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DAWAĆ SOBIE
I INNYM
NAWZAJEM
Idą święta, te najpiękniejsze
i najradośniejsze dla większości
z nas...

ŚWIĄTECZNEGO NASTROJU
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PRZYSZŁOŚĆ
WIĄŻE
ZE SWOJĄ
PASJĄ
Maja Czepulis jest 14-letnią
gimnazjalistką z Kiełpina,
jej wielką pasją jest malowanie.
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PRZEZ CAŁY ROK
REKLAMA

foto: wallpapertag.com

CZYTELNIKOM, WSPÓŁPRACOWNIKOM, REKLAMODAWCOM
ŻYCZY REDAKCJA WWW.LOMIANKI.INFO

KAŻDY BYŁ ŚW. MIKOŁAJEM

„Pochylamy się przed inteligencją,
klękamy zaś przed dobrocią”

cielniak, Zula i św. Mikołaj. Partnerami
akcji były: PRASKA Palarnia Kawy oraz
Owsiana Manufaktura.
Dzieci wraz z rodzicami mogli osobiście poznać Gajkę, zobaczyć jak wygląda jej procesor mowy i porozmawiać
o współczesnych metodach pomocy
osobom z całkowitą utratą słuchu.
Za bezinteresowną pomoc, życzliwość,
wsparcie i zaangażowanie dziękujemy
wszystkim z całego serca. Dzięki Państwa
szczodrości została uzbierana kwota
5637 zł. Cały czas można nas wspierać na:
www.siepomaga.pl/gajanosowicz
Rodzice Gai

fot. mm.

W Lemon Tree odbyła się Mikołajkowa Akcja Charytatywna mająca na
celu pomoc w zebraniu środków na
operację wszczepienia drugiego implantu ślimakowego małej Gai.
Było mnóstwo śmiechu, prawdziwej
dziecięcej radości, świątecznej muzyki,
a wszystko owiane zapachem pierników. Licytacjom, które prowadzili Jacek
Roztocki i Jacek Tomczyk towarzyszyły
warsztaty i zabawy dla najmłodszych,
a na scenie muzycznej Lemon Tree wystąpili m.in.: Kuba Sienkiewicz, Wojtek
Madajski, Iza Ziółek, Ewa Sadowska, Beata Jankowska-Tzimas, Małgorzata Koś-

fot. Zuzanna Sosnowska

ŁOMIANKI ZAGRAJĄ Z WOŚP
Tak, tak... WOŚP ma 26, a sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Łomiankach 25 lat.
W zeszłym roku dzięki Wam oraz
dzięki pracy wolontariuszy udało się
zebrać ponad 100 000 złotych.
W 26 Finale – 14 stycznia 2018 roku
celem będzie pozyskanie środków
„dla wyrównania szans w leczeniu
noworodków”.

RESTAURACJA
KONCERTY
TOMEK BUDZYŃSKI

AKUSTYCZNIE

12 STYCZNIA, G. 20.00
Legenda niezależnej sceny rockowej,
wokalista takich zespołów jak
Armia, Siekiera, 2Tm.

THE LIVERPOOL

Właśnie ruszył nabór wolontariuszy (mamy
150 miejsc). Zapisy przyjmujemy pod adresem e-mail: wosp_lomianki@naf.pl lub pod
telefonem +48 53 53 53 411.
Szukamy firm, które wolontariuszom z Łomianek ufundowałyby okolicznościowe koszulki
(oczywiście na koszulkach będzie logo firmy).
Szukamy także firm, które zasponsorują ciastka, napoje dla wolontariuszy.
Potrzebujemy też pomocy przy koncercie,
szczególnie cenni są akustycy, nagłośnieniowcy i firmy oferujące technikę sceniczną. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na wydarzenie, imprezę, która może być atrakcją finału i przynieść dodatkowy dochód zapraszamy serdecznie. W tych sprawach prosimy
o kontakt pod telefonem +48 660 303 303. Siema!
Michał Naftyński
Sztab WOŚP Łomianki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach

INFO: www.facebook.com/WospLomianki

TRIBUTE TO THE BEATLES

26 STYCZNIA, G. 20.00
Grupa powstała w 1999 r. i od
razu zdobyła pierwsze miejsce
w Ogólnopolskim przeglądzie
zespołów grających muzykę
The Beatles. Gościnnie na gitarze
Jerzy Styczyński (DŻEM).

TRY YO

4 LUTEGO, G. 20.00
Czyli połączone siły Golden Live,
Oz, i Rochoholicy. Posłuchamy
utworów Golden Live, oraz
grunge'owej sceny akustycznie.

ŁOMIANKI / DĄBROWA, ul. Zachodnia 38, tel. 798 110 522

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

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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NASTĘPNY BAZAR ZA ROK
A MOŻE WCZEŚNIEJ...

fot. mm.

Kolejny, już ósmy, Bazar Zabawek Używanych (BZU) przeszedł do historii.
I znowu w ponad setce kramów i kramików można było kupić zabawki
już nie nowe, ale ciągle w dobrym stanie.
Lalki, pojazdy, klocki i pluszaki miały szansę znaleźć nowego właściciela. Oprócz zabawek książki, gry planszowe
i komputerowe, rowerki, gadżety i różnorakie dziecięce akcesoria. Jeden wielki, kolorowy
misz-masz. Wytrawne oko było
w stanie wyłowić z tej masy
różności całkiem niezłe cudeńka. Tradycyjnie walutę Bazaru
stanowiły „Norrisy” – pieniądze
stworzone na potrzeby tego
wydarzenia.
W tym roku dodatkową atrakcją było losowanie wśród sprzedających pamiątkowych, świątecznych kubków
z logo stowarzyszenia.
– Zainteresowanie naszą imprezą jest z roku na rok
coraz większe, a w tym roku było wyjątkowo duże.
Mimo zaplanowanych 150 stoisk, już na kilka tygodni przed wydarzeniem wszystkie miejsca były zare-

" Głównym celem Bazaru Zabawek

Używanych jest promowanie idei
przedłużania życia zabawek i ich
powtórnego wykorzystywania
poprzez wymianę lub sprzedaż
innym dzieciom. Bazar to lekcja
przedsiębiorczości. Dzieci miały
okazję przekonać się, że zabawka
to towar, który ma swoją wartość
nawet wówczas, gdy wydaje się już
nieatrakcyjna i niepotrzebna.

