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2/2016 – marzec 2016

NAKŁAD: 7000 egz.

Pogodnych i rodzinnych
Świąt Wielkanocnych
życzy Redakcja@lomianki.info

STRATEGIA
ROZWOJU
GMINY ŁOMIANKI
W wielu gminach przy okazji
kluczowych decyzji mieszkańcy
i urzędnicy słuchają się nawzajem,
wykazując wolę zrozumienia
odmiennych racji...
str. 4

NASZA
ULICA WARSZAWSKA
W Londynie jest Oxford Street,
w Paryżu – Pola Elizejskie,
w Nowym Jorku – Piąta Aleja,
w Rzymie – Via del Corso,
str. 5
a my mamy...
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Złóż życzenia bliskim i sąsiadom
na www.lomianki.info

lat

w Łomiankach

Dzisięć lat temu – w marcu 2006 roku – na portalu www.LOMIANKI.INFO pojawiły się pierwsze informacje. Od tej pory na stałe
gościmy w eterze Łomianek. Serdecznie dziękujemy wszystkim czytelniczkom i czytelnikom za zaufanie, ciepłe słowa,
ale i konstruktywną krytykę. Wszystkim współpracownikom dziękujemy za zaangażowanie. Jesteście super!
Szczególne podziękowania dla reklamodawców! Wasz rozwój, który wspieramy i o którym mówicie, bardzo nas cieszy!
Maciek Moraczewski – redakcja@lomianki.info

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

REKLAMA

PUB, RESTAURACJA
KONCERTY
Ewa Szlachcic / koncert
1 kwietnia, godz. 20.00
Pochodząca z Białegostoku Artystka błysnęła
talentem w „Voice of Poland” zostając pierwszym
debiutantem fonograficznym w historii popularnego
programu telewizyjnego (album „Fotografie” wydany
wraz z zespołem Way No Way, 2012 r.).

Who is / koncert, blues, rock
8 kwietnia, godz. 20.00
Czyli Jack Gutkowski i spółka robią wiosenną zadymę
w Lemon Tree :) Rock-bluesowe standardy i nie tylko!

Henry Davids Gun / koncert
15 kwietnia, godz. 20.00

Lubisz muzykę filmową, akustyczną? Taką w klimacie
Nicka Cave’a czy Bon Iver? Posłuchaj zatem Henry
David’s Gun! Warto!

Kwartet Smyczkowy AMOK
23 kwietnia, godz. 20.00

Przeniesiemy się w świat najbardziej znanych musicali
i przebojów muzyki filmowej, w wykonaniu
zawodowych muzyków kwartetu smyczkowego.
Będzie wesoło :)

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

CZY ALEK Z ŁOMIANEK zDOBĘDZIE STATUETKĘ

MASTERCHEF
JUNIOR?
POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Gienek Loska – wokalista niepokorny, człowiek zapewne
znający też te najbardziej niepokojce zakamarki życia,
bluesman z wyboru, sympatyczny gość – wystąpił kilka
dni temu w LEMON TREE.
Każdy kto ceni bardziej
emocje, ekspresje i spontaniczność, niż bezbłędnie wpasowany dźwięk
w tonacje, mógł odlecieć
razem z Gienkiem i jego
zespołem.
Standardy w jego wykonaniu nabierały zupełnie innego wymiaru, przypominając wystepy Joe Cockera, Ryszarda Riedla
z Dżemu, czy Jima Morrisona. Taki lekki powrót do przeszłości – bo faktycznie już mało kto dziś tak śpiewa.
Artyści przyznali, że klimat Lemona i łomiankowska publiczność „szczególnie im pasują” więc zamierzają wrócić jak wystartuje Lemonowa scena plenerowa. Czekamy, bo warto...

Okazuje się, że Łomianki to wylęgarnia talentów kulinarnych. Niedawno o mały włos tytułu MasterChef nie zdobył
mieszkaniec Łomianek Rafał Sarnowski, z którym wywiad
przeprowadzaliśmy na jesieni zeszłego roku.
W najnowszej edycji tvn-owskiego programu MasterChef,
w którym tym razem dzieci stają do rywalizacji na smaki, na
40 kandydatów wystąpiło aż trzech chłopców z Łomianek
oraz jedna dziewczynka z niedalekiego Pieńkowa. W pierwszych odcinkach eliminacyjnych niestety połowa wszystkich
uczestników odpadła, ale w dalszej walce o tytuł MasterChefa Juniora pozostał nadal jeden młody kucharz
z Łomianek. Ma na imię Alek, ma 12 lat i umie gotować. Może go znacie?
Za nim już dwa odcinki konkursowe. W pierwszym o mało nie odpadł, jego danie nie zdobyło uznania jury
i znalazł się tym samym w gronie kucharzy zagrożonych opuszczeniem programu. Na szczęście jego potrawa nie była tą najgorszą, wybronił się. W kolejnym odcinku poszło mu znacznie lepiej i jego danie z łososia
położonego na sałatce wiosennej z dodatkiem pesto
z suszonych pomidorów smakowało jurorom. Dzięki
temu został w programie i walczy dalej.
Choć Alek ma tylko 12 lat, podziw budzą jego duże
umiejętności kulinarne. Którzy rodzice nie chcieliby
mieć w domu dziecka, które tak chętnie wyręczyłoby
ich w obowiązku codziennego gotowania... Marzenia
dobra rzecz :)
Alkowi gratulujemy udziału w programie. Trzymamy
kciuki, aby jak najdłużej udało mu się w nim utrzymać
i ostatecznie zawalczyć o statuetkę i tytuł MasterChef
Junior.
// AM., foto: TVN/Michał Stawowiak

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

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO

MIESIĘCZNIK
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Niebezpiecznie zbliża się wiosna. Już teraz nie będzie wymówek, że zimno, że mokro, że.... coś tam, coś tam :)
Dla wszystkich początkujących i tych, którzy czasowo bieganie zarzucili, dla wszystkich, którym długie dystanse mogą się wydawać
nieosiągalne... powstała Łomiankowska Grupa Biegająca Wolniej!
Warto skorzystać i podciągąć formę, bo już w maju II Bieg Łomianek organizowany przez Urząd,
a w październiku II Bieg Sztafetowy w Łomiankach organizowany przez Łomiankowską Grupę Biegową.

