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ROK PO WYBORACH

rys. mm.

Minął rok od ostatnich wyborów samorządowych, w których KWW Tomasza Dąbrowskiego
objął praktycznie pełnię władzy w Łomiankach.
Dzięki dyscyplinie radnych z Komitetu wynik głosowań jest w zasadzie znany przed głosowaniem.
Głos radnych niezależnych jest na tyle mało znaczący, że często nie jest on im udzielany.
Część mieszkańców jest bezkrytycznie zadowolona z jednomyślności Burmistrza i Radnych,
część zaś jest zaniepokojona takim monopolem.
Jaka jest Wasza ocena władzy po roku jej urzędowania?
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MASTERCHEF
Z ŁOMIANEK
W domu jestem bardziej kucharzem
weekendowym, okolicznościowym,
str. 3
na specjalne okazje...

Właściciel
dywanu
poszukiwany!

Nie unikniemy działań edukacyjnych.
Spróbujmy do dorosłych trafić
str. 5
poprzez dzieci...

MAMY
(NA TO)
RADĘ!
Gdy już ludzie nacieszą się
infrastrukturą, zauważają, że do
szczęścia brakuje im więzi
i kontaktów z innym ludźmi.
str. 6

OCEŃ ROK DZIAŁALNOŚCI EKIPY BURMISTRZA DĄBROWSKIEGO
REKLAMA

SONDA www.lomianki.info

Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty, szkolenie? A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
PUB, RESTAURACJA
KONCERTY

B AZ A R
Z A B AW E K
U
Y WA N Y C H

Natalia Kwiatkowska / koncert
27 listopada, godz. 20.00

Wokalistka Cheap Tobacco, tym razem w solowym projekcie,
czyli dawka dobrego bluesa z dobrym tekstem.

Wieczór Andrzejkowy / impreza

28 listopada, godz. 20.00

Zapraszamy na Andrzejkowy wieczór połączony z wróżbami
i tańcem. Na 1000% będzie dobra zabawa!

ICDS, 29 listopada 2015 r. niedziela, g. 1100-1400
W niedzielę 29 listopada 2015 r. w godzinach 1100-1400, w ICDS po raz szósty pojawią się kramy i kramiki z używanymi zabawkami. Dzieci dzieciom
będą sprzedawały zabawki, z których wyrosły lub które się im znudziły.
Szykuje się niesamowita impreza.
Oprócz pluszaków, figurek, samochodów, klocków i lalek zawsze jest
mnóstwo ciekawych książek, puzzli, układanek, gier planszowych
i komputerowych...
Zapraszamy serdecznie sprzedających i kupujących. Udział w imprezie,
zarówno dla kupujących jak i sprzedających jest darmowy.

Bisquit / koncert
4 grudnia, godz. 20.00

Jeżeli chcesz sprzedać zabawki zarejestruj swoje stoisko na:

18 grudnia, godz. 20.00

Zespół, który saportował Joe Cokera i Zaz, czy trzeba
go lepiej reklamować? Melodia, aranżacja, dobry tekst....

Dzień Hiszpański / koncert
12 grudnia, godz. 20.00

Dzień Hiszpański w Lemon Tree - Madrugada flamenco, czyli
taniec i muzyka w doskonałym wykonaniu.

Kolędowanie z Alter Etno / koncert

www.pracownialomianki.org

Zapraszamy na wieczór kolęd, które będzie można
zaśpiewać razem z Alter Etno...

O R G A N I Z AT O R :

Isle of love / koncert
8 stycznia, godz. 20.00
Muzyka nieoczywista – trochę gitarowo, trochę
melancholijnie, a wszystko na najwyższym poziomie....

www.ibs.net.pl

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

Powrót gęsiny
Wielką zaletą gęsiny jest różnorodność
sposobów, na które można przyrządzić z niej potrawy.

W ostatnich latach mięso gęsie zaczyna być
coraz bardziej popularne na polskich stołach,
wraca do łask po latach banicji (statystyki podają
że 95% z polskich hodowli eksportowane jest do
Niemiec).
Tradycją jest, że gęś pojawia się w naszych
domach w listopadzie, po pierwszych przymrozkach, w niektórych rodzinach na Wszystkich Świętych, inni czekają na Świętego Marcina 11 listopada.
Spadek popularności tego szlachetnego mięsiwa należy tłumaczyć chyba długim czasem przygotowania. Gęsi nie da się usmażyć w 10-15 minut jak fileta ryby, schabu czy kurczaka. Trzeba jej
poświęcić czas, być cierpliwym i przede wszystkim mieć na nią pomysł lub dobry sprawdzony
przepis.
Wielką zaletą gęsiny jest różnorodność potraw
oraz sposobów, na które można ją przyrządzić.
Z surowej piersi można przygotować tatara, z sadła – wytopić smalec, udka upiec lub udusić, z pozostałych elementów ugotować pożywny rosół.
MIESIĘCZNIK

Dziś podamy Państwu prosty i oryginalny przepis na gęsią nogę, przygotowaną metodą confit (z fr. konserwować). To metoda, która poza
uzyskaniem pysznego, delikatnego
mięsa, pozwala przechowywać potrawę w lodówce nawet kilka tygodni.
Składniki: (na 4 porcje)

– Nogi gęsie 4 sztUKI
– Tłuszcz gęsi
– Przyprawy: sól, pieprz, majeranek, czosnek

Z każdej nogi wyciąć jedną kość udową (większą), drugą kość goleni (mniejszą) pozostawiamy. Uda po usunięciu kości, mocno nacieramy
przyprawami, następnie sznurujemy, aby część
bez kości, miała kulisty kształt (tworzyła główkę).

Odstawiamy na 12 godzin do lodówki.
Tłuszcz rozpuścić w rondlu z grubym dnem, zanurzyć w nim nogi tak, aby tłuszcz porywał całkowicie mięso. Wstawić na gaz na bardzo mały
płomień, gotować jak rosół (ma tylko lekko bulgotać) 2,5-3 godziny do miękkości.
Mięso powinno odchodzić łatwo od kości.
Przed podaniem włożyć do nagrzanego do 200⁰C
piekarnika na 10-15 minut, aby zrumienić skórkę.

