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Nominacja:

Super Samorząd 2014
Portal www.LOMIANKI.INFO został nominowany
spośród ponad 600 grup z ponad 400 gmin
do nagrody Super Samorząd 2014.
Nagroda Super Samorząd, której patronuje Prezydent RP
Bronisław Komorowski, przyznawana jest organizacjom
pozarządowym, grupom nieformalnym, bibliotekom,
szkołom, domom kultury i lokalnym mediom, które
najskuteczniej przeprowadziły działania służące ułatwieniu
mieszkańcom świadomego udziału w wyborach samorządowych.
Portal LOMIANKI.INFO – jako jedyny podmiot z województwa
mazowieckiego – został nominowany za udział w akcji "Masz Głos – Masz
Wybór", w ramach którego przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi
m.in. prowadzone były działania profrekwencyjne, zorganizowana była
II Debata Kandydatów na Burmistrza Łomianek oraz zaproszono
wszystkich kandydatów ubiegających się o głos wyborców
do prezentacji swoich sylwetek i programów.
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Opowieść
o Marii Walawskiej-Paprockiej,
upartej i odważnej lekarce...
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JESTEŚMY DRUŻYNĄ!

Spotykamy się co poniedziałek
od czerwca 2014 roku i wspólnie
biegniemy przez nasze miasto. str. 6
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Mistrzyni Ukrainy w boksie –
Alexandra Rutkowski – mieszka
i trenuje w Łomiankach...
str. 7

Lista tegorocznych Super Samorządów zostanie ogłoszona podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim 27 lutego 2015 r.
Nagrodzonych wybierze jury w składzie: Ewa Barlik (dyrektorka Biura Reklamy Stowarzyszenia Gazet Lokalnych), Nathalie Bolgert
(członkini Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego), sędzia Jerzy Stępień (były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego),
Przemysław Radwan-Rohrenschef (dyrektor Stowarzyszenia Szkoła Liderów).
Z inicjatywy redakcji LOMIANKI.INFO na uroczystą galę zostali zaproszeni – ze względu na pełnioną funkcję
– Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach Tadeusz Krystecki.

Planszówki PRACOWNI ŁOMIANKI
Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI w ostatnią sobotę ferii zorganizowało popołudnie z grami planszowymi (popularnie zwanymi
PLANSZÓWKAMI). Dwie sale Klubu Tenisowego Frajda wypełniły się
po brzegi. Gracze zajęli wszystkie stoliki i krzesła, a nawet materace.
Nie byliśmy pewni czy jest to interesująca forma spędzenia wspólnie czasu. Zwłaszcza, że pogoda nie
przekonywała do wyjścia z domu. Okazało się, że odwiedziło nas kilkadziesiąt osób, całe rodziny z dziećmi,
od najmłodszych do nastolatków, które przez prawie
4 godziny pasjonowały się wspólną grą. Warto było
zorganizować to popołudnie i planujemy kolejne takie
spotkania.
A jak to wyglądało?
W grze Wsiąść do pociągu chodziło o zbudowanie połączeń kolejowych na mapie przedstawiającej Europę
z roku 1900. Pięciu graczy budowało między miastami
kolorowe linie kolejowe. Ich długość zależała od kart
wagonów, które dobierało się ze specjalnej talii w trakcie rozgrywki. Emocje rosły z każdą chwilą, kto zbuduje dłuższą linię, kto połączy Moskwę z Madrytem, czy
Londyn ze Smyrną?
Inny stolik, to świat bankierów i finansistów. Na blacie
rozłożona plansza i karty do gry Monopol polegającej
na pomnażaniu swojego kapitału przez handel nieruchomościami i pobieranie czynszu od innych graczy.
Tu już panował XXI wiek, nie było gotówki, bo wszelkie

transakcje realizowano za pomocą kart kredytowych
i terminala płatniczego.
W kolejnych grupach co chwilę słychać było wybuchy
śmiechu lub głośne dyskusje. Na stolikach rozłożone
Rummikub, Q Twist, Bluff, Niagara, i Top A Top – szalona
gra, w której liczył się przede wszystkim refleks, uczestnicy wstawali, siadali, wykrzykiwali różne hasła.
W drugiej salce na materacach trzy drużyny. Tutaj grało się w Blokusa, Chińskie warcaby, Jeżyki i Pędzące
żółwie, a w przerwach, kiedy rodzice popijali herbatę,
najmłodsi uczestnicy urządzali wyścigi z przeszkodami.
Było wesoło.
Ponieważ planujemy kontynuację PLANSZÓWEK,
prosimy o kontakt osoby, które chciałyby przekazać
Stowarzyszeniu niepotrzebne już, ale kompletne gry
planszowe. Zapraszamy do kontaktowania się z nami
poprzez e-mail: pracownia@lomianki.org oraz do odwiedzania naszej strony www.PracowniaLomianki.org
i profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/
Pracownia.Lomianki. Można tam obejrzeć m.in. film
z czwartego już Bazaru Zabawek Używanych, który odbył się w grudniu 2014 r.
Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI

Podlasie
w ŁOMIANKOWSKIM obiektywie
Sebastian Pawlak – mieszkaniec
Łomianek Dolnych – zdobył
I nagrodę w X Konkursie „Podlasie w obiektywie” im. Wiktora
Wołkowa.
W konkursie wystartowało 68.
uczestników z całej Polski, zgłaszając ok. 200 prac.
„Dlaczego Podlasie? Bo stamtąd pochodzi moja małżonka, która
pokazała mi jego cząstkę, i z którą dzień po dniu zacząłem odkrywać piękno tej krainy...” mówi autor zwycięskiego zdjęcia przedstawiającego rząd krów na tle otwartych wierzei stodoły, przez
które widać okno starej podlaskiej chałupy.
Szersze informacji oraz więcej zdjęć naszego sąsiada, któremu
gratulujemy nagrody, pasji, talentu i „oka" znajdziecie na portalu
www.LOMIANKI.INFO. Polecamy!

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Jak pozyskać środki na działanie Twojego stowarzyszenia, fundacji?
Jak zadbać o marketing i public relations?
Towarzystwo Amicus oraz Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI zapraszają wszystkie łomiankowskie organizacje pozarządowe (członków organizacji oraz wolontariuszy działających przy organizacjach) do udziału w szkoleniu na temat pozyskiwania funduszy na działania
organizacji pozarządowych oraz marketingu i PR w organizacjach pozarządowych.
Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 marca 2015 roku w g. 14.00-19.00 w Łomiankach.
Zapisy pod adresem e-mail: pracownia@lomianki.org. W zgłoszeniu prosimy o podanie
oprócz imion i nazwisk uczestników szkolenia, także numer telefonu kontaktowego oraz nazwę organizacji, stowarzyszenia, fundacji, którą reprezentujecie.