Bieganie, Bieganie, Bieganie...
Pasja, sposób na życie, moda? W ostatnich latach
miliony biegaczy na całym świecie ruszyło na ulice.
Każdy z nas ma wśród swoich znajomych kogoś
kto biega. I nie ma znaczenia czy biega się szybko czy wolno, czy ma się buty za 500 czy za 50 zł.
Bo biegać może każdy. To sposób na to by uwolnić
w nas endorfiny, hormon szczęścia. Na odreagowanie stresu, schudnięcie, ale również by spotkać się
z kimś kto również biega.

Ale... może nie każdy wie, że grupa ta posiada pod
swymi skrzydłami Łomiankowską Grupę Biegającą Wolniej (ŁGBW). Grupa powstała specjalnie dla
wszystkich tych, którzy chcieli spróbować biegania,
mieli kontuzję i muszą powoli wracać do sportu lub
chcą biegać rodzinnie. Tak, tak, w grupie biegają rodzice ze swoimi pociechami. To idealny moment,
by pokazać dobre wzorce i wypracować w najmłodszych zdrowe nawyki.
Zapraszamy na krótkie, około 3 km bieganie,
we wtorki i czwartki o godz. 19.30 i w niedzieFenomen Biegania:
Nie ważne ile kilometrów i w jakim tempie biegniesz, lę o godz.19.00. Bieg zaczynamy i kończymy
bo i tak jesteś lepszy od tych, którzy siedzą w domu. przy sklepie Żabka na ulicy Chopina. Tempo
biegu dostosowujemy do biegaczy, więc nikt
Zapewne większość z Was wie, że naszym mieście nie musi się martwić, że zostanie w tyle.
mamy Łomiankowską Grupę Biegową (ŁGB). Biega- W miłej atmosferze ta mała przebieżka będzie bezcenna
cze w charakterystycznych pomarańczowych koszul- dla Twojego zdrowia, czasem spędzonym z dzieckiem
kach, promując sport i Łomianki, odnoszą liczne suk- lub spotkaniem z pozytywnie zakręconymi ludźmi.
cesy na wszelkich dystansach (z maratonami włącznie) ŁGBW czeka na Ciebie! Zapraszamy :)
w różnych miejscach w Polsce i poza granicami.
Monika

Terminy spotkań i aktualności z życia ŁOMIANKOWSKIEJ GRUPY BIEGOWEJ
znajdziesz na :
www.biegwlomiankach.pl oraz na FB / biegwlomiankach

TWORZĄ OBOK NAS – ARTYŚCI Z ŁOMIANEK
Aneta Szlupowicz

Artystyczne szaleństwo, wolność wyrazu, radość
tworzenia – oto sposób pojmowania sztuki przez
młode artystki Olgę i Malwinę. Są przedstawicielkami niepokornego, pewnego siebie, za to bardzo
twórczego pokolenia osób urodzonych w latach
1980 -2000, tzw. millenialsów.
Ich dzieła charakteryzuje ekspresja form i kolorów, nie
ma norm, ani zasad, po prostu eksplozja wyobraźni
i nieskrępowana radość twórcza. Tworzą w duecie OMG
Paintings.

OMG, nazwa wywodzi się od inicjałów artystek. Poznały się podczas studiów na kierunku Architektura Wnętrz
na PJATK. Współpracę zapoczątkowały rok po ich ukończeniu. Każdy z obrazów tworzą razem, począwszy od
koncepcji po dzieło ukończone. Rozwijają też swą artystyczną działalność poza OMG.
Malwina Grześkiewicz, mieszkanka Dąbrowy, wywodzi
się z artystycznie utalentowanej rodziny (o jej dziadkach
Helenie i Lechu oraz ojcu Piotrze pisaliśmy nie raz na

łamach LOMIANKI.INFO, zobacz też dabrowazachodnia.pl
w zakładce Artyści Dąbrowy). Wraz z siostrą Dorotą kontynuuje rodzinną pasję tworzenia w ceramice. Jej partnerka z OMG, Olga Grabowska jest architektem wnętrz
w Decoroom. Uczestniczy także przy tworzeniu scenografii do filmów.
Duet OMG wystawiał w Łomiankach w ubiegłym roku
podczas majowego wydarzenia „Otwarte Ogrody nad
Wisłą” oraz wrześniowego „Otwarte Ogrody Artystów
Dąbrowy”.

Strategia rozwoju
Gminy Łomianki 2016-2030.
czego tam nie ma?
Szanowni Mieszkańcy Łomianek, polecam Państwa uwadze najnowszą Strategię rozwoju Gminy
Łomianki 2016-2030 (dostępna na www.LOMIANKI.
INFO). Są w niej rozdziały poświęcone bezdyskusyjnie
ważnym dla Łomianek zagadnieniom: budowie szkół
i dróg, kanalizacji, aktywizacji mieszkańców, rozwojowi kultury… Jednak mimo tych ambitnych zapisów
dokument ma istotną wadę. Nie ma w nim nas –
mieszkańców.

