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Pomóż
ptakom
przetrwać zimę
Każdego roku w Łomiankach
powstają nowe budynki i drogi.
Coraz mniej jest terenów, gdzie ptaki
mogą łatwo znaleźć schronienie
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Łomianki
na straży
obronności
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Kolejny Finał WOŚP i kolejny rekord!

Osoby związane z naszym miastem
stały się specjalistami
od wojskowości...
str. 8

Podaruj ukochanej osobie

wyjątkowy, walentynkowy prezent!

Oryginalny kalendarz

z Waszymi zdjęciami
Wasze indywidualne daty

urodziny, imieniny, rocznice

tel. 605 599 603

www.pracownia.net

DOSTAWA NA TERENIE
ŁOMIANEK GRATIS

Na hasło LOMIANKI.INFO otrzymasz 10% rabatu

DRUK CYFROWY, PROJEKTY GRAFICZNE, STRONY www
www.pracownia.net tel. 605 599 603

REKLAMA

W tegorocznej zbiórce brało udział prawie 100 wolontariuszy,
którzy kwestowali grupowo i indywidualnie. Imprezy i koncerty odbywały się
w Jacks Łomianki, Lemon Tree, OSP Łomianki, Centrum Kultury i ICDS... // str. 4
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Zespół MY + jam session / blues, rock
2 lutego, godz. 20.00

Zespół MY to znana i lubiana kapela goszcząca już nie raz na
deskach muzycznej sceny w Lemon Tree. Koncert zapewne
przerodzi się w jam session, na które zapraszamy wszystkich
chcących spędzić wieczór w dobrym towarzystwie.

Walentynki w Lemon Tree
13 lutego, godz. 20.00, koncert

Walentynkowe klimaty z Izabellą Ziółek i Wojciechem Madajskim

14 lutego, godz. 20.00, impreza
Walentynki z wyjątkowym menu i oprawą muzyczną na żywo.

Riffertone / koncert pop/rock
26 lutego, godz. 20.00
Ambitny pop, melodyjny rock na wysokim poziomie.
Duet (Albert Kokoszewski – gitara oraz Jarosław Krużołek
– wokal) mają na koncie koncerty z takimi sławami
jak Electric Light Orchestra czy Mick’a Hucknall, lider
legendarnej grupy Simply Red.

Moriah Wood / koncert blues, folk
27 lutego, godz. 20.00

Songwriterka pochodząca z miasteczka Paonia w stanie
Kolorado (USA). Muzykę ma we krwi, jej matka jest
skrzypaczką, ojciec - muzykiem rockowym. Już jako nastolatka
wyprowadziła się z domu, by grać i podróżować. Obecnie
mieszka w Polsce i pracuje nad materiałem na kolejny album.

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

Dąbrowa Cross-Country
Zima nie sprzyja organizacji imprez plenerowych. Dąbrowie
Zachodniej udało się to dosłownie w ostatniej chwili. Tuż
przed roztopami ruszył rajd na biegówkach.
Impreza dla przeciętnego mieszkańca, który często dopiero
pierwszy raz miał na nogach narty biegowe. Był więc błyskawiczny instruktaż, a następnie spokojnie pokonana bardzo urozmaicona trasa, z górkami, zjazdami, przeszkodami i sąsiedzkimi spotkaniami. W sumie 2 godziny świetnego relaksu na powietrzu,
a następnie ognisko, kiełbaski, grzaniec i gorący kociołek.
Kto nie był niech żałuje. Następna okazja, nie szybko.

www.dabrowazachodnia.pl
MIESIĘCZNIK

Łomiankowski

Klub Morsów

Korzystając ze sprzyjającej aury, kilku
śmiałków postanowiło wyrąbać w jeziorze Dziakanowskim przerębel i oddać się orzeźwiającej kąpieli :)
„Ojcami założycielami” Klubu Morsów
są Tomek Kołodziejczyk, Janusz Szymański i Michał Naftyński. Oni, i nie tylko oni, już moczyli się w wodzie, której
temperatura była wyższa niż temperatura powietrza. Nad wodą –10°C, pod
wodą +2°C :)
Chciałabyś, chciałbyś spróbować tej – jak
twierdzą doświadczone „morsy” – wcale
nie takiej strasznej kąpieli, w bezpiecznych
okolicznościach, pod okiem m.in. instruktora nurkowania? Podobno to uzależnia!
Zajrzyj do Łomiankowskiego Klubu Morsów na FB/LomiankowskiKlubMorsow
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PUB, RESTAURACJA
KONCERTY

Za nami już trzeci

Orszak Trzech Króli
Kilkanaście minut po godzinie 12:00, po zakończeniu Mszy dla dzieci, sprzed kościoła pw. św.
Małgorzaty, podążając za gwiazdą ruszyli razem
ze swoimi orszakami Trzej Królowie: Kacper – król
europejski, Melchior – król azjatycki i Baltazar –
król afrykański.

