka tysięcy złotych kosztuje
przyłączenie do sieci...
str. 4

Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty, szkolenie? A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?
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Spektakl taneczny "Spójrz na mnie"

Stowarzyszenie Pracownia Łomianki
otwiera kolejny sezon

Planszówkowej Frajdy!
Zapraszamy na gry planszowe w kategorii wiekowej od lat 5 do 105.

Bądźcie z nami koniecznie w sobotę 24.10.2015, g. 15-18
w Klubie Tenisowym Frajda, ul. Jeziorna 1a.
Można przynieść własną grę i zarazić nią innych!

Już po raz 6., tuż przed Mikołajkami, organizujemy
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Czekamy ma młodych sprzedawców oraz kupujących

w niedzielę, 29.11.2015 w godzinach 11-14 w ICDS.
Przewietrzcie strychy i zakamarki w poszukiwaniu
zapomnianych zabawek, które jeszcze mogą posłużyć innym.
Rezerwacje stoisk sprzedawców wkrótce
na www.pracownialomianki.org

PUB
RESTAURACJA
KONCERTY

Janek Samołyk / koncert rock, poezja
23 października, godz. 20.00

Janek Samołyk to wrocławski wokalista, gitarzysta i autor
piosenek. Jego muzyka trafia do słuchaczy lubiących
zarówno alternatywne gitarowe brzmienia, jak i piosenkę
poetycką. Zaśpiewa piosenki znane m.in. z radiowej Trójki.

Halloweenowe party / impreza
30 października, godz. 20.00
Jam Sassion / koncert
6 listopada, godz. 20.00
Ewa Szlachcic / koncert pop/soul
13 listopada, godz. 20.00

Z wyróżnieniami ukończyła Akademię Teatralną
oraz Zespół Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie.
Od tamtej pory sukcesywnie rozwija swoją karierę, odnosząc
liczne sukcesy, zachwycając melodyjną, ale i ambitną piosenką.

The Fuse / koncert funk/jazz/rock
14 listopada, godz. 20.00

Zespół The Fuse to prawdziwa mieszanka wybuchowa.
By grupa zyskała swoje niebezpieczne właściwości potrzebne
było wymieszanie młodości z doświadczeniem oraz energii
z pracowitością. Gdy do całości dodamy wspólną fascynację
funkiem lat 70 oraz groove’em, powstanie prawdziwy dynamit.

ŁOMIANKI / DĄBROWA, ul. Zachodnia 38, tel. 798 110 522
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Od początku września trwają próby do spektaklu tanecznego. Młodzież gimnazjalna, licealna i ostatnich klas podstawówki przygotowuje pod kierunkiem
choreografów z Happy Dance Studio wydarzenie taneczne, które porusza problemy współczesnego świata.
Jak młodzi artyści opowiedzą o słabnących relacjach międzyludzkich, zaniku
indywidualności i szczerego przekazu, codziennej radości z przebywania z innymi „tu i teraz” samym tańcem i muzyką, bez słów? Zobaczymy już 7 listopada o godz. 19.00 w Centrum Kultury w Łomiankach. Wstęp wolny.

Aleksandra Moraczewska

PIERWSZY SZTAFETOWY

BIEG W ŁOMIANKACH
Kto by pomyślał jeszcze rok temu, że garstka lokalnych pasjonatów biegania będzie potrafiła tak się
zorganizować, że stanie się grupą mającą nie tylko
wspólne pasje i cele, ale też dążącą do wspólnego
ich realizowania i na gadaniu nie poprzestając realizującą je. Ta grupa to właśnie Łomiankowska
Grupa Biegowa, a zrealizowany wspólny projekt
to zorganizowanie imprezy biegowej.
10 października odbył się I Sztafetowy Bieg w Łomiankach. Na starcie stanęło około pięćdziesięciu
2-osobowych sztafet (z Łomianek, Warszawy i okolicznych miejscowości) – w sumie około 100 biegaczy. Sztafety były różne – żona z mężem, chłopak
z dziewczyną, matka z synem, syn z ojcem, przyjaciel z przyjacielem, kolega z koleżanką, nieznajoma
z nieznajomą itp... Wszyscy spotkali się w jednym
celu – dobrze się bawić, ukończyć bieg i ewentualnie stanąć na podium. Trasa wiodła malowniczymi
ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego, o tej
porze roku wyjątkowo pięknego, przyobleczonego
w jesienne barwy.
Na mecie każdy zawodnik otrzymywał medal,
formą i tworzywem nawiązujący do natury, lasu
i jesieni – drewniany liść klonu. Oprócz medali
najlepsze sztafety w trzech kategoriach (sztafeta
kobieca, męska i mieszana) otrzymały puchary, też
niesztampowe, bo wystrugane w desce.
Przy okazji biegu głównego zorganizowano również mini biegi dla dzieci, na dwóch dystansach
– 400 m dla młodszych dzieci i 1000 m dla star-

