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Isle of Love / koncert
1 stycznia, godz. 20.00

trzeci raz w Łomiankach
Artur Niegrzybowski

Z wielką radością informujemy, że 6 stycznia 2016 roku, już po raz trzeci ulicami
Łomianek, przejdzie Orszak Trzech Króli. Ten niezwykle barwny i radosny pochód,
podobnie jak w latach ubiegłych, rozpocznie się na placu przed kościołem św. Małgorzaty o godz. 12.30.
Już dziś pragniemy zaprosić
wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wyjątkowym, bowiem dzieląc się wspólnie Bożonarodzeniową radością,
mamy możliwość współtworzyć
razem z ponad 400 miejscowościami w Polsce oraz kilkunastoma na świecie, bezprecedensowe
wydarzenie: największe uliczne
jasełka przypominające jedno
z najstarszych świąt w Kościele.
Tym razem Jasełka, których przewodnie hasło jest „Nade wszystko miłosierdzie – Miłość. Pokój. Przebaczenie”, mają podkreślić wydarzenia 2016 roku:
Rok Świętego Miłosierdzia oraz XXXI Światowe Dni Młodzieży.
Niech ten wspólnie podarowany czas będzie naszym prezentem, jaki możemy ofiarować nowonarodzonemu Dzieciątku, żywym świadectwem naszej wiary, budowaniem
wspólnoty i jedności, pomysłem na rodzinne świętowanie, a także zacieśnianiem więzi
mieszkańców naszego miasta.
Po przejściu orszaku spotkajmy się wszyscy przy szopce na wspólnym kolędowaniu.

Zespół założony nieco ponad rok temu w Warszawie przez
Adama Słomińskiego oraz Tomasza „Ragaboy'a” Osieckiego
– współpracującego m.in. z Hey, Kayah, kompozytora takich
hitów jak „Spadochron” oraz „Wielkie Nieba” Meli Koteluk. Dołączył do nich Marcin
Żabiełowicz – gitarzysta zespołu Hey. Głośno mówią już o swoim debiutanckim
krążku, który ukaże się na wiosnę 2016! Pochodzące z tej płyty utwory „Song of
silence”, „Dom jest” oraz „Powietrza jakby mniej” zostały wykorzystane w serialu „Aż
po sufit”. Pierwszy z nich „Song of Silence”, był już kilkukrotnie numerem jeden na
liście Polskiego Radia RDC.

Starkera / koncert
15 stycznia, godz. 20.00
Klasyka rocka w żywiołowym wydaniu akustycznym.

Jam session / koncert
22 stycznia, godz. 20.00
Kolejne, cieszące się dużym zainteresowaniem, spotkanie
łomiankowskich (i nie tylko łomiankowskich) muzyków.

Joanna Pilarska / koncert
29 stycznia, godz. 20.00
Młoda, zdolna wokalistka, autorka tekstów. Wielokrotnie
nagradzana na festiwalach bluesowych. Dwukrotnie
uplasowała się na 3 miejscu, jako bluesowa wokalista roku.
Współpracowała z zespołami takimi jak: Na drodze, Banaszak
& the best, czy Woman blues band. Na koncercie utwory
z ostatniej płyty pt. „Something Good”, a po koncercie jam session z Gwiazdą.

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

Bazar Zabawek Używanych – po raz szósty
W niedzielę 29 listopada 2015 r. po raz
szósty odbył się – cieszący się niezwykłą popularnością – Bazar Zabawek
Używanych, impreza zainicjowana
i zorganizowana przez Stowarzyszenie
Pracownia Łomianki. Udział w imprezie – zarówno dla sprzedających jak
i kupujących – jest bezpłatny dzięki
pracy społeczników ze Stowarzyszenia oraz wsparciu sponsorów.
Kolejny raz pojawiło się mnóstwo stoisk, na których dzieci wraz z rodzicami