Ze śpiewem kolęd orszak wyszedł na ulice Łomianek.
Kroczyły w nim rodziny z naszej gminy, a także goście
z okolicznych miejscowości. Były aniołki, pastuszkowie, dwórki, a nawet przedstawiciele stanu szlachec-

kiego. Wszyscy wspólnie podążaliśmy do szopki, aby
oddać cześć nowonarodzonemu Jezusowi.
Podczas orszaku mieliśmy okazję obejrzeć scenki
przygotowane przez młodzież oraz rodziny z naszej
parafii. W pierwszej scence postacie ludowych kolędników przypomniały nam o tradycji kolędowania.
Druga scena to niebiański taniec
aniołów, głoszących wieść o narodzeniu Zbawiciela. Kolejna scenka
miała na celu przypomnienie, że
świętość jest modna i na topie, że
jest w niej miejsce na
radość, spontaniczność i normalność,
że jest dla każdego
z nas.
Po powrocie na teren
kościoła obejrzeliśmy
przejmujące przedstawienie, przygotowane przez młodzież
skupioną przy parafii pw. św. Marka
Ewangelisty, przypominające jak wielkim darem jest chrzest i czym jest Boże
Miłosierdzie.

Następnie królowie złożyli pokłon Jezusowi i ofiarowali swoje dary: złoto – dla Króla, kadzidło – dla
Boga, mirrę – dla człowieka.
Na koniec wspólnie z zespołem „Porozumienie” śpiewaliśmy kolędy i rozgrzewaliśmy się ciepłą grochówką.

Proboszcz łomiankowskiej parafii – Kazimierz Gers – szczególne podziękowania za organizację Orszaku złożył rodzinom: Państwo Szemrajom, Państwu Niegrzybowskim i Państwu Wielgoszom. Organizatorzy składają podziękowania wszystkim przygotowującym scenki teatralne: młodzieży przygotowującej światowe dni młodzieży, Gimnazjum Łomianki, Młodzieży z Parafii Dąbrowa Leśna, Zespołowi Muzycznemu „Porozumienie”, Stadninie Wilczeniec i Panu Wojciechowi Zwoniarskiemu, Stadninie Jamajka i Panu Markowi Kupiec, Stadninie Lider i Panu Krzysztofowi Skarbkowi, Wspólnotom modlitewnym w tym Domowemu Kościołowi i Rycerzom Kolumba
oraz Caritasowi, Integracyjnemu Centrum Dydaktyczno-Sportowemu w Łomiankach, Policji. Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Harcerzom z drużyny 462
w Łomiankach. Szczególne podziękowania firmie Art. Solutions z Panem Łukaszem Kiełczewskim za nagłośnienie oraz składowi Budowlanemu „Woźniak”.

TWORZĄ OBOK NAS
Aneta Szlupowicz

ARTYŚCI Z ŁOMIANEK

Funkcjonalność, użytkowość, ergonomia – te określenia najlepiej charakteryzują realizacje Ryszarda
Bojara, który od 1961 roku nieprzerwanie działa
w zakresie wzornictwa przemysłowego, informacji
wizualnej i architektury wnętrz.
Zaprojektowane przez niego w latach 60-tych XX wieku
biało-pomarańczowe logo Centrali Produktów Naftowych było symbolem pewnej epoki, a dla Polaków po
prostu synonimem stacji paliwowej. Całościowy system
identyfikacji wizualnej CPN, który współtworzyli Stefan
Solik i Jerzy Słowikowski, był swego rodzaju unikatem
w czasach PRL. Realizacją istniejącą, z którą wielu z nas
ma do czynienia na co dzień jest identyfikacja wizualna I linii warszawskiego metra, powstała przy
współudziale Ryszarda Bojara.

Absolwent Warszawskiej ASP dyplom z wyróżnieniem uzyskał w 1958 roku w pracowni prof. Jerzego
Sołtana na Wydziale Architektury Wnętrz. W zakresie
wzornictwa przemysłowego uzupełniał studia w Zlinie, w Czechosłowacji, a następnie, dzięki stypendium
UNESCO, wyjechał do Chicago, do Illinois Institute of
Trechnology. Pobyt tam był dla młodego projektanta
prawdziwą szkołą zawodu. A zawodowo Ryszard Bojar związany był z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, gdzie współpracował z zespołem
antropologów przy opracowaniu norm pozwalających zapewnić funkcjonalność wnętrz i przedmiotów
użytkowych. Jego autorskim opracowaniem są tzw.
meble systemowe. Forma przedmiotu wynika wyłącznie z racjonalnych przesłanek i odpowiada wymogom technologii oraz ergonomii.
W efekcie zaprojektowane meble są niezwykle powściągliwe, purystyczne, ale też eleganckie. Współpracując z wieloma branżami
przemysłu projektował zarówno logo firm,
jak maszyny, urządzenia AGD oraz drobne
przedmioty. Powszechnie znany jest czerwony kanister – poręczny, oszczędny w zużyciu

