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BURMISTRZ
Mieszkańcy
Łomianek
to my wszyscy, miejscowi od pokoleń
i napływowi, seniorzy i młodzi,
z dystansem do wszelkich podziałów,
także politycznych...
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RODZINNYCH
RADOSNYCH
ŚWIĄT

5 MEDALI
POLAKÓW
Jedno złoto, dwa srebra i dwa brązowe
podczas Mistrzostw Europy
w Tańcu na Wózkach, które odbyły się
w Łomiankach...
str. 6

NIEPODLEGŁA W ŁOMIANKACH

11 listopada obchodziliśmy 100-lecie
Odzyskania Niepodległości.
str. 11
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PANI
BURMISTRZ
MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK
ŁOMIANKI.INFO: Intensywna kampania wyborcza, wybory, wygrana najpierw w wyborach
do Rady Miejskiej, potem w wyborach na Burmistrza... To duży sukces Mieszkańców Łomianek,
ale i duża odpowiedzialność.
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Tak, to
prawda. Bardzo dużo pracy za nami i rzeczywiście jako KWW Mieszkańcy Łomianek osiągnęliśmy sukces. Prawdą jest, że odpowiedzialność
jest ogromna. Ale też jestem przekonana, że
każdemu mieszkańcowi naszej gminy będzie
zależało na współpracy na rzecz wspólnego
dobra.

Mieszkańcy Łomianek to my
wszyscy, miejscowi od pokoleń
i napływowi, seniorzy i młodzi,
z dystansem do wszelkich podziałów,
także politycznych.
Łączy nas troska o środowisko, skoro mieszkamy w tak pięknym miejscu. Jesteśmy dumni
z historii tego miejsca na Ziemi, naszą chlubą
są współczesne sukcesy miejscowych przedsiębiorców, utalentowanych dzieci i młodych
ludzi, dobrze wykształconych i posiadających
bogate doświadczenie zawodowe przedstawicieli starszego pokolenia.
Marzenia były różne, od buspasa po współpracę z miejscowymi włodarzami. Dlatego
nie było typowej opozycji rozumianej jako
bycie tylko przeciwko.

Ta zmiana w ostatnich
wyborach to także sukces
wszystkich, którzy poszli do urn.
To również efekt starań
wielu osób w kampanii wyborczej.
Dziękuję im wszystkim.
ŁOMIANKI.INFO: Łomianki pierwszy raz mają
Panią Burmistrz. Do tej pory Łomiankami zarządzali panowie...
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Dobre zarządzanie nie ma związku z płcią, więc proszę
nie oczekiwać ode mnie ani haseł feministycznych, ani zapewniania, że nie będę faworyzowała kobiet (śmiech).

ŁOMIANKI.INFO: Jakie wrażenia po pierwszych
dniach w urzędzie?
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Stan urzędu można będzie ocenić po zakończeniu audytu, który jeszcze trochę musi potrwać. Wtedy
też przyjdzie czas na bilans otwarcia i decyzje
o ewentualnych zmianach. Natomiast teraz
skupiamy się na bieżącej pracy, której w urzędzie nie brakuje.
ŁOMIANKI.INFO: Jaki ma Pani plan na Łomianki? Co jest priorytetem?
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Najpierw
– sprawna administracja samorządowa. To
także transparentność w działaniu, praca
ponad podziałami, komunikacja społeczna
zgodnie ze standardami, których oczekują
mieszkańcy Łomianek. Na długiej liście tego,
co na pewno pozostanie w polu naszego widzenia, jest nie tylko szybszy dojazd do Warszawy, ale i nowa organizacja transportu
miejskiego czy problemy wynikające z intensyfikacji zabudowy w Łomiankach. Nie zapomnimy też o zadbaniu o skarby natury w naszym najbliższym otoczeniu.
ŁOMIANKI.INFO: Paweł Bohdziewicz, Witold
Gawda to Pani zastępcy...

Stawiam na profesjonalistów,
a ludzi do realizacji różnych
zadań dobieram, oczekując od nich
odpowiednich kompetencji.
To wydaje się oczywiste, ale w praktyce, zwłaszcza w niewielkich społecznościach lokalnych,
stanowi problem, który może mieć wpływ na
relacje towarzyskie czy sąsiedzkie. Ułatwieniem
było dla mnie to, że jako radna poznałam wiele
osób, które po prostu kochają Łomianki.
Moi zastępcy nie raz sprawdzili się zawodowo,
a ponadto nie szczędzili sił i czasu na działania
na rzecz mieszkańców. To punkt wyjścia do
efektywnej pracy w ciągu pięciu lat nowej kadencji. Obaj panowie są osobami z pasją i pewnie już niedługo sami opowiedzą o podejściu
do zadań, które im powierzyłam. Obdarzyłam
ich zaufaniem, ale wymagać będę nie mniej
niż od siebie.
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fot. Tomek Kordek

W II turze wyborów samorządowych Małgorzata Żebrowska-Piotrak zdobyła ponad
50% głosów wyborców, co dało jej zwycięstwo. 23 listopada 2018 r. złożyła ślubowanie
oraz objęła Urząd Burmistrza Łomianek na lata 2018-2023.
Prywatnie – mama dwojga dzieci, mężatka, mieszkanka osiedla Łomianki Chopina.
Ma wykształcenie wyższe humanistyczne. Urodzona w 1974 roku.