Szkoda, że nie próbowano skorzystać z pomy- angażują się w takie konsultacje, często zaczynają
słów pochodzących od samych mieszkańców. włączać się w inne sprawy lokalne. Interesują się
W innych gminach naszego powiatu, które również tym, co dzieje się w gminie.
opracowywały swoje Strategie, mieszkańcy mają
Strategia rozwoju Gminy Łomianki 2016-2030 zowięcej szczęścia. Mają też więcej do powiedzenia. stała zatwierdzona przez Radę Miejską pod koniec
Gmina Ożarów Mazowiecki wysłała do mieszkań- lutego br. Sesja Rady odbyła się o godzinie 10.00.
ców ankiety. A w Izabelinie nie tylko zrobiono an- w dzień powszedni, gdy większość mieszkańców
kiety, ale też zorganizowano warsztaty z mieszkań- była w pracy. Jest kolejny dokument do postawiecami. Przez kilka miesięcy zbierano opinie, pomysły, nia na półce obok statuetki z gali „Przyjaciół Łodyskutowano i dopiero na tej mianek”. Jest też formalną „podkładką”, gdy gmina
W wielu gminach przy okazji kluczowych decyzji podstawie opracowano doku- będzie się starać o fundusze unijne. Strategia opisuje to, jak potrzeby mieszkańców wyobrażają
mieszkańcy i urzędnicy słuchają się nawzajem, menty strategiczne.
Naprawdę warto pytać sobie urzędnicy. Nie pokazuje za to, czego nawykazując wolę zrozumienia odmiennych
mieszkańców o zdanie i to prawdę potrzebują seniorzy, młodzież, dzieci
nie tylko raz na cztery lata, czy osoby aktywne zawodowo. Bo nikt mieszkańracji. Dba się o to, aby każdy mieszkaniec
przy urnie wyborczej. Kon- ców o to nie zapytał. Jest więc efekt, ale zabrakło
zainteresowany tematem mógł brać udział
sultacje stają się codziennością procesu. Szkoda.
w konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd.
w Polsce, tego procesu już nie
da się zatrzymać. W wielu gmigmina i jej mieszkańcy to...
Urzędnicy wiedzą lepiej
nach przy okazji kluczowych decyzji mieszkańcy
A może o to właśnie chodziło, żeby nie angażoZa przygotowanie Strategii odpowiadał dzie- i urzędnicy słuchają się nawzajem, wykazując wolę wać mieszkańców, zgodnie z dewizą zastępcy bursięcioosobowy „zespół horyzontalny”. Składał się zrozumienia odmiennych racji. Dba się o to, aby mistrza: „psy szczekają, karawana idzie dalej”?
głównie z powołanych przez burmistrza pracowni- każdy mieszkaniec zainteresowany tematem mógł
Pilnujmy, aby Strategia nie była tylko fatamorgaków Urzędu Gminy. Co oznacza określenie „zespół brać udział w konsultacjach i wyrazić w nich swój ną na drodze tej karawany. Nie będzie to łatwe, bo
horyzontalny”? Może w ten sposób chciano oczaro- pogląd.
w Strategii nie zaplanowano informowania mieszwać mieszkańców, że twórcy strategii mają szerokie
Tworzenie Strategii wspólnie z mieszkańcami kańców o postępach w jej realizacji. Mimo to interehoryzonty i na pewno będzie dobrze? Czy 10 osób trwa i kosztuje, ale warto znaleźć na to czas i fundu- sujmy się Strategią i jej wykonaniem. Bo gmina i jej
(nawet najmądrzejszych i najbardziej doświadczo- sze. Im bardziej zróżnicowane pomysły i opinie, tym mieszkańcy to coś więcej niż urzędnicza karawana.
nych) jest w stanie wiedzieć czego rzeczywiście lepsze są konsultacje i tym bardziej wartościowe
Agnieszka Szczurek,
będzie potrzeba 25 tysiącom mieszkańców Łomia- są dokumenty końcowe. A do tego ludzie, którzy
socjolog, mieszkanka Burakowa
nek w ciągu nadchodzących 15 lat? Zosia samosia,
W uproszczeniu tak powinien wyglądać proces tworzenia Strategii wspólnie z mieszkańcami:
z wiersza Jana Brzechwy, też była przekonana, że
wszystko wie najlepiej:
przygotowanie się
planowanie rozwoju
diagnoza
Kto by się tam uczył, pytał,
do diagnozy
usług publlicznych
Opracowanie
potrzeb
Dowiadywał się i czytał,
– zaproszenie
z udziałem
Strategii
mieszkańców
Kto by sobie głowę łamał,
mieszkańców
mieszkańców
Kiedy mogę sama, sama!
Proces partycypacyjnego tworzenia strategii – na podstawie www.oddiagnozy.pl
Wiemy, jak to się skończyło...

Obrady Rady Miejskiej obecnej kadencji są zasadniczo różne od obrad,
które mogliśmy obserwować podczas
kadencji poprzednich. Wszystko idzie
bardzo sprawnie. Radni z Komitetu Wyborczego Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, niemal jak na zawołanie, podnoszą ręce podczas
większości głosowań nad uchwałami i pomysłami proponownymi przez burmistrza.
Radni z Komitetu nie są nawet zainteresowani wyjaśnieniem merytorycznym uchwał, które są "wrzucane" na sesje bez wcześniejszego omówenia, a jeżeli już ktoś z radnych niezależnych zaczyna zadawać zbyt wiele pytań (czyli więcej niż jedno), zostaje złożony wniosek
o zamknięcie dyskusji ...i po sprawie. Przodowniczką w temacie składania takich wniosków –
w zasadzie do tego ograniczając swoją aktywność – jest radna Joanna Roszkowska.
Inną sprawą jest sposób pracy wiceburmistrza Piotra Rusieckiego, który – na co często zwracają uwagę radni – nie dość, że większość pytań merytorcznych traktuje jak atak, a pytającego
jak wroga, to ucieka się do niestosownych żartów i osobistych przytyków, zwłaszcza w stosunku do radnych płci przeciwnej. Burmistrz Dąbrowski nie reaguje na to co robi jego "przyjaciel,
zastępca" Rusiecki. Wydaje się być nieobecny. Chociaż ostatno bardzo się ożywił, nie mogąc
opanować rozbawienia, po tym jak wiceburmistrz Rusiecki wyznał, że „ja robię od przodu, od
tyłu to może pani robi....” Ta wybitnie merytoryczna część wypowiedzi urzędnika dotyczyła
/red.
pytań radnej na temat wykupu działki pod nowy budynek Urzędu Miejskiego.
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KONCEPCJA RATUSZA

Fot. UM Łomianki

Jak, Kto
I CO... ROBI?