materiału, który przez kilkadziesiąt lat zeszłego wieku
był masowo produkowany i stanowił „obowiązkowe”
wyposażenie każdego samochodu.
Ryszard Bojar działa na wielu polach; współtworzył
m.in. Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysłowych (któremu też przewodniczył), a w latach 1977-81
sprawował zaszczytną funkcję Wiceprezesa Międzynarodowej Rady Wzornictwa ICSID. Wykłada w wyższych uczelniach plastycznych, publikuje artykuły n.t.
wzornictwa i barwy, upowszechniając zasady Naturalnego Systemu Barw, który znajduje zastosowanie „od
skarpetki do miasta”, czyli zarówno w monumentalnej
architekturze, jak i projektach odzieży. Od 1992 roku
jest Przedstawicielem NCS SA w Polsce. W Łomiankach
– Dąbrowie prowadzi własną pracownię projektową
Design Studio COLOR Kon@ept.
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REKORDOWY FINAŁ WOŚP W łOMIANKACH
Wynik finansowy na pewno będzie rekordowym

w 23-letniej historii WOŚP w Łomiankach.
Spodziewamy się cyfry 5 z przodu, czyli przekroczenia 50 000 złotych.
24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za
nami. Czas na podsumowanie działań sztabu 2577
w Łomiankach działającego w tym roku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach.
Jeśli chodzi o wynik finansowy, to ten rok na pewno będzie rekordowym w 23-letniej historii WOŚP
w Łomiankach. Spodziewamy się cyfry 5 z przodu,
czyli przekroczenia 50 000 złotych.

GRUPOWO I INDYWIDUALNIE

W zbiórce brało udział prawie 100 wolontariuszy,
którzy kwestowali grupowo i indywidualnie.
Największą grupą woluntariuszy byli harcerze. Ponad 9200 zł (czyli o 3000 więcej niż poprzednio)
zebrało środowisko 444 Drużyn Harcerskich,
a szczep 462 – prawie 7000 zł. Pojedynczy patrol
harcerski Karoliny Romanowskiej z 444 uzyskał całe
1852,70 zł.
Bezsprzecznym zwycięzcą w kategorii „rodzeństwa”,
jak i w kategorii „indywidualnej”, jest Paweł Helman,
długoletni i bardzo doświadczony wolontariusz.
Zebrał 2008 złotych i 20 groszy. Prosimy o oklaski!
W tym roku wygrał rywalizację z bratem Łukaszem,
który zebrał „zaledwie” ;-) 1160,80 zł. Łącznie rodzeństwo Helman zebrało 3175 złotych. Oklaski!
Jednocześnie więc rodzeństwo Helman „zdobyło”
I miejsce w tej kategorii. Patryk, Daria i Nicol Matuszewscy zebrali 2163,30 zł, rodzeństwo Patrycja i Karol Połeć – 1962 zł.
Rodzina Andruszko (Marysia, 6 miesięczny Antoni
i mama) w sumie zebrała 1382,10 zł. Zuzanna Koza
z mamą zebrały 1178,30 zł, Kajetan Knopp z tatą –
1109,30 zł. Amadeusz Kriese – 1418,20 zł.
Ponad 1000 zł indywidualnie zebrali Patrycja Połeć,
Patryk Matuszewski, Marta Żak, Kamil Rusinek
i Zuzanna Koza.

Wiele osób pobiło swoje własne rekordy, a wiele kwestowało z nami po raz pierwszy. Podaję najlepsze wyniki, ale ważna była każda złotówka i każdy kwadrans
kwestowania. Dziękuję w imieniu sztabu.

Imprezy zamknięte

W piątek zbiórki odbyły się w dwóch szkołach podstawowych. W Dziekanowie Leśnym kwestowała Gabrysia Skwara i zebrała – 612,70 zł. W szkole podstawowej
w Łomnie zbiórkę organizowała Pani Helena Irek, która
zebrała 602,80 zł.
W piątek odbył się koncert zespołu Bike Lovers (weterana łomiankowskich finałów WOŚP) w Jacks Bar.
Podczas koncertu odbyły się liczne licytacje. W sumie
do puszki trafiło 2080 PLN i kilka euro.
W niedzielę (oficjalny dzień finału) pierwszą imprezą
były występy w Centrum Kultury trwające od godziny 10 do 13, w których licznie brali udział artyści na co
dzień ćwiczący w Centrum Kultury. Do puszki stacjonującej w Centrum Kultury trafiło 1505,20 zł.
Od godziny 13 aktywność rozpoczęli strażacy z OSP
Łomianki licytujący bilety na podróż „Windą do nieba”.
Dzięki biletowi osoba pełnoletnia mogła zostać wyniesiona 25 metrów ponad ziemię i z tej wysokości podziwiać panoramę Łomianek. Strażacy zebrali w sumie
1186 złotych.
W Jacks Bar wolontariusz, flipperomaniak Jacek
Wenda wraz z przyjaciółmi, podobnie jak w zeszłym
roku, uruchomił w samo południe 6 oldschoolowych
flipperów i poprowadził turniej. Zebrał do puszki 844
złote i 50 groszy.
Od 14.00 w ICDS pasjonaci żeglarstwa z Jacht Klubu
Łomianki opowiadali o żeglowaniu i Klubie, zachęcając jednocześnie do zasilenia puszki WOŚP.
Finał zakończył się koncertem w restauracji Lemon Tree, gdzie Tomek Jaworski (Leszczyński)