Tak przyrządzoną gęsinę możecie Państwo spróbować
do 13 grudnia w Restauracji Lemon Tree przy ul. Zachodniej 38
Zapraszamy!
Redakcja: Maciek Moraczewski. Kontakt z redakcją: tel. 603 299 772, redakcja@lomianki.info
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wstęp wolny

MasterChef z Łomianek

Rafał Sarnowski, jeden z uczestników programu telewizyjnego MasterChef, ale także nasz sąsiad, mieszkaniec Łomianek, właśnie „oddał fartucha” MasterChefa i zakończył swoją przygodę
z programem o gotowaniu. Absolwent AWF i miłośnik gotowania. Co go skłoniło do wzięcia udziału w programie, jakie wyniósł z niego wrażenia i co najbardziej lubi robić w wolnym czasie opowiedział nam w krótkiej rozmowie.
Aleksandra Moraczewska: Co Cię zainspirowało do
wzięcia udziału w programie o gotowaniu?
Rafał Sarnowski: Na pewno moje zainteresowanie
kuchnią i chyba ciekawość. Oglądałem tego typu
programy wcześniej i ciekawy byłem jak wygląda to
z tej drugiej strony, bo z poziomu fotela bardzo łatwo.
Ale wzięcie udziału w nim miało być głównie zabawą,
sprawdzeniem się. Myślałem, że wrócę wcześniej...
a zostałem nieoczekiwanie dość długo. Wysłałem
zgłoszenie ze swoim zdjęciem, zdjęciem potrawy i wypełnioną ankietą. Potem odezwali się do mnie z TVN
czy jestem dalej zainteresowany, a jeśli tak, to zapraszają na pierwsze spotkanie, próbę przed kamerą.
AM: Czy producenci wybierają do programu osobowości, żeby nie tylko dobrze gotowali, ale także
fajnie wypadli w programie?
RS: Na pewno biorą pod uwagę nie tylko umiejętności
kulinarne, bo co można powiedzieć po przeczytaniu
ankiety, czy nawet po pierwszym spotkaniu. Liczy się
wrażenie, trzeba się czymś wyróżnić, by zostać wybranym z setek zgłoszeń. Na pierwszym castingu eliminacyjnym, już w Krakowie, musieliśmy przygotować
potrawę, a potem zaprezentować przed jury danie
i siebie. To był pierwszy kontakt z jurorami i jak widać
coś w smaku mojej potrawy lub we mnie musiało ich
zainteresować.
AM: Wspomniałeś na wizji, że jesteś sąsiadem Magdy Gessler. Myślisz, że to pomogło Ci dostać się do
programu?
RS: Trudno powiedzieć czy pomogło. Wiedziałem, że
Magda Gessler mieszka w Łomiankach, ale nigdy jej
nie spotkałem. Chociaż mieszkamy w tej samej miejscowości musiałem pojechać aż do Krakowa, żeby
poznać sąsiadkę.
AM: Uczestnicy programu wydają się być przyjaźni,
ale to jednak gra o dużą stawkę. Czuć tę rywalizację?
RS: Pewna grupa ludzi została zamknięta ze sobą na
dłuższy czas. Sytuacja z założenia nie jest naturalna,
ale my w tym wszystkim staraliśmy się być sobą. Jak
ktoś układa sobie jakiś scenariusz i chce się pokazać
innym niż w rzeczywistości jest, to telewizja momentalnie to wychwyci. Moim celem w programie było
pokazanie siebie takim, jaki jestem i albo zostanę zaakceptowany, albo nie. Z perspektywy czasu myślę,

że wyszło fajnie. To, co widzimy na ekranie, to tylko
pewien wycinek rzeczywistości. Wiadomo, że producent czy reżyser mają ostateczne zdanie co pokazać
i jak to pokazać. Z bardzo dużą ciekawością oglądałem
odcinki w telewizji, by zobaczyć jak to zostało przedstawione. Ponad godzinny odcinek prezentowany
w telewizji nagrywany był przez dwa dni. Samo gotowanie trwało rzeczywiście 60 minut – włączali zegar
i nie było przerw – trzeba się było spiąć.
AM: Mieszkaliście w Krakowie. To daleko od domu...
RS: Tak, od przejścia pozytywnie castingu zamieszkaliśmy wszyscy w Krakowie, bo tam kręcono odcinki.
Program był nagrywany przez około dwa miesiące.
Jeśli nie kręciliśmy programu, to nagrywaliśmy czołówki, komentarze, mieliśmy organizowane krótkie
szkolenia. Codziennie po śniadaniu jechaliśmy na
plan, wracaliśmy do hotelu późnym wieczorem. To
była ciężka praca. Na planie wszystko musi być na sto
procent, idealne, jedna pomyłka, jakiś nieprzewidziany odgłos i trzeba kręcić od nowa. Od momentu kiedy
wyjechałem z Łomianek, a nie wiedziałem na ile wyjeżdżam, w domu byłem tylko raz.
AM: No właśnie, na czas programu musiałeś porzucić całe swoje życie...
RS: Wziąłem urlop w pracy. Miałem na szczęście taką
możliwość, że ktoś mnie zastąpił na tak długo. Byłem
wprawdzie pod telefonem, ale też w bardzo ograniczonym stopniu. Mieliśmy możliwość kontaktów telefonicznych, ale staraliśmy się je ograniczać, żeby nie
powiedzieć za dużo o programie.
AM: Wróćmy do gotowania na planie. Czy trudno się
gotowało pod presją czasu?
RS: Z perspektywy siedzenia na kanapie wszystko
wygląda inaczej, łatwiej. Dziwimy się, że ktoś nie wie
prostych rzeczy, np. nie potrafi rozpoznać smaku produktów spożywczych z zawiązanymi oczami.
Dla mnie najgorszy był ten czas oczekiwania. W momencie kiedy zaczynałem gotować, brałem do ręki
garnek i odcinałem się od wszystkiego, wygrywała
pasja i chęć gotowania. Na planie stres jest ogromny,
każdy chce wypaść jak najlepiej, bo ma świadomość,
że oglądają go miliony ludzi, rodzina, znajomi. Na
planie jest około 200 osób, około 100 kamer, to jest
gigantyczne przedsięwzięcie. Ale same kamery nie
przeszkadzają w gotowaniu, z czasem zapomina się
o nich. Natomiast od samego początku jest wielka
niewiadoma co będziemy gotować – zawsze było to
pełne zaskoczenie.
AM: Zastanawiałeś się co by było gdybyś wygrał?
RS: Zwycięzca edycji ma zagwarantowane 100 tysięcy
złotych nagrody oraz wydanie książki kucharskiej. Co
zrobi z tym zwycięstwem zależy od niego, ale pewnie
kilka osób po programie zgłosi się do niego z propozycjami. Ja odpadłem, ale niezależnie od wszystkiego
nie zrezygnuję z kucharzenia. Bardzo to lubię, to mnie
odstresowuje, sprawia mi przyjemność gotowanie
dla rodziny, bliskich i znajomych. I to się nie zmieni.
W moich marzeniach gdzieś tam przewija się pomysł
otwarcia własnej restauracji, ale to nie jest proste.
Zawsze powtarzam, że najszczęśliwszy człowiek, to
ten, kto realizuje swoje marzenia, a jeszcze może się
z tego utrzymać. Póki co restauracja jeszcze nie, bo
nie jestem do tego gotowy, ale może kiedyś. Chciałbym, aby uczestnictwo w programie pozwoliło mi