ŁOMIANKI.INFO: „15 minut do Warszawy” – czy
to tylko hasło wyborcze, czy realna szansa na polepszenie dojazdu do stolicy? Co, jak i kiedy?
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Ten kwadrans do Warszawy to marzenie mieszkańców
Łomianek, które wynika z palącej potrzeby. Lecz
nie tylko dlatego znalazło się w kampanii wyborczej. Już w 2013 roku moje otoczenie postulowało realizację prac studialnych, by wybrać
optymalne rozwiązania komunikacyjne. W tej
chwili jest za wcześnie, by mówić o konkretach.
Zapewniam, że wszystkie informacje istotne dla
mieszkańców będę przekazywała bez zwłoki.
Mam nadzieję, że także przy wsparciu gazety
i portalu ŁOMIANKI.INFO.
ŁOMIANKI.INFO: Trzymamy za słowo. Nasze łamy były, są i będą otwarte dla wszystkich.
W ostatnich latach „władza” nie zawsze chciała
współpracować...
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Ja planuję
komunikować się z mieszkańcami wszystkimi
możliwymi sposobami.
ŁOMIANKI.INFO: Zbliżają się Święta. Pani
oraz współpracownikom życzymy, by były spokojne i rodzinne...
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Ja zaś życzę wszystkim mieszkańcom, by we wspólnych
z radnymi i zarządem miasta i gminy staraniach
o rozwiązywanie i małych, i dużych problemów
znajdowali satysfakcję i radość. Współpracownikom w urzędzie życzę dobrego odpoczynku
po pracy w ostatnich tygodniach roku. Radnym
– okazji do dalszych refleksji nad problemami
mieszkańców, których reprezentują.

Wszystkim w Łomiankach życzę
radosnych Świąt w gronie osób
im bliskich. Oby nadchodzący rok
spełnił najważniejsze oczekiwania
każdego z nas!
ŁOMIANKI.INFO: Dziękujemy za rozmowę. Powodzenia!
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NOWI RADNI I NOWA BURMISTRZ
23 listopada 2018 roku odbyła się I Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji na
lata 2018-2023.
Podczas Sesji ślubowanie złożyło 19 z 21 nowo wybranych radnych Rady
Miejskiej: Cezary Astrau, Grzegorz Bryk, Magdalena Cłapińska, Tomasz
Dąbrowski, Tomasz Henryk Dąbrowski, Marcin Etienne, Agnieszka Gawron-Smater, Andrzej Graf, Mateusz Krogulec, Grzegorz Lenard, Michał
Naftyński, Mariola Niecikowska, Maria Pszczółkowska, Adam Salwowski, Jerzy Serzysko, Janusz Skonieczny, Krzysztof Wawer, Joanna Zabłocka-Łudzeń oraz Maria Zalewska.
Z pełnienia funkcji radnego zrezygnowali Witold Gawda, który został wiceburmistrzem ds. społecznych oraz Piotr Rusiecki, który oświadczył po przegranej KWW Tomasza Dąbrowskiego, że rezygnuje z działalności politycznej
„w trosce o tak potrzebny spokój”.
Dwa zwolnione miejsca w Radzie zajmą prawdopodobnie Agnieszka Zdunek oraz Piotr Bartoszewski.
Podczas tej samej Sesji Rady Miejskiej Małgorzata Żebrowska-Piotrak
złożyła ślubowanie jako Burmistrz Łomianek na lata 2018-2023.
Wybrano też przewodniczącego Rady Miejskiej (Adam Salwowski) oraz wiceprzewodniczącą (Maria Pszczółkowska).
Podczas II Sesji – 28 listopada – radni wybrali składy i przewodniczących komisji Rady Miejskiej.
Komisja Budżetowa: Mateusz Krogulec (przewodniczący), Jerzy Serzysko,
Maria Zalewska. Komisja Techniczna: Jerzy Serzysko (przewodniczący), Janusz Skonieczny, Tomasz Dąbrowski, Andrzej Graf, Krzysztof Wawer. Komisja Społeczna: Marcin Etienne (przewodniczący), Mariola Niecikowska, Michał Naftyński, Magdalena Cłapińska, Agnieszka Gawron-Smater, Grzegorz
Bryk, Joanna Zabłocka-Łudzeń. Komisja Planowania i Zagospodarowania
Przestrzennego: Agnieszka Gawron-Smater (przewodnicząca), Janusz Skonieczny, Jerzy Serzysko. Komisja Statutowa: Grzegorz Lenard (przewodniczący), Maria Pszczółkowska, Jerzy Serzysko, Michał Naftyński, Tomasz Dąbrowski. Komisja Bezpieczeństwa: Tomasz Dąbrowski (przewodniczący),
Marcin Etienne, Michał Naftyński, Cezary Astrau, Grzegorz Bryk.
Przyjęto też uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego
dla Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak. Ustalono je na
9660 zł brutto. W poprzedniej kadencji wynagrodzenie burmistrza Tomasza
Dąbrowskiego – jak poinformował przewodniczący Salwowski – wynosiło
12 216 zł brutto. Radny Astrau zawioskował by wynagrodzenie burmistrz Żebrowskiej-Piotrak wynosiło 8600 zł brutto. Nikt jednak go nie poparł.
_____________________
Prowadzenie i przebieg Sesji można ocenić pozytywnie. Radni nie są
oddzieleni od mieszkańców. Nie są też podzieleni na tych „dobrych”
i tych „złych”, jak to było w poprzedniej kadencji. Każdy ma możliwość
swobodnej wypowiedzi i nikt nie zgłasza wywołujących zażenowanie
wniosków o zamknięcie dyskusji. Obecny przewodniczący, w odróżnieniu od poprzedniego, nie ucieka się do niepotrzebnego komentowania
i oceniania radnych i ich wypowiedzi.
Czy obrady będą wyglądały tak tylko przez kilka pierwszych sesji, czy
może taki – w końcu normalny – sposób dyskusji w łomiankowskim samorządzie zagości na najbliższe 5 lat? Poczekamy, zobaczymy... Na razie subtelnie powiało optymizmem.
/red.

NOWA RADA POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
23 listopada w Ożarowie Mazowieckim odbyła się I Sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Łomianki w Powiecie reprezentują:
Anna Rudzka, Anna Bernatowicz-Sobiech,
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Tomasz Rusinek, Tomasz Dąbrowski oraz Wiesław Pszczółkowski.
Oprócz złożenia ślubowania, radni wybrali
m.in. przewodniczącego Rady (Krzysztof Turek)

wiceprzewodniczących Rady (Tomasz Rusinek,
Robert Duda). Starostą został Jan Żychliński,
a jego zastępcą Wojciech Białas.
/ red.