Największą grupą woluntariuszy byli harcerze.
Ponad 9200 zł (czyli o 3000 więcej niż poprzednio) zebrało
środowisko 444 Drużyn Harcerskich, a szczep 462 – prawie 7000 pln.
Najwięcej indywidualnie do puszek zebrali:
Paweł i Łukasz Helman – 3175 złotych
Patryk, Daria i Nicol Matuszewscy – 2163,30 złotych.
Patrycja i Karol Połeć – 1962 złotych.
Rodzina Andruszko (Marysia, 6 miesięczny Antoni i mama) – 1382,10 złotych.
Tegorocznym rekordzistą w kategorii „Impreza” jest:
LEMON TREE i koncert niedzielny – 2950,60 złotych + 40 EUR,
na drugim miejscu JACKS BAR i piątkowy koncert Bike Lovers – 2080 złotych,
na trzecim Centrum Kultury – 1505,20 złotych,
na czwartym OSP Łomianki – 1186 złotych,
na piątym JACKS BAR i niedzielne flipery JACKA – 844,50 złotych
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zorganizował fantastyczną, kilkugodzinną imprezę muzyczną, podczas której na scenie wystąpiło
kilkunastu muzyków, w większości mieszkających
w Łomiankach. Lemonowa zbiórka i licytacje prowadzone przez Jacka Rostockiego zasiliły WOŚPową puszkę kwotą 2950 złotych i 40 euro, co stawia to wydarzenie
na pierwszym miejscu w kategorii imprez zamkniętych.
Dzięki imprezom zamkniętym sztab zebrał ponad
9000 złotych. Myślę, że możemy być zadowoleni z wyników zbiórki i z imprez towarzyszących finałowi.

WOKÓŁ ORKIESTRY

Osobno składam podziękowania Agnieszce Bębenek,
właścicielce cukierni „Pod Kasztanem” za przekazanie pysznych ciast, które zostały ze smakiem pożarte
przez wolontariuszy. Dzięki Agniecha!
Dziękuję serdecznie dyrekcji Komunikacji Miejskiej
Łomianki za bezpłatne wożenie wolontariuszy w dniu
finału.
Dziękuję też prezesowi OSP Łomianki Bogdanowi Łachowi oraz wszystkim strażakom za wsparcie i aktywność. Papajowi i Kalemu za to, że byli do końca.
Za pomoc graficzną, kalendarze na licytacje i obsługę medialną dziękuję Oli i Maćkowi Moraczewskim
i LOMIANKI.INFO.
Chciałem gorąco podziękować całemu sztabowi,
a szczególnie komisji liczącej pieniądze: Ani Petrulewicz (Zastępca Komendanta Hufca ZHP, zawodowo
księgowa); Kasi Galas (skarbnik Stowarzyszenia Pracownia Łomianki, organizator finału WOŚP w Łomiankach w 1993 roku, opiekun Łomiankowskiego Bazaru
Zabawek Używanych, zawodowo księgowa) oraz Kasi
Wojtyńskiej (zarządza wiceprezesem Klubu Motocyklowego Scorpion ;-), zawodowo szefowa serwisu
Yamaha w Łomiankach).
Na końcu dziękuję zbiorczo wszystkim pozostałym.
Tym, którzy grali, organizowali i przede wszystkim
tym, którzy byli tak hojni.

Pamiętajcie!
Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej.
Michał Naftyński
Szef sztabu 2577
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łomiankach

Polubcie nasz profil
na www.facebook.com/WospLomianki
Wysyłajcie zgłoszenia na 25 finał
+48 53 53 53 412, wosp_lomianki@naf.pl