Liczba miejsc mocno ograniczona. Zapisy pod adresem e-mail: pracownia@lomianki.org ZAPRASZAMY!!!
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Pseudonim

doktor Maria
Będzie to opowieść o Marii Walawskiej-Paprockiej,
upartej i odważnej lekarce, która zaangażowała się w działalność opozycyjną
w stanie wojennym, a obecnie pracuje pomagając bezdomnym.

„perukarze”
i inne historie podziemne
„Gdyby nie kobiety Solidarności, to te biedne
chłopaki niczego by nie zrobili" – tak energicznie
podsumowuje naszą rozmowę „Doktor Maria”,
której działalność opozycyjna, a potem praca u bezdomnych może być przykładem jak
w trudnych czasach działać zgodnie z własnymi przekonaniami.
W książce „Złote Myśli – Twórcy Wizerunku Polski”, wydanej przez Fundację Dzieciom Zdążyć
z Pomocą napisano o niej: „Obdarzona niezwykłą
pasją niesienia pomocy potrzebującym. Wybitny
talent diagnostyczny, niestrudzona organizatorka
leczenia ratującego zdrowie i niejednokrotnie życie
ludziom doświadczonym przez los. Społeczniczka
nie dbająca o zaszczyty”. Jej notka biograficzna
pojawia się w słowniku „Niezależni dla kultury
1976-89” publikującym informacje o działaczach
opozycji. „Doktor Maria” słuchając czytanego przeze mnie cytatu, jest wyraźnie rozbawiona. Ma duży
dystans do samej siebie, mówi: „Ja tej notki nie autoryzowałam. Po prostu robiłam to, co trzeba było
w danej chwili robić, jak wielu innych. W działalność
opozycyjną włączyłam się z poczucia obowiązku.
Po prostu tak należało. A fakt, że jestem lekarzem,
ustawił mnie na takiej, a nie innej pozycji”.
Jest lekarką, przez wiele lat pracowała w warszawskiej Klinice Chorób Zakaźnych, potem
w Instytucie Kształcenia Zawodowego. W stanie
wojennym zajmowała się sprawami medycznymi, np. dystrybucją leków, ale nie tylko. Działała
w Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ
Solidarność Regionu Mazowsze. Nazwisk znajomych i przyjaciół często nie znała. Jak sama
mówi: „Po '81 roku posługiwaliśmy się pseudonimami, używaliśmy haseł, ale to nie była jakaś
wielka strategia, przecież to elementarz działania każdej opozycji. Nie wiesz z kim pracujesz, to

w razie „wpadki” go nie wydasz". Po ogłoszeniu
stanu wojennego część osób, z którymi współpracowała, została internowana, a pani Maria ze
względów bezpieczeństwa przeniosła się z Warszawy do Łomianek.
Centrum miasta, nieduży dom w ogrodzie
otoczonym wysokim żywopłotem, dwa niewielkie pokoje i kuchenka. Z ulicy właściwie nic nie
widać. Można się tu schować. To tu zaczęła się
łomiankowska działalność podziemna pani Marii,
która trwała aż do 1989 r.
Wspomina: „Napływały do mnie prośby o ukrycie różnych osób z podziemia. Pierwszą z nich był
poszukiwany wówczas Dominik Tyburski, szef Solidarności taksówkarzy, założyciel podziemnej gazety „Głos Wolnego Taksówkarza”. Mieszkał u mnie
kilka tygodni, a potem, kiedy zaczął palić się nam
grunt pod nogami, przerzuciliśmy go na Podhale”.
Była to częsta praktyka, Podhale stało się świetnym miejscem kryjówek ze względu na postawę
górali. „Mój syn jechał z takim poszukiwanym do
Zakopanego pociągiem nocnym i tam przekazywał
go umówionym osobom. Te podróże to była cała
historia. Kupowaliśmy bilety na dni przedświąteczne, albo takie, w których panował duży ruch podróżnych, żeby nie zwracać na siebie uwagi".
Osoby, które do niej trafiały były z reguły poszukiwane, trzeba więc było organizować im kamuflaż. „Z przyjaciółmi z Teatru Wielkiego utworzyliśmy grupę perukarską (tzw. perukarze), która
przygotowywała wąsy, brody i peruki. Dziś brzmi
to śmiesznie, taka zabawa w wojnę, ale wtedy
taka, profesjonalnie zrobiona, peruka okazywała
się zbawienna, wiedzieliśmy przecież, że za pomoc
osobom poszukiwanym, mogły grozić całkiem
spore nieprzyjemności”.
Z biegiem czasu ukrywała coraz więcej ludzi.
Zdarzały się dni, kiedy w domu przebywało kilkanaście osób, które trzeba było nakarmić, a kartek
na jedzenie nie wystarczało. Pomogły jej siostry
z podwarszawskiego klasztoru, które uruchomiły
podczas stanu wojennego transporty z pomocą
z Włoch. Przyjeżdżały do nich leki, ubrania i żywność. „Część tego towaru trafiała do mnie. Z tym
też była cała historia. Jechaliśmy kilkoma maluchami, oczywiście każdy inną drogą, żeby nas nie
namierzono. Mieliśmy krótkofalówki i w ten sposób komunikowaliśmy się między sobą”.
Rozpierała ją energia i wola działania. Nawiązała kontakt z Grupami Oporu „Solidarni” zakładanymi przez „Teosia” Teodora Klincewicza. Byli
to bardzo młodzi ludzie, rozrzucali ulotki, nadawali audycje poprzez ukryte w miejscach publicznych nadajniki, malowali hasła na murach,
przygotowywali dokumenty dla ukrywających
się członków opozycji. Założyli też wydawnictwo, dla którego papier do druku podziemnych
wydawnictw czasem przechowywała w swoim
domu. Zresztą nie tylko papier. „Któregoś dnia
zgłasza się do mnie ktoś z pytaniem, czy mogłabym przechować w domu wydanie Tygodnika

Wojennego. Przywieziono mi cały nakład, który
schowałam w wersalce, na której spała babcia.
I kolportaż szedł przez mój dom".
Podsumowując ten okres swojego życia opowiada: „Ludzie byli wtedy niesamowici. Nie bałam
się, że ktoś, kto będzie u mnie mieszkać okradnie
mnie lub zabije. Byliśmy dobrze zorganizowani,
nic nie wychodziło poza grupę. Ufaliśmy sobie i to
było najważniejsze".

