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SZTUKMISTRZ
JAKICH MAŁO
Rzeczywistość składa się
z kilku warstw,
a my ślizgamy się jak nartnik
po jego powierzchni...

str. 3

ARTYSTYCZNE
ŁOMIANKI
#2016
...to pierwsza edycja
wystawy promującej twórców
z Łomianek, naszych sąsiadów,
którzy w czasie wolnym
rozwijają swoje artystyczne
zainteresowania i pasje...
str. 6

INICJATYWY
MIESZKAŃCÓW
zyskują coraz większe zainteresowanie.
Sztafetowy Bieg w Łomiankach, Bazar Zabawek Używanych, Dni Dąbrowy czy Dni Sąsiada w Burakowie
na stałe wpisały się w kalendarz łomiankowskich imprez.

SZTAFETY
ZNÓW POBIEGŁY
W KAMPINOSIE
Łomiankowska Grupa Biegowa,
która aktywizuje mieszkańców
Łomianek wokół biegania,
po raz kolejny zorganizowała
Sztafetowy Bieg w Łomiankach... str. 7

REKLAMA

Y WA N Y C H
B AZ A R Z A B AW E K U
20 listopada 2016 r., niedziela, godz. 11.00-14.00, ICDS, wstęp wolny

ZAKUPY

www.auchanlomianki.pl

GRAJĄ DLA CZESŁAWA...
7 października w Jack's Bar & Restaurant odbył się koncert charytatywny dla Czesława Baranowskiego. Jest on współzałożycielem
fundacji zbierającej środki na przeszczepy szpiku. Tak się złożyło, że
obecnie to Czesław potrzebuje regularnej pomocy (kosztowna terapia
farmakologiczna).
Aby zebrać te środki co miesiąc organizowany jest koncert.
Mózgiem całego przedsięwzięcia jest Wojciech Madajski,
muzyk, multiinstrumentalista,
kompozytor, aranżer i szef łomiankowskiej szkoły bluesa.
Wojtek zaprosił do październikowej edycji grupę muzyków
i solistów.
Na koncercie obok takich gwiazd jak Kayah i Majka Jeżowska wystąpiły
Iza Ziółek, Ewa Gil i Iwona Zasuwa. Na skrzypcach i klawiszach zagrał Filip
Siejka. Na gitarze Martin Simon. Na bębnach Tomasz Zagórski. Na zakończenie koncertu zagrał i zaśpiewał były wokalista Oddziału Zamkniętego
Jarosław Wajk w towarzystwie gitarzysty Artura Kempy.
W większości utworów
całego koncertu w charakterze basisty lub klawiszowca występował Wojtek Madajski. Koncert prowadził Michał Naftyński.
Kolejny listopadowy
koncert dla Czesława odbędzie się 4 listopada
w restauracji Lemon Tree.
Wystąpi na nim Maryla
Rodowicz. Zapraszamy!

PUB, RESTAURACJA
KONCERTY
Yanina 4 Gramy / koncert

5 listopada, godz. 20.00
Koncert wybitnego artysty powiązany
z trasą, z okazji nagrania nowej płyty
„Kręci się”.

Aneta Figiel Quartet / koncert

12 listopada, godz. 20.00
Jeśli muzyka odzwierciedla artystę,
o piosenkach Anety Figiel można
śmiało powiedzieć, że ukazują ją jako
100% kobietę, mocną, wrażliwą i zmienną. Z niebanalnym tekstem.

BAiKA / koncert

18 listopada, godz. 20.00
Nowy projekt muzyczny założyciela
takich grup jak Hey czy Indios Bravos.

Melancholy Hill / koncert

25 listopada, godz. 20.00
Trochę smutku, trochę przestrzeni,
a gdzieś w tym wszystkim przebija
się nadzieja. Nieoczywiste dźwięki,
brudne schematy i czyste dłonie.

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

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

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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OTO
SZTUKMISTRZ
JAKICH MAŁO...
30 lat temu zostawił Warszawę dla Łomianek. Ale tak naprawdę zawsze chciał mieszkać jeszcze dalej
od ludzi i od miasta, bo lubi być sam.
Jerzego Woropińskiego poznałam przy okazji wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI #2016 zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Pracownia Łomianki. Jego prace są prezentowane na dwóch planszach i od samego
początku wzbudziły mój zachwyt. Widzieliście Strażnika domowego ogniska lub Japońskiego wojownika?
A to tylko mały fragment twórczości artystycznej Jerzego, która wynika z ciągłej obserwacji życia i ludzi.
Jerzy wyznaje zasadę, że „rzeczywistość składa się z kilku warstw, a my ślizgamy się jak nartnik po jego
powierzchni”.

Fotografia

Przez całe życie poszukuje swojego miejsca. Po
ukończeniu technikum kolejowego pracuje jako
młodszy konstruktor na Żeraniu, ale to nie jest to.
Trochę na przekór rodzinie i światu postanawia
zostać fotoreporterem i przez wiele lat uwiecznia
zmagania z życiem zwyczajnych ludzi. Bogactwo
i dobrobyt go nie interesują. Zdjęcia publikuje m.in.
w Tygodniku Kulturalnym, Magazynie rodzinnym,
Prawie i życiu.
Nie angażuje się, nie uczestniczy w żadnych
ruchach czy stowarzyszeniach, ponieważ nie tak
pojmuje pracę fotoreportera, który powinien
stać z boku i obserwować. Twierdzi, że „fotoreporter chowa się za aparatem i jest sam. Musi mieć
instynkt, musi znać psychologię, musi cały czas
uczyć się, żeby odpowiednio reagować na ludzi
i sytuacje”.