zerwowane i musieliśmy utworzyć listę rezerwową.
Kilku sprzedawców z tej listy udało nam się upchnąć.
Hala w ICDS jest największą salą w Łomiankach, ale
i ona ma swoją granicę pojemności – informuje Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI, organizator
imprezy.
Według idei przewodniej BZU ma być lekcją
przedsiębiorczości dla najmłodszych, dlatego udział

dzieci w sprzedaży własnych zabawek jest bardzo
ważny. Dzieci chętnie angażują się w to działanie,
wybierają ze swoich zbiorów zabawki mniej lubiane
lub te, z których wyrosły, a za zarobione pieniądze
kupują nowe rzeczy, na miarę swoich aktualnych
potrzeb i zainteresowań. Dzięki temu przedmioty
nadal żyją i cieszą, zamiast wylądować na śmietniku
lub w czeluściach strychu czy piwnicy.
– W tym roku, według relacji
sprzedających, było zdecydowanie więcej kupujących. Trudno nam ocenić ilu mieszkańców
odwiedziło tegoroczny Bazar.
Zakładając, że na każdym ze
150 stoisk były co najmniej 2-3
osoby można podsumować, że
w imprezie uczestniczyło około
400 osób sprzedających plus
minimum drugie tyle kupujących. Stawia to nasze wydarzenie chyba na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczebność
i zainteresowanie, wśród nieplenerowych imprez w naszym mieście. Widocznie
jest na takie wydarzenia zapotrzebowanie. I fajnie!
Warto przypomnieć, że organizatorem Bazaru Zabawek Używanych jest Stowarzyszenie Pracownia
Łomianki. Udział w wydarzeniu, zarówno dla kupujących, jak i sprzedających jest całkowicie bezpłatny. Koszt wynajmu sali w ICDS w wysokości 450 zł
pokryty został ze składek członków stowarzyszenia.
– Mnożą się pytania o edycję wiosenną imprezy.
Rozważamy taką możliwość, jednak prosimy o konkretne deklaracje na naszym profilu FB – mówią organizatorzy. – Jeśli się nie uda zorganizować imprezy
na wiosnę, zapraszamy na kolejne spotkanie za rok
w listopadzie lub grudniu.
AM.
Ps. Podczas Bazaru można było też podziwiać
twórczość artystów z Łomianek, czyli drugą edycję
wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI.

Więcej foto: www.facebook.com/Pracownia.Lomianki
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REMONTOWE NARZEKANIE...
Remont ulicy Warszawskiej ciągnie się w nieskończoność, co prawda przejezdność w obu kierunkach
została przywrócona kilkanaście dni
temu (utrudnienia, jak informował
Urząd, kierowany przez burmistrza
Dąbrowskiego, miały być odczuwalne do końca września!), ale nadal
trwają prace na poboczach, co też
nierzadko wstrzymuje czasowo ruch.
Czy zakończą się do końca roku? To
raczej mało prawdopodobne patrząc
na rozkopane pobocza, chodniki
i zniszczone – wybudowane w zeszłym roku – ścieżki rowerowe. Media kontrolowane przez Urząd tłumaczą opóźnienia w pracach m.in.
opadami deszczu, niewybuchami,
awariami sieci wodociągowej i brakiem rąk do pracy – czyli pod górkę
po całości...
Niestety nie zapowiada się też, by
remontowany fragment poprawił
znacząco swój wygląd. Warszawska
na remontowanym odcinku nadal
raczej nie będzie wizytówką Łomianek. Miejmy nadzieję, że chociaż
sprawdzą się w przyszłości zaawansowane rozwiązania technologiczne
zamontowane pod nawierzchnią.

Uciążliwości związane z budową
ronda na skrzyżowaniu w okolicy ul. Zachodniej i Wiślanej były
najbardziej odczuwalne dla mieszkańców Dąbrowy. Inwestycja prowadzona przez Powiat została jednak
szybko zakończona, rondo funkcjonuje, jest estetycznie. Czy poprawi
się przepustowość i bezpieczeństwo?
Czas pokaże. Rondo jest niewielkie,
co najbardziej zapewne odczuwają
kierowcy komunikacji miejskiej. Zdarzają się też przypadki, że kierowcy
większych aut zamiast jechać na okrągło, jak to na rondzie bywa, przecinają
wysepkę nie zważając na przepisy ruchu drogowego. Jak długo wytrzyma
kostka, którą jest wyłożona wysepka?
Podobne rozwiązania np. w Babicach
nie wytrzymywały próby czasu.

Remontowi została też poddana
„siódemka”. Sam remont był najmniej
uciążliwy dla mieszkańców Łomianek.
Prace prowadzono głównie w nocy.
Jednak na pierwszy rzut oka widać, np.
przy skrzyżowaniu z ul. WIślaną, niedociągnięcia w położeniu nawierzchni.
Czy ta bylejakość zostanie poprawiona, czy może za rok, dwa lata... pojawią
się dziury w nawierzchni?

Można sobie zadać pytanie: po co
tak narzekać? Po co patrzeć krytycznie? Przecież można się bezrefleksyjnie cieszyć, że jest cokolwiek robione.
Odpowiedź jest zasadniczo prosta.
Wszystkie te inwestycje są prowadzone za pieniądze nasze. Warto
więc pilnować, by inwestorzy się
starali, wytykając ich potencjalne
niedociągnięcia.
/blue.