Bezdomni
Po 1989 r. nadal pracowała zawodowo i jednocześnie objęła pomocą medyczną jeden
z Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych
w Warszawie. Po przejściu na emeryturę dowiedziała się, że siostra Małgorzata Chmielewska
poszukuje lekarza do swoich schronisk. I tak
się zaczęła jej praca u bezdomnych. „Trafiają do
nas naprawdę poważnie chore osoby bezdomne.
Z biegiem lat udało nam się zbudować grupę
specjalistów – lekarzy, farmaceutów, którzy stali się naszymi najcenniejszymi wolontariuszami.
Są wśród nich medyczne sławy, profesorowie
największych klinik medycznych. Jestem im za
to wdzięczna, a utworzenie takiej grupy wolontariuszy uważam za sukces, ponieważ dzięki nim
możemy leczyć osoby, które znalazły się na marginesie społecznym, które nigdzie nie miałyby
takiej szansy”.
„Doktor Maria” wierzy w sens swojej pracy:
„Przecież pomoc osobom potrzebującym to najważniejsze powołanie człowieka”. Jeden z jej ulubionych cytatów to zdanie Platona: „Największe
zło to tolerować krzywdę”, dlatego pracę we
Wspólnocie „Chleb Życia” s. Małgorzaty Chmielewskiej „Doktor Maria” uważa za swego rodzaju
przywilej. Pokonywać trudności, przełamywać
bariery i leczyć ludzi, którym Wspólnota daje
dach i chleb. O bezdomnych opowiada z wielkim zaangażowaniem: „Wiele z tych osób znalazło się bez dachu nad głową nie z własnej winy. Po
prostu: stracili pracę, a żeby zdobyć środki na życie
pracowali na czarno, ale nie mieli już czym płacić
czynszu i lądowali na bruku. Tak często zaczyna
się bezdomność. Dlatego z osądzaniem człowieka
bezdomnego bądźmy ostrożni. Oczywiście, bywa
bezdomność z wyboru, ale proszę mi wierzyć – to
bardzo rzadkie przypadki”. Podkreśla, że żadne
działanie nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z ogromną liczbą ludzi ofiarnych, a nadal
pozostających anonimowymi: „Wszystkim tym
ludziom serdecznie dziękuję... tylko, wie pani,
proszę tak napisać, żeby sobie nie pomyśleli, że
to już koniec, ja proszę o jeszcze, niech nie zapominają, że potrzebujących jest jeszcze dużo na
świecie”.
Dziękuję pani Marii za rozmowę i podzielenie
się swoimi doświadczeniami, które już stały się
częścią historii Łomianek.
Sylwia Maksim-Wójcicka
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KALENDARIUM
Budżet
Gminy
Łomianki
SAMORZĄDOWE
1 grudnia 2014 r. – ślubowanie nowej Rady Miejskiej. Rada liczy 21 osób (Komitet Tomasza Dąbrowskiego – 15 osób, Platforma Obywatelska RP –
2 osoby, Dialog zmieni Łomianki – 1 osoba, komitet
Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek – 1 osoba,
Prawo i Sprawiedliwość – 1 osoba, komitet Urszuli
Gołąb – 1 osoba). Przewodniczącym Rady Miejskiej został Tadeusz Krystecki, a wiceprzewodniczącym Wiesław Bochenek. Powołano również
komisję rewizyjną, której głównym zadaniem jest
kontrola działalności Burmistrza oraz jednostek
organizacyjnych Gminy. Przewodniczącym Komisji został Adam Salwowski z komitetu Tomasza
Dąbrowskiego, pełniący podobną funkcję również
w latach 2006-2010, kiedy burmistrzem był Wiesław Pszczółkowski.
8 grudnia 2014 r. – ponownie wybrany na urząd
Burmistrza Łomianek Tomasz Dąbrowski złożył
ślubowanie. Podczas tej samej sesji ustalono skład
komisji: społecznej (przewodniczącą została Wanda Karaś), technicznej (przewodniczący Krzysztof
Wawer), planowania i zagospodarowania przestrzennego (przewodniczący Bogusław Pawłowski),
budżetowej (przewodnicząca Maria Zalewska) i bezpieczeństwa (przewodniczący Krzysztof Terczyński).
Ponadto radni podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Burmistrza Łomianek.
18 grudnia 2014 r. – Rada Miejska uchwaliła
budżet Gminy na 2015 r. Dochody zaplanowano w wysokości 99.744.598 zł, a wydatki:
97.838.588,76 zł.
2 stycznia 2015 r. – ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań,
które mogą zostać dofinansowane ze środków
publicznych. Na ten cel przeznaczono 1 150 000
zł z budżetu Gminy. Termin składania wniosków
minął 23 stycznia br. Największa pula środków
przeznaczona jest na sport, czyli na „wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej” (340 tys. zł).
Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić
do 27 lutego br.
16 stycznia 2015 r. – zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim. Wprowadzono m.in. nowe stanowiska kierownicze. Dotychczas strukturę urzędu
tworzyły głównie referaty, którymi zarządzali
kierownicy referatów. Teraz dodano wydziały, którymi zarządzają naczelnicy. Wydziały składają się
przeważnie z kilku referatów. Przykładowo Wydział Promocji tworzy Referat Promocji oraz Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zdarzają
się wydziały zbudowane z jednego referatu, np.
w skład Wydziału Edukacji wchodzi tylko Referat
Oświaty. Regulamin organizacyjny szczegółowo
opisujący nową strukturę udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
28 stycznia 2015 r. – zmiany w Radzie Powiatu. Chociaż w wyborach samorządowych mandaty radnych
uzyskali Tomasz Dąbrowski i Piotr Rusiecki, to z racji
sprawowanych w Łomiankach funkcji burmistrza
i zastępcy, na ich miejsce do Rady Powiatu weszli
Alina Skurska i Tadeusz Kordek z KWW Tomasza
Dąbrowskiego. Przypomnijmy, że w Powiecie Łomianki reprezentują również Wiesław Pszczółkowski, Łucjan Sokołowski i Hubert Zadrożny.
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na 2015 rok

MARIA ZALEWSKA

Przewodnicząca Komisji
Budżetowej Gminy Łomianki

W budżecie na rok 2015 zaplanowano:
– Dochody budżetu na kwotę 99 744 598 zł, a wydatki na kwotę 97 828 588,76 zł;
– Wynik budżetu stanowi nadwyżka na kwotę
1 906 009,24 zł;
– Rozchody budżetu stanowi kwota 4 906 009,24
zł, która dotyczy wykupu obligacji zaciągniętych
w 2010 roku oraz spłaty kredytu zaciągniętego
na budowę ICDS;
W budżecie 2015 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 22 013 902,92 zł, co stanowi 22,5%
wydatków ogółem. Jest to więc budżet zapewniający rozwój Gminy Łomianki.
W wydatkach majątkowych na 2015 rok zaplanowano między innymi: Rozpoczęcie budowy
Szkoły w Dąbrowie oraz Przedszkola w Dziekanowie Leśnym; Poprawę infrastruktury SP nr 1 w
Łomiankach oraz Szkoły w Dziekanowie Leśnym;
Zapewniono dofinansowanie do spółek gminnych, w tym: ZWiK – 7,2 mln zł, KMŁ – dofinansowanie do usług przewozowych 3,7 mln zł oraz
zabezpieczono kwotę z tytułu poręczeń i gwarancji dla w/w spółek gminnych na łączną kwotę
3 188 990,00 zł; Zabezpieczono środki na budo-

