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POMAGANIE

JEST DZIECINNIE PROSTE
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to hasło,
które elektryzuje mieszkańców naszej gminy już od 26 lat.
Sztabem od 2013 roku zarządza Michał „Nafta”
Naftyński, a od 2016 roku sztab działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Przeniesienie sztabu z Domu Kultury do OSP sprawiło, że stał
się on niezależny od zawirowań politycznych, a Dom
Kultury (obecnie Centrum Kultury) mógł stanąć do
zbiórkowej rywalizacji z innymi obiektami kulturalnymi w gminie. Od czterech lat wtajemniczeni obserwują nasze wośpowe derby pomiędzy Centrum
Kultury i restauracją Lemon Tree. Tym razem przeciwnicy przygotowali się do rywalizacji wyjątkowo
solidnie i oba punkty zrobiły bardzo ciekawe koncerty oraz licytacje, co sprawiło, że oba pobiły swoje własne rekordy. W tym roku CK zebrało 12.702,71 PLN,
a Lemon 9.851,07 PLN.
Ustawodawca sprezentował nam niehandlowe
niedziele. Dla wolontariuszy WOŚP to zła wiadomość, bo tracą bardzo dobre miejsce do kwestowania. Dzięki uprzejmości Galerii Łomianki wolontariusze z Łomianek mogli w majestacie prawa
urządzić wigilię finału w handlową sobotę. W tym
roku w Galerii po raz pierwszy oprócz zbiórki odbyły się koncerty i pokazy. Zdaniem Nafty finał, to nie
żebranie o pieniądze, to wielki koncert, z którego

15 stycznia przy Centrum
Kultury i Ochotniczej Straży
Pożarnej odbyło się spotkanie
zorganizowane przez Sztab WOŚP
w Łomiankach.
W ciszy i zadumie mieszkańcy
Łomianek wyrazili solidarność
w bólu i smutku z Rodziną
tragicznie zmarłego Pawła
Adamowicza, z Jego Przyjaciółmi
i mieszkańcami Gdańska.

dochód przeznaczony jest na cele charytatywne.
Zachęceni przez szefa wolontariusze poprzebierali się w cudaczne kostiumy, śpiewali i grali. Część
ludzi wrzucała pieniądze do puszek za to, że grali,
część po to, żeby przestali śpiewać. Dzięki tym i innym zabiegom, mimo deszczowej niedzieli, która
nie zachęcała do spacerów, sztab 2577 w Łomiankach osiągnął wynik 130 988,25 PLN. To o ponad dwadzieścia tysięcy więcej niż w zeszłym roku,
a nie jest to jeszcze ostateczna kwota.
Teraz czas na ranking. W tym roku będzie on wyglądał nieco inaczej, bo sztab testował nowe technologie i wyniki części wolontariuszy nie do końca
dadzą się porównać z pozostałymi. Mamy więc konkurencję klasyczną, czyli gotówka do puszki. W tej
kategorii niekwestionowanym zwycięzcą został Jakub Skorek, który kwestując przez dwa dni uzbierał
5211,72 PLN. Co ciekawe Kuba uzyskał najlepszy
wynik również w zeszłym roku. Na drugim miejscu
uplasował się Kajetan Knopp z wynikiem 4016,95
PLN, trzeci był Michał Różycki 3986,14 PLN, czwarta z wynikiem 3892,48 PLN Amelia Grzechnik, piąty
Dariusz Knopp – 3711,29 PLN, szósty Igor Naftyński
– 3306,82 PLN, siódmy Patryk Berand Matuszewski
– 3296,06 PLN, ósma Wiktoria Rulak – 2976,40 PLN,
dziewiąta Maria Andruszko – 2705, Nika Kozłowska
2575,36 PLN była dziesiąta, jedenasty był Antek Moraczewski – 2081,98 PLN, a na dwunastej pozycji
listę zdobywców dwutysięczników stylem klasycznym zamyka Karol Rolla – 2009,13 PLN.
Część wolontariuszy miała okazję testować rozwiązania bezgotówkowe. Sztab miał do dyspozycji
3 terminale do obsługi kart płatniczych, które głównie obsługiwały koncerty, ale w porannych godzinach były używane także przez wolontariuszy. Dwie
osoby uruchomiły aplikację skarbonka pozwalającą
na bezgotówkowe przelewy zbierane na indywidualnym subkoncie wolontariusza. To dzięki tym
rozwiązaniom Amelia Grzechnik zebrała łącznie
5247,48 PLN i tym samym została bezsprzecznym
zwycięzcą w kategorii OPEN. Z terminali korzystali
również Patryk i Dariusz osiągając odpowiednio
wyższe wyniki niż prezentuje ranking klasyczny.
W przyszłym roku sztab planuje wdrożyć nowe
technologie na skalę masową, wtedy wyniki będą
w pełni porównywalne.
Pamiętajmy jednak, że wynik WOŚP tworzą wszyscy wolontariusze bez względu na to ile na koniec

dnia znalazło się w konkretnej puszce. Wolontariusze, którym nie udało się poprawić zeszłorocznego wyniku nie powinni lać łez. Za rok kolejny finał
i WOŚP zagra znowu w Łomiankach. Możliwe, że
znowu Łomianki pobiją rekord.
Sztab obecnie zajmuje się rozliczeniem finału. Komisja finansowa (w składzie Kasia Galas, Ania Petrulewicz, Sylwia Maksim Wójcicka, Katarzyna Wojtyńska i Robert Goś) czuwała nad tym, żeby wszystko
było policzone tak jak należy. W niedzielę do późnych
godzin nocnych w sztabie pomagali Aleksandra
i Maciek Moraczewscy, którzy oprócz zapewnienia
oprawy medialnej finału, włączają się zawsze czynnie
w działania sztabu WOŚP w Łomiankach.
Bardzo dziękujemy wszystkim artystom, wolontariuszom oraz osobom i firmom, które pomagały
w organizacji i wzięły udział w 27 finale WOŚP
w Łomiankach. Dziękujemy za przekazane przedmioty do licytacji, artykuły spożywcze oraz koszulki dla wolontariuszy. Szczegółowe podziękowania
na www.facebook.com/WospLomianki .
Brawo Łomianki! Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej!
Sztab WOŚP Łomianki