Często staje się powiernikiem trudnych ludzkich spraw, co szczególnie widać na czarno-białych zdjęciach warszawskiej Pragi, na których szarzy, biedni ludzie walczą o przetrwanie. Pokazuje
świat, o którym chciano wówczas zapomnieć, bo
redakcje preferowały raczej obrazy sukcesu Polski socjalistycznej, niż Polski w błocie i ubóstwie.
Te fotografie musiały poczekać na swój czas, który właśnie nadszedł – zbiór zdjęć warszawskiej
Pragi z lat 70. można obejrzeć w kilku albumach,
m.in. w „Praga w starej fotografii”.
Od 2015 roku Jerzy jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, na którego stronie
internetowej w notce prezentacyjnej napisano,
że specjalizacją tematyczną Jerzego jest: fotografia humanistyczna, fotografia uliczna, reportaż –
z mottem przewodnim: „Największą tajemnicą dla
człowieka jest drugi człowiek”.

Wiersze

„A tak – piszę" odpowiada na pytanie o próby literackie. Miał w planie wydanie tomiku wierszy, ale
na razie nic z tego nie wyszło. Tu również – jak przy
fotografii – widoczna jest potrzeba bycia samym,
w swoim świecie. Doskonale to widać we fragmencie jednego z wierszy: „Zewsząd pędzą, potrącają/ Wciąż by chcieli jak najwięcej/ Chwila ciszy mi
potrzebna/ Mały azyl, norka ciepła/ By już odejść, by
się wzmocnić/I nie słyszeć i nie widzieć/Być dla siebie
i u siebie/ Zerwać węzły, żyć swobodą/Zrzucić wreszcie uprząż zgrzebną/ Zejść ze sceny i być Sobą".

Instalacje / rzeźby

Sprężynka, miseczka, haczyki ze starych butów,
koraliki, spirala z pieca grzewczego, fragmenty wiertła, klamerki, sitka z kranu... „Sztuka polega na tym,
żeby zapomnieć co to jest, żeby spojrzeć na te elementy jak na kształt, a nie przeznaczenie". To nie jest łatwe, ale
potrafił tę umiejętność wyćwiczyć. „Jeśli nazwiemy ptaka ptakiem, to już niczego nie
odkryjemy – to będzie ptak,
ale jeśli spojrzymy na niego jak
na zjawisko, jakiś byt, będziemy próbowali odgadnąć kim
on jest. I tylko wtedy zamiast
kolczyka zobaczymy reflektor".
Najważniejszy jest pomysł i
kiedy już przyjdzie do głowy,
wszystkie elementy zaczynają pasować. Np. japońskiego
wojownika zobaczył we wnętrzu aparatu fotograficznego,
a ptaka/pingwina – w tybetańskim dzwonku. Te rzeźby są tak pełne emocji, że
widz zapomina z czego zostały zrobione i wchodzi
w świat przedziwnych stworów ze snów.

Oto sztuka jakich mało,
Tylko tu i tylko dla Was.
Zatrzymajcie się na moment
Wejdźcie w świat, jakiego nie ma.
W ciszy wnętrza
Spójrzcie śmiało
Zobaczycie cienie zrazu –
Wkrótce obraz się wyostrzy.
Ożywione wyobraźnią
Przyjdą chwile, co minęły.
Świat po tamtej stronie czasu
stanie się jak rzeczywisty.

Buddyzm

Ma nawet święcenia, ale odżegnuje się od wszelkiej ortodoksji. Życie jest płynne, a buddyzm potwierdza tylko jego spostrzeżenia na temat dobra
i zła. Czy inne religie nie pokazują tego równie wyraźnie? Być może, ale istotna jest działalność człowieka i to w jaki sposób i do czego wykorzystuje
religię. Dlatego wybrał buddyzm.
Jest też jasnowidzem... ale tę tajemnicę pozostawię już Jerzemu. Być może na inną rozmowę i czas.
Sylwia Maksim-Wójcicka
Fragmenty wierszy pochodzą z nieopublikowanego (jeszcze)
tomiku Jerzego Woropińskiego
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S7 optymistycznie w 2023