EWA KRZYŻOWSKA
Radna Rady Miejskiej,
Klub Radnych Niezależnych

Oceniając budżet gminy musimy zdawać sobie
sprawę, że aż co trzecia złotówka publicznych
pieniędzy w Polsce jest wydawana przez samorządy. W Łomiankach do wydania mamy około
100 mln zł na 20-30 000 mieszkańców. To dużo, bo
ponad 3 000 zł na mieszkańca. Na co to wydamy?
Skąd biorą się te pieniądze?
Przede wszystkim z podatków od naszych wynagrodzeń, bo część z nich zostaje w Łomiankach.
Wypełniając PIT trzeba jedynie pamiętać o tym, by
wpisać Łomianki. Nie wymaga to zamiany naszego
meldunku, ani nim nie skutkuje.
Nie każdy wie, że spora część wydatków gminnych to wydatki obligatoryjne takie jak dotacje
dla przedszkoli, czy szkół. Po pokryciu tych, dość
znacznych, wydatków do rozdysponowania na
inne cele pozostaje część budżetu. Może ona być
nakierowana mniej lub bardziej na wydatki inwestycyjne typu nowe drogi, czy szkoły. To, co zwraca
uwagę w budżecie na 2015 r., to duże wydatki na
sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Powodowane
jest to koniecznością wywiązania się z dotacji UE
na wod.-kan. w Łomiankach. Dalsze niewywiązanie
się z realizacji harmonogramu grozi gminie, czyli
mieszkańcom, wysokimi karami, dlatego jak sądzę
Burmistrz zaproponował przeniesienie środka ciężkości inwestycji w Łomiankach na sieć wod.-kan.
Niestety, na gminne inwestycje drogowe wydamy tylko około 8-9 mln (z czego szacuję 6 mln
na budowy, 3 mln na wykupy gruntów). To mało

wę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej;
Zapewniono środki na budowę i poprawę nawierzchni ulic gminnych, w tym m.in. przebudowa ul. Warszawskiej, ul. Wiślanej, ul. Akacjowej,
ul. Sierakowskiej, ul. Pawłowskiej, ul. Długiej, ul.
Przebiśniega, ul. Zawilca, ul. Michałowicza, ul. Baonu Zośka, Al. Chopina oraz innych. Zaplanowano
budowę oświetlenia ulic: Al. Chopina, ul. Mikołajczyka, ul. Jaśminowej, ul. Kwiatowej, ul. Miłej, ul.
Jeziornej; Przewidziano przebudowę terenu rekreacyjnego w Kiełpinie; Zapewniono środki na
rekultywację Jez. Fabrycznego; Zaplanowano budowę monitoringu wizualnego na terenie gminy
dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wyniesie
11 883 050,83 zł, co stanowi 11,91% planowanych
na ten rok dochodów, co daje możliwość występowania o środki unijne na realizację projektów dla
rozwoju infrastruktury gminy.
Jest to więc budżet realny, rozwojowy i proinwestycyjny, zapewniajacy bieżące funkcjonowanie i rozwój Łomianek.
Ponadto należy zaznaczyć, że poza budżetem gminy Łomianki pozostaje uzyskane dofinansowanie
z funduszy europejskich na budowę wodociągów
i kanalizacji na kwotę ponad 50 mln zł dla spółki
ZWiK. Są to środki zewnętrzne na rozwój infrastruktury gminy i odpowiadają połowie budżetu
gminy (nie wchodzą w skład budżetu gminy) stanowią dochód spółki ZWiK i mają realny wpływ na
rozbudowę infrastrukutury Łomianek.
w stosunku do potrzeb, a zwłaszcza biorąc pod
uwagę zaniedbania. Budżet nie podaje jaka kwota pójdzie na samą budowę dróg, a jaka na wykup
gruntów i dokumentację. Szacuję, że budowa dróg
gminnych to około 5% budżetu. Uważam, że kwota ta powinna być wyższa.
Inwestycją jest też szkoła na Dąbrowie, której budowę planuje się rozpocząć w tym roku. Niestety
rozbudowa innej szkoły (w Sadowej) została praktycznie wyrzucona z budżetu, mimo pieniędzy wydanych na przygotowanie inwestycji, zaś w Dziekanowie Polskim zabezpieczono środki w zasadzie na
wykup gruntu pod drogę i parking, a nie na samą
inwestycję. Szkoda, bo przy tak dużym wzroście liczby dzieci w gminie i dalszej prespektywie odrolnień
w najbliższych 2-3 latach nie rozwiąże to naszych
problemów. Zwracam też uwagę na fakt, że w gminie nie ma i nie planuje się budowy ani jednego
publicznego żłobka. Martwi też zmniejszenie
środków na bibliotekę, brak nakładów na budowę
al. Chopina w wyskości obiecanej mieszkańcom.
Cieszy mnie natomiast zabezpiecznie wkładu własnego na rewitalizację parku przy ul. Fabrycznej
oraz kontynuacja budowy ul. Wiślanej. Planowane
od lat, może w końcu doczekamy się realizacji. Trzymam kciuki, by Burmistrz wynegocjował dofinansowanie tej inwestycji przez deweloperów znajdujących się w sąsiedztwe planowanego parku.
Przy narzekaniu na dziury w jezdniach warto jednak pamętać o tym, że ogromna ilość osób mieszkających w Łomiankach nie płaci tu podatków. To
nie podatki od nieruchomości, czy podatek CIT, ale
przede wszystkim właśnie podatki osób fizycznych
decydują ile pieniędzy będziemy mieć w gminie
do wydania. Warto o tym pamiętać wypełniając
deklarację PIT, bo być może budżet gminy mógłby
być o wiele wyższy.

Prośbę o komentarz dotyczący Budżetu Gminy Łomianki wystosowaliśmy również do burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, Przewodniczącej Komisji Społecznej – radnej Wandy Karaś
oraz Przewodniczącego Komisji Technicznej – radnego Krzysztofa Wawra.
Mimo wielu próśb, komentarza od wspomnianych samorządowców nie otrzymaliśmy :(
/ redakcja@lomianki.info

POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
APEL DO BURMISTRZA O MIASTO ŁOMIANKI
Nasze miasto jak wygląda, każdy widzi. Ogólny chaos architektoniczny, każdy buduje co chce. W ogólnym krajobrazie kraju nie stanowi to wyjątku. Nie
ma urbanistów, norm, które trzeba respektować,
rządzą deweloperzy. Pod pewnym względem jednak wyróżniamy się wśród miast. W każdym innym
jest coś, rynek, zabytkowy kościół, stara kamienica,
park, staw. U nas kompletnie nic. No cóż, nasze miasto ma dopiero 25 lat, ale przecież gmina jest bogata, jeśli mądrze rządzona to jest ostatnia chwila, aby
się zatroszczyć o atrakcyjność miasta.