lub same dzieci sprzedawały swoje
zabawki. Zabawki, z których wyrosły
lub które im się znudziły, ale ciągle
w dobrym stanie, mogące ucieszyć
i zainteresować inne dzieci. Stoisk było
grubo ponad sto, więc było w czym
wybierać. Tradycyjnie na stoiskach
pojawiły się pluszaki, lalki wszelkich
typów, klocki, gry planszowe i komputerowe, drobne zabawki kolekcjonerskie, puzzle, zabawki interaktywne
dla maluchów oraz książeczki. Można

było również „upolować” dziecięcy
sprzęt sportowy w okazyjnej cenie
i wiele innych „perełek”.
Tradycyjnie już walutą obowiązującą na BZU były „Norrisy” – specjalne
banknoty z podobizną Chucka Norrisa. Jeden Norris to jedna złotówka :)
Impreza z edycji na edycję przyciąga
coraz więcej sprzedawców i kupujących. Przyciaga też „sąsiadów” z innych miejscowości, którzy często zanoszą ideę Bazaru do swoich miast i roz-

wijają tam z powodzeniem podobne
imprezy. Terminu kolejnego Bazaru
Zabawek Używanych wypatrujcie na
www.pracownialomianki.org
Organizatorzy dziękują za pomoc
w organizacji imprezy pracownikom
ICDS. Sponsorzy, bez których impreza
nie mogłaby się odbyć to łomiankowskie firmy: Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, IBS – Internet Business System, Klub Tenisowy Frajda.

WPADNIJ NA DŻEM DO LEMON TREE
Wspólne muzykowanie w Lemon Tree ma już swoich zagorzałych fanów – zarówno wśród muzyków jak i słuchaczy. To tu można usłyszeć lub zagrać standardy blues-rockowe pomieszane z jazzem czy balladą, a nawet muzyką klasyczną.
Każdy kto ma chęć, może się podłączyć pod zaproponowany temat muzyczny
i dodać coś od siebie. Nie trzeba być profesjonalnym muzykiem, choć odrobina
wyczucia rytmu nie zaszkodzi :)
Spotkania polecamy, zwłaszcza wszystkim, dla których przewidywalność i wcześniej ułożony plan na wieczór to nudne flaki z olejem. Tu zawsze można spodziewać czegoś niespodziewanego. Najbliższe jamy – 22 i 29 stycznia...
MIESIĘCZNIK
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Orszak
Trzech Króli

O zwykłym trunku
i niezwykłej pasji

Jarosław Kowalski

Województwo Mazowieckie, północne obrzeża Warszawy, gmina Łomianki. To tu przy ulicy Armii Poznań
w okolicach rezerwatu Jezioro Kiełpińskie mieści się
winnica pana Jacka Bogusza – miłośnika roślin, winiarza, ekologa z wykształcenia. Ogrodzenie wraz
z bramą obrośnięte winobluszczem osłaniają działkę
o powierzchni 0,1 ha. W dobrym roku z 320 krzaków
roślin gospodarz jest w stanie uzyskać do 300 litrów
prawdziwego wina.
Zaczęło się niepozornie, od przydomowej ogrodowej
plantacji winorośli. Jednak wraz z posadzeniem pierwszych 60 krzewów, pojawiła się pasja do winiarstwa. Samo
pielęgnowanie roślin nie było dla pana Jacka niczym nowym. Chęć uprawy ziemi w odpowiedni sposób, zgodny
z zachowaniem równowagi ekologicznej wyrosła z rodzinnych tradycji sadownictwa i uprawy roli. Wiedza fachowa
oraz doświadczenie zawodowe dopełniły sprawy – przez
niemal 10 lat prowadzenia winnicy pan Jacek doskonalił
swój sposób gospodarowania, wdrażając stopniowo zasady zrównoważonego rozwoju.
Ale czy prowadzenie winnicy w trudnym mazowieckim
klimacie ma sens? Pan Jacek przekonuje, że jak najbardziej, chociaż jest to bardzo trudne zadanie. Kluczowe
są tu odpowienie przygotowanie gleby oraz uprzednie
sprawdzenie jej właściwości, a także, naturalny dobór odmian winorośli. Do takich odmian na wino czerwone na-