> > > > > Relacje foto-video na www.LOMIANKI.INFO

KRONIKA POLICYJNA

Komenda Powiatowa Policji w Starych Babicach prowadzi stronę internetową, gdzie
odnotowywane są akcje policjantów w naszym powiecie. Poniżej przegląd akcji, jakie w roku 2018 miały miejsce w Łomiankach. Pominięto kilka nudnych zatrzymań
(podczas legitymowania) osób poszukiwanych oraz wypadki i interwencje drogowe.
PRÓBA WYŁUDZENIA TELEFONÓW. Policjanci
z Łomianek otrzymali zawiadomienie, że w jednym
z punktów świadczących usługi telekomunikacyjne
obywatel Republiki Wietnamu próbuje podpisać
umowy z przejęciem telefonów komórkowych i tabletu wartości ok. 5 tys. zł. Na miejscu potwierdzono
informację. Mężczyzna posługiwał się fałszywym
paszportem z przeklejonym zdjęciem. W wyniku
dalszych czynności policjanci dotarli do lombardu,
w którym zabezpieczyli pięć telefonów komórkowych oraz umowy lombardowe, na których widniało prawdziwe nazwisko zatrzymanego obywatela
Republiki Wietnamu.
PRACOWNIK UKRADŁ 8 TYS. ZŁ. Policjanci z Łomianek zostali powiadomieni o kradzieży 8 tys. złotych. Przestępstwa miał dokonać pracownik zatrudniony przez pokrzywdzonego, który po zabraniu
gotówki, zmienił swoje miejsce pobytu. Do sprawy
włączyli się kryminalni z komendy w Starych Babicach. Funkcjonariusze zatrzymali Przemysława S. na
terenie Grójca. Mężczyzna był poszukiwany przez
7 prokuratur w kraju.
KRADŁ PRĄD OD SĄSIADA. Policjanci z Łomianek zostali poinformowani, że mieszkaniec jednego
z gospodarstw nielegalnie pobiera prąd od sąsiada.
Na miejscu potwierdzono informację. Janusz W.
w ten sposób przez kilka miesięcy zużył energię za
ok. 1,1 tys. zł. Mężczyzna przyznał się do kradzieży
energii i poddał dobrowolnie karze.
NIE PUŚCIŁA TOREBKI. Policja została poinformowana, że trzech młodych mężczyzn zatrzymało koło
kościoła kobietę pod pretekstem prośby o skorzystanie z telefonu i usiłowali wyrwać jej torebkę. Kobieta nie puściła torebki. Policjanci ruszyli w pościg
i ujęli sprawców.
PRÓBA KRADZIEŻY KSIĄŻEK O TURYSTYCE
GÓRSKIEJ. Pracownica księgarni ujęła 38-letniego
Bartosza M., który próbował wyjść ze sklepu, nie płacąc za ukryte w torbie książki o górskiej turystyce oraz
bajki dla dzieci i płyty DVD o łącznej wartości ponad
1 tys. zł. Wezwana policja zatrzymała mężczyznę.
SUSZ NA WŁASNY UŻYTEK. Policjanci otrzymali
zawiadomienie, że 42-letni mieszkaniec Łomianek
może mieć związek z przestępczością narkotykową.
Podczas interwencji zabezpieczono marihuanę. Rafał M. oświadczył, że susz posiada „na własny użytek”. Został zatrzymany.
ZAATAKOWAŁ BYŁĄ PARTNERKĘ. Policja otrzymała zawiadomienie o mężczyźnie, który nie chciał
opuścić posesji swojej byłej partnerki. Zachowywał
się agresywnie, groził pokrzywdzonej pozbawieniem życia, zranił ją nożem. 34-latek został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że miał 3,4
promila alkoholu w organizmie. Osadzono go w celi
policyjnej.
MARIHUANA W LODÓWCE UKRYTEJ W SZAFIE.
W wyniku prowadzonych działań operacyjnych policjanci z komendy w Starych Babicach ustalili, że
dwoje mieszkańców Łomianek może mieć związek
z przestępczością narkotykową. Podczas przeszukania mieszkania podejrzanych ujawniono, że w szafie ubraniowej mają podręczną lodówkę, a w niej
ponad 40 gramów suszu marihuany. Ponadto znaleziono wagę elektroniczną, szklane fifki oraz broń
gazową, na którą 33-letni Mariusz B. nie posiadał
wymaganego zezwolenia. W torebce należącej do
18-letniej Weroniki G. funkcjonariusze ujawnili haszysz, a w samochodzie Mariusza B. – m.in. imitację