na rozszerzenie mojej pasji, ale na pewno nie jest
to taki moment, że zrobię teraz, natychmiast rewolucję w swoim życiu. Chcę się dalej uczyć. Udział
w programie pokazał mi w czym jestem dobry,
w czym się dobrze czuję, ale obnażył też moje braki.
AM: A kto gotuje w domu?
RS: Jeśli chodzi o codzienne obiady domowe, to gotuje żona. Ja jestem bardziej kucharzem weekendowym, okolicznościowym, na specjalne okazje.
AM: Na święta...?
RS: Święta spędzamy bardzo rodzinnie. Główne dania
przygotowuje babcia, teściowa, w moim domu rodzinnym mama. Ja robię jakieś ciasto lub inną, ciekawą potrawę, często coś doprawiam, natomiast przygotowanie uroczystości zostawiam w rękach osób
bardziej dośwadczonych.
AM: Na koniec zapytam o Twój związek z Łomiankami. Mieszkasz tu, to wiem.
RS: Pochodzę z Warszawy, ale w Łomiankach mieszkam już od dwudziestu lat, tu z żoną przeprowadziliśmy się po ślubie do jej dziadków. Mamy dwoje dzieci.
Tworzymy rodzinę wielopokoleniową.
Nie urodziłem się tutaj, nie chodziłem do szkoły, nie
mam jakichś ogromnych sentymentów związanych
z tym miejscem, ale bardzo lubię tu mieszkać. Dwadzieścia lat to szmat czasu, więc poznało się trochę
ludzi. Rodzina żony jest praktycznie cała z Łomianek.
Pracuję w Warszawie, ale po pracy staram się spędzać
czas aktywnie: biegam, pływam, gram w piłkę.
AM: W Łomiankach mieszka sporo biegaczy. Może
się przyłączysz do grupy biegowej?
PS: Zdecydowanie wolę biegać sam, bo wtedy odpoczywam, zakładam słuchawki na uszy i biegnę swoim
tempem. W biegu się nie porozmawia, każdy ma swoje określone tempo czy ulubione trasy. Natomiast jeśli chodzi o gry zespołowe, to uwielbiam rywalizację,
współzawodnictwo, współpracę, tak więc wszystkie
dyscypliny typu piłka nożna, koszykówka, siatkówka
bardzo lubię. Od kilku lat spotykamy się dwa razy
w tygodniu z grupą znajomych regularnie na Orliku,
by pograć w piłkę nożną. Lubię się spocić, zmęczyć,
żeby poczuć, że żyję. Czekam aż mój siedmioletni syn
podrośnie i chcę być wtedy w dobrej kondycji. W życiu mam dwie pasje: sport i gotowanie.
AM: Zdradzisz czytelnikom LOMIANKI.INFO kto zostanie MasterChefem?
RS: Oj nie, nie chcę Wam popsuć zabawy.

Foto: Tomek Kordek, Studio TużTuż
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ŁOMIANKI CHOPINA i DZIEKANÓW BAJKOWY

BEZ PIENIĘDZY SOŁECKIECH

Mieszkańcy Łomianek Chopina oraz Dziekanowa Bajkowego zostali pozbawiani przysługujących im pieniędzy z tzw. Funduszu Sołeckiego. Decyzja burmistrza
została podtrzymana (odrzucono prośby mieszkańców) przez radnych z komitetu burmistrza Tomasza
Dąbrowskiego.
Wrzesień kojarzy się nam, sołtysom, z rozdysponowywaniem
środków w ramach budżetu sołeckiego. Jak co roku zorganizowałam więc zebranie i zaprosiłam mieszkańców, by wspólnie
te środki rozdzielić na najpilniejsze zadania. W tym roku jednak
czekała nas wszystkich przykra niespodzianka. Nie jest tajemnicą, że w zebraniach uczestniczy niewielu mieszkańców. Mimo
tego budżety zawsze były zatwierdzane, a środki rozdysponowywane zgodnie z ich wolą, pomimo małej liczebności, nawet
poniżej wymaganego kworum. Dlaczego więc w tym roku postanowiono bardzo skrupulatnie przeliczyć, czy aby wszystko się
zgadza? Dlaczego do tej pory tego nie robiono? W końcu środki
i tak pozostaną w naszej gminie. Różnica polega tylko na tym, kto
zdecyduje o ich rozdysponowaniu – mieszkańczy czy urzędnicy
i radni. Do tych ostatnich bowiem skierowałam wniosek i prośbę o
uznanie budżetu za ważny, bo taką możliwość dają nam przepisy.
Wniosek został odrzucony przez większość radnych. Tym samym
sołectwo Łomianki Chopina pozostało bez budżetu na rok 2016.
Komu na tym zależało? Kto komu pokiwał palcem? To nie sołtysom zabrano te środki. Stracili je przede wszystkim mieszkańcy.
Edyta Stankiewicz, sołtys, Łomianki Chopina
Mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego zostali pozbawieni funduszu sołeckiego.
Pan v-ce Burmistrz P. Rusiecki pismem z dnia 29 09 2015 r. odrzucił wniosek mieszkańców o przeznaczenie środków funduszu
sołeckiego na 2016 r. Decyzja przekazana sołtysowi drogą e-mail
była lakoniczna i bez uzasadnienia. Powodowała przerzucenie
odpowiedzialności na Radę Miejską, która w dniu 22. 10. 2015
podtrzymała decyzję Burmistrza.
W dniu 10 listopada 2015 r. odbyło się zebranie mieszkańców
Dziekanowa Bajkowego, podczas którego uchwalono m.in.
złożenie do Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
wniosku żądania szczegółowego, merytorycznego i prawnego
uzasadnienia decyzji podpisanej przez v-ce Burmistrza Piotra
Rusieckiego.
Więcej informacji na stronie: www.dziekanowbajkowy.pl oraz
www.lomianki.info
Jerzy Gregorczyk, sołtys, Dziekanów Bajkowy