Szkoła

bez placu zabaw
Rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Łomiankach zaniepokojeni są faktem, iż od
początku roku nie działa szkolny plac zabaw.
Z placu zabaw, usytuowanego na tyłach budynku szkoły, korzystały głównie dzieci przebywające w świetlicy. Tym czasem,
mimo sprzyjającej pogody od początku roku szkolnego, dzieci
zamiast cieszyć się zabawą na świeżym powietrzu, spędzały
czas w dusznych i przepełnionych salach świetlicowych.
Na portalu społecznościowym pojawił się wpis wiceburmistrza Piotra Rusieckiego sugerujący jakoby za zaistniałą sytuację
odpowiadała dyrekcja szkoły. Urzędnik napisał „...takie patologie
i inne się skończą [...] nie może tak być, że w szkołach brakuje
podstawowych rzeczy a winą próbuje się obarczyć burmistrza”.
Czy tak jest w rzeczywistości? Dokumenty wskazują wprost,
że dyrekcja szkoły skierowała pismo do naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomiankach z informacją, że powakacyjna kontrola obiektu placówki, którą przeprowadzono
w dniu 31 sierpnia br., wykazała, że „nawierzchnia placu zabaw
wykonana na zlecenie Gminy Łomianki uległa deformacji, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów”. Powołując się na
paragraf 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
22 lipca 2011 r. dyrekcja placówki podjęła decyzję o wyłączeniu
placu zabaw z użytkowania z dniem 1 września, do momentu
uzyskania pewności, że jest on bezpieczny.
Dyrekcja placówki zwróciła się do Urzędu z prośbą o dokonanie przeglądu oraz uzyskanie opinii od wykonawcy placu lub/i
producenta nawierzchni czy możliwe jest dalsze, bezpieczne
użytkowanie podłoża placu zabaw przez dzieci. Pismo dostarczono do Urzędu 6 września, ale dopiero po ponad miesiącu –
17 października br. dyrekcja szkoły otrzymała na nie odpowiedź.
W odpowiedzi dowiadujemy się, że 22 marca 2016 r. został
przeprowadzony przegląd dotyczący wykonania prac remontowych oraz inwestycyjnych obiektu szkoły, który nie wykazał potrzeb w zakresie poprawy stanu podłoża placu zabaw.
Dodatkowo naczelnik Wydziału Inwestycji poinformowała, że
w roku bieżącym urząd zakończył już prace remontowe placówek oświatowych. Naczelnik wyjaśniła również, że „obowiązkiem użytkownika obiektu jest dokonywanie corocznych przeglądów”. Czyli... wyjaśniła dyrekcji szkoły, że dyrekcja ma robić
to co zrobiła? Poinformowała także, że ewentualna naprawa
nawierzchni placu zabaw będzie rozpatrywana przy opracowywaniu budżetu na 2017 rok.
Co z tego wynika? Ano to, że uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Łomiankach być może przez cały rok szkolny pozbawieni
będą możliwości korzystania z placu zabaw.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Jeśli istnieje choć
minimalne prawdopodobieństwo, że korzystanie z obiektu zagraża zdrowiu, naturalnym jest wyłączenie go z użytkowania.
Czy „patologią” według zastepcy burmistrza jest dbanie przez
dyrekcję szkoły właśnie o to bezpieczeństwo?
Może urzędnik zamiast szukać konfliktów powinien pochylić się w trybie natychmiastowym nad problemem zgłoszonym
przez placówkę oświatową, nad którą pieczę sprawuje Urząd?
Jak widać przez brak dobrej woli, przez kolejnej konflikty i bezduszne, urzędnicze procedury najbardziej cierpią dzieci. /AM.
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Droga ekspresowa S7 na odcinku Czosnów - Trasa AK została podzielona na dwa etapy, które mają
być realizowane niezależnie: etap I - Czosnów-Kiełpin, etap II - Kiełpin - Trasa AK (węzeł NS). Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad decyzję o takim podziale podjęła już 2 lata temu ze względu na
trudności związane z budową obydwu odcinków oraz ich koszty.
Odcinek Czosnów-Kiełpin jest prostszy i o wiele tańszy w realizacji, gdyż dokona się w śladzie
istniejącej DK7. Odcinek ten też nie budzi większych kontrowersji i protestów. S7 na odcinku Kiełpin
- Trasa Armii Krajowej pobiegnie nowym śladem i w obszarze bardziej zurbanizowanym. Koszty
tego odcinka będą też wielokrotnie wyższe z powodu planowanych dwóch tuneli na Bemowie i Chomiczówce. 3 sierpnia 2016 r. GDDKiA złożyła wniosek o decyzję środowiskową dla etapu II. Decyzja ta
będzie podstawową decyzją dla dalszej realizacji trasy. Zostanie wskazany konkretny wariant przebiegu i narzucone będą konkretne rozwiązania chroniące środowisko. Decyzję wyda Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie po uprzednim uzyskaniu uzgodnień oraz przeprowadzeniu
konsultacji społecznych. Wiele wskazuje na to, że decyzja środowiskowa zostanie wydana na wariant II, czyli biegnący rezerwą terenu skrajem KPN (tzw. trasą mszczonowską). Teoretycznie RDOŚ
ma pół roku na wydanie decyzji środowiskowej, jednak praktyka pokazuje, że średni czas oczekiwania
na wydanie takiej decyzji wynosi około roku. Pełna dokumentacja do decyzji środowiskowej jest na
stronie Stowarzyszenia SISKOM: http://siskom.waw.pl/s7_bemowo-czosnow.htm#dokumenty .
Po wydaniu decyzji środowiskowej GDDKiA zleci opracowanie tzw. koncepcji programowej, czyli
dokumentu, który stanie się podstawą do ogłoszenia przetargu na projekt i budowę. Na dzień dzisiejszy można szacować, że decyzja środowiskowa zostanie wydana w drugiej połowie 2017 roku.
Jeśli nie będzie odwołań i protestów, jesienią 2017 powinno zacząć się wykonywanie koncepcji programowej, a w drugiej połowie 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg na projekt i budowę.
W czasie projektowania drogi zostanie wykonana ponowna ocena oddziaływania na środowisko
badająca, czy projekt odpowiada wymaganiom z decyzji środowiskowej. Sama budowa drogi ruszy
najwcześniej w 2020 roku i potrwa co najmniej 2 lata. Należy się spodziewać, że odcinek CzosnówKiełpin powstanie w pierwszej kolejności, niewykluczone, że już w 2021 roku.
Odcinek Kiełpin-Trasa AK ma szansę być oddanym do ruchu w 2023 roku, czyli dwa lata później.
Podawane terminy są w wersji optymistycznej i zakładają brak protestów społecznych oraz sprawne
organizowanie i rozstrzyganie przetargów.
Jest szansa na to, że S7 na odcinku Czosnów - Trasa AK może uzyskać większą przychylność rządu.
Wiele zależy od dalszych decyzji dotyczących Centralnego Portu Lotniczego. Jedną z koncepcji jest
rozbudowa portu lotniczego w Modlinie do obsługi kilkunastu milionów pasażerów rocznie. Gdyby ta
koncepcja została zaakceptowana, S7 stanie się inwestycją o najwyższym priorytecie. Nie przyspieszy
to całej procedury, jednak sprawi, że zapewnione będzie finansowanie inwestycji. Tak, czy inaczej
czeka nas jeszcze 6-7 lat korków na trasie wylotowej z Warszawy w kierunku Gdańska.
W wersji najbardziej pesymistycznej może zaistnieć sytuacja, że dojdzie do znacznej rozbudowy
portu lotniczego w Modlinie, powstanie S7 na odcinku Czosnów-Kiełpin, a dalszy odcinek już nie
z powodu skutecznych protestów. Wtedy Łomianki czeka prawdziwa gehenna.
Robert Chwiałkowski / SISKOM