Pełna FOTO-VIDEO RELACJA tylko na www.LOMIANKI.INFO

Dlaczego w tym roku łomiankowski
sztab WOŚP utworzono
w Ochotniczej Straży Pożarnej?
Odpowiedź jest złożona.
Moja przygoda z WOŚP jest bardzo długa i wiąże się raczej z aktywnością muzyczną niż menadżerską. Od wielu lat grałem na
finałach w Łomiankach i nie tylko. Zachęciłem też skutecznie do
angażowania się w finały moich druhów z OSP Łomianki (bilety
na przejazdy wozem bojowym, ozdobne hełmy na licytacje, pokazy etc.). Podczas remontu w Domu Kultury zorganizowałem
razem z Kaśką Galas koncert w ICDS (to był 20 finał). Po decyzji
prokreacyjnej Krysi Bocheńskiej, z jej namaszczenia zostałem
formalnie szefem sztabu WOŚP przy Domu Kultury w Łomiankach. Działałem tam przez kolejne 3 lata.
Decyzję o przeniesieniu sztabu do Ochotniczej Straży Pożarnej
podjąłem samodzielnie, uzyskując oczywiście wcześniej odpowiednią zgodę od Zarządu OSP.
Powodów przenosin jest pięć.
– Po pierwsze, Dom Kultury zmienił się zasadniczo, stając się
ostatecznie Centrum Kultury. Z mojego punktu jest to różnica
zasadnicza. Ewolucja DK w CK to w mojej opinii proces oddalania się tej instytucji od WOŚP. Idei przesiąkniętej hałaśliwą
muzyką i wytatuowanymi niesfornymi młodymi ludźmi. Z sal
przy Wiejskiej 12 znikają skórzane kurtki, a pojawiają się dobrze skrojone garnitury i coraz więcej kultury wysokiej (teatr,
balet). Coraz więcej jest biurokracji. Gdy rok temu zostałem
poproszony o wystosowanie oficjalnego pisma do dyrektora
z prośbą o udostępnienie sali na koncert WOŚP w DK zapaliło
mi się czerwone światełko.
– Kolejną kwestią są moje ambicje jako szefa sztabu. Moim
głównym celem jest ciągłe zwiększanie kwoty, którą pozyskujemy na rzecz fundacji WOŚP. Moim zdaniem nie ma możliwości poprawiania tego wyniku bez organizacji imprez poza
Wiejską 12. A jeśli koncerty odbywają się również w innych
lokalizacjach, zaś po ulicach daleko od Wiejskiej chodzą wolontariusze, to trudno jest uczciwie napisać, że Centrum Kultury zebrało 40 czy 50 tysięcy złotych na WOŚP. Utworzenie
sztabu w OSP sprawia, że sytuacja jest jaśniejsza. Centrum
Kultury staje się jednym z podmiotów i rywalizuje z innymi
imprezami o wynik finansowy.
– Po trzecie, w straży jest mi zwyczajnie wygodniej, bo jestem
u siebie. Komunikacja z zarządem OSP jest bezpośrednia.
Nie jestem proszony o składanie podań, pism i co ważne
dla mnie i fundacji współpracuję wyłącznie z ochotnikami.
30 punkt regulaminu sztabu mówi „Wszyscy członkowie
Sztabu pracują nieodpłatnie i nie mogą czerpać żadnych korzyści majątkowych z tytułu uczestnictwa w Sztabie”.
– Po czwarte, bez mała setka wolontariuszy kręcących się
z puszkami i posilających w miejscu gdzie odbywa się koncert to zawsze było zamieszanie. Rozdzielenie sztabu od imprez zamkniętych porządkuje tę sprawę. W Straży jest dużo
miejsca i jest ono w całości przeznaczone dla wolontariuszy.
W DK dzieliliśmy je z artystami.
– Po piąte, Straż jako instytucja z definicji apolityczna daje
możliwość współpracy zarówno ze zwolennikami obecnych
włodarzy Łomianek jak i z opozycją :-)
Podsumowując. W Centrum Kultury nie ma już sztabu, ale
jest koncert. Za co serdecznie dziękujemy Panu dyrektorowi
Miłoszowi Kamilowi Manasterskiemu, Pani Katarzynie
Majewskiej (która koordynowała imprezę WOŚP w Centrum
Kultury i osobiście komunikowała się ze sztabem). Dziękujemy
też wszystkim osobom, które pracowały przy koncercie. Wierzymy, że za rok w Centrum Kultury też będzie impreza związana
z finałem WOŚP.
Michał Naftyński
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Pomóż ptakom przetrwać zimę
Agata Żbikowska

Dlaczego warto dokarmiać?

Każdego roku w Łomiankach powstają nowe budynki i drogi. Coraz mniej jest terenów, gdzie ptaki
mogą łatwo znaleźć schronienie i pożywienie. Warto
wesprzeć je zimą, kiedy o pokarm jest jeszcze trudniej niż zazwyczaj. Dzięki temu wiosną one pomogą
nam, zjadając dokuczliwe komary czy szkodniki (np.
szrotówka kasztanowcowiaczka).

Co sypać do karmników?

Część produktów, które wysypujemy ptakom, może
wywoływać poważne choroby. Szkodzą im przede
wszystkim sól, konserwanty i przyprawy, znajdujące
się w naszym jedzeniu, a także produkty zgniłe lub
zapleśniałe. Głodne ptaki zjedzą je, ale nie wyjdzie im
to na zdrowie. Lepiej więc nie sypać wcale, niż podawać karmę, która może zaszkodzić.
Najlepiej dokarmiać ziarnem, na przykład niełuskanym słonecznikiem. W dobrej cenie kupimy go
w sklepach internetowych (z dostawą do domu!).
Sprawdzą się także gotowane kasze czy orzechy
ziemne. Sikorki i dzięcioły chętnie dziobią słoninę
(pod warunkiem, że nie jest solona ani zjełczała)
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KWICZOŁ

lub tłuszcz wymieszany z ziarnem. Możemy wykładać także świeże lub mrożone owoce, zwłaszcza
jabłka, które są przysmakiem kosów i kwiczołów.
Łabędzie i kaczki zjedzą gotowane, drobno pokrojone warzywa, podobnie jak bażanty, których
w naszej okolicy nie brakuje.
Pamiętajmy też, że gdy raz zaczniemy dokarmiać,
nie powinniśmy przerywać aż do wiosny. Ptaki przyzwyczajają się do naszej „stołówki” i przestają szukać
pokarmu gdzie indziej. Jeśli wybieramy się na ferie,
poprośmy sąsiadów, by od czasu do czasu dosypali
ziarna do karmników.