BUDŻET GMINY ŁOMIANKI NA 2018 PRZYJĘTY
14 grudnia 2017 r. podczas 37. Sesji Rady Miejskiej radni debatowali nad przedstawionym
przez Burmistrza Łomianek projektem Budżetu Gminy Łomianki na 2018 rok.
Radny Marcin Etienne z Klubu
Radnych Niezależnych poinformował, że wnosił 31 sierpnia 2017 r.
w imieniu mieszkańców Dziekanowa
Bajkowego o zabezpieczenie w budżecie na 2018 rok środków na zadania inwestycyjne, które przyczyniłyby
się do poprawy jakości życia mieszkańców. Radny stwierdził że w tym
roku, jak i w poprzednich latach,
żadne ze składanych przez niego
wniosków nie zostały uwzględnione
w planowanych wydatkach. Zdaniem
radnego niezrozumiałym jest fakt,
że mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego są pomijani przez burmistrza
Dąbrowskiego w podziale budżetu.
Radny odbiera te działania jako szkodliwe i dyskryminujące mieszkańców
sołectwa.
Radna Wanda Karaś pytała czy
w budżecie zabezpieczono środki
na odszkodowania z tytułu podjęcia
przez władze gminy niewłaściwych
decyzji.
Radny Bogumił Sikorski z klubu radnych z komitetu burmistrza
powiedział, że jest to dobry budżet
dla Łomianek i Dąbrowy, który wy-
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chodzi naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców. Radny podziękował
burmistrzowi m.in. za uwzględnienie
w budżecie 200 000 zł na zaprojektowanie dróg w Dąbrowie Leśnej. „Ludzie będą mieli bezpieczne i suche
dojście do swoich nieruchomości,
bez kałuży, bez dziur, bez brudnych
butów” – podkreślał radny Sikorski.
Radny Adam Salwowski stwierdził, że przykro mu jest, że w budżecie nie uwzględniono mieszkańców
Dziekanowa Polskiego i Nowego.
„Sądzę, że mieszkańcy panu podziękują za to...” – skwitował radny.
Radny Paweł Słupski-Kartaczowski stwierdzi, że w zeszłej kadencji
radni nie lubili Łomianek i że nie nazwie ich przez delikatność słowem
„oszołomi”. Zdaniem radnego Słupskiego projekt budżetu na 2018 rok
jest na miarę naszych marzeń, ambicji i możliwości. Radny, jako przewodniczący klubu radnych wywodzących
się z komitetu burmistrza, zadeklarował, że radni burmistrza będą
wspierać burmistrza w realizacji tego
budżetu. Na koniec radny stwierdził:
„Grupa opozycji torpeduje budżet.

Boże chroń Łomianki, przed takimi
radnymi!” – zakończył radny. Wystąpienie zostało przyjęte oklaskami
przez radnych z komitetu burmistrza.
Radna Małgorzata Żebrowska-Piotrak z Klubu Radnych Niezależnych wyraziła nadzieję, że burmistrz
Tomasz Dąbrowski będzie miał na
uwadze wszystkich mieszkańców
gminy, a nie tylko wybranych.
Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski stwierdził, że budżet na
2018 rok, tak jak i poprzednie w tej
kadencji, jest spełnieniem obietnic
z programu wyborczego. Dodał też,
że będzie się tego skrupulatnie trzymał – „Ani kroku na bok...”.
Burmistrz Tomasz Dąbrowski pokrótce przedstawił podstawowe założenia Budżetu Gminy Łomianki na
2018 rok. Podkreślał, że jest to projekt
proinwestycyjny. Łączne dochody to
prawie 149 milionów złotych, a wydatki prawie 146 milionów, z czego
wydatki majątkowe – kierowane
tylko i wyłącznie na zadania inwestycyjne – to 41 milionów. Transport
zbiorowy będzie nas kosztował 9,9
milionów z czego 5,8 miliona złotych

będzie kosztowała tzw. pierwsza strefa, która zacznie funkcjonować od
stycznia. Drogi publiczne będą nas
kosztować ok. 30 milionów złotych.
Pozostałe inwestycje to park przy
Jeziorze Fabrycznym, budowa świetlicy, budowa i modernizacja placów
zabaw, budowa parku linowego...
Nadwyżka 3,4 miliona złotych ma
zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Zgodnie z projektem budżetu nie
planowane jest zaciąganie nowych
zobowiązań. Zadłużenie gminy na
31 grudnia 2018 r. ma wynieść niecałe
19 milionów złotych, co stanowi ponad 12% planowanych dochodów.
W wyniku głosowania 13 głosów
ZA, 3 głosy PRZECIW, 2 radnych
WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu przyjęto Uchwałę Budżetową na rok
2018 w formie zaproponowanej
przez Burmistrz Łomianek.
Burmistrz Tomasz Dąbrowski podziękował radnym za przegłosowanie budżetu.
/ red.

ZOBACZ VIDEO na: www.LOMIANKI.INFO
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KONIEC ROKU TO CZAS PODSUMOWAŃ
Zapraszam do subiektywnego przeglądu najważniejszych wydarzeń mijającego roku, opracowanego
na podstawie aktualności publikowanych na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego...
STYCZEŃ rozpoczął się od siarczystych mrozów. Mimo to łomiankowscy wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali rekordową kwotę 100 568 zł. Sukces odnieśli też nasi
policjanci, którzy – powiadomieni przez pracowników ochrony jednego ze sklepów – sprawnie
zatrzymali 39-latka próbującego wyjść ze schowanymi pod kurtką komiksami o „Super Bohaterach”.
Jak poinformowano, w akcji uczestniczyli „policjanci z zespołu kryminalnego i zespołu dzielnicowych”. Natomiast w Urzędzie Miejskim pojawiły
się dwie nowości: otwarto Terenowy Punkt Paszportowy oraz terminal umożliwiający płacenie
kartą (co „spotkało się z entuzjazmem”).
W LUTYM odnotowano „kolejną udaną interwencję” policji. Patrol zauważył w Kiełpinie mężczyznę na skuterze, który nagle zaczął uciekać.
Wezwano wsparcie drogówki z komendy w Starych Babicach. Przystąpiono do pościgu, który zakończył się sukcesem na terenie bazarku. Okazało
się, że „mężczyzna nie dość, że posiadał sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, to
jeszcze miał przy sobie marihuanę”. W ciągu całego roku nie podano natomiast żadnej informacji
o ujęciu np. sprawcy włamania (wg. statystyk policyjnych w okresie styczeń-wrzesień 2017 dokonano w Łomiankach 53 kradzieże z włamaniem).
W MARCU opublikowano oświadczenie, że
trwa postępowanie przetargowe związane z przebudową ul. Warszawskiej. Entuzjazm autora musiał być ogromny, skoro dodał, że na wykonanie