policyjnej odznaki. Gdy ujawniono jeszcze dwa granaty ręczne, na miejsce przyjechali policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego
Policji w Warszawie, którzy przeprowadzili rozpoznanie pirotechniczne.
NERWOWI Z POWODU NARKOTYKÓW. Policjanci podczas pełnienia służby zauważyli dwa zaparkowane pojazdy. Stojący przy nich dwaj młodzi
mężczyźni na widok patrolu zaczęli się nerwowo
zachowywać. Podczas kontroli pojazdów ujawniono 4 gramy marihuany i 3 gramy kokainy. A podczas przeszukania miejsca zamieszkania Tomasza S.
funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 5 gramów marihuany. Obaj 24-latkowie przyznali się do popełnienia przestępstwa i dobrowolnie poddali się karze
KOPAŁ W SZYBĘ. Pracownicy sklepu w Łomiankach ujęli Roberta G., który poprzez kilkukrotne
kopnięcie uszkodził szybę witrynową. Wezwano
policję. W chwili zdarzenia 38-letni Robert G. miał
2,3 promila alkoholu w organizmie.
SZARPANINA O 30 ZŁ. Policja otrzymała zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej, do której doszło w jednej z łomiankowskich placówek handlowych. Ustalono, że para znajomych usiłowała wynieść ze sklepu
towar, nie płacąc za niego. Wtedy zainterweniował
pracownik ochrony. Między nim a mężczyzną, który nie chciał oddać skradzionego towaru, doszło do
szarpaniny. W ujęciu nieuczciwego klienta pomógł
przypadkowy świadek zdarzenia. Podczas przeszukania Mariusza D. odzyskano skradzione artykuły
spożywcze o łącznej wartości około 30 złotych. Przy
mężczyźnie funkcjonariusze ujawnili również parę
spodni z założonym klipsem zabezpieczającym
przed kradzieżą. Sąd postanowił zastosować wobec
sprawcy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.
CHCIAŁ ODDAĆ DŁUGI. Dyżurny komisariatu
w Łomiankach otrzymał zgłoszenie włamania do
samochodu. Jak ustalili funkcjonariusze, jeden
z mieszkańców Łomianek podszedł do samochodu i zauważył potłuczone szkło i wybitą szybę od
strony pasażera. Po chwili w swoim pojeździe zobaczył siedzącego mężczyznę, który szukał czegoś
w schowku. O całym zdarzeniu powiadomił policję,
uniemożliwiając jednocześnie oddalić się mężczyźnie z miejsca zdarzenia. 47-latek w rozmowie
z policjantami oświadczył, że w samochodzie szukał pieniędzy, które były mu potrzebne, aby oddać
zaciągnięty u znajomego dług. Sprawca usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem.
TRZEŹWY NA SKUTERZE. Ok. godz. 1:0 w nocy
policjanci z Łomianek zauważyli kierującego skuterem, którego styl jazdy mógł wskazywać, że jest pod
wpływem alkoholu. Policjanci postanowili sprawdzić stan trzeźwości mężczyzny i próbowali go zatrzymać. Ten jednak gwałtownie przyspieszył, a gdy
w wyniku niedostosowania prędkości do warunków
panujących na drodze uderzył w ogrodzenie, próbował uciekać pieszo. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Podczas interwencji 31-latek agresywnie się zachowywał. Mężczyzna usłyszał zarzut
naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy
oraz nie zatrzymanie się do kontroli drogowej pomimo wydanego polecenia.
BEZDOMNA GRZAŁA SIĘ KRADZIONYM PRĄDEM. Policjanci z Łomianek zostali powiadomieni
przez pracowników zakładu energetycznego o kradzieży prądu na terenie ogródków działkowych. Pra-

> > > > > > www.kppbabice.policja.waw.pl
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cownicy przyszli sprawdzić licznik, ale zamiast licznika zastali podłączony przedłużacz i podpięte do
niego przewody od urządzeń grzewczych. Policjanci
ustalili, że w domku działkowym pod nieobecność
właścicieli pomieszkuje 38-letnia Katarzyna S. Podejrzana przez kilka miesięcy ukrywała się przed
policją, ale dzięki włączeniu się do sprawy kryminalnych z komendy w Starych Babicach Katarzynę S.
zatrzymano w jednym z pustostanów. Dobrowolnie
poddała się karze.
KRADLI TELEFONY. Do komisariatu w Łomiankach
przyszedł pokrzywdzony, który zgłosił, że w jednym
z lokali gastronomicznych został skradziony jego
telefon. Mężczyzna pozostawił telefon na stoliku
i oddalił się na chwilę. Po powrocie okazało się, że
telefonu już nie ma. Moment kradzieży zarejestrowały kamery monitoringu. Dzielnicowi z Łomianek
zatrzymali dwoje mieszkańców gminy Mariusza S.,
który ukradł telefon oraz Małgorzatę S., która go
zbyła w jednym z lombardów. 42-latek i 32-latka
trafili do policyjnej celi. Oboje usłyszeli zarzuty: on
– kradzieży, ona – paserstwa.
WYTWÓRNIA AMFETAMINY. Policjanci z Komendy Stołecznej Policji wspólnie z grupą antyterrorystów weszli na kilka posesji na terenie Warszawy,
Józefowa oraz Łomianek, gdzie zatrzymali 7 osób.
Zlikwidowano magazyn, w którym przechowywano
środki odurzające oraz kilka jednostek broni palnej,
w tym broń długą, kilkaset sztuk amunicji, odznaki
policyjne oraz kamizelki z napisem „Policja”. Przejęto około 220 kg marihuany, 48 kg amfetaminy, ok.
90 litrów amfetaminy płynnej, 4,5 kg kokainy oraz
ponad tonę substancji chemicznych wykorzystywanych w produkcji narkotyków. Na terenie Łomianek
zabezpieczono także sprzęt komputerowy znacznej
wartości. Grupa działała od kilku lat.
WYNOSILI PO KILKA PALET. Policjanci z Łomianek potwierdzili (m.in. na podstawie monitoringu)
zgłoszony przez pracownika jednej z łomiankowskich firm zarzut kradzieży blisko pół tysiąca palet
wartości ok. 5 tys. zł. Mężczyźni przez kilka miesięcy
wynosili po kilka palet, które następnie pakowali do
samochodu służbowego jednego z nich. Sprawcy
się przyznali i dobrowolnie poddali karze.
NIEUCZCIWY KURIER. Komisariat policji otrzymał zgłoszenie, że na terenie firmy kurierskiej ujęto 25-letniego pracownika, który po dostarczeniu paczek do klientów i po pobraniu pieniędzy
(ok. 2 tys. zł), nie rozliczył się z pracodawcą. Mundurowi zatrzymali sprawcę kradzieży. W jego miejscu
zamieszkania znaleźli dodatkowo cztery inne przesyłki, których nie dostarczył odbiorcom.
ROBILI SOBIE PROMOCJĘ NA ALKOHOL. Policjanci zostali zawiadomieni przez pracowników
placówki handlowej na terenie Łomianek, że dwie
osoby zamieniły kody kreskowe z alkoholu wartego
prawie 60 i 70 złotych na alkohol o wartości około
10 złotych. Następnie udali się do kasy, gdzie po tak
spreparowanej „promocyjnej cenie” nabyli drogi alkohol. Sprawców ujęto. Podczas przeszukania ich
miejsca zamieszkania mundurowi zabezpieczyli alkohol wcześniej „zakupiony” oraz ujawnili kilkadziesiąt innych butelek różnego rodzaju drogich alkoholi. Policjanci będą ustalać, w jaki sposób małżeństwo
weszło w ich posiadanie.
Na stronie KPP Policji nie odnotowano ujęcia ani jednego włamywacza do prywatnych domów.
Juliusz Wasilewski
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5 MEDALI POLAKÓW
PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY
W TAŃCU NA WÓZKACH ŁOMIANKI 2018