LISTY / OPINIE / KOMENTARZE
Szanowny Panie Burmistrzu!
Kiedy odda Pan naszą wystawę?

W Burakowie, na ogrodzeniu dawnej filii Domu Kultury zrobiliśmy wystawę uliczną o historii naszego Osiedla. Byliśmy
z niej dumni. Cieszyło nas, gdy przy planszach na ogrodzeniu
z zainteresowaniem zatrzymywali się mieszkańcy: jedni odkrywali swoich przodków i znajomych, inni dowiadywali się, jak
kiedyś było w Burakowie. Wystawa, zgodnie z zapewnieniem
władz Łomianek, miała być prezentowana do końca roku.
Ale nagle, w poniedziałek 19 października 2015 r. w środku
dnia, wystawa została zdjęta. Zniknęła zaledwie po dwóch
tygodniach od jej odsłonięcia. Gdyby nie czujność sąsiadów,
nawet byśmy nie wiedzieli, co się z nią stało. Pretekstem był
pilny remont ogrodzenia. Do dziś tego remontu nie zrobiono. A wystawa jest „internowana” w jakimś magazynie
w Centrum Kultury.
Dlaczego zabrano naszą wystawę? Dlaczego zignorowano wcześniejszą decyzję Urzędu? Dlaczego nie
poinformowano nas – mieszkańców Osiedla Buraków o takim nagłym zamiarze? Dlaczego mija miesiąc,
a remontu ogrodzenia ciągle nie ma?
Te pytania zadałam Panu Burmistrzowi w oficjalnym piśmie. Cierpliwie czekam na odpowiedź. A tymczasem pusty płot jeszcze bardziej integruje mieszkańców. Tego chyba nie wziął pod uwagę ten, kto
kazał zdjąć naszą wystawę.
Agnieszka Szczurek w imieniu nieformalnej grupy mieszkańców Burakowa pn. „Dom Spotkań Sąsiedzkich”

CO dalej
Z ŁOMIANKOWSKIM
LICEUM?
Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego będzie procedowała uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.
Już w przyszłym roku szkolnym 2016/2017 nie odbyłby się nabór uczniów do klasy pierwszej.
Sprawa Liceum była już zgłaszana do władz Łomianek. Powiat chciał przekazać prowadzenie Liceum
naszej Gminie, jednak ani burmistrz Dąbrowski ani Radni wywodzący się z jego Komitetu nie byli
takim rozwiązaniem zainteresowani.
W uzasadnieniu uchwały Rady Powiatu można m.in. przeczytać: „80% wszystkich uczniów szkoły stanowi młodzież mieszkająca w Gminie Łomianki. Szkoła od początku swojej działalności ma kłopoty lokalowe, które miały być rozwiązane z pomocą Gminy. Brak jest jednak wsparcia ze strony władz Gminy
Łomianki. Powiat został zmuszony do płacenia czynszu za pomieszczenia, w których mieści się Liceum
i od roku 2008 do końca bieżącego roku łącznie jest to suma 1 497 854 zł”.
Jakie będą losy Liceum utworzonego na wniosek Gminy Łomianki 1 września 1999 roku? Czy jest jeszcze
szansa na porozumienie? Czy Burmistrz Tomasz Dąbrowski i Starosta Jan Żychliński znajdą kompromis,
który pozwoli funkcjonować łomiankowskiemu Liceum?
Więcej na www.LOMIANKI.INFO // red.

Będzie przejście przy Orliku

Wiślana w Łomiankach Dolnych przechodzi powolną metamorfozę, to jednak nie wystarcza, aby
ulica stała się w końcu bezpieczna. Niezbędne jest przejście dla pieszych przy boisku.
O tym, że Orlik przy Wiślanej cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży wiedzą wszyscy. Wystarczy w godzinach popołudniowych spojrzeć na liczbę graczy na boisku – obiekt przyciąga wielu młodych
i małych pasjonatów sportu. Niestety to tyle powodów
do zadowolenia, bo jest też problem, o którym mówią
nie same dzieci, a ich rodzice i wszyscy ci, którzy jeżdżą
przy Orliku.
– Nie wiem jak można wybudować boisko nie zapewniając normalnego dojścia do niego. Dzieci mają dwa
wyjścia: albo idą trawnikiem po prawej stronie ulicy, albo
chodnikiem po przeciwnej i potem przez jezdnię, często
uciekając przed rozpędzonymi samochodami – opowiada mama Karola. Podkreśla też, że w takich miejscach
szczególnie powinno się dbać o bezpieczeństwo. A tu
nie ma po jednej stronie chodnika, ani przejścia dla
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pieszych, a amatorów szybkiej jazdy w tym rejonie nie
brakuje. – Oby nie doszło do jakiejś tragedii. Dzieci muszą przecież jakoś dotrzeć do boiska, więc przechodzą na
chybił trafił. Co będzie jak potrąci je jakiś samochód? Wytłumaczą, że dziecko wtargnęło na jezdnię? – denerwuje
się kobieta.
O problemie poinformowaliśmy władze gminy. Okazuje się, że dzięki naszej interwencji będą zmiany.
– Urząd Miejski w Łomiankach informuje, że po przeprowadzeniu wizji w terenie uznaje się za zasadne
wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu i planuje się wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul.
Wiślanej na wysokości Orlika. Jednocześnie wyjaśnia
się, że wymaga to wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Starostowie Powiatu
Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie

Mazowieckim – mówi Marta Andrusiak, Naczelnik
Wydziału Inwestycji. Podkreśla też, że opracowanie
projektu zostało już zlecone (prace projektowe są
w toku), a realizacja zależna będzie od terminu zatwierdzenia organu zarządzającego ruchem.
To nie koniec zmian na ul. Wiślanej. W tym roku
wykonano odcinek oświetlenia w kierunku ul. Łużyckiej, a na lata następne planuje się kontynuację
przebudowy ulicy, szczególnie w zakresie wykonania ciągu pieszo-rowerowego. // A.S.
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Krótki przegląd wydarzeń
Szkoła

Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy,
wyciągnęły flaszki… – śpiewał zespół „Elektryczne Gitary”. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to za jakieś
2 lata dzieci po raz pierwszy wesoło wybiegną z nowej
szkoły w Dąbrowie Leśnej (oczywiście dzieci w Łomiankach nie zachowują się tak, jak te w piosence).

W podwaliny szkoły wmurowano już uroczyście
kamień węgielny, możemy nawet śledzić z lotu ptaka
(a ściślej: z lotu drona, będącego na usługach Urzędu
Miejskiego) postępy prac budowlanych.
W dzisiejszych czasach rzadko jest okazja do
otwierania całkiem nowej szkoły. Niż demograficzny
i oszczędności sprawiają, że obecnie szkoły się raczej
(niestety) likwiduje. Jeśli są jakieś inwestycje oświatowe, to najczęściej remonty, rozbudowy lub przebudowy istniejących placówek. Jeśli nawet powstaje
jakiś całkiem nowy budynek szkolny, to z reguły jest
to nowa siedziba dla istniejącej szkoły, która miała dotychczas złe warunki lub straciła z jakichś względów
dotychczasową siedzibę. Szkoła tworzona od podstaw, z jaką będziemy mieli do czynienia w Dąbrowie, to w dzisiejszych czasach duża rzadkość i wielka
szansa na zbudowanie czegoś nowego, wyjątkowego
– nie tylko pod względem aranżacji, wyposażenia,
ale przede wszystkim pod względem organizacji
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i koncepcji programowej. Szkoda by było taką okazję zmarnować. Burmistrz powiedział, że Łomianki
stawiają na edukację, więc pojawiające się głosy, że
wesołe wybieganie dzieci ze szkoły w Dąbrowie zakończy wybieganie dzieci ze szkoły w Sadowej, trzeba uznać za złośliwe plotki.

Kanalizacja się opłaca!

Najnowsze badania wskazują na skuteczność motywacji pozytywnej w zarządzaniu, edukacji, wywoływaniu pożądanych zachowani społecznych. Mówiąc
w wielkim skrócie polega ona na nagradzaniu i pokazywaniu korzyści zamiast straszenia i karania. Nic dziwnego, że nasz Urząd Miejski postanowił zastosować metodę motywacji pozytywnej wobec tych mieszkańców,
którzy nie chcą podłączać się do sieci wodno-kanalizacyjnej. W tym celu we wszystkich mediach urzędowych
opublikowano materiał zatytułowany „Kanalizacja się
opłaca!”, w którym poinformowano, że podłączenie się
do sieci jest obowiązkiem właścicieli posesji i że gmina może wydać w tej sprawie nakaz administracyjny.
Poinformowano, że „już w maju br. do mieszkańców
Łomianek zostały wysłane pierwsze zawiadomienia
o wszczęciu postępowania administracyjnego”, a jeśli
to „zostanie zignorowane, to sprawa trafia do sądu,
a oporni muszą zapłacić wysoką grzywnę”.
Czyli kanalizacja się opłaca.

Zmiany w centrum

Bez większego rozgłosu otwarto kolejny duży
sklep – Top Market – przy skrzyżowaniu Włościańskiej
i Warszawskiej (koło poczty). Bez większego ubolewania po wakacjach nie wznowił działalności Teatr
Miejsce, którego ostatnią premierą i oryginalnym
wkładem w rozwój sztuki teatralnej był rodzinny rajd
rowerowy (w kwietniu 2015).

Kometa nad Łomiankami

Wieczorem 31 października nad Łomiankami
przeleciała spadająca gwiazda, ciągnąc za sobą świetlisty ogon. Na chwilę zrobiło się jasno i baśniowo.
Zdzisław P. (przez przyjaciół zwany Studnia) siedział
akurat na murku w swoim stałym miejscu niedaleko sklepu spożywczego i patrząc w niebo rozmyślał
nad ograniczoną pojemnością puszki piwa oraz nad
sensem życia. Gdy blask spadającej gwiazdy odbił
się w jego oczach, Studnia bez słowa wstał z murka
i poszedł na północ. Od tamtej pory jego miejsce
pod sklepem jest puste.

Łomianki w liczbach

0 – to koszt opłaty za korzystanie z boiska przy ICDS
w dni powszednie po godz. 16 i w weekendy
2 – sołectwa (Dziekanów Bajkowy i Łomianki Chopina) zostało przez Urząd arbitralnie pozbawione całego funduszu sołeckiego.
96 – mieszkańców Łomianek w wyborach parlamentarnych głosowało na komitet wyborczy Zbigniewa
Stonogi.
75 281 – kosztowała Dacia Duster, którą zakupiono
dla łomiankowskiej Straży Miejskiej.
15 999 000 – to wartość kontraktu z firmą Kartel SA
na budowę szkoły w Dąbrowie Leśnej.
Juliusz Wasilewski

Właściciel dywanu poszukiwany!
Rewolucja śmieciowa miała m.in. rozwiązać problem dzikich wysypisk, wywożenia śmieci
do lasów czy nad rzeki. Okazuje się, że ustawą nie da się rozwiązać wszystkich problemów,
bo nie da się zmienić zachowań i świadomości ludzi.
Będąc na sobotnim spacerze natknęłam się na przykład ludzkiej bezmyślności i ignorancji, a pewnie też lenistwa. Przy pojemnikach na używaną
odzież, które Fundacja Eco Textil
rozstawiła w kilku miejscach Łomianek, ktoś zostawił niepotrzebny już
dywan. Zresztą nie tylko dywan, ale
również wiadra, puste butelki, jakieś
szmaty. Zakładam, że właściciele tych
„dóbr” gromadzili je tam od dłuższego
czasu. Takie zachowanie może byłoby
zrozumiałe (chociaż z trudem), gdyby
chodziło o kosze na odpady wielkogabarytowe, podczas akcji ich zbiórki.
Ale to były pojemniki na odzież ze specyficznym mechanizmem wrzucania
(bardzo wąski otwór).

