


WYDARZENIA

2

Co dalej z  wnioskiem i  jakie są szanse na uzyskanie do-
finansowania?

Aktualnie, wniosek wraz z  załącznikami zostaje poddany ocenie przez Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej w  Warszawie.

Analiza poprawności złożonych dokumentów zostanie podzielona na etapy,

które zostały przedstawione poniżej.

W  pierwszej kolejności wniosek zostanie sprawdzony pod kątem formalnym,

tzn. czy złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty.

Następnie po zakwalifikowaniu do dalszego etapu, wniosek zostaje poddany

analizie merytorycznej, czyli oceniany zostaje pod kątem spójności doku-

mentów, przygotowania technicznego, poprawności analizy finansowej, przy-

gotowania organizacyjnego i   finansowego Beneficjenta do jego realizacji.

Na tym etapie projektowi zostaną przydzielone na potrzeby konkursu punk-

ty . . . . . . . .

Z nieukrywaną radością informujemy, że w dniu 13 czerwca 2012 r. Burmistrz Łomianek,Tomasz Dąbrowski wraz z
prezesem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. jako Beneficjent przedsięwzięcia pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”, złożył wniosek o dofinansowanie
inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Łomianki. Dla przypomnienia informujemy, że do
18 czerwca 2012 r. odbywał się VII - ostatni (dla Łomianek niestety pierwszy, do którego przystąpiliśmy!!!)
konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-13.Łomianki jako pierwsza gmina wwojewództwie mazowieckim złożyła wniosek przed terminem!

Wniosek ZŁOŻONY!

Złożonywniosekwraz z załącznikami liczył blisko 400 stron!
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Warto dodać, że po utworzeniu listy rankingowej

wniosek jest ponownie weryfikowany i   dopiero

podpisanie umowy gwarantuje przyznanie dofi-

nansowania.

Obecnie zakładamy uzyskanie ok. 80% możliwych

punktów do zdobycia. Analizując wyniki poprzed-

niego konkursu – taki wynik pozwoliłby Gminie

Łomianki zająć miejsce na liście podstawowej

projektów przewidzianych do uzyskania dofinan-

sowania! Jak wiadomo w VI konkursie, w po-

przedniej kadencji nie udało się niestety złożyć

wniosku.

Powyżej przedstawiamy pełny harmonogram

konkursu, który został zamieszczony na stronie

Ministerstwa Środowiska.

Uzyskanie dofinansowania. Co to
oznacza dla mieszkańcówŁomia-
nek?
Uzyskanie dofinansowania dla budowy sieci ka-

nalizacyjnej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków

spowoduje intensyfikację prac budowlanych

w  przeciągu najbliższych lat. Pozwoli to między

innymi wywiązać się z  zobowiązań Krajowego

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

który narzuca na gminę obowiązek zapewnienia

co najmniej 90% mieszkańców aglomeracji do-

stęp do infrastruktury kanalizacyjnej. Aspekt

ochrony środowiska i   poprawy stosunków grun-

towo-wodnych wydaje się w  tej sytuacji oczywi-

sty.

Zakład Wodociągów i  Kanalizacji w  Łomiankach

Sp. z  o.o.  przy ustalaniu zakresu rzeczowego

przedsięwzięcia brał pod uwagę następujące kry-

teria: możliwości finansowe Beneficjenta oraz

Gminy Łomianki, możliwości logistyczne realizacji

zadań, czas, który pozostał na realizację Przedsię-

wzięcia (tj. czas kwalifikowania kosztów, który

przypada na połowę roku 2015), a  także fakt, że

zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Środowiska

w  sprawie wytyczania granic aglomeracji, realiza-

cja sieci kanalizacyjnej powinna być uzasadniona

finansowo i   technicznie (wskaźnik długości sieci

obliczany jako stosunek planowanej do podłą-

czenia do nowo budowanej sieci kanalizacji liczby

mieszkańców aglomeracji i   niezbędnej do reali-

zacji sieci kanalizacyjnej nie może wynosić mniej

niż 120 Mk/km sieci). Uwzględnienie wszystkich

tych aspektów w  połączeniu z  pozyskaniem

większości zakładanych decyzji administracyjnych

Harmonogram konkursu nr 7/PO IiŚ/1.1/04/2012

13 czerwca br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wWarszawie dokumentację - wniosek o dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych na
terenie aglomeracji Łomianki złożyli (od lewej): Tomasz Czajkowski - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt /ZWiKw Łomiankach Sp. z o.o., Tomasz Dąbrowski – Burmistrz Łomianek,
Paweł Bohdziewicz – Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. oraz Bogdan Kłódkiewicz – Zastępca Burmistrza Łomianek ds. rozwoju.

22 czerwca 201 2
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(niestety w  dalszym ciągu problemem pozostają

odwołania właścicieli działek drogowych od de-

cyzji o  pozwoleniu na budowę), pozwoliło zmak-

symalizować zakres rzeczowy, który ma sporą,

naszym zdaniem, szansę uzyskania dużej liczby

punktów podczas oceny merytorycznej. Powyżej

przedstawiamy zakres rzeczowy Przedsięwzięcia

objętego wnioskiem wraz z  harmonogramem ro-

bót.

Jakie są perspektywydla mieszkań-
cówGminy Łomianki, którzy znajdą
się poza granicami aglomeracji Ło-
mianki?
Mieszkańców całej Gminy Łomianki pragniemy

poinformować, że realizacja Projektu objętego

dofinansowaniem nie zamyka drogi dla dalszych

inwestycji wodno-kanalizacyjnych w  innych ob-

szarach Łomianek. Jednakże ogrom prac przygo-

towawczych, nakładów inwestycyjnych oraz

pełnego nadzoru nad realizacją harmonogramu

rzeczowo-finansowego powoduje, że największą

uwagę ZWiK przykładać będzie do realizacji ww.

zadań. Mając jednak świadomość potrzeb zrów-

noważonego rozwoju na terenie gminy Łomianki,

ZWiK przy dobrej współpracy z Gminą dołoży

wszelkich starań w  celu pozyskiwania innych ze-

wnętrznych źródeł finansowania inwestycji nie

objętych zadaniem unijnym w  oparciu o  dotych-

czasowe doświadczenia w  tej materii.

Obecnie ZWiK kontynuuje opracowywanie doku-

mentacji na zadania: "Zapewnienie bezpieczeń-

stwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę poprzez

budowę sieci wodociągowej na terenie: Dzieka-

nów Nowy, Polski i Leśny, Sadowa, Kiełpin, Ło-

mianki Dolne, Kępa Kiełpińska. Chcielibyśmy do

końca kadencji rozpocząć inwestycje na pozosta-

łym terenie gminy.

Ponadto w  perspektywie lat 2012-2015 Gmina

Łomianki poniesie ogromne koszty inwestycyjne,

których zwrot będzie możliwy ze środków wspo-

mnianego wcześniej POI iŚ. Część środków będzie

możliwa do pozyskania w  trakcie realizacji inwe-

stycji i   wydatkowana jako wkład inwestycyjny dla

dalszych zadań. Jednakże szacujemy, że spora

część środków będzie możliwa do zagospodaro-

wania na pozostałych obszarach Gminy Łomianki

po zakończeniu przedsięwzięcia UE.

Paweł Bohdziewicz - Prezes ZWiKwŁomiankach

N
iestety, na dzień dzisiejszy nie-

możliwym jest nadrobienie

ogromnych zaległości w  zakresie

gospodarki wodno–ściekowej na

przestrzeni ostatnich kilkunastu

lat, w  przeciągu tak krótkiego czasu. Pojawienie

się szansy zewnętrznego źródła finansowania

pozwoli znacząco przyspieszyć ilość inwestycji na

terenie nie tylko miasta, ale i  całej gminy Ło-

mianki.

Przez 21 lat samorządu w Łomiankach wykonano

45 km sieci wod-kan, z czego korzysta ok. 7 tysię-

cy mieszkańców. Złożenie wniosku spowoduje

nadrobienie zaległości cywilizacyjnych w ciągu

trzech lat. Planujemy wybudować 50 km sieci, co

pozwoli przyłączyć się 10 tysiącom mieszkańców.

Tomasz Dąbrowski - Burmistrz Łomianek
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W
 cotygodniowych

spotkaniach bu-

rmistrza z  mie-

szkańcami,

w  Dziekanowie

Polskim, Leśnym, Kiełpinie, Łomian-

kach Górnych, Burakowie, osiedlu

Powstańców i  Trylogii, i   po Łomian-

kach Starych, i   Dąbrowie uczestni-

czyło wiele zainteresowanych osób.

Otwierająca każdorazowo spotkanie

prezentacja dokonań Gminy w  roku

201 1 była pretekstem do dalszej

dyskusji. Burmistrz Dąbrowski wska-

zywał priorytety swoich działań na

przyszłe lata. Omawiano plany inwe-

stycji drogowych, budowy sieci wodno-kanaliza-

cyjnej na terenie całej gminy. Z  sali padało wiele

pytań dotyczących funkcjonowania Gminy.

We wspomnianym, podsumowującym spotkaniu

mieszkańców Łomianek Górnych (11 czerwca br.),

poświęconym w  szczególności tematowi: „Upo-

rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na te-

renie Gminy Łomianki” udział wzięło ponad 50

osób. Głównym celem spotkania było

udzielenie im przez władze Łomianek

i   przedstawicieli Zakładu Wodocią-

gów i  Kanalizacji informacji tech-

niczno-organizacyjnej

w  przedmiotowej sprawie przed

przystąpieniem do ogłoszenia prze-

targu odnośnie realizacji inwestycji

wod.-kan. w  tych ulicach oraz pozy-

skanie (w  tym wypadku od miesz-

kańców) wszelkich niezbędnych

informacji pomocnych przy ostatecz-

nej finalizacji dokumentacji przetar-

gowej.