Więcej informacji i zdjęć: www.LOMIANKI.INFO | www.facebook.com/lomianki.info | www.facebook.com/WospLomianki
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BUDŻET GMINY ŁOMIANKI 2019

Podczas ostatniej w 2018 roku Sesji Rady Miejskiej radni przyjęli Uchwałę Budżetową na 2019 rok. O opinie na
temat przyjętego budżetu poprosiliśmy: burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak oraz radnych: Marię Zalewską
z KWW Tomasza Dąbrowskiego, Mateusza Krogulca z KWW Mieszkańcy Łomianek, Adama Salwowskiego z KWW
Wolne Łomianki oraz Grzegorza Bryka z KW Prawo i Sprawiedliwość. Otrzymane komentarze publikujemy poniżej.

Burmistrz
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Prowizorium budżetowe na rok 2019
przygotował poprzedni burmistrz Tomasz Henryk Dąbrowski. Regionalna
Izba Obrachunkowa (RIO) pozytywnie oceniła budżet – pod względem formalnym. Radni podjęli
uchwałę 27.12.2018 r. o przyjęciu tego budżetu.
Niektóre pozycje w przyjętym budżecie są odpowiedzią na pilne potrzeby mieszkańców, są też
takie, które mogą budzić wątpliwości. Jestem
przekonana, że współpraca rady miejskiej nowej
kadencji z władzą wykonawczą doprowadzi do
znalezienia takich rozwiązań i ewentualnych
zmian w budżecie, które usatysfakcjonują mieszkańców gminy.
Budżet Gminy Łomianki na 2019 rok został zaplanowany po stronie dochodów na kwotę
156.007.034,00 zł, po stronie wydatków na kwotę
152.601.024,76 zł. W Projekcie budżetu ustalono
nadwyżkę w kwocie 3.406.009,24 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę kredytów w kwocie
906.009,24 zł oraz na planowany wykup obligacji
w kwocie 2.500.000,00 zł. W 2019 roku nie planuje się przychodów. Ustalono rozchody w kwocie
3.406.009,24 zł z tego: rozchody z tytułu wykupu obligacji serii B 15 z 2015 r. z BGK w kwocie

2.500.000,00 zł i 906.009,24 zł spłata kredytów zaciągniętych w BGK na budowę ICDS.
Radna Maria Zalewska
KOMISJA BUDŻETOWA

Przyjęta na 2019 rok Uchwała Budżetowa jest projektem Budżetu
przygotowanym przez Burmistrza
Dąbrowskiego. Jedyna zmiana dotyczy zmiany zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa rynku
miejskiego z ratuszem” i przeznaczenie na zadanie
„Budowa szkoły w Sadowej”.
W Budżecie zaplanowano dochody na kwotę
156 mln zł, wydatki na kwotę 152,6 mln zł, co zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 3,4 mln zł,
która przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Przyjęty budżet jest realistyczny i rozwojowy. Wydatki majątkowe (na rozwój gminy) wynoszą 28 mln zł,
z czego 10 mln zł to dopłata do kapitału ZWiK na budowę wodociągu i kanalizacji poza obszarem miasta
(w Dziekanowie Leśnym, Dziekanowie Bajkowym,
Dziekanowie Polskim oraz Łomiankach Dolnych).
Należy podkreślić, że przyjęta WPF na lata 2019-2025 potwierdza, że poprzednia władza pozostawiła gminę w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Zadłużenie gminy wynosi zaledwie 15 mln zł,

