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30 LAT PRAW MIEJSKICH
30 lat temu – kiedy funkcję naczelnika sprawował Wiesław Bochenek
– 1 stycznia 1989 roku Łomianki otrzymały prawa miejskie.
Od tego czasu ponad dwukrotnie zwiększyła się liczba mieszkańców,
nastąpiła zabudowa, intensywna zwłaszcza w ostatniej dekadzie, terenów nadwiślańskich. Powstała infrastruktura, wybudowano i rozbudowano istniejące obiekty użyteczności publicznej. A co było wcześniej?

KRÓTKI RYS HISTORII ŁOMIANEK

Nazwa Łomianki wywodzi się od słów: łominy i łomna, czyli miejsca, w których rzeka nanosi
przez swoje wylewy drzewa lub teren po wykarczowanym lesie. Najstarsze ślady działalności
człowieka na terenie Łomianek pochodzą sprzed
ok. 5500 lat czyli okresu neolitu. Zachowały się
z tamtego czasu fragmenty ceramiki wytwarzanej
przez ludność. Teren ten był niewątpliwie atrakcyjny ze względu na bliskość rzeki Wisły i otaczających lasów.
Natomiast okres wczesnej epoki żelaza jest
związany z działalnością pobliskiego Starożytnego Okręgu Hutniczego z centrum w Pruszkowie.
W czasie badań archeologicznych w Łomiankach
odkryto dziesiątki pieców hutniczych, zwanych
dymarkami. Świadczy to o tym, że ówcześni mieszkańcy intensywnie zajmowali się produkcją żelaza.
Stałe początki osadnictwa na tym terenie to X-XI
wiek. Łomianki były wówczas położone na szlaku łączącym Płock i Czersk. Najstarszym źródłem
pisanym dotyczącym Łomianek jest powstały
w 1377 r. dokument księcia mazowieckiego Janusza I, w którym jako świadek pojawia się postać
dziedzica Łomianek – Arnolda „heres de Lompny”.
Najstarszą osadą zamieszkaną do dziś, był prawdopodobnie Kiełpin. W 1461 r., ówcześni właściciele wsi – Kiełpińscy herbu Rogala – ufundowali
tam modrzewiową kaplicę. Większość okolicznych
terenów w średniowieczu była własnością książąt
mazowieckich. W 1526 r. Mazowsze, a wraz z nim
Łomianki wróciły z powrotem do Królestwa Polskiego. W wyniku kolejnych nadań, miał tu swe
posiadłości również Kościół. Świadczą o tym zachowane do dziś nazwy: Kiełpin Poduchowny,
Dziekanów, Dziekanówek.
Na przełomie XV i XVI w. osiedlali się na terenach
dawnego koryta Wisły Holendrzy i Niemcy – stąd
nazwy: Dziekanów Niemiecki i Kazuń Niemiecki.
Dobra łomiankowskie były wielokrotnie dzielone,
sprzedawane lub dzierżawione. Podczas panowania Zygmunta Starego, królowa Bona Sforza
założyła w Burakowie, Młocinach i okolicy sieć
młynów.

ul. Warszawska róg Wiślanej lat 30-XX w
Budynek GS przy Wiślanej, róg Warszawskiej
(obecnia Biedronka)

Większość terenów dzisiejszej gminy
należała do parafii Kiełpin, która w 1603 r.
liczyła 900 mieszkańców. Północna
część gminy, dawne dobra kościelne,
od połowy XVI w. stanowiły już własność rodu Roszczeborskich. Za czasów
Władysława IV właścicielem Łomianek
i okolic był kanclerz królewski Jerzy
Ossoliński. W czasach potopu szwedzkiego tereny te zostały doszczętnie zniszczone.
Ponowny rozwój ziemi łomiankowskiej nastąpił
za czasów Augusta III Sasa. Jego minister Henryk
Brühl zbudował w Młocinach pałac, natomiast syn
Fryderyk założył odlewnię kul armatnich i wytwórnię prochu. Pod koniec XVIII wieku, właścicielem
dóbr młocińskich i łomiankowskich został Jerzy
Fryderyk Poths. To właśnie do herbu rodu Pothsów
o nazwie Trójstrzał nawiązuje obecny herb miasta
Łomianki. Członkowie rodziny Pothsów zarządzali Łomiankami przez prawie 100 lat. W tym czasie
zakładano nowe wsie i folwarki – Kępę Kiełpińską,
folwark Dąbrowa, Raj, Łomianki Dolne. Na tereny
zalewowe i nieużytki sprowadzano kolonistów. Od
lat osiemdziesiątych XIX w. zaczęto dzielić dobra
na mniejsze majątki i dokonywać ich sprzedaży.
Pod względem administracyjnym Łomianki należały do Gminy Młociny i parafii pod wezwaniem
św. Małgorzaty w Kiełpinie. Po powodzi w 1924 r.
kościół w Kiełpinie został zniszczony, a parafia przeniesiona do Łomianek, w których wybudowano
nową świątynię. Od początku XX w. Łomianki stały
się miejscowością wielokulturową. Obszar Łomianek zamieszkiwało około 50% Polaków, 20% Żydów
i 30% Niemców. Przed 1939 r. znajdował się tu kościół katolicki, kaplica ewangelicka i żydowska syKościół parafialny w Łomiankach.

Kościół w Kiełpinie, pocz. XX w.

nagoga. Przy szosie z Warszawy do Nowego
Dworu powstawały drobne warsztaty jak
masarnie, młyny, piekarnie, sklepy, karczmy
oraz zakłady rzemieślnicze. Od 1933 r. w Łomiankach rozpoczęła swoje funkcjonowanie szkoła powszechna.
W tym czasie przez Łomianki przechodziła linia kolejowa oraz pracowały trzy
zakłady przemysłowe – największym była
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garbarnia należąca do rodziny Raabe, położona na
terenie dawnego folwarku dworskiego.
Przy szosie w pobliżu Prochowni działały Zakłady Mechaniczne Dołęgowski i Jezierski zwane
potocznie „Resorówką” oraz produkujące farby
aluminiowe – „Aluminiówka”.
Niezwykle tragicznym i trudnym okresem dla
mieszkańców Łomianek stał się okres II wojny
światowej i okupacji hitlerowskiej. To właśnie pod
Dąbrową Leśną, 19 września 1939 r., odbyła się
ostatnia szarża polskiej kawalerii. Brał w niej udział
14. Pułk Ułanów Jazłowieckich pod dowództwem
pułkownika Edwarda Godlewskiego. Mimo dużych strat ułanom udało się przebić do oblężonej
już Warszawy i przejść do narodowej legendy.
Natomiast 22 września 1939 r. rozegrała się pod
Łomiankami krwawa bitwa pomiędzy resztkami
Armii Pomorze i Armii Poznań pod dowództwem
gen. Mikołaja Bołtucia a wojskami niemieckimi,
blokującymi oblężoną Warszawę.
Gdy skończyła się amunicja, doszło do ataku
na bagnety w rejonie Dąbrowy Leśnej, w którym
zginął Mikołaj Bołtuć, 36 oficerów i około 800 żołnierzy. Łącznie w tych walkach zginęło ok. 3000
Polaków. Większość z nich została pochowana na
Cmentarzu wojennym w Kiełpinie.
Po przegranej wojnie obronnej w życie
codzienne mieszkańców Łomianek i okolic
wtargnęła brutalna okupacja niemiecka.
Rozpoczęły się aresztowania i egzekucje.
Niemcy wykonywali je między innymi
w zagajniku Józefa Przyłuskiego przy tzw.
Czerwonej Drodze w Burakowie, Lasku
Młocińskim i uroczysku Pogórze Leśne na
Łużach.
W atmosferze otaczającego terroru zaczęły tworzyć się zalążki ruchu oporu.
W jego struktury wstępowali harcerze,
młodzież, byli wojskowi, młodsi, starsi,
chłopcy i dziewczęta. Jedną z pierwszych organizacji konspiracyjnych była powstała w Burakowie
organizacja „Polska Niepodległa”. Jej założycielem
był zawodowy podoficer, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i walk wrześniowych Kazimierz
Zawitaj, pseudonim „Wit”. Bardzo ważną rolę odgrywały łomiankowskie dziewczyny i kobiety
skupione w Wojskowej Służbie Kobiet. Szkolone
były w zakresie łączności, wywiadu oraz służy sani-
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tarnej. Wszystkie formacje konspiracyjne z terenu
obecnej gminy Łomianki weszły w skład Związku
Walki Zbrojnej, a od 1942 r. w struktury VIII Rejonu
VII Obwodu (podwarszawskiego) Armii Krajowej.
Niezależnie od działania podziemnego wojska
podległego dowództwu AK, na naszym terenie
pojawił się oddolny ruch młodzieżowy, skupiający gimnazjalistów i harcerzy. Na terenie Dąbrowy
Leśnej powstała Kompania Młodzieżowa.
Tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego z miejscowych oddziałów AK oraz tych, które
w ramach operacji Burza znalazły się na terenie
Puszczy Kampinoskiej, utworzono Grupę Kampinos – będącą poważnym wsparciem dla walczącej
Warszawy. Istotnym wydarzeniem, które zdecydowało o powstaniu Grupy Kampinos było włączenie
do sił VIII Rejonu, dobrze uzbrojonych i zorganizowanych oddziałów partyzanckich Zgrupowania
Stołpecko-Nalibockiego AK, dowodzonych przez
cichociemnego por. Adolfa Pilcha, pseudonim
„Góra”, „Dolina”. Piękną i jednocześnie tragiczną
kartę Grupa Kampinos zapisała w czasie Powstania Warszawskiego. Były to między innymi krwawe
walki o Lotnisko Bielańskie, Dworzec Gdański, Truskawkę, Truskaw, Wiersze i Marianów.
Jednym z epizodów powstania było także zestrzelenie przez Niemców 18 września 1944 r. nad
Dziekanowem Leśnym amerykańskiego bombowca B-17G „Do zobaczenia” por. Francisa Akinsa niosącego pomoc Warszawie.