Śmiało można stwierdzić, że takie

bezpośrednie spotkania z  mieszkańcami są naj-

lepszą okazją do wymiany poglądów czy pozna-

nia wzajemnych potrzeb i   oczekiwań.

Instytucja absolutorium nie może być efektem niezadowolenia z  całokształtu działalności burmistrza,
ale musi ściśle odnosić się do wykonania budżetu.

Spotkanie mieszkańców Łomianek Górnych zamieszkałych przy ul. Orzechowej, Krzywej, Podleśnej,
Konarskiego, Sierakowskiej i   Kasztanowej zakończyło cykl wiosennych spotkań Burmistrza Łomianek
z  mieszkańcami Gminy.

O  inwestycjach gminnych przede wszystkim

Wykonanie budżetu zgodne z  prawem

22 czerwca 201 2

Spotkanie burmistrza z  mieszkańcami osiedla Łomianki Stare

W
  poprzednim numerze naszego

dwutygodnika informowaliśmy

Państwa, że RIO (profesjonalny

i   niezależny organ nadzorujący

samorządy w  zakresie gospo-

darki finansami) pozytywnie zaopiniowała wyko-

nanie budżetu za 2011 przez Burmistrza

Łomianek. Niestety, radni opozycji byli innego

zdania. W  związku z  tym negatywnym stanowi-

skiem Komisji Rewizyjnej (w  składzie: M. Zielski, E.

Sidorzak i   W. Berger) w  sprawie udzielenia abso-

lutorium, na wniosek Przewodniczącej Komisji

Budżetowej, prezentujemy odrębne stanowisko

wypracowane przez członków Komisji Rewizyjnej:

radną Marię Zalewską i   Sławomirę Laskowską.

Według radnych: Zalewskiej i   Laskowskiej „za-

strzeżenia budzą przesłanki materialnoprawne

podjęcia przez Komisję Rewizyjną wniosku o  nie-

udzielenie absolutorium. Ze strony Komisji nie zo-

stały w  pełni zachowane utrwalone

w  orzecznictwie sądów administracyjnych zasady.”

Podkreślenia również wymaga fakt, że „Komisja

nie wykazała, aby budżet nie został zrealizowany

w  znacznej części, wręcz przeciwnie (. . .) Zatem

brakowało merytorycznych przesłanek do nega-

tywnej oceny wykonania budżetu, w  której swoje

umocowanie powinien mieć wniosek o  nieudzie-

lenie absolutorium.”

Udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium

dla organu wykonawczego gminy winno być

związane wyłącznie z  wykonaniem budżetu za

dany rok, co wynika z  art.  18 ust. 1 pkt. 4 ustawy

o  samorządzie gminnym.

W  opinii radnych czytamy: „Należy podkreślić, że

sposób pozyskiwania dochodów i  realizacja wy-

datków były zgodne z  prawem. Brak ustaleń ko-

misji rewizyjnej świadczących o  negatywnych

zjawiskach w  zakresie wykonanie budżetu za

2011 rok.”

Podsumowując: Skład Orzekający RIO w  Warsza-

wie pozytywnie ocenił wykonanie budżetu za

2011 rok, na podstawie Uchwały Nr Wa.109.2012

z  dnia 3 kwietnia 2012. w  sprawie opinii o  przed-

łożonym przez Burmistrza Gminy Łomianki spra-

wozdaniu z  wykonania budżetu za rok 2011.



INWESTYCJE

Obserwując przebieg robót inwestycyjnych w Łomiankach,możemy powiedzieć, że zaangażowanie
wykonawców spełnia nasze oczekiwania. Utrzymanie takiego tempa przyspieszy rozpoczęcie kolej-
nych niezbędnych inwestycji w naszej gminie. Oby tak dalej!

6

Inwestycje - tempo wzrasta...

Węzęł Brukowa. Budowa idzie pełną parą. Prace toczą się na wielu frontach; na zdjęciu usypywanie najazdówna wiadukt.

Szkoła wDziekanowie Leśnym. Podglądamyprace przy rozbudowie i modernizacji...

Ulica Sasanki. Jeszcze kilka dni i mieszkańcy będą wpełni cieszyć się nową drogą. Osiedle Trylogii. Jak widać, nawet jeśli "pada nam z nieba", nie ma to wpływu na tempo
pracy przy przebudowie ulic.

Ulica Szczęśliwa. Prace dobiegają końca. Czekamyna położenie warstwy asfaltowej...
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Dokonano otwarcia ofert:

Przebudowa ul. Kusocińskiego w  zakresie wykonania chodnika

wraz z  odwodnieniem i   miejscami postojowymi w  Łomiankach - 26

czerwca 2012 r.

Równanie dróg gruntowych i   tłuczniowych na terenie Gminy Ło-

mianki- zamówienie uzupełniające - data przekazania zaproszenia

01.06.2012 r.

Odbiór i   opieka nad bezdomnymi zwierzętami z  terenu gminy Ło-

mianki – z  powodu wyczerpania środków finansowych z  dotychczas

zawartej umowy konieczne jest wszczęcie kolejnego postępowania

- 22 czerwca 2012 r.

W  postępowaniach prowadzonych w  trybie przetargu nieograni-

czonego na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w  sołectwie Kiełpin jako forma

aktywnej integracji społeczności lokalnej obszarów wiejskich

Gminy Łomianki – zad. 45/11 najkorzystniejszą ofertę złożyła FIR-

MA „TRANSKOPAR” z  Mogielnicy.

Komisja Przetargowa jest w  trakcie pracy nad wszczęciem postę-

powania:

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadań:

Część I   „Wykonanie oświetlenia ul. Sielanki” – zad. 15/12

Część II „Wykonanie oświetlenia w  ul. Kopciuszka” – zad. 12/12

Część III „Wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej na odc.

od ul. Konopnickiej do ul. Szymczaka” – zad. 14/12

Część IV „Wykonanie oświetlenia w  ul. Bolka i   Lolka” – zad. 13/12

Część V „Doświetlenie ul. Miłej oraz ul. Rodziewiczówny przy placu

zabaw” – zad. 8/12

Refertat Zamówień Publicznych

Przetargi

Panie Burmistrzu, złożył Pan wniosek do Funduszu Spójności. Po raz pierwszy w historii Łomianek mamy

szansę na pozyskanie tak dużych pieniędzy na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Dla mnie i przede wszystkim dla naszej gminy to prawdziwy powód do zadowolenia. Chciałbym podziękować

wszystkim pracownikom Urzędu i ZWiK, którzy przyczynili się do opracowania kompletnego wniosku, którzy

przez ostatnie miesiące swoim zaangażowaniem udowodnili, że kluczem do sukcesu jest zgrany zespół.

WŁomiankach w ogóle ostatnio dużo się dzieje…

O tym, że warto inwestować nie trzeba chyba przekonywać nikogo. Tym bardziej, jeśli ma to służyć wszystkim

mieszkańcom. Gminne inwestycje wywierają wpływ zarówno na rozwój społeczności lokalnych, jak i życie

gospodarcze.

Jakie plany na najbliższyweekend?

Zamierzam wyjechać z rodziną. Bez względu na pogodę, razem z żoną i dziećmi planujemy aktywny

wypoczynek na świeżym powietrzu; tym razem wyjątkowo… poza Łomiankami. Mam nadzieję odpocząć, do

czego i Państwa serdecznie zachęcam!

Red.
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„W trzech zdaniach” - krótka rozmowa z Burmistrzem Łomianek,Tomaszem Dąbrowskim

O
gł

os
ze

ni
e

pł
at

ne



Od 2 do 20 lipca br. dla dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach zorganizowane zostaną zajęcia
kulturalno–opiekuńcze (świetlicowe). Zaproszenie do udziału w zajęciach skierowane jest zwłaszcza do tych uczniów,
których rodzice pracują i nie mogą w tym czasie (w godz. 7:30 – 17:30) w pełni zaopiekować się nimi.

Zaplanuj wakacje już dziś! Nadchodzi "Lato wMieście"
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I Tydzień

2.07.2012 poniedziałek

Dzień Przyrodniczy

7.30 / 8.00 rozpoczęcie zajęć, gry

stolikowe,

8.00 / 8.20 śniadanie,

8.20 / 14.00 WYCIECZKA DO HO-

DOWLI STRUSI AFRYKAŃSKICH

WGOŁKOWIE

14.00 / 14.30 obiad,

14.30 / 15.30 pogadanka na te-

mat „ Bezpieczeństwa w czasie

akcji Lato w Mieście 2012”,

15.30 / 16.30 zajęcia sportowe,

16.30 / 17.30 szkolne kino bajek.

3.07.2012 wtorek

Spotkania Plastyczne

7.30 / 9.00 rozpoczęcie zajęć, gry

stolikowe,

9.00 / 9.20 śniadanie,

9.20 / 12.00 zajęcia na basenie,

12.00 / 12.30 obiad,

12.30 / 14.00 zajęcia plastyczno

– techniczne,

14.00 / 16.30 gry i zabawy na

szkolnym placu zabaw,

16.30 / 17.30 czytanie czasopism

i gazetek świetlicowych.