ROK WYBORCZY – ROK KONCEPCJI
W tym roku powstały dwa ciekawe pomysły na zorganizowanie wspólnych przestrzeni. Jeden dotyczy
zagospodarowania rozległego terenu wokół jeziorka
Fabrycznego. Rozpisano konkurs. Wpłynęło 11 koncepcji. Nagrodzona, autorstwa Marka Leśniewskiego,
jest naprawdę imponująca. Mała architektura wtopiona w przyrodę daje szereg możliwości dla wszelkich
form rekreacji. Dominantą projektu jest okazały amfiteatr zawieszony nad taflą jeziora. Jest mostek, po
którym można przekroczyć jezioro w połowie jego
długości i altana na wodzie. Wzdłuż brzegów wije
się ścieżka spacerowa, gdzieniegdzie poszerzona
o pomost wysunięty nad taflę wody – świetne miejsce
dla wędkarzy. Oczywiście przewidziano place zabaw,
miejsca grillowe, plażę, ściankę wspinaczkową, ścieżkę rowerową, parking rowerowy i obszerny parking
dla samochodów. Jest to wspaniała koncepcja, lecz
o projekcie i tym bardziej realizacji nic nie wiadomo.
W pobliżu działa wielu deweloperów. Może ich zobligować do partycypacji w kosztach dzieła podnoszącego wartość pobliskich gruntów?
Drugi, ciekawy pomysł dotyczy Dąbrowy. Tam w latach 60-tych, zauroczeni sielskim krajobrazem, założyli swoje pracownie, mieszkali i tworzyli artyści, jak
Jan Cybis, Tadeusz Dominik, Władysław Popielarczyk,
Helena, Lech, Piotr Grześkiewiczowie, Tadeusz Romanowski, Roman Bielecki i Ryszard Bojar, który mieszka
tu do dziś. Właśnie na ich cześć powstanie na ul. Zachodniej aleja parkowa z galerią dzieł tych artystów na
powietrzu. Ekspozycje ich wybitnego dorobku wkomponowane w roślinność i architekturę parkową stworzą nastrojowe, unikatowe miejsce.

Rynek w Łomiankach - koncepcja - Jakub Korwin-Szymanowski

W tym przypadku przystąpiono do projektu szczegółowego. O terminie realizacji nie wspomniano, ale
projekt jest niewielki, jak na możliwości gminy i o dużym znaczeniu dla wizerunku miasta.
Obie koncepcje są naprawdę oryginalne i nadające
markę miastu. Jedna podkreśla walory przyrodnicze,
druga zwraca uwagę na wyjątkowość mieszkańców.
Tworzą ciągi piesze niezbędne dla integrowania się
ludzi. Ale nawet jeśli zostaną zrealizowane, to cały czas
jednak nie ma elementu spajającego, świadczącego
o miejskości Łomianek, czyli rynku.

RYNEK W ŁOMIANKACH
– najważniejsza koncepcja nie realizowana
Plac między ulicami Warszawską, Wiślaną i Fabryczną to jedyne dobre miejsce na ten cel. Teren
pod stadionem jest własnością gminy, a bazarek własnością Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska, obecnie sprywatyzowanej. Uprzedni
Burmistrz wszczął starania o pozyskanie całego terenu na rzecz gminy, zamówił i opłacił koncepcję.
Uchwalono plan miejscowy. I cóż, przedsięwzięcie

Park przy jeziorku Fabrycznym - koncepcja - Marek Leśniewski

nie znalazło zwolenników wśród nowych władz.
Dlaczego?
Zapomnijmy przez chwilę jak wygląda obecnie ten teren. Wyobraźmy sobie alejki parkowe, architektonicznie
zorganizowaną, uporządkowaną przestrzeń targową,
skwer dla dzieci w niewielkim parku, aby mogły się bawić, gdy dorośli robią zakupy. Nie ma Biedronki, jest za
to budynek mieszczący galerię, bibliotekę, salę konferencyjną i kawiarenkę. Jedna jego kamienna ściana jest płaskorzeźbą pomnikiem ostatniej szarży w historii wojen,
tu pod Łomiankami. Reszta budynku jest taflą szklaną tonizującą całość. Potem znów wolna przestrzeń i ławeczki
i fontanna, a zimą choinka od Burmistrza. Wzniosły ratusz
dominuje i zamyka całość. Samochody jednokierunkowo
objeżdżają rynek i parkują pod ziemią.
Domy okalające ten rejon z czasem przekształcają się
w punkty usługowe, małe sklepiki, kawiarenki. Można
tu wszystko załatwić, odpocząć, spotkać znajomego,
pobyć razem.
Obecne władze na temat rynku milczą. Wiadomo,
najpierw wodociągi i kanalizacja. Zastanawiający jest
jednak fakt, że Burmistrz Tomasz Dąbrowski nie przedstawił w swoim programie wyborczym kwestii organizacji rynku w Łomiankach. Nie kontynuuje naprawdę
słusznej koncepcji poprzednika. W składzie radnych
ma teraz prezesa Gminnej Samopomocy Chłopskiej,
Wiesława Bochenka, właściciela terenu bazarku. Może
mogliby podjąć temat na zasadzie współpracy.
Panie Burmistrzu, my mieszkańcy, zwracamy się do
pana z prośbą o zajęcie się osobiście sprawą pozyskania i zabezpieczenia terenów pomiędzy ulicami Warszawską, Wiślaną i Fabryczną na rzecz gminy w celu
zorganizowania centrum Łomianek.
W żadnym innym miejscu, tylko tu może powstać rynek, bo tu od lat bije serce naszego miasta.
Życzymy jednocześnie powodzenia w realizacji Pana
koncepcji, które mimo, iż imponujące, samodzielnie
jednak nie tworzyłyby całości dla Łomianek.
Aneta Szlupowicz
inicjatorka projektu „Artyści Dąbrowy”
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Jesteśmy drużyną
Mijaliśmy się gdzieś na trasach biegowych Łomianek. Pozdrawialiśmy
się skinieniem głowy, podniesieniem
ręki, każdy w swoją stronę, każdy
swoim tempem. Może przeleciała
nam przez głowę myśl, by zmienić
trasę, pobiec razem, zatrzymać się
i zapytać o plany startowe? Ale biegliśmy dalej.... Aż w czerwcu 2014 roku
jeden z nas, biegaczy, sportowiec,
olimpijczyk i fajny człowiek – Grześ
Targoński zorganizował w Kampinosie „Bieg o puchar owoców z bita
śmietaną”. Spora grupa łomiankowskich biegaczy spotkała się na starcie
tego biegu. Bawiliśmy się świetnie,
mieliśmy apetyt na więcej! I tak 6 km
biegu po Kampinosie zaowocowało
powstaniem Łomiankowskiej Grupy
Biegowej.
Spotykamy się co poniedziałek od
11 czerwca 2014 roku i wspólnie biegniemy przez nasze miasto. Na pierwszym spotkaniu było 8 osób, z każdym
kolejnym przybywa nowych pasjonatów
biegania :) Czasami trening poniedziałkowy robi dwuosobowa drużyna, czasami biegnie kilkanaście osób. W miłej
atmosferze dzielimy się doświadczeniami i planujemy wspólne starty. Biegają
z nami maratończycy, a także osoby
dopiero zaczynające przygodę z bieganiem. Mamy w drużynie także juniorów
biorących udział w zawodach i naszych
wspólnych treningach. Od września biegamy „pod wspólną banderą” «Łomiankowskiej Grupy Biegowej», w dobrze widocznych, pomarańczowych koszulkach.
Taka promocja grupy i identyfikacja
z naszym miastem spotyka się z bardzo
serdecznym przyjęciem na wszelkich