szych dzieci i młodzieży. Najwięksi zapaleńcy wzięli udział w obu
biegach i zdaje się jeszcze było im mało. Młodzi
biegacze również otrzymali pamiątkowe medale.
Po zakończeniu zawodów odbyła się loteria fantowa, w której każdy uczestnik mógł wygrać jakiś
upominek. Nagrody ufundowali sponsorzy. Wśród
nagród była również – dobrze komponująca się
z jesienią oraz kolorem koszulek grupy biegowej –
dynia z wyrzeźbionym butem, logo grupy ŁGB.
Atmosfera w trakcie biegu była piknikowa. Można
było upiec kiełbaskę na ognisku, posilić się gorącą,
pomarańczową zupą dyniową, a dzieciaki mogły
zasłodzić się do woli cukierkami. Dzieci było tego
dnia sporo, cieszy, że chcą aktywnie spędzać czas,
że lubią sport i ruch na świeżym powietrzu.
Pogoda dopisała, dodając całej imprezie słonecznego kolorytu.
I Bieg Sztafetowy w Łomiankach przeszedł do historii. Kolejny miejmy nadzieję za rok. Byłoby przyjemnie, gdyby ten bieg wszedł na stałe do kalendarza imprez sportowych w Łomiankach.
Projekt biegu był dofinansowany ze środków Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie”, pomogli również sponsorzy. Ale bieg
nie odbyłby się, gdyby nie wspólna praca i działanie
członków grupy (pod kierownictwem Grzegorza
Targońskiego), dla których był on swoistym świętem
i zwieńczeniem wspólnych, całorocznych treningów.

Więcej zdjęć z biegu na www.lomianki.info

W SADOWEJ JAK MALOWANA
Szukając jesieni w Puszczy Kampinoskiej SZKOŁA
10 października kilkoro rodziców urządziło akcję kolorowania
Jesień kojarzy mi się w tym roku z Chopinem, który rozbrzmiewa w radiowych i telewizyjnych relacjach z Filharmonii Narodowej. Nie można jednak całe dnie, szczególnie weekendy, przesiedzieć
w domu przy odbiorniku. Trzeba zabrać radio (nastały takie czasy, że mamy je w telefonach), słuchawki i poszukać jesieni w lesie. Zwłaszcza na Mazowszu, które było inspiracją dla kompozytora.
Tak też zrobiłam w jedną z październikowych sobót. Wybrałam się na organizowany przez Fundację KIM trening Nordic Walking. Fundacja kilka razy w miesiącu organizuje wspólne spacery
po Puszczy (start z parkingu przy ul. Kampinoskiej). Dłuższe dla bardziej wytrwałych (13-15 km),
krótsze dla początkujących (ok. 8 km). Zapewnia też kijki, rozgrzewkę przed spacerem i rozciąganie mięśni na zakończenie, a przede wszystkim przyjacielską atmosferę, którą budują uczestnicy
spacerów. W trakcie wycieczki mamy szanse zobaczyć miejsca, których wcześniej nie znaliśmy,
np. sztuczne jeziorko Opaleń, na terenie którego w okresie międzywojennym znajdowała się
bażantarnia miejscowego właściciela
ziemskiego. Dla mnie ten spacer był fantastycznym rozpoczęciem weekendu,
a po wycieczce Chopin brzmiał jeszcze
piękniej. Polecam spacery z Fundacją
KIM (www.fundacjakim.pl).
SMW