FAKTY O BLOKACH PRZY CHOPINA
O kontrowersyjnej inwestycji zrobiło się głośno w zeszłym roku, gdy inwestor zaczął grodzić teren
przy Al. Chopina. Nikogo, kto stoi w korkach nie dziwi, że na forach internetowych zawrzało.
Padały pytania czy możemy godzić się na tego typu inwestycje?
Przed zeszłorocznymi wyborami burmistrz Tomasz Dąbrowski stał na stanowisku, że inwestycję wciąż jeszcze
można zatrzymać. Opozycja, w tym Mieszkańcy Łomianek,
którzy również deklarowali się jako przeciwnicy zabudowywania naszej gminy nowymi osiedlami bloków, także
obiecywali przyjrzeć się sprawie. Wszyscy z nas chcieliby
chyba, aby Łomianki były fajnym miejscem do życia.
Niecałe dwa miesiące po zaprzysiężeniu i zaraz po
przeprowadzeniu analizy stanu faktycznego kontrowersyjnej inwestycji nowa burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak zaprosiła mieszkańców na otwarte spotkanie informacyjne w tej sprawie. Zgodnie
z deklarowaną zasadą transparentności zaprosiła też
i zapewniła prawo do swobodnej wypowiedzi wszystkim, którzy mogli przyczynić się do wydanego, jak się
okazało już w sierpniu 2018 r., pozwolenia na budowę w/w osiedla, w tym Naczelnik Architektury Starostwa
Powiatowego, pracownikom ZWiK Łomianki, a także byłym burmistrzom.
W pierwszej części spotkania zaprezentowano
i omówiono kiedy i jakie decyzje zapadały w tej
sprawie w latach 2002-2018. Udostępniono mieszkańcom dokumenty, omówiono plan zagospodarowania osiedla, który zatwierdzono w 2011 r., a na podstawie którego w połowie 2018 r. uzyskano pozwolenie
na budowę bloków. Pokazano też przygotowaną jeszcze przez poprzedniego burmistrza prognozę ewentualnych skutków finansowych wykreślenia bloków
z planów miejscowych. Jednocześnie podkreślono, że
ze względu na prawomocne pozwolenie na budowę,
zmiana taka nie spowoduje uchylenia prawomocnego
pozwolenia na budowę.
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W drugiej części spotkania każdy mógł zadawać pytania i wypowiedzieć się. Na pytania odpowiadali: obecna
burmistrz, wiceburmistrz, przedstawiciele ZWiK, powiatu, radca prawny, a także były burmistrz.
W trakcie dyskusji mieszkańcy zarzucili Tomaszowi
Dąbrowskiemu, że w 2011 r. wpisał zabudowę wielomieszkaniową w plan miejscowy Chopina. Były
burmistrz argumentował, iż bloki wpisane były w studium jeszcze przed objęciem przez niego władzy. Radca
prawny potwierdził jednak, iż w 2011 r. Tomasz Dąbrowski miał możliwość wyłączenia spornych gruntów (kilka
hektarów) z uchwalanego wówczas planu zagospodarowania os. Chopina. Nie wiadomo z jakiego powodu
Tomasz Dąbrowski nie zdecydował się wówczas przedłożyć radzie gminy projektu uchwały umożliwiającej
podzielenie projektu planu na dwa etapy. Wówczas zaraz po zmianie studium w 2015 r. mógłby procedować
sporne w dniu dzisiejszym tereny, nie dając jednocześnie inwestorom możliwości uzyskania pozwolenia na
bloki, a także unikając wypłat ewentualnych odszkodowań przez gminę. Były burmistrz argumentował, że nadal widzi możliwość blokowania spornej inwestycji za
pomocą ekspertyz dotyczących tego czy ekokratka stosowana w inwestycji na parkingach jest powierzchnią
biologocznie czynną. Dąbrowski zachęcał do wejścia
w spór prawny z inwestorami i nawoływał do niewywieszania białej flagi.
Radca prawny stał na stanowisku, że gmina wykorzystała środki, które umożliwiałyby wstąpienie jako
strona do zakończonego już prawomocnym postępowaniem na budowę postępowania. Na podobnym
stanowisku stała Naczelnik Architektury Powiatu.

co stanowi zaledwie 9% dochodów gminy z 2018
roku (161 mln zł). Wskaźnik spłaty zobowiązań
wynosi zaledwie 4,2% przy ponad pięciokrotnie
wyższym dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań na poziomie 21,8%.
Radny Mateusz Krogulec
PRZEW. KOMISJI BUDŻETOWEJ

Komisja Budżetowa jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu
gminy na rok 2019.
Jest to budżet odziedziczony po Tomaszu Henryku
Dąbrowskim, więc pewne poprawki zostaną wprowadzone w trakcie roku, o czym będziemy z pewnością informować mieszkańców.
Wiele wskazuje na to, że wprowadzenie poprawek
do budżetu gminy będzie uzasadnione i konieczne.
W imieniu swoim, klubu Mieszkańców Łomianek
oraz koalicjantów z klubu Wolnych Łomianek
chciałbym jeszcze raz podziękować za zaufanie
i zapowiedzieć wspólną pracę dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy.

NAGRANIA VIDEO
SESJI RADY MIEJSKIEJ
znajdziejsz na www.LOMIANKI.INFO
Padały też propozycje utrudniania realizacji inwestycji
przez niepodłączenie jej do sieci wodno-kanalizacyjnej.
Prawnik stwierdził, że takie rozwiazanie może skutkować
roszczeniami cywilno-prawnymi oraz postępowaniami karnymi, związanymi z niedopełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusza publicznego.
Z przedstawionych faktów i analizy stanu zastanego
w gminie w październiku 2018 r. wynika wg urzędu, iż
nie ma możliwości uchylenia prawomocnego pozwolenia na budowę, które posiadają inwestorzy.
Burmistrz Żebrowska-Piotrak podkreślała, że o ile
prywatnie może być zwolenniczką zabudowy jednorodzinnej, czy miasta ogrodu, o tyle jako Burmistrz zobowiązana jest działać na podstawie i w granicach prawa.
Zapewniała też, że żaden mieszkaniec, ani podmiot
nie będzie ani dyskryminowany, ani faworyzowany
przez władze. Stwierdziła, że to prawo decyduje o rozstrzygnięciu, a nie sympatia bądź antypatia urzędnika
do konkretnej firmy, czy mieszkańca.

WAŻNIESZE DATY, DOKUMENTY, DECYZJE :
2006.07.11 uchwalenie studium z 2006 r. Po raz pierwszy dopuszcza się zabudowę mieszkaniową wielorodzinną na działkach w rejonie skrzyżowania ul. Armii
Poznań i Al. Chopina
2011.06.09 uchwalenie planu miejscowego umożliwiającego zabudowę wielorodzinną (uchwała
VIII/49/2011 – plan Łomianki Chopina)
2017.12.29 złożenie przez inwestora wniosku w sprawie
pozwolenia na budowę
2018.08.30 decyzja pozwolenia na budowę dla budynków na terenie powyżej Al. Chopina
2018.09.07 decyzja o pozwoleniu na budowę stała się
prawomocna i ostateczna
20.12.2018 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nakazuje ZWiK
Sp. z o.o. przyłączenie do sieci wod-kan ww. nieruchomości położonych przy ul. Chopina