4.07.2012 środa

Bezpieczeństwo w szkole i domu

7.30 / 9.00 rozpoczęcie zajęć

9.00 / 9.20 śniadanie

9.20 / 10.00 gry dydaktyczne

10.00 / 11.30 zajęcia edukacyjne

dla dzieci prowadzone przez

pracowników Ochotniczej Straży

Pożarnej w Łomiankach

11.30 / 12.30 papieroplastyka

12.30 / 13.00 obiad,

13.00 / 14.30 szkolne kino bajek,

14.30 / 16.30 zajęcia sportowe

na szkolnym placu zabaw,

16.30 / 17.30 lepienie z pla-

steliny ulubionych zwierzątek

5.07.2012 czwartek

Motoryzacja i Technika

7.30 rozpoczęcie zajęć,

7.40 / 8.00 śniadanie,

8.00 / 13.40 Wycieczka do

Muzeum Motoryzacji i Techniki w

Otrębusach,

13.40 / 14.00 obiad,

14.00 / 15.00 śpiewanie

zbiorowe piosenek o lecie,

15.00 / 16.30 zabawy sportowe

na szkolnym placu zabaw,

16.30 / 17.30 gry stolikowe.

6.07.2012 piątek

Kulinaria

7.30 / 8.30 rozpoczęcie zajęć do-

wolnych,

8.30 / 9.00 śniadanie,

9.00 / 11.30 wycieczka do

Pizzerii w Łomiankach,

11.30 / 12.30 alkohol - wróg

człowieka (pogadanka)

12.30 / 13.00 obiad

13.00 / 15.00 szkolne kino bajek,

15.00 / 16.30 dwa ognie, zbijak,

16.30 / 17.30 wykonanie

okolicznościowej kartki z pozdro-

wieniami.

II Tydzień

9.07.2012 poniedziałek

Książki naszymi przyjaciółmi

7.30 / 9.00 rozpoczęcie zajęć,

9.00 / 9.20 śniadanie,

9.20 / 11.40 wycieczka do

Publicznej Biblioteki w Łomian-

kach,

11.40 / 12.30 papieroplastyka,

12.30 / 13.00 obiad,

13.00 / 14.00 sposoby

okazywania uczuć – pogadanka,

14.00 / 15.00 zabawa w

przewodnika po bibliotece,

15.00 / 16.30 zabawy ruchowe

na szkolnym placu zabaw,

16.30 / 17.30 zajęcia integracyj-

ne

10.07.2012 wtorek

Dzień przyrodniczy

7.30 / 7.40 rozpoczęcie zajęć,

7.40 / 8.00 śniadanie,

8.00 / 16.30 wycieczka

Pociągiem Piaseczyńskiej Kolei

Wąskotorowej oraz zwiedzanie

gospodarstwa agroturystycznego,

postój na polanie leśnej w

Runowie zakończony ogniskiem

z kiełbaskami,

16.30 / 17.00 podwieczorek,

17.00 / 17.30 zajęcia dowolne.

11.07.2012 środa

Spotkania plastyczne

7.30 / 8.30 rozpoczęcie zajęć,

8.30 / 9.00 śniadanie,

9.00 / 11.30 zajęcia na basenie,

11.30 / 12.30 konkurs plastyczny

„ Lokomotywa Pana Tuwima” na

podstawie wiersza J . Tuwima „ Lo-

komotywa”,

12.30 / 13.00 obiad,

13.00 / 14.30 oglądanie

albumów przyrodniczych,

14.30 / 15.30 zajęcia plastyczno

– techniczne,

15.30 / 17.30 gry i zabawy na

szkolnym placu zabaw.

12.07.2012 czwartek

Wesołe maluchy

7.30 rozpoczęcie zajęć,

7.30 / 7.45 śniadanie,

7.45 / 14.30 wycieczka do Wioski

Indiańskiej w Borzychach,

14.30 / 15.00 obiad,

15.00 / 16.30 szkolne kino bajek

16.30 / 17.30 gry dydaktyczne.

13.05.2012 piątek

KochamyZwierzęta

7.30 / 9.00 rozpoczęcie zajęć,

9.00 / 9.20 śniadanie,

9.20 / 10.30 „bezpieczne

zabawy” - pogadanka,

10.30 / 12.00 prezentacja filmu

przyrodniczego o zwierzętach,

12.00 / 12.30 zajęcia dowolne,

12.30 / 13.00 obiad,

13.00 / 14.00 wykonanie

ilustracji do opowiadania

pt. „ Kłopoty Burka z podwórka”,

14.00 / 16.00 zajęcia sportowe z

wykorzystaniem piłek, skakanek,

paletek,

16.00 / 17.30 wykonanie plakatu

pt. „ Zoo”.

III Tydzień

16.07.2012 poniedziałek

Wesołe Maluchy

7.30 / 9.00 rozpoczęcie zajęć,

9.00 / 9.20 śniadanie,

9.20 / 10.00 zajęcia muzyczne,

10.00 / 12.00 warsztaty

Leonarda pt. „Świat dziecka w

czasach Fryderyka Chopina”

Lekcja połączona z prezentacją

multimedialną oraz zajęcia

plastyczne; wspólne budowanie i

malowanie małego i dużego for-

tepianu,

12.00 / 12.30 obiad,

12.30 / 14.30 zajęcia sportowe

na szkolnym placu zabaw,

14.30 / 16.30 dyskoteka

16.30 / 17.30 czytanie

opowiadań o tematyce wakacyj-

nej

17.07.2012 wtorek

Sport to zdrowie

7.30 / 9.00 rozpoczęcie zajęć,

9.00 / 9.20 śniadanie,

9.20 / 11.30 zajęcia na basenie,

11.30 / 12.30 konkurs plastyczny

pt. „ Moja ulubiona dyscyplina

sportu”,

12.30 / 13.00 obiad,

13.00 / 15.00 turniej sportowy

na szkolnym placu zabaw,

15.00 / 16.00 pogadanka na

temat roli sportu w życiu czło-

wieka,

16.00 / 17.30 tańczyć każdy

może- zabawy przy muzyce

18.07.2012 środa Kulinaria

7.30 / 9.00 rozpoczęcie zajęć,

9.00 / 9.20 śniadanie,

9.20 / 11.00 szkolne kino bajek

11.00 / 11.30 obiad,

11.30 / 12.00 pogadanka na

temat bezpieczeństwa podczas

wspólnych wycieczek,

12.00 / 15.30 Wycieczka - Rejs

statkiem po Wiśle,

15.30 / 16.30 gry stolikowe,

16.30 / 17.30 zajęcia

integracyjne dla dzieci.

19.07.2012 czwartek

Kulinaria

7.30 / 9.00 schodzenie się dzieci,

9.00 / 9.20 śniadanie,

9.20 / 10.30 szaszłyki owocowe i

warzywne,

10.30 / 12.00 układanie

piramidy żywieniowej – praca

plastyczna,

12.00 / 12.30 obiad,

12.30 / 13.30 dwa ognie, zbijak,

13.30 / 14.30 oglądanie książek

kucharskich,

14.30 / 16.30 śpiewanie piose-

nek,

16.30 / 17.30 gry dydaktyczne,

20.07.2012 piątek

Kino Młodego Widza

7.30 / 8.30 schodzenie się dzieci,

zajęcia dowolne,

8.30 / 9.00 śniadanie,

9.00 / 12.00 wycieczka do

Cinema City Bemowo na film

pt.„Epoka Lodowcowa 4”,

12.00 / 12.30 obiad,

12.30 / 14.30 zabawy ruchowe

na szkolnym placu zabaw,

14.30 / 16.30 dyskoteka,

16.30 / 17.30 czytanie bajek.



R
ocznica beatyfikacji Jana Pawła I I ,

który nosił przydomek „Papieża Ro-

dzin” stała się okazją, aby ten dzień

ustanowić świętem rodzin wielo-

dzietnych, a  jako gospodarze tej im-

prezy wielodzietni zaimponowali swoją iście

polską gościnnością, chrześcijańskim stylem

i   świetną organizacją. Pogoda dopisała, frekwen-

cja przeszła najśmielsze oczekiwania. Okazuje się,

jak mówi ks.  Wojciech Drozdowicz, że ten pomysł

wypalił, bo coraz więcej rodzin nie stać na wyjaz-

dy podczas długich weekendów, a  tu nadarzyła

się okazja wypocząć z  całą rodziną za darmo i   to

sprawiło, że tak tłumnie przybyły całe rodziny .

Świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą,

której przewodniczył i   homilię wygłosił abp Hen-

ryk Hoser. Słowo skierowane do rodzin było bar-

dzo mocne i   podnoszące na duchu, szczególnie

rodziny wielodzietne, które będą najdotkliwiej

ponosić trudy przemian w  naszym kraju. Abp po-

dziękował rodzinom za trud wychowania dzieci

w  duchu prawdy i   miłości do ojczyzny. Cały ko-

ściół był wypełniony dziećmi.

Po mszy rozpoczął się piknik rodzinny. Atrakcji

było co niemiara, było bandżi, zjeżdżalnie, gry

i   zabawy zarówno dla dorosłych jak dla dzieci, na

boiskach szkolnych urządzono zawody i   pokony-

wanie toru przeszkód rodzinnie i   indywidualnie.

Zawody poprowadzili i   ufundowali nagrody dla

zwycięzców sportowcy z  bielańskiej AWF. Wielką

pracą przy zawodach i   na straganach wykazali się

wolontariusze z  rodzin wielodzietnych, którzy ob-

sługiwali wszystkie stoiska.

Napoje, własne wypieki, smalce, ogórki i   grillowa-

nie kiełbasek, wszystko w  cenie ,,co łaska”, a  jesz-

cze przynoszono swoje produkty na grilla.