szkoły podstawowej w Sadowej. Pogoda i humory dopisywały.
Rodzice przynieśli farby, pędzle i w czynie społecznym pomalowali
dwie ławki, drzwi od komórki oraz stojaki na rowery. W planie było
jeszcze odnowienie poręczy przy wejściu, jednak po krótkiej naradzie przełożono to na następny raz. Poręcz ma na sobie 5 warstw
starej farby i trzeba ją będzie najpierw oczyścić – ocenili rodzice.
Jest ładniej, jest bardziej kolorowo! Super inicjatywa!
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20 września 2015 r. – piąta edycja rekonstrukcji historycznej pt.
Bitwa pod Łomiankami. Rekonstruktorzy kolejny raz zaprezentowali publiczności zgromadzonej na terenie Klubu Wilczeniec
wizję wydarzeń, które miały miejsce nieopodal Łomianek w 1939
roku, m.in. szarżę 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Dla vip-ów wybudowano potężną zadaszoną platformę. Imprezie towarzyszyły
stoiska handlowe, głównie z gadżetami o tematyce militarystycznej. Widowisko odbyło się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
21 września 2015 r. – O konkursie na stanowisko Koordynatora ds.
polityki rowerowej na terenie Gminy Łomianki pisaliśmy w SKS
prawie dwa miesiące temu. Jak się okazało, rozpatrywano tylko
jedną złożoną ofertę. Jak informuje komisja konkursowa „oferta
nie spełniła oczekiwań”. Przypomnijmy, że wolontariusz/ka miał/a opiniować projekty związane z rozwojem systemu dróg rowerowych, szacować koszty rozwoju systemu dróg rowerowych,
działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.
Na razie nie wiadomo, czy nabór zostanie powtórzony. Co dalej
z „polityką rowerową” Łomianek?
21 września 2015 r. – sesja Rady Miejskiej. Władze Łomianek zaplanowały na ten dzień uroczyste powitanie delegacji miast siostrzanych z Francji i USA, które jak co roku wzięły udział w obchodach upamiętniających walki w okolicach Łomianek we wrześniu
1939 r. Drugim punktem obrad było głosowanie nad uchwałą
w sprawie m.in. podwyższenia opłat za odbiór odpadów. Część
uroczysta przebiegła bez problemów, część robocza sesji wzbudziła liczne emocje i dyskusje. Podwyższenie opłaty pobieranej od
właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów nie zostało – w opinii części radnych – wystarczająco uzasadnione przez Burmistrza
Dąbrowskiego. Uchwałę jednak przyjęto dzięki głosom radnych
popierających działania Burmistrza. Wzrost opłat jest znaczący:
12,50 zł miesięcznie od osoby w przypadku odbioru odpadów
segregowanych (dotychczasowa stawka to 9,50 zł), 25 zł w przypadku odpadów zmieszanych (dotychczasowa stawka to
16,50 zł). Od stycznia 2016 r. przez cztery kolejne lata odpady z naszych domów odbierać będzie firma BYŚ Wojciech Byśkiniewicz.
Okazało się także, że SITA, czyli dotychczasowy odbiorca odpadów,
zaproponowała w przetargu najwyższą cenę – czyżby nauczona
doświadczeniem? Jak z tym wyzwaniem poradzi sobie Byś?
5 października 2015 r. – 80.000 zł wynosi pula nagród w ogłoszonym przez burmistrza Dąbrowskiego konkursie urbanistyczno-architektonicznym na koncepcję rozbudowy budynku
Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej wraz z „rewitalizacją terenów sąsiednich”. Kwota niemała, ale będąca jedynie początkiem
wydatków na ten cel, ponieważ kolejnym etapem będzie zlecenie
autorowi zwycięskiej koncepcji przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. Kryteria,
którymi będzie kierować się sąd konkursowy to „atrakcyjność, realność, funkcjonalność i ekonomika rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych”. Pomysł zakłada m.in. budowę nowego budynku biurowo-usługowego „o współczesnej formie przestrzennej”,
z wieżą jako „punktem orientacji przestrzennej” o wysokości do
20 m. Urzędnicy zakładają, że wzdłuż ulicy Szpitalnej i Wiejskiej
powstanie „podłużna agora”, w przyszłości miejsce spotkań mieszkańców, działań informacyjnych, kulturalnych i artystycznych.
Więcej szczegółów czytelnicy znajdą w wytycznych do konkursu,
umieszczonych w BIP urzędu. O planowanych kosztach dowiemy
się ze zwycięskiej koncepcji w przyszłym roku. Na razie w budżecie gminy na prace planistyczne zarezerwowano 940 tys. zł.
22 października 2015 r. – sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad
aż 25 punktów, w tym zlecenie burmistrzowi przygotowania projektu zasad umieszczania reklam, banerów i sytuowania ogrodzeń, zgodnie z tzw. ustawą krajobrazową, która ma uregulować
ilość reklam w przestrzeni publicznej. O wynikach sesji, decyzjach
Rady oraz o losach reklam i banerów będziemy informować w kolejnych odcinkach SKS.
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MOŻNA SIĘ UDUSIĆ!

Ledwo co zaczął się„sezon grzewczy”, a już wieczorami z niektórych kominów wydobywa się szaro-bury
dym. Zapewne nie jest to dym powstały w efekcie spalania drewna w salonowych kominkach, nie jest
to też dym powstały w efekcie spalania eko-groszu czy innych paliw stosowanych w przydomowych
kotłowniach. Duszący smog unosi się w promieniu kilkuset metrów od smrodliwego źródła.
Szczęśliwie dla nas wszystkich przyjęta została przez obecny, kończący swoją kadencję, Parlament i podpisana przez Prezydenta ustawa „antysmogowa”, która umożliwia (źródło: Kancelaria
Prezydenta RP) „zastosowanie na szczeblu lokalnym prawnych rozwiązań, które przyczynią się do
poprawy jakości powietrza. Władze lokalne, uwzględniając potrzeby zdrowotne mieszkańców oraz
oddziaływanie na środowisko, będą mogły wprowadzać na konkretnym terenie normy techniczne,
emisyjne i jakościowe dla instalacji spalania paliw”.
W poprzednim wydaniu Łomianki.Info był artykuł o potrzebie uporządkowania przestrzeni publicznej (banery, reklamy i inne twory szpeczące ulice). Już dziś wiadomo, że na najbliższej Sesji
Rady Miejskiej ten temat będzie omawiany. Czy te stosunkowo szybkie działanie władz jest efektem ukazania się artykułu w Łomianki.Info? – nieważne. Ważne, aby problem został rozwiązany.
Rozwiązany z głową. Teraz czekamy z niecierpliwością na uchwałę, która smrodzącym i trującym
sąsiadom powie stanowcze NIE! Najlepiej jak najszybciej.
/ Bogumił