tego zadania „z pewnością czekają dziesiątki tysięcy mieszkańców”. Żeby nikt nie myślał, że władza
ma łatwo, poinformowano też, że „opozycja nie
poprzestaje na blokowaniu budowy strategicznych inwestycji w Łomiankach”. Mimo to, któregoś marcowego wieczoru „cala Polska patrzyła na
Łomianki" (transmisję przeprowadziła telewizja
PULS), ponieważ w ICDS odbyła się gala MMA.
W KWIETNIU odbyła się „piękna Wielkanoc
u Burmistrza”, a niezależnie od tego urząd poinformował, że na r. 2017 zaplanowana jest przebudowa 22 ulic.
W MAJU ruszył sezon tzw. „potańcówek na deskach” i zakupiono (ze Szwajcarii) dla naszych strażaków wóz bojowy (nie nowy, bo rocznik 1993, ale
podobno „igła” z niewielkim przebiegiem) z drabiną o długości 30 m, co oznacza, że łomiankowska
OSP może wreszcie gasić pożary w 10-piętrowych
budynkach.
W CZERWCU odbyło się uroczyste otwarcie
szkoły w Dąbrowie Leśnej. W związku ze zbliżającą się przebudową ulicy Warszawskiej urząd
poinformował, że do końca września „należy się
liczyć ze sporymi utrudnieniami w ruchu”. Pod
hasłem „UWAGA na kolejne manipulacje opozycji!” ostrzeżono, że opozycja „swoim zachowaniem
sięga do najniższych instynktów”. Tym razem chodziło o wpis na facebooku.
LIPIEC – to start rejsów promu Turkawka i start
remontu ul. Warszawskiej. Poinformowano też,
że doszło do skandalu na cmentarzu w Kiełpinie,
gdzie ktoś powiesił flagę Polski
„w odwrotny sposób”. Autor notatki zauważa: „Można domniemywać, że był to albo wybryk
chuligański albo celowe działanie przedstawicieli opozycji”.
SIERPIEŃ upłynął pod znakiem zmian organizacji ruchu
w związku z remontem ul. War-
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szawskiej i wyżarzania reflektorów na nowym stadionie piłkarskim (oficjalna nazwa „Boisko Pełnowymiarowe”). O opozycji ani słowa – widocznie stojąc
w korkach, nie miała czasu na manipulowanie.
WRZESIEŃ rozpoczął się hucznie – od największej w dziejach Łomianek imprezy plenerowej
– koncertu Zenka Martyniuka z okazji otwarcia
„Boiska Pełnowymiarowego”. Potem ruszyła budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej i Zachodniej, a na zakończenie miesiąca rozegrano
„Bitwę pod Łomiankami”.
W PAŹDZIERNIKU, mimo przedłużającego
się remontu ul. Warszawskiej, urząd informował
m.in. , że „Inwestycjom jesień niestraszna”, „Trwają
inwestycje w Łomiankach”, „Inwestycyjna jesień
w Łomiankach”. Natomiast opozycja skupiła się na
obronie wycinki drzew na ulicy Grzybowej.
W LISTOPADZIE trwały: utrudnienia w związku z budową ronda przy ul. Zachodniej, remont
ul. Warszawskiej i dekomunizacja kilku ulic. Dwukrotnie przemalowywano słynny na całą Polskę
mural na osiedlu Powstańców. Obniżono ceny
wody (o 19 gr za m3) i ścieków (39 gr).
NA POCZĄTKU GRUDNIA przywrócono ruch
dwukierunkowy na ul. Warszawskiej. Jak zwykle
przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi
Stowarzyszenie „Łomianki Razem” rozpoczęło agitację na rzecz szybszej budowy trasy S7. Zapowiedziano włączenie (od 1 stycznia 2018 r.) Łomianek
do I strefy biletowej warszawskiej komunikacji
miejskiej oraz bezpłatną komunikację lokalną na
terenie Łomianek.
Juliusz Wasilewski

POLITYCZNE ZAGRYWKI CZY BRAK EMPATII?
Mariola Niecikowska – łomiankowska radna z Klubu Radnych Niezależnych, poruszająca się na wózku
inwalidzkim, walczy o przywrócenie
mikrofonów, które zostały zabrane
ze stołów radnych Rady Miejskiej.
Brak mikrofonów jest nie tylko dużym problemem dla samej radnej, dla
której jest to bariera uniemożliwiająca
pełnienie w pełni funkcji, którą powierzyli jej mieszkańcy, ale też utrudnia
dyskusję nad ważnymi dla mieszkańców sprawami.
Na sali obrad jest co prawda mównica, ale o jej działaniu (bądź nie działaniu) decyduje sam przewodniczący
Rady Miejskiej Tadeusz Krystecki, niekiedy zgodnie z sugestiami wiceburmistrza Piotra Rusieckiego. Najczęściej radnym zostaje „odebrany głos”,
co w praktyce oznacza wyłączenie mikrofonu wtedy, kiedy padają trudne
pytania dotyczące zasadności podej-

mowanych uchwał czy wydatkowanych środków finansowych. Taki stan
też zwyczajnie wydłuża same obrady
– czasami wyprawa do mównicy radnego, chcącego zabrać głos w dyskusji, trwa dłużej niż sama wypowiedź.
„Swoje mikrofony” posiadają jedynie
Przewodniczący i Burmistrz.
– Od września 2016 r. Radni Rady
Miejskiej są pozbawieni mikrofonów.
W zamian za to na środku sali została
ustawiona mównica, z której nie wszyscy radni mogą swobodnie korzystać.
Od ponad roku toczę batalię o przywrócenie mikrofonów na stoły radnych.
Przeprowadzałam wielokrotnie rozmowy z Przewodniczącym Krysteckim, niestety interwencje słowne nie przyniosły
rezultatów. Na nic się też zdały argumenty, że brak mikrofonu jest barierą
i poważnie utrudnia pełnienie mandatu
radnej. Składałam też wnioski formalne
w ww. sprawie, jednak za każdym razem

wniosek taki był przegłosowany przez
radnych z klubu burmistrza Tomasza
Dąbrowskiego na niekorzyść. Ostatnio
– przez dwie sesje – przewodniczący nie
dopuszczał w ogóle moich wniosków
formalnych pod głosowanie... – mówi
radna Mariola Niecikowska.
Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radna
chciała, aby każdy z radnych osobiście
miał możliwość przekonania się jak
korzysta się z mównicy z perspektywy
wózka. „TESTER” miał pomóc w zrozumieniu barier, jakie radna musi pokonywać za każdym razem, gdy chce
zabrać głos. Niestety, radni z klubu
burmistrza nie zrozumieli, bądź nie
chcieli zrozumieć problemu, a wózek
na czyjeś polecenie (nikt nie chce się
przyznać do wydanego polecenia pracownikowi ICDS) został zabrany i zaginął. Dopiero dzięki sprawnej i szybkiej
interwencji POLICJI własność radnej
Marioli Niecikowskiej się znalazła.