Od kiedy zauważyłam ten przypadek zastanawiam się, dlaczego ludzie
przywożą własne śmieci i zostawiają
przy pełnych pojemnikach? Kim ktoś
taki musi być i o czym myśli wywalając własne odpady w publiczną przestrzeń? Dywany, szmaty, wiadra, pozostałości z remontów obok pojemników
na odzież, albo zwalone z przyczepy
na ścieżkę leśną? Problemem jest
bezmyślność ludzi, brak wyobraźni.
Jeśli pojemnik jest wypełniony, nie
zrzuca się śmieci obok, tylko szuka
następnego, można też odwiedzić
GPSZOK przy ul. Brukowej. Poza
tym to jest pojemnik na odzież!
Z góry wiadomo, że nie zmieści się
do niego nasz przykładowy dywan.
W jakiej rzeczywistości chcemy żyć?
Czystej, bezpiecznej, w zgodzie z naturą, czy zanieczyszczonej, nieestetycznej i brudnej?
Czy wyrzucenie papierosa („peta”) na

chodnik to zjawisko
normalne czy nadużycie? A puszka
zgnieciona i rzucona
na trawnik obok chodnika?
Jak to zmienić? Czy można coś zrobić,
oprócz normalnego nadzoru urzędników i straży miejskiej, jak widać również niewystarczającego?
Nie unikniemy działań edukacyjnych.
Spróbujmy do dorosłych trafić poprzez
dzieci, bo kierunek odwrotny w wielu
przypadkach niestety może przynieść
jedynie negatywne skutki. Nie każmy
dzieciom raz w roku sprzątać lasu ze
śmieci wyrzucanych przez dorosłych,
namówmy je raczej do przygotowania
w szkołach plakatów, które byłyby prezentowane obok takich pojemników
i przypominały właścicielom dywanów,
że to nie jest miejsce na ich zostawianie.
Edukacja i profilaktyka przynosi rezultaty,
ale nie od razu. Dlatego ważne, żeby zacząć już teraz, natychmiast, bo problem
jest i nie zniknie. Sukces takiej akcji zależy od aktywnego zaangażowania się
w nią urzędników miejskich, dlatego

apeluję do Burmistrza i pracowników
urzędu odpowiedzialnych za ochronę
środowiska w Gminie o podjęcie działań edukacyjnych, profilaktycznych,
oraz o nadzór nad miejscami zwiększonego ryzyka zaśmiecenia.
Z drugiej strony pojemniki na odpady (na odzież, a także inne) powinny
być regularnie i częściej opróżniane.
W osiedlach, na szlakach spacerowych i przy chodnikach powinny być
montowane kolejne kosze na śmieci.
To zbije argumenty śmiecących, że
przecież nie mieli gdzie wyrzucić butelki czy puszki, „bo nie było kosza”.
Na koniec refleksja. Opisany dywan
i pojemniki sąsiadują z pięknie ozdobionym ostatnio rondem Sikorskiego
(ul. Brukowa/Długa/Pancerz). Niestety
przyglądając się uważnie otoczeniu
odnoszę wrażenie, jakbym spróbowała miodu, w którym zanurzono łyżkę
dziegciu. // SMW

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
tel. 22 768 62 24, 22 768 62 25
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WSPOMNIENIE O JANIE KALIŃSKIM

W 2015 r. – 4 marca – zmarł Jan Kaliński od przeszło 50 lat związany z historią Dąbrowy Leśnej
przez małżeństwo z Zofią, córką Mieczysława Czerwińskiego, właściciela majątku Dąbrowa.
Po śmierci teścia w 1965 r. zrezygnował z pracy naczelnika wydziału
w Ministerstwie Rolnictwa i przejął i
prowadził gospodarstwo teścia, osiągając doskonałe wyniki dzięki wykształceniu rolnemu, które uzyskał
podczas studiów na Wydziale Rolniczo-Leśnym Politechniki Lwowskiej.
To największe w Dąbrowie Leśnej
gospodarstwo rolno-hodowlane
specjalizowało się też w szklarniowej uprawie kwiatów. W 1982 r.
wyhodowano 35 tys. róż i 135 tys.
goździków wysyłanych wyłącznie
na eksport. Jako jeden z pierwszych Jan Kaliński zaczął uprawiać

TWORZĄ OBOK NAS
Aneta Szlupowicz

ARTYŚCI Z ŁOMIANEK

Jest wiele miejsc w Polsce uznanych jako artystyczne, jednak Łomianki w szczególności zasługują na miano miejsca, gdzie rodzi się sztuka. Na łamach lomianki.info wspominaliśmy o historii ulicy Zachodniej i jej wybitnych mieszkańcach,
przedstawialiśmy ich sylwetki. W kolejnych numerach skupimy się na przybliżeniu artystów obecnie działających, ażeby uświadomić czytelnikom, że obok nas,
tak po prostu powstaje sztuka.
Zaczniemy od znanej i od zawsze związanej z Łomiankami rodziny Zwoniarskich.
Jacek Zwoniarski – rzeźbiarz, artysta zafascynowany naturą. Rzeźby uczył się w pracowniach profesorów Kucza i Kulona, a miłość do
roślin wyniósł z rodzinnego domu. Tworzy w kamieniu, robi bonsai, komponuje ogrody.

Strona internetowa: www.zwoniarski.blogspot.com
Karolina Zwoniarska – córka Jacka,
zajmuje się malarstwem ściennym, sztalugowym oraz rysunkiem. Współzałożycielka
Stowarzyszenia „Front Sztuki”, skupiającego
młodych artystów i promującego ich sztukę.