RURA OBOWIĄZKOWA...
Kilka tysięcy złotych kosztuje przyłączenie posesji do sieci kanalizacyjnej. Choć
kwota nie jest mała, a dla wielu domowych budżetów wręcz astronomiczna,
mieszkańcy muszą dopełnić tego obowiązku, bo takowym właśnie jest zgodnie
z przepisami podłączenie się do kanalizacji, jeśli jest ona w zasięgu.

O kanalizacji w gminie mówi się dużo w ostatnich latach. Prace postępują sprawnie, jednak nie
wszystkich to cieszy, bo koszty z jakimi musimy się liczyć do małych nie należą. Jak to wygląda
w liczbach?
Przyłączono ponad 50% posesji w ulicach, w których sieci zostały przekazane do użytkowania.
Dla kontraktów, które są obecnie kończone, przygotowywane są projekty przyłączy i wyceny.
– Obserwujemy duże zainteresowanie świadczeniem w/w usług, co pozwala przypuszczać, że nie
powinno być problemów z osiągnięciem efektu ekologicznego. Średni koszt wybudowania przyłącza
kanalizacyjnego (o długości 10 m z jedną studnią rewizyjną na posesji wraz z projektem i inwentaryzacją powykonawczą) wynosi około 3000 zł brutto – mówi wiceburmistrz Piotr Rusiecki. – Umowa
o dofinansowanie zakłada, że jeśli nie spełnimy wymogu odnośnie uzyskanego efektu ekologicznego,
to możliwe jest pomniejszenie kwoty dofinansowania proporcjonalnie do uzyskanego efektu.
Jak to będzie w praktyce? Jeśli uda się uzyskać efekt na poziomie 90% zapisanego w umowie, może to skutkować redukcją dofinansowania o 10%.
Wszyscy ci, którzy do tej pory nie rozpoczęli przyłączania się do sieci muszą liczyć się z nakazem
wydanym przez urzędników. Urząd Miejski rozpoczął wydawanie decyzji administracyjnych
nakazujących podłączanie się do sieci kanalizacyjnej. Umożliwia to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – każdy kto jest w zasięgu sieci ma obowiązek podłączenia. Oprócz
decyzji nakazowych, które są obecnie wysyłane, gmina poprzez Straż Miejską może ukarać
mieszkańców mandatami.
Jest dobra wiadomość dla tych, którym zbyt niskie dochody uniemożliwiają wywiązanie się
z tego obowiązku. Przez Ośrodek Pomocy Społeczej realizowany jest projekt kredytowania
przyłączy. Natomiast osoby, które były kiedyś w MKS (Miejski Komitet Społeczny budowy sieci
wod.-kan.) i wpłaciły wtedy pełną kwotę, przyłącza będą miały wykonane bezpłatnie.
Obecnie wydawane są decyzje administracyjne nakazujące przyłączenie dla inwestycji
oddanych do użytkowania, a więc mieszkańców ulic: Agawy, Akacjowa, Baonu Zośka, Długa,
Działkowa, Górna, Grzybowa, Graniczna,
CENNIK USŁUG ZWiK Łomianki
Jaśminowa, Kasztanowa, Krzywa, Konar(cały cennik na stronie: www.zwik.lomianki.pl)
skiego, Kaktusowa, Konwaliowa, KwiatoWydanie Warunków Technicznych – 60 zł/budynek
wa, Kalinowa, Kamienista, Kosynierów,
Projekt przyłącza wodociągowego – 250 zł;
Ludowa, Leśnych Dębów, Łyżwiarska, MłoWcinka na wodociągu – 1 800 zł;
cińska, Maciejowicka, Miłosna, Narciarska,
Przyłącze wody – 125 zł/mb;
Orzechowa, Podleśna, Palmowa, Piaskowa,
Przykanalik – 185 zł/mb;
Pionierów, Partyzantów, Prosta, Rataja,
Studnia betonowa – 2 500 zł;
Równoległa, Sierakowska, Sosnowa, SłoStudnia PVC Ø425 – 1 600 zł;
neczna, Sezamowa, Sportowa, Świerkowa,
Adaptacja szamba (kręgi betonowe) – 1 200 zł;
Wiosenna, Wesoła, Żwirowa i Żywiczna.
Przejście przez szambo – wycena indywidualna
– Wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkoStudnia nabudowana w ulicy – wycena indywidualna
wanie będziemy wydawać kolejne decyPrzydomowa przepompownia – wycena indywidualna
zje nakazowe na kolejne ulice. Po zakońTyczenie i inwentaryzacja – 650 zł;
czeniu całego projektu unijnego wrócimy do
Zajęcie terenu – 200 zł;
ulic, w których sieć była wybudowana wczeProjekt organizacji ruchu (dla przyłącza wod.-kan.) – 500 zł;
śniej i również zaczniemy egzekwować oboZa prace wykonane w gruntach utwardzonych (asfalt, kostka, beton,
wiązujące prawo wynikające z art 5 ustawy
itp.) ceny wzrastają o 30%. Odbudowa nawierzchni po robotach
o utrzymaniu czystości i porządku w gmiwod.–kan. pozostaje w gestii właściciela posesji.
nach – podkreśla Piotr Rusiecki.
  / A.S.
Powyższe ceny nie uwzględniają promocji „30% taniej”