Nagranie video spotkania i dokumenty
znajdziesz na www.LOMIANKI.INFO
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Z NOWYM ROKIEM, NOWYM KROKIEM
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Kończy się styczeń. Mam nadzieję, że większość mieszkańców Łomianek ma już za
sobą te niepotrzebne uniesienia związane z noworocznymi postanowieniami i szczęśliwie doszła do duchowej równowagi. A co się ostatnio działo w Łomiankach?
Świąteczno-noworoczny szał zakupowy sprawił, że mieszkańcom
Łomianek w grudniu samoistnie
minął ZNO (Zespół Napięcia Okołowyborczego). Plac dla miłośników
nocnego przypalania opon (czyli
tzw. driftingu) często cały wypełniony był samochodami klientów
położonej obok Galerii Łomianki
z Auchan.
Napięcie wyborcze dłużej trzymało
jedynie byłą radną (w latach 2014-2018), byłą przewodniczącą Komisji Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej.
Oskarżyła ona nową burmistrz Łomianek, że działa na szkodę miasta, bo bezpośrednio po objęciu
urzędu nie wstrzymała budowy
osiedla mieszkaniowego w Łomiankach Dolnych, którą inwestor

rozpoczął zgodnie z uzyskanymi
wcześniej pozwoleniami. Niezbyt
to ambitne. Pewien cesarz Rzymski
kazał stracić kilkadziesiąt osób za
spowodowanie pożaru, który sam
wzniecił.
Kierowcą autobusu Komunikacji
Miejskiej Łomianki została (jak
napisano w mediach społecznościowych) „urocza, młoda, śliczna
dziewczyna. Mało tego – autobus
prowadzi z wielkim wyczuciem,
sprawnie i nawet w korkach szybko,
wybierając manewry, które przyspieszają jazdę”.
To dobra informacja, bo nawet jeśli
przejazd do Warszawy nie spadnie
jednak do 15 minut, to przynajmniej
będzie się jechało (no, powiedzmy
przemieszczało) w miłym towarzystwie.

Łomianki jako prawdopodobnie jedyne miasto w Polsce ma dwa boiska
piłkarskie przy jednej ulicy (Wiślanej)
i obsługujące jeden klub. Trwają dyskusje nad sensem utrzymywania takiego stanu rzeczy.
O czym tu dyskutować? Powinno się
zorganizować w Łomiankach drugi
klub piłkarski. Przecież każde szanujące się miasto ma co najmniej dwa
kluby i ich rywalizujących z sobą kibiców. Co prawda w Rzymie z jednego
wspólnego boiska korzystają słynne
kluby AS Roma i Lazio, ale we Włoszech to ludzie nie wstydzą się nawet
prania na ulicy wieszać.
Pojawiła się oferta pracy na trzy etaty w Wydziale Promocji w Urzędzie
Miasta i Gminy. Wśród wymagań
jednego z nich słusznie wymieniono
warunek ukończenia polonistyki lub
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dziennikarstwa. Sądząc po publikacjach zamieszczanych ostatnio na
stronie internetowej Urzędu, vacat
nie został jeszcze obsadzony. Jeśli
ktoś ma dosyć jeżdżenia do pracy do
Warszawy, a umie stawiać przecinki,
to praca czeka.
W rejestrze prac zlecanych przez
poprzednie władze Łomianek znaleziono m.in. pozycję: Rozbudowa
ulicy Węglarskiej. Wywołało to pewne zdziwienie, bo w Łomiankach nie
ma ul. Węglarskiej. W kraju, w którym węgiel jest uznawany za paliwo
służące ochronie środowiska, każde
szanujące się miasto powinno mieć
ulice Węglarską, więc nie powinno dziwić, że jeśli ulicy Węglarskiej
w mieście nie ma, to się przynajmniej ją rozbudowuje.
Juliusz Wasilewski

DLACZEGO ROSNĄ OPŁATY ZA ODBIÓR ŚMIECI?

W materiałach prasowych pojawiają się informacje o znaczących podwyżkach cen za odbiór śmieci w całym kraju.
O przyczyny takiej sytuacji oraz o perspektywy zmian w Łomiankach zapytaliśmy Urząd Miejski...

Od 2013 roku w Polsce obowiązują nowe zasady
odbioru odpadów. Na podstawie ustawy „śmieciowej”
każdy ma obowiązek segregacji odpadów oraz wnoszenia odpowiednich opłat za usługę ich wywożenia.
W ostatnim okresie w chwili gdy sąsiednie samorządy:
Nieporęt, Nasielsk, Jabłonna czy Serock zorganizowały
pod koniec 2018 roku nowe przetargi na odbiór odpadów okazało się, że ceny jakie oferują przedsiębiorcy są
2-3 krotnie wyższe od dotychczasowych.
Fakt ten spowodował konieczność podwyżki kosztów ponoszonych przez mieszkańców. Pamiętać należy, iż zgodnie z przepisami system odbioru odpadów
komunalnych w gminie musi się samofinansować
z opłat mieszkańców gminy.
Z czego wynikają tak wysokie podwyżki opłat za odbiór śmieci z nieruchomości zamieszkanych? Ponieważ
w ubiegłych latach cena za przekazanie tony odpadów
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) oscylowała między 290 a 350 zł.
Powyższa sytuacja wynika z wielu powodów niezależnych od samorządów. Przede wszystkim cena jest
uzależniona od nakładania nowymi przepisami wciąż
rosnących wymagań dla instalacji przetwarzających
odpady, co przekłada się bezpośrednio na cofnięcie
w ubiegłym roku przez Ministerstwo Środowiska pozwoleń zintegrowanych czterem z pięciu instalacji
w naszym regionie. Na obecną chwilę tylko jedno
przedsiębiorstwo posiada instalację przetwarzania