Zaprezentowano, wybraną w wyniku konkursu, koncepcję budowy nowego „ratusza” – budynku administracyjnego. Budynek miałby powstać
przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Szpitalnej.
Prawdopodobnie ostateczny projekt będzie się jednak różnił od koncepcji, gdyż jak widać na powyższym obrazku jeden z planowanych budynków
musiałby prawdopodobnie stanąć w miejscu Przedszkola Samorządowego.
Pytania zaniepokojonych tym pomysłem mieszkańców, na razie pozostają bez
odpowiedzi...
Sama koncepcja, jak do tej pory, kosztowała 68 000 złotych – tyle burmistrz
przeznaczył na nagrody dla uczestników konkursu.
/red.

Jak Wam się podoba koncepcja nowego urzędu miejskiego?
Czekamy na opinie na www.LOMIANKI.INFO

NASZA ULICA WARSZAWSKA
W Londynie jest Oxford Street, w Paryżu – Pola Elizejskie,
w Nowym Jorku – Piąta Aleja, w Rzymie – Via del Corso,
a my w Łomiankach mamy ulicę Warszawską,
która pełni funkcje wszystkich tych – wcześniej wymienionych – ulic.
Warszawska to główna oś komunikacyjna, główna aleja handlowa, centrum administracyjne i biznesowe, deptak – wszystko w jednym. To jedyna
„miejska” ulica w Łomiankach. Jaką jest wizytówką
miasta, każdy widzi.
Przybyszów szokuje,
mieszkańcy chyba się przyzwyczaili. Przekazywany przez kolejne władze swoim następcom gen
braku troski o przestrzeń publiczną, zgody na chaos
i bylejakość, a przede wszystkim gen pychy, wiary
w swój gust i poczucie swojej nieomylności – robiły
i dalej robią swoje. Nikt nie próbował i nie próbuje wypracować z mieszkańcami jakiejś szerszej wizji ulicy
Warszawskiej, ustalić, do czego zmierzamy, a później
pilnować, by kolejne inwestycje wpisywały się w ten
plan. Jeśli coś robi, to wyrywkowo i z zaskoczenia.
W filmie „Poszukiwany poszukiwana” jest scena,
w której jeden z bohaterów, fachowiec od wszystkiego (to o nim żona mówi: „mój mąż jest z zawodu
dyrektorem”) zatwierdzając plan wielkiego osiedla
mieszkaniowego, przestawia na makiecie domy,
sklepy, staw, wyspy. W Łomiankach jest podobnie:
tu damy centrum handlowe albo może plac centralny, a centrum handlowe tam, bo ratusz jednak zbudujemy tu, albo nie – lepiej tam, a ścieżkę rowerową
zrobiono tędy, to ją lepiej przenieśmy tam, bo ja tu
widzę dobre miejsce na parking, a jeśli będziemy
budować tramwaj, to się ją zlikwiduje, bo tu damy
przystanek, albo może puścimy tunelem, a tramwaj
poprowadzimy przez bazar, a bazar dostanie lokalizację tam, gdzie miał być market, ale w zasadzie,
tramwaju i tak nie będzie, więc tu postawmy jednak market, bo jest chętny, a ratusz zostawmy tam,
gdzie był i zróbmy wokół plac albo rondo… itd.

W dodatku nikt nikogo nie
pyta o zdanie, bo na wszystkim
się zna najlepiej i ma dobry
gust, zresztą nie takie rzeczy
ze szwagrem się robiło.
Warszawska jest, jaka jest i trzeba ją polubić. Pełni bardzo ważne funkcje. Wystarczy wspomnieć,
że przy Warszawskiej jest...
228 sklepów, punktów usługowych,
instytucji, urzędów itp.
Jeśli prawdą jest, że sklepy i punkty usługowe
powstają w wyniku zapotrzebowania mieszkańców, to okazuje się, że mieszkańcy Łomianek
najbardziej dbają o ciało. Na Warszawskiej jest
18 fryzjerów i zakładów kosmetycznych. Jedne
przyciągają atrakcyjną nazwą typu „Studio paznokci”, „Studio zdrowia i urody” czy „Studio fryzur”
(lepiej brzmi niż zwykły „Fryzjer”), inne konkretem
– np. „Zwalczanie nadwagi”. Dopełnieniem usług
są drogerie i wyspecjalizowane sklepy z kosmetykami. Chociaż (jak sama nazwa wskazuje) w drogeriach jest drogo, to jest ich na Warszawskiej aż
8 (więcej niż aptek, których jest 7). Nazwą wyróżnia się „MUA! Beauty & Store. Skrót MUA oznacza
Make Up Academy, więc tym samym mamy na
Warszawskiej także akademię.
Po zabiegach kosmetycznych mieszkaniec
Łomianek może na Warszawskiej zadbać o ciało
w jednym z 18. lokali gastronomicznych. Ma duży
wybór – od kuchni polskiej po japońską.
Ulubionymi daniami w Łomiankach
są pizza i kebab
(każde z nich serwują po 4 lokale). A kto woli
sam gotować, ten może na Warszawskiej odwie-

Liczba sklepów, punktów usługowych na ul. Warszawskiej w podziale na branże.
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Fryzjer, kosmetyka; Gastronomia

15

Warsztaty samochodowe; Sklepy i markety spożywcze

14

Odzież

8

Drogeria, kosmetyki

7

Apteki

8

Przychodnie, gabinety lekarskie

6

Banki

5

Cukiernie; Ubezpieczenia

4

Biura projektowe (domy, wnętrza); Biura rachunkowe; Szkoły językowe; Sklepy hydrauliczne;
Sklepy sportowe (głównie rowery)

3

Farby; Optyk; Zabawki; Kwiaciarnie; Kioski; Sklepy zoologiczno-wędkarskie; Galanteria; Fotograf.