NA CO URZĄD
WYDAJE PIENIĄDZE PUBLICZNE?
Urząd w naszym imieniu dysponuje środkami publicznymi. Nie są to pieniądze burmistrza, nie są to pieniądze urzędników – są
to pieniądze mieszkańców. Powinniśmy więc
wiedzieć na co są one wydawane.
Najlepszym, najbardziej oczywistym oraz pokazującym otwartość i transparentność działania
Urzędu byłoby zamieszczanie wszystkich wydatków i związanych z mini umów w Biuletynie Informacji Publicznej, który powinien być dostępny
dla wszystkich mieszkańców. Część samorządów
takie rozwiązanie stosuje. Łomianki nadal nie.
Na stronie www.forum.lomianki.org został
opublikowany „Centralny Rejestr Umów, Zamówień i Porozumień” uzyskany przez jednego
z użytkowników forum w drodze Dostępu do
Informacji Publicznej.
Możemy tam znaleźć informacje np. o wydatkach poniesionych na utrzymanie porządku
na terenie gminy (01.2016-12.2016) – 19 400 zł,
o świadczeniu usług pocztowych (01.201612.2016) – 243 229,13 zł; o kosztach utrzymania
rabat i kwietników przy ul. Warszawskiej, budyn-

ku Urzędu, Centrum Kultury – 63 850 zł; czy o wysokości dotacji przydzielanych dla szkół
i przedszkoli.
W rejestrze można też znaleźć infomacje o zakupie telefonów dla zastępcy burmistrza i sekretarz gminy za 6211,96 zł; 10 sztuk iPodów mini
(10.2015) za 18 900 zł; zamówieniu 15 sztuk portfeli
(02.2016) – 2460 zł, zamówieniu akcesoriów upominkowych (też portfele) (07.2016) – 3018 zł.
Na 15 sztuk szabli oficerskiej (02.2014) wydano
4350 zł, na 27 tabliczek na galę Przyjaciel Łomianek
(01.2016) – 6965 zł; a na zakup poradników „1001
Porad Wędkarskich” (05.2016) – 1499,40 zł.
Urząd wydaje też pokaźne kwoty na usługi
gastronomiczne – np. catering związany z podsumowaniem pierwszego półrocza 2016 r. kosztował 19 692,30 zł.
Zgodnie z rejestrem promocja Łomianek podczas gali MMA kosztowała podatników 30 012 zł.
Za występy (nie licząc kosztów cateringu i zakwaterowania) zespołu Enej zapłacono 43 050 zł,
a za Zakopower – 49 200 zł.
/ red.
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3 Przegląd wydarzeń
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Tramwaj widmo, nowy dyrektor w Centrum Kultury, minister Macierewicz wyjechał z szablą.

Pojazd szynowy na skrzyżowaniu
ul. Warszawskiej i Wiślanej

Znikający tramwaj

Bez większego echa na początku października
minęła druga rocznica konsultacji społecznych na
temat, opracowanej na zlecenie naszego Urzędu
Miasta, koncepcji połączenia tramwajowego Warszawy z Łomiankami. Obszerna koncepcja przewidywała, że tramwaj w Łomiankach jechałby ulicą
Warszawską – najpierw pomiędzy jezdnią główną
a jezdnią lokalną S7, następnie po zachodniej stronie ulicy Warszawskiej, do ronda na skrzyżowaniu
z ulicą Brukową, a dalej już w wydzielonym pasie
dzielącym ulicę Warszawską. Od skrzyżowania
z ulicą Graniczka tramwaj jechałby w korytarzu
projektowanej trasy S7, pomiędzy jezdnią serwisową a nasypem jezdni głównych. Koszt budowy
wyceniono na 225 mln złotych, a koszt zakupu taboru – na 100 mln. Tramwaj do Łomianek to taki
dziwny pojazd, który pojawia się raz na cztery lata,
przed wyborami samorządowymi, a potem znika.

Nowy dyrektor CK

swoje młodzieżowe zespoły
muzyczne, teatralne, kabaretowe, inicjuje lub choćby wspiera
różne młodzieżowe inicjatywy,
dzięki czemu skupia wokół
siebie młodych ludzi, daje im
dach, dobre słowo, wsparcie,
staje się czymś w rodzaju klubu,
będącego ważnym elementem
integracji, edukacji i wychowania. Dom Kultury w Łomiankach takiej funkcji w ostatnich
latach nie pełnił. Krytycznie
oceniana jest w Łomiankach
zbyt mała liczba bezpłatnych zajęć, szczególnie dla
dzieci i młodzieży przy jednoczesnym marnowaniu
pieniędzy na takie kuriozalne przedsięwzięcia jakim
na przykład był „Teatr Miejsce” (uczestnicy bezpłatnych zajęć dla dzieci to jedynie ok. 4% korzystających z oferty Centrum Kultury).
Na pewno wielu mieszkańcom Łomianek
trudno będzie zapomnieć Miłoszowi Manasterskiemu faktu, że nie tylko nie znalazł sposobu
na wykorzystanie filii DK w Burakowie, ale wręcz
był twarzą jej likwidacji. To rzadkie zjawisko, że dyrektor Domu Kultury jest
orędownikiem likwidacji „swojej” filii,
argumentując, że beznadziejnie działała i jest niepotrzebna.
Niewątpliwie słabością dyrektora
Manasterskiego było też gorliwe „upolitycznienie”, czynne włączanie się w lokalne spory polityczne. Dobry menadżer
kultury powinien wiedzieć, że zadaniem