Punktem kulminacyjnym był koncert zespołu

KLARYS. Świetne stoisko promocyjne miał Zespół

Szkół Katolickich na Bielanach ul. Dewajtis,

uczniowie świetnie zabawiali dzieciaki. Warto

wspomnieć o  kiermaszu książki, gdzie za jedyne

„Bóg zapłać” można było nabyć każdą ilość ksią-

żek. Można było również pozować do własnego

portretu, który powstawał w  20 minut; artystka

z  Łomianek jest mamą czwórki dzieci.

W  czasie trwania pikniku w  sali teatralnej domu

rekolekcyjnego Dobre Miejsce, pod hasłem „Być

dobrym jak chleb”, odbyła się VI Gala Białego Bo-

ciana.

Nagrodę Pomocnika Bociana za rok 2011/2012

otrzymali:

-Wydział Pomocy Dziecku i  Rodzinie przy Urzę-

dzie  m. st. Warszawa

- Urząd Dzielnicy Bielany  m. st. Warszawa

- Koneksim - rodzinna firma pp. Piwowar-

czuków

Nagrodę Białego Bociana za rok

2011/2012 otrzymał m. in.:

Pan Tomasz Dąbrowski - Burmistrz Łomia-

nek - karta dużych rodzin 3+ i  4+

Współzałożycielowi Poradni Rodzinnej i  Sto-

warzyszenia Rodzin Wielodzietnych na Biela-

nach, za zasługi dla życia rodzinnego przez

wprowadzenie Karty Dużych Rodzin w  Ło-

miankach oraz za otwartość na życie i  działa-

nie podnoszące godność egzystencji rodziny

na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej

i  politycznej w  oparciu o  wartości chrześci-

jańskie i  nauczanie papieża bł. Jana Pawła II.

W  szczególności za propagowanie Karty Praw

Rodziny i  wprowadzanie jej postulatów, zarówno

w  życiu osobistym, politycznym i  zawodowym

wdzięczne są rodziny z  Łomianek, do których przyłą-

czają się wszystkie rodzinywielodzietne Mazowsza.

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych,

które objęło swym zasięgiem całe Mazowsze jest

wdzięczne panu burmistrzowi Dąbrowskiemu za to,

że dzięki jego inicjatywie 11 lat temu po raz pierw-

szy w  historii samorządów Gmina powołała do życia

stowarzyszenie rodzin wielodzietnych i  nadała mu

niezwykłą rangę społeczną w  życiu, nie tylko dzielni-

cy Bielany, ale i  całego Mazowsza.

Wszystkim, którzy wsparli nas w  organizacji tej

imprezy serdecznie dziękuję i  zapraszam na na-

stępny rok do wspólnego świętowania.

WaldemarWasiewicz

prezes Bielańskiego Stowarzyszenia

Rodzin Wielodzietnych

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych wspólnie z  Urzędem Dzielnicy Bielany
zorganizowało - 1 maja 2012 w  Lasku Bielańskim - piknik rodzinny dla wszystkich mieszkańców
Warszawy i  okolic. Bociany naprawdę przyleciały, bo całe rodziny tłumnie przybyły na tę imprezę.
W  czasie trwania pikniku, specjalną nagrodą Białego Bociana, uhonorowano Burmistrza Łomianek,
Tomasza Dąbrowskiego.

WYDARZENIA
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Święto rodzin wielodzietnych
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A
trakcji nie brakowało ani dla dużych

ani dla małych. Był klaun, malowa-

nie buziek, turniej piłki nożnej

i   wspólne biesiadowanie przy kieł-

baskach i   kaszance.

Jak było? Wystarczy spojrzeć na zdjęcia.

Tego wszystkiego nie udałoby się jednak zorgani-

zować bez pomocy wielu osób. Dlatego składam

podziękowania dla Wszystkich, którzy choćby

w  najmniejszy sposób przyczynili się do organi-

zacji i   przeprowadzenia tych wydarzeń.

Szczególnie dziękuję: głównemu sponsorowi, fir-

mie MarcPol S.A. , a  szczególnie Pani Marcie Za-

lewskiej i   pracownikom sklepu przy ulicy Trenów

51, firmie „ANMAR” Anna Rudnicka, fundatorowi

głównej nagrody w  turnieju piłki nożnej, inicjato-

rom i   współorganizatorom „Dnia Dziecka”: Annie

Wrzeciono, Agnieszce Podgórskiej oraz druhnom

i  druhom z  OSP Łomianki oraz firmie Centrum

EduArt Małgorzata Szlifirska-Grabowska, a  szcze-

gólnie Michałowi Szlifierskiemu.

Za przychylne rozpatrzenie wniosku o  wsparcie

finansowe dziękuje Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych, a  w  szczegól-

ności Przewodniczącemu Panu Andrzejowi

Mazanowi. Naprawdę, nie sposób wszystkich wy-

mienić.

Grunt, że pogoda i   humory uczestników wspólnej

zabawy dopisały!

Jeszcze raz Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc.

Zarząd Osiedla Dąbrowa Leśna

Zdjęcia: Agnieszka Podgórska

www.wix.com/podgorska_agnieszka/royal-house

9 czerwca na terenie ogródka jordanowskiego w  Dąbrowie Leśnej odbyła się impreza integracyjna
„Dzień Dziecka” połączona ze „Wspólnym śpiewaniem poezji z  zespołem CzerwonyTulipan”.

Nikt, kto spodziewał się świetnej zabawy 10 czerwca w  Kiełpinie, nie mógł czuć się zawiedziony.

Piknik rodzinnyw  Kiełpinie

CzerwonyTulipan na Dzień Dziecka

T
ego dnia na placu zabaw przy ul.

Rolniczej róg Cienistej świętowano

Dzień Dziecka. Najmłodsi mogli się

wyszaleć na dmuchanych zjeżdżal-

niach, wyjeździć na karuzeli oraz

wziąć udział w  wielu konkursach. Tradycyjnie

w  pikniku wzięli udział łomiankowscy strażacy,

którzy zainteresowanym dzieciom prezentowali

sprzęt i   wyposażenie wozów Ochotniczej Straży

Pożarnej.

Kiedy dzieci prezentowały na scenie swoje umie-

jętności taneczno-wokalne, dorośli mogli się po-

silić grillowaną kiełbaską lub kaszanką.

Dla zebranych wystąpiły zespoły: muzyczny DI -

RECT i   taneczny SWING DUET.

Z  obserwacji bawiących się podczas tego pikniku

dzieci wynikało jednak, że największym powo-

dzeniem cieszyły się: stragan z  bańkami mydla-

nymi i   tradycyjnie… wata cukrowa.

Dzień Dziecka w  Kiełpinie zorganizowali: Sołtys,

Rada Sołecka Kiełpina wraz ze Stowarzyszeniem

EKO-KIEŁPIN.
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KULTURA

Z
organizowaliśmy zajęcia dla czytel-

ników: dla dzieci warsztaty z  anima-

cji czytelnictwa i   dla dorosłych

wspólnie z  Uniwersytetem Trzeciego

Wieku w  Łomiankach - spotkania

w  ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Obcho-

dom Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), który trady-

cyjnie świętujemy przez cały maj, towarzyszyły

lekcje biblioteczne przeprowadzone dla przed-

szkolaków (Przedszkole Samorządowe nr  1 w  Ło-

miankach, Przedszkole Samorządowe w  Dzieka-

nowie Leśnym, Przedszkole Niepubliczne Sióstr

Salezjanek im. Aniołów Stróżów) oraz uczniów

szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa nr  1 im.

Marii Kownackiej w  Łomiankach, Szkoła Pro Futu-

ro – Szkoła Podstawowa z  Oddziałami Przed-

szkolnymi w  Łomiankach).

W  maju dokonaliśmy także uroczystego otwarcia

Biblioteki Publicznej po modernizacji. Z  tej okazji

19 maja odbył się piknik kulturalny dla miesz-

kańców Łomianek. Tego dnia w  sposób szczególny

przybliżaliśmy uczestnikom życie codzienne ludzi

średniowiecza. Oprócz zapoznania się z  literaturą

na temat wieków średnich, można było skoszto-

wać napitków i  jadła przygotowanych według

dawnych przepisów, wziąć udział w  turnieju

strzeleckim, zabawach plebejskich oraz obserwo-

wać walki rycerzy. Czytelnicy mogli wypożyczać

materiały biblioteczne, a  najmłodsi wykonać za-

kładki do swoich ulubionych książek.

Zainteresowaniem cieszyła się również akcja

„Książka gratis”.

Akcje i   święta, takie jak: Światowy Dzień Książki

i   Praw Autorskich, Dzień Bibliotekarza (8 maja),

Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Głośnego

Czytania Dzieciom sprzyjają oczywiście otrzymy-

waniu prezentów. Z  tych okazji Biblioteka Pu-

bliczna w  Łomiankach została obdarowana

książkami od Biblioteki Publicznej   m. st. Warszawy

- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckie-

go i   zaprzyjaźnionych bibliotek publicznych, Ma-

zowieckiego Banku Spółdzielczego oraz firmy

Venture Industries.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wzbogace-

nie księgozbioru.

Święto bibliotek już za nami. Na zakończenie

działań kulturalnych wiosennego sezonu, wspól-

nie z  Uniwersytetem Trzeciego Wieku zaprosili-

śmy Państwa 18 czerwca br. na spotkanie

Dyskusyjnego Klubu Książki pt. Marzenia i   tajem-

nice – niezwykłe wyznania Danuty Wałęsy, a  do

27 czerwca zapraszamy na spotkanie z  dawną

książką religijną – wystawę modlitewników wy-

pożyczonych z  Muzeum Polskiego Modlitewnika

im. Wandy Malczewskiej w  Parznie. Ekspozycję

będzie można oglądać w  godzinach otwarcia Bi-

blioteki. Zapraszamy!