2

Usługi i wypożyczanie sprzętu budowlanego; Tłumaczenia; Meble; Artykuły elektryczne; Weterynarz; Ksero; Urząd Miasta; Szkoły; Usługi krawieckie, Piekarnie; Części samochodowe; Jubiler;
Komputery; Poczta; Glazura terrakota; Sprzedaż domów; Ogrodnictwo, Wina.

1

Opakowania z tektury; Mięso; Biuro prawne; Komornik; Biuro turystyczne; Kościół; Przedszkole; Księgarnia katolicka; Pralnia, magiel; Trafika; Zlewozmywaki; Pasmanteria; Serwis elektroniki; Usługi budowlane i remontowe; Lombard; Agencja towarzyska; Policja; Markizy; Basen; Akcesoria GSM; Usługi transportowe; Artykuły metalowe; Artykuły BHP; Okna; Geodezja; Zakład
spawalniczy; Drewno; Myjnia bezdotykowa; Poradnia psychologiczna; Badania laboratoryjne;
Rehabilitacja; Nawigacja, CB; Lakiery samochodowe; Notariusz; Stacja LPG; Skład węgla; Usługi
stolarskie; Sklep papierniczy; Sklep medyczny
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dzić jeden z 15. sklepów spożywczych, w tym
4 duże markety (2 „Biedronki”, Top Market, MarcPol), z którymi małe sklepy próbują konkurować
godzinami otwarcia (tzw. 24h) lub pod sztandarem „zdrowa żywność” i „ekologia”. Mamy więc
„Delikatesy ekologiczne” czy intrygujące „Alibi
gospodyni”. Ofertę żywieniową dopełnia 5 cukierni, 2 piekarnie, 1 firmowy sklep mięsny.
Ulica Warszawska jest dosyć długa – od Burakowa do Graniczki ma ponad 4 km – więc mieszkańcy Łomianek muszą się poruszać samochodami,
które czasem się psują. Można je na Warszawskiej
naprawiać w 15. warsztatach, wśród których przeważają wulkanizatorzy, ale są też mechanicy, blacharze, elektryk.
Kolejna ważna branża to odzież. Reprezentuje ją 14 sklepów. Najwięcej z nich oferuje odzież
używaną (czasem „na wagę”), co może oznaczać,
że po nowe ciuchy jeździmy do Auchan (i innych
galerii). Kto nie ma pieniędzy na ciuchy, może
na Warszawskiej wypłacić pieniądze w jednym
z 9. bankomatów lub postarać się o kredyt w jednym z 6. banków.
Czasy się zmieniają. Pamiętam, że kilkanaście
lat temu było w Łomiankach wiele tzw. sklepów
żelaznych i hydraulicznych. Dziś żelazny został
tylko jeden (ale jest w nim wszystko), a hydrauliczne 4. Lokalna oferta handlu i usług bardzo
się rozszerzyła. Stare żydowskie powiedzenie
mówi: nieważne z czym masz sklep, ważne żeby
był przy głównej ulicy. Handlowcy próbują więc
sprzedawać najróżniejszy asortyment. Przy Warszawskiej
można kupić wszystko
– od nieśmiertelników wojskowych i opakowań z tektury, przez wyprodukowane na Dalekim
Wschodzie dziwne rzeczy, po dom. Mieszkaniec
Łomianek nie musi też jeździć do Warszawy w poszukiwaniu usług. Przy Warszawskiej ma wszystko
– od magla, przez poprawki krawieckie, po usługi
spawalnicze. Może sobie wynająć koparkę, zamówić tłumaczenie, nauczyć się języka obcego,
skorzystać z usług lombardowych czy z agencji
towarzyskiej. Na miejscu ma doradztwo prawne,
notariusza i komornika. Oczywiście zawsze może
pomodlić się w kościele lub pójść do poradni psychologicznej.
Charakterystyczne dla ul. Warszawskiej jest jej
„zabanerowanie”.
Ceraty, tektury i szmaty zamalowane pseudoreklamą wiszą na płotach, elewacjach, drzewach,
słupkach. Jest ich w sumie 250. A liczba ta wciąż
rośnie. Niestety nasze władze nie tylko nie wykorzystują możliwości, jakie daje tzw. ustawa krajobrazowa, ale same dają zły przykład obwieszając
„reklamami” publiczny ICDS, który sam z siebie
przecież nie jest zbyt piękny.
Juliusz Wasilewski
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KIEDY BĘDZIE BEZPIECZNIEJ?