leżą Cascade, Marechal Foch i Regent, a na białe
– Bianka, Seyval Blanc oraz Aurora. To właśnie
z tych odmian powstaje najlepsze wino gospodarza z Łomianek, docenione już na polskich
konwentach winiarskich w latach 2006-2009.
Plany na przyszłość? Nieprzemysłowy charakter winnicy oraz morze biurokracji sprawiły,
że pan Jacek już na wstępie zdecydował, że
wino będzie produkowane jedynie na własny
użytek, a nie cele komercyjne. Następne lata
będą czasem dalszego ulepszania procesu uzyskiwania trunku w oparciu o coraz większe doświadczenie oraz wiedzę pozyskiwaną na polu
zawodowym.
„Dla mnie uprawa winorośli to nie tylko spotkanie z tradycją, kultywowanie pięknych
wzorców i wspomnienie naszych przodków,
ale również zwykła przyjemność, aktywny
i zdrowy ruch na świeżym powietrzu, doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu z dala
od codziennego zgiełku. Poza tym, coroczne przeobrażanie się nagiego drewna w obficie owocujący winny
krzew zachęca do życia i zmusza do refleksji. Winnica o
każdej porze roku wygląda inaczej, zawsze wyjątkowo.”
– podsumowuje Jacek Bogusz – Jednak, tak naprawdę
słowa te powinny dotyczyć każdego działania miłośni-
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Nieuczciwy
sędzia,
spisek i bankructwo.

Aneta Szlupowicz

Mariusz Zielke „Sędzia”, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2015

„Tu proszę państwa jest
sąd, a nie sprawiedliwość”.
Tym cytatem idealnie można podsumować przesłanie najnowszej książki Mariusza Zielke „Sędzia”. Nie
dający łatwych rozwiązań,
obrazoburczy thriller prawniczo-finansowy o nieuczciwych powiązaniach prawników, bankowców i polityków trzyma w napięciu
od pierwszej do ostatniej
strony. Tu nic nie jest oczywiste, przezroczyste, na
pewno uczciwe, włącznie
z systemem sprawiedliwości. Bankierzy czyhają na
nasze pieniądze, sędziowie
wydają niesprawiedliwe
wyroki doprowadzające
do bankructwa prywatne
firmy, tajemniczy „biznesmeni”, kierujący z tylnego
fotela, trzymają wszystkich
na swoim sznurku i na każdego mają „teczkę”. Nad
wyjaśnieniem pajęczyny
powiązań pracuje dwójka
dziennikarzy, znany z poprzednich powieści Jakub
Zimny i Kasia Jarosz, konkurenci z dwóch zwalczających się gazet, a jednocześnie partnerzy w drodze
do prawdy. Nie mają łatwo,
ponieważ świat mediów,
uzależniony od reklamodawców i instytucji je nad-

zorujących, coraz mniej
dba o zasady uczciwości
dziennikarskiej i obiektywizm.
Opowieść toczy się we
współczesnych realiach, bohaterowie to mocne, wyraziste osobowości, a historia opowiedziana jest ze
znajomością skomplikowanych zagadnień prawno-finansowych. Powieść jest
zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, zresztą
odwołań do mniej lub bardziej znanych afer jest tu
sporo. Sam autor traktuje
książkę jako opis patologii
systemu.
Dlaczego pokazujemy ją
na łamach Łomianki.info?
Ponieważ jest warta przeczytania, dobrze napisana,
autor traktuje czytelnika
poważnie, pokazuje problem z wielu punktów
widzenia, nie stosuje łatwych rozwiązań. A poza
tym Mariusz Zielke jest
mieszkańcem Łomianek
i odniesienia do naszego miasta odnajdziemy
w kilku miejscach książki.
Pojawiają się opisy łomiankowskich ulic, instytucji, a nawet krótki, choć
wiele mówiący fragment
dotyczący lokalnej polityki.

ków roślin oraz wielbicieli natury, ponieważ to właśnie
jest piękne – gdy człowiek troszczy się o swój mały
kawałek naszej planety, docenia to i odnajduje w tym
sens i pasję – myśl globalnie, działaj lokalnie i pamiętaj o tym że „Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych
przodkach, pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci”.