Grażyna Kozińska

Od 23 kwietnia, tj. Światowego Dnia Książki i   PrawAutorskich do 7 czerwca, tj. zakończenia XI
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom świętowaliśmy działalność bibliotek.

Łomiankowski koncert Olgi Bończyk

Święta, święta, czyli o  ucztowaniu bibliotekarzy

Doskonaływarsztat aktorski, umie-
jętności interpretatorskie oraz prze-
piękny głos i  uroda… Olga Bończyk.

Piosenki Kaliny Jędrusik zna każdy Polak. „Nie

budźcie mnie”, „S.O.S”, „Na całej połaci śnieg”, „Je-

sienna dziewczyna” oraz inne przeboje skompo-

nowane i   napisane przez legendy polskiej muzyki

(m.in.: J . Wasowski, J . Przybora, W. Młynarski, A.

Osiecka) na stałe wpisały się złotymi literami

w  karty historii polskiej piosenki. Po dwudziestu

latach od śmierci Wielkiej Artystki, jako pierwsza

sięgnęła po nie Olga Bończyk.

Aranżacje przygotował wybitny aranżer i   pianista,

Jacek Piskorz.

Artystce na scenie towarzyszyli doskonali muzycy,

dzięki którym utwory nabierały wyjątkowego

brzmienia: Jacek Piskorz – fortepian, Andrzej

Święs – kontrabas i   Krzysztof Szmańda – perku-

sja. Połączenie doskonałego warsztatu aktorskie-

go, umiejętności interpretatorskich oraz pięknego

głosu Olgi Bończyk sprawiają, że piosenki Jędrusik

w  jej wykonaniu to prawdziwa uczta muzyczna

dla słuchaczy. A mogli się o  tym przekonać goście

koncertu „Listy z  daleka – akustycznie”, który odbył

się w  środę, 20 czerwca w  Jazz Cafe.

W następnym numerze naszego dwutygodnika

wywiad z artystką.

fot. Maria Ceraficka
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T
a myśl św. Jana Bosko towarzyszyła

wszystkim w Przedszkolu Niepu-

blicznym im. Aniołów Stróżów w

przygotowaniu i przeżywaniu Dnia

Dziecka. Cały tydzień upłynął na ra-

dosnej zabawie cyrkowej. Dzieci miały wiele oka-

zji, by odkryć swoje talenty, rozwinąć je i

podzielić się z innymi. Po spotkaniu z artystą

grypy cyrkowej MIMELLO, dzieci - z pomocą swo-

ich wychowawczyń - przygotowały własne pre-

zentacje, które można było oglądać w „CYRKU

PRZEDSZKOLACZEK”.

Radość dzieci stanowi najlepsze potwierdzenie,

że to był piękny czas.

s. Dorota Czyżewska

W
arsztaty od września ubie-

głego roku regularnie pro-

wadzą: Karolina Pluta oraz

Sławek Sendzielski, miesz-

kańcy Sadowej. W ramach

warsztatów powstał ogródek kwiatowo-warzyw-

ny na terenie szkoły podstawowej w Sadowej,

który z mniejszymi i większymi sukcesami upra-

wiają uczniowie. W tym roku fundacja dostała

po raz drugi dofinansowanie z Gminy Łomianki

na prowadzenie zajęć edukacyjnych i warszta-

tów w Sadowej. Ostatnie spotkanie odbyło się

dokładnie 1 czerwca. „Spotkaliśmy się w Dzień

Dziecka, by wspólne zadbać o ogródek, wyrywa-

liśmy chwasty, których trochę zadomowiło się

na grządkach, posadzil iśmy zioła - w środkowej

części grządki dumnie rosną teraz bazylia, ty-

mianek, lawenda, oregano, macierzanka i roz-

maryn. Punktem kulminacyjnym warsztatów

było zbieranie plonów. Rzodkiewki posiane mie-

siąc temu były już piękne, duże, pachnące - ide-

alne na przekąskę w środku dnia. Na ten świeży,

ostry smak warto było poczekać!” relacjonują

Karolina i Sławek.

W najbliższym czasie 23-24 czerwca organizato-

rzy projektu zapraszają dzieci, rodziców, babcie i

dziadków, mieszkańców Sadowej, Izabelina -

Dziekanówka i Łomianek na warsztaty pod ha-

słem „Zaprojektuj swoją doniczkę”. W trakcie

dwóch dni warsztatowych będzie można przero-

bić z pozoru niepotrzebne przedmioty na orygi-

nalne doniczki. Można przynieść ze sobą stare

radio, dziurawe buty, plastikowe butelki, wy-

szczerbiony imbryk czy inne skarby. W nowo po-

wstałe doniczki posadzone zostaną rośliny.

„Można też przynieść ciasto i lemoniadę. Zróbmy

sobie przy okazji sąsiedzki piknik.” - zachęcają or-

ganizatorzy.

Warsztaty odbędą się w godzinach 11.00- 13.30,

na terenie szkoły podstawowej w Sadowej przy

ulicy Strzeleckiej 35.

Karolina Pluta

Sławomir Sendzielski

Kolejna odsłona warsztatów ogrodniczych „Graj w Zielone” fundacji Culture Shock
organizowanych w szkole podstawowej w Sadowej za nami!

Graj w Zielone w Sadowej

J
ak co roku świętowaliśmy w naszym szpi-

talu Dzień Dziecka. W środę przyjechał do

nas zespół taneczny „Łomianeczki”. Występ

pod kierunkiem Pani Ewy Czartoryskiej-

Stanisławskiej wywarł na pacjentach duże

wrażenie. Najmłodsza grupa tańcząca z misiem

otrzymała najwięcej braw, średnia zaprezentowała

się dwukrotnie, a najstarsza zachwyciła naszą

młodzież tańcem hip-hopowym. Na zakończenie

czekała wszystkie dzieci miła niespodzianka –

słodki poczęstunek.

„Bądź bezpieczny” to hasło piątkowego spotkania,

które miało się odbyć w ogródku sportowo-rekre-

acyjnym. Niestety, pogoda pokrzyżowała nam pla-

ny i musieliśmy przenieść się do Sali Kinowej.

Mimo to na dzieci czekało wiele atrakcji i kon-

kursów m.in. malowanie buziek, konkurs pla-

styczny, konkurs wiedzy o ruchu drogowym i

bezpieczeństwie, zagadki dla najmłodszych. Była

muzyka, zabawa i taniec. Wszyscy pacjenci otrzy-

mali nagrody, które pochodziły z Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

Słodki poczęstunek ufundowały firmy: Trzy Topole,

Nugatex, Bon-Bon, Broplast, POLMO Łomianki S.A.

- nasi stali sponsorzy, na których zawsze możemy

liczyć. DZIĘKUJEMY!

Dyrektor i nauczyciele szkoły przyszpitalnej oraz

Dyrektor szpitala

„WESÓŁ BĄDŹ, DOBRO CZYŃ, POZWÓL ŚPIEWAĆWSZYSTKIM PTAKOM…” Św. Jan Bosko

Dzień Dziecka w Szpitalu w Dziekanowie Leśnym

WYDARZENIA
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po raz pierwszy odbył się Dzień Angielski. W  przy-

gotowaniach do tego dnia wzięli udział ucznio-

wie z  klas IV-VI .

Każda klasa przygotowała tematyczny plakat.

Plakaty zostały wyeksponowane na szkolnej wy-

stawie oraz były wykorzystane jako dekoracja

podczas Dnia Angielskiego.

Podczas tygodnia poprzedzającego Dzień Angiel-

ski na lekcjach języka angielskiego uczniowie

obejrzeli film związany z  kulturą i   życiem w  Wiel-

kiej Brytanii. Po obejrzeniu filmu oraz zapoznaniu

się z  tematyką plakatów uczniowie napisali test

sprawdzający ich wiedzę związaną z  kulturą

Wielkiej Brytanii. Każda klasa przygotowała

książkę, która składała się z  kartek, na których

uczniowie zilustrowali tekst anglojęzycznej pio-

senki wybranej przez siebie i   zamieszczonej na

kartce książki.

Uczeń i   uczennica, którzy otrzymali największą

liczbę punktów zostali koronowani na Króla

i   Królową Dnia Angielskiego oraz obdarowani

statuetkami z  wygrawerowanym tytułem. Z  towa-

rzyszeniem chóru, utworzonego specjalnie na tę

okazję, odśpiewano Hymn Dnia Angielskiego,

którym była piosenka pt.: „LIFE IS LIFE”

Odbył się ponadto VI I FESTIWAL PIOSENKI AN-

GIELSKIEJ , do którego zaproszeni byli uczniowie

klas 0 –VI . Za przygotowanie uczniów do wystę-

pów odpowiedzialna była pani Ewa Michałowska.

Rozstrzygnięto konkurs na przebranie za postać

reprezentującą kulturę, historię, sztukę Wielkiej

Brytanii. Zaprezentowano Musical „Ghosts” wyre-

żyserowany przez panią Magdę Piasecką. Uczeń

klasy szóstej - Kamil Bauer w  sposób gwiazdorski

zaprezentował taniec do piosenki Michaela Jack-

sona. Odbyły się pokazy gimnastyczne, za przygo-

towanie których odpowiedzialna była pani Edyta

Szewczyk.

Na zakończenie Dnia Angielskiego uczniowie klas

IV – VI wykonali wspólny, mający korzenie w  kul-

turze anglojęzycznej taniec. Za choreografię od-

powiedzialna była pani Iwona Niewiarowska.