Z funkcji dyrektora Centrum Kultury (do niedawna Dom Kultury) w Łomiankach zrezygnował
Miłosz Manasterski (39 lat), który sprawował swoją funkcję od marca 2012 r. W tym czasie znacznie
– w liczbach bezwzględnych – zwiększyła się liczba osób uczestniczących w zajęciach i imprezach
organizowanych przez Dom Kultury, odbyło się
wiele recitali, koncertów, zajęć dla dzieci, często
bardzo dobrych i ważnych.
Jednocześnie jednak dyrektor Manasterski nie
widział potrzeby realizowania ważnej funkcji, jaką
Dom Kultury powinien pełnić – czyli umożliwienia
bezpłatnego (lub prawie bezpłatnego) wykorzystania istniejącej infrastruktury i potencjału przez młodzież, chcącą realizować swoje zamiłowania, rozwijać uzdolnienia czy pasje. Wiele domów kultury ma

BĘDĄ ZMIENIAĆ STATUT GMINY ŁOMIANKI
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instytucji kultury jest łączenie ludzi a nie ich dzielenie, bo przecież władze się zmieniają, a domy
kultury zostają i powinny służyć wszystkim.
Nowym dyrektorem Centrum Kultury został jego dotychczasowy wicedyrektor – Janusz
Zawadzki, któremu serdecznie życzę, by rozwijał
wszystkie pozytywne działania dotychczasowego dyrektora, ale jednocześnie, by potrafił wyciągnąć wnioski z jego błędów i zaniechań.

Plotki nie potwierdziły się

Nie sprawdziły się pogłoski, że Bartłomiej
Misiewicz (26 lat) – kawaler Złotego Medalu za
Zasługi dla Obronności Kraju, były szef gabinetu
politycznego i rzecznik prasowy ministra Antoniego Macierewicza, były członek Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej i jakiejś spółki
energetycznej – wróci do pracy w jednej z łomiankowskich aptek. Pan Bartłomiej po wypełnieniu dotychczasowych misji prawdopodobnie
został przeniesiony na inny, równie odpowiedzialny, odcinek. Szczegółów jeszcze (pewnie ze
względu na tajemnicę wojskową) nie podano do
publicznej wiadomości.

Burmistrz Tomasz Dąbrowski
wręczył szablę ministrowi
Antoniemu Macierewiczowi.

Minister wyjechał z szablą

Janusz Zawadzki
– nowy dyrektor
Centrum Kultury w Łomiankach

Aktualny Statut Gminy Łomianki obowiązuje od 2012 roku i określa m.in. granice i podział administracyjny Gminy, opisuje barwy i symbolikę herbu Miasta i Gminy Łomianki.
Integralną częścią Statutu jest regulamin pracy Rady Miejskiej. W dokumencie regulowane są prawa przysługujące mieszkańcóm podczas obrad sesji i komisji Rady Miejskiej oraz
prawa mieszkańców do dostępu do informacji publicznej.
Głosami radnych z Komitetu Burmistrza do składu doraźnej Komisji Statutowej zostali
powołani radni z ww. komitetu: Maciej Wroniewski, Paweł Słupski-Kartaczowski, Joanna
Roszkowska, Wanda Kuczera oraz radny Bogumił Sikorski. W skład Komisji nie weszła ani
jedna osoba z radnych niezależnych.
Zadaniem Komisji – zgdnie z uchwałą – będzie analiza obowiązującego dokumentu
oraz przygotowanie nowego Statutu Gminy Łomianki.
/ red.

Łomianki odwiedził za to minister Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz (68 lat) , przełożony
i mentor Bartłomieja Misiewicza. Miało to miejsce we wrześniu z okazji dorocznej rekonstrukcji bitwy pod Łomiankami. Minister uczestniczył
w mszy polowej na Cmentarzu w Kiełpinie, gdzie
wraz z zebranymi wysłuchał apelu poległych
w nowej postsmoleńskiej formule, a później wyjechał z Łomianek z szablą, którą otrzymał od
burmistrza Dąbrowskiego.
Juliusz Wasilewski

SKARGI NA BURMISTRZA

Radni wywodzący się z Komitetu Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego,
podczas XIX Sesji Rady Miejskiej uznali za bezzasadne skargi na działalność Burmistrza Łomianek przesłane przez Delegaturę Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Zarząd Osiedla Buraków, Organizację NSZZ Solidarność Mazowsze. Decyzja została podjęta na podstawie opinii Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej kierowanej przez radnego Adama Salwowskiego z Komitetu Burmistrza. Radni niezależni wnioskowali o przekazanie
wszystkim radnym pełnej treści skarg, nad którymi mają procedować lub
ich przeczytanie. Wnioski radnych niezależnych zostały odrzucone, a radna Joanna Roszkowska zgłosiła wniosek o zamkniecie dyskusji.
Burmistrz Tomasz Dąbrowski skargi określił jako pomówienia – „My się
musimy tłumaczyć z pomówień, to jest żenujące i przykre”.
/ red.
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EDYCJA # 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI to organizacja pozarządowa, która w swoich działaniach promuje pozytywne spojrzenie na Łomianki, a także
wspiera pomysły i działania integrujące społeczność lokalną naszej Gminy.
Projekty Stowarzyszenia to m.in. Bazar Zabawek Używanych, Planszówkowa
FRAJDA czy organizacja szkoleń dla łomiankowskich NGOsów.