Jak się przyłączyć do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej?
Zapytaj w ZWiK Łomianki – tel. 22 751 35 04
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Alternatywne tablice
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Co jakiś czas świat obiega informacja, że w Chinach podejmowane są próby przejęcia
kontroli nad wyszukiwarką Google. W Łomiankach jesteśmy na innym etapie: od kilku
lat trwa komiczna walka o osiedlowe tablice informacyjne. Wojnie o klucze do kłódek
wiszących na tablicach towarzyszą klimaty z filmów Stanisława Barei.
Na każdym łomiankowskim osiedlu i w każdym
sołectwie od lat była tablica informacyjna. Klucze
do tablic mieli sołtysi i przewodniczący zarządów
osiedli. Na tablicach wieszano mniej lub bardziej
nudne urzędowe obwieszczenia, jakieś lokalne informacje, ogłoszenia, które czasem tkwiły tam tygodniami, przeterminowane, wyblakłe od słońca.
W dobie internetu i licznych lokalnych publikacji
drukowanych, wkładanych do skrzynek pocztowych tablice z oczywistych względów traciły swoje znaczenie informacyjne. Część mieszkańców nie
miała pojęcia o ich istnieniu.
Pod koniec 2013 r. kluczami do kłódek zapomnianych tablic informacyjnych zainteresował się Urząd
Miejski. Nie wiadomo jaki był powód. Prawdopodobnie inspiracją była powtórka w TV serialu „Alternatywy 4” z niezapomnianym Romanem Wilhelmim

w roli gospodarza domu – Stanisława Anioła, który
czuwał nad mieszkańcami i lubił porządek. Władze
Łomianek stwierdziły, że na tablicach osiedlowych
panuje „bałagan”, a sołtysi i przewodniczący osiedli wieszają na nich, co chcą. Żeby „uporządkować”
sprawę tablic i usprawnić przepływ informacji,
burmistrz Łomianek wydał zarządzenie, w którym
ustalił, że klucze do tablic będą w urzędzie, a nie
u sołtysów. Więc teraz, jeśli sołtys chce powiesić
jakąś informację na tablicy, to wystarczy, że złoży
taką propozycję w urzędzie. Po zatwierdzeniu treści
informacji wyznaczony urzędnik – nie później niż
w ciągu tygodnia (chyba, że są „niekorzystne warunki atmosferyczne” lub występuje „brak aktualności
ogłoszenia”) – pobierze z sejfu klucz do właściwej
tablicy i zrobi co trzeba. Sołtysi i przewodniczący
osiedli poczuli się dotknięci odebraniem kluczy do

Weekend Historyczny
W sobotę 26.09.2015 r. w sali klasztoru Sióstr Niepokalanek miało miejsce
spotkanie, na którym Ewa Pustoła-Kozłowska omówiła zebrane materiały archiwalne dotyczące powstania osiedla
Buraków-Wrzosów i historię rodziny

Przyłuskich. Cennym uzupełnieniem
tych informacji były wspomnienia najstarszych mieszkańców, zwłaszcza pani
Poli Urbaniak.
Atrakcją popołudnia były wspomnienia
prawnuczki brata Józefa Przyłuskiego,

ŁOM

tablic, więc protestowali, ale bez skutku. Ich protest
nie pojawił się nawet na tablicach.
Wydawało się, że na tym sprawa tablic się zakończy. Ale niedawno okazało się, że mieszkańcy podjęli wyzwanie. W wielu punktach Łomianek pojawiły się tablice wieszane poza monopolem Urzędu
Miasta, które nie są zamykane na klucz. Inicjatorem
przedsięwzięcia jest łomiankowskie Stowarzyszenie
Dialog. Walka na tablice trwa. Ostatnio pojawiają
się nowe tablice „urzędowe”, czyli z kłódką, a także
tablice przypominające te „obywatelskie” (bez kłódek), ale sygnowane przez UMiG Łomianki.
W liczbie tablic informacyjnych na mieszkańca
pniemy się do góry, więc na razie nie ma sensu
zajmować się sprawą dostępu do bezpłatnego
internetu.
Juliusz Wasilewski