ARTYŚCI Z ŁOMIANEK

Zaginione w przestrzeni miejsca, tajemnicze labirynty, geometryczne ogrody, świat obserwowany z góry
jakby opiekuńczym okiem Stwórcy; nastrój ciszy,
porządku, melancholii i samotności – oto malarstwo
Doroty Berger Słowińskiej.

„Dziennikarz to artysta?
Chyba jednak nie, powinien być rzetelny, wyważony, sumienny i na poziomie.
Są jeszcze tacy dziennikarze?” – zastanawia się Kuba
Zimny. Bohater tej i poprzednich powieści często
nawiązuje do ginących, jak
twierdzi, zasad pracy dziennikarskiej, takich jak rzetelność, poszukiwanie prawdy
i demaskowanie nieprawości. To tym bardziej ciekawe, ponieważ Mariusz
Zielke jest wieloletnim
publicystą i dziennikarzem
śledczym, laureatem nagród dziennikarskich, m.in.
Grand Press 2005, który po
utracie pracy w dużej gazecie nie zaprzestał działalności i na niezależnym portalu
internetowym punktował
słabości systemu. Zapewne więc wie o czym mówi.
Teraz pisze książki. Oby jak
najczęściej trafiały do naszych rąk.
Sylwia Maksim-Wójcicka

Artystka jest naszą sąsiadką, mieszkanką Dąbrowy.
Absolwentka warszawskiej ASP, studiowała malarstwo u Krzysztofa Wachowiaka. Aneks do dyplomu z grafiki warsztatowej zrobiła u prof. Rafała
Strenta.
Dzieła jej, zarówno technika (nakładanie farby bezpośrednio na na deskę),
jak i linearne ukazanie
perspektywy, przywołują
na myśl wczesne malarstwo włoskie. Różnicą
jest tematyka. To, co kiedyś stanowiło plan dalszy, czyli przyroda i architektura, tu zawsze odgrywa główną rolę.
Artystka, jak mawia, nie stara się nadawać szczególnego znaczenia
temu co tworzy. Po prostu maluje, mimo to jej dzieła są pełne symboliki, głębokie i nastrojowe. Każą zatrzymać się, przemyśleć.
Dorota dużo tworzy i wystawia. Uwielbia pracować z dziećmi. Jest wielką admiratorką sztuki dziecka, która uosabia to, czego często brakuje
sztuce „dorosłej” – prostoty i szczerości.
W jej pracowni dzieci rozwijają się plastycznie stosując techniki malarskie, rzeźbiarskie i graficzne, jeżdżą w plenery, przygotowują przedstawienia teatralne. Dziewczynki uczą się szyć, haftować, szydełkować,
a nawet piec ciasta – po prostu tworzyć. www.plastykalomianki.pl
Prace Doroty, jak i jej podopiecznych, mogliśmy zobaczyć podczas
wrześniowego wydarzenia „Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy”.
www.dorotaberger.pl
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Krótki przegląd wydarzeń
Subiektywne