Ośmiu członków załogi zginęło, dwóch lotników
Niemcy wzięli do niewoli.
Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej przyszło
16 stycznia 1945 r. Łomianki zostały wyzwolone
przez żołnierzy 2. Dywizji Piechoty w czasie operacji warszawskiej. W dniu następnym została wyzwolona Warszawa.
Gorycz klęski powstania i zawiedzionych oczekiwań dopełniały dochodzące z opanowanych przez
Armię Czerwoną terenów wieści o szalejącym stalinowskim terrorze. Okupacja niemiecka została
zastąpiona okupacją komunistyczną.
Lata powojenne przyniosły dalszy rozwój gospodarczy, który zaowocował przyznaniem Łomiankom w 1989 r. praw miejskich. Obecnie Gmina
Łomianki posiada status miejsko-wiejski i jest położona w pięknej otulinie Puszczy Kampinoskiej i Dolinie Wisły. Mieszka w niej ok. 25 tys. mieszkańców.

Gala z okazji 30-lecia nadania Łomiankom praw
miejskich odbyła się 1 czerwca w auli ICDS.
Zaproszeni na uroczystość goście mogli wysłuchać
recitalu muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów
Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach oraz
obejrzeć prezentację o historii Łomianek przygotowaną przez uczniów SP nr 3 w Łominkach.
Z okazji jubileuszu wręczono pamiątkowe medale za szczególne zaangażowanie w rozwój miasta
i gminy Łomianki. Wieczór zakończył znakomity
koncert jazzowy.
Były gratulacje, kwiaty, upominki i życzenia rozwoju Łomianek złożone na ręce urzędującej burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak.

Tekst opracowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Sportowymi w Łomiankach pod opieką nauczyciela historii Krzysztofa Kozaka.
_____________________
Bibliografia:
Medyński Kazimierz, „Wojenne Łomianki, Wspomnienia mieszkańców
z lat 1939 – 1945”, Łomianki 2008, II wydanie 2013.
Pustoła-Kozłowska Ewa., Konopka M., Pacuski K., Urbaniak P, „Dawne Łomianki. Historia, ludzie, zabytki”, Łomianki 2005.
Pustoła-Kozłowska Ewa, „Spacerownik po Łomiankach”, Łomianki 2009.
www.muzeumlomianki.pl, www.lomianki.pl
foto: www.muzeumlomianki.pl

Władze samorządowe Miasta i Gminy Łomianki od 1990 roku:
do 1991 Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki – Lech Jeziorski
1991–1998 Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki – Andrzej Belka
1998–2006 Burmistrz Miasta i Gminy Łomianki – Łucjan Sokołowski
2006–2010 Burmistrz Łomianek – Wiesław Pszczółkowski
2010–2018 Burmistrz Łomianek – Tomasz Dąbrowski
od 2018 Burmistrz Łomianek – Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Radni kadencji 1990–1994: Belka Andrzej, Bogdański Andrzej, Bogdański Cezary, Budnicki Józef,
Drewnowski Paweł, Gołąb Michał, Jeziorski Lech, Kajszczak Wojciech, Król Bogusław, Krzeski Adam, Łapiedon
Lech, Mamaj Józef, Medyński Kazimierz, Niegodzisz Stanisław, Ratusiński Zygmunt, Rusiecka Halina, Sieński
Eugeniusz, Sotomski Mieczysław, Witwicki Jerzy, Wołosik Anna, Zondej Zbigniew, Zwoniarski Wojciech.
Radni kadencji 1994–1998: Bochenek Wiesław, Cieślińska Ewa, Dąbkowski Andrzej, Grądzki Jan, Gryziak
Barbara, Idziaszek Zbigniew, Kalinowski Jan, Koziarska Wanda, Kurowska-Baka Dorota, Kurpieski Marcin
Tadeusz, Maciaszek Józef, Mielczarek Jan, Mochnacka-Ławacz Hanna, Pajewski Janusz, Paszek Franciszek,
Radzikowski Andrzej, Radziszewski Józef, Sidorzak Ewa, Staniak Henryk, Tarnawski Wojciech, Wojewoda
Wojciech, Wołyński Edward, Zwoniarski Wojciech, Zbigniew Cudek.
Radni kadencji 1998–2002: Banach Anna, Berkan Jan, Bochenek Wiesław, Dąbrowski Tadeusz, Gos
Antonina, Górska Wanda, Gryziak Barbara, Herburt-Heybowicz Jan, Jeziorski Lech, Krystecki Tadeusz,
Ładyga Jarosław, Maciaszek Józef, Mazan Andrzej, Nelken Urszula, Parzyszek Maria, Radzikowski Andrzej,
Sidorzak Ewa, Sokołowski Łucjan (wybrany przez Radę Miejską na Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki),
Staniak Henryk, Sternicki Wojciech, Weinberg Ewa, Wołyński Edward, Wypych Anna, Zalewska Maria.
Radni kadencji 2002–2006: Domańska Katarzyna, Ekielski Adam, Iwaszko Piotr, Kijewska Halina,
Maciaszek Józef, Mazan Andrzej Zenon, Parzyszek Maria, Pszczółkowski Wiesław, Rozmarynowski
Lechosław, Sidorzak Ewa, Sikorski Bogumił, Staniak Henryk, Sternicki Wojciech, Wawer Krzysztof, Zielski
Marek, Zneykus Arkadiusz.
Radni kadencji 2006–2010: Iwaszko Piotr, Kłódkiewicz Bogdan, Krystecki Tadeusz, Kućkowska Katarzyna,
Leszczyński Marian, Maksim-Wójcicka Sylwia, Orzechowski Bogusław, Porowski Marian, Rusiecki Piotr,
Rusinek Tomasz, Salwowski Adam, Sidorzak Ewa, Staniak Henryk, Wawer Krzysztof, Zielski Marek.
Radni kadencji 2010–2014: Berger Wojciech, Etienne Marcin, Grądzki Jan, Iwaszko Piotr, Kaczyński
Kamil, Krystecki Tadeusz, Kućkowska Katarzyna, Laskowska Sławomira, Maksim-Wójcicka Sylwia, Mazan
Jan, Nastula Paweł, Nawotka Renata, Porowski Grzegorz, Podolska Elżbieta, Rusinek Tomasz, Sidorzak
Ewa, Staniak Henryk, Wawer Krzysztof, Wolanin Piotr, Zalewska Maria, Zielski Marek.
Radni kadencji 2014–2018: Astrau Cezary, Bartoszewski Piotr, Berger Wojciech, Bochenek Wiesław, Etienne
Marcin, Graf Andrzej, Karaś Wanda, Krystecki Tadeusz, Krzyżowska Ewa, Kuczera Wanda, Niecikowska Mariola,
Pawłowski Bogusław, Roszkowska Joanna, Salwowski Adam, Sikorski Bogumił, Słupski-Kartaczowski Paweł,
Terczyński Krzysztof, Wawer Krzysztof, Wroniewski Maciej, Zalewska Maria, Żebrowska-Piotrak Małgorzata.
Radni kadencji 2018–2023: Salwowski Adam, Pszczółkowska Maria, Astrau Cezary, Bartoszewski Piotr,
Bryk Grzegorz, Cłapińska Magdalena, Dąbrowski Tomasz, Dąbrowski Tomasz H., Etienne Marcin, GawronSmater Agnieszka, Graf Andrzej, Krogulec Mateusz, Lenard Grzegorz, Naftyński Michał, Niecikowska
Mariola, Serzysko Jerzy, Skonieczny Janusz, Wawer Krzysztof, Zabłocka-Łudzeń Joanna, Zalewska Maria,
Zdunek Agnieszka.

Wiecej zdjęć na www.LOMIANKI.INFO oraz FACEBOOK/LOMIANKI.INFO
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NOWE STAWKI ZA WYWÓZ ODPADÓW

Radni Rady Miejskiej większością głosów przyjęli nowe stawki za wywóz odpadów.
Od lipca za odbiór odpadów segregowanych zapacimy 33,80 zł za osobę, a niesegregowanych 67,60 zł za osobę.
Radni ponadto zobowiązali Urząd do przedstawienia alternatywnych metod naliczania opłat za odbiór odpadów.
MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek
Bardzo burzliwa dyskusja.
Nic dziwnego. Radni stanęli przed podjęciem trudnej decyzji:
przyjęcia wysokich stawek za odbiór
odpadów komunalnych, które będą
od lipca obowiązywać w naszej gminie. Nikt nie jest zadowolony ze stawek, które wynikały z przetargu. Każdy
z nas, obecnych na Sesji Rady Miejskiej
miał świadomość, że to bardzo wysokie stawki. Ci, którzy zagłosowali za ich
przyjęciem – również, a może przede
wszystkim oni. Większość (dwunastu)
radnych, rozumiejąc jednak sytuację
na rynku gospodarowania odpadami, szanując prawo i mając poczucie
odpowiedzialności za swoje decyzje
zagłosowała na tak. I to oni właśnie
zabezpieczyli swoją decyzją interesy
każdego z mieszkańców.
Dziś możemy rozstrzygnąć przetarg, nie
obciążając bezprawnie budżetu gminy
dopłatami do systemu, który zgodnie
z prawem ma się samofinansować. Możemy konsekwentnie realizować zaplanowane inwestycje, nie hamując rozwoju gminy. Możemy zacząć kolejny,
ważny etap. Dostaliśmy potrzebny czas
na podjęcie wszelkich starań i kroków,
które w niedalekiej przyszłości pozwolą
te stawki obniżyć.