Gdzie zawiesić karmnik?

Karmniki powinny wisieć tak, by ptakom w trakcie
jedzenia nie zagrażały drapieżniki. Umieszczajmy je
więc wysoko, w miejscach, do których nie doskoczy
kot. Dobrze jest zainstalować karmnik w pobliżu
krzewów, w których będą mogły się ukryć w razie ataku drapieżnika (na przykład krogulca). Nie wieszajmy
też karmników w pobliżu dużych okien. Wystraszone
ptaki nie widzą ich i mogą w nie uderzyć, raniąc się
lub nawet zabijając.

wróbel mazurek

DZIĘCIOŁ

Kto zawita w naszym ogrodzie?

W Łomiankach żyje wiele gatunków ptaków. Do
karmnika przylecą m.in. sikorki, wróble, kowaliki,
sójki i dzwońce. Może się zdarzyć, że zobaczymy
również zięby, bażanty, dzięcioły, grubodzioby, kosy,
kwiczoły, czyże, jery i wiele innych.

BAŻANT

REKLAMA

DLA ORGANIZACJI
Z ŁOMIANEK
Od 1 stycznia 2004 r. podatnicy podatku dochodowego od osób
fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego
(opp), jednak nie więcej niż do wysokości 1% należnego podatku.
Może warto w tym roku przekazać ten 1% dla organizacji pożytku publicznego działającej na terenie gminy Łomianki? Wspomóc właśnie tę
organizację, której działania są dla nas najbardziej pożądane, a efekty
jej pracy możemy obserwować na co dzień?
Proponujemy zapoznać się z listą i profilem działalności organizacji
pozarządowych, którym możesz przekazać swój 1%.

Lista łomiankowskich
organizacji pożytku publicznego:

REKLAMA

www.1procent.lomianki.info
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Łomianki na straży obronności RP
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Rekonstrukcje bitwy pod Łomiankami z 1939 r., które od kilku lat organizowane są koło Klubu Wilczeniec, przyniosły – poza przypomnieniem historii – także praktyczny efekt: osoby związane z naszym
miastem stały się specjalistami od wojskowości.
Przekonaliśmy się o tym w grudniu ubiegłego
roku, kiedy to 25-letni Bartłomiej Misiewicz, były
pracownik apteki „Aronia” w Łomiankach, posługując się oddziałem Żandarmerii Wojskowej, sprawnie
przeprowadził głośną (nie tylko w Polsce) akcję nocnego zajęcia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu
NATO w Warszawie. Pan Bartłomiej jako rzecznik
i szef Gabinetu Politycznego ministra obrony jest
jednym z najbliższych współpracowników Antoniego Macierewicza i niewątpliwie należy do wąskiego
grona osób współdecydujących o polskiej polityce
obronnej.
Kto z mieszkańców Łomianek nie zna apteki „Aronia”, która mieści się w starym, niepozornym, niedużym baraczku przy Warszawskiej 81? Obok jest sklep
hydrauliczny, kilka kroków dalej znany łomiankowskim smakoszom sklep z alkoholem otwarty całą
dobę oraz kebab. Apteka „Aronia” stała się sławna
w całej Polsce – nie tylko za sprawą Bartłomieja Misiewicza. W mediach nazwano ją „kuźnią kadr” mini-

stra Macierewicza, gdy okazało się, że pełnomocnik
apteki „Aronia” – Radosław Obolewski – został jednym z trzech członków Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA – wiodącego holdingu zbrojeniowego
w naszym kraju. W skład PGZ SA wchodzi ponad 30
głównych państwowych przedsiębiorstw z branży
zbrojeniowej, stoczniowej, nieruchomości i nowych
technologii, zatrudniających ponad 17 tys. osób.
Radosław Obolewski jest osobą znaną w Łomiankach. Kandydował (bez powodzenia) w ostatnich wyborach samorządowych do Rady Miejskiej z listy Komitetu Wyborczego Tomasza Dąbrowskiego. Jest też
członkiem zarządu proburmistrzowskiego Stowarzyszenia Dobro Wspólne oraz szefem klubu „Gazety Polskiej” z Łomianek. Z komentarzy na temat nominacji
Obolewskiego do Zarządu PGZ SA wynika, że nie jest
on jednak znany jako specjalista branży zbrojeniowej.
Komentatorzy pewnie nie wiedzą, że rekonstrukcjom
bitwy pod Łomiankami zawsze towarzyszą wystawy
odrestaurowanego sprzętu wojskowego z okresu

Nowy samochód w OSP Łomianki

22 stycznia strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach przywitali nowy,
ciężki samochod ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/32 na podwoziu Scania P410. Nowoczesny sprzęt posiada napęd 4x4 oraz zbiorniki na 5000 litrów wody i 500 litrów
środka pianotwórczego.
Nowy nabytek przyjechał około godziny 22.15 – kierowany przez prezesa OSP Łomianki
Bogdana Łacha – z Bielsko Białej, gdzie firma WISS wykonała specjalistyczną zabudowę.
Koszt samochodu to ponad 903 000 złotych, z czego ponad 550 000 zostało pokryte ze
środków Gminy Łomianki, około 200 000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 150 000 złotych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Były fajerwerki i szampan, który miał „zabezpieczyć auto przed rdzą”. Strażacy OSP nie
kryli szczęścia z nowego sprzętu – Cieszy bardziej, niż wszystkie prezenty gwiazdkowe –
mówił podekscytowany jeden ze strażaków.
My życzymy ochotnikom, aby nowy wóz sprawował się bez zarzutów!
// redakcja
foto: Karol Łach, OSP Łomianki