DNI DĄBROWY – Lemon Tree

Projekt ARTystyczne ŁOMIANKI #2016 to pierwsza edycja wystawy
promującej twórców z Łomianek, naszych sąsiadów, którzy w czasie wolnym rozwijają swoje artystyczne zainteresowania i pasje. Jest współfinansowana ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ramach
konkursu dla orgnizacji pozarządowych.
Pierwsza odsłona wystawy odbyła się podczas tegorocznego kilkudniowego wydarzenia jakim były DNI DĄBROWY. Potem wystawę można było oglądać w Centrum Handlowym Auchan Łomianki, które jest partnerem całego
przedsięwięcia. Obecnie plansze, prezentujące malarstwo, rzeźbę, grafikę, ceramikę, instalacje, można oglądać – dzięki uprzejmości dyrekcji placówki – na
ul. Warszawskiej, na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach.
Taką wystawę trzeba było zorganizować, bo w Łomiankach mieszkają ludzie
niebanalni, z pasją i ciekawym pomysłem na życie. Wiedziałem o tym, ale nie
spodziewałem się, że jest ich aż tylu. To duża przyjemność, ale i wyzwanie wybrać
i pokazać skrawek z obszernych zbiorów, które nasi sąsiedzi mają w swoich domach czy pracowniach. Już myślę o kolejnej edycji, bo jest co pokazywać, zwłaszcza, że zgłaszają się nowi twórcy... – mówi Maciek Moraczewski, pomysłodawca
i koordynator projektu ARTystyczne ŁOMIANKI.
Warto zobaczyć czym zajmują się nasi sąsiedzi. Polecamy! O kolejnych lokalizacjach można się dowiedzieć na www.facebook.com/Pracownia.Lomianki.
Twórcy chcący uczestniczyć w kolejnej edycji ARTystycznych Łomianek #2017
mogą się kontaktować mailem: kontakt@pracownialomianki.org lub telefonicznie: 603 299 772.
/bzzz
ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Centrum Handlowe
Auchan Łomianki

PARTNER PROJEKTU:
CENTRUM HANDLOWE AUCHAN ŁOMIANKI

Ulica Warszawska,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach

Masz w domu zabawki, którymi już się nie bawisz? Chcesz kupić fajne zabawki w atrakcyjnej cenie?
Chcesz poznać osoby, które lubią takie same zabawki jak Ty?

ZAPRASZAMY N A SIÓDMY ŁOMIANKOW SKI

B AZ A R Z A B AW E K
U
Y WA N Y C H
20 listopada 2016 r., niedziela, godz. 11.00-14.00, ICDS, wstęp wolny

Ponad 100 stoisk z zabawkami!
Tysiące zabawek w atrakcyjnych cenach!
6

INFORMACJE: www.facebook.com/Pracownia.Lomianki
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Sztafety znowu pobiegły
w Kampinosie

Łomiankowska Grupa Biegowa, która od kilku lat aktywizuje
mieszkańców Łomianek wokół wspólnej pasji jaką jest bieganie,
po raz kolejny zorganizowała bieg – 2 Sztafetowy Bieg w Łomiankach.
Udało się to dzięki zaangażowaniu i pracy własnej członków ŁGB
oraz wsparciu sponsorów.
Bieg wyznaczony był, podobnie jak w zeszłym roku, malowniczymi ścieżkami Puszczy Kampinoskiej. W tym
roku pogoda była mniej życzliwa, niż w roku ubiegłym, ale mimo to nie przeszkodziła w organizacji wydarzenia
i nie odstraszyła chętnych do udziału w nim. Choć to impreza o charakterze lokalnym, przyciągnęła również biegaczy z innych, sąsiednich i dalszych, miejscowości. Liczna grupa biegaczy przyjechała np. z sąsiednich Babic.
Impreza jak i rok temu miała charakter rodzinny, integracyjny i oprócz dobrej zabawy, miała na celu propagowanie tej formy ruchu także wśród najmłodszych. Dlatego zanim wystartowała sztafeta dorosłych, swoje biegi
w czterech kategoriach miały dzieci. W konkurencjach dla dzieci wzięło udział około 150 zawodników w wieku od 4 do 12 lat. Były medale, a dla najszybszych także statuetki i nagrody. Dodatkowo wszystkie dzieci brały
udział w losowaniu upominków.
Bieg dla dorosłych zawodników wystartował, po wcześniejszej rozgrzewce, niewiele po 11.00. Dwuosobowe
drużyny sztafetowe walczyły na dystansie 2 razy po 6 km o najlepszy wynik w wyścigu. Czasy, jak na tak trudny teren, okazały się imponujące. Na mecie każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy, ceramiczny medal, najszybsi
otrzymali drewniane statuetki. Na mecie dla biegaczy serwowano zupę dyniową, przygotowane było również
ognisko, gdzie każdy mógł się rozgrzać i własnoręcznie upiec kiełbaskę.
Miejsca przyznawano w trzech kategoriach: sztafeta kobieca, sztafeta męska i sztafeta mieszana. Na najwyższym podium w kategorii sztafet kobiecych stanęły dwie najszybsze zawodniczki Łomianek – Justyna Kostrzewska i Marta Arbatowska. Trzecie miejsce też zajęły dziewczyny z Łomiankowskiej Grupy Biegowej – Agata
Brzeska i Aneta Zaleska. W sztafecie męskiej trzecie miejsce zajął, znany z szybkości, Mariusz Marszal (kiedyś startujący w całej Polsce w barwach ŁGB) i Wojciech Skory.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i... do zobaczenia za rok.
/AM.
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Chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy organizowali i brali udział w drugiej edycji Sztafetowego Biegu w Łomiankach. W szczególny sposób dziękujemy Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu za udostępnienie Parku,
Centrum Handlowemu Auchan Łomianki, która wsparła nas finansowo, Firmie ASO Citroen Łomianki Włodarski Technic, która umożliwiła pokrycie części kosztów imprezy. Dziękujemy Przedszkolu Kids Story za ufundowanie
pucharów dziecięcych, firmie 6D Energy za napoje izotoniczne i energetyczne, firmie DietBox za pyszną zupę dyniową, której było więcej i tym razem okazało się jeszcze za mało. Dziękujemy firmie Ekopromprodukt, sprzedającej
brykiet za wsparcie finansowe i firmie www.mazoviantravel.pl za sfinansowanie niektórych elementów imprezy, firmom Audyt Legis Biuro Rachunkowe, GIMAT i www.okleimyCibryke.pl za oznaczenia kilometrów na trasie. W
pakietach startowych otrzymaliście koszulki dzięki firmom Krótki Rękawek, Zolina Grota Solna i GIMAT. Dziękujemy firmie Hortex za napoje dla dzieci. Nie można zapomnieć o firmie farmaceutycznej Takeda Pharmaceutical
Company, która ufundowała preparaty SANOSTOL- IMMUNO dla dzieci oraz o Biurze Księgowym PIONIEW, które oprócz nagród sportowych losowanych dla dzieci zapewniło również wsparcie finansowe. Dziękujemy również Klubowi Edukacji ToTu za bezpośrednie wsparcie finansowe, FRAJDA TENNIS CLUB za wsparcie finansowe oraz Nastula Club za ufundowanie nagród dla zwycięzców i kupony do losowania. Podziękowania składamy również Calypso
Fitness za rozgrzewkę i nagrody oraz badania zawodników, a także CrossFit Ursus za nagrody dla zwycięzców. Istotną była również obecność Rehabilitacja Łomianki i TCMED, które prowadziły analizy i badania oraz konsultacje.
Dziękujemy Restauracji JACKS Łomianki za ufundowanie nagród oraz Cukierni Pod Kasztanem za kupony na coś słodkiego. Dziękujemy za obecność i nagrody od Sklepu Biegacza i www.apgol.pl za nagrody dla dzieci i zabawy.
Dziękujemy Piekarni Oskroba Łomianki ul. Warszawska 160 za chleb i Sklepowi Majka - Małgorzata Baumgart za jabłka, kiełbasę i nagrody do losowania oraz drewniane podium. Dziękujemy Wytwórnia Kształtu - Pracownia Ceramiki za przygotowanie medali oraz ogromne podziękowania dla PRACOWNIA.NET za wszystkie projekty graficzne. Dziękujemy Klubowi Sportowemu Ożarowianka za wypożyczenie namiotu za zgodą Gminy Ożarów
Mazowiecki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Łomianki za agregat zasilający. Dziękujemy Niepublicznej Szkole Podstawowej "Moja Szkoła" za poprowadzenie rozgrzewki dla najmłodszych zawodników oraz zorganizowanie
gier zręcznościowych dla dzieci, firmie Broplast-Cukry za słodycze dla dzieci. Nie zapominamy również o naszym partnerze medialnym LOMIANKI.INFO oraz o udostępniającym nam miejsce w Kawiarni Cafe 41.
Czekamy na Was już przy najbliższym biegu o którym dowiecie się już za chwilę…
Łomiankowska Grupa Biegowa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Więcej informacji o Łomiankowskiej Grupie Biegowej szukaj na www.biegwlomiankach.pl