PIOTR BARTOSZEWSKI
Radny Rady Miejskiej
Pragnę zaznaczyć, że
podwyżek dało się uniknąć, a tak wysokie stawki nie są akceptowane przez wielu
mieszkańców. Podczas sesji złożyłem
wniosek o zmianę stawek za odbiór
odpadów: 21 zł za odpady segregowane i 42 zł za niesegregowane. Skutkowałoby to zwiększeniem dopłat
z budżetu Gminy (dopłaty i tak mają
miejsce, a takie rozwiązanie stosują
inne samorządy). Mój wniosek poparło ośmiu radnych. Radny Salwowski
i Naftyński wstrzymali się od głosu.
Stawki uchwalone na XI Sesji RM
(33,80 zł i 67,60 zł) są maksymalnymi
możliwymi stawkami i jednocześnie
są to stawki najwyższe w okolicy.
Wzrost opłaty za odpady jest nieunikniony, ale tak drastyczna zmiana stawek (z 12,50 zł na 33,80 zł za
osobę za miesiąc) jest nieracjonalna
i niepotrzebna. Więcej: www.radny.
bartoszewski.pl.
MARCIN ETIENNE
Radny Rady Miejskiej
Podczas XI sesji Rady
Miejskiej radni przyjęli
nowe stawki za odbiór
odpadów komunalnych. Wzrost opłaty „marszałkowskiej” za korzystanie

ze środowiska, załamanie rynku recyclingu, nowelizacja ustawy o odpadach oraz monopolizacja rynku to
zaledwie kilka czynników, które wpłynęły na niemal czterokrotny wzrost
wartości przetargu na odbiór odpadów, jaki rozstrzygnięty został w naszej gminie pod koniec maja.
Nowe stawki wyniosą odpowiednio: 33,80 zł od osoby za odpady
segregowane oraz 67,60 zł od osoby za odpady zmieszane. Zejście
poniżej zaproponowanych kwot,
poprzez zastosowanie większych
dopłat z budżetu, wiązałoby się
z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Spowodowałoby
również wstrzymanie większości
zaplanowanych inwestycji, w tym
jakże oczekiwanych prac nad wdrożeniem nowego systemu gospodarowania odpadami.
Urząd zobowiązał się, że w ciągu kilku
najbliższych miesięcy przedstawi radnym alternatywne metody naliczania
opłat (od zużytej wody, powierzchni
lokalu mieszkalnego lub gospodarstwa domowego) i związane z tym
wyliczenia. Będzie jednocześnie pracował nad uszczelnieniem systemu
oraz możliwością zastosowania pakietów osłonowych, które ulżyłyby
osobom najbardziej dotkniętym
„śmieciową” podwyżką.

MICHAŁ NAFTYŃSKI
Radny Rady Miejskiej
Urząd przedstawił jeden
wariant uchwały ze sposobem naliczania opłat
i ich wysokością. Przedstawił uchwałę
w ostatniej chwili, kładąc ją wydrukowaną przed radnymi na początku
posiedzenia. Nie przedstawiono innych wariantów, nie przedstawiono
analizy tych wariantów. Nie przedstawiono powodów dla których inne warianty zostały odrzucone przez Urząd.
Nie podano konkretnych wyliczeń
ekonomicznych, konkretnych aktów
prawnych. Usłyszeliśmy, że każde
inne działanie, oprócz zaproponowanego przez Urząd jest niewłaściwe
i niezgodne z prawem. Tyle fakty.
W moim odczuciu tego typu działanie to głębokie naruszenie obietnicy
wyborczej co do transparentności poczynań Urzędu oraz konsultowania
rozwiązań. Do 30 września 2019 roku
czekam na przedstawienie Radzie alternatywnych rozwiązań wolnych od
wad prawnych, tak aby Rada, zgodnie
ze swoimi kompetencjami, mogła podjąć decyzję, a nie „przyklepała” decyzję,
którą wcześniej podjął Urząd.

____________________

ZOBACZ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
na www.LOMIANKI.INFO

KTO NAM ZAFUNDOWAŁ „ŚMIECIOWY PASZTET”?

W przestrzeni publicznej pojawiają się niejasne infomacje na temat przyczyn i skutków „zmian”, które podjęła obecna burmistrz Małgorzata
Żebrowska-Piotrak w umowie na odbiór odpadów, będących wynikiem korespondencji, pozwów sądowych między poprzednim burmistrzem
Tomaszem H. Dąbrowskim a firmą BYŚ. O wyjaśnienie tematu poprosiliśmy zarówno obecną burmistrz, jak i poprzednika.
W związku z tym, że obie wypowiedzi znacznie przekraczały zakładaną objętość, poniżej publikujemy fragmenty. Całość na www.LOMIANKI.INFO

MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK

Burmistrz Łomianek
W listopadzie 2018 roku objęłam urząd burmistrza
Łomianek. Pierwszą rzeczą, jaką robi nowowybrany
burmistrz jest weryfikacja spraw pilnych, spraw do
załatwienia „na już”. Jedną z takich spraw okazał
się pozew firmy BYŚ leżący głęboko w urzędowej
„szufladzie”. Pozew oficjalnie nieistniejący, a jednak
niosący przykre skutki i konsekwencje dla mieszkańców gminy. [...] Rozumiem okres wyborczy, rozumiem chęć pełnienia dalszej władzy w Łomiankach, ale nie jestem w stanie pojąć, że człowiek
zarządzający gminą jest w stanie wybrać własny
interes – wygrane wybory – nad interesem tysięcy
mieszkańców dla których pracuje. [...]
Mogłam zrobić dwojako: Udawać, jak mój poprzednik, że jest fantastycznie. Udawać, że nie wiem o tym,
że BYŚ złożył do sądu pozew przeciwko Gminie.
Uśmiechać się do końca i udawać zaskoczoną, gdy
ogrom odpadów komunalnych zalegnie na ulicach
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gminy, bo BYŚ przestanie je odbierać. [...] Tylko takie
rozwiązanie miało swoje konsekwencje: śmieci na
ulicach, konieczność wybrania wykonawcy z tzw.
„wolnej ręki” i zapłacenia mu tyle, ile tylko zechce.
[...] Mając świadomość konsekwencji i konieczności
podniesienia opłat od „już”, bo w przypadku zerwania umowy było to nieuniknione, zdecydowałam się
na opcję nr 2: Nie dopuszczamy do zerwania umowy.
Siadamy do negocjacji. Walczymy o zapewnienie
mieszkańcom stałego odbioru śmieci i maksymalne
obniżenie roszczeń BYSia. [...] Jak pokazał czas to
była najlepsza dla mieszkańców decyzja i najbardziej odpowiedzialna, jaką mogłam podjąć. [...]
_____________________________

TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI

Radny Rady Miejskiej, były burmistrz
[...] Nie rozumiem, dlaczego Pani Burmistrz 23 stycznia 2019 roku zerwała korzystną dla mieszkańców
umowę z firmą Byś. Umowa, którą wynegocjowaliśmy z firmą Byś za naszej kadencji gwarantowa-

ła mieszkańcom stałe opłaty na poziomie 12,50
i miała obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku. Za
2019 rok łączny koszt opłat za odpady wyniósłby
4 mln złotych. Po podpisaniu „tzw. porozumienia
z Byś” koszty tylko na ten rok wyniosą ~11 milionów złotych. A za umowę od lipca 2019 do czerwca
2020 wszyscy zapłacimy ~14 mln złotych. O tym, że
umowa została zerwana mieszkańcy i Rada Miejska dowiedzieli się po dwóch miesiącach. Dlaczego
ta kwestia była ukrywana przed mieszkańcami?
Podniosą się głosy, że Byś wcześniej pozwał gminę.
Pragnę tu zaznaczyć, że w 2018 roku mieliśmy pozew przeciwko gminie na kwotę 2,2 mln za rok 2018
i 2019, w którym firma domagała się zwiększenia
wynagrodzenia za swoje usługi, ale staliśmy na stanowisku, że prawo jest po naszej stronie, ponieważ
w umowie zerwanej przez Panią burmistrz był zapis,
który gwarantował niezmienność ceny przez cały
okres obowiązywania umowy, bez względu na zmieniające się warunki wewnętrzne jak i zewnętrzne. [...]

ZIELONE OKIEŁZNANE

Jak wygląda sytuacja po występujących na przełomie kwietnia i maja perturbacjach z odpadami zielonymi
zapytaliśmy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach, który obecnie zajmuje się ich odbiorem...
Czy odbiór już działa bezproblemowo, zgodnie z harmonogramem?
ZWIK: Odbiór odpadów zielonych odbywa się
zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Wyjątek stanowią soboty, wtedy odpady nie są
odbierane z uwagi na fakt, iż instalacja do której
są przewożone odpady tzw. zielone jest nieczynna. Mieszkańcy są informowani o innym terminie
odbioru tych odpadów w związku z tą sytuacją,
ale jest to jedyne odstępstwo od harmonogramu
z przyczyn niezależnych od ZWiK.
Co było przyczyną początkowych opóźnień?
ZWIK: Większość nowych projektów nie od razu
funkcjonuje właściwie. Tak było i w tym przypad-

ku. Nie wszystko byliśmy w stanie przewidzieć
bazując na zastanej dokumentacji oraz starych
harmonogramach. Zaangażowaliśmy za małą
liczbę aut i ludzi, a odpadów było zdecydowanie
więcej niż w latach ubiegłych. Od 15 kwietnia do
15 maja odebraliśmy na terenie gmny Łomianki
ponad 300 ton odpadów zielonych. W ciągu tylko pierwszych 15 dni roboczych było to 146 ton,
co stanowi około 14% wszystkich odpadów zielonych odebranych przez firmę BYŚ w minionym
roku. To obrazuje skalę problemu z jakim musieliśmy się zmierzyć.
Nie pomogły też święta i długi weekend majowy,
kiedy nieczynna była Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W następnym etapie planujemy zagospodarowywanie odpadów zielonych na miejscu ich wytworzenia, planujemy kompostować zbierane od
mieszkańców odpady zielone w postaci trawy,
liści i zrąbków drewna. Dobór odpowiedniej technologii pozwoli na to, aby naszych gminnych odpadów zielonych nie wozić do prywatnych instalacji RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych), lecz kompostować je
na miejscu i uzyskiwać ulepszacz glebowy, który
będzie mógł służyć także mieszkańcom.