Nie spodziewałam się, że zdobędę
Jedno złoto, dwa srebra i dwa brązowe medale
to dorobek Polski podczas trwających w Łomian- srebro – powiedziała Joanna Reda.
Miłą niespodzianką był brąkach w dnia 9-11 listopada 2018 r. Mistrzostwach
Europy w Tańcu na Wózkach.
zowy medal zdobyty przez Julię
Najwięcej medali zdobyła reprezentacja Ukra- Sadkowską w tańcu solo 1. Dla
młodziutkiej zawodniczki były
iny, która wywalczyła 20 medali.
to pierwsze miPolska para Nadifot. Adrian Stykowski
ne Kinczel i Paweł
strzostwa Europy
Karpiński wywalczyła
w życiu i pierwsza
złoty medal w tańcach
tej rangi impreza,
dlatego nie kryła
latynoamerykańskich
zadowolenia.
(combi latin 2).
Trzecie miejsce to
Wszyscy chcieli wyjest podium, więc
słuchać polskiego hymtym bardziej się cienu, przed zawodami
wiele osób mówiło mi,
szę. Kiedy wyczytyże to wyjątkowy czas,
wali nazwiska i moje
żebyśmy wygrali, żeby
nie padało, byłam
zabrzmiał Mazurek Dąbardzo zadowolobrowskiego. I udało się!
na, bo to znaczyło,
To jeden z najszczęśliwże jestem coraz bliżej podium. Jestem
zmotywowana, myślę, że dalsza praca
szych dni w moim żyprzyniesie efekty, jest super – powieciu – przyznała Nadine
Kinczel po odebraniu
działa Julia Sadkowska.
medalu.
Mistrzostwa Europy
Dla mnie to coś absolutnie
w Łomiankach były takniesamowitego – przyznał Paże ogromnym sukcesem
organizacyjnym. Najwięweł Karpiński. Nie mogę w to
uwierzyć. Bardzo chciałem wyksze w tym roku zawograć, ale mimo wszystko nie spody w tańcu na wózkach,
w których wzięło udział
dziewałem się tego.
14 reprezentacji i blisko
Paweł Karpiński, trzykrot100 zawodników przeny zdobywca medali odebrał
srebrny medal w tańcach latybiegały w perfekcyjnym
porządku i w przepięknoamerykańskich w parze z Joanną Redą (duo latin 2) i w tańnej oprawie. Iwona Ciok,
cach standardowych z tą samą
przewodnicząca Komitefot. Adrian Stykowski
partnerką (duo standard 2).
tu Organizacyjnego mi-

fot. Maciek Moraczewski

fot. Maciek Moraczewski

strzostw nie kryła zadowolenia. – Uważam, że te mistrzostwa będą zapamiętane przez uczestników jako
wydarzenie o wyjątkowej atmosferze, kolorowe, pełne
emocji i tanecznych prezentacji na najwyższym poziomie. Cieszę się, ze wspaniałych rezultatów polskich
tancerzy. Dziękuję całemu Komitetowi Organizacyjnemu, wolontariuszom, występującym artystom
(szczególnie opiekunom 140 tańczących dzieci!) za
zaangażowanie i przepiękne przyjęcie naszych gości
z całej Europy.
Zawody zorganizowane były pod auspicjami
Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego
i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Miasto
i Gmina Łomianki były gospodarzem imprezy,
natomiast Ministerstwo Sportu i Turystyki współfinansowało zawody. Patronat medialny objęła
antena TVP SPORT.
Katarzyna Sicińska

MISTRZ POLSKI W SZERMIERCE!
MIESZKANIEC ŁOMIANEK ŁUKASZ KOŁODZIEJCZYK

25 listopada 2018 r., w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski
w dyscyplinie paraolimpijskiej, w szermierce na wózkach.
W zawodach wzięli udział zawodnicy Interdyscyplinarnego Klubu Sportowego Łomianki w składzie: Tomasz Wekier – kategoria A,
Jakub Sasin – kategoria B, Łukasz Kołodziejczyk – kategoria C. Wszyscy zawodnicy są
mieszkańcami Łomianek i trenują w ICDS.
Łukasz Kołodziejczyk (na zdjęciu 3 od lewej),
lat 26, wygrał wszystkie walki w grupie. W walce
finałowej zmierzył się z utytułowanym zawodnikiem Integracyjnego Klubu Sportowego AWF
Warszawa Adamem Michałowskim, z którym do
tego czasu nie wygrał walki pucharowej. Łukasz Kołodziejczyk został Mistrzem Polski 2018 w szermierce na wózkach w kategorii C. Walkę o pierwsze miejsce wygrał wynikiem 15:12 trafień. Gratulujemy!
Więcej: www.iks-lomianki.pl oraz www.facebook.com/iks.lomianki
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DARMOWE TRENINGI
na bieżni przy ICDS

KAŻDY CZWARTEK, godz. 20.00
Zapewniamy fachową opiekę
i pomoc trenerską,
dobre towarzystwo,
zmęczenie i endorfiny...
www.LomiankowskaGrupaBiegowa.pl
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łomianki

27. FINAŁ WOŚP
W ŁOMIANKACH

13 stycznia 2019 r. Łomianki
kolejny raz zagrają wspólnie z WOŚP.
W tym roku celem zbiórki będzie
zakup nowoczesnego sprzętu
medycznego dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych.
Właśnie ruszył nabór wolontariuszy (mamy
limit 100 miejsc). Zapisy przyjmujemy pod
adresem e-mail: wosp_lomianki@naf.pl.

Zapraszamy do współpracy
wszystkich, którzy chcą ufundować przedmioty na licytacje.
Szukamy także firm, które zasponsorują ciastka, napoje dla
wolontariuszy.
Jeśli masz pomysł i chęć organizacji wydarzenia (koncert, bieg, rajd, wystawa...), które może być atrakcją finału i przynieść dodatkowy dochód, zapraszamy serdecznie.
W tych sprawach prosimy o kontakt: wosp_lomianki@naf.pl. Siema!