odpadów komunalnych z ważnym pozwoleniem zintegrowanym.
Ważnym czynnikiem takiego wzrostu cen odbioru
odpadów przez firmy je przetwarzające jest problem
z zagospodarowaniem frakcji odpadów powstających
po przetworzeniu w instalacjach np. odpadów wysokokalorycznych. Wprowadzone w styczniu 2016 r.
regulacje prawne zakazały składowania na składowiskach odpadów charakteryzujących się większym ciepłem spalania niż 6 MJ/kg suchej masy, a jednocześnie
niespełniających wymogów paliwa alternatywnego,
co spowodowało, że nieliczne funkcjonujące w kraju
spalarnie odpadów lub zakłady unieszkodliwiania
znacznie podniosły ceny za ich przyjęcie.
Ponadto od roku 2015 można zaobserwować stałe podnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska
– w tym opłata marszałkowska, będąca jednym
z elementów kosztów zagospodarowania odpadów
(wzrost w okresie ostatnich 5 lat z 20 zł do 170 zł za
1 tonę odpadu). Z ostatnich doniesień wynika, iż
stawka opłaty marszałkowskiej wzrośnie do poziomu
270 zł za 1 tonę odpadu w roku 2020. W poprzednim
roku nastąpił duży spadek cen surowców wtórnych
wydzielanych z odpadów komunalnych, czego główną przyczyną jest brak możliwości ich sprzedaży na
rynkach zagranicznych – oznacza to, że ich sprzedaż
nie przynosi zysku, a wręcz czasami wymaga dopłacenia za ich odbiór.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI BEZ ZMIAN
27 grudnia 2018 r. Rada Miejska uchwaliła dopłaty do usług
wodociągowo-kanalizacyjnych na rok 2019.

Dopłata do wody w okresie 1.01.–12.06.2019 r. wyniesie 0,36 zł/m³
netto, natomiast od 13.06.–31.12.2019 r. będzie to 0,34 zł/m³ netto.
Dopłata do ścieków w analogicznym okresie 1.01.–12.06.2019 r. to
0,70 zł/m³ netto, a od 13.06.–31.12.2019 r. – 0,56 zł/m³ netto.
W związku z tym opłaty za dostarczoną wodę i odbiór ścieków pozostaną bez zmian w stosunku do cen z roku 2018.

Kolejnym aspektem tak dużych podwyżek za przyjmowanie odpadów do instalacji są podwyżki cen
paliw, energii elektrycznej, brak ustalonych regulacji
szczegółowych w postaci Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) itd.
W Gminie Łomianki nadal obowiązuje umowa na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od mieszkańców. Problem z odbiorem odpadów oraz
z utrzymaniem dotychczasowych cen za ww. usługi
został zgłoszony przez Przedsiębiorstwo realizujące
umowę do Urzędu Miejskiego w Łomiankach na przełomie sierpnia i września 2018 roku. Niestety nie zrobiono nic!!!
W grudniu 2018 roku Przedsiębiorstwo ponowiło
swoje żądania związane z podwyższeniem cen odbioru odpadów, pod rygorem wypowiedzenia umowy.
Burmistrz Gminy podjęła rozmowy mające na celu wypracowanie takich zasad współpracy, aby w dalszym
ciągu skutecznie zapewnić odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, a jednocześnie, aby to nie skutkowało dla mieszkańców dużymi podwyżkami opłat
za odbiór odpadów.
Na dzień dzisiejszy odbiór odpadów od mieszkańców gminy jest zapewniony i odbywa się zgodnie
z harmonogramem. O kolejnych ustaleniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Paweł Bohdziewicz UM Łomianki,
Piotr Kaczmarczyk WOŚ UM Łomianki

CENY I STAWKI OPŁAT (ODBIORCY INDYWIDUALNI)
po uwzględnieniu dopłaty 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

DOSTARCZANIE WODY:

zł netto

zł brutto

– cena wody (1m³)

4,08

4,41

– abonament (zł/odbiorcę/miesiąc)

2,50

2,70

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW:

zł netto

zł brutto

– cena ścieków (1m³)

8,21

8,87

– abonament (zł/odbiorcę/miesiąc)

4,00

4,32
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DOBRO... CZYNNOŚĆ
FESTIWAL DOBROCZYNNOŚCI W ŁOMIANKACH.
WSZYSTKIEMU „WINNE” GENY

Wydawać by się mogło, że w naszych zabieganych
czasach, kiedy nie mamy chwili dla siebie, a cóż dopiero dla drugiego człowieka, słowo ‘pomaganie’
należałoby definitywnie wykreślić ze słowników. Bo
i czym właściwie jest owo ‘pomaganie’?
Według słownikowej definicji jest to forma rzeczownikowa czasownika ‘pomagać’ oznaczającego
ni mniej, ni więcej jak tylko ‘dokonać jakiegoś wysiłku dla dobra jakiejś osoby, aby jej coś ułatwić lub
poratować ją w trudnej sytuacji; też: dać komuś coś’.

Dać? Zupełnie za darmo? Podzielić się
tym, na co ja codziennie ciężko pracuję? Dokładnie tak! Okazuje się, że w świecie,
w którym nie zauważamy drugiego człowieka pomaganie jest bardzo potrzebne i ma wielką moc.
Na pomaganiu zyskują zarówno potrzebujący, jak
i darczyńcy, którzy koniec końców sami okazują się
osobami potrzebującymi, tylko nie do końca tego
świadomymi.
Jak przekonują amerykańscy naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego i Uniwersytetu Yele pomaganie innym oraz udzielanie im wsparcia minimalizuje
negatywny wpływ stresu na kondycję psychiczną
człowieka. Osoby, które bezinteresownie

pomagają innym odczuwają więcej pozytywnych emocji i cieszą się lepszym
samopoczuciem.