Mamy w gminie ponad cztery kilometry ścieżek rowerowych. Nie oznacza to jednak, że wszyscy użytkownicy dróg
żyją w wielkiej komitywie. Zdarza się, że rowerzyści korzystają z chodników i ulic, piesi wchodzą na ścieżki rowerowe,
a kierowcy denerwują się na jednych i drugich, przy okazji nie szanując pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Często dochodzi to ostrej wymiany zdań w chwilach, kiedy każdy jest przekonany o swojej racji.
Teoretycznie wszystko jest jasne. Kierowcy mają
drogi, piesi chodniki, a rowerzyści ścieżki rowerowe.
W praktyce jednak szczególnie amatorzy dwóch kółek czują się zupełnie bezkarni. Rozpędzone rowery
na przejściach dla pieszych, jazda po ulicy pomimo
ścieżki tuż obok – taka łomiankowska codzienność,
która bulwersuje mieszkańców.
– Sam jeżdżę rowerem i może dlatego tym bardziej
mnie irytuje jak rowerzysta czuje się panem świata. Czy
tak trudno zejść z roweru na pasach, albo jechać po wyznaczonym do tego miejscu? Szczytem ignoracji jest wjeżdżanie z rozpędu na przejście ze ścieżką na ruchliwym
skrzyżowaniu, a tak często jest chociażby przy wyjeździe
z Armii Poznań na Warszawską. Piesi uważają, ale rowerzyści już nie – tłumaczy Artur i dodaje, że z perspektywy
kierowcy takie zachowania są bardzo niebezpieczne.
Z drugiej strony, uwagi co do zachowania na drodze kierowców zgłaszają też rowerzyści. Narzekają
na niekulturalne zachowanie na drogach, po których mają prawo się poruszać. – W starciu w blaszaną
puszką nie mam szans. Kierowcy powinni nas traktować jak równoprawnych użytkowników jezdni. Więcej
wyobraźni...– apeluje Bartek codziennie dojeżdżający na rowerze do pracy.

Okazuje się, że problem jest, co potwierdza
policja. – Policjanci z Komisariatu Policji w Łomiankach odnotowali kilka zgłoszeń w zakresie
nieprawidłowego korzystania ze ścieżek rowerowych. W związku z powyższym, szczególnie w okresie wiosenno-jesiennym, gdy wzmożony jest ruch
rowerowy, prowadzone są działania „Bezpieczny
Rowerzysta” mające na celu ujawnianie wykroczeń popełnianych przez rowerzystów, jak i wobec
nich – mówi podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja,
oficer prasowy KPP w Starych Babicach. Rzeczniczka przestrzega też, że nie stosowanie się do
obowiązku korzystania z drogi dla rowerów oznaczonej znakami drogowymi określającymi drogę
dla rowerów jest wykroczeniem, za które grozi
grzywna w wysokości 100 zł.
O tym, że zachowanie ostrożności przez wszystkich uczestników ruchu jest nieodzowne wiemy
wszyscy. Wszyscy też powinniśmy nauczyć się
zasad ograniczonego zaufania na drogach
i wzajemnego szacunku – tylko wtedy będziemy mogli czuć się naprawdę bezpiecznie.
Ścieżek rowerowych w gminie jest dużo, a
będzie ich jeszcze więcej. Obecnie funkcjonuje

Spokojna – niespokojna...

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku
przedłużona zostanie ulica Spokojna. Droga będzie
przebiegać przy samym osiedlu Ronson Naturalis.
O budowie dalszej części ul. Spokojnej mówiło się
od dawna. Od sześciu lat figuruje ona w planach zagospodarowania przestrzennego. Ulica połączy Wiślaną z Fabryczną, co jest ważne dla wielu mieszkańców zdanych teraz na wyboistą drogę za Orlikiem.
Nie wszyscy jednak uważają ten spomysł za słuszny.
– Została zaplanowana droga (dwa pasy z chodnikiem po obu stronach i zatokami postojowymi)
w miejsce kilkudziesięciu drzew (w tym kilku bardzo
starych) i kosztem zmian w rzeźbie terenu. Powstał
taki plan, pomimo że nikt z mieszkańców osiedla
i okolicznych domów takiej drogi nie chce, a także
pomimo przynajmniej trzech wyraźnych zakazów,
o których można przeczytać w Rozporządzeniu Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. dotyczącym WOKCh, które nie tylko obowiązuje nas dzisiaj
(droga jest planowana w strefie trzeciej WOKCh), ale
które obowiązywało już w czasie uchwalania planu
przez Gminę w 2011 r. Być może warto, aby to zjawisko niezgodności planu z rozporządzeniem zostało jakoś wyjaśnione... Plan budowy tej nieszczęsnej drogi
został kiedyś uchwalony w rezultacie jakiegoś nieporozumienia. Może Państwo Radni uchwalając środki
na budowę tej drogi w miejscu gdzie rosną teraz stare
drzewa, mieli w istocie na myśli zupełnie inną drogę –
tę, ktora biegnie obecnie obok planowanej – istniejacą
już drogę szutrową, która dokładnie tak samo jak planowany odcinek już łączy ul. Wiślaną z ul. Fabryczną.
Droga ta już tu jest i wystarczy ją tylko zaasfaltować.
Tylko uchwaleniem przez pomyłkę mogę sobie jakoś
wytłumaczyć decyzję o planie budowy drogi tuż pod
płotem osiedla, w miejscu naturalnie pofałdowanego
krajobrazu w miejce starych drzew.
No, ale z każdej pomyłki zawsze można się wycofać i będzie po sprawie. Tego byśmy wszyscy chcieli,
bo przecież chcielibyśmy, aby inwestycje realizowane
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z naszych podatków w naszej Gminie to były tylko te,
które są niezbędne do zaspokojenia naszych zbiorowych potrzeb, i dzięki którym poczujemy, że żyje nam
się lepiej. – mówi mieszkanka osiedla.
– Dodajmy, że ta droga, która ma powstać za nasze pieniądze i która została zaplanowana tuż przy
zachodniej ścianie osiedla Naturalis, nie tylko nie jest
odpowiedzią na zbiorową potrzebę mieszkańców żyjących w strefie oddziaływania tej inwestycji, ale również nie zaspokoi właściwie żadnej nowej potrzeby,
której nie zaspokoiłaby istniejąca już i przebiegająca
tuż obok droga szutrowa. Narzuca się pytanie: dlaczego budować drugą drogę skoro jedna już tam jest?
Inwestycja realizowana w wyniku nieporozumienia
nigdy nie będzie niczyim sukcesem. A plany... hmm,
przecież przykłady z życia naszej Gminy pokazują,
że plany zagospodarowania przestrzennego zawsze
mogą zostać skorygowane. Przecież wystarczy dobra
wola ze strony Państwa Radnych i gotowe! – mówi
zatroskana Czytelniczka.
Władze gminy mają odmienne zdanie na temat
budowy ul. Spokojnej.
– Droga ma być przedłużona aby służyła wszystkim
mieszkańcom, bo dziś służy
tylko i wyłącznie mieszkańcom Ronson a planujemy
przedłużenie ul. Spokojnej
I poprawienie dojazdu do
ul. Wiślanej i stanie się drogą ogólnodostępną dla
wszystkich mieszkańców, jak
w planie zagospodarowania – mówi wice burmistrz
Piotr Rusiecki. – Spokojna i
jej przedłużenie do Wiślanej
znajduje się w planach zagospodarowania przestrzennego Łomianki Centrum od