Jak długo przewodniczący Tadeusz
Krystecki będzie wykazywał brak zwykłej ludzkiej empatii? Może przywrócenie mikrofonów radnym rozwiązałoby wiele problemów? Albo chociaż
zwyczajnie należałoby udostępnić niepełnosprawnej radnej mikrofon bezprzewodowy, który zdarza się, że jest
ukrywany pod stołem zajmowanym
przez przewodniczącego i burmistrza.
/red.
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DAWAĆ SOBIE I INNYM NAWZAJEM
Idą święta, te najpiękniejsze i najradośniejsze dla większości z nas.
Kojarzą nam się z dzieciństwem, z zapachem piernika, makowca,
smakiem zupy grzybowej i zagadkowym pustym nakryciem na stole.
Gdy byliśmy dziećmi zawsze intrygowało nas to puste
krzesło i nakrycie dla gościa. Zawsze chcieliśmy, żeby
ktoś zadzwonił do drzwi i corocznie mieliśmy nadzieję,
że pojawi się jakiś tajemniczy nieznajomy. Ten piękny
zwyczaj zachęca nas do otwartości wobec drugiego
człowieka, do otwartości na potrzebujących.
Boże Narodzenie to Święta ziszczonej nadziei, radości
i obfitości. I tą obfitością dzielimy się z innymi.
Zanim jednak zaświeci pierwsza gwiazdka zastanawiamy się jakie przygotować potrawy, jak udekorować
ogród, dom i stół wigilijny.
Myślimy też o prezentach. I to kieruje naszą uwagę na
ludzi, których chcemy obdarować. Zastanawiamy się
czym się interesują, czy znamy ich obecne potrzeby lub
pragnienia, czym możemy sprawić im radość. W czasach
obfitości na rynku, kiedy niemal każdy z nas ma zaspokojone potrzeby, coraz trudniej jest nam znaleźć rzeczy,
które mogą sprawić radość innym, zwłaszcza gdy nie
chcemy wydać na to zbyt pokaźnych kwot.
Możemy z wyprzedzeniem pomyszkować po sieci
i wybrać tam coś nietypowego, oryginalnego. Możemy
oczywiście spełniać marzenia kogoś z rodziny sprawdzając przy okazji głębokość debetu na karcie kredytowej.
Po zakupie najnowszej wersji obowiązującego gadżetu
obdarowany będzie mógł zawalczyć o „godne” miejsce
w swojej grupie odniesienia. Zbliżające się święta są przecież świętami obfitości, więc wszystko się niby zgadza.
Od kilku lat w naszym domu staramy się wykonywać
sami upominki dla naszych bliskich. I zaobserwowaliśmy, że to wywołuje nie tylko radość u obdarowanych,
ale również zmienia nas samych. Bo wkładamy w to serce, dajemy innym tak cenny obecnie czas, dajemy pracę

rąk własnych, by powstało coś wyjątkowego, coś co jest
dedykowane konkretnej osobie. I może to być nalewka
z ulubionych owoców ze specjalnie przygotowaną etykietką, lub pudełko ozdobione decoupage’m. Widzieliśmy ile radości przez cały rok dostarczał Babci kalendarz
ze zdjęciami dzieci i wnuków, zwłaszcza upamiętniający
ich wspólne wakacje. Odczuwaliśmy ile ciepła dają rękawiczki wykonane przez ukochaną Babcię, zwłaszcza
wtedy gdy jest ciemno i zimno, oraz jak smakują usmażone przez męża powidła.
To, co jest kupione ma taką cechę, że po pewnym czasie zapominamy skąd mamy tę rzecz. Nigdy nam się nie
zdarzyło, żebyśmy nie pamiętali od kogo otrzymaliśmy
coś, co zostało wykonane własnoręcznie.
Pewnie, że szybciej jest kliknąć „kupuję” na allegro lub
przystawić kartę do czytnika. Ale wówczas jedynie odfajkujemy kolejne Święta, a przy okazji wejdziemy w posiadanie tony zbędnego plastiku, w który pakuje się plastikowe zabawki dla młodszych i starszych.
Czas, który poświęcamy w spokoju na wymyślenie
i stworzenie prezentu to wspaniała inwestycja w siebie
oraz w relacje z bliskimi.
W grudniu aktywizują się fundacje i akcje zbierające
pieniądze i rzeczy dla potrzebujących. Naszym zdaniem
potrzebującym jesteśmy wszyscy. Potrzebujemy naszej
własnej uwagi, chwili zatrzymania i refleksji. Angielskie
hasła typu slow food, slow life, czy zero waste life współbrzmią z klimatem Świąt Bożego Narodzenia. To piękny
moment, aby dawać sobie i innym nawzajem uwagę,
czas, miłość i wzbudzać radość.
Ama Brzozowska
Marek Bonamondo

Z ROZWIĄZANYM JĘZYKIEM

STRATEGICZNE PLANOWANIE KOLACJI

Czy zastanawialiście się kiedyś
jak bardzo potrafimy się poświęcić
dla ukochanej osoby? Moja żona
nie przepada za Iron Maiden, ale że
to mój ulubiony zespół, pójdziemy
razem na ich koncert. Moja żona
lubi rosół, dlatego ja, przynajmniej
raz na kwartał, poświęcam się i zjadam go bez narzekania dłuższego
niż standardowe 15 minut. Małżeństwo to sztuka kompromisów,
a w tym pomaga tak ugodowy charakter, jak mój.
Ciekawe jak z tym radzi sobie ten
kierowca autobusu, który poczekał
aż dobiegnę do przystanku tylko
po to, by zamknąć mi drzwi przed
nosem i odjechać. Mam nadzieję,
że dzięki temu miał dobry humor...,
a zaraz potem złapał gumę i złamał
rękę wyciągając lewarek!
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Idą jednak święta, a to czas przebaczania. Dlatego gdy spotkam
kiedyś tego człowieka, ze współczuciem spojrzę na gips na jego ręce
i zupełnie szczerze powiem „nie
gniewam się”. To samo polecam i Tobie. Jak powiedział Heinrich Heine:
Trzeba wybaczać nieprzyjaciołom...
jednak nie wcześniej, nim zawisną.
On też miał ugodowy charakter.
Jednak w życiu każdego małżeństwa pojawiają się problemy poważniejsze, niż złość na kierowcę
autobusu, wybór ulubionego zespołu, czy rosół ewoluujący w pomidorową. Przychodzi czas przygotowań
do kolacji wigilijnej!
Co z tego, że święta trwają dwa
dni, skoro liczy się tylko ten jeden
wieczór! Kraje nie walczą tak o bycie gospodarzem Euro, jak rodziny