Być może dlatego w ostatnim czasie prawdziwym
fenomenem są wszelkie akcje, mające na celu pomoc – szeroko pojmowaną. Jednym z największych tego typu projektów, jednocześnie budzącym
ogromne kontrowersje jest bez wątpienia coroczny
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! W tym
roku z Jurkiem Owsiakiem cała Polska i Świat zagrała już po raz 27. Tym razem finał odbywał się pod
hasłem„Pomaganie jest dziecinnie proste”. Wspólnie zbieraliśmy fundusze na zakup sprzętu dla
specjalistycznych szpitali dziecięcych.
Również Szlachetna Paczka to akcja, której chyba
nikomu nie trzeba przedstawiać. To ogólnopolski
projekt społeczny organizowany przez Stowarzy-

szenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Każdego

roku odbywa się niesamowita wymiana
dobra – rodziny pomagają rodzinom!

Rodzina rodzinie, a człowiek człowiekowi – na tych
zasada odbywa się również pomoc w ramach Ogólnopolskiej Akcji Wymiana Ciepła, kiedy to w setkach
miast całej Polski niespodziewanie w wielu
miejscach, pojawia się pusty wieszak, na którym
z dnia na dzień przybywa i ubywa jednocześnie ciepłych ubrań. Jedni zostawiają swoje płaszcze, bo już
ich nie noszą, dla innych te same płaszcze czy kurtki
to prawdziwe dary od losu, prezenty od tajemniczego świętego Mikołaja!
Ci, którzy dzielą się radością – darczyńcy, przekonują, że „pomaganie jest fajne”. Pomaganie to
także forma terapii – możemy pomóc sami sobie!
W akcje ogólnopolskie każdego roku włączają się
tysiące polskich miast i wręcz prześcigają się w liczbach – kto uzbiera więcej, kto więcej wylicytuje, kto
zorganizuje ciekawsze imprezy towarzyszące. W akcje takie jak WOŚP czy Szlachetna Paczka chętnie
włączają się również politycy, celebryci i ludzie mediów, którzy chętnie dzielą się tymi informacjami na
portalach społecznościowych... A o co tak właściwie
chodzi w pomaganiu?! O bezinteresowną pomoc,
niesioną człowiekowi przez drugiego człowieka
– po cichu, bez rozgłosu. Tak właśnie działają
Łomianki... Łomianki, które nie tylko współuczestniczą w akcjach charytatywnych, lecz także je organizują! W ostatnich miesiącach mieliśmy prawdziwy
festiwal dobroci w Łomiankach. Wszystko to za
sprawą zbiórek na rzecz dzieci oraz naszych małych
czworonożnych przyjaciół, którzy bez naszej pomocy skazani są na wyjątkowo smutny los...

POTĘGA DOBROCI...

Rok 2018 w Łomiankach należał do ludzi o wielkich
sercach. Najpierw dwie zbiórki części rowerowych
na rzecz potrzebujących dzieciaków, które zorgani-

zowało praskie stowarzyszenie Mierz Wysoko oraz
Galeria Łomianki. Cała akcja miała na celu budowanie rowerów dla dzieci, dla których taki jednoślad
jest tylko marzeniem. Każdy mógł podzielić się tym,
co zalegało mu w garażu. Ten rowerowy projekt był
jednak tylko wstępem do tego, co miało wydarzyć
się wkrótce...
Pierwsze dni grudnia to mikołajkowa zbiórka prezentów dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łomiankach. Każdy z nas mógł chociaż na chwilę
poczuć się jak uwielbiany przez wszystkie maluchy
pan z siwą brodą i saniami i podarować potrzebującym dzieciom odrobinę radości. Chętnych do roli Mikołaja nie brakowało. Na szczęście!
Końcówka roku to kolejna akcja, w którą włączyła
się Galeria Łomianki, zobowiązując się do przekazania karmy dla zwierząt za kwotę 2500 zł dla
Fundacji Ochrony Zwierząt w Łomiankach. Warunek był jeden – mieszkańcy musieli „wyklikać”
tę pomoc na facebooku. Oczywiście nie zawiedli!
Podczas, gdy u nas strzelały korki od szampanów
i fajerwerki z okazji nowego roku, fundacja świętowała z zupełnie innego powodu. Akcja „Wspieramy
bezdomniaki” trwała zaledwie dwa tygodnie, a zaangażowali się w nią wszyscy, którym los
bezdomnych zwierząt nie jest obojętny.
W 2018 roku mieszkańcy Łomianek udowodnili, że
pomaganie to nie tylko dzielenie się tym, co nam
zbywa, ale to także ogromna frajda, że nasze działania wywołują czyjś uśmiech.

POMAGANIE – MASZ TO W GENACH!

Według raportu o dobroczynności przeprowadzonego przez zespół badawczy stowarzyszenia Klon/
Jawor wynika, że w 2017 roku 52% Polaków materialnie wsparło akcje charytatywne. O tym, czy wynik powinien cieszyć czy raczej nie – nie dyskutujemy. Psychologowie biją na alarm: nie angażujemy
się w działania charytatywne, bo uważamy, że bycie
społecznikiem wymaga odpowiednich predyspozycji i... powołania! Okazuję się jednak, że do-

broczynność mamy zapisaną w naszym
DNA, a dokładniej w genie COMT. Udowodnili to

naukowcy z Uniwersytetu w Bonn.
Niezależnie od słupków i statystyk, ostrzegających
nas przed zobojętnieniem na ludzką krzywdę i niedolę, Łomianki ze swoich mieszkańców mogą być
dumne! Nie tylko wspieramy ogólnopolskie akcje,
lecz także chętnie włączamy się w oddolne inicjatywy, czujemy, że mały gest ma wielką moc.
Ola Majewska