Jest nas coraz więcej!

zawodach. Nasz wesoły i pozytywny
team przyciąga uwagę i zainteresowanie
innych biegaczy, spotykamy się z miłymi komentarzami: „ile tych biegających
Łomianek!” :) Jesteśmy także już stałym
i dostrzeganym przez mieszkańców elementem poniedziałkowych wieczorów,
gdy przebiegamy główną ulicą :)
Za nami 6 miesięcy wspólnego biegania, w tym czasie przebiegliśmy na
treningach ponad 150 km. Braliśmy
udział w wielu zawodach, zdobywając
w Biegu Czterech Generałów w Modlinie
1 miejsce w sztafecie kobiet. Nasz „ojciec
założyciel” Grzegorz Targoński przebiegł
swój pierwszy maraton (42,195 km)!
Damian Szalewicz debiutował na dystansie półmaratonu na wymagającej
trasie Kampinosu. Emilia Sejbuk przebiegła swój pierwszy półmaraton i to
nie byle jaki, bo Półmaraton Świętych

Mikołajów w Toruniu! :) Nasi „weterani”
biegowi także dołączyli do swojej kolekcji kolejne medale. Marta Arbatowska
ukończyła 36 PZU Maraton Warszawski jako swój 10 maraton, Piotr Obłuski
z doskonałym czasem 3:18:31 ukończył
maraton w Amsterdamie. Piotr jest także
zdobywcą Korony Maratonów Polskich
(w ciągu dwóch lat należy ukończyć
5 największych krajowych maratonów),
którą zdobył w rekordowym czasie
13 miesięcy! Możecie o Nim przeczytać
w Leksykonie Polskich Maratończyków!
Rok 2015 rozpoczeliśmy wspólnym
startem w niezwykłym, nocnym biegu
alejkami Warszawskich Łazienek. Towarzyszyły nam na trasie wyjątkowe iluminacje i magiczny nastrój, a wspolne
grupowe przekroczenie mety było pięknym zakończeniem tego startu. Spora
część grupy rozpoczęła luty startem

w cyklu biegowym BiegamBoLubięLasy. Pierwszy zimowy bieg w nadlenictwie Chojnów był bardzo udanym spotkaniem z biegaczami, naturą i słońcem.
Spotkania treningowe grupy to już nie
tylko poniedziałki, biegamy także w środy na „lekkim” dystansie 5 kilometrów,
a nasze weekendowe, trochę bardziej
wymagające treningi w Kampinsie cieszą się ogromnym zainteresowaniem :)
Każdy nasz wspólny start to frajda,
i pozytywna energia! Pierwsi na mecie
dopingują kolejnych dobiegających,
nie biegnący robią zdjęcia i co chwila
ktoś pyta: „a skąd macie takie fajne koszulki?”
Jesteśmy drużyną. Jest nas coraz więcej. Biegamy coraz dalej. Wstań, dołącz
do nas. Każdy kilometr zaczyna się od
tego pierwszego kroku. Zrób go.
Małgorzata Baumgart

REKLAMA

................... facebook.com/biegwlomiankach
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Nowa gwiazda sportu
z Łomianek!

L.INFO: Więc skąd pomysł zamieszkania w Polsce?
AR: To romantyczna historia! Na turnieju w Warszawie im.
Feliksa Stamma poznałam fajnego chłopaka …
L.INFO: I?...
AR: Teraz jest moim mężem (śmiech). To była miłość od
pierwsze wejrzenia! On pierwszy raz oglądał boks, a ja nigdy
nie widziałam, w życiu, niczego poza boksem. Trzy razy spotkaliśmy się potem we Lwowie na weekend. Potem zostawił
wszystko i wyjechał ze mną na kontrakt do Kazachstanu.
Czyste szaleństwo. Tam zaczął mnie trenować i okazało się,
że ma wielki talent. Jednak cały czas marzyliśmy o Polsce.
L.INFO: Ale dlaczego Łomianki?
AR: Na początku mieszkałam w Warszawie, a potem zaproponowano mi kierowanie Klubem Bokserskim Leonidas w ICDS.
Zawsze trenowałam innych, ale głównie zajmowałam się sobą.
Zostanie pełno etatowym trenerem było dla mnie wyzwaniem.
Jednak okazało się, że przekazywanie swoich umiejętności innym daje tyle samo satysfakcji, co bycie sportsmenką.
L.INFO: Chcesz powiedzieć, że nie planujesz występować w przyszłości?
AR: Jak przyjechałam do Polski, to Polski Związek Bokserski
zaprosił mnie do kadry narodowej boksu olimpijskiego. Prezydent Bronisław Komorowski poparł pomysł
i nadał mi, dwa tygodnie temu, obywatelstwo
Rzeczypospolitej Polskiej. To dla mnie wielki
zaszczyt.
L.INFO: Pozwól, że ci pogratuluję! Cieszę się,
że mamy tak utalentowaną, nową obywatelkę. Czyli wiążesz swoją przyszłość z kadrą
narodową?
AR: Całe życie zajmowałam się boksem olimpijskiem, ale pojawiają się propozycje występowania na galach boksu profesjonalnego w Polsce
i za granicą. To zawsze nowe wyzwanie.
L.INFO: Jesteś bardzo atrakcyjną kobietą.
Piękne kobiety i boks?
AR: Dziękuję. Nawet Prezydent Komorowski

bardzo się zdziwił jak mnie zobaczył. Boks przestaje być domeną mężczyzn. Jeszcze dziesięć lat temu kobiet w boksie
był 1%, teraz jest ich 10 %, ale np w Wielkiej Brytanii dziewczyny to połowa stawki. Boks to sport dla niezależnych,
zdecydowanych i przebojowych ludzi. Pomaga uwierzyć
w siebie, wzmocnić charakter i wyrzeźbić ciało.
L.INFO: Jak byś chciała zachęcić do uprawiania boksu?
AR: Najważniejsze, że to jest mało kontuzyjny sport! Dużo
mniej od piłki nożnej. Nie ma takich obciążeń jednej partii
ciała. Stawy są dużo mniej narażone na kontuzje. Boks to
w pierwszej kolejności w wzmocnienie całego organizmu,
koordynacji i szybkości. Ja sama złamałam nos, ale nie
w walce! Boks obrósł wieloma legendami, ale to bezpieczny
sport, kształtujący silnych ludzi.
L.INFO: Pozostaje nam zaprosić wszystkich do Leonidasa w ICDS na treningi, a tobie życzę wielu nowych sukcesów sportowych i trenerskich w Polsce!
AR: Dziękuję i zapraszam wszystkich na bezpłatny próbny
trening.