ŁOM

Antoni Macierewicz i Bartłomiej Misiewicz w ICDS

II wojny światowej, więc my tu w Łomiankach wiemy
o uzbrojeniu sporo. A zatem nie ma się co dziwić, że
kluczowe stanowiska w dziedzinie polityki obronnej
i uzbrojenia piastują osoby związane z Łomiankami.
Skoro mowa o wojskowości, to jako ciekawostkę
można dodać, że najbliższy szczyt NATO odbędzie się
w lipcu na Stadionie Narodowym w Warszawie, którego nowym szefem jest od niedawna inny mieszkaniec
Łomianek: były dyrektor gabinetu prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, były radny powiatu warszawskiego zachodniego, a ostatnio radny Sejmiku Mazowieckiego
(PiS) – Jakub Opara.
Juliusz Wasilewski

Przystanek „Piaskowa”
w końcu z wiatą?
Mieszkańcy Piaskowej z zazdrością patrzą na mieszkańców innych części Łomianek korzystających z komunikacji
miejskiej. Niemal wszyscy czekając na
autobus mogą schronić się pod wiatą.
Tutaj takiej możliwości nie ma. Jest
szansa, że w końcu to się zmieni.
– Latem jest pół biedy, ale od jesieni jazda
do Warszawy to prawdziwy koszmar. Wieje,
pada i nie ma gdzie się schować – skarży się
mieszkaniec ulicy Piaskowej i podkreśla,
że od długiego czasu prosił o pomoc w tej
sprawie i do tej pory nie udało się nic wskórać. – Wszyscy tłumaczą, że nie ma
miejsca na postawienie wiaty, a przecież nam nie potrzeba wielkiego miejsca.
Cokolwiek, by uciec przed deszczem czy wiatrem.
Okazuje się, że w końcu pojawiło się światełko w tunelu. Po naszej interwencji
sprawę w swoje ręce wziął prezes łomiankowskiej Komunikacji Miejskiej.
– Problemem jest w przypadku tego przystanku szczupłość miejsca. KMŁ występowała do właściciela sąsiedniej działki (VIP PARKIET) z propozycją ustawienia
wiaty częściowo na ich terenie. Firma niestety nie jest zainteresowana takim rozwiązaniem – tłumaczy Bogdan Marcińczyk, prezes KMŁ. – Zrobiliśmy dokładny
obmiar zatoki przystankowej i najlepszym rozwiązaniem sugerowanym przez
nas, jest postawienie wąskiej (90 cm x 400 cm) wiaty w granicy z sąsiadami z wąskimi (60 cm) ściankami bocznymi. Konstrukcję zobowiązujemy się wykonać we
własnym zakresie. Będziemy działać w porozumieniu z Wydziałem Inwestycji. Do
załatwienia pozostają kwestie formalne – przystanek leży w pasie drogi powiatowej ul. Wiślanej – dodaje prezes. // AS.
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Czy potrzebne nam kolejne centrum handlowe?
Zdania mogą być oczywiście
podzielone, tym nie mniej
obecne władze Łomianek
najwyraźniej uważają, że tak.
O inwestycje na terenie jednego z osiedli w Łomiankach, przy
ul. Warszawskiej zabiega od lat
firma Ghelamco. Zamierzenie
inwestorów to wybudowanie
na terenie kilku hektarów po
byłych Zakładów Drzewnych
przy ul. Warszawskiej oko-
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ło 11000 m2 pow. centrum
handlowego. Ghelamco jest
jednym z większych graczy na
rynku, obecnie realizuje m.in.
Warsaw Spire. Będzie to najprawdopodobniej drugie po
Auchan centrum wielkopowierzchniowe w Łomiankach,
a pierwsze w centrum miasta.
Czy jest nam ono niezbędne?
Aby umożliwić tę inwestycję
Burmistrz Łomianek zawnios-

kował najpierw o zmiany w
studium zagospodarowania
naszej gminy, a obecnie chce
wprowadzić zmiany w planach
zagospodarowania.
Usytuowanie tak dużego centrum handlowego w środku
miasta, przy ul. Warszawskiej,
na odcinku między Zakładami „Polmo”, a blokami osiedla
Baczyńskiego jest co najmniej
kontrowersyjne. Mieszkańcy
protestują, argumentując, że
zabudowa centrum sięgnie

daleko w głąb zabudowy domów jednorodzinnych. Zaburzy to też lokalny handel oraz
spowoduje przeniesienie się
życia mieszkańców do galerii.
Obecnie na terenie tym jest
skład węgla oraz stacja LPG.
W ramach planowanego centrum wielkopowierzchniowego władze gminy dopuściły też
stację paliw. Byłaby to pierwsza
w Łomiankach stacja paliw
w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej.