REKORDOWY ORSZAK TRZECH KRÓLI

„Niech odnowi oblicze ziemi” – te słowa
św. Jana Pawła II były hasłem tegorocznych
Orszaków, które zgromadziły łącznie ponad
1,2 mln uczestników w 752 miejscowościach
w Polsce i poza jej granicami.
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Nasz łomiankowski Orszak Trzech Króli był wyjątkowy,
zjednoczył ok. 3 tysięcy ludzi! Kolędnicy, z uśmiechem
na twarzach, w przyjaznej atmosferze przeszli ulicami
naszego miasta, by finalnie oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Do żłóbka znajdującego się na
scenie widowiskowej Centrum Kultury, wraz z trzema
królami, podążały wszystkie pokolenia. Wszystkim przyświecał jeden cel i wszyscy stanowili jedność.
Możemy śmiało powiedzieć, że motto o odnowie,
zaczerpnięte z nauczania naszego świętego Papieża udało się wcielić w życie. Dzięki zaangażowaniu
wspólnot parafialnych, wsparciu sponsorów i partnerów, a przede wszystkim, dzięki licznie przybyłym mieszkańcom Łomianek – ponad podziałami
– celebrowaliśmy Święto Objawienia Pańskiego, przy
dźwiękach kolęd i pastorałek, podziwiając scenki od-

grywane przez młodzież, przy dźwiękach wspaniałej
muzyki granej na żywo.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom Orszaku i życzyć byśmy wspólnie
odnawiali oblicze tej naszej łomiankowskiej ziemi
oraz by to wydarzenie było dobrym początkiem budowania wzajemnej solidarności, wrażliwości i jedności w tych niełatwych czasach.
Ewa Kozłowska

CO. GDZIE, KIEDY?
26.01, g. 19

POLECAMY!

– Stand-up Radiowcy bez cenzury,
CENTRUM KULTURY
28.01, g.18
– Jubileusz X-lecia UTW w Łomiankach,
CENTRUM KULTURY
1.02, g.20
– Śpiewać każdy może....
– wieczór z Karaoke, LEMON TREE
2.02, g.13
– Mecz I Ligi Koszykówki Kobiet, ICDS
SMS PZKosz Łomianki I – Politechnika Gdańska II
2.02, g.16
– Mecz I Ligi Koszykówki Kobiet, ICDS
SMS PZKosz Łomianki II – SKK Polonia
8 02, g. 20
– Koncert – amerykańska
multiinstrumentalistka i wokalistka
Moriah Woods z zespołem,
LEMON TREE
9.02, g.14.
– Spektakl dla dzieci
– Wywrócona bajka o Kapturku,
CENTRUM KULTURY
10.02, g.13
– Mecz I Ligi Koszykówki Kobiet, ICDS
SMS PZKosz Łomianki II – AZS UG
10.02, g.20
– Koncert Hanna Banaszak, JAZZ CAFE
12,13.02, g.20 – Koncert Stanisław Soyka,
JAZZ CAFE
15.02, g. 20 – Koncert De Mono – Osiecka,
CENTRUM KULTURY
15.02, g.20
– Koncert Henryk Miśkiewicz Full Drive feat. Michael
„Patches” Stewart, JAZZ CAFE
16.02, g.20
– Bal karnawałowy – HOLLYWOOD,
LEMON TREE
16.02
– XIII Grand Prix Łomianek w Pływaniu
II edycja Styl Grzbietowy, ICDS
16.02, g.13
– Mecz I Ligi Koszykówki Kobiet, ICDS
SMS PZKosz Łomianki I – MON POL Płock
17.02, g. 15 – Akademia im. Tony Halika, CENTRUM KULTURY
20.02, g.12
– Rozwód w rodzinie – spotkanie
w Ośrodku Pomocy Społecznej
20.02, g.20
– Koncert Smolik / Kev Fox, JAZZ CAFE
21.02, g.20
– Koncert Tadeusz Woźniak
– Zegarmistrz Światła, JAZZ CAFE
22.02, g. 19 – Scena Zaułek – spotkanie literackie, CENTRUM KULTURY
24.02, g.13
– Mecz I Ligi Koszykówki Kobiet, ICDS
SMS PZKosz Łomianki II – UKS BASKED SMS
26,27.02, g.20	– Koncert Maciej Maleńczuk
+ rhythm section, JAZZ CAFE
29.03, g. 17, 20 – Kabaret Młodych Panów,
CENTRUM KULTURY

26 stycznia 2019
godzina: 19:00
bilet: 34 zł

________________________
CENTRUM KULTURY, ul. Wiejska 12a, www.kultura.lomianki.pl, 22 751 35 02
LEMON TREE, ul. Zachodnia 38, www.lemondabrowa.pl, 798 110 522
ICDS, ul. Staszica 2, www.icds.pl, 22 751 04 74
BIBLIOTEKA PUBLICZNA, www.biblioteka.lomianki.pl, 22 751 32 23
SPOT, ul. Warszawska 55, www.spot-lomianki.pl, 507 222 672
GALERIA ŁOMIANKI, ul. Brukowa 25, www.galerialomianki.pl, 22 209 86 51
JAZZ CAFE, ul. Warszawska 69, www.jazzcafe.com.pl, 22 751 41 12