o organizację wigilii! Ten, u kogo się
odbywa jest zwycięzcą, zgarnia całą
pulę. Pierwszy dzień Świąt jest tylko
nagrodą pocieszenia.
Dla małżonków to prawdziwy
test charakteru. Rozpoczyna się najcięższa walka na argumenty, która
zakończy się kapitulacją jednej ze
stron i podpisaniem ugody. „Masz
rację kochanie, spędzimy wigilię
u Twoich rodziców. Do moich pojedziemy drugiego dnia”.
Można oczywiście oszukać system
i zorganizować wigilię u siebie. Wtedy jednak okazuje się, że rozpisywanie stołów na weselu to była dopiero
rozgrzewka. Tamtych przynajmniej
miałeś kilka, a tutaj... no cóż, Twój
dom się nagle nie powiększył. Jeśli
wymyśliłeś już jak przy czteroosobowym stole posadzić tuzin ludzi

orientujesz się, że Wasze rodziny liczą ich 30. Tylko pamiętaj, że Ciocia
Janina nie lubi się z wujkiem Kazikiem, a Wojtek na poprzedniej wigilii
przystawiał się do Kasi. Rozsadź ich
tak, aby się nie pokłócili.
Na koniec został wybór menu
i rozdzielanie zadań. To w zasadzie
bardzo prosta sprawa, tylko dlaczego każdy chce robić sałatkę?
Życzę Ci, drogi czytelniku, sukcesów w tych strategicznych rozgrywkach i przepysznych 12 potraw. Nawet jeśli to będzie przegląd samych
sałatek. Najważniejsze jest przecież
z kim się nimi podzielisz.
Zdrowia, radości i pogody ducha
dla wszystkich! WESOŁYCH ŚWI...ętego spokoju!
Piotr Płuciennik
// z wykształcenia dziennikarz,
z zawodu copywriter, a obecnie szef kreacji
w jednej z warszawskich agencji reklamowych.
Z rozwiązanym językiem to cykl felietonów,
w których porusza najróżniejsze tematy, które przyszły mu
do głowy przy okazji mieszkania w Łomiankach.
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JEDNO KONTO JAKIE CHCĘ W BZ WBK
SPEŁNI WIELE OCZEKIWAŃ

Konto osobiste dla każdego, łatwe w dostosowaniu do wielu różnych oczekiwań?
W Banku Zachodnim WBK to możliwe. Funkcje Konta Jakie Chcę i karty Dopasowanej można samodzielnie
zmieniać w bankowości internetowej lub mobilnej, szybko i łatwo dopasowując je do aktualnych potrzeb.
Sposób korzystania z konta bankowego, a tym samym wymagania, jakie klienci banków mają wobec
kont osobistych, są bardzo różne. Z jednej strony,
zależą od wieku i etapu życia, kiedy z czasem zmieniają się priorytety i potrzeby. Ale nawet w ciągu
roku klienci w różny sposób korzystają z rachunku,
w zależności od tego, czy są na wakacyjnym wyjeździe czy, na przykład, szykują się do Świąt.
Dotychczas takie zmiany potrzeb sprawiały, że
warto było zacząć rozglądać się za nowym rachunkiem, lepiej dopasowanym do oczekiwań. Dzięki
nowej ofercie BZ WBK kłopotliwe poszukiwanie
nowego konta nie będzie już konieczne. Konto Jakie Chcę pozwala bowiem na samodzielną, szybką
i prostą zmianę funkcjonalności oraz opcji opłat za
towarzyszącą kontu kartę Dopasowaną. Wystarczy włączyć lub wyłączyć odpowiednią funkcję,
a rachunek i karta będą odpowiadały aktualnym
potrzebom.

– Uważnie słuchamy naszych klientów i wiemy, że
oczekują oferty prostej, w której łatwo się rozeznać. Jednocześnie chcą produktów i rozwiązań, które można
personalizować, dopasowywać do wymagań konkretnej osoby w różnych sytuacjach i na różnych etapach
życia. Tak właśnie zmienia się oferta naszego banku –
w centrum uwagi stawiamy satysfakcję klientów, która
bierze się ze spełnienia ich aktualnych, zmieniających
się oczekiwań. Nowe Konto Jakie Chcę jest pierwszym
krokiem w tym kierunku – mówi Mateusz Wiśniewski –
dyrektor 1 Oddziału w Łomiankach.

JEDNO KONTO, WIELE MOŻLIWOŚCI

KONTO W PRAKTYCE
Założenie i dostosowywanie Konta Jakie Chcę jest
proste i szybkie. Nie trzeba w tym celu fatygować się
do oddziału banku, mając w zasięgu ręki komputer
i Internet wszystko można zrobić za pośrednictwem
zdalnych kanałów dostępu – BZWBK24 internet lub
BZWBK24 mobile. W związku z wprowadzeniem
Konta Jakie Chcę z kartą Dopasowaną zmieniła się
również bankowość internetowa i mobilna BZ WBK.
Teraz są jeszcze bardziej przejrzyste i prostsze w obsłudze, co umożliwi klientom łatwiejsze włączanie
lub wyłączanie konkretnych funkcji.

Dopasowanej, którą można nabyć wraz z Kontem
Jakie Chcę, nie zapłacą za wypłaty we wszystkich
bankomatach w kraju oraz za usługę cashback, czyli
wypłatę środków w kasie sklepu. Niższe dla nich są
również opłaty za podjęcie gotówki w kasie BZ WBK
oraz wypłaty w bankomatach zagranicznych.

OFERTA DLA KAŻDEGO
Konto Jakie Chcę przeznaczone jest dla wszystkich, zarówno nowych, jak i aktualnych klientów
Banku Zachodniego WBK. Obecni klienci mogą prosto i szybko zmienić swój dotychczasowy rachunek
na Konto Jakie Chcę w usługach bankowości internetowej, poprzez infolinię dzwoniąc na nr 19999* lub
w dowolnym oddziale banku.
Szczegóły oferty Banku Zachodniego WBK, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu
dostępne są w oddziale Banku: 1 Oddział w Łomiankach, ul. Warszawska 27, 05-092 Łomianki lub pod
nr telefonu 22 768 74 53 – opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora. Stan na 13-12-2017 r.