14 stycznia odbyła się dyskusja
nad przygotowanymi przez
urząd planami miejscowymi dla
obszaru os. Prochownia. Uwagi do planu można wnosić do
15 lutego. Wyłożone plany znajdziecie tu: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=140&gp=12475&m=11
Ewa Krzyżowska
Radna Rady Miejskiej
w Łomiankach

Piszemy łomiankowską minipowieść!
Drodzy czytelnicy, przede wszystkim: wszystkiego dobrego w nowym, 2016 roku!
Jednym z noworocznych postanowień jest dla nas zakończenie historii, którą bawimy Was już od ponad roku.
Przed nami najciekawsza część – wyjawianie tajemnic! Obiecujemy, że już wkrótce Wasza cierpliwość zostanie
nagrodzona, a zagadki znajdą swoje rozwiązanie i, mamy nadzieję, szczęśliwe zakończenie.
Czytajcie więcej na www.piszemy.lomianki.info, a tymczasem dajemy Wam próbkę 15 odcinka.

/ Marek Olkowicz
Do prowizorycznego mobilnego laboratorium we wnętrzu furgonetki wszedł mężczyzna. Na oko miał około pięćdziesiątki,
ale równie dobrze mógł być starszy. Do czerstwego wyglądu faceta-który-nie-jedno-widział dziwnie nie pasowała plastikowa
walizeczka w typie kabinówki. Zatrzymał się, nie przekraczając przezroczystej, foliowej zapory.
- No dobra, co tam mamy? – rzucił gromko w stronę postaci pochylonych nad laboratoryjnym blatem.
Wszystkie trzy osoby w kosmicznych kombinezonach, odwróciły się jak na komendę, a następnie popatrzyły na siebie z wyraźną
konsternacją. Przez plastikową osłonę nie mogli dobrze widzieć, kto zakłócił ich badania, więc jeden z laborantów podszedł do
przegrody i wystawił głowę przez otwór.
- O co chodzi? – dobyło się zza plastikowej szyby.
- Pytam, co tam mamy. – odparł przybysz, który tym czasem zdążył się odwrócić i właśnie otwierał walizeczkę, którą umieścił na blacie umocowanym do burty
furgonetki.
- Ale kto do diabła... – zaczął ze złością kosmiczny gospodarz, podnosząc jednocześnie przyłbicę – Kim...
- Witaj Bogdan, tak myślałem, że cię tutaj spotkam! – gość odwrócił się na powrót do przegrody, a na jego twarzy zakwitł uśmiech. Uśmiechały się usta, lecz oczy
pozostały zimne.
- Krzysztof... co do diabła, przecież ty nie żyjesz...!
- Jak widać plotki o mojej śmierci były przesadzone. Dowiem się wreszcie, co znaleźliście?
Zamiast odpowiedzieć, mężczyzna opuścił przyłbicę i cofnął się do swoich towarzyszy, którzy tymczasem wrócili do swoich zajęć. Po chwili wszyscy trzej obrócili się od
blatu, a na szybach osłaniających ich twarze malowało się (o ile to możliwe) bezbrzeżne zdziwienie.
Po chwili wszyscy trzej byli w strefie bezpiecznej, i otaczali nieoczekiwanego przybysza, zasypując go pytaniami.
- Panowie – żachnął się Krzysztof – nie czas teraz na opowieści życia. Wiecie dlaczego tu jestem, a jak wystarczy czasu, opowiem dlaczego, hmmm... przez jakiś czas nie
żyłem. Póki co, każda chwila jest droga...

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ciąg dalszy na: www.piszemy.lomianki.info
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Remonty, malowanie, prace przydomowe
tel. 604-425-104
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Stomatologia – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. Implanty – PROMOCJE –
tel. 538-495-020
NIERUCHOMOŚCI
Działkę budowlaną 1045 m2 w Łomiankach sprzedam – tel. 604-121-864
Odstąpię udział mieszkania + miejsce garażowe
w Warszawie przy ul. Żeromskiego, (M) Słodowiec,
73 m2 + taras. Tel. 603-243-486
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI z dużym doświadczeniem profesjonalnie dojazd, tel. 501227143
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
DOCIEPLENIA – wysoka jakość – gwarancja,
tel. 513-123-894
Remonty, glazura, ścianki • Doświadczenie
• SOLIDNIE – tel. 600-213-002
OCIEPLENIA budynków, malowanie, odnawianie.
Gwarancja długoterminowa – tel. 517-673-324
HYDROIZOLACJE tarasów, budynków, fundamentów, piwnic. Gwarancja długoterminowa.
789-262-387
Rolety, żaluzje – wyrób, montaż, warsztat.
ul. Poziomkowa 20, tel. 22 751 19 58
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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

REKLAMA

ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

STRONY INTERNETOWE DLA FIRM
PROJEKTY GRAFICZNE, ULOTKI

DARMOWA REKLAMA NA WWW.LOMIANKI.INFO

REKLAMA

REKLAMA

www.pracownia.net

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