4,1 km dróg dla rowerów (odseparowane ścieżki
rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe łącznie).
– Do końca 2018 r. chcemy wybudować lub zmodernizować w sumie 14 km dróg dla rowerów (I etap).
Szacunkowy koszt budowy wynosi 750 tys. za 1 km.
Znacząca część nowych tras rowerowych realizowana
będzie w ramach zadań inwestycyjnych związanych
z kompleksową przebudową drogi – mówi Marta
Andrusiak, Naczelnik Wydziału Inwestycji.
W ciągu dwóch lat ścieżki mają powstać na ul.
Armii Poznań (za Rolniczą), przy Warszawskiej, Chopina (między Armii Poznań a Wiślaną). Trasy rowerowe pojawią się też na Brukowej, Akacjowej i Zachodniej, a także dalej na Wiślanej (w stronę Wisły).
W planach jest też budowa przy Kampinoskiej,
Wiślanej (do Warszawskiej) i Rolniczej. Te jednak
inwestycje zależne są od decyzji powiatu, który zarządza tymi drogami.
Jak rozbudowa ścieżek będzie wyglądały w rzeczywistości na razie nie wiadomo. Burmistrz ogłosił
konkurs na „Koordynatora ds. polityki rowerowej”,
który jednak nie został rozstrzygnięty – wpłynęła
tylko jedna oferta. Szkoda, bo kolejny sezon rowerowy już się rozpoczyna.
// AS, MM
2010 roku a więc jest prawem miejscowym. Plan i wpisana w nim droga obowiązywały na długo przed powstaniem osiedla Ronson. Środki na realizację zadania znajdują się w budżecie na ten rok. Miałem kilka
spotkań z mieszkańcami ul. Spokojnej w tej sprawie
i naciskają, aby ul. Spokojna powstała jak najszybciej
– podkreśla Rusiecki i dodaje, że nie ma tam obszaru ochronnego, a jedynie zgodnie z planem teren
zieleni, ale on jest poza wydzieloną już dawno temu
działką drogową.
Gmina na ten rok zaplanowała budowę przedłużenia ul. Spokojnej (która spokojna już niedługo
będzie tylko z nazwy). W budżecie zarezerwowano
865 tys. zł na zadanie „Przebudowa ul. Jeziornej od
ul. Kiepury do ulicy Spokojnej oraz ul. Spokojnej”.
– W związku z tym, planujemy budowę jednej
z tych ulic w tym roku. Ostatnio przyszła do mnie grupa mieszkańców z ul. Spokojnej, aby jak najszybciej
budować ul. Spokojną na całym odcinku a w drugiej
kolejności ul. Jeziorną. Skoro więc mieszkańcy chcą
najpierw ul. Spokojną więc zapewne powstanie ona
w pierwszej kolejności – zapowiada burmistrz.
Warto zauważyć, że mieszkańcy już istniejącej części ulicy Spokojnej interweniowali u wiceburmistrza
Rusieckiego w sprawie poprawienia „swojej” części
od Jeziornej do Fabrycznej.
– O tym, że ulica będzie przedłużona dowiedziliśmy się dopiero
na spotkaniu z wiceburstrzem
– mówi jeden z mieszkańców. – Zrozumiałe są protesty
mieszkańców osiedla, którzy
po rozbudowie będą mieli pod
oknami ulicę, zamiast drzew,
jak do tej pory, jednak też należy zrozumieć urzędników,
którzy chcą całą inwestycję zrealizować w jednym podejściu.
Wypadałoby z mieszkańcami
osiedla o tym porozmawiać
i może poszukać jakiegoś kompromisu – dodaje.
// AS, MM

Niebanalna nauka
Czy szkoła musi być nudna? Nie!
Uczniowie i nauczyciele udowodnili
to 19 i 20 lutego podczas naukowego
weekendu, który odbył się w Centrum
Handlowym Auchan Łomianki.
Na przygotowanym przez nich stoisku
odbyły się eksperymenty z chemii i fizyki. Chętni mogli przetestować maszynę
elektrostatyczną, dowiedzieć się, czy
czapeczka z folii aluminiowej chroni
przed polem elektrycznym, obejrzeć

znikające monety i sprawdzić co się
stanie, jeśli do menzurki z wodą dodamy suchy lód.
Na pokazach pierwszej pomocy można
było zrobić sztuczne oddychanie Władziowi, czyli specjalnemu manekinowi
szkoleniowemu, a także sprawdzić mu
puls i ciśnienie.
Były też kalambury filmowe. Najtrudniejsze hasło? Mamma Mia. Niełatwe
do narysowania i do pokazania.