INFO: www.facebook.com/WospLomianki

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Przed nami piękny świąteczny czas. Stanęliśmy właśnie u progu Adwentu – radosnego
okresu oczekiwania na kolejne Boże Narodzenie. Snujemy już plany na świąteczne dni,
dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja. W tych
okolicznościach pragniemy podzielić się ze
wszystkimi mieszkańcami Gminy Łomianki
radosną informacją, iż 6 stycznia 2019 roku o godz. 12.30 – już po raz piąty
– sprzed Kościoła św. Małgorzaty wyruszy na ulice naszego miasta Orszak
Trzech Króli.
Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wyjątkowym, bowiem dzieląc się wspólnie Bożonarodzeniową radością, mamy możliwość współtworzyć razem z ponad 50 miejscowościami w Polsce oraz kilkunastoma na świecie, bezprecedensowe wydarzenie: największe
uliczne jasełka przypominające jedno z najstarszych świąt w Kościele.
Tegoroczne jasełka mają przypomnieć nam słowa Wielkiego Polaka, Świętego Jana Pawła. Chcemy ponownie się nad nimi zastanowić. Dlatego tegoroczny
Orszak Trzech Króli wyrusza pod hasłem – „Odnowi oblicze ziemi”. Wraz z Trzema
Królami wyruszamy w drogę, aby zanieść do Stajenki nasze pragnienia odnowy
oblicza Ziemi, odnowy oblicza naszej Ojczyzny oraz odnowy serca każdego z nas.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich – starszych i młodszych, osoby samotne, całe rodziny, a zwłaszcza młodzież, w którą zawsze wierzył nasz kochany
Święty Papież. Postarajmy się wspólnie, aby to bezprecedensowe na skalę światową „kolędowanie”, wzbogacone scenkami artystycznymi, koncertem muzycznym, a także ciepłą strawą, stało się żywym świadectwem naszej wiary, budowaniem wspólnoty i jedności, a także zacieśnieniem więzi mieszkańców naszego
miasta i gminy.
Zachęcamy firmy i osoby prywatne związane z gminą Łomiankami do
wsparcia organizacji Orszaku. Wpłat można dokonywać na konto Parafii św. Małgorzaty, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 121 w Banku PEKAO SA: 94 1240 2063
1111 00 0203 4847. Tytuł wpłaty: „Darowizna na cele kultu religijnego – Orszak
Trzech Króli”. Za każde wsparcie z góry DZIĘKUJEMY.
Organizatorzy Orszaku Trzech Króli w Łomiankach

INFO: www.facebook.com/orszaklomianki

CO. GDZIE, KIEDY?
13-16.12
14.12 , g. 10
14.12, g.20

POLECAMY!

– Targi Off Fashion Store, GALERIA ŁOMIANKI
– Mikołajkowa Edycja Ligi Przedszkolaka – ICDS
– Koncert – Joanna Pilarska
Świątecznie, LEMON TREE
15.12, g. 13 – Mecz I Ligi Koszykówki Kobiet:
SMS PZKosz I Łomianki
– SMS PZKosz II Łomianki – ICDS
15.12 , g. 15 – Interaktywny spektakl
dla dzieci „Święta w krainie
czarów”, ICDS
15.12, g.13,15,17 – Teatr dla dzieci „Koperek i Kminek
w Betlejem”, GALERIA ŁOMIANKI
16.12, g.16 – ŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE,
zaprasza burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak,
CENTRUM KULTURY
16.12, g.11-17 – Jarmark Bożonarodzeniowy,
CENTRUM KULTURY
16.12, g.19 – Stand-up – Mateusz Socha, SPOT
19-23.12
– Jarmarki sztuki i rękodzieła, GALERIA ŁOMIANKI
28.12, g.19 – Scena Zaułek – koncert Olka Grotowskiego,
CENTRUM KULTURY
6.01, g.12.30 – ORSZAK TRZECH KRÓLI
10.01, g.20 – Koncert – Stanisława Celińska –
Malinowa, JAZZ CAFE
11-13.01
– Wystawa Wędkarska – ICDS
11.01, g. 20 – Koncert – 12 piosenek
o miłości, czyli Ostatni dzień lata,
LEMON TREE
13.01
– 27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,
CAŁE ŁOMIANKI
15.01, g.20 – Koncert – Henryk Miśkiewicz
Full Drive, JAZZ CAFE
15.01, g.19 – Stand-up – Rafał Rutkowski, SPOT
18.01, g.20 – Koncert – The Liverpool, LEMON TREE
22.01, g.19.30 – „Album rodzinny”
recital Kacpra Kuszewskiego,
CENTRUM KULTURY
22,23,24.01,g.20 – Koncert – Voo Voo Przekrojowo,
JAZZ CAFE
24.01, g.20 – Kabaret – ABS czyli Artur Barciś
Show, LEMON TREE
25.01, g.20 – Koncert – Maja Kapłon i Dandysi,
LEMON TREE
________________________
CENTRUM KULTURY, ul. Wiejska 12a, www.kultura.lomianki.pl, 22 751 35 02
LEMON TREE, ul. Zachodnia 38, www.lemondabrowa.pl, 798 110 522
ICDS, ul. Staszica 2, www.icds.pl, 22 751 04 74
BIBLIOTEKA PUBLICZNA, www.biblioteka.lomianki.pl, 22 751 32 23
SPOT, ul. Warszawska 55, www.spot-lomianki.pl, 507 222 672
GALERIA ŁOMIANKI, ul. Brukowa 25, www.galerialomianki.pl, 22 209 86 51
JAZZ CAFE, ul. Warszawska 69, www.jazzcafe.com.pl, 22 751 41 12

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

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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„WSPÓŁDZIELNIA” MIEJSCEM CIEKAWYCH INCJATYW
W Galerii Łomianki przy ul. Brukowej udostępniono
punkt aktywności lokalnej i sąsiedzkiej.