PRZYCZYNY WZROSTU KOLEJNE SPOTKANIE
CEN ODBIORU ODPADÓW O ŚMIECIACH
ZDANIEM WYKONAWCY USŁUGI

Przedstawiciela firmy BYŚ, która jako jedyna wzięła udział
w przetargu na odbiór odpadów z gminy Łomianki, zapytaliśmy z czego wynika tak znaczący w stosunku do lat poprzednich wzrost cen za odbiór odpadów.
Jako przyczyny wzrostu cen wskazano:
– Wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. opłata marszałkowska będąca częścią kosztu za składowanie); pamiętajmy, że pozostałość po procesie przetwarzania odpadów
także trzeba zagospodarować – przekazać do spalarni albo
składowania; tam ceny wzrosły o kilkaset procent. Wzrost cen
u naszych odbiorców końcowych skutkować musi wzrostem
cen „na bramie” w naszej instalacji; na wysokość ceny w spalarniach i składowiskach wpływa także wzmożony popyt na ich
usługi, przewyższający moce tych instalacji;
– Załamanie rynku recyklingu (zamknięcie rynku chińskiego),
słaby popyt na surowce wtórne, których sprzedaż pokrywa
część kosztów gospodarki odpadami;
– Nowy system segregacji odpadów na 5 frakcji wprowadzony
rozporządzeniem Ministra Środowiska (dodatkowe pojazdy,
trasy, ludzie)
– Wzrost kosztów zatrudnienia (rynek pracownika, a nie pracodawcy)
– Koszty związane z wymogami tzw. pożarowej nowelizacji ustawy o odpadach (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw) wprowadzającej
obowiązek monitoringu, zabezpieczenia roszczeń itp.
– Monopolizacja rynku przez gminy po tzw. rewolucji śmieciowej
(najpierw w 2013 r. wprowadzenie konkurencji o rynek w miejsce konkurencji na rynku, a potem sukcesywna eliminacja konkurencji poprzez bezprzetargowe powierzanie zamówień przez
gminy swoim spółkom).
Dodatkowo otrzymaliśmy informację, że...
„W kwestii ostatniego przetargu w Łomiankach pragnę rownież
zwrócić uwagę, że wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy były większe niż przy poprzednich przetargach (m.in. monitoring
w pojazdach, odbiór wszystkich frakcji w tym samym dniu, a zatem
nie jest to możliwe już jednym pojazdem, który jednego dnia odbiera daną frakcję, a innego inną, itd.) – dostosowanie do takich wymogów to koszt po stronie przedsiębiorcy mający swoje odzwierciedlenie w oferowanej cenie".

13 czerwca odbyło się zorganizowane przez
Urząd Miejski spotkanie, dotyczące zmian
w funkcjonowaniu systemu odbiorów odpadów
oraz zmian w opłatach, które jako mieszkańcy będziemy w związku z odbiorem ponosili.
Na wstępie sprostowano rozpowszechniane nieprawdziwe informacje dotyczące zmian cen
i renegocjacji dotychczasowych umów na odbiór odpadów. Pokazano dokumenty i korespondencję kierowaną do poprzedniego burmistrza Tomasza H. Dąbrowskiego, z których
wynika, że problem z odbiorem odpadów był sygnalizowany przez wykonawcę usługi i został
zignorowany oraz ukryty przed radnymi i mieszkańcami już w poprzedniej kadencji...
Zaprezentowane zostały liczby, konkretne kwoty oraz przepisy ogólnopolskie, które determinują wysokość i sposób naliczania opłat. Urzędnicy podzielili się pomysłami na zmianę
naliczania opłat, których wprowadzenie może wpłynąć na zmianę ich wysokości. Zostały
omówionie projektowane zmiany w ustawie, czym prawdopodobnie ma się wkrótce
zajmować Sejm, które być może wpłyną na uelastycznienie systemu odbioru odpadów, co
pozwoli gminom na obniżenie opłat. Po prezentacji odbyła się dyskusja, każdy miał możliwość zadania urzędnikom pytań.

Zapis video całości spotkania oraz prezentowane dokumenty
znajdziecie Państwo na portalu www.LOMIANKI.INFO

NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
 owy system segregacji odpadów, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Środowiska,
N
zobowiązuje do segregacji odpadów na 5 frakcji. Nowe kolory worków mają być wkrótce
dystrybuowane, ma też obowiązywać okres przejściowy, w czasie którego będziemy mogli wykorzystać już posiadane „stare” worki.

PAPIER wrzucamy: opakowania papierowe, ZMIESZANE wrzucamy: wszystkie pozotekturę, kartony, gazety, książki, ulotki, magazyny kolorowe, katalogi, zeszyty
nie wrzucamy: opakowań Tetra Pak (kartony
po napojach i mleku)

SZKŁO wrzucamy: butelki, słoiki szklane po

napojach (w tym alkoholowych), szklane opakowania po kosmetykach
nie wrzucamy: szkła stołowego, porcelany, szyb,
luster, ceramiki, doniczek, zniczy z zawartością
wosku, żarówek, świetlówek, szkła kryształowego

PLASTIK, METAL

wrzucamy: butelki
typu PET, opakowania z tworzyw sztucznych
(po szamponach, płynach, jogurtach), folie opakowaniowe, torebki i worki foliowe, art gosp.
domowego z tworzyw sztucznych, opakowania
aluminiowe, stalowe

stałe odpady po wysegregowaniu (tzw. odpady
mokre), zimny popiół
nie wrzucamy: gorącego popiołu i szlaki, odpadów remontowych i budowlanych, opakowań po farbach, lakierach, olejach, zużytych
baterii, sprzętu elektronicznego, odpadów niebezpiecznych

ZIELONE wrzucamy: skoszoną trawę, liście,
chwasty, drobne gałęzie, odpadki warzywne
i owocowe, resztki jedzenia, skorupki jaj, fusy,
zwiędłe rośliny
nie wrzucamy: ziemi, darniny, mięsa, kości,
tłuszczów zwierzęcych, olejów jadalnych, odchodów zwierząt.
Odpady zielone i biodegradowalne można oddawać do GPSZOKu przy ul. Brukowej.

POLUB ŁOMIANKI www.facebook .com/lomianki.info
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REKLAMA

ŁOMIANKOWSKI MECHANIZM PARTYCYPACYJNY 2020

Masz pomysł jak zmienić Twoje otoczenie?
Włącz się w inicjatywę Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego!
CZYM JEST ŁOMIANKOWSKI MECHANIZM
PARTYCYPACYJNY?
Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny jest
demokratycznym procesem, w ramach którego
mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych
w gminie w perspektywie kolejnego roku
budżetowego. W skrócie oznacza to, że:
– mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów
do ŁMP, które następnie są analizowane pod kątem
możliwości realizacji;
– propozycje projektów, które pomyślnie przeszły
weryfikację poddaje się pod powszechne
i bezpośrednie głosowanie;
– w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej
wskazywane propozycje projektów przeznacza się
do realizacji – wpisując je do budżetu.
ILE WYNOSI ŁOMIANKOWSKI MECHANIZM
PARTYCYPACYJNY NA ROK 2020?
Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny na 2020 rok
wynosi 325 tys. zł na osiedla i 391 tys. zł na sołectwa.

SKĄD BIORĄ SIĘ PIENIĄDZE NA ŁOMIANKOWSKI
MECHANIZM PARTYCYPACYJNY?
Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny to
publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu
zadecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe
środki, lecz konkretne kwoty będące częścią
budżetu Gminy.
JAKIE PROJEKTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE
Z ŁOMIANKOWSKIEGO MECHANIZMU
PARTYCYPACYJNEGO?
W ramach ŁMP 2020 mogą być proponowane wydatki
o charakterze lokalnym mieszczącym się w katalogu
zadań gminy, które dotyczą mieszkańców.
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ PROJEKTY
DO ŁOMIANKOWSKIEGO MECHANIZMU
PARTYCYPACYJNEGO?
Projekty może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec
Łomianek, grupa mieszkańców, zarząd osiedla lub
organizacja pozarządowa.