REKLAMA

LOMIANKI.INFO: Czy możemy powiedzieć, że mamy
nową gwiazdę sportu z Łomianek?
Alexandra Rutkowski: Łomianki od czterech miesięcy są
moim domem. To piękne miejsce i od razu się w nim zakochałam. Podoba mi się bliskość Puszczy Kampinoskiej
i Wisły. Często biegam tam z psem. Nie lubię myśleć o sobie
jako o gwieździe! To dekoncentruje. Boks jest moim życiem
i jeszcze wiele chcę osiągnąć.
L.INFO: Powiedz nam o swoich dotychczasowych sukcesach.
AR: Największym skcesem jest dla mnie zdobycie Pucharu
Świata w KickBoxingu, ale największym wyzwaniem jest
boks olimpijski. Tam jest dużo większa konkurencja. To
Ferrari w śród sportów walki. Wymaga szybkości, precyzji
i techniki. Byłam siedem razy Mistrzynią Ukrainy, wiele razy
reprezentowałam Ukrainę, i zdobywałam medale, na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Półtora roku
temu zdobyłam złoty medal w Warszawie, na prestiżowym
turnieju im. Feliksa Stamma.
L.INFO: Reprezentowałaś Ukrainę?
AR: Tak, pochodzę z Winnicy na Ukrainie. Potem zaproponowano mi starty, jako numer jeden, w barwach Kazachstanu.
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Piszemy łomiankowską minipowieść!
SZOK!

Ani nowo wybrana Rada, ani nowy/stary Burmistrz nie powstrzymali biegu wydarzeń
Łomiankowskiej Mini Powieści! Pewnie dlatego, że nie mamy nic wspólnego z polityką lokalną :)
Rok co prawda się zmienił, lecz w naszej historii czas mierzony jest w dniach i płynie w godzinach. To powoduje pewną trudność,
szczególnie przy licznych wątkach (trochę jak z niesfornymi dzieciakami).
Być może w wersji drukowanej postaramy się nieco lepiej zapanować nad czasem, niemniej już teraz, w ramach noworocznych
porządków, pozbieramy wątki, bez względu na to, w jakiej kolejności po sobie lub przed sobą następowały.
Zatem reasumując:
– Bliźniaczki albinoski zdradzają redaktorowi Maćkowi straszne tajemnice (konkretnie skąd one takie blade).
– Aneta zaprosiła Krzysztofa na kawę, ten zaś pewnie zdradzi jej za chwilę jakąś tajemnicę.
– Przemo z Sebą eksplorują podziemia Przeciwatomowego Centrum Dowodzenia, starając się rozwikłać tajemnicę tunelu.
– Ich dowódca, któremu kurrrr... czy się cierpliwość, stara się przeniknąć tajemnicę ich zniknięcia.
– Artur z Luną pałęta się po lesie – pożegnaliśmy go, kiedy rozwiązywał tajemnicę ścierwa.
– Bieniowi jakiś tajemniczy gość przylał w głowę...
Istna klątwa tajemnic!
Jeżeli ktoś z Was, nasi czytelnicy, pogubił się w wątkach lub włączył się do tej wartkiej historii dopiero teraz, zachęcamy do zrobienia
kilku kroków wstecz i uporządkowania sobie chronologii, tudzież tak zwanego who is who.
My zaś, wykorzystując nasze know how, ruszamy do przodu, na pierwszy ogień biorąc tajemnicze albinoski. Może przynajmniej jedna tajemnica się wyjaśni?
Przypominamy, że w drukowanym wydaniu Łomianki.info zawsze ukazuje się jedynie fragment naszej opowieści.
Całość, Drogi Czytelniku, znajdziesz na: www.piszemy.lomianki.info
Jeśli jeszcze nie poznałeś naszej mrożącej krew w naczyniach krwionośnych lokalnej historii o zabarwieniu sensacyjno-naukowo-miłosnym, to na co czekasz?
Znajdź najbliższy komputer podłączony do sieci i czytaj!
A jeśli wiesz o co chodzi – również skorzystaj z komputera, bowiem jest już CIĄG DALSZY!
Marek Olkowicz
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> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Całość czytaj na: www.piszemy.lomianki.info