KALENDARIUM
SAMORZĄDOWE

26 listopada 2015 – Sesja Rady Miejskiej, podczas
której uchwalono m.in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
kolejny rok. Podwyższono też stawki wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Powodów podwyższenia nie podano. Prawdopodobnie radni uznali
osiągnięcia Komisji za spektakularne, tych jednak
nie poznaliśmy gdyż przewodnicząca Zofia Kubicka nie wykazywała chęci poinformowania zainteresowanych o działaniach Komisji w 2015 roku.
A co zmieniono? Dotychczas członkowie Komisji
otrzymywali za każde posiedzenie 91,50 zł (a spotykają się minimum 4 razy w miesiącu) a sekretarz 122
zł (jako, że musi prowadzić dokumentację prac Komisji). Podczas sesji radni wspaniałomyślnie podwyższyli
stawki za każde posiedzenie w ten sposób, że przewodnicząca Komisji będzie otrzymywała 240 zł (poprzednio 91,50 zł), sekretarz 240 zł (poprzednio 122
zł), pozostali członkowie Komisji 120 zł (poprzednio
91,50 zł). Komisja liczy łącznie 10 osób. Warto zauważyć, że przewodniczącą Komisji jest była pełnomocnik Komitetu Wyborczego Tomasza Dąbrowskiego.
Podczas Sesji przyjęto program współpracy gminy
z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Warto
dodać, że przed uchwaleniem programu burmistrz
ogłosił konsultacje społeczne tego dokumentu. Organizacje pozarządowe zgłosiły kilka uwag, z których
żadnej nie przyjęto. Podczas sesji podjęto również
inne uchwały, dotyczące m.in. Karty Rodziny 3+ i 4+,
Karty Seniora oraz wsparcia rodzin zastępczych
i rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
10 grudnia 2015 r. – Debata poświęcona bezpieczeństwu w Łomiankach. W spotkaniu z mieszkańcami,
których przybyło kilkunastu, uczestniczyli m.in. Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach nadkom.
Tomasz Niedźwiedzki, Komendant Powiatowy Policji
podinsp. Tomasz Szachowski oraz Burmistrz Tomasz
Dąbrowski. Dowiedzieliśmy się, że statystycznie przestępczość w Łomiankach maleje, że powstanie monitoring miejski oraz, że ulice już niebawem będzie
patrolował nieoznakowany radiowóz. Burmistrz Dąbrowski zaapelował, aby policjanci patrolowali ulice
w pełnym uzbrojeniu, gdyż to jego zdaniem podnosi
poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Całość spokania na portalu www.LOMIANKI.INFO.

WYNIKI SONDY INTERNETOWEJ
Użytkownicy portalu www.LOMIANKI.INFO odpowiedzieli na pytanie: „Minął rok od wyborów
samorządowych. Jak oceniasz rządy burmistrza Tomasza Dąbrowskiego i radnych z jego
Komitetu?"
Najwięcej osób oceniło działania wladzy przeciętnie – ponad 22%. Bardzo źle – ponad
20%, bardzo dobrze – 16%. Prawie 18%
uzytkowników „nie ma zdania” na ten temat.
W sondzie oddano 538 głosów.
bardzo dobrze: 15,9%
dobrze: 9,5%
przeciętnie: 22,2%
źle: 13,9%
bardzo źle: 20,6%
nie mam zdania: 17,8%
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Przybysze
W Łomiankach nie widać jeszcze
uchodźców, ale za to pojawiły się
św. Mikołaje. Kręcą się głównie
po Auchan. Pewnie dlatego, że
mają tam ciepło, darmowe toalety, łatwy dostęp do pożywienia.
Nie wyglądają groźnie. Sprawią
wrażenie trochę znudzonych.
Ożywiają się na widok zgrabnych
śnieżynek, rozdających z koszyków opłatki. Co ciekawe, niektórzy Mikołaje są ubrani w zielone
i niebieskie stroje, a nie tradycyjne – czerwone. Nie wiadomo, czy
ta zmiana barw ma polityczne
przyczyny, czy też jest to tylko
przejaw nowych trendów modowych. Innymi przybyszami, którzy ostatnio zjawili się w naszych
okolicach, są wilki. Zadomowiły się one (podobno na stałe)
w Puszczy Kampinoskiej. Nagrano je kamerą, ukrytą w głębokich
ostępach. Leśnicy się cieszą, bo
duża puszcza do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje
drapieżnych zwierząt. Wilków
podobno nie trzeba się obawiać,
bo trzymają się z dala od ludzi.
W przeciwieństwie do dzików,
które coraz częściej całymi rodzi-