Zastępca Burmistrza ds.społecznych
Urząd Miejski w Łomiankach

HARMONOGRAM

ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT: www.lomianki.budzet-obywatelski.org

Nasz mechanizm partycypacyjny
ma skomplikowaną nazwę, ale
jest bardzo prosty. Nie zawiera
też szczególnych ograniczeń.
Zaproponować można wszystko co
mieści się w środkach przypisanych
do danego sołectwa, czy osiedla.
Pracownicy Urzędu sprawdzą,
czy pomysły zaliczają się do zadań
własnych gminy, czy są zgodne
z prawem i czy są prawidłowo
skosztorysowane. Jeśli będzie trzeba,
pomogą poprawić wnioski.
Cały proces jest próbą generalną
przed budżetem partycypacyjnym
na kolejny rok. We wrześniu
równolegle z głosowaniem na
najlepsze projekty rozpoczniemy
dyskusję nad kształtem docelowego
rozwiązania obejmującego
znacznie większe kwoty.
Witold Gawda

CZY MOŻE ZABRAKNĄĆ WODY?
Podczas ostatnich długotrwałych wysokich temperatur i braku opadów pojawiają
się coraz częściej informacje o problemach z wodą miejską, które dotykają niektóre
miejscowości. Jak to wygląda w Łomiankach?
Jak informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach...
Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli nr 1 w 2018 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. wprowadził do sieci wodociągowej
1 069 975 m3 wody. Z zestawienia wydajności ujęć przedstawionych w tabeli nr 2
wynika z kolei, że Spółka może pobrać maksymalnie 2 394 400 m3 wody rocznie.
Oznacza to, że zasoby wodne są ponad dwukrotnie wyższe od zapotrzebowania mieszkańców gminy Łomianki. Tym samym należy stwierdzić, że na terenie
gminy Łomianki nie istnieje problem związany z brakiem zasobów wodnych.
Nie oznacza to niestety, że przy aktualnym rozmieszczeniu stacji uzdatniania
wody i układu sieci wodociągowej, szczególnie wobec konieczności dystrybucji
wody pod trasą S7, nie będą pojawiały się incydentalne problemy z niedostatecznym ciśnieniem wody w szczególnie niekorzystnych sytuacjach. Dotyczy to jedynie najbardziej ekstremalnych sytuacji z bardzo długimi okresami bez
deszczu i bardzo wysokimi temperaturami w dzień i w nocy.
Jednakże, biorąc pod uwagę rozwój Naszego Miasta i kierunki jego zagospodarowania, Spółka jest w trakcie realizacji inwestycji mających na celu poprawę
jakości świadczonych usług, chociażby poprzez budowę dodatkowych odcinków sieci pomiędzy terenem miasta i Dąbrowy.
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Tabela 1: Bilans wody za lata 2016-2018 na terenie gminy Łomianki
do sieci
Sprzedaż
Straty na sieci Straty na sieci
Rok Woda[m
3
]
[m3]
[m3]
[%]
2016 895 570,00
670 845,00
154 933,61
17,30
2017 968 580,00
800 481,44
157 347,56
16,25
2018 1 069 975,00
891 744,15
166 411,85
15,55
Tabela 2: Wykaz ujęć wody na terenie gminy Łomianki
Nr
Wydajność
Dopuszczalny maksymalny
studni Głębokość [m]
[m3/h]
pobór roczny [m3/rok]
Ujęcie nr 1
1
29,0
100,0
730 000,0
2
30,0
100,0
Ujęcie nr 2
1
34,0
100,0
788 000,0
2
23,0
70,0
Ujęcie nr 3
1
24,5
30,0
2A
29,0
80,0
876 400,0
3
29,0
72,0
Dopuszczalny sumaryczny pobór
2 394 400,0
roczny [m3/rok]

CO. GDZIE, KIEDY?
28.06, g.20

WEEKEND ŻEGLARSKI
W ŁOMIANKACH

6 i 7 lipca JachtKlub Łomianki przeprowadzi
cykl bezpłatnych prezentacji, spotkań, szkoleń...
Na początku wakacji chcemy poruszyć tematy związane z bezpieczeństwem w trakcie wypoczynku nad wodą. Zajęcia są współfinansowane przez Gminę Łomianki. Ilość miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia udziału w wybranych zajęciach prosimy kierować na
adres mailowy: jkl.anv@wp.pl. – informują organizatorzy.

PROGRAM IMPREZY:

SOBOTA 06 LIPCA. Łomianki, ul. Akacjowa 20a
• g. 10:00-12:00 – Pierwsza pomoc przedmedyczna. Prelekcja, pokaz i ćwiczenia z wykorzystaniem fantoma.
• g. 12:30-13:30 – Bezpieczne uprawianie sportów wodnych na rzekach. .
• g. 15:30-16:30 – Na co zwracać uwagę, aby bezpiecznie uprawiać żeglarstwo na jachcie śródlądowym i morskim. Odpowiedzialność prawna.
• g. 17:00-19:00 – Odbieranie prognoz pogody i monitorowanie warunków
pogodowych w trakcie rejsów i wyjazdów wakacyjnych.
• g. 20:00 – Koncert szantowy.
NIEDZIELA 07 LIPCA, Jezioro Dziekanowskie
• g. 9:30-13:30 – Zajęcia praktyczne przy jachcie.
• g. 14:00-15:00 – Pokaz i nauka bezpiecznego uprawiania kajakarstwa i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, np. wywrotki, itp.
NIEDZIELA 07 LIPCA, Łomianki, ul Akacjowa 20a
• g. 15 30-16 30 – Zajęcia dla dzieci i młodzieży. Konkursy zabawy, nauka...
• g. 17:00-18:00 – Prezentacja popularnych oraz najczęściej odwiedzanych
akwenów żeglarskich w Polsce i Europie. Występowanie niebezpiecznych
zjawisk pogodowych na danych akwenach, wyposażenie w sprzęt ratunkowy na jachtach czarterowych, itp.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.jkl.waw.pl

POLECAMY!

– PORCELAIN – koncert rock/zimna fala –
LEMON TREE
30.06, g.20 – RECITAL DAMSKI
– TARASOWE SPOTKANIA KABARETOWE,
Dąbrowa Leśna, ul. Żywiczna 24
5.07, g.21.30 – Kino plenerowe – „Brzdąc", reż. Charlie
Chaplin pokaz z muzyką na żywo – plac
przy CENTRUM KULTURY
6.07, g.19
– LETNIE POTAŃCÓWKI – Dąbrowa Leśna,
plac zabaw
7.07., g.20
– DISCO SOLO Łukasz Jemioła – koncert
– scena przy CENTRUM KULTURY
12.07, g.21.30 – Kino plenerowe – „Incepcja", reż. Christopfer Nolan
– plac przy CENTRUM KULTURY
12.07, g.20 – YELLOW HORSE – duch hippisowskiego
rocka – koncert w LEMON TREE
14.07., g.14 – BAJECZNA FIESTA – teatrzyk dla dzieci
– scena przy CENTRUM KULTURY
14.07., g.20 – IVO ORŁOWSKI – koncert „Un Amore Per Sempre” (Miłość na
zawsze) – scena przy CENTRUM KULTURY
18.07, g.20 – RATTLESNAKE – vintage blues-rock –
koncert w LEMON TREE
18.07, g.20 – NATALIA NIEMEN – koncert JAZZ CAFE
19.07, g.21.30 – Kino plenerowe – „La La Land",
reż. Damien Chazelle – plac przy CENTRUM
KULTURY
20.07, g.19 – LETNIE POTAŃCÓWKI – Sadowa, plac przy szkole
21.07., g.20 – MECHANICY SHANTY – koncert szanty –
scena przy CENTRUM KULTURY
26.07, g.21.30 – Kino plenerowe – „Stulatek, który
wyskoczył przez okno i zniknął", reż. Felix
Herngren – plac przy CENTRUM KULTURY
27.07, g.19 – LETNIE POTAŃCÓWKI – Kiełpin, plac zabaw
2.08, g.21.30 – Kino plenerowe – „Kamerdyner", reż. Filip Bajon
– plac przy CENTRUM KULTURY
4.08, g.20
– KABARET CHYBA – scena przy CENTRUM KULTURY
9.08, g.21.30 – Kino plenerowe – „O północy w Paryżu",
reż. Woody Allen – plac przy
CENTRUM KULTURY
10.08, g.19 – LETNIE POTAŃCÓWKI
– Dziekanów Bajkowy, plac zabaw
11.08, g.20 – FOUR FRIENDS – koncert muzyki klasycznej i rozrywkowej
– scena przy CENTRUM KULTURY
15.08, g.19 – LETNIE POTAŃCÓWKI – Buraków, plac zabaw
16.08, g.21.30 – Kino plenerowe – „Pan Tadeusz", reż. Andrzej Wajda,
pokaz z muzyką na żywo – plac przy CENTRUM KULTURY
17.08, g.19 – LETNIE POTAŃCÓWKI – Dziekanów Polski, plac przy szkole
18.08, g.14 – TV MUPP SHOW – Teatrzyk dla dzieci
– scena przy CENTRUM KULTURY
23.08, g.19.30 – KONCERT JUBILEUSZOWY IRENY SANTOR
– CENTRUM KULTURY
23.08, g.21.30 – Kino plenerowe – „Millerowie",
reż. Rawson Marshall Thurber – plac przy CENTRUM KULTURY
24.08, g.19 – LETNIE POTAŃCÓWKI – Dziekanów Leśny, plac przy szkole
30.08, g.21.30 – Kino plenerowe –„The Florida Project", reż.
Sean Baker – plac przy CENTRUM KULTURY
31.08
– Koncert hip-hopowy O.S.T.R. & PALUCH
– plac przy ICDS

________________________
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
RESTAURACJA LEMON, ul. Pawłowska 6, www.restauracjalokal.pl, tel. 690 397 973

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

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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NASZA SIŁA W NASZYCH RĘKACH
Wiem, jak powinnam się zachować wracając po zmroku pustą ulicą, na co zwracać uwagę, czego
nie robić. Znam też podstawowe sposoby obrony przed zaczepkami czy atakiem napastnika. Zdaję
sobie sprawę, że choć moje umiejętności nie są duże, nie muszę być ofiarą ataku, mogę się bronić.
Tę świadomość dały mi 3-dniowe
warsztaty samoobrony „Nasza siła
w naszych rękach” zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie
Pracownia Łomianki i Straż Miejską
w Łomiankach. Zajęcia w bezpośredni i profesjonalny sposób poprowa-

dził komendant Straży Miejskiej,
pan Marcin Węgiełek. Ćwiczyłyśmy
w sali judo Szkoły Podstawowej nr 1
w Łomiankach.
To prawda, że łatwo nie było,
zwłaszcza ostatniego dnia, kiedy
temperatura na sali sięgała pewnie