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

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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Dodatkowe usługi:
Udostępniamy również adres siedziby dla nowych podmiotów (wirtualne biuro)
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JAZDA NA SUWAK
Poranny, poniedziałkowy korek do
Warszawy to test. Sprawdzamy tu naszą cierpliwość, życzliwość i empatię
wobec innych kierowców. Nie każdy
i nie zawsze zdaje go na piątkę. Czasem
nawet słabą trójkę trudno postawić.
A wystarczyłoby, żebyśmy wykorzystywali znane i sprawdzone sposoby na
upłynnienie jazdy.
Zbyt późno ruszamy spod świateł,
na skrzyżowania (np. Kolejowej i Brukowej) wjeżdżamy na żółtym świetle
i w efekcie blokujemy pas samochodom, dla których zapaliło się zielone.
Telefon w ręku to niezbędny towarzysz
jazdy. Rozmawiamy, sprawdzamy facebooka, wysyłamy smsy, w efekcie czego
nie skupiamy się na jeździe i płynności, jesteśmy rozkojarzeni. Dodatkowo
nazbyt często używamy klaksonu jako
sposobu „komunikacji” z innymi kierującymi.
Niechętnie też wpuszczamy inne pojazdy przed własny, szczególnie w przypadku zwężenia czy kończącego się pasa.
A w takim przypadku świetnie sprawdza
się jazda na tzw. suwak. Ma ona jednak
sens tylko wtedy, kiedy wszyscy stosujemy prawidłowo jej zasady.
Czyli?
– Jeśli kierujesz pojazdem jadącym
prawym, kończącym się pasem jezdni,

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI

dojedź do samego końca i sygnalizuj
chęć zmiany. Poczekaj aż kierowcy jadący przed tobą zmienią pas. Nie próbuj wjeżdżać na sąsiedni pas wcześniej,
nawet jeśli widzisz wolne miejsce, bo
to opóźnia ruch kierowcom jadącym za
tobą.
– Jeżeli jesteś na lewym pasie, wpuszczasz jeden samochód z pasa, który się
kończy i robisz to dopiero przy końcu
tego pasa, nie wcześniej. Zachowaj też
odpowiedni odstęp od pojazdu wpuszczonego, by nie współtworzyć korka.
Taki sposób jazdy zmniejsza agresję
kierowców, ale przede wszystkim powoduje upłynnienie ruchu na zwężanej
jezdni. Bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali i serdeczni, także w poniedziałkowym korku.
Sylwia Maksim-Wójcicka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach wraz z Centrum Kultury
organizuje integracyjny bal karnawałowy dla dzieci w wieku od
4 do 12 lat, które lubią Walta Disneya i inne bajki. To bal dla małych mieszkańców z terenu Gminy Łomianki zarówno z niepełnosprawnością, jak i pełnosprawnych. W programie imprezy animacje,
zabawa taneczna, malowanie twarzy, zwierzaki z balonów, słodki
poczęstunek, konkursy z nagrodami.
Bal odbędzie się 16.02.2019 r. w Centrum Kultury w Łomiankach w godzinach 14-16.
Zapisy do dnia 11.02.2019 r. pod numerem 22 751 90 57.
Udział w imprezie jest bezpłatny.

ROZWÓD W RODZINIE

Dla osób będących w sytuacji okołorozwodowej 20.02.2019 r.
o godz. 12.00-13.30 organizowane jest spotkanie pt. „Rozwód
w rodzinie”. Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Rozpad związku przeżywają nie tylko współmałżonkowie, ale
również ich dzieci.
Zdarza się, że rozwód jest trudniejszym przeżyciem dla dzieci niż
dla rodziców. Podejmując decyzję o rozwodzie, rodzice muszą być
świadomi, że jednym z najważniejszych zadań, które przed nimi
stanie, jest wspieranie dziecka w jego przeżywaniu tej sytuacji.
Spotkanie poprowadzą: psycholog Magdalena Kłobukowska oraz
psycholog Iwona Michalska-Cielniak.
Zapisy pod numerem telefonu: 22 7327085
Spotkanie odbędzie się w Dziale Wsparcia Dziecka i Rodziny
przy Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, Łomianki.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

POLUB ŁOMIANKI www.facebook.com/lomianki.info
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iDea TAXI
Łomianki

601 06 87 87
6
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OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

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

REKLAMA

SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168

STUDIO GRAFICZNE

USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY
REKLAMA

PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
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HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
woda, kanalizacja, serwis – 502-625-400
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja pisemna – tel. 513-123-894
REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE, cyklinowanie,
układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów.
Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
HYDRAULIKA – instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne i gazowe – tel. 602-282-757
ŻYWICE – balkon, taras, garaż, dom, piwnica.
Gwarancja – tel. 513-123-894
GLAZURA, terakota, przeróbki hydrauliczne – tel.
604-403-682
HydroAqua, kompleksowe usługi hydrauliczne, wymiana piecy gazowych, uprawnienia
gazowe, tel. 501-064-624
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe, garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. Iniekcje... itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja.
Tel. 789-262-387
DACHOWE NAPRAWY, uszczelnienia, likwidacja
przecieków, gwarancja. Tel. 517-673-324
Ocieplenia budynków, mycie, układanie płytek, gipsowanie, malowanie poddasza, mycie
kostki – tel. 503-155-750
INNE
PIANINO NIEUŻYWANE, CZARNE Z LEGNICY,
tel. 602-712-948 – SPRZEDAM
Drewno z rozbiórki oddam za darmo, 510-770-765
Stroje okolicznościowe i karnawałowe – dorośli, dzieci – wyprzedaż – tel. 692-965-177
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504-235-266
STOMATOLODZY, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751-73-05, kom. 600-886-799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751-50-34, 607-07-39-29
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe,
22 751-88-74
DENTYSTA, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602-346-955
DERMATOLAG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel. 501-124-416
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
NIERUCHOMOŚCI
Pokój 2-osobowy + kuchnia i łazienka do wynajęcia – tel. 501-898-210/516-335-031
Sprzedam działkę w Łomiankach centralnych 561 m2 – tel. 507-285-826
Lokal 16 m2 z zapleczem socjalnym przy gabineie
kosmetycznym w centrum Łomianek wynajmę,
tel. 607-612-741
Sprzedam dom w Stróżewie, działka 1408 m2
oraz działki budowlane 1309 m2, tel. 505490-561
Sprzedam dom w Łomiankach centralnych
– tel. 507-285-826
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
USŁUGI
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
Glazura, terakota, remