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BEZPIECZNIE?
Przedstawiono statystyki,
zaprezentowano założenia Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz
aplikacji Moja Komenda...
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POJAZD SZYNOWY
Codzienna gehenna mieszkańców
z dojazdem do Warszawy sprawia,
że wszystkie (nawet oderwane
od realiów) pomysły trafiają na
podatny grunt...
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SPÓR O GRZYBOWĄ
Oby tym razem
rozwiązania siłowe
zostały zastąpione
zwykłą rozmową,
opartą na rzetelnej
dokumentacji...

MOŻNA? MOŻNA!
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REKLAMA

ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA KOLEJNY RAZ UDOWODNIŁA, ŻE DZIĘKI ZAANGAŻOWANIU PASJONATÓW
I POMOCY LOKALNYCH SPONSORÓW MOŻNA ZORGANIZOWAĆ CIEKAWĄ IMPREZĘ SPORTOWĄ...

Kochasz modę? My kochamy!
Zapraszamy na stylowe zakupy

do Butiku

.

Polskie i włoskie marki, niepowtarzalne kolekcje, atrakcyjne ceny.
Galeria Łomianki, Brukowa 25, tel. 664716868, facebook.com/butikanula
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Druga edycja wystawy
ARTystyczne ŁOMIANKI

JESIEN przyjemne zakupy PRASA 246 x 150.indd 1

W najbliższych dniach twórczość mieszkańców Łomianek
będzie wystawiona w GALERII ŁOMIANKI przy ulicy Brukowej.
Projekt ARTystyczne ŁOMIANKI to druga edycja wystawy zorganizowanej przez
Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI, promującej twórców z Łomianek, naszych
sąsiadów, którzy w czasie wolnym rozwijają swoje artystyczne zainteresowania i pasje.
Swoją twórczością postanowiły się podzielić z mieszkańcami Łomianek zarówo osoby bardzo młode, jak i seniorzy. Najmłodsza artystka ma niespełna 15 lat, najstarsza
ponad 90. W wystawie udział wzięli: Aleksandra Terko-Bieńko, Beata Wierzbicka-Kopytko, Maria Etienne, Ewa Krajewska, Ewa Pustoła, Jan Herburt-Heybowicz,
Jerzy Woropiński, Joanna Serkis-Pasadyn, Katarzyna Kućkowska, Lech Michałowski, Magdalena Pichalska, Marina Bykonya, Maja Czepulis, Marianna Romańska, Tomasz Sienicki, Urszula Ciołek.
Wystawę można było już zobaczyć podczas Dni Dąbrowy Zachodniej oraz podczas
pikniku w Dąbrowie Leśnej. Informacji o kolejnych odsłonach wystawy szukajcie na
Facebook/Pracownia.Lomianki. Serdecznie zapraszamy! Warto zobaczyć jaką twórczością zajmują się nasi sąsiedzi!
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.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

20.10.2017 14:39

RESTAURACJA
KONCERTY
STEFSKI & HUTCH

10 LISTOPADA, G. 20.00
Łączy muzykę alternatywną (indierock) i klasyczne piosenki rockowe
z dziwnymi pomysłami różnego
pochodzenia.

THE WHO IS...

17 LISTOPADA, G. 20.00
Zapraszamy na taneczny wieczór w rytmie rock&rolla!
Od Czerwonych Gitar, po AC/DC.

MARYSIA & FRIENDS

24 LISTOPADA, G. 20.00
Weterani sceny blues-rockowej zapraszają
na podróż w czasie. Czyli oprócz własnych
kompozycji usłyszymy wiele standardów.

JEMDŻEM

1 GRUDNIA, G. 20.00
Zespół Dżem znamy wszyscy...
Whisky, Paw, Wehikuł czasu, to tytuły
utworów, które na pewno usłyszymy
w ten wieczór.

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

MIESIĘCZNIK

Redakcja: Maciek Moraczewski. Kontakt z redakcją: tel. 603 299 772, redakcja@lomianki.info
Reklama: reklama@lomianki.info, tel. 603 299 772 Wydawca: M2Media, Łomianki, ul. Szkolna 32, Nakład: 7000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega
sobie również prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

i

PAR

Na lokalnej mapie zawodów biegowych już stałe miejsce ma jesienny bieg przebiegający
ścieżkami leśnymi Kampinoskiego Parku Narodowego, którego organizatorem jest
ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA, od niedawna także stowarzyszenie o tej samej nazwie.

TRZECI SZTAFETOWY
BIEG W ŁOMIANKACH
7 października 2017 r. odbyła się trzecia edycja
SZTAFETOWEGO BIEGU W ŁOMIANKACH – imprezy biegowej, która co roku przyciąga całe rodziny lubiące aktywnie spędzać czas. Podobnie było
w tym roku, na frekwencję nie można było narzekać. Leśna polana na skraju Kampinoskiego Parku
Narodwego wypełniła się zawodnikami i kibicami.
BIEG GŁÓWNY imprezy to tradycyjnie dwuosobowa sztafeta na dystansie 2 x 6 km. W tym roku na
starcie stanęło prawie 100 par w trzech kategoriach
(kobiece, męskie i mieszane). Nie zawiedli lokalni,
łomiankowscy biegacze, ale nie zabrakło też gości
z innych miejscowości. Na starcie było bardzo kolorowo i różnorodnie! Uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe koszulki, medale, a zwycięzcy w każdej z kategorii drewniane (jak to w biegu leśnym) puchary.
Miejsca na podium, obok łomiankowskich biegaczy: Anety Zaleskiej i Agaty Brzeskiej (ŁGB) oraz

Marty Arbatowskiej i Michała Matuszewskiego (ORT), zajęli zawodnicy ze Skierniewic, Starych Babic, Warszawy, Izabelina.
Mimo ostrej rywalizacji zeszłoroczny rekord
trasy nie został pobity, ale nieoficjalnie wiemy, że... za rok ma on być rozpracowany
przez biegaczy z Łomianek :)
Dodatkowo zorganizowano BIEGI DLA
DZIECI, które z roku na rok cieszą się coraz
większą popularnością. Najmłodsi rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych. Dla
zwycięzców były puchary i nagrody, a każdy młody uczestnik zawodów otrzymał pamiątkowy medal.
Najzabawniejsze w takich zawodach jest
to, że najmłodsi traktują je jak zabawę, możliwość robienia tego co naturalne – biegania. W przeciwieństwie do rodziców, którzy
niejednokrotnie tak się napinają
kibicując swoim pociechom, że to
oni kończą bieg z tętnem wyższym
niż maluch, który właśnie przebiegł
1000 metrów :)

7 PAŹDZIERNIKA 2017
TRZECI SZTAFETOWY

BIEG W ŁOMIANKACH
Tradycyjnie po biegu zawodnicy
mogli ogrzać się przy ognisku i posilić
pyszną, jesienną, pomarańczową zupą dyniową oraz samodzielnie upieczonymi nad ogniem kiełbaskami.
Każdy biegacz (i duży i mały) otrzymał w pakiecie zestaw witamin –
idealny prezent na rozpoczynający
się jesienny sezon. Ponadto dla najmłodszych przygotowano konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami, a dla starszych profesjonalny masaż.
Imprezę zorganizowała ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA wspólDĄBROWA LEŚNA
- ŁOMIANKI
nymi siłami,
pracą własnych rąk członkiń
i członków
grupy i stowarzyszenia oraz
parking - polana
rekreacyjna
dzięki życzliwości i przy pomocy środków
ul. Wiślana / Kampinoska
finansowych pozyskanych od lokalnych
sponsorów. Zorganizowanie takiej imprezy
udowadnia, że dzięki pasji i determinacji

SZTAFETA
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
2 x 6 km

DWUOSOBOWA

+ BIEG PRZEŁAJOWY DLA DZIECI

info i zapisy:
PARTNERZY IMPREZY:

wspólnie można wiele zdziałać. Organizatorzy zapraszają już za 11 miesięcy – 6 października 2018
roku – na kolejną edycję SZTAFETOWEGO BIEGU
W ŁOMIANKACH. Warto sobie ten termin wpisać
w kalendarz imprez obowiązkowych.
AM.

www.biegwlomiankach.pl
www.polmotauto.pl

SKLEP MAJKA
Małgorzata Baumgart

Terminy treningów i aktualności ŁGB:
www.biegwlomiankach.pl oraz FB / biegwlomiankach
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A TY... CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE?

W spotkaniu z mieszkańcami Łomianek z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć
na nie wpływ”, które odbyło się 30 października uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji dla PWZ – nadkomisarz Tomasz Sapiński, Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach
– podkomisarz Arkadiusz Mikołajewski, Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach – Jarosław Moskalenko oraz dzielnicowi z terenu gminy Łomianki – sierż. Łukasz Wudecki, st. asp. Marcin Ohirko i st.
sierż. Bartłomiej Budnicki. Na spotkaniu nie pojawił się nikt z Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
Debata miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społecznych w zakresie poprawy bezpieczeństwa, umożliwiając jednocześnie wymianę informacji z mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu będą mogły zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania – informuje
KPP w Starych Babicach.
Przedstawiono statystyki, zaprezentowano założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
oraz aplikacji mobilnej Moja Komenda. Po krótkiej prezentacji głos zabrali skromnie reprezentowani (kilka osób) mieszkańcy. Pytano
Skala przestępczości na terenie gminy Łomianki
o stan zatrudnienia w łomiankowskim
Komisariacie Policji, zgłaszano (nieKategoria przestępstwa
2015 2016 2017
(I-IX)
jednokrotnie bardzo dosadnie formułowane) krytyczne uwagi do działań
Razem rozboje
3
1
zarówno łomiankowskiej Policji, jak
Razem kradzież cudzej rzeczy 126
98
81
i Straży Miejskiej. Funkcjonariusze obieKradzież
samochodu
3
6
7
cali przyjrzeć się zgłaszanym tematom.
Zaprosili również zgłaszających probleKradzież z włamaniem
80
53
53
my do kontaktu osobistego.
Uszkodzenie rzeczy
30
14
16
Zapraszamy też do obejrzenia zaUszczerbek na zdrowiu
4
4
1
pisu video spotkania dostęnego na
portalu www.LOMIANKI.INFO

Komendant Komisariatu Policji w Łomiankach,
podkom. Arkadiusz Mikołajewski

ŁOMIANKI.INFO: Ilu funkcjonariuszy obecnie pracuje w Komisariacie
Policji w Łomiankach? Czy są podejmowane jakieś działania mające na
celu zwiększenie liczby dzielnicowych,
których jest tylko trzech?
Komendant Komisariatu Policji
w Łomiankach, podkom. Arkadiusz
Mikołajewski: Obecnie służbę pełni
dwudziestu ośmiu funkcjonariuszy oraz
jeden pracownik cywilny obsługujący sekretariat. W skład struktury komisariatu
wchodzą trzy stanowiska kierownicze,
całodobowa służba dyżurna, zespół kryminalny, ogniwo patrolowo-interwencyjne oraz trzech dzielnicowych.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że
Komendant Powiatowy Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego
mł. insp. Tomasz Dałek zwiększył stan
osobowy ogniwa patrolowo-interwencyjnego o jeden etat. Ponadto w ramach
prowadzonych ustaleń z samorządem
i wypracowanych na kanwie wzajemnej

Bójka i pobicie
współpracy uzgodnień w chwili
obecnej trwają czynności zmierzające do podpisania porozumienia pomiędzy Komendantem
Stołecznym Policji a Burmistrzem
Łomianek w zakresie sfinansowania jednego etatu cywilnego, co
usprawni pracę komisariatu oraz
dwóch etatów dzielnicowych,
co z kolei pozwoli na zwiększenie kontaktu ze społeczeństwem
dzielnicowego, zgodnie z założeniami programu MSWiA „Dzielnicowy
Bliżej Nas”.
Podczas spotkania w Łomiankach
podkreślano znaczenie i innowacyjność tzw. Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa... Jak to działa w Łomiankach?
1 lipca 2016 roku na terenie powiatu warszawskiego zachodniego, a więc
i gminy Łomianki, rozpoczął się pilotażowy program „Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa” (KMZB), który następnie
po kilku miesiącach swoim zasięgiem objął całą Polskę.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem interaktywnym, które pozwala na jeszcze
skuteczniejsze działania Policji. Funkcjonuje jako platforma wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy Policją
a społecznością lokalną. Narzędzie to
umożliwia zaznaczenie wybranej z listy
kategorii przestępstw i wykroczeń tych

2

2

2

Skala przestępczości na terenie gminy Łomianki
533
393

396

350

278

2015 r.

2016 r.

255

2017 r. (I-IX)

przestępstwa ogółem
przestępstwa o charakterze kryminalnym

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym
na terenie gminy Łomianki
317
241

197

16 16

1

2015 r.

10

2016 r.

liczba kolizji drogowych
liczba wypadków

zagrożeń, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.
Ponadto KMZB odzwierciedla zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane
przez służby.
Nadmieniam, że każde ze zgłoszeń jest
weryfikowane i wywoła odpowiednią reakcję Policji. Należy zaznaczyć, iż strona
nie służy do zgłaszania pilnej interwencji
Policji, w tego typu przypadkach należy
korzystać z numerów alarmowych 112
lub 997. Od momentu uruchomienia
KMZB na terenie gminy Łomianki zostało zgłoszonych 85 zagrożeń, z czego 14
zostało potwierdzonych.

Bezpośredni link do KMZB
znajdziesz na WWW.LOMIANKI.INFO
Jesienią i zimą często wzrasta liczba włamań i innych zdarzeń np. drogowych. Jakieś rady dla czytelników
LOMIANKI.INFO?
W związku z zagrożeniami przestępczością w okresie jesienno-zimowym
pragnę przekazać mieszkańcom kilka
rad, jak się przed nimi uchronić.
Jedną z podstawowych form zabezpieczenia mienia jest zamykanie wszystkich zamków, zabezpieczenie okien,
włączanie alarmu, zwracanie uwagi na
kręcące się nieznane osoby w okolicy. Zawsze po zmroku należy zaciągać żaluzje
lub zasłony, aby wnętrze mieszkania nie
było widoczne z zewnątrz.

7

4

6

4

2

2017 r. (I-IX)

liczba rannych
liczba zabitych

Kolejnym sposobem jest poproszenie
rodziny, sąsiada lub znajomych, aby doglądali domu, szczególnie podczas naszej dłuższej nieobecności oraz usuwali
korespondencję ze skrzynki, a wieczorami zapalali światło.
Ponadto sfotografowanie i oznaczenie kosztowności umożliwia w przypadku ich utraty łatwiejszą identyfikację.
Okres jesienno-zimowy to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. W trosce o bezpieczeństwo
policjanci cyklicznie prowadzą różnorodne działania ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa na drogach w tym
okresie. Jednym z elementów, który
w dużej mierze wpływa na bezpieczeństwo jest zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o własną widoczność dla
innych użytkowników dróg. Używanie
kamizelek i elementów odblaskowych
w dużym stopniu poprawia widoczność
i daje kierowcom cenny czas na podjęcie
prawidłowej reakcji.
Zalecane jest także, by sprawdzić stan
ogumienia w użytkowanym pojeździe
i oświetlenie pojazdu.
Ważne, aby w okresie jesienno-zimowym kierowcy zmienili technikę jazdy.
Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego
odstępu od poprzedzającego pojazdu
to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków. Należy pamiętać, że prędkość
dopuszczalna nie zawsze oznacza
prędkość BEZPIECZNĄ.

SONDA INTERNETOWA CZY W ŁOMIANKACH CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNIE? | TAK | RACZEJ TAK | RACZEJ NIE | NIE ODPOWIEDZ NA WWW.LOMIANKI.INFO
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NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA
„POJAZDU SZYNOWEGO” DO ŁOMIANEK
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Gdy w łomiankowskim dyskursie publicznym pojawia się sprawa alternatywnego – w stosunku do transportu
samochodowego – połączenia z Warszawą, to znaczy, że zbliżają się wybory samorządowe. Tak jest od wielu lat.
Pewnie nie wszyscy wiedzą, że były czasy, gdy można było w Łomiankach wsiąść do pociągu i po 27 minutach
wysiąść na dworcu Warszawa-Gdańska.
Codzienna gehenna mieszkańców Łomianek z dojazdem do
Warszawy sprawia, że wszystkie
(nawet oderwane od realiów) pomysły na skrócenie czasu dotarcia do stolicy trafiają na podatny
grunt. Wiedzą o tym lokalni politycy, dlatego co cztery lata, przed
każdymi wyborami, sprawa „pojazdu szynowego” do Łomianek
staje się przedmiotem wyborczej kampanii, różnego rodzaju
obietnic oraz socjotechnicznych
manipulacji.
PRZEDŁUŻENIE METRA
Już przed wyborami w 2006 r.
ówczesny burmistrz, Łucjan Sokołowski, walczący o reelekcję, zapowiadał przedłużenie linii metra
do Łomianek w postaci „połączenia szynowego”. Był to pomysł utopijny, szczególnie, że w tym czasie
warszawskie metro jeszcze nie dotarło nawet do Młocin, a druga linia
w obrębie Warszawy była dopiero
w planach. Mieszkańcy Łomianek
najwyraźniej nie uwierzyli, że Łucjan Sokołowski jest w stanie zrealizować swój projekt, znaleźć pieniądze na jego sfinansowanie i nie
wybrali go na kolejną kadencję.
W 2010 r. pojazd szynowy wjechał znowu do programów komitetów wyborczych kandydujących
na burmistrza – Jana Grądzkiego
i Tomasza Dąbrowskiego. W ówczesnych dyskusjach pojawiały się
różne pomysły – pojazd szynowy
(w postaci metra/pociągu/tramwaju) miał mknąć albo po wale wiślanym, albo ulicą Warszawską,
albo pasem zieleni dzielącym
jezdnie Kolejowej/Pułkowej. Niektórzy optowali za przedłużeniem
metra do parkingu Auchan, którego budowa właśnie ruszała.
GDZIE BĘDĄ PRZYSTANKI?
Na miesiąc przed wyborami samorządowymi w 2014 r. nad ulicą Warszawską, przy wjeździe do
Łomianek pojawił się duży baner
z zaproszeniem na konsultacje
społeczne w sprawie przebiegu
linii tramwajowej Warszawa-Łomianki. Podczas tego spotkania
przedstawiono zrealizowaną na

zlecenie burmistrza Dąbrowskiego koncepcję przebiegu
łomiankowskiego tramwaju. Sami jej autorzy (zresztą bez większych doświadczeń w tego typu
projektach), dystansując się od
swojej pracy, zastrzegli, że „niniejsza analiza uwzględnia instrukcje
oraz wskazówki Klienta i w związku z tym nie jest przeznaczona
dla osób trzecich” oraz dodawali:
„Zrzekamy się odpowiedzialności
z tytułu używania niniejszego opracowania przez osoby trzecie”.
Ale przecież chodziło o zrobienie
na mieszkańcach wrażenia, że
w sprawie tramwaju do Łomianek prace są tak zaawansowane,
że rozważa się już szczegółowe
rozwiązania dotyczące lokalizacji
przystanków, pokazanie oddziałujących na wyobraźnię wizualizacji.
Oczywiście po wyborach sprawa tramwaju ucichła. A patrząc na
obecną modernizację ul. Warszawskiej trzeba chyba uznać, że zaproponowanego wówczas wariantu
przebiegu linii tramwajowej tą ulicą
chyba nikt poważnie nie traktuje.
Zbliżają się kolejne wybory
samorządowe. Dyskusje o tramwaju do Łomianek już zaczęły się
pojawiać. Ciekawe, jaką tym razem
przyjmą formę.
POCIĄG DO ŁOMIANEK
JUŻ BYŁ
Warto przy okazji wspomnieć, że
w roku 1929 uruchomiono prywatną Kolej Młocińską z trasą
Warszawa-Gdańska – Łomianki – Palmiry. Miała ona zapewnić
szybkie i wygodne połączenie dla
mieszkańców planowanych miast-ogrodów Młociny i Dąbrowa Leśna
oraz do składów wojskowych w Palmirach. Kasa i poczekalnia były
przy ul. Felińskiego w Warszawie.
Trasa pociągu prowadziła z Dworca Gdańskiego wzdłuż dzisiejszej
ul. Jana Pawla II, później Broniewskiego, terenem dzisiejszych Sadów Żoliborskich, zbliżała się do
ul. Marymonckiej na wysokości ul.
Smoleńskiego, przez Młociny przebiegała wzdłuż ul. Balaton, dalej
obecnym Starym Torem, a następnie śladem obecnej ul. Kolejowej.

W Łomiankach przystanki były na
wysokości ul. Pancerz oraz Wiślanej. Jak podają historycy kolejnictwa, linia miała być zasilana trakcją
elektryczną, ale nie udało się tego
zrealizować. Skład towarowo-osobowy ciągnęły więc parowozy.
Początkowo osiem razy dziennie,
później (ze względu na brak pasażerów) rzadziej. Ruch pasażerski
zamierał, głównie jechały wagony
towarowe. Ambitny projekt budowy miasta-ogrodu w Dąbrowie (na
wzór Podkowy Leśnej) nie wypalił.
Tereny te nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem bogatych mieszkańców Warszawy,
później wybuchła wojna. W rozkładzie jazdy pociągów z 1939 r. linia
pasażerska do Łomianek w ogóle
nie była już wymieniona, co oznacza, że pociągi wcale nie kursowały. W 1943 r. linia została w dużym
stopniu rozebrana przez Niemców.
Po wojnie nie widziano potrzeby
i opłacalności odbudowy oraz
utrzymywania linii kolejowej
prowadzącej do słabo wówczas
zaludnionych Łomianek. Tym bardziej, że tereny, przez które przebiegała w Warszawie, zostały przeznaczone pod budowę dużych osiedli
mieszkaniowych. Trudno sobie wyobrazić pozostawienie w ich środku
torowiska prowadzącego do niewielkiej podwarszawskiej wsi.
Pozostałością po Kolei Młocińskiej są nazwy ulic Stary Tor oraz
Kolejowa, którą zresztą wytyczono
śladem dawnego torowiska.
LEPIEJ MYŚLEĆ RACJONALNIE
Przedwojenny pociąg do Łomianek z punktu widzenia opłacalności

i racjonalności okazał się przedsięwzięciem zupełnie chybionym.
Dziś – wobec rozwoju budownictwa mieszkaniowego wzdłuż trasy
S7 – „pojazd szynowy” obsługujący
te tereny miałby perspektywicznie
uzasadnienie ekologiczne i cywilizacyjne. Czy są na to jakiekolwiek
szanse? Na razie to jedynie mrzonki. Pomijając trudne do rozwiązania
kwestie przebiegu takiej linii tramwajowej, jej opłacalności i faktycznej dostępności dla mieszkańców,
pozostaje sprawa pieniędzy. Koszt
samej budowy linii tramwajowej
do Łomianek i taboru to w przybliżeniu pewnie równowartość
trzech rocznych budżetów naszego miasta. Z jakiego powodu
ktoś inny (kto?) miałby za wygodę
mieszkańców Łomianek zapłacić?
Próbowano forsować koncepcję
budowy szybkiej kolei do lotniska
w Modlinie (która miałaby przystanek w Łomiankach), ale przecież
z Dworca Gdańskiego już teraz co
godzinę wyrusza pociąg do Modlina, tyle że jedzie po przeciwnej
stronie Wisły. Dlaczego ktoś miałby finansować budowę drugiej
linii kolejowej do małego lotniska,
szczególnie gdy ta już istniejąca nie
cieszy się zbyt dużą popularnością?
A zatem, zamiast pozyskiwać
wyborców wizją tramwaju, skupmy się głównie na racjonalnych
działaniach typu buspas, budowa wiaduktu przy ul. Wójcickiego, przebudowa węzła drogowego na Młocinach i przy moście
Skłodowskiej, rozpoczęcie realizacji drugiego wylotu drogowego z Warszawy (trasa S7).
Juliusz Wasilewski
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ŁOMIANKOWSKI ALARM SMOGOWY S
Co roku zanieczyszczone powietrze przyczynia się do ponad 400 tysięcy przedwczesnych zgonów w Europie, z czego prawie 50 tysięcy odnotowujemy w Polsce. Dla lepszego zobrazowania wyobraźcie sobie, że dwa miasta wielkości Łomianek co roku znikają z mapy Polski! Trudno nie zgodzić się, że to realny problem...
Wbrew temu, co w pierwszej kolejności
przychodzi na myśl – przemysł, transport
kołowy, scentralizowane ciepłownictwo
czy energetyka – największym problemem tak naprawdę jesteśmy my sami,
czyli ogrzewanie indywidualne i tzw. niska
emisja. Kocioł węglowy – niezależnie automatyczny czy zasypowy – w ciągu sezonu
grzewczego potrafi bez większego problemu wyemitować do atmosfery ponad
20 kg pyłu zawieszonego (PM 2.5 i PM 10),
choć zdarzają się i takie, które emitują go
nawet 5 razy więcej. Palenie śmieci, co niestety nie jest sytuacją odosobnioną, wiąże
się z kolei z emisją wielu niezwykle szkodliwych substancji, które zajmują wysokie
pozycje na liście czynników chorobotwórczych, w tym będących bezpośrednią
przyczyną raka. Żeby nadać temu zjawisku
wymiar policzalny ekonomicznie należy
wspomnieć, że całkowity koszt ponoszony
z powodu zanieczyszczonego powietrza

na wydatki na służbę zdrowia, absencje
i przedwczesne zgony szacowany jest na
niemal 40 miliardów dolarów rocznie, co
plasuje nas w ścisłej europejskiej czołówce.
Naszym wspólnym obowiązkiem wobec nasilającego się problemu jest zdanie
sobie sprawy, że zmiany należy zacząć
od siebie, że nie możemy dłużej rozgrzeszać naszego niedbalstwa czy pozornej
oszczędności faktem „że inni też tak robią”. Dość. Zdajmy sobie w końcu sprawę,
że być może nie my, ale nasze dzieci będą
beneficjentami bądź ofiarami naszych
dzisiejszych decyzji. Zróbmy co w naszej
mocy, żeby nie trzeba było zastanawiać się
czy można wyjść na spacer czy lepiej zostać w domu. Zacznijmy od zwymiarowania skali zjawiska przez monitoring jakości
powietrza, wspierajmy lokalne władze, aby
na podstawie zebranych danych wprowadziły dopłaty do wymian kotłów, a dla najbardziej potrzebujących dopłaty do paliw

przyjaznych dla środowiska. Wspierajmy
rozwój i używajmy komunikacji publicznej oraz ekologicznych form transportu.
Zadbajmy o ocieplenie naszych domów
i grzejmy ekologicznie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu z Łomiankowskim Alarmem Smogowym na Facebooku. Pamiętajcie, że to od nas samych zależy czym
będziemy oddychać my i nasze dzieci.
Z OSTATNIEJ CHWILI: 25.10 dostaliśmy
z Wydziału Ochrony Środowiska Gminy
Łomianki informację o podpisaniu umowy na instalację systemu czujników jakości powietrza z firmą Airly. Nasze wspólne
starania nie poszły więc na marne i robimy
właśnie pierwszy poważny krok w kierunku poprawy jakości naszego powietrza!
Rafał Piotrowski

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > www.facebook.com/smoglomianki

NOWE PRZEDSZKOLA

"eŁką"

TYLKO LOKALNIE?

PREZENTACJA KONCEPCJI– RUSZA KAMPANIA WYBORCZA

Przedszkole przy ul. Szczęśliwej, które w założeniach zastąpi przedszkole przy
ul. Szpitalnej (róg Warszawskiej), gdzie planuje się budowę ratusza, ma powstać na
działce o powierzchni 3600 m2, budynek ma mieć trzy kondygnacje. Placówka będzie mogła przyjąć 200 przedszkolaków. W budynku jest też planowana świetlica
dla seniorów, a wokół dwa place zabaw i parkingi.

O włączeniu Gminy Łomianki do pierwszej strefy biletowej warszawskiej komunikacji miejskiej mówi się już od jakiegoś czasu.
Czy nastąpi to z dniem 1 stycznia przyszłego roku?
Na takim rozwiązaniu skorzystają wszyscy. Warszawie zależy, by ograniczyć ruch samochodów w stolicy, a mieszkańcom gmin ją okalających, by bilety i ich ceny były
ujednolicone z tymi, które obowiązują w komunikacji warszawskiej.
Z tego co wiem są prowadzone rozmowy z innymi podwarszawskimi miejscowościami,
aby strafa pierwsza się rozszerzała tak, by zachęcać mieszkańców do przesiadania się do
komunikacji miejskiej. Ceny biletów będą warszawskie i będą zgodne z taryfikatorem warszawskim – mówił Piotr Rusiecki podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej.
Wiceburmistrz wyraził nadzieję, że wszystkie formalności uda się załatwić do końca listopada tak, aby od 1 stycznia pierwsza strefa mogła zostać wprowadzona
w Łomiankach, co więże się też ze zmianami numeracji autobusów na numerację
zgodną z tą obowiązującą w Warszawie.
Komunikacja wewnętrzna będzie wyłączona z porozumienia z Warszawą, więc bedziemy
mieli na nią wpływ. Spółka Komunikacja Miejska Łomianki pozostanie w 100% spółką
gminną, tu się nic nie zmiania – zapewnia Rusiecki.
Urząd zaprasza mieszkańców na spotkanie 16 listopada 2017 r. o godzinie 17.00
do ICDS przy ul. Staszica 2, gdzie zostaną omówione szczegóły planowanych
zmian oraz organizacji ruchu komunikacji wewnętrznej w Łomiankach – m.in.
autobusów szkolnych czy linii ŁD.

Szczegóły na portalu www.LOMIANKI.INFO
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Przedszkole przy ul. Piaskowej w Dąbrowie zgodnie z założeniami będzie mogło
przyjąć nawet 150 dzieci. Powierzchnia działki, na której powstanie, wynosi około
3200 m2. W obrębie nowej placówki powstaną plac zabaw oraz miejsca postojowe.
W budynku będą znajdować się m.in. oddziały przedszkolne, sala wielofunkcyjna
oraz zaplecze kuchenne. Urzędnicy obiecują, że powstanie ono do 2022 r. zastępując aktualnie funcjonującą placówkę przy tej samej ulicy.
Zarówno przy pierwszej jak i drugiej koncepcji urzędnicy nie byli w stanie
określić ile ma kosztować ich realizacja.

Czy uda się spełnić obietnice? Zobaczymy. Oby się udało!
Jedno jest pewne... Powoli rusza kampania wyborcza obecnie rządzącego w Łomiankach duetu Tomasz Dąbrowski – Piotr Rusiecki...

Zobacz nagrania video ze spotkań na portalu www.LOMIANKI.INFO
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SPÓR O GRZYBOWĄ
Dziesiątki ochroniarzy, strażników miejskich i policjantów
powitało mieszkańców ulicy
Grzybowej rankiem w czwartek
19 października. Zablokowany
wjazd na ulicę, barierki uniemożliwiające normalne przemieszczanie się... Skąd się tam
wzieli? Straż Miejska podlega
bezpośrednio Burmistrzowi Łomianek. Komenda Powiatowa
Policji dla PWZ informuje, że:
policjanci podjęli interwencję
w związku z pisemną informacją
otrzymaną od Burmistrza Łomianek, która zawierała prośbę
o utrzymanie ładu i porządku
podczas wykonania prac związanych z wycinką drzew kolidujących z przebudową drogi
w Łomiankach na ul. Grzybowej.
Policjanci przebywali we wskazanym miejscu ok. 8 godzin,
a w działaniach tych udział wzięło łącznie 24 funkcjonariuszy.
Wszystkie te siły burmistrz Tomasz Dąbrowski zaangażował
celem przeprowadzenia wycinki kilku drzew, co do których
– jak twierdzą mieszkańcy ul.
Grzybowej – nie ma jasności na
kogo działce się znajdują.

WOJCIECH
BERGER
Radny Rady
Miejskiej
w Łomiankach
Nie ma zgody na inwestycje
wbrew woli mieszkańców
i z naruszeniem środowiska
naturalnego.

Powody i przesłanki tak uporczywego i niecodziennego sposobu działania Burmistrza Dąbrowskiego budzą zrozumiałe podejrzenia w kontekście
faktu, że mieszkańcy otrzymali zawiadomienie o wyznaczaniu „punktów granicznych”
dotyczących właśnie kontrowersyjnych działek, które ma
się odbyć 15 listopada. Jak
twierdzą mieszkańcy sprawa
ma też swój bieg w sądzie i prokuraturze. W związku z powyższym proszą o wstrzymanie się
z działaniami do czasu wyjaśnienia spraw własnościowych.
Przybyli ma miejsce radny Rady Miejskiej Wojciech
Berger, radny PWZ Hubert
Zadrożny i Witold Gawda
z fundacji Dialog zaangażowali się w polubowne rozwiazanie konfliktu. Udało się.
Również
Przewodniczący
Rady Mejskiej Tadeusz Krystecki stwierdził, że jeżeli nie
ma pewności co do własności
działek o które toczy się spór,

to należy sprawę dokładnie
wyjaśnić. Na miejscu pojawili
się też radni Paweł Słupski Kar-taczowski i Andrzej Graf.
Szkoda, żee do mieszkańców
nie miał czasu, chęci czy odwagi
przyjechać sam burmistrz Dąbrowski. Szkoda, że manipuluje
się faktami, a walkę mieszkań-ców o to, aby burmistrz działał
zgodnie z prawem
awem określa się
jako „działania opozycji”. Zwyczajnie szkoda...
Ostatecznie
tecznie Policja po wysuchaniu argumentów mieszkańców nie podjęła żadnych
stanowczych
wczych działań i wszyscy
rozeszli się po 8 godzinach do
domów. Zapewne ciąg dalszy
nastąpi. Oby tym razem rozwiązania siłowe zostały zastąpione
zwykłą rozmową opartą na rze-telnej dokumentacji.
Tymczasem wszystkim któ-rzy cenią sobie apolityczne in-formacje polecamy obejrzenie
video-relacji z zajścia na porta-lu www.LOMIANKI.INFO.

W czwartek 19 października doszło do bulwersujących wydarzeń na ul. Grzybowej. Na protestujących przeciwko wycince
starych drzew, burmistrz Łomianek wezwał i najął absurdalnie
nieproporcjonalne siły porządkowe: policjantów, straż miejską
i liczną grupę ochroniarzy z najętej firmy ochroniarskiej, razem
ponad 50 osób, tj. co najmniej
pięciociokrotnie więcej niż było
protestujących. Zaraz potem ukazuje się tekst na stronie Urzędu
pt. „Opozycja znowu próbuje
blokować inwestycję”. Tekst ten
wpisuje się w forsowaną ostatnio narrację, że wszystkiemu
co idzie nie po myśli burmistrza
winna jest opozycja. Tak jest
z ulicą Grzybową. Tak było z ul.
Spokojną czy budową nowego
stadionu. Skrajnym absurdem
było sugerowanie, że za niefortunne powieszenie odwróconej
flagi na cmentarzu kiełpinskim
stało działanie opozycji.
Sugerowanie, że Zadrożny, Gawda i Berger są winni blokowaniu
inwestycji to grube nadużycie.
Byłem tam, bo jako radny czuję się w obowiązku być wszę-

dzie tam gdzie powstają konflikty. Będę zawsze z ludźmi
protestującymi przeciwko wycinaniu starych drzew. Będę
chwalił i dziękował za sadzenie nowych, bo drzewa to nasze drugie płuca i chronią nas
przed narastającym smogiem.
Tekst zamieszczony na stronie
Urzędu roi się od nieprawdziwych informacji i przekłamań
np. że mieszkańcy protestują
przeciwko wycince kilkunastoletnich, nielegalnie posadzonych drzew, tymczasem z załączonego dokumentu jasno
wynika, że na 12 przeznaczonych do wycięcia drzew 6 ma
obwód pnia powyżej 1 metra,
a 2 powyżej 2 metrów – w tym
dąb szypułkowy. Drzewa te musiały już tam rosnąć zanim komukolwiek śniło się o ulicy.
Ulica Grzybowa na tym odcinku
winna być wzorem jak godzić
interesy środowiska naturalnego z potrzebami mieszkańców.
To ciąg pieszo-samochodowo-rowerowy z zapewnionym dojazdem do posesji od ul. Akacjowej i Kampinoskiej. Dojeżdżają
mieszkańcy, śmieciarki. Nie było
problemu z dojazdem pogotowia. Na tej ulicy wystarczy zgodnie z opinią Komisji Technicznej
RM usprawnić i poprawić dojazd
do 1-2 posesji i konflikt byłby zażegnany. Inwestycje należy robić
dla mieszkańców, a nie wbrew.
Należy rozmawiać aż do skutku,
a nie forsować rozwiązania siłowe, bo to nie te czasy.
Jako radny zaangażowany w tę
sprawę, stawiam się do dyspozycji obu stron jako mediator.
REKLAMA

PRĘDKOŚĆ, BENZYNA
I KOLOROWY ŚWIAT KARTINGU
Jednym z najmłodszych kierowców wyścigowych, których możesz spotkać w sąsiedztwie
jest 11-letni MAKSYM BURCZENIK. Niewielu z Was wie, że Maksym to reprezentant kraju
w zawodach międzynarodowych i kierowca
z pierwszej dziesiątki najszybszej kartingowej serii w Polsce.
Karting, dyscyplina motosportu, od której
swoje wielkie kariery zaczynali wszyscy obecni kierowcy Formuły 1. Kilkuletni zawodnicy
w swoich małych maszynach potrafią ścigać
się z dużą prędkością. Ale karting, wbrew pozorom, to dyscyplina bezpieczna. Uprawia ją
na świecie ponad 100 tysięcy pasjonatów.

Maksym swoją przygodę z kartingiem zaczął w wieku 7 lat, a więc ma już sporo doświadczenia i z każdym startem zdobywa
go coraz więcej. Inicjatorem zaangażowania
Maksyma w karting był tata Marcin, który jest

fanem motoryzacji. Często pokazujemy dzieciom to, co nas interesuje. Pierwszy trening
Maksyma odbył się w szkółce kartingowej
F1 w Warszawie (dziś A1 Karting), gdzie młodziutki adept przejechał pierwsze kilometry
za kółkiem.
Ostrożny od małego i nigdy nie pędzący na
złamanie karku, ale skupiony i taktycznie wykorzystujący sytuacje podczas rywalizacji z innymi zawodnikami – ocenili go doświadczeni
trenerzy i stwierdzili, że chłopak ma spory
potencjał. Maksym zdał potrzebne egzaminy
i zdobył licencję na udział w zawodach. Tak
zaczęła się jego wielka przygoda.
W ostatnich dwóch latach młodziutki kierowca wystąpił we wszystkich
zawodach swojej kategorii wiekowej
w Polsce i zrobił ogromne postępy.
Trenował również zagranicą. Uczestniczył w treningu dla zawodników
przygotowujących się do mistrzostw
świata na słynnym torze we włoskim
Lonato.
Maksym jest kierowcą utytułowanego teamu ST-Racing Maranello Polska.
Startuje w ROTAX Max Challenge Poland
w kategorii Micro Max. W poprzednim debiutanckim roku zajmował 17 miejsce wśród 35
zawodników. W tym roku zajął 9 pozycję! Plan
jaki postawiono przed Maksymem w kolejnym