MŁODZI MOGĄ LICZYĆ NA WIĘCEJ
Dla najmłodszych klientów, do 26. roku życia,
bank przygotował dodatkową ofertę, która obniża
koszty korzystania z rachunku. Korzystając z karty

Bank Zachodnia WBK I Oddział w Łomiankach
ul. Warszawska 27, 05-092 Łomianki , tel. 22 768 74 53,

PONIEDZIAŁEK-WTOREK: 9:30-17:00, ŚRODA-PIĄTEK: 10:30-18:00

REKLAMA

Niektóre cechy Konta Jakie Chcę i karty Dopasowanej są wspólne dla wszystkich klientów. Bank
Zachodni WBK nie pobiera opłaty za prowadzenie
konta, przelewy zwykłe w internecie (w systemie
ELIXIR), wypłaty w bankomatach BZ WBK, wypłaty
BLIKIEM oraz wpłaty gotówki we wpłatomatach BZ
WBK. Poza tym, posiadacze rachunku mają duże

możliwości dostosowania go do swoich wymagań,
poprzez wybór dodatkowych produktów i funkcji.
Można skorzystać ze zwrotów za określone rachunki opłacone z Konta Jakie Chcę oraz z automatycznego oszczędzania. Przy karcie Dopasowanej można zdecydować, który wariant miesięcznej opłaty za
tę kartę wybrać oraz czy i w jaki sposób płacić za
pakiety wypłat w bankomatach w kraju i za granicą.
Można wybrać jedną, kilka lub wszystkie funkcje –
zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami.
Żeby, zgodnie z nazwą, było to właśnie takie konto,
jakiego chce klient.

> MŁODZI – ZDOLNI

PRZYSZŁOŚĆ WIĄŻE ZE SWOJĄ PASJĄ
MAJA CZEPULIS jest 14-letnią gimnazjalistką z Kiełpina, jej
wielką pasją jest malowanie. Od
najmłodszych lat poświęca wiele
czasu na naukę i poznawanie nowych technik. Jej dom był zawsze
pełen zwierząt i to one są głównym tematem jej prac. Ostatnio

zaczęła również malować portrety ludzi i martwą naturę. Szkicuje,
rysuje, ale najbardziej lubi technikę malowania farbami akrylowymi, którymi tworzy już od
przeszło czterech lat. W tym roku
miała możliwość sprawdzić się
również jako ilustratorka książki

z wierszami dla dzieci – książka
ma się ukazać na początku przyszłego roku.
Maja uczęszcza na lekcje malarstwa do pracowni Państwa
Kuźnickich w Centrum Kultury
w Łomiankach. Jej prace były prezentowane na wystawach w Cen-

trum Kultury oraz dwukrotnie na
wystawie ARTystyczne ŁOMIANKI.
Jak sama mówi, szczególny
wpływ na jej prace ma „nastrój
chwili” i romantyczna, marzycielska dusza. Widzę zawsze pół
szklanki pełnej, to pozwala mi
cieszyć się z codziennych rzeczy,
pozwala zachować pogodę ducha
i pozytywny nastój tak potrzebny
mi do malowania – mówi młoda
artystka. – Swoją przyszłość wiążę ze swoją pasją – malarstwem,
mam nadzieję, że uda mi się dostać
do liceum plastycznego, a potem
zobaczymy.... – dodaje.
Maja nie tyko maluje, pisze również opowiadania i gra w siatkówkę w Klubie Osa Łomianki.
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ŚWIĘTA ZE SZTUKĄ
Obrazy ukazujące świąteczne przygotowania, kolację wigilijną, spotkania rodziny zaczęto malować
na przełomie XVIII i XIX w., kiedy
kultura mieszczańska oczekiwała
sztuki na miarę swoich potrzeb.
Wzrost zamożności i poprawa warunków bytowych spowodowały
większą dbałość o jakość życia. Nastąpił gwałtowny rozwój rzemiosł i sztuki użytkowej: mebli, porcelany, szkła,
tkanin i wszelkich przedmiotów.
Projektowano nie tylko dla najbogatszych. Dobre wzornictwo trafiło
do wielu domów. Po raz pierwszy
dostrzeżono też obecność i potrzeby najmłodszych. Pojawiły się meble
projektowane z myślą o dzieciach,
zabawki i książki. W malarstwie modne stało się portretowanie najmniejszych członków rodziny. Pokazani byli
pojedynczo lub w grupach, w pozach
wystudiowanych, ale nawiązujących
do zwykłych scen rodzajowych, czyli uchwyceni podczas codziennych
czynności, czytania czy zabawy. To
zainteresowanie przyczyniło się do
rozwinięcia kultury ozdób świątecz-

nych, drzewka bożonarodzeniowego, wreszcie prezentów w szeleszczących, kolorowych papierach.
Muzeum Narodowym w Warszawie trwa obecnie wystawa ukazująca
świat tamtych czasów pt. „Biedermeier” (do 7 stycznia 2018). Sale podzielono tematycznie. Można podziwiać
między innymi salon z dywanami,
tkaninami i meblami, których nazwy czasami trudno rozszyfrować,
jak etażerka, żardiniera, serwantka
czy szyfoniera. Inna sala przedstawia
pokój dziecięcy, jeszcze inna kobiecy buduar. Wreszcie w ostatniej jest
zakomponowany magazyn z gotowym wyposażeniem, czyli coś na
kształt naszego sklepu. To była wielka nowość. Przedmioty zaczęto produkować masowo w fabrykach, a nie
tylko na indywidualne zamówienie
klienta. To pociągnęło za sobą kolejną zmianę – powstanie reklamy.
W pierwszej połowie XIX w. zaczęto wydawać drukowane katalogi
z gotowym wyposażeniem. Dzięki
temu w całej Europie rozpowszechniono warszawskie podgrzewacze

do herbaty, niemieckie meble,
śląskie szkło, ceramikę z Wiednia
czy Bolesławca.
Wygodne i funkcjonalne wyroby
szybko się przyjęły w domach
i kamienicach europejskich miast,
także w Warszawie. Styl ten z mieszkań naszych przodków zabrała dopiero wojna i okres komuny, kiedy
kraj opanowały meblościanki i ławy
z lakierowanego paździerza. Przetrwało tylko drzewko świąteczne. Na
wystawę warto zabrać dzieci, każdy
znajdzie coś dla siebie. Mój najmłodszy pięciolatek zachwycony był mebelkami i zabawkami dziecięcymi,
a także pięknym szkłem.
Dzisiejsza Europa, zamożna, spokojna, bez wojen, z otwartymi granicami, przypomina tamtą z początku XIX w. Aranżujemy wnętrza
domów i mieszkań, wróciła potrzeba dbałości o detale. Zwracamy
większą uwagę na design mebli
i przedmiotów. Dopasowujemy je
do własnych upodobań. Wreszcie
decydujemy się na wybór grafiki,
obrazu czy nawet małej rzeźby, bo
ich unikatowość najlepiej określa
naszą indywidualność i buduje atmosferę domu.