28 stopni. Trener dawał nam w kość,
pokazał błędy, które popełniamy,
zwracał uwagę jak powinnyśmy reagować. Poznałyśmy podstawowe
zasady obrony przed napastnikiem,
głównie techniki wyswobodzenia
się z próby obezwładnienia. Wiem
dlaczego warto ćwiczyć wykonywanie półmostka i jak tę umiejętność wykorzystać w obronie przed
atakującym. Ale to nie takie proste.
Jak mówi trener, warsztaty pokazały tylko przykłady reakcji w sytuacji
napadu lub próby przemocy, które
warto znać i trenować, żeby czuć się
pewniej.
Raz jeszcze dziękujemy Straży Miejskiej i komendantowi – naszemu
fantastycznemu trenerowi Marcinowi Węgiełkowi za partnerską współ-

pracę, Szkole Podstawowej nr 1
i Gminie Łomianki za udostępnienie
sali. A uczestniczkom, które dotrwały do końca projektu, gratulujemy
i życzymy, żeby nigdy nie musiały
wykorzystać tych umiejętności.
SMW
Stowarzyszenie
Pracownia Łomianki

REKLAMA

LETNIA NUDA…
CZY NA PEWNO ZŁA?
Co w edukacji
PISZCZY?

Uff… nareszcie wakacje. Na pewno część z nas rodziców
wzdycha z ulgą. Nie będzie codziennego pośpiechu,
odrabiania lekcji, kłótni o czas spędzony przed komputerem
czy na mediach społecznościowych, po prostu luz.
Brak codziennej rutyny może spowodować, że część dzieci popadnie w marazm.
Były przyzwyczajone, że życie wyznaczał im mocno napięty harmonogram.
Oprócz szkoły uczestniczyły w licznych zajęciach dodatkowych. Czy to złe? Na
pewno warto na to zagadnienie spojrzeć z różnych stron. To, że zależy nam na
rozwoju dzieci, na realizowaniu przez nich pasji, czy uzupełnianiu wiedzy i umiejętności jest oczywiste. Dlatego warto, aby dzieci uczestniczyły w różnorodnych
zajęciach w szkole i poza szkołą. Nawet, gdy nie połkną bakcyla i nie staną się
pasjonatami, to na pewno wpłynie to na ich ogólny, wszechstronny rozwój.
Z drugiej strony warto przeanalizować formy i strukturę zajęć, w których
uczestniczą dzieci. Po, co? Aby sprawdzić, czy nie przeważają zajęcia mocno
ustrukturalizowane i zorganizowane, gdzie dorosły za wszystko odpowiada,
a dziecko jest tylko biernym uczestnikiem. Jest to ważne, biorąc pod uwagę, że
również zajęcia szkolne mają często podobną formułę.
Uczestniczenie w tego typu zajęciach przyzwyczaja dziecko do bycia biernym
odbiorcą, uczy nastawianie na to, że ktoś zorganizuje, zabawi. Własna kreatywność zostaje uśpiona. Może pojawić się niezadowolenie, że nie było wystarczająco atrakcyjnie, że nie było kolejnych „fajerwerków”, które ktoś przygotował.
Dlaczego o tym piszę teraz, gdy zaczynają się wakacje? Aby przekonać Państwa, abyście nie bali się nudy. Jeśli dziecko musi samo zagospodarować swój
czas, umówić z koleżankami czy kolegami, zorganizować sobie zajęcie, zdobyć niezbędne materiały …uczy się najwięcej. Staje się twórcze, doskonali
umiejętność planowania, dążenia do celu, buduje swoją motywację i zaangażowanie. Dlatego, spokojne wakacje na wsi, u babci czy na działce, mogą być
równie ciekawe jak najlepiej zorganizowane obozy.
Nuda… to dobry początek twórczości.
Katarzyna Szczepkowska
Dyrektor ds. pedagogicznych
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja Szkoła
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CO SIĘ STAŁO Z LUDŹMI SPRZED LAT
Jakieś siedem lat temu miałem okazję obserwować wykańczanie
i zasiedlanie nowego osiedla domków szeregowych. Widok był budujący.
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Miejska). Inny sąsiad lubi w sobotę wstać
o świcie, żeby skosić trawę. Ogródek ma
malutki, ale za to dużą spalinową kosiarkę i chętnie informuje, że cisza nocna
jest do godz. 6.00. Co jakiś czas wybuchają awantury o kota, który uznał, że
piaskownica za płotem jest jego kuwetą,
o smrodzenie grillem, zbyt głośno zachowujące się „bachory”, czy suszenie na
ogródku „zasikanych prześcieradeł”, gdy
u sąsiada jest przyjęcie z okazji komunii.
Gdy w maju ktoś wywiesił flagę Polski
i Unii Europejskiej, to jego żona dowiedziała się, że ostatnio przytyła, bo pewnie chce być podobna do Angeli Merkel,
więc awantura gotowa. Kurier dostarczający paczki, gdy nie zastanie adresata
w domu, nawet już nie próbuje dzwonić
do sąsiada.
Nie wiadomo, czy czasem ktoś z mieszkańców, oglądając śmieszne zdjęcia
z imprez w czasach zasiedlania domów,
zastanawia się, co się stało z tamtymi
ludźmi sprzed paru lat i czy tak to się
musiało potoczyć. Optymistyczne jest
to, że dwoje nastolatków z osiedla często
wychodzi o mniej więcej jednej porze na
spacer z psem albo na rower. Na początku idą lub jadą w różnych kierunkach,
ale dwie ulice dalej można zobaczyć, że
są razem. Nie ma wątpliwości, że się bardzo lubią...
Juliusz Wasilewski

foto: www.freepik.com

domu do domu, gdzie dostawały zupę
albo lody, a potem celowały kamieniami
do zepsutej betoniarki.
Co jakiś czas podczas weekendu ktoś
zapraszał na połączone z toastami oglądanie wykończonej kuchni czy łazienki.
Wieczorami bywały wspólne spotkania
przy ognisku, w którym paliły się kartony po zmywarkach i telewizorach oraz
niepotrzebne deski. Zanim w domach
pojawiły się lodówki, alkohol wyjmowali
z wypełnionego lodem styropianowego pudła. Do późnej nocy rozmawiali
o pracy, polityce, obyczajach, opowiadali sprośne dowcipy, robili sobie zdjęcia
w śmiesznych pozach. Ich nowe miejsce
na ziemi do późnych godzin wypełniała
życzliwość, żarty, głośny śmiech.
Dziś z tamtych klimatów nic nie zostało, ale nadal bywa gwarnie. Między
kilkoma przylegającymi do siebie domkami stoją wysokie mury oddzielające
niewielkie ogródki. Część mieszkańców,
szczególnie ci bezpośrednio z sobą sąsiadujący, od dawna nie mówi sobie
dzień dobry. Inni wymieniają zdawkowe
„co słychać?”, ale o pożyczaniu wiertarki
raczej nie ma mowy. Po jednej działce
biega pies, który cały dzień wyje, gdy
jego właściciel jest w pracy. Pod wieczór sąsiad zza płotu w rewanżu puszcza
głośno disco-polo z głośnika ustawionego na tarasie (jeśli zapomni wyłączyć
o godz. 22, to zjawia się wezwana Straż
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Ludzie, którzy wcześniej się nie znali,
szybko nawiązali bliskie stosunki. Panowie z uśmiechem pożyczali sobie
wiertarki, wymieniali się opiniami na
temat listew przypodłogowych i klejów
do glazury, informowali o promocjach
w sklepach budowlanych, udzielali sobie
fachowych porad w kwestii malowania
ścian. Gdy ktoś złamał wiertło, to dwóch
sąsiadów oferowało mu swoje, a on rewanżował się zakupem kołków do mocowania szafek kuchennych, gdy jechał
do sklepu. Ktoś miał przyczepkę do samochodu, więc służył pomocą, gdy trzeba było przewieść coś dużego. Ktoś inny
znał się na tzw. elektryce, więc pomagał
wszystkim instalować sprzęty AGD. Spokojnie zostawiało się u sąsiada klucze do
domu, żeby wpuścił ekipę malarzy, przekazywano sobie fachowców od terrakoty czy parkietu.
Panie wymieniały się opiniami na temat trendów w urządzaniu kuchni, dyskutowały o najbardziej praktycznych
w utrzymaniu kolorach fug, czy wyższości prysznica nad wanną (lub odwrotnie),
rozmawiały o tzw. życiu, opowiadały, jak
poznały swoich mężów, gdzie były w podróży poślubnej, ile godzin stały w zeszłym roku w korku, jadąc nad morze.
Zerkały przy tym na dzieci, które bawiły
się na górze piasku (kupionym przez kilka osób na spółkę, żeby zaoszczędzić na
transporcie) albo biegały całą zgrają od
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MYCIE ELEWACJI DACHU KOSTKI BRUKOWEJ
MALOWANIE ELEWACJI
TARASY DREWNIANE STROPY
REMONTY PODBITKI DACHOWE
tel. 608 259 760

REKLAMA
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MARUDA CAFE – DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO!
MARUDA CAFE to kameralna kawiarnia, która powstała parę miesięcy temu
na rogu ulic Warszawskiej i gen. Bołtucia. Panuje tam ciepła, domowa
atmosfera, którą dopełniają meble i dodatki z lat 70. i 80. Już na wejściu powita
nas niesamowity aromat kawy oraz uśmiechnięci właściciele – Marta i Emil.
Kawa do Maruda Cafe jest sprowadzona
z najróżniejszych zakątków świata. Marta
przygotowuje kawę po wstępnej rozmowie
z klientem, dla każdego potrafi przygotować
coś innego. Jest tu kawa po wietnamsku,
cold brew (kawa „parzona” na zimno). Absolutną nowością jest nitro cold brew (zimna
kawa podawana z ciekłym azotem). Nie-kawosze również znajdą
dla siebie kilka pozycji,
np. wyśmienitą czekoladę, różnego rodzaju
herbaty, susze owocowe, tradycyjne oranżady
czy lemoniadę. Kawiarnia
jest przyjazna dla wegan
i wegetarian stąd bogaty
wybór mlek roślinnych.

WAŻNE INFO

Marta to profesjonalna baristka mogąca pochwalić się najważniejszymi certyfikatami w branży. Ma
za sobą szkolenia z mistrzami Polski i świata, jest
członkinią Specialty Coffee Association, a także
ukończyła kurs w zakresie cuppingu, czyli analizy
sensorycznej kawy. Emil to szef kuchni i to w jego
autorstwa ciastach, sałatkach i tartach możemy się
rozsmakować.

Klienci mogą się zaopatrzyć również w indywidualnie dobrane mieszanki herbaciane i kawy na
upominek oraz akcesoria dla baristów, takie jak
pokrowce na młynki.
Emilia Borowicz

Lokalizacja: ul. Warszawska 138, róg gen. Bołtucia.
Czynne: pon-pt: 8.00-18.00; sob-nd: 10.00-16.00
Ceny: Kawa od 5 do 20 zł. Ciasta od 5 zł. Sałatki od 8 zł.
Organizacja imprez: Urodziny, imieniny, niewielkie przyjęcia.
Płatność kartą i gotówką.
Przyjazny kącik dla dzieci. Miska dla zwierzaka zawsze stoi pełna.
www.facebook.com/marudacafe

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

STUDIO GRAFICZNE

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

BUKSZPANOWY SZKODNIK
Do naszych ogrodów zawitała ćma bukszpanowa. Nie jest to miły
gość, to szkodnik, z którym w dodatku trudno sobie poradzić.
Skutkiem jej działalności są usychające krzaki bukszpanu.
Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis), znana
także jako ćma azjatycka, przybyła do nas z Azji.
W naturalnych warunkach występuje m.in. w Chinach, Japonii, Korei, Indiach.
Gąsienice tego owada żerują na bukszpanie
i w kilka dni potrafią ogołocić ten wiecznie zielony krzew całkowicie z liści. Jest to bardzo przygnębiający obrazek.

Krzew zjedzony przez gąsienice
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Ćma bukszpanowa

Gąsienice ćmy bukszpanowej są trudne do zlokalizowania na krzakach ze względu na swój kolor – są soczyście zielone, jak liście. Uwagę naszą
powinno zwrócić przede wszystkim żółknięcie
i schnięcie liści, gąsienice tworzą też specyficzne
kokony, które powinniśmy zauważyć rutynowo
oglądając krzak.
W Polsce gąsienice te nie mają niestety naturalnych wrogów,
nie zjadają ich
ptaki, dlatego
mogą się dość
szybko i bez
przeszkód rozprzestrzeniać.
Aby się pozbyć
żarłocznych gąsienic w sposób
Nowe przyrosty na krzewie
naturalny, moż-

Gąsienica ćmy bukszpanowej

na próbować strząsać je z krzaków na rozłożone
wcześniej pod krzakami maty, a następnie je niszczyć.
Mniej naturalną metodą są opryski środkami, które działają kontaktowo i żołądkowo, np. Mospilan
20. Opryski najlepiej robić wieczorem, kiedy nie
ma deszczu i wiatru, by były najskuteczniejsze,
a jednoczesnie najmniej zaszkodziły innym owadom, np. pszczołom.
Na ćmy skuteczne będą pułapki feromonowe,
które zwabią męskie osobniki i wyłapią je, ograniczając możliwość wylęgania się gąsienic.
Ważne, by w miarę szybko zdiagnozować problem i zareagować. A krzew, nawet znacząco pozbawiony liści i wyglądający na uschły, jest w stanie przetrwać i znowu się zazielenić.
Dlatego nie należy zbyt pochopnie pozbywać się
takiego krzaka. Lepiej go przyciąć i dać mu szansę
na wypuszczenie nowych listków.

WSPÓLNA WSPÓLNOTA?
Obchodzimy piętnastą rocznicę wstąpienia Polski do UE. Jako doświadczeni,
choć jeszcze niepełnoletni obywatele Wspólnoty, możemy dyskutować o niej nie
tylko teoretycznie, ale w oparciu o własne spostrzeżenia. Media ogólnopolskie
prześcigają się w statystykach i cytatach z europejskich (i nie tylko) polityków.
A oni niestety są często nieobiektywni. Jak więc budować własny pogląd?
Przede wszystkim samodzielnie wyciągać
wnioski z dostępnych faktów. Choćby z tego,
że Polska wpłaciła do wspólnego portfela UE
około 52 mld euro, a otrzymała w ramach różnych programów ponad 156 mld euro. Różnica
znacząca, prawda? Ale czy nasz udział w UE powinien mieć tylko wymiar finansowy?
Na wszystkie elementy ważne dla Wspólnoty
Europejskiej zabraknie tu miejsca. Wybrałam
więc jeden – politykę UE wobec młodzieży,
bo to ona za chwilę będzie kształtowała świat.
A na razie obserwuje nas. Jakie wnioski wyciąga z tych obserwacji?
Najprostszym sposobem na pokazanie młodym ludziom czym jest Unia Europejska i jak
ważna jest w ich życiu, jest zabranie ich na
wycieczkę szkolną na Białoruś. Już w Brześciu,
219 km od Łomianek, odczują, że wyjechali poza świat, który znają i uznają za normalny.
A im dalej w głąb, tym trudniej, bo wifi tyko
gdzieniegdzie, trudnodostępne, minuta rozmowy telefonicznej kosztuje 4,34 zł, sms – 1,5 zł,
mms – 3,03 zł, transmisja danych – 31,76 zł za
MB. I jak tu przeżyć tygodniowy wyjazd do kraju, w którym jakikolwiek rozwój widoczny jest
głównie w stolicy, a prowincja i wieś borykają się
z podstawowymi problemami cywilizacyjnymi?
Po 4 czerwca 1989 r. przyszło na świat
w Polsce około 12 mln ludzi. Ci, którzy uro-

dzili się w roku wejścia Polski do UE mają
dzisiaj 15 lat. Nie znają innego świata, nie
wiedzą, że wolność może być „do” i wolność
może być „od”. Nam się udało, ale tym, którzy
walczyli o wolność na pekińskim placu Tian’anmen nie. Dlatego tak ważne jest, żeby nasze
dzieci wiedziały, że świat, w którym żyjemy nie
jest dany raz na zawsze, że trzeba o niego dbać,
o planetę i o świat.
Dlatego warto wiedzieć, że Unia daje młodym ludziom więcej wolności, ale i więcej
szans, aby na tej wolności skorzystać. Zaczynając od braku granic, poprzez jednakową taryfę telefoniczną, możliwość zamieszkania, nauki
i pracy w każdym z unijnych państw. Z drugiej
strony UE oferuje programy, które nie tylko
uczą, ale także pozwalają poszerzać horyzonty, budować kompetencje społeczne, pewność
siebie i umiejętność odnalezienia się w każdej
sytuacji w kraju i za granicą.
Przykładem jest program Erasmus+ dla studentów i pracowników naukowych. Polska jest
jednym z największych jego beneficjentów.
Dotąd z programu skorzystało ponad 180 tys.
studentów i 27 tys. młodych naukowców z 400
polskich uczelni. Wśród nich znaleźli się nie
tylko studenci, lecz również stażyści, wolontariusze, wykładowcy, trenerzy i osoby pracujące
z młodzieżą.

Uczestnicy Erasmusa pytani o korzyści z wyjazdu wyliczają: lepsze poznanie języków i kultur, łatwość zdobycia pracy, większą samodzielność. „Erasmus” to nie tylko program, to styl
życia. Jego uczestnicy są otwarci na inne kultury, świadomi różnorodności Europy, czują się
jej obywatelami.
W ramach programu do Polski przyjeżdżają
również studenci z innych państw, a spotkania z nimi to nie tylko możliwość nauki języka,
ale budowanie relacji, które będą pomocne
w późniejszym życiu. Wracając do spraw finansowych – Polska na obsługę tego programu
otrzymała dotąd ponad 300 mln euro.
Łacińskie powiedzenie absens carens oznacza, że nieobecni nie mają głosu. W wyborach
do Parlamentu Europejskiego frekwencja w Łomiankach wyniosła 61,46%. W stosunku do
poprzednich wyborów europejskich (36,75%)
to sukces. Ale nadal ponad 38% mieszkańców
Łomianek zostało 26 maja 2019 r. w domu. Na
jesieni czekają nas kolejne wybory…
Sylwia Maksim-Wójcicka
Źródła:
1. „Unia czy ją znamy”, koncepcja i redakcja meryt: Jan Jakub
Chromiec Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przygotowanie tekstów: Krzysztof Burnetko; Fundacja im. Stefana Batorego, 2019 r.
2. „60 argumentów za Unią Europejską. Dlaczego warto być
w UE”, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2017 r.
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JAK ODERWAĆ DZIECKO OD TABLETA?
Najłatwiej przez sport. Można biegać, tańczyć, ale można też grać w tenisa.
Warto zajrzeć do łomiankowskiego kluby FRAJDA, gdzie od 7 lat szkolą dzieci
i młodzież nie tylko rekreacyjnie, ale i zawodniczo.
O receptę na rozwinięcie pasji i przepis na sukcesy w tenisie zapytaliśmy
trener dr Iwonę Maliszewską – koordynatorkę trenerów Klubu Sportowego Frajda, członkinię Rady Trenerów przy Polskim Związku Tenisa,
pracownika AWF Warszawa.
– W klubie FRAJDA zrzeszamy około 200 dzieci, z czego prawie 10 trenuje w sekcji sportowej. Jesteśmy
wiąż jeszcze młodym, ale liczącym
się klubem, licencjonowanym przy
PZT. Tenisiści biorą udział w specjalistycznym szkoleniu, w którym duży
nacisk kładziemy nie tylko na trening
tenisowy, ale i na rozwój ogólny. Bar-