Strona internetowa:
www.zwoniarska.blogspot.com,
www.zwoniarska .com
Oboje odnieśli wiele sukcesów i mają wiele wystaw na swoim koncie, ale
dla nas najważniejsze było podziwianie ich dzieł podczas łomiankowskich
„Otwartych Ogrodów”, które odbyły się w maju i we wrześniu 2015 r.
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w swym gospodarstwie kukurydzę,
aby uniezależnić się od państwowych przydziałów paszy.
Swoim rolniczym doświadczeniem dzielił się pracując jako przewodniczący Komisji Rolnej w Radzie
Gminy Łomianki (w latach 19861990) oraz zasiadając we władzach
Gminnej Spółdzielni. Najdłużej
pracował w Mazowieckim Banku
Spółdzielczym, w którym był członkiem Rady Nadzorczej (w sześciu
kadencjach), a przez ostatnie 10 lat
zastępcą przewodniczącego Rady
Nadzorczej. Jego ostatnią inicjatywą, w którą był bardzo zaangażo-

wany, była przebudowa siedziby
banku przy ul. Szpitalnej, zmodernizowanie jej architektury, polepszenie warunków pracy i usprawnienie
obsługi klientów. Jan Kaliński nie był
też obojętny na potrzeby mieszkańców Dąbrowy. Znacznie przyczynił
się do budowy pierwszego kościoła
parafialnego, wysyłając na plac budowy maszyny i robotników.
Wraz z nim odeszła część historii gospodarczej Dąbrowy – miejsca pracy przedsiębiorczych rolników i hodowców, w czasach PRLu pogardliwie określanych „badylarzami”.
Ewa Pustoła Kozłowska

Mamy (na to) Radę!
Rozwój lokalny to budowanie. Widać
to w Łomiankach: mamy coraz bardziej
rozwiniętą sieć kanalizacji, elegancką
część ulicy Warszawskiej, ścieżki rowerowe
i nawet nowoczesne kwiaty
na głównym rondzie. Ludzie mieszkają
w ładnych domach, jeżdżą coraz lepszymi
samochodami. A jednak czegoś nam brak.
Jak twierdzą eksperci, gdy już ludzie nacieszą się infrastrukturą i wygodnym życiem, zauważają, że do szczęścia brakuje im więzi i kontaktów z innymi ludźmi. Niejeden mieszkaniec Łomianek się z tym
zgodzi: nie znamy swoich sąsiadów, nie angażujemy we wspólne
działania, nie czujemy się odpowiedzialni za nasze miasto i za to, co
się w nim dzieje.
Można temu zaradzić, jeśli zaktywizuje się mieszkańców. Jeśli pokaże
się im, jak mogą współpracować. Dużą rolę odgrywają tu organizacje
pozarządowe. W Łomiankach działa aktywnie kilkanaście takich organizacji. One swoją pracą sprawiają, że mieszkańcy czują się szczęśliwsi.
Organizacje dbają o nas. Teraz przyszła pora zadbać o łomiankowskie
organizacje. Wzmocnić je, dać im wiedzę i umiejętności przydatne
do rozwoju. Pomóc w nawiązaniu kontaktów i współpracy, stworzyć
przestrzeń dialogu i ponadpolitycznej debaty społecznej.
Dlatego tworzymy w Łomiankach Radę Organizacji Pozarządowych. Celem Rady będzie współtworzenie projektów rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Rada będzie
też monitorować jak ta współpraca się układa. Jej ważnym zadaniem
będzie ponadto promowanie aktywności społecznej wśród mieszkańców, np. przez konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną roku.
Reprezentujemy różne organizacje, mamy różne doświadczenia i pomysły, a nawet różne poglądy polityczne. Łączy nas to, że mieszkamy i działamy w Łomiankach. Łomianki są dla nas ważne, chcemy, żeby ludziom
dobrze się tu żyło. Jest więc na czym budować Radę Organizacji Pozarządowych. Zapraszamy do jej współtworzenia. Razem możemy więcej.
Niebawem roześlemy zaproszenie na spotkanie założycielskie do lokalnych organizacji pozarządowych. Będzie na nim obecny ekspert ze
Stowarzyszenia BORIS. Zaprosiliśmy też Burmistrza Łomianek.
Być może nie mamy kontaktów do wszystkich organizacji. Dlatego
zainteresowane organizacje proszę o zgłaszanie się na adres mailowy:
clapka@poczta.onet.pl
Zapraszamy i do zobaczenia!
Agnieszka Szczurek
(grupa inicjatywna Rady Organizacji Pozarządowych Łomianek)

Piszemy łomiankowską minipowieść!
Zapraszamy do lektury fragmentu kolejnego odcinka (całość na www.piszemy.lomianki.info).
Historie zawarte w spisanych opowieściach mają to do siebie, że przerwane, startują w tym samym momencie,
w którym się skończyły. Nie obawiajcie się zatem, że coś Wam umknęło – nasi bohaterowie czekają na Was.
Powoli zbliżamy się do istotnych wyjaśnień, które... Cóż, które wszystko wyjaśnią.

/ Marek Olkowicz

– Czy ty myślisz, że robisz z nami jakiś śmieszny wywiad? Ta tajemnica ratuje nam życie już od piętnastu lat i nie zamierzamy nikomu jej
zdradzać jeżeli by cokolwiek, choćby troszeczkę, miało nam zagrażać!
– Uff... Spokojnie, spokojnie! –przerwał tę gwałtowną tyradę redaktor – Tak mi się po dziennikarsku powiedziało. Wszystko co powiecie
zostanie, że tak powiem, w mojej głowie. Chyba, że zdecydujecie inaczej... Znaczy, zgodzicie się na publikację, czy coś? – w jego głosie zabrzmiała prośba.
Siostry spojrzały na siebie i jednocześnie wzruszyły ramionami, jakby w odpowiedzi na pytanie, które widocznie padło w ich telepatycznej przestrzeni.
Maciek popatrzył na nie i jeszcze raz spróbował, tym razem idąc w przekorę.
– Ale, tak między nami, skoro nie zgadzacie się, żebym to opisywał, to po co chcecie mi opowiadać?
Chyba-Blanka odparła, zanim redaktor skończył zadawać pytanie:
– Bo już dużo widziałeś. Widziałeś, że nas zaatakowali, potem zdradziliśmy ci część naszych umiejętności...
– Część? – wyrwało się Maćkowi
– No, tak. Część. Niewielką. Poza tym, wolimy cię mieć po naszej stronie, to znaczy wolałybyśmy, żebyś nic sam na nasz temat nie kombinował... Bo to tylko może nam
zaszkodzić. No i na koniec, może rzeczywiście chciałybyśmy, żeby ktoś to wszystko zebrał do kupy i... Miał. Na razie tylko trzymał, jako – powiedzmy – polisę dla nas.
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Wysoki poziom, miła, przyjazna atmosfera, nowoczesne metody nauczania i tradycyjny system wartości