KURS DESKOROLKI
Ruszyły bezpłatne zajęcia, podczas których będzie można nauczyć się jeździć
na desce. Zajęcia prowadzone przez instruktorów z GoSKATE przeznaczone
są dla młodzieży – głównie gimnazjalistów – zarówno tej, która już złapała
skatowego bakcyla i portafi śmigać na deskorolce, jak i dla tej, która dopiero
chciałaby na desce jeździć.
Organizatorzy zapewniają niezbędny sprzęt – deski, kaski, ochraniacze.
Niebawem, podczas treningów, które będą odbywały się dwa razy
w tygodniu w ICDS, ma się pojawić aparatura niezbędna do robienia tricków.
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc dla chcących rozpocząć naukę,
bądź doskonalić technikę jazdy na deskorolce. Polecamy!

/// ZAPISY: www.goskate.pl
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SYNDYK SPRZEDA W TRYBIE PRZETARGU ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI:
PRAWO WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
o pow. gruntu 1952 m2 i pow. zabudowy 874 m2
położonej w Kiełpinie Poduchownym gminie Łomianki,

PRAWO WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
o pow. 2565 m2,
położonej w Cybulicach Dużych w gminie Czosnów,

dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa
X Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą za nr WA4M/00055473/1
wraz z wyposażeniem tej nieruchomości w postaci elektrowciągu towarowego.

dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą za nr WA1N/00049407/3

1. Opis przedmiotu sprzedaży: nieruchomość stanowi grunt będący przedmiotem
prawa własności stanowiący działki o nr ew. 47/75 i 47/76 z obrębu Cybulice Duże
o pow. 2565 m2. Grunt niezabudowany, płaski, nieogrodzony, o korzystnym dla
możliwości zagospodarowania regularnym kształcie prostokąta, położony w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 579. Możliwość zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, grunt posiada dostęp do mediów, brak przyłączy na działkach.
2. Cena wywoławcza: 99.000,00 zł brutto (80.487,81 zł + należny podatek VAT 23%)
3. Wadium4): 10.000,00 zł do dnia 5 grudnia 2016 r. włącznie
4. Termin otwarcia ofert6): 8 grudnia 2016 r. godz.. 13:00 sala 119
Warunki przetargu:

Obiekt: ul. Warszawska 380, Łomianki

1. Opis przedmiotu sprzedaży: nieruchomość biurowo-magazynowa o charakterze
handlowo-usługowym, położona w atrakcyjnym punkcie komunikacyjnym. Dostęp do
nieruchomości od strony ul. Warszawskiej i od ul. Ogrodowej. Utwardzenie terenu kostką
brukową, dwie bramy wjazdowe, plac manewrowy. Budynek dwukondygnacyjny, posiada udogodnienia w zakresie przyjmowania i obsługi samochodów osobowych i ciężarowych. Kubatura 4.474,00 m3. Dobry stan techniczny i standard obiektu. Wyposażenie
w postaci elektrowciągu zlokalizowanego w części magazynowej.
2. Cena wywoławcza: 2.499.000,00 brutto (2.031.707,32 zł + należny podatek VAT 23%)
3. Wadium4): 250.000,00 zł do dnia 5 grudnia 2016 r. włącznie
4. Termin otwarcia ofert6): 8 grudnia 2016 r. godz. 12:00 sala 119