WSPÓŁDZIELNIA to otwarty punkt lokalnej aktywności, w którym można podzielić się swoimi
umiejętnościami podczas sąsiedzkich warsztatów
i szkoleń, nieodpłatnie zorganizować spotkanie tematyczne, wykład czy pokaz.
WSPÓŁDZIELNIA powstała w celu promowania
wszelkich lokalnych inicjatyw, nawet tych najmniejszych, integrowania społeczności Łomianek i okolic,
wspierania rozwoju talentów – mówi Dagmara Michalec, Marketing Manager Galerii Łomianki.
„Rozkład jazdy” WSPÓŁDZIELNI tworzony będzie
na podstawie pomysłów i inicjatyw społecznych.

Przestrzeń jest otwarta dla osób prywatnych, grup
formalnych i nieformalnych, organizacji pozarządowych. Lokal wyposażony jest w fortepian, stoły
i krzesła eventowe oraz zaplecze z bieżącą wodą.
W przestrzeni wyodrębniony jest również punkt
„adopcji roślin”. Tu przynosić można kwiaty, którymi z jakiegoś powodu (wyjazd, alergia, brak miejsca w mieszkaniu) nie możemy się już opiekować
i odwrotnie – możemy zabrać ze sobą pozostawione tam rośliny. Na podobnych zasadach funkcjonować będzie także punkt wymiany książek.
INFO: biuro@galerialomianki.pl, tel. 22 209 86 51

NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA

ZAPRASZAMY NA ŁYŻWY
Od 1 grudnia otwarte jest lodowisko przy ICDS.
Jego powierzchnia to 600 m2, jest zadaszone i oświetlone.
Korzystanie z atrakcji jest bezpłatne.
Lodowisko jest czynne codziennie, od poniedziałeku do piątku w godz. 11.00–21.00,
a w sobotę i niedzielę w godz.10.00–21.00. Przerwa techniczna: godz. 15.00–16.00.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–11.00 obiekt jest udostępniany w ramach
zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół z terenu Gminy Łomianki.
Na terenie lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia łyżew i gadżetów. Wypożyczenie łyżew (figurowe, hokejowe, rozmiar 29-47) to koszt 5 zł/h, gadżetów do nauki (pingwinek lub tzw.
chodzik) – 5 zł / 0,5 h, a za kask ochronny trzeba zapłcić 5 zł za godzinę. Polecamy!
/red.

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej mieszcząca się
w przychodni przy ul. Szpitalnej 6 w Łomiankach czynna jest
od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W okresie świąt Bożego
Narodzenia (w dniach
24-26.12.2018 r.) Poradnia Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej będzie
czynna od godz. 18.00
w Wigilię (poniedziałek)
do dnia 27 grudnia 2018
roku (czwartek) do godz.
08.00.
Łomianki, ul. Szpitalna 6
Telefon kontaktowy:
22 866 52 55

WARTO POMAGAĆ

Święta to czas serdecznych życzeń, dobroci i obdarowywania.
Chętniej wtedy dzielimy się z potrzebującymi tym, czego mamy w nadmiarze. Jak co roku
przed świętami Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach prowadzi wiele działań, mających
na celu pomoc potrzebującym mieszkańcom z terenu miasta i gminy Łomianki.
 W dniach 1-2 grudnia 2018 r. przeprowadzono
zbiórkę prezentów dla najmłodszych. Udało się zebrać wiele upominków, o których marzyły dzieci.
Jeszcze do 14 grudnia wszystkie osoby zainteresowane pomocą najmłodszym mogą przekazywać drobne prezenty oraz słodycze w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7.
 „Paczka dla seniora”. W związku z tak dużym
zainteresowaniem pomocą potrzebującym, zorganizowano również zbiórkę artykułów higienicznych oraz koców i pościeli dla osób starszych
i niepełnosprawnych. Dary można przekazywać
w siedzibie Ośrodka.
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 W dniach 10-20 grudnia 2018 r. organizowana
będzie akcja „Wymiana ciepła”, polegająca na
wymianie odzieży zimowej.
 
Na wieszaku wystawionym przed Urzędem
Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115
w specjalnie oznakowanym namiocie można
będzie pozostawić używaną odzież zimową,
a osoby potrzebujące będą mogły w każdej
chwili wybrać potrzebną dla siebie rzecz i zabrać ją do domu.
Więcej informacji o bieżących działaniach
Ośrodka Pomocy Społecznej znajdziecie na stronie: www.opslomianki.pl

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
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ARTystyczne ŁOMIANKI po raz trzeci
Marinę rysowanie odpręża, tworzy kiedy jest szczęśliwa i zawsze przy tym słucha muzyki. Pani Marianna
haftuje i szydełkuje od dzieciństwa, to jej styl życia,
a że żyje długo to i prac się nazbierało. Część z nich
oddała parafii w Burakowie. Dla Beaty malowanie to
coś więcej niż hobby, ciągle szuka nowych technik. Pisze też ikony, które zmuszają do refleksji. Jerzy tworzy
rzeźby z używanych śrubek, nakrętek, sprężyn. Prace
Jana powstają spontanicznie, kreski i szkice układają
się w obraz, a ten zaczyna żyć.
Marina jest pedagogiem, Marianna emerytką, Beata nauczycielką, Jerzy artystą fotografikiem, Jan kardiochirurgiem. Wszyscy są mieszkańcami gminy Łomianki, naszymi sąsiadkami i sąsiadami. To prace tych
i 32 innych osób pokazujemy od 2016 roku w trzech
edycji wystawy #ARTystyczne Łomianki.
Zdjęcia rzeźby, ceramiki, malarstwa, haftu i rysunku
możecie obejrzeć podczas lokalnych imprez jak np.
Dni Dąbrowy czy Bazar Zabawek Używanych. Prezentujemy je również na ogrodzeniach Zgromadzenia
Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) przy
ul. Wiślanej i Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Warszawskiej oraz w Galerii Łomianki. Latem tego roku naszą wystawę pokazano w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Wystawa nie powstałaby bez pomocy finansowej
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który od trzech
lat przekazuje środki na jej wykonanie.
Dziękujemy wszystkim twórcom, którzy zgodzili się
zaprezentować swoje prace podczas trzech edycji wystawy i zapraszamy do jej oglądania.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