Uczniowie prezentowali również ciekawe aplikacje na tablety, które można
wykorzystać jako pomoce naukowe.
A nad wszystkim czuwał lotnik, z którym chętni mogli zrobić sobie zdjęcie.
Pokazy przygotowali uczniowie
z Gimnazjum Niepublicznego nr 12
z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz
Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 43 im. Lotników Amerykańskich.

Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich
Gimnazjum Niepubliczne nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Lotników Amerykańskich
Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 18, tel. 22 835 43 30, www.pspo.edu.pl
REKLAMA

DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO LICEUM
20 kwietnia 2016 (środa), godz. 18.30

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. K. Wojtyły, Łomianki, ul. Staszica 2

www.plokarol.edu.pl tel. 22 751 60 84
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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:

www.1procent.lomianki.info

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

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
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Piszemy łomiankowską minipowieść!

Czy warto ludziom ufać? Czy jeśli ktoś obiecuje, że napisze dalszy ciąg naszej Łomiankowskiej Mini Powieści,
a wciąż ma z tym problemy, to czy zasługuje na zaufanie? Kochani – trzeba mieć zaufanie! (w granicach rozsądku :)
Dowodem może być ten fragment, który dzisiaj Wam przedstawiamy i solenna obietnica, że treść pełnej opowieści
na www.piszemy.lomianki.info również wkrótce się rozwinie.
Zresztą sami sprawdźcie!
/ Marek Olkowicz
– Walnij mnie jeszcze raz, to rozumiesz, ja cię walnę!
– To ty mnie kopnąłeś, żebym ja cię zaraz nie kopnął! Dosyć!... Co z tym trupem.
W ciemności rozbłysł ekran komórki.
– Jezu! Weź nie strasz! Ostrzegaj człowieku... – ostatnie przeżycia wyraźnie nadszarpnęły nerwy Sebastiana.
– No co, komórka tu nie łączy, ale przecież sam aparat działa. Poczekaj, rozumiesz, zaraz włączę latarkę.
Snop ledowego światła rozświetlił tunel. Artur, choć wciąż odczołgiwał się od dziwnych przybyszy, zastygł jak owad w bursztynie.
Zapanowała konsternacja, zresztą z obu stron.
– Ty, on żyje! – Sebastian nie mógł się zdecydować, czy widoczna postać bardziej go fascynuje, czy napawa strachem.
– Widzę. Kim pan jest!? – Przemo zachował policyjny refleks – Obywatelu... – dodał, aby nadać swojemu pytaniu bardziej formalny ton.
Artur zorientował się, że tych młodzieńców raczej nie musi się obawiać.
– Możesz mi kolego nie świecić po oczach? Może to wy się przedstawicie? Ja tu byłem wcześniej.
Na takie dictum Przemek na moment odwrócił się do Sebastiana, jednocześnie go oświetlając. Artur z ulgą zobaczył polowe mundury chłopaków i pomyślał, ze może
jakoś uda się wyjść z tej sytuacji.
– Dobra, panowie, widzę, że jesteście z policji. Ja natomiast jestem raczej praworządnym obywatelem, więc akurat mnie nie musicie się obawiać. Od razu mówię,
trupem co prawda nie jestem, ale kostkę mam zwichniętą, jeśli nie złamaną, zatem nie zamierzam uciekać.
– No... – rozpoczął z wahaniem Przemek – ale jak...
– Wszystko wam wyjaśnię, to znaczy to co wiem, chętnie też dowiem się co tu robicie, ale proponuję, żebyście usiedli tu koło mnie i zgasili ten telefon. Nie znam się na
tych nowoczesnych gadżetach, ale tak sobie myślę, że światło może nam być jeszcze potrzebne, jeśli chcemy stąd wyjść. Przynajmniej, żeby znaleźć ten włącznik, który
ktoś wyłączył.
Przemek nie gasząc na razie telefonu obejrzał najbliższe otoczenie. Jego uwadze nie umknęła stalowa końcówka tyczki do ściągania drabiny, którą wcześniej wypatrzył
Artur. Podniósł ją z ziemi, a potem wzruszając ramionami zasygnalizował Sebastianowi, że chyba nic nie mają do stracenia. Zbliżyli się do mężczyzny i przykucnęli,
zachowując jednak pewien dystans.
Artur pokręcił głową z dezaprobatą.
– Nie wiem jak was w tej szkole uczą, ale zapamiętajcie sobie, jeśli chcecie gdzieś zajść... Nie możecie tak ufać ludziom!
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KURCZAK Z ROŻNA – ZAPIEKANKI – KEBAB – OBIADY
CATERING DLA FIRM

REKLAMA

Stomatologia – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. Implanty – PROMOCJE –
tel. 538-495-020
PRACA
Pani z Ukrainy szuka pracy – SPRZĄTANIE –
tel. 729-539-759
Pracownik fizyczny zadba o Twój dom i ogród –
tel. 880-436-916
NIERUCHOMOŚCI
Działka Kazuń Polski przy drodze 579, 1 ha. Cena
79 zł/m2 – tel. 606-253-867
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI z dużym doświadczeniem profesjonalnie dojazd, tel. 501-227-143
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
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, 22 751-88-74
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

www . Kurczak z Rozna Lomianki . pl

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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STRONY INTERNETOWE DLA FIRM
PROJEKTY GRAFICZNE, ULOTKI

DARMOWA REKLAMA NA WWW.LOMIANKI.INFO

USàUGI OGRODNICZE

projektowanie doradztwo prace ogrodnicze wyposażenie

z nami urzÆdzisz
wymarzony ogród
tel. 604-831-024
tel. 881-589-309
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www.pracownia.net

POLUB ŁOMIANKI

www.facebook.com/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