nami zwiedzają ulice Dąbrowy.
Widocznie w Wigilię będą miały
coś do powiedzenia.
A może do Sopotu?
Władze Łomianek oficjalnie oświadczyły, że rozważają wycofanie
naszej gminy z powiatu Warszawskiego Zachodniego i przeniesienie się do powiatu Nowodworskiego. Powodem jest niechęć
Ożarowa do dalszego finansowania Liceum Ogólnokształcącego
w Łomiankach, które – ze względu
na coraz mniejszą liczbę chętnych
do nauki uczniów – staje się elitarne. Jeśli decyzja o zmianie powiatu jeszcze nie zapadła, to może
warto rozważyć przyłączenie się
do Sopotu – byłoby ładniej i bliżej
morza.
Wspieranie przedsiębiorców
Bohaterem łomiankowskich portali społecznościowych stał się
radny z Sadowej – Maciej Wroniewski, który na swoim profilu
na facebooku pochwalił się swoim
kolejnym sukcesem. Sukces radnego polega na zaproponowaniu
firmie deweloperskiej, żeby nie
wydawała pieniędzy na infrastruk-
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swojego nowego osiedla, bo można to sfinansować z budżetu miasta. Deweloper życzliwie ustosunkował się do
apelu radnego.
Wspieranie organizacji
pozarządowych
Władze Łomianek rozwijają współpracę z organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania
publiczne. W budżecie na rok
2016 zapisano na ten cel kwotę 1.235.000. Przy okazji nasze
władze samorządowe bardzo
sprawnie zrealizowały ustawowy
obowiązek skonsultowania zasad
współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do projektu tego
dokumentu zgłoszono 9 drobnych uwag dotyczących przejrzystych i równych dla wszystkich organizacji form przeprowadzania
i dokumentowania konkursów
oraz korzystania z pomieszczeń,
sprzętu i kanałów informacyjnych,
będących w gestii gminy. W trosce
o dobrą współpracę żadna z uwag
nie została uwzględniona.
Juliusz Wasilewski

DOFINANSOWANIE
NA PRZEBUDOWĘ ULICY DŁUGIEJ

Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie... Kompleksowa przebudowa ul. Długiej znalazła się
na zatwierdzonej 30 listopada 2015 r. przez Wojewodę
Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań jednostek
samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą„Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016.
Przebudowa ma kosztować 3 129 409,54 zł z czego Gmina Łomianki wnioskuje o dofinansowanie w wysokości

50% – 1 564 704,77 złotych. Przebudowa ma dotyczyć
odcinka o długości 590 metrów.
Do 30 grudnia 2015 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków
i przedłoży do zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

1 235 000 złotych DLA...
Zakładając, że w Łomiankach działa
czynnie około 40 fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, na każdą
z organizacji z kwoty przeznaczonej
dla „pozarządówki” przypada ponad
30 000 złotych. Wiadomo, że część
organizacji ma większe a część mniejsze potrzeby finansowe, wiadomo
też, że część projektów jest bardziej
a cześć mniej preferowanych przez
Urząd. Ponad milion złotych to
poteżna kwota i bezdyskusyjnie
ważnym elementem dystrybucji
takich środków publicznych, pochodzących z podatków wszysykich mieszkańców, jest jawność
i przejrzystość procedur towarzyszących podejmowaniu decyzji
o dofinansowaniu lub nie konkretnej organizacji pozarządowej.
Ważna tak samo dla każdej ze stron
programu współpracy. Organizacje,
które znają jasne reguły współpracy
mogą się lepiej przygotować do kon-

kursu ofert i ocenić realne szanse na
otrzymanie dofinaosowania. Urząd
zaś powinien dbać o przejrzystość
i jawność procedur, nie pozwalając tym samym na przypuszczenia
o nadużycia władzy, o ręcznym sterowaniu – preferowaniu lub dyskryminowaniu niektórych organizacji
bez merytorycznego uzasadnienia
podejmowanych decyzji.
Podczas tzw. konsultacji dotyczących „Programu współpracy Gminy
Łomianki z organizacjami pozarządowymi” część łomiankowskich
organizacji zgłosiła – kierując się dotychczasowymi doświadczeniami –
pomysły, mające na celu usprawnienie procesu współpracy z Urzędem.
Postulowano przede wszystkim o
przejrzystość i jawność procedur.
Niestety żaden z pomysłów, dokładnie opracowanych i wcześniej
skonsultowanych z fachowcami
z zewnątrz, nie został przyjęty. Wi-