Pomysłodawca oraz koordynator

Ewa Michałowska

W
ystawę malarstwa Cztery pory

roku, którą wcześniej pokazy-

waliśmy w  Łomiankach zapre-

zentowaliśmy pod koniec

kwietnia także w  Urzędzie

Gminy Czosnów. Ze Stowarzyszeniem Promocji

Gminy Czosnów mamy podpisane

porozumienie o  współpracy,

w  ramach którego mieszkanki

Czosnowa uczestniczą w  naszych

warsztatach malarskich. Obrazy

powstawały w  ciągu całego ubie-

głego roku. Było ich ponad 70. Był

problem z  wyeksponowaniem

wszystkich prac. Nie wyobrażali-

śmy sobie, żeby robić jakąkolwiek selekcję. Każdy

z  obrazów poza walorami estetycznymi przedsta-

wiał także dla jego twórcy wartość emocjonalną.

Zupełnie nieoczekiwanie kilkanaście obrazów po-

kazanych na wystawie zostało sprzedanych. Było

to bardzo miłe i   dowartościowujące dla uczestni-

czek warsztatów.

Spełniać swoje marzenia - to cel, do którego dąży

wielu ludzi. Czasami nasze życie układa się w  taki

sposób, że robimy zupełnie co innego niż nas in-

teresuje. Jeśli nie będziemy siedzieć z  założonymi

rękami i   narzekać to jest bardzo prawdopodobne,

że w  końcu odkryjemy nasze pasje i   będziemy je

mogli rozwijać. W  każdym z  nas istnieje pierwia-

stek twórczy, tylko należy dać mu szanse się

ujawnić. Aktywność twórczą może uprawiać każ-

dy, bez względu na wiek czy wykształcenie, wy-

starczy że zaopatrzymy się

w  najpotrzebniejsze akce-

soria. Wystarczy zainwesto-

wać w  płótno malarskie,

pędzle i   farby. Ważna jest

natomiast jedna rzecz-

wrażliwość. Wrażliwość na

piękno świata i   jego har-

monię, na barwy, światło.

Pasjonaci malarstwa to zazwyczaj ludzie z  duszą

wrażliwców. Takie są właśnie wszystkie autorki

przedstawionych na wystawie obrazów. Jeszcze

przed trzema laty, niektóre z  pań nigdy nie miały

w  ręku pędzla. Nigdy nie malowały. Jak ich spyta-

cie teraz, czy wyobrażają sobie życie bez malo-

wania to każda z  nich z  całą stanowczością

odpowie, że nie. Malowanie jest dla nich od-

skocznią od życia, relaksem, przy którym odrywają

się od problemów dnia codziennego. To pasja, za-

interesowanie, hobby ale. . . jednocześnie uzależ-

nienie.

Zapraszamyna nasze zajęcia

A. Sobiech

Wrażliwe na piękno świata

Celem Dnia Angielskiego było przybliżenie kulturyWielkiej Brytanii oraz pogłębienie integracji
uczniów szkoły poprzez wspólne działania zmierzające do realizacji wyznaczonych zadań.

Life is Life, czyli English Dayw  łomiankowskiej podstawówce

Z ŻYCIA GMINY
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Paweł Nastula honorowym patronem półmaratonu

W
szyscy chętni do udziału w  imprezie

muszą zgłosić chęć udziału w  biegu

za pośrednictwem formularza zgło-

szeniowego dostępnego na stronie

www.maratonypolskie.pl oraz

www.timepro.pl i   www.polmaraton.pwz.pl. Zgłoszenia

on-line zostaną zawieszone w  dniu 21 sierpnia 2012

roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącz-

nie w  Biurze Zawodów Półmaratonu.

Start biegu odbędzie się o  godzinie 10:00 z  ul. Lesz-

nowskiej, a  meta biegu znajdować się będzie w  Borzę-

cinie Dużym przy ul. Jana I I I Sobieskiego

(Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej).

W  dniu zawodów trasa (w  całości asfaltowa i   płaska)

będzie miała atest.

Szczegóły biegu w  Regulaminie I I Półmaratonu PWZ

oraz na stronie www.polmaraton.pwz.pl.

Paweł Nastula jest jedynym polskim judoką i   jednym

z  niewielu na świecie, który na tatami zdobył wszystkie

możliwe laury. Na swoim koncie ma złote medale

igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i   Europy. Paweł

Nastula zasiada obecnie w Radzie Miejskiej Łomianek.

pwz.pl

Paweł Nastula objął honorowym patronatem II Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego im. Janusza
Kusocińskiego. 26 sierpnia br. będzie razem z  nami na starcie i   mecie biegu. Długość trasy: 21,0975  km.

P
ogoda dopisała, więc cały dzień wy-

pełniony był rywalizacją sportową,

konkursami, zabawą, a  każdy

z  uczestników, bez względu na moż-

liwości fizyczne i   intelektualne, mógł

w  pełni korzystać z  przygotowanych atrakcji.

Sześć drużyn rozegrało turniej piłki nożnej, które-

mu towarzyszył gorący doping pozostałych

uczestników oraz występy czirliderek – mieszka-

nek Domu Pomocy Społecznej i   uczestniczek za-

jęć Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Sadowej.

Ponadto uczestnicy imprezy mieli możliwość ro-

zegrania meczu w  badmintona, ping – ponga,

przejścia specjalnie przygotowanego toru prze-

szkód, próby sił w  interaktywnej grze Kinect,

sprawdzenia swojej wiedzy w  quizie związanym

ze zdrowym stylem życia, a  także sprawdzenia

swojej wagi. Ciekawym i  bardzo widowiskowym

punktem programu był pokaz sztuki walki J iu-J it-

su w  wykonaniu Rodzinnej Szkoły Sztuk Walki

KLAN oraz instruktaż wykonywania pierwszej po-

mocy. Po emocjach sportowych wszyscy zasiedli

przy stołach w  plenerze, aby odetchnąć i   zjeść

kiełbaskę oraz pyszne lody na deser. W  ciągu ca-

łego dnia można było uzupełniać siły kosztując

owocowe szaszłyki oraz kolorowe warzywne

przekąski i   popijać sokiem ze świeżych owoców

i  warzyw.

Wyniki turnieju piłkarskiego oficjalnie zaprezen-

towano podczas popołudniowej części oficjalnej

z  udziałem przedstawicieli władz Gminy Łomianki,

Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

oraz przedstawicieli Powiatowego Centrum Po-

mocy Rodzinie w  Ożarowie Mazowieckim. Nie-

pełnosprawni uczestnicy imprezy oprócz

gratulacji, otrzymali puchary, dyplomy, sprzęt

sportowy oraz kosze pełne zdrowych owoców. Tę

część imprezy uświetniła inscenizacja na temat

prozdrowotnych zachowań w  wykonaniu uczest-

ników Warsztatów Terapii Zajęciowej w  Sadowej.

Dobre humory, które towarzyszyły wszystkim

uczestnikom pikniku potwierdziły, że impreza była

bardzo udana, a  organizatorzy zrealizowali zakła-

dane cele, czyli wypromowanie aktywnego

i   zdrowego stylu życia.

Marzena Zyglewicz

Fot. Klaudia Tarnawska

30 maja br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w  Sadowej odbyła się impreza integracyjno–sportowa pod
hasłem „W  zdrowym ciele – zdrowy duch”,w  której uczestniczyło około 200 osób niepełnosprawnych
intelektualnie z  terenu Łomianek oraz ośrodków z  terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ich
opiekunowie oraz wolontariusze z  Liceum w  Łomiankach. Impreza została zorganizowana przez stowarzyszenie „Społeczna
Pomoc – Stowarzyszenie Dom” i  dofinansowana ze środków Gminy Łomianki.

„W  zdrowym ciele – zdrowy duch”



GABINET STOMATOLOGICZNY
Łomianki ul.Warszawska 98 lok. 6
(przeniesione z  ul.Warszawskiej 196)

tel. 22 751-73-05, kom.  600-886-799
czynny: pon-pt 11.00-19.00

• Stomatologia zachowawcza i  kosmetyczna
• Protetyka • Chirurgia

Zapraszamydzieci i  dorosłych!

REKLAMA



• Straż Pożarna 998, Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Wiejska 12a, tel. 751-32-22
• Policja  997, Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, tel. 751-10-07
• Straż Miejska, ul. Warszawska 87,  751-35-03
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, tel. 751-90-57
• Pogotowie gazowe 992
• Komunikacja Miejska Łomianki, ul. Rolnicza 248, 751-21-75, 751-33-79
• Filia Wydziału Komunikacji, ul. Warszawska 73, 751 18 55
• ZWiKw  Łomiankach Sp. z  o.o. , ul. Rolnicza 244,  751-35-04
• Zakład Energetyczny, ul. Kolejowa 123,  tel. 751-10-02
• Pogotowie energetyczne  991, 774-27-27
• Awarie oświetlenia ulicznego  0-514-543-129
• Awarie sygnalizacji świetlnej  0-501-260-930
• Urząd Miejski w  Łomiankach, ul. Warszawska 115, 768-63-00

URZĘDY POCZTOWE
• Łomianki, ul. Warszawska 258 (pon.-pt. 8.-20. , sob. 8.-13.), 751-10-35, 751-23-62
• Dąbrowa, ul. Kwiatowa 12 (pon.-pt. 8.00-19.00),  751-84-88
• Kiełpin, ul. Warszawska 402 (pon.-pt. 8.00-19.00),  732-03-03

ZDROWIE
• Pogotowie ratunkowe, 999
• Nocna i  świąteczna pomoc lekarska i  pielęgniarska:

Szpital Bielański,  22 56-90-194
Szpital Dziecięcy w  Dziekanowie Leśnym, Izba przyjęć 24h,  751-30-03
Przychodnia Rejonowa, ul. Szpitalna 6, (pon.-pt. 7.30-20.00),  751-10-55
NZOZ „Łomianki”, ul. Warszawska 31, (pon.-pt. 8.00-18.00),  751-69-91
Gminny Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych, Szpitalna 7, 751-58-47
INSTYTUCJE KULTURALNE

• Biblioteka Publiczna, ul. Wiejska 12a,  751-32-23
• Dom Kultury, ul. Wiejska 12a,  751-70-59, 751-35-02
• ICDS, ul. Staszica 2, 751-78-34, 751-04-74In
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W
  zajęciach poprowadzonych przez instruktorów wzięło

udział 40 osób. Rodzice wspólnie z  dziećmi uczyli się

technik ratowniczych wykorzystywanych w  kajakarstwie.