W wystawie udział wzięli: Dorota Berger-Słowińska, Eugeniusz Brylewski, Marina Bykonya, Urszula
Ciołek, Adrian Czechowski, Maja Czepulis, Maria Etienne, Wiktoria Górko, Milena Grąbczewska, Jan Herburt-Heybowicz, Ewa Jędrzejczak, Paweł Kępa, Tomasz
Kordek, Katarzyna Kućkowska, Maria Mencwel, Mateusz Modzelewski, Aleksandra Moraczewska, Maria
Olko, Kazimierz Peczyński, Magda Pichalska, Sylwia
Ptaszyńska, Edyta Stankiewicz, Mirosław Śnigurowicz, Ewa Krajewska, Lech Michałowski, Magdalena
Pichalska, Ewa Pustoła-Kozłowska, Marianna Romańska, Joanna Serkis-Pasadyn, Tomasz Sienicki, Barbara
Starostin, Aleksandra Terko-Bieńko, Beata Wierzbicka-Kopytko, Marcin Wolski, Waldemar Wolski, Jerzy Woropiński, Klaudia Zajkowska.
Wszystkie prace można oglądać również na stronie
www.artystyczne.lomianki.info.
Stowarzyszenie Pracownia Łomianki
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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.

NIEPODLEGŁA W ŁOMIANKACH
11 listopada obchodziliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Szkoły na terenie gminy Łomianki zorganizowały okolicznościowe akademie.
Między innymi w Szkole Podstawowej nr 1
stu uczniów zatańczyło poloneza, a modsze
klasy zorganizowały pokaz mody. Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
nr 3 i Szkoły Podstwowej nr 2 zaśpiewali
hymn narodowy w ramach akcji „Rekord
dla Niepodległej”. Celem tej inicjatywy
było wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli przedszkoli i szkół w kraju i za granicą. W Niepublicznej Szkołe Podstawowej
„Moja Szkoła” w Łomiankach odbył się jedyny w swoim rodzaju wieczór patriotyczny.
11 listopada w kościele św. Małgorzaty
rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny. W samo południe harcerze
z 444 DHiGZ w Łomiankach zorganizowali
wspólne śpiewania Hymnu Narodowego
oraz pieśni i piosenek patriotycznych.
W Centrum Kultury można było zobaczyć
okolicznościową wystawę, zorganizowane
też zostały konkursy oraz gra miejska.
Zarząd Osiedla Buraków wraz z przyjaciółmi z całych Łomianek zaprosili do wspólnego odtańczenia poloneza na ul. 11 Listopada. W spontanicznej akcji wzięło udział
kilkadziesiąt par. Organizatorzy zapraszają
na kolejnego poloneza już za rok - 11 listopada 2019 r., o godzinie 11:11.

Wieczór w „Mojej Szkole” / FOT. PAULA KUCHNO
Szkoła Podstawowa nr 1 / FOT. SP1

Polonez w Szkole Podstawowej nr 1 / FOT. SP1
Śpiewanie Hymnu przy Centrum Kultury

„Rekord dla Niepodległej” / FOT. SP3
Polonez w Burakowie na ul. 11 Listopada

Relacje foto-video na www.LOMIANKI.INFO
REKLAMA

Dodatkowe usługi:
Udostępniamy również adres siedziby dla nowych podmiotów (wirtualne biuro)

12

POLUB ŁOMIANKI www.facebook.com/lomianki.info
REKLAMA
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Biuro nieruchomości poszukuje pracownika.
Tel. 510 770 765
Dyrekcja przedszkola samorządowego w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, poszukuje nauczyciela języka
angielskiego w wymiarze 3 godz./tydz. Kontakt
– (22) 751-10-89, ps.lomianki@wp.pl
Zatrudnię kobiety do pakowania kosmetyków, tel. 602-675-607
NIERUCHOMOŚCI
Lokal 16 m2 z zapleczem socjalnym przy gabineie
kosmetycznym w centrum Łomianek wynajmę,
tel. 607-612-741
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Język ANGIELSKI – lekcje indywidualne. Dzieci
i dorośli. Wszystkie poziomy. Tel. 537-184-145
USŁUGI
Pranie dywanów i tapicerki, tel. 517-208-255
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
woda, kanalizacja, serwis – 502-625-400
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja pisemna – tel. 513-123-894
REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE, cyklinowanie,
układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów.
Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
HYDROIZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic.
ŻYWICE DEKORACYJNE (tarasowe, garażowe, itp.).
Gwarancja! Tel. 789-262-387
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek i okolic
– tel. 509-972-412
HYDRAULIKA – instalacje wodno-kanalizacyjne
i gazowe – tel. 602-282-757
ŻYWICE – balkon, taras, garaż, dom, piwnica.
Gwarancja – tel. 513-123-894
INNE
PIANINO NIEUŻYWANE, CZARNE Z LEGNICY,
tel. 602-712-948 – SPRZEDAM
KIEROWCA. Zawiezie, przywiezie, osobowym, 24 h,
tel. 796-985-983
Drewno z rozbiórki oddam za darmo, 510-770-765
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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
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
PRACA
Podejmę pracę na pół etatu, chętnie w godzinach
popołudniowych, tel. 514-998-656
Pracownik do etykietowania, składania ulotek info:
biuro@chantarelle.pl

PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
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OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

iDea TAXI

REKLAMA

Łomianki

601 06 87 87
REKLAMA

6

USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY
ULOTKI – PLAKATY – WIZYTÓWKI – BROSZURY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – KALENDARZE

FOTOGRAFIA OKOLICZNOŚCIOWA
SESJE RODZINNE
ŚLUBY – CHRZCINY – IMPREZY

e: nawias @ pracownia.net t: 603 299 772

TEL: 604 518 774 WWW.TOMEKKORDEK.COM

STUDIO GRAFICZNE
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ELŻBIETA
PODOLSKA
Specjalistka od przełamywania
barier językowych. Pasjonatka
nauczania, motywowania
i pracy z ludźmi.

Nauka
angielskiego:
indywidualnie
w małych grupach
dla firm

605 887 644
kontakt@elzbietapodolska.pl
Łomianki ul Warszawska 168

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