PRAWO WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
o pow. 2200 m2,
położonej w Cybulicach Małych w gminie Czosnów,
dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą za nr WA1N/00036204/6

REKLAMA

1. Opis nieruchomości: nieruchomość stanowi grunt będący przedmiotem prawa własności stanowiący działkę o nr ew. 162 z obrębu Cybulice Małe o pow. 2200 m2. Grunt niezabudowany, płaski, nieogrodzony, o korzystnym dla możliwości zagospodarowania regularnym kształcie prostokąta, położony w sąsiedztwie drogi powiatowej nr 579. Możliwość
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, grunt posiada dostęp do mediów.
2. Cena wywoławcza: 115.000,00 zł brutto (93.495,94 zł + należny podatek VAT 23%)
3. Wadium4): 11.500,00 zł do dnia 5 grudnia 2016 r. włącznie
4. Termin otwarcia ofert6): 8 grudnia 2016 r. godz.. 12:30 sala 119

1) Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.
2) Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniami z dnia 18 października 2016 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym
regulaminem dla każdej z wymienionych nieruchomości, stanowiącym integralną
część obwieszczenia. Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru,
zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi
przedmiotu sprzedaży.
3) Termin składania ofert: Oferty należy składać w terminie do 5 grudnia 2016 r. włącznie osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie
przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres
tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
4) Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu odpowiedniej nieruchomości, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień
jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
5) Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej
przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 10.00 - 16.00, Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
6) Termin otwarcia ofert: Na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych,
a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin
sprzedaży.
7) Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia,
względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia
i regulaminu.

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

Szampańska zabawa od godz. 2000
z zespołem SAX (www.zespolsax.pl)
przy wyśmienitym jedzeniu!
MENU SYLWESTROWE:
15 rodzajów zimnych przekąsek
6 dań na gorąco
z stół wiejski, tradycyjny
z owoce i domowe ciasta
z napoje zimne i gorące
z noworoczna lampka szampana dla każdego
z dla każdej pary butelka 0,75 wina lub 0,5 l. wódki
z
z

REZERWACJE I PŁATNOŚCI:

wpłata do 5.XII − 440, później 540 zł/para
PROMOCJA: Bal Sylwestrowy + pokój 2−osobowy
− wpłata do 5.XII − 540, później 640 zł/para

PARKING GRATIS

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

– ZAPIEKANKI
– KEBAB – OBIADY

REKLAMA

KURCZAK Z ROŻNA

REKLAMA

SPRZEDAM działki rekreacyjne (3000-35000 m2)
nad jeziorem Mielno, w miejscowości Mielno,
gmina Grunwald – tel. 697-442-022
PRACA
Firma sprzątająca zatrudni osoby do sprzątania
sklepu odzieżowego w CH Auchan Łomianki.
Praca w godzinach porannych. Tel. 799-015-320
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
OCIEPLENIA BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, malowanie i odnawianie budynków, renowacja, gwarancja
długoterminowa – tel. 517-673-324
Remonty, glazura, ścianki • Doświadczenie
• SOLIDNIE – tel. 600-213-002
HYDROIZOLACJE tarasów, budynków, fundamentów, piwnic. Gwarancja długoterminowa.
789-262-387
Rolety, żaluzje – wyrób, montaż, warsztat.
ul. Poziomkowa 20, tel. 22 751 19 58
OCIEPLENIA – RENOWACJE – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI – 513-123-894
WODA-STOP izolacje, hydroizolacje, iniekcje –
gwarancja – 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek –
509-972-412
RÓŻNE
Sprzedam prasy mimośrodowe 15 t, 7 t –
tel. 605-742-357, 22 751-11-07
Sprzedam tanio 1000 zł maszyny krawieckie, mało
uzywane, overlock, Yamato czeska. 515 687 710

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, 22 751-88-74
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
Stomatologia – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. Implanty – PROMOCJE –
tel. 538-495-020
NIERUCHOMOŚCI
WYNAJMĘ lokal 40 m2 przy ul. Warszawskiej –
tel. 605-435-717
Sprzedam mieszkanie na osiedlu Tęcza w Łomiankach w dobrej cenie – tel. 697-076-676

www. Kurczak z Rozna Lomianki . pl
REKLAMA

REKLAMA
ZA GROSZE
tylko na portalu

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.

REKLAMA

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

REKLAMA

ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772

REKLAMA

LOMIANKI.INFO

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW DLA FIRM
DRUK CYFROWY
KUBKI Z NADRUKIEM

REKLAMA

DARMOWA REKLAMA
NA WWW.LOMIANKI.INFO

USàUGI OGRODNICZE

projektowanie doradztwo prace ogrodnicze wyposażenie

REKLAMA

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

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

www.pracownia.net

Podaruj bliskim

wyjątkowy prezent!

Oryginalny kalendarz

z Twoimi zdjęciami

Galeria gotowych pomysłów

różne formaty, kolory, wzory

Twoje indywidualne daty

urodziny, imieniny, rocznice

1. Wybierz wzór, format, kolorystykę
2. Prześlij swoje zdjęcia i daty, które chcesz wyróżnić
3. Zaakceptuj projekt
4. Czekaj na swój niepowtarzalny kalendarz
DOSTAWA GRATIS NA TERENIE ŁOMIANEK

ZAPYTAJ O KALENDARZE DLA FIRM

POMYŚL O PREZENTACH ŚWIĄTECZNYCH JUŻ DZIŚ!
ZAMAWIAJĄC KALENDARZ DO KOŃCA LISTOPADA – DOSTANIESZ ŚWIĄTECZNY KUBEK

www.pracownia.net

tel. 605 599 603

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