Najwięcej emocji wzbudzały wywrotki, a  następnie wcho-

dzenie do kajaków z  wody. Celem warsztatów było pod-

niesienie świadomości rodziców, w  jaki sposób należy się zachowywać, gdy

podczas spływu nastąpi wywrotka. Dodatkowo dzieci uczyły się zachowania

na wodzie w  kamizelce ratunkowej.

Następnego dnia Fundacja KiM zaprosiła naszych mieszkańców do udziału

w  warsztatach zorganizowanych na Jeziorze Dziekanowskim. Rodzice z  ma-

luchami ćwiczyli techniki bezpiecznego pływania kajakami i   kanadyjkami.

W  zajęciach udział wzięło 47 osób.

Z  kolei w  dniach 7-8 czerwca Fundacja KiM poprowadziła pilotażowy spływ

z  Kazimierza Dolnego do Łomianek. W  spływie brało udział trzech kajakarzy

z  Polski, Niemiec i   Turcji, którzy w  dwa dni pokonali dystans 165   km. Celem

projektu jest promocji Wisły w  międzynarodowym środowisku kajakowym.

Relacja ze spływu pojawi się na stronie Fundacji KiM oraz forach dyskusyj-

nych, jak również w  niemieckich i   tureckich pismach kajakowych. Obcokra-

jowcy byli zachwyceni pięknem naszej Wisły.

„Kijki i   kanadyjki” oraz „Tata, kajak i   ja” to zadania współfinansowane ze

środków Gminy Łomianki.

UWAGA! 23-24 czerwca zostanie zrealizowana ostatnia część projektu „Tata,

kajak i  ja”, czyli spływWkrą i  Narwią do TwierdzyModlin.

Marcin Chodorowski

Fundacja Promocji Rekreacji KiM

Fundacja Promocji Rekreacji KiM, która realizuje dwa projekty„Kijki i   kanadyjki” oraz „Tata, kajak i   ja”,
przygotowała 2 czerwca - w  ramach Dnia Dziecka - wprawki kajakowe na basenie ICDS.

Tata, kajak i  ja

Ogłoszenia modułowe:
10,5cm x 3cm = 60 zł
7cm x 3cm = 40 zł
7cm x 4,5cm = 50 zł
10,5cm x 6,5cm = 120 zł
18,5cm x 10cm = 300 zł
18,5cm x 15cm = 450 zł
18,5cm x 26,5cm = 800 zł

• strony redakcyjne (dopłata 25%)
• okładka 4 (dopłata 50%)

Do podanych cen należy doliczyć
23% VAT.

Ogłoszenia drobne
(do 50 znaków):

SZUKAM PRACY / DAM PRACĘ – za
darmo
USŁUGI , KUPI Ę, SPRZEDAM, RÓŻNE
5 zł (zwykłe) lub 10 zł (wyróżnione)

Dla stałych klientów zniżki!

NOWOŚĆ!
Zareklamuj się w  autobusach KMŁ.
Oferujemy reklamę wyświetlaną na
monitorach LCD (ekran 22”)
w  9 autobusach!

PROMOCYJNE CENY!
2 tygodnie 200 zł
4 tygodnie 300 zł

Cennik reklam i ogłoszeń

ZADZWOŃ
JUŻ DZIŚ!

22 768 62 15



Dom (rezydencja) w Łomiankach (Dąbrowa)
blisko Puszczy Kampinoskiej

Sprzedam lub zamienię na działkę, mieszkanie lub lokal użytkowy w Warszawie,
Krakowie lub okolicy. Inne propozycje
mile widziane.

Rok budowy: 2000
Powierzchnia całkowita 700 m2
Powierzchnia użytkowa 500 m2
Cena 3,2 mln zł
Kontakt: tel. 698 698 200
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SZUKAM PRACY
• Szukam pracy dorywczej jako pracownik fizyczny.

513-830-961
• Kobieta 32 lata, studentka zaoczna dietetyki

poszukuje pracy w kawiarniach, restauracjach,
hotelu,w dziale związanym z kuchnią. Niepaląca,
posiadająca książeczkę sanepidowską. 533-295-600

• Niania zaopiekuje się dzieckiem. Solidna, uczciwa.
Duże doświadczenie. Prawo jazdy. 601-380-677

• Zaopiekuję się dzieckiem. Posiadam wieloletnie
doświadczenie. 667-396-818

• Sprzątanie domów,mycie okien. 694-327-377
• Podejmę pracę nauczyciela języka angielskiego.

tel. 500 191 492, Łomianki
• Posprzątam domy, biura. 532-255-555
• Szukam pracy jako magazynier. Uprawnienia na

wózki widłowe,wykszt. średnie. Ł-ki i okolice.
784-742-538

• Opiekunka dla dziecka. Referencje. 22 751-45-01
• Zaopiekuję się małym dzieckiem (może być u mnie

w domu). 22 751-36-63, 665-060-646
• Kobieta 41 lat podejmie pracę: sprzątanie lub

pomoc w kuchni w godz. Popołudniowych.
660-104-421

• Szukam pracy jako kierowca kat. B lub magazynier.
535-579-740

• Sprzątanie domów,mycie okien. 694-327-377
• Student zaoczny prawa szuka pracy biurowej na

terenie Łomianek i okolic. Dwuletnie doświadczenie
w firmie ubezpieczeniowej. 784-139-654

• Jestem 33-letnią nauczycielką szkolną, osobą
ciepłą, pomysłową w zabawach z dziećmi,
konsekwentną wwychowaniu - poszukuję pracy
jako niania na okres wakacyjny, tel. 506-930-139

• Kobieta paroletnie doświadczenie w obsłudze
klienta, nawiązywaniu kontaktów, obsługi biura,
asystentka, prawo jazdy kat. B, Nie paląca,
poszukuje stałej pracy na terenie Łomianek.
tel. 665-508-698

• Poszukuję opieki nad dzieckiem.Wieloletnie
doświadczenie, referencje. 503-045-955

• Studentka zaoczna szuka pracy biurowej na ½
lub ¼ etatu, tel. 505-143-088

• Zaopiekuję się dzieckiem do 3 roku życia. Pełny
wymiar. Duże doświadczenie.Tel. 791-022-460

• Podejmę pracę (usługi, handel, recepcja, ochrona).
Inne propozycje mile widziane. Dyspozycyjna 24h.
tel. 514-99-86-56

• Kobieta podejmie się sprzątania w przedszkolu,
firmie, biurze na cały etat. Niepaląca, sumienna
mieszkanka Łomianek.Tel. 883-29-54-42

• Uczciwa kobieta chętnie podejmie się sprzątania
na stałe lub dorywczo. Prasowanie,mycie okien
(także po remontach). 886-748-407

• Przyjmę pracę w niepełnym wymiarze godzin: w
biurze,w księgowości. Samochód, komputer, język
francuski (zaawansowany). Inne prace (opiekunka
osób starszych, odbiór dziecka ze szkoły,
przedszkola). Tel. 502-085-303

• Handlowiec z dużym doświadczeniem, prawo jazdy
kat. B. tel. 784-043-987

• Wykonam chętnie prace w ogrodzie. Szeroki
zakres.Tel. 22 713-32-90

• Chętnie podejmę się sprzątania, prasowania,
gotowania, prac w ogrodzie. Ł-ki i okolice.
Tel. 888-688-837

• Chętnie podejmę się prac: sprzątanie, prasowanie,
praca w ogrodzie,mycie okien – również po
remontach. 787-220-799

• Emerytka szuka pracy na pół etatu.
501-228-254

• Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą na
cały etat. tel. 728-786-823

• Wykonam prace w  ogrodzie. tel. 22 713-32-90
• Chałupnictwo.Tel. 795-42-48-50
• Czterdziestolatek podejmie każdą pracę fizyczną

dorywczą lub stałą na terenie Łomianek przez
7 dni w  tyg. Pilnie. 781-943-542

• Przywiozę, odwiozę dzieci z  przedszkola,
poczekam na rodziców. 501-228-254

• Młodymężczyzna szuka pracy jako kierowca,
malarz. Inne. 881-443-850

• Sprzątanie, gotowanie,mycie okien, drobne
prace w  domu.Tel. 886-590-410

• Sprzątanie, prasowanie.Tel. 795-42-48-50
• Podejmę się pracy przy ciężko chorych osobach.

Mam wieloletnie doświadczenie i wiarygodne
referencje. Etat.Tel. 796-859-546
DAM PRACĘ

• Pracownik produkcyjny / ustawiacz maszyn -
227512935; info@pakmet.pl

• Salon T-Mobile w Łomiankach zatrudni konsultanta
ds. sprzedaży. CV prosimy zostawiać w salonie przy
ul.Warszawskiej 222 (vis a vis Kościoła). 728-901-
313.Mile widziane osoby z Łomianek i okolic.