Ciekawą inicjatywą Stowarzyszenia „Nasze Łomianki” i Zarządu Osiedla Buraków okazało się uczczenie 150. rocznicy urodzin Józefa Przyłuskiego, patrona jednej z głównych ulic tej części Łomianek.
pani dr Magdaleny Łaptaś, która jest
pracownikiem naukowym UKSW. Okazało się, że to córka znakomitego – niestety, już nieżyjącego – aktora, Jerzego
Bińczyckiego.
Uczestnicy spotkania otrzymali wydanie specjalne „Naszych Łomianek”,
przygotowane na tę okazję. Ta 24stronicowa publikacja stała się niezwykle cennym wsparciem podczas
przeprowadzonej następnego dnia gry
miejskiej autorstwa Tomasza Sienickiego. Było w niej wiele odpowiedzi na
pytania, które mieli odgadnąć uczestnicy gry.
Co więcej, w czasie trwania gry, w niedzielne popołudnie na ulicach Burakowa można było spotkać wiele postaci
historycznych. Był Józef Przyłuski z żoną, dziećmi i bratanicą. Byli patroni ulic:
Jan III Sobieski, Stefan Czarniecki, Tadeusz Kościuszko, Józef Poniatowski...

Byli dawni mieszkańcy Burakowa: mleczarka, krawcowa, restauratorka, inżynier, partyzant…
Najwięcej emocji wzbudziło rozdanie
nagród. Organizatorzy przyznali je
wszystkim uczestnikom gry miejskiej.
Oczywiście w zależności od uzyskanego rezultatu były one mniej lub bardziej wartościowe.
Zorganizowanie tej pięknej imprezy
zawdzięczamy zaangażowaniu społeczników i wsparciu finansowym Fundacji BZ WBK i innych sponsorów.
Wśród uczestników „Weekendu Historycznego” byli najmłodsi i najstarsi
mieszkańcy okolic. Brawo! Chcemy takich uroczystości więcej.
Obszerny fotoreportaż i broszura
online: www.naszelomianki.pl

Buraków – po angielsku Beverly Hills…

3 października odbył się Pierwszy Burakowski
Dzień Sąsiada. Dopisała pogoda, dopisali też
mieszkańcy, bo wiele się działo w Burakowie
tego dnia.
Na ogrodzeniu dawnej filii Domu Kultury odsłoniliśmy
niezwykłą wystawę. 10 plansz to 10 różnych tematów

(np. „Buraków odświętny”, „Wisła” itp.), a na nich zdjęcia
zebrane od mieszkańców. Wiele osób odnalazło tam
swoich znajomych lub przodków. Potem wspólnie
sadziliśmy krokusy, robiliśmy torby z logo Burakowa,
były konkursy z nagrodami. Każdy mógł znaleźć coś
ciekawego na darmowej wymianie książek: szwedzkie
kryminały, komiksy, a nawet vademecum przedsiębiorcy z 1989 roku.
Hitem były sąsiedzkie występy na
scenie: emerytowanej solistki Teatru Wielkiego, pani Emilii i pana
Marka, którego piosenkę „Buraków
– po angielsku Beverly Hills…” śpiewali wszyscy obecni.
Będą kolejne wspólne inicjatywy
w Burakowie, mamy już pomysły.

Tymczasem zapraszamy do oglądania naszej wystawy – będzie dostępna do końca roku.
Wystawę fotografii i Dzień Sąsiada zorganizowała grupa mieszkańców Burakowa pn. „Dom Spotkań Sąsiedzkich” www.burakow.pl, a dofinansowało Narodowe
Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne 2015.
// Agnieszka Szczurek

> > > > > > > > > więcej zdjęć na www.lomianki.info
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orkiestra grała do końca!!!
W strugach rzęsistego deszczu trzech widzów słuchało zespołu „My”, który postanowił mimo tak nielicznej publiki zagrać swój koncert. Jak na Titanicu, oni i kapitan sceny Tomi Leszczyński, trwali do końca.
Jeszcze przed chwilą pod namiotem zziębnięci, skuleni, lecz dumni rodzice oglądali występy taneczne
swoich dzieci w hip-hopowym stylu. Artyści oraz organizatorzy rozdali podziękowania za uczestnictwo
gościom i wszyscy skryli się do ciepłego wnętrza Lemon Tree, przy gorącej herbatce przeżywając wydarzenia tego dnia. A działo się wiele. Kto nie był niech żałuje!
Odbyły się dwie oddzielne imprezy –
Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy
i coroczny, piąty już Piknik Rodzinny.
Wszystko pod hasłem, spotkajmy się,
poznajmy się, jesteśmy sąsiadami,
tworzymy tkankę społeczną naszej
miejscowości, tworzymy naszą miejscowość.
Zaczęło się przy słonecznej, acz
wietrznej pogodzie. O 12.00 artyści
otwarli podwoje swoich pracowni,
zaaranżowali przestrzenie ogrodów
obrazami i rzeźbami. W małym domku
na narzędzia przeistoczonym w kino,
puszczano filmy młodych artystów.