sezonie jest prosty: podium podczas rund mistrzostw Polski oraz w niedalekiej przyszłości
awans do walki o mistrzostwo świata, by tam
reprezentować Polskę. Starty na torach w Europie to następny krok w przygodzie z kartingiem młodziutkiego zawodnika.
– Co lubi w kartingu? Prędkość, zapach „etylinki” i chyba całą kolorową oprawę tego sportu, z którą nawet ja zaczynam się oswajać i lubić, mimo ogromnego hałasu i zapachu spalin
– mówi mama Sylwia.
Jak każdy chłopak w jego wieku Maksym
uwielbia również zabawę. – Budowanie z klocków Lego, wymyślanie różnych przestrzennych
arcydzieł oraz Gwiezdne Wojny... Filmy zna
chyba na pamięć, lubi wszystko co jest z tym
związane – mówi Sylwia. – Ma także zdolności
artystyczne lubi też narty, pływanie, tenis... ale
najbardziej kocha karting.
Rodzice szukają sponsorów. Każda pomoc
finansowa się przyda. Na opony, treningi, potrzebny sprzęt, części zamienne i uszkodzenia, które nie zawsze wynikają z winy kierowcy. Jeśli chciałbyś wesprzeć młodziutkiego
kierowcę z Łomianek skontaktuj się z rodzicami Maksyma tel. 501 285 997.
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Aleksandra Sasza Sidorenko – 30-letnia pięściarka mieszkająca i trenująca w Łomiankach – zdobyła podczas gali Budweld Boxing Night,
która odbyła się w Łomiankach, tytuł mistrzyni Europy w kategorii lekkiej. Dzisięciorundowy pojedynek z Isabelle Pare sędziowie ocenili jednomyślnie na korzyść Szaszy.
Aleksandra Sasha Sidorenko urodziła się 8 października 1986 r. w Winnicy na Ukrainie. Mając 12 lat zaczęła uprawiać karate, potem kick
boxing, w którym zdobyła Puchar Świata. Siedem razy była Mistrzynią Ukrainy. Brała udział w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. W 2014 r. przeprowadziła się do Polski i przyjęła polskie
obywatelstwo.
W Łomiankach Saszę można spotkać w ICDS, gdzie prowadzi treningi nie tylko dla zawodowców.
– To świetny sposób na odstresowanie się po pracy, na zdobycie szczupłej sylwetki, poprawę kondycji
i zaopatrzenie w endorfiny na kilka dni. Amatorski boks to bezpieczny i mniej kontuzyjny sport niż piłka
nożna czy koszykówka. To już nie jest sport dla niegrzecznych chłopaków, jest coraz bardziej popularny
wśród aktorów, artystów i ludzi biznesu. Zapraszam wszystkich! – mówi mistrzyni Europy.

fot. Jacek Piątek
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STUDIO GRAFICZNE - ŁOMIANKI - DRUK CYFROWY - REKLAMA
PROJEKTY GRAFICZNE - STRONY INTERNETOWE
DRUK - ULOTKI - PLAKATY - WIZYTÓWKI - BROSZURY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM - KALENDARZE e: nawias @ pracownia.net

t: 603 299 772

REKLAMA

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

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O

REKLAMA

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
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ZAMÓW REKLAMĘ
W ŁOMIANKI.INFO
tel. 603 299 772
reklama@lomianki.info
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PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam lub zamienię dom i budynki gospodarcze na działce 1,3 ha, 120 km od Warszawy,
tel. 602-415-346
Lokal do wynajęcia – ul. Warszawska (pomieszczenie gospodarcze 10 m2 gratis). Dwa razy WC.
Tel. 793-237-711
Odstąpię lokal gastronomiczny w centrum Ło mianek – tel. 690-011-625
Lokal do wynajęcia 36 m2 ul. Warszawska
(ogrzewanie gratis). Na działalność lub mieszkanie. Tel. 793-237-711
PRACA
Szukam pracy w księgowości w Łomiankach
i okolicy – tel. 502-830-238
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumacze nia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI Native Speaker z Australii.
Business English. Możliwość dojazdu.
Tel. 534-581-442
USŁUGI
OCIEPLENIA - RENOWACJE - MYCIE - MALOWANIE ELEWACJI - REMONTY – tel. 513-123-894
WODA-STOP – hydroizolacje, izolacja, iniekcje,
żywice – gwarancja pisemna – tel. 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek – tel. 509-972-412
HYDRAULIKA, GLAZURA, domy, kotłownie,
tel. 501 761 503, 22 751 14 99
HYDROIZOLACJE, tarasy, balkony, piwnice. ŻYWICE
DEKORACYJNE. Gwarancja! Tel. 789-262-387
Remonty ogólnobudowlane, cyklinowanie, układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów.
Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
INNE
Sprzedam samochód TRABANT POLO na
chodzie. Stan dobry. Tel. 22 751-11-28

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 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
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
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
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ULOTKI, PLAKATY
WIZYTÓWKI, BROSZURY
DRUK CYFROWY
PROJEKTY GRAFICZNE, STRONY WWW

WWW.PRACOWNIA.NET
TEL. 603 299 772

+ZAPYTAJ O DARMOWĄ REKLAME NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO
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3 GRUDNIA , NIEDZIELA , g. 11-14, ICDS
PONAD
PONAD

150 STOISK

ORGANIZATOR:

5000 ZABAWEK, KSIĄŻEK, GIER
W ATRAKCYJNYCH CENACH

WSTĘP WOLNY!

ZARÓWNO DLA KUPUJĄCYCH
JAK I SPRZEDAJĄCYCH

INFORMACJE I REJESTRACJA SPRZEDAWCÓW
www.facebook.com/Pracownia.Lomianki

ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772
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