dzo ważne jest dla nas całościowe
podejście do rozwijania dzieci. Prowadzimy treningi motoryczne. W celu
wychowania zdrowych, sprawnych
sportowców współpracujemy też z fizjoterapeutką. Przynosi to bardzo dobre efekty. A jak są efekty, to i większe
zaangażowanie i zaciekawienie młodych sportowców.
Zależy nam też na rozwoju kadry
trenerskiej, która stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić ciekawe
i co najważniejsze efektywne treningi
– mówi Iwona Maliszewska.
We FRAJDZIE regularnie odbywają się wewnętrzne turnieje
i rozgrywki, ale zawodnicy reprezentują też
Łomianki na imprezach
w całej Polsce.

REKLAMA

– Obecnie nasi zawodnicy
startują głównie w turniejach Tenis10 i skrzatów.
Kończymy kolejny sezon,
w którym duże sukcesy
osiągali Łukasz Maliszewski, Jakub Gotkiewicz, Jędrzej i Gustaw Mencwel
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zajmując 11 pierwszych,
8 drugich i 10 trzecich
miejsc. Naszymi reprezentantami są też: Igor Marciszewski, Antek Łukasiak,
Adam Sykus i Iwo Golonko
– opowiada z nieukrywaną satysfakcją trenerka.
Czy tenis jest dla wszystkich? Jeszcze na początku
lat 80-tych tenis kojarzony
był ze sportem elitarnym,
graczami ubranymi na
biało. Tradycja stroju sięga prawdopodobnie czasów wiktoriańskich, kiedy to plamy potu,
uznawane były za niestosowne.
Aby uniknąć wstydu zakładano

więc białe ubrania, na których plam
nie było tak widać. Dziś to jeden
z bardziej kolorowych sportów. Nie
ma żadnych ograniczeń.
Dla większości osób, które
nie spróbowały jeszcze gry
w tenisa, niezrozumiały jest
też często sposób punktacji. Zasady te stają się jasne
i przejrzyste już po kilku
pierwszych rozegranych setach.
Dziś tenis jest dostępny dla
każdego. Stał się bardzo
popularnym i atrakcyjnym
sportem także dla amatorów. Polecamy!

REHABILITACJA
bez skierowania

Porady lekarskie
Kinezyterapia
Masaże

Fizykoterapia
Kinesiotaping
Inne

ZAPISY I CENNIK

532 414 541, 22 751 10 55
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szpitalna 6 - Łomianki
www.spzzlo.pl

POZBĄDŹ SIĘ BÓLU

Kolonoskopia
Gastroskopia
Poradnie Specjalistyczne

22 833 00 00
Tomografia dna oka (OCT)
USG oka
Zabiegi laserowe w jaskrze
i chorobach siatkówki
PRZEJRZYJ NA OCZY
Cennik usług na stronie www.spzzlo.pl
- zakładka „Cennik i oferty specjalne”.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Klaudyny 26 B - Warszawa
www.spzzlo.pl
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USŁUGI

NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057

PRACA
Ukrainka z kartą stałego pobytu podejmie pracę
jako sprzątaczka – tel. 577-863-515
Asystent architekta, Łomianki, tel. 503-307-455
Sprzątanie, mycie okien i prace ogrodowe – tel.
880-961-713
Szukam sprzątania w domu na stałe – mycie okien,
prasowanie, gotowanie itp. – tel. 882-644-701
Zatrudnię panią z Ukrainy do osoby 87-letniej (chodząca) z darmowym zamieszkaniem i wyżywieniem.
Warunki do uzgodniena – tel. 660-181-568
Praca na prasie mimośrodowej – tel. 501-095-867

INNE
MEBLE komplet – szafa, komoda, stolik, ława –
kolor ciemny brąz – tel. 531-540-521
ŻYRANDOL – styl – retro – drewno –świecznik –
tel. 531-540-521
Sprzedam AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2,3 kW,
benzynowy, na kokach, średni – tel. 502-625-400
Sprzedam SKUTEREK elektryczny, młodzieżowy,
mały, stary model – tel. 502-625-400
Sprzedam PERKUSJĘ, tanio, dobrej firmy, wieloelementowa, bez stołka – tel. 502-625-400

TARASY DREWNIANE tel. 604 425 104

iDea TAXI
Łomianki

601 06 87 87
6

PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168

CENY: 10 pln za ogłoszenie,
wyróżnienie 20 pln (max. 100 znaków/liter)
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ELEKTRYK ŁOMIANKI Usługi elektryczne w domu
i firmie. Przerabianie rozdzielni elektrycznych, naprawy, modernizacje instalacji. Wieczory, weekendy, Em-ma Maciej Błocki, tel. 501 121 493
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna – tel. 513-123-894
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDRAULIKA, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne i gazowe – tel. 602-282-757
HydroAqua, kompleksowe usługi hydrauliczne, modernizacja starych instalacji i kotłowni
– tel. 501-064-624
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. Iniekcje... itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja.
Tel. 789-262-387
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom-bliźniak gotowy do zamieszkania w Łomiankach, al. Chopina, tel. 786-17-17-17
Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
tel. 603-210-677
Pokój do wynajęcia + łazienka. Centrum
Łomianek, tel. 600-679-391
Budynek do wynajęcia 420 m2 + piwnica, Łomianki
Centralne – tel. 515-707-386
Kupię nieduży dom lub działkę w Łomiankach
– tel. 535-500-889
Pokoje do wynajęcia – tel. 22 751-36-47
Wynajmę lokal 60 m2 po sklepie spożywczym,
klimatyzowany, Łomianki (lub inne propozycje) – tel. 519-183-137
Pokój do wynajęcia w Łomiankach – 608-280-921
Wynajmę pokój 15 m2 – tel. 508-687-447

ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
GLAZURA, terakota, remonty, solidnie – 602-670-035
DACHOWE NAPRAWY, uszczelnienia, likwidacja
przecieków, gwarancja. Tel. 517-673-324
Ocieplenia budynków, mycie, układanie płytek,
gipsowanie, malowanie poddasza, mycie kostki
– tel. 503-155-750
Cyklinowanie, lakierowanie, układanie parkietu
– tel. 517-336-017
NAPRAWA PRALEK – 509-243-566
Dachy, przecieki, papa termozgrzewalna,
obróbki rynny – tel. 510-673-520
„Złota rączka” – tel. 880-436-916
KOSTKA BRUKOWA, opaski, wjazdy i podjazdy,
prace ziemne – tel. 510-795-039
Mycie elewacji dachu kostki brukowej Malowanie
elewacji Tarasy drewniane stropy Remonty podbitki dachowe – tel. 608 259 760
Naprawa RTV AGD, anteny TV i SAT – Andrzej
Wyszyński, 603-210-677
KIEROWNIK BUDOWY – przeglądy budowlane –
tel. 793-538-600
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
wod.-kan., C.O., serwis – tel. 502-625-400
Papa termozgrzewalna, konserwacja, naprawa,
gwarancja – tel. 789-262-387
Projektowanie i montaż mebli pod zabudowę:
szafy, garderoby, drzwi przesuwne, wyposażenie
wewnętrzne, tel. 604-425-104
TYNKI GIPSOWE maszynowe, solidnie i tanio
– tel. 883-116-709
CYKLINOWANIE, układanie parkietu, montaż listew
– tel. 517-336-017
DACHY – malowanie, uszczelnienia, konserwacja itp. – tel. 517-673-324
ODKOMARZANIE, usuwanie szerszeni, osy itp.
(spokojne wypoczywanie) – tel. 663-538-582
Wycinka drzew, pielęgnacja żywopłotów,
wywóz gałęzi – tel. 515-146-480
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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
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
DERMATOLOG, 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
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
NEUROLOG – wizyty domowe i w gabinecie
w Polmo – tel. 601-816-445
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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

na

BEZPŁATNE

TRENINGI

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA SPORTOWE

BAZUJĄCE NA BOKSIE

WTORKI i CZWARTKI godz. 15.00
oraz NIEDZIELE godz. 11.00

Zapraszamy dzieci od 9 lat, młodzież i dorosłych
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ALEKSANDRA SIDORENKO
669 862 097
Łomianki, ICDS, ul. Staszica 2
@SidorenkoBoxingLomianki
@sidorenko.boxing

ULOTKI, PLAKATY, WIZYTÓWKI, BROSZURY
DRUK CYFROWY, PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM

WWW.PRACOWNIA.NET
TEL. 603 299 772

+ZAPYTAJ O DARMOWĄ REKLAMĘ NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO
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ZAPRASZAMY

12 lat

Od

w Łomiankach

PORTAL + GAZETA

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

CENY MODUŁÓW: 210x297mm – 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%