Było wielu zwiedzających. Zaskoczeni i zachwyceni. Wielu przekonało się,
że Dąbrowa to szczególne miejsce,
ze szczęściem do mieszkańców twórczych i z wybitnymi zdolnościami plastycznymi.
Tymczasem, na terenie ogrodu Lemon
Tree rozstawiały się zespoły muzyczne
i firmy, wszyscy, zgodnie z zasadą pikniku, związani z Łomiankami. Nikt nie
zawiódł, nikt nie przestraszył się zapowiadanej zmiany pogody. Były firmy, które co roku brały udział, ale też
wiele nowych. Rozszerzono teren na
plac zabaw dla dzieci, pośrodku po-

stawiono duży namiot
– ratunek na wypadek deszczu. O 14.00
imprezę zaczął nasz
sąsiad Jack z synem
– 12 letnim perkusistą dając koncert rockowy. Nadciągali kolejni goście. Przywitani w recepcji dostawali kupon na posiłek,
posilali się, krążyli po przestrzeni
pikniku. Atrakcji było wiele i dla każdego. Występowały zespoły muzyczne, prezentowały się szkoły gry na
instrumentach, śpiewu, tańca towarzyskiego, a także hip-hop. Przybyło
wielu mieszkańców,
także kuponów na
danie gratis nie dla
wszystkich
starczyło. Przybyły też
ważne i ogólnie
znane lokalnie osobistości. No cóż,
pod koniec pogoda
się zmieniła i organizatorzy postanowili nieco skrócić

imprezę, ale występujący ciągnęli ją nadal. Właściciel firmy Gimat,
słysząc, że niestety pokaz sztucznych
ogni został odwołany, rozczarowany
stwierdził: – Trudno, w przyszłym roku
zrobimy podwójny! Tak więc do przyszłego roku!
A tymczasem organizatorzy pragną
podziękować za uczestnictwo wszystkim gościom, wystawcom i przede
wszystkim sponsorom.
Szczególne podziękowania należą się
komentatorom wydarzenia – Paulinie
Tyburskiej i Witkowi Gawdzie, Tomkowi Leszczyńskiemu, który miał wyjątkowo trudne zadanie nagłośnienia
podczas niesprzyjającej pogody, oraz
Jakubowi Stępniowi za wypożyczenie
podłogi do tańca.
Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia
i organizatorzy Pikniku i Otwartych Ogrodów

Za zdrowie SCORPIONA...

Kluby motocyklowe kojarzone są głównie ze zlotami organizowanymi daleko od
ciekawskich oczu i uszu. Tam gdzie brodaci i wytatuowani rockersi oddają się swoim hedonistycznym rozrywkom. Tym razem było inaczej.
19 września Klub Motocyklowy SCORPION (stacjonujący obecnie w Łomiankach) zaprosił na swoją
imprezę do restauracji Lemon Tree wszystkich przyjaciół. Tych których zna od kilkudziesięciu lat i tych,
którzy przyjaciółmi Klubu chcą dopiero zostać. Każdy kto chciał, mógł spędzić wieczór w towarzystwie
groźnie wyglądających, ale w gruncie rzeczy bardzo
sympatycznych motonitów. Każdy mógł wznosić
z nimi toasty „Za zdrowie SCORPIONA” specjalnym
okolicznościowym kieliszkiem. Na bramce częstował
gości Jackiem Daniłowskim „Gała”. „Diesel” uwijał się
przy cateringu i znakował gości niebieskimi opaskami. Pomagał im „Mareczek”. W ogródku zabawiali
gości rozmową najstarsi „Bobek”, „Stanley”, „Andy”.
„Waldi” i drugi prezes „Orang”. „Kiełbasa” przyjechał
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na swoim Sokole 600 z 1936 roku i zachwycał stylowym kaszkietem z epoki. „V-max” popisywał się
nożem sprężynowym, „Gerard” bawił panie, a „Szafa”
dyskutował o polityce.
Muzykę na żywo grał zespół My, w którym na djembe bębnił prezes „Słupek”. Na scenie pojawiał się gościnnie kilka razy „Nafta” bawiąc gości śpiewem i grą
na ukulele. Było jam sesion, było karaoke.
Nie zabrakło przemówień gospodarzy, gości oraz
powitań zaprzyjaźnionych klubów. „Perek”, który
niedawno wstąpił do Klubu ze łzami w oczach opowiadał o latach 90-tych.
Na imprezę przybyli goście z klubów Brothers, Weteran, Klekot, Riders of Poland, Sokół FG, HOG Warsaw
Chapter. Przyjechali też członkowie historycznych
klubów Desperados 320 i Tarantula, z których część
nosi dziś barwy SCORPIONA. Na scenie pojawił się
w pewnym momencie Jurek Stankiewicz. Człowiek
który w 1967 roku wraz z bratem założył Klub SCORPION. Opowiadał o różnicach pomiędzy skorpioniarzami i harleyowcami, o swoich pierwszych motocyklach, o czasach gdy jeden porządny motocykl wart był tyle, co 4 duże
Fiaty. Do dyskusji włączyli się „Hancyk”
i „Banan”. Rozmawiano o szczegółach
konstrukcyjnych motocykli, o ich osiągach i cechach charakterystycznych.