Ballada
walentynkowa
z Auchan i telefonami w tle
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Telefon znowu zadzwonił. Monika już dawno była gotowa do wyjścia, ale
dobrze pamiętała słowa Beaty: „Facet musi trochę poczekać, a nawet zwątpić,
czy w ogóle przyjdziesz. Wtedy cię bardziej doceni”. Więc odebrała po trzech
dzwonkach.
– Przecież ci mówiłam, że za 5 minut wychodzę, więc po co dzwonisz co
kwadrans?– powiedziała (zgodnie z instrukcją Beaty), udając zniecierpliwienie. Nie była pewna czy nie przegina i postanowiła, że nie będzie już dłużej
sprawdzać wytrzymałości Roberta.
Poznała go dwa dni wcześniej w Auchan. Przysiadł się do stolika, gdy po zejściu z kasy jadła zupę w tajskim barze. On zamówił makaron z krewetkami. Fajnie
się rozmawiało i coś zaiskrzyło. Robert był prawnikiem, więc Monika przedstawiła się jako studentka politologii. Na koniec dała mu numer telefonu.
Beata jej później poradziła: – Jeśli zadzwoni i będzie się chciał umówić, to
udawaj, że się wahasz, a potem powiedz, że twój chłopak wyjechał służbowo
za granicę, więc ok, bo wyjątkowo masz wolny wieczór.
I tak się stało.
***
Robert od co najmniej czterdziestu minut siedział przy ul. Warszawskiej
w srebrnej hondzie civic, pożyczonej od kumpla. Fajna bryczka, warta z piętnaście koła. Robi wrażenie. Czuł, że jego życie nabiera blasku. Dwa dni temu nawet
nie przypuszczał, że bez problemu dostanie pracę w ochronie w Auchan i w dodatku przy okazji poderwie ładną studentkę politologii. Nie wyłączał w hondzie
silnika, żeby w środku było ciepło. Monika się spóźniała. Już trzy razy do niej
dzwonił, ale nie po to, żeby ją poganiać. Raczej, żeby usłyszeć jej głos, upewnić
się, że to wszystko się dzieje naprawdę, a trochę też odpędzić błąkającą się po
głowie niepewność, czy nie zrobiła sobie z niego żartu. Studentki nie są głupie.
Może od razu poznała, że nie jest żadnym prawnikiem, i teraz siedzi gdzieś na
studenckiej walentynkowej imprezie, popija drinki i robi sobie „jaja”?
***
Monika szybko wyszła z domu, w którym razem z Beatą wynajmowały pokój
z łazienką tylko dla nich. Na randkę z Robertem założyła elegancką sukienkę
Beaty i drogi płaszcz, który wypożyczyła jej – prosto ze sklepowego wieszaka –
dziewczyna pracująca w jednej z sieciówek w galerii. Warunek był taki, że rano
płaszcz bez śladów użytkowania i z metką wróci na swoje miejsce w sklepie. Spo-
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ko. Na szczęście nie
padało. Monika szła
ciemną ulicą w kierunku Warszawskiej,
święcąc sobie pod
nogi latarką w telefonie, żeby lepiej omijać dziury i kałuże. Na nogach miała stare adidasy. Wyjściowe
pantofle niosła w reklamówce. Przecież nawet gdyby wytrzymały marsz po wyrównywanej gruzem i żwirem ulicy, to i tak nie dałoby się uniknąć błota. Miała
nadzieję, że nikt jej nie zobaczy w tym śmiesznym zestawie wieczorowo-sportowym, zanim dotrze do chodnika na Warszawskiej i zmieni adidasy na pantofle.
Ostatni odcinek dziurawej i nieoświetlonej łomiankowskiej ulicy musiała przejść
po ciemku, bo padła jej bateria w komórce. Ale to nic – do Warszawskiej było już
niedaleko, a perspektywa randki z Robertem dodawała skrzydeł.
***
Robert wysiadł z hondy żeby zapalić. Wcześniej się powstrzymywał, bo miał
zamiar pocałować Monikę na przywitanie i nie chciał, żeby czuła zapach papierosów. Ale znalazł w aucie gumę do żucia, więc nie było problemu. Gdy
mocno się zaciągnął, zakręciło mu się w głowie, a myśl, że Monika zakpiła
z niego natrętnie powróciła. Postanowił zadzwonić ostatni raz. „Abonent ma
wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem” – usłyszał w swoim samsungu. No
to wszystko jasne – zrobiła sobie „jaja”. Wskoczył do hondy i ruszył z piskiem
opon.
***
Monika dotarła do Warszawskiej. Zmieniając buty, zobaczyła z daleka sylwetkę Roberta, który wsiada do samochodu i odjeżdża w przeciwnym kierunku. No to przegięłam – pomyślała. Ze złością rzuciła na chodnik rozładowany
telefon.
Gdy po powrocie do wynajmowanego pokoju Monika zdejmowała sfatygowane, umazane w błocie pantofle, Beata powiedziała filozoficznie:
– Takie jest życie, mała. Faceci są jak telefon: albo pomyłka, albo zajęty, albo
poza zasięgiem.
Co było kompletnie bez sensu i wcale Moniki i nie pocieszyło.
Juliusz Wasilewski
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SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka,
referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
Szukam pracy – sprzątanie mieszkania, gotowanie, prasowanie – 519-767-580 – Ukrainka
Młody mężczyzna szuka pracy fizycznej, tel.
787-477-989
Ukrainka młoda szuka pracy – sprzątanie, prasowanie, mycie okien – tel. 787-477-989

PIANINO – nauka również w domu ucznia – tel.
692-704-416
Grupowy włoski dla początkujących i dorosłych.
Nauka i tłumaczenia. Tel. 605-742-342
Korepetycje z fizyki, poziom szkoły podstawowej i średniej – tel. 501-937-654
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
USŁUGI
Usługi ogrodnicze – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
WODA-STOP. Hydroizolacje, problemy z wodą w
piwnicy itp. Zadzwoń – 513-123-894
OCIEPLENIA, malowanie elewacji, renowacje.
Gwarancja – tel. 789-262-387
Malowanie natryskowe agregatem, faktura VAT,
tel. 506-301-213
HYDROIZOLACJE, izolacje piwnic, tarasów, balkonów, fundamentów, itp. (masz problem z wodą
lub wilgocią?) ZADZWOŃ! Gwarancja długoterminowa – tel. 517-673-324
Sufity, ściany, zabudowy z g-k, tel. 506-301-213
Usługi remontowo-budowlane, glazura, terakota,
hydraulika, elektryka, docieplenia – 608-741-795
Remonty A-Z, ogrodzenia, docieplenia, solidnie, tel. 604-967-42
Usługi ogrodnicze, "złota rączka", naprawy,
awarie – 512-093-765
OCIEPLENIE BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
MALOWANIE elewacji, budynków, renowacja, itp.
789-262-387
REMONTY A-Z, ogrodzenia, docieplenia, solidnie –
600-213-002
Oferuję usługi – drobne remonty, rąbanie, piłowanie drzewa, praca przy ogrodach, wszelkie naprawy
i inne – tel. 888-141-412
RÓŻNE
Przyjmę reklamę na ogrodzenie (ul. Warszawska),
tel. 691-299-891
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom W PALMIRACH – cicha i spokojna okolica, dom 140 m2 na wąskiej działce o pow. 4100 m2.
Cena 430 tys. (do negocjacji), tel. 604-118-180
Sprzedam działkę rekreacyjną na Mazurach w m. Mielno nad jeziorem. Gmina Grunwald – 697-442-022

NAUKA
HISZPAŃSKI, ANGIELSKI. Język ogólny i egzaminy.
Skutecznie. Tel. 606-51-59-11

REKLAMA

ska.com.pl 532 562 000

Wynajmę dom w Łomiankach, wysoki standard
140 m2, kominek, klimatyzacja, monitoring.
Tel. 666-318-315, 606-625-222
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności
Robotniczej 15, 504 235 266
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
Psycholog, dr Gizela M. Rutkowska, 668 775 123
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751 8874
Dentysta, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602 346 955
Dermatolag, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607 780 843
Kardiochirurg, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751 35 97
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia
mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel.
501 124 416
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13
www.dabkowska.com.pl 532 562 000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13 www.dabkow-

Sprzedam dom 180 m2, działka 860 m2, z 1996 r.
w Kiełpinie. 570 000 zł. Tel. 600-599-506
WYNAJMĘ

Wynajmę zakład artykułów z tworzyw sztucznych
z częścią biurową. Tel. 601-517-151
W domu dwurodzinnym 120 m2 wynajmę
samodzielne – kuchnia z salonem, 3 sypialnie, łazienka, wc /os./ taras, ogród – tel.
751-32-94, 516-185-799
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47

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

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
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CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto | 1 i 4 strona+50%

ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772