• Zatrudnię sprzedawcę – sklep mięsno-wędliniarski.
Łomianki. Cały lub ½ etatu. 608-45-54-92

• Zatrudnię Panią do prowadzenia domu w
Łomiankach. 600-038-064

• Przyjmę ucznia/uczennicę na praktyki. Salon
fryzjerski – Żoliborz. 501-59-32-91

• Jazz Cafe w Ł-kach przyjmie do pracy kucharza,
pomocnika kucharza. CV ze zdjęciem na e-mail:
jazzcafe@jazzcafe.com.pl

• Specjalistę ds. sprzedaży (Warszawa). Branża IT
Logistyka. Pełny etat.Absolwenci studiów wyższych
mile widziani. CV na e-mail: praca@kreski.pl

• Firma badawczo-usługowa z siedzibą w Ł-kach
poszukuje pracownika na stanowisko
technik-mechanik. Szczegóły na www.adaptronica.pl
lub 661-026-737

• Firma transportowa zatrudni kierowcę kat. CE.
Wymagane doświadczenie, dyspozycyjność.
tel. 506-124-395

• Szukam dobrze sprzątającej Pani, praca w
Łomiankach, tel. 501-248-539

• Dla stałego mieszkańca Gminy Łomianki i okolic
prace porządkowe, ogrodowe, remontowo
budowlane przy utrzymaniu dużej posesji w
Dąbrowie Leśnej. Praca 3-4 dni w tyg. Wymagane:
doświadczenie,„złota rączka”, uczciwość i
kultura osobista.Tel. 600-358-001

• Firma sprzątająca zatrudni pracowników do
serwisu sprzątającego. Praca okolice Czosnowa.
Tel. 510-272-943, 751-98-63

• Przyjmę do pomocy w  pracach domowych
(sprzątanie, prasowanie). Łomianki,
tel. 788-34-58-53

• Zatrudnimy konsultantów do salonu sprzedaży
telefonów komórkowych. CV prosimy zostawić
w  salonie przy ul.Warszawskiej 222, Łomianki
(na przeciwko Kościoła). 728-901-313

• Drukarnia w  Łomiankach zatrudni operatora
falcerki oraz pomocnika maszynisty (także do
przy uczenia). oferty na: gryfis@gryfis.com.pl

• Praca w  Łomiankach jako Doradca Telefoniczny.
CV na adres: rekrutacja@synergiarozwoju.pl

• Nowo powstająca gazeta poszukuje
współpracowników o różnych zawodach do
tworzenia czasopisma. e-mail:biuro@logoface.pl
USŁUGI

• Ocieplenia budynków styropianem,wełną.
Gwarancja. 789-262-387, 517-673-324

• Ogrodnictwo – pielęgnacja, nawadnianie, krety,
opryski. 22 751-11-65, 504-908-684,
508-654-851

• Przeprowadzki, transport. Pranie dywanów7 zł/m
kw. 502-450-486

• Wesela, przyjęcia, catering na sali lub w domu
klienta.Tanio i pysznie. 602-570-180

• Koszenie trawników, porządki w ogrodzie.
Sprzątanie domów. Inne. Solidnie i tanio.
500-079-153

• Biuro księgowe. Łomianki.Tel. 22 75-13-107
• Usługi szklarskie. Lustra. Renowacja mebli.

Tel. 22 374-09-67
• Układanie kostki brukowej, kompleksowo z

gwarancją (każdy rodzaj). Tel. 601-30-18-66.
• Transport, roboty ziemne: piach, żwir, ziemia,

wykopy, rozbiórki, niwelacja.Tel. 601-30-18-66
• Docieplenia, remonty.Glazura.Malowanie.

Osobiście.Tel. 503-515-329, 798-751-081
• Tynki tradycyjne, gipsowe, remonty od A do Z,

karton gips,malowanie.Tel. 502-370-856
• Hydroizolacje. Izolacje piwnic, fundamentów,

balkonów, tarasów.Uszczelnienie dachowe itp.
Gwarancja.Tel. 789-262-387, 517-673-324

• Rolety, plisy, żaluzje. Dojazd i wycena gratis. Duży

wybór materiałów.Tel. 511-118-633
• Hydraulika, domy, kotłownie.Tel. 501-417-407,

22 751-42-20
• Profesjonalne usługi księgowe.Doradztwo.

Tel. 604-535-127
• OGRODNICTWO– pełny zakres. 502-382-662
• Biuro Rachunkowe poprowadzi księgowość tel.

506-089-161
• Naprawa telewizoróww  domu klienta

tel. 505-924-334
• Usługi remontowo-wykończeniowe, glazura,

terakota, gres, panele, przeróbki hydrauliczne.
tel. 608-741-795
NAUKA

• Polski. Tel.: 505-247-223
• Angielski i  hiszpański (dzieci,młodzież,

dorośli),w  tym przygotowanie do egz.
gimnazjalnego,matury. Skutecznie i  ciekawie.
Również z  dojazdem: 606-51-59-11
SPRZEDAM

• Rower MTB 24'(górski) firmy M-Bike. Stan idealny.
Tanio. 691-773-158

• Sprzedam dom w centrum Łomianek. Blisko szkoły.
889-959-208

• Sprzedam dom wŁomiankach z wszelkimi
wygodami. 889-959-208

• Działka rolno-budowlana. 793-557-750
• Blacha ocynkowana 1,5 mm grub. 2 m x 1 m. Cegła

szamotowa. Szafa dębowa 3 drzwiowa.
695-153-549

• Działka budowlana blisko Puszczy Kampinoskiej w
Polesiu Starym (gm. Leoncin). 5000 m kw. z
możliwością podziału. 691-690-395

• Betoniarkę 150, blachę ocynkowaną trapezową 250
m kw., drzwi wewn. i balkonowe. 695-153-549

• Tanio sprzedam stolik kawowy oraz komodę.
607-926-726

• Dom z 2007 roku w Burakowie ul. Przyłuskiego -
160/450 m kw. 501-147-312

• Sprzedam działkę inwestycyjną 1,5 ha przy E7.
Tel. 605-43-93-13

• Sprzedam piękną działkę rolno-budowlaną
Łomna-Las, 1 ha, z zezwoleniem na budowę.
Tel. 605-43-93-13

• Profesjonalna karma z USA dla każdego psa,w
każdym wieku. DOSTAWA GRATIS na terenie
Łomianek! www.dogografia.pl Tel. 507-088-812

• Budynek mieszkalno-usługowyw  Łomiankach
tel. 605 221 009

WYNAJMĘ
• Do wynajęcia dom: dwa pokoje, kuchnia, łazienka.

22 751-24-75 (proszę dzwonić wieczorem)
• Pokój dla Pana. 504-815-263
• Mieszkanie 38 m kw. Łomianki. 784-817-181
• Mieszkanie 40 m kw. z własnym podwórkiem do

wynajęcia w centrum Łomianek. Umeblowane, agd .
900 zł/m-c. 784-313-713

• Wolnostojący 25 m kw. (Dąbrowa) na magazyn lub
cichą działalność. 22 751-39-68

• Mieszkanie 50 m kw. z oddzielnym wejściem.
Umeblowane. Dla spokojnej, niepalącej pary.
22 751-29-50

• Budynekmieszkalnywolnostojący ok 65m2
Umeblowane. Łomianki tel. 604-553-121

• Budynek warsztatowo-magazynowy 140 m kw. ,
3 oddzielne wjazdy,w centrum Łomianek.
Możliwość podziału na 2 pomieszczenia:
40 i 100 m kw. tel. 602-69-39-06

• Wynajmę lokal 30 m2, Rolnicza 173.
tel. 22 751-67-00

• Wynajmę pokoje dla Panów.Tel. 600-322-835
• Kwatery pracownicze dla firm od 25 zł/doba,

tel. 605-221-009
LEKARZE

• Laryngolodzy dr Lidia i Ryszard Mikołajewscy,
Ł-ki, ul. Fiołka 11, tel. 22 751 97 73,
502-922-844; www.laryngologlomianki.pl

• Maciej Zakrzewski, lekarz pediatra,wizyty
domowe, tel. 602-23-47-11

• Lekarz stomatolog Małgorzata Pasztaleniec ul.
Narciarska 6a, Dąbrowa Leśna.Tel. 22 751-50-34,
607-07-39-29

• Pediatra.Anna Matusiak.Wizyty domowe.
Tel. 604-868-527

• Laryngolog. Łomianki, ul. Baczyńskiego 26 m. 8,
tel. 22 751-39-07

• Internista, choroby płuc doc. J . Domagała-Kulawik
tel. 608 465 156,Warszawska 71a

• Stomatolog protetyk chirurg 602346955,
Kołłątaja 1

• Laryngolog-Alergolog dr  B. Szafrańska, ul.
Jedności Robotniczej 15, tel. 601-387-123

• Chirurg - dr  n.med.T. Szafrański, ul. Jedności
Robotniczej 15, tel. 504-235-266 (dla dorosłych
i  dzieci).
RÓŻNE

• Poszukuję pożyczki pod zastaw nieruchomości,
tel. 793-557-750

Wydawca: KMŁ Sp. z  o.o.  / Redaktor naczelna: Joanna Zielke / Nakład: 6 000 egz. / Zdjęcia: Redakcja, Internet
Kontakt z  redakcją: 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 71, tel. 22 768-62-15, e-mail: gazeta@lomianki.pl
Redakcja pozostawia sobie prawo nadawania tytułów, śródtytułów i   skracania tekstów. Za treść zamieszczonych
ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Publikacja materiałów niezamówionych do wyłącznej dyspozycji redakcji.

OGŁOSZENIA DROBNE

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym zatrudni od września
nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel.22 751 32 64
Oferty proszę przesyłać w terminie do 29 czerwca 2012 r. na adres:

05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej 65 lub przedszkoledziekanowlesny@op.pl
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