W Łomiankach powstała niedawno
pierwsza galeria ze sztuką. W Galerii
Łomianki udostępniono sporą przestrzeń, aby wypełniła się profesjonalnym malarstwem. Project ART to
inicjatywa dwójki artystów: Iwony
Ostrowskiej i Arkadiusza Świderskiego. W ubiegłym tygodniu przygotowali oni już drugą ekspozycję prac
zaproszonych twórców.
Wśród wystawionych są: Agnieszka
Zawisza, Katrina Sadrak, Małgorzata
Sobieraj, Anna Polanowska, Sabina Twardowska i Zbigniew Sikora
oraz dwoje artystów mieszkających
w Łomiankach: Karolina Zwoniarska
i Marek Zając. Warto zaglądać i śledzić kolejne wystawy. Jest także
możliwość zakupu prac, co wobec
zbliżających się Świąt może być
ciekawym pomysłem na prezent.
Oby więcej takich inicjatyw, a może
w przyszłości stała, profesjonalna
galeria sztuki w naszym mieście.
Karolina Zwoniarska

Wiedeń, Cesarska Manufaktura Porcelany. Talerz z królikiem wśród kwiatów, 1815,
miniatura: Josef Nigg (1782-1863) / wystawa 'Biedermeier'
Fot. Piotr Ligier / Muzeum Narodowe w Warszawie
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WARTO SIĘ ZAANGAŻOWAĆ I DAĆ COŚ Z SIEBIE
Finał Szlachetnej Paczki minął, a my powoli dochodzimy do siebie po intensywnym weekendzie. W tym roku do projektu udało nam się zakwalifikować 13 rodzin
z Łomianek i okolic. Dlaczego tylko tyle i aż tyle?
Pierwsza kwestia to wolontariusze. W tym
roku w wolontariacie wzięło udział siedmioro wspaniałych ludzi, którzy poświęcali swój
wolny czas, który mogliby spędzić z rodziną
na rozrywce, czy żeby się bardziej wyspać,
by pomagać. To jest właśnie miłość, zdolność
do zrezygnowania z siebie, ze swojego własnego ja, na rzecz drugiego człowieka.
Druga kwestia jest taka, że nigdy nie wiadomo ile będzie tych historii rodzin – może być
jedna, a może być ich sto. Jednak moje spostrzeżenia po głównej części projektu są takie, że warto się zaangażować i dać coś z siebie, chociażby tylko dla tej jednej rodziny, bo
dla niej może to być start w zupełnie nowe
życie. Dlatego zachęcamy już teraz, żeby
w przyszłym roku zgłaszać się do wolontariatu już przed wrześniem. Im nas będzie więcej,
tym większej liczbie rodzin jesteśmy w stanie
pomóc – bez wolontariusza nie ma pomocy.
Finał Szlachetnej Paczki, który odbył się
9-10 grudnia to szczególny dla nas weekend,
pełen radości i cudów. Wtedy to dopiero widzimy konkretny efekt naszego wolontariatu
i pracy z rodzinami. A cuda działy się w całej
Polsce, czego mamy świadectwa z kraju.

>>>>>>

Jednak największym przeżyciem chyba dla
wszystkich wolontariuszy jest moment, kiedy
widzimy reakcje ludzi czy to samotnych, czy
rodzin otrzymujących paczkę. Patrzymy jak
ludzie cieszą się z najdrobniejszych rzeczy,
takich jak pasta do zębów czy proszek do
prania, że je mają, po prostu. Uświadamiamy
sobie wtedy jak wiele mamy i za jak niewiele
jesteśmy wdzięczni.
Mamy już pomysły na przyszły rok jak dotrzeć do rodzin, które ze swoją ciężką sytuacją
są cały czas ukryte i będziemy do tego dążyć
w ciągu roku.
Nie sposób też nie zauważyć, jak nieocenioną pomocą dla rodzin jest projekt 500+.
Widać znaczne zmiany w sytuacji materialnej
rodzin uboższych na przestrzeni czasu, co
bardzo cieszy.
Paczka to wspaniały projekt, w którym kierujemy się szlachetnymi celami i robimy to.
Kształtujemy nasze serca na szlachetne i ostatecznie pomagamy tym, spośród nas, którzy
znaleźli się w trudnej sytuacji. Właśnie tym
jest Szlachetna Paczka.
Patryk Lubiejewski

www.facebook.com/SzlachetnaPaczkaLomianki
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DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.

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%

tel. 603 299 772

reklama@lomianki.info
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam lub zamienię dom i budynki gospodarcze na działce 1,3 ha, 120 km od Warszawy,
tel. 602-415-346
Odstąpię lokal gastronomiczny w centrum Ło mianek – tel. 690-011-625
Lokal usługowo-handlowy 25 m2 do wynajęcia. ul. Rolnicza 173. Tel. 505-617-622
PRACA
Szukam pracy w księgowości w Łomiankach
i okolicy – tel. 502-830-238
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumacze nia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
USŁUGI
OCIEPLENIA - MYCIE - MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna – tel. 513-123-894
HYDROIZOLACJE, tarasy, balkony, piwnice. ŻYWICE
DEKORACYJNE. Gwarancja! Tel. 789-262-387
REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE, cyklinowanie,
układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów. Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
DACHOWE NAPRAWY, likwidacja przecieków,
izolacje antywodne, przeciwwilgociowe, również
podpłytkowe (gwarancja). Tel. 517-67-33-24
Usługi HYDRAULICZNE, remonty, instalacje
wod.-kan. – tel. 602-282-757
GŁADZIE - REMONTY - MALOWANIE - ŻYWICE
wewnętrzne posadzkowe – tel. 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek – tel. 509-972-412
Wykonamy najtrudniejsze IZOLACJE - HYDROIZOLACJE piwnic – tel. 513-123-894
INNE
Sprzedam samochód TRABANT POLO na chodzie.
Stan dobry. Tel. 22 751-11-28
Oddam pieski–szczeniaki, 2-miesięczne.
Kontakt: 509-274-352
Kursy nurkowe i kursy pierwszej pomocy.
Michał Naftyński. tel. 535353412
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504-235-266
STOMATOLODZY, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751-73-05, kom. 600-886-799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751-50-34, 607-07-39-29
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751-88-74
DENTYSTA, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602-346-955
DERMATOLAG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej
i wspomagania rozwoju, 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia
mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel.
501-124-416
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. IMPLANTY – PROMOCJE –
tel. 538-495-020
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
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ULOTKI, PLAKATY
WIZYTÓWKI, BROSZURY
DRUK CYFROWY
PROJEKTY GRAFICZNE, STRONY WWW

WWW.PRACOWNIA.NET
TEL. 603 299 772
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+ZAPYTAJ O DARMOWĄ REKLAME NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO
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ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772
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