Wytwornie bawiła się ponad setka gości. Jedli, pili, lulki
palili. Był konkurs lizania miodu (dla Pań), było palenie
gumy, były tańce. Pojawili się przedstawiciele mediów,
a na sam koniec również lokalne służby mundurowe.
Scorpioniarzy można spotkać w Lemonie we czwartki. Kończy się sezon na motory, a zaczyna sezon na
toasty. Chcecie wiedzieć więcej o Klubie, zajrzyjcie
na www.klubscorpion.org i odwiedźcie koniecznie
ich fanpage na facebooku. I pamiętajcie, żeby patrzeć w lusterka. Skorpioniarze są wszędzie.

Piszemy łomiankowską minipowieść!
Po dłuuuugiej przewie, za którą bardzo przepraszamy, w kolejnym odcinku mamy akcję, ale i refleksję.
Na scenę wkracza ojciec Krzysztofa, czy raczej jego wspomnienie. Ale nic nie jest proste. Ta nowa postać chyba
coś namieszała piętnaście lat wcześniej. Coś ukryła, czegoś nie dopowiedziała, a na pewno zostawiła bliskich...
Czekają na Was emocje i niespodziewane zwroty akcji! Zapraszamy do lektury Łomiankowskiej Minipowieści!
/ Marek Olkowicz

Artur wpadł na polankę, zanim przebrzmiał skowyt Luny. Właściwie nie wiedział, czego się może spodziewać, bo jeszcze nigdy nie słyszał, aby
jego pies wydawał tak przeraźliwe dźwięki. Kiedy zobaczył, że suka stoi i wyraźnie drży, ale na oko nic jej nie jest, kamień spadł mu z serca,
jednak tylko na chwilę. W ostrym świetle latarki dostrzegł, że Luna bynajmniej nie wyje do księżyca. Przed nią leżały zwłoki. A w każdym razie
leżał nieruchomo jakiś człowiek. Pies, zauważywszy swojego pana, podbiegł z podkulonym ogonem.
Luna zachowywała się tak, jakby chciała się schować za jego nogami i dodatkowo przenikliwie popiskiwała. Artur przez chwilę nie wiedział co zrobić. Latarka co prawda
świeciła mocno, ale z tej odległości nie był w stanie stwierdzić, o co chodzi z leżącym. Smród był co prawda potworny, niemniej to co leżało, wyglądało dosyć świeżo
i porządnie.
Z drugiej strony, jeśli to rzeczywiście zwłoki, zaraz będą mieli do niego pretensje, że coś zadeptał, albo zasmarkał. Na filmach zawsze tak jest. Odcisków palców w każdym
razie by nie zostawił, bo nie zamierzał niczego dotykać! Nie zamierzał? A jeśli ten ktoś żyje? Jeśli potrzebna jest pomoc? W ogóle Artur bardzo nie lubił przekraczać granic
prywatności i interesować się cudzym życiem.
Jednak prawdopodobieństwo, żeby ktoś sobie przyszedł pospać w środku lasu było znikome. Poza tym, Artur miał wrażenie, że gdzieś już widział ten strój... Strój
do biegania. Ostrożnie zbliżył się do truchła. Delikatnie wcisnął czubek buta pod ramię denata i pociągnął do góry. Ciało odwróciło się z jękiem, a w świetle latarki
zamajaczyła znajoma twarz.
– Bieniu! No ja cię proszę!

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ciąg dalszy na: www.piszemy.lomianki.info
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Remonty, malowanie, prace przydomowe
tel. 604-425-104

REKLAMA

PRACA
Zatrudnię sprzedawcę w Łomiankach – tel.
608-455-492
Mężczyzna z Ukrainy szuka pracy fizycznej oraz
pomoc domowa – 538-565-752
Ukrainka młoda szuka pracy – sprzątanie, prasowanie – 787-205-670
NIERUCHOMOŚCI
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
Wynajmę samodzielne mieszkanie. Centrum – pokój-kuchnia-wc, tel. 698-679-935
NAUKA
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
OCIEPLENIE BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
DOCEPLENIA – wysoka jakość – gwarancja,
tel. 513-123-894
Remonty A-Z, ogrodzenia, SOLIDNIE – tel.
600-213-002

REKLAMA

LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna DomagałaKulawik, 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

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.

REKLAMA

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

REKLAMA

ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

PROJEKTY GRAFICZNE, ULOTKI

DARMOWA REKLAMA

NA WWW.LOMIANKI.INFO
................................

www.pracownia.net
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STRONY INTERNETOWE
DLA FIRM

REKLAMA
REKLAMA

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