ceburmistrz Piotr Rusiecki własnoręcznym podpisem „wyrzucił do
kosza” pracę łomiankowskich społeczników. Podczas Sesji Rada Miejska głosami radnych wywodzących
się z KWW T. Dąbrowskiego, bez
refleksyjnie, bez chęci zapoznania
się, spotkania się z organizacjami,
podniesiem ręki przypieczętowała
decyzję wiceburmistrza, który określił pomysły za „bezzasadne”.
Zainteresowani tematem mieszkańcy dopytyjący o zasady współpracy, jawność działań Urzędu
w tym zakresie, otrzymali od
wiceburmistrza Rusieckiego odpowiedź „Psy szczekają karawana
jedzie dalej”...
Ignoracją byłoby nie zadanie pytań... Czemu służy taka arogancja
władzy? Jak wierzyć w transparentność wydawania środków publicznych? Czy urzędnik, opłacany
z pieniędzy nas wszystkich, tak odnoszący się do mieszkańców może
godnie zajmować się sprawami
społecznymi?
/ mm.

Piszemy łomiankowską minipowieść!
Jeśli czytaliście poprzedni odcinek naszej Łomiankowskiej Mini Powieści, wiecie, że akcja nabrała rumieńców.
Artur spadł do tunelu przebiegającego... pod Puszczą Kampinoską, Krzysztof dowiedział się, że jego ojciec być
może żyje, a bliźniaczki albinoski zdecydowały się zdradzić redaktorowi pewne tajemnice. Co dalej?
Dowiecie się z nowego odcinka! Tu – próbka, a więcej na www.piszemy.lomianki.info
/ Marek Olkowicz
Artur z wzniesionymi w gardzie ramionami wpatrywał się w mrok korytarza, z którego nadchodziło niebezpieczeństwo.
Odgłos kroków słychać było coraz bliżej. Jeszcze raz omiótł spojrzeniem najbliższe otoczenie. Nagle coś przykuło
jego uwagę – pod przeciwną ścianą korytarza leżał stalowy przedmiot. To znaczy wyglądał na stalowy. Była to rura,
długości około pół metra i średnicy mniej więcej czterech centymetrów. Na jednym końcu miała przyspawane wąsy,
przypominające widełki.
Artur domyślił się, że to element tyczki, która służyła do ściągania drabiny z pionowego szybu. Niestety tyczki nigdzie nie było, ale...
Pomyślał, że kawał stalowej rury, to coś lepszego niż tylko gołe pięści, tym bardziej, że nadchodzących było przynajmniej dwóch. Nie namyślając się długo,
zapominając o urazie nogi wykonał krok w stronę oręża. To okazało się bolesne. Lewa noga nie wytrzymała i mężczyzna wyrżnął jak długi na ziemię.
Upadając dostrzegł kątem oka zbliżające się cienie.
To było ostatnie co zobaczył, bo w momencie kiedy jego ciało zetknęło się z zimną, betonową posadzką, zgasło światło.
Zanim zdążył choćby się odturlać poczuł, że ktoś się o niego potyka, a zaraz do kompletu dołączył ktoś następny, przewracając się o rosnące kłębowisko.
- O ja cię!
- Trup! Ciało... rozumiesz!
- Ała...
Leżąca grupa, choć obolała była dosyć dynamiczna. Artur korzystając z łokci wysunął się spod spodu i czołgając przesunął się pod ścianę. Dwóch pozostałych
uczestników kolizji pośród stękań, jęków i wzajemnych oskarżeń usiłowało wyplątać się z siebie.

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

REKLAMA

ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772
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STRONY INTERNETOWE DLA FIRM
PROJEKTY GRAFICZNE, ULOTKI

DARMOWA REKLAMA NA WWW.LOMIANKI.INFO
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www.pracownia.net

REKLAMA

ULOTKI, PLAKATY
WIZYTÓWKI, BROSZURY
DRUK CYFROWY
PROJEKTY GRAFICZNE, STRONY www

www.pracownia.net
tel. 605 599 603

+DARMOWA REKLAMA NA PORTALU www.lomianki.info

Podaruj bliskim
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wyjątkowy prezent!

Oryginalny kalendarz

z Twoimi zdjęciami

tel. 605 599 603
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POLUB ŁOMIANKI

www.facebook.com/lomianki.info
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