Szkoła jutra już dziś

– krok ku przyszłości

Początek lat 90-tych to okres przemian
w Polsce. Wpisuje się w nie również reforma
szkolnictwa. Obok placówek publicznych
pojawiają się szkoły prowadzone przez
fundacje i stowarzyszenia. Działalność rozpoczyna Społeczna Szkoła Podstawowa
nr 13 w Warszawie prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych Oddział I. Część z tych nowych placówek nie przetrwała próby czasu. Natomiast
Społeczna Trzynastka funkcjonuje już 25
rok i wygląda na to, że przed nią kolejne
lata pełne edukacyjnych sukcesów.
W XXI w. polska edukacja stanęła przed nie
lada wyzwaniem. Uczniowie i rodzice są coraz bardziej wymagający, świat zmienia się
w zawrotnym tempie, czego konsekwencją
powinna być metamorfoza systemu nauczania.
W Społecznej Trzynastce nauczyciele są
w pełni świadomi nowych zadań. Nie mogą
występować w roli nadzorców, stają się dla
swoich uczniów przewodnikami i mentorami, wskazują drogę, ale jej nie narzucają.
W centrum stawiają dziecko i jego potrzeby.
Kluczem jest stworzenie portretu absolwenta
– młodego człowieka, który będzie obywatelem świata, wykształconym, wyposażonym
w kluczowe kompetencje psychologiczne,
znającym języki i najnowsze technologie.
Dzieci od klasy pierwszej uczą się dwóch
języków: angielskiego i niemieckiego lub
hiszpańskiego. Wysoki poziom nauczania
ma odzwierciedlenie w testach zewnętrznych – szkoła jest w pierwszej dziesiątce
w Warszawie po egzaminie szóstoklasi-

stów. Większość uczniów zdobywa certyfikaty językowe.
Sukces gwarantują m. in. nowoczesne metody nauczania.
Nie wystarczą już tylko tablica i kreda, trzeba wyzwalać
w dzieciach kreatywność,
chęć poznawania otaczającej
rzeczywistości, radość
ze zdobywania wiedzy. Interaktywne narzędzia dydaktyczne, praca metodą projektu, wycieczki edukacyjne,
praca zespołowa i dostosowanie zajęć do
potrzeb każdego ucznia pomagają w osiąganiu zamierzonych celów.
Troska o wszechstronny rozwój dziecka determinuje podejmowanie nowych działań
i poszukiwanie różnych rozwiązań. Szkoła
ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Wśród nich są koła przedmiotowe, językowe, artystyczne i sportowe. Uczniowie
chętnie sprawdzają się w konkursach i zawodach, sukcesy cieszą i motywują do dalszej pracy. Dostosowanie wymagań do możliwości i predyspozycji uczniów gwarantuje,
że każde dziecko jest dostrzeżone i docenione. Służy temu również nowoczesny
system oceniania oparty na motywowaniu
i wskazywaniu mocnych stron ucznia. Od
lat nauczyciele opracowują zasady dotyczące pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie objęci
są opieką pedagoga i psychologa.
Zadbano też o infrastrukturę. Na terenie
szkoły oprócz sali gimnastycznej znajdują
się basen i boisko. Starsi twórczo spędzają czas w pracowni
artystycznej, gdzie powstają
różne plastyczne cudeńka.
Z myślą o najmłodszych powstała sala zabaw. Dzieci z klas
1-3 w ciągu dnia mają przerwę

rekreacyjną, mogą wtedy pod opieką nauczycieli odpocząć, wyszaleć się i nabrać
sił do pracy. Wyzwaniem, któremu trzeba
sprostać, stało się pojawienie sześciolatków,
stąd poszukiwanie takich rozwiązań, które pozwolą maluszkom na płynne przejście
z przedszkola. Nie chodzi przecież o to, czy
sześciolatki są gotowe do podjęcia nauki w
szkole, ale czy szkoła jest gotowa na przyjęcie sześciolatków. Trzynastka wcześnie potrzeby swoich najmłodszych uczniów trafnie
zdiagnozowała. Obok nauki – zabawa, czas
na relaks i odpoczynek, to naturalna potrzeba dzieci w tym wieku, którą należy zaspokoić. Dba się tutaj o to, by jak najłagodniej
i bezstresowo wprowadzić malucha w cykl
edukacji szkolnej. Poczucie bezpieczeństwa
i komfortu daje usytuowanie szkoły z dala
od zgiełku wielkiej metropolii. Ogrodzony teren, cisza, spokój sprzyjają atmosferze nauki
i zabawy.
Szkoła to żywy organizm, musi się zmieniać
wraz ze swoimi uczniami, dotrzymywać im
kroku. Wysoki poziom, miła, przyjazna atmosfera, nowoczesne metody nauczania
i tradycyjny system wartości oparty na
poszanowaniu praw drugiego człowieka,
tolerancji i otwartości to atuty, które zagwarantowały Trzynastce sukces.

Szkoła jutra

już od 25 lat

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 im. Lotników Amerykańskich
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 13, tel. 22 834 96 30, 22 834 91 88
www.pspo.edu.pl
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Remonty, malowanie, prace przydomowe
tel. 604-425-104
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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
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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.
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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
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DRUK ULOTEK, PLAKATÓW, WIZYTÓWEK
PROJEKTY GRAFICZNE, STRONY www

www.pracownia.net

+DARMOWA REKLAMA NA PORTALU www.lomianki.info

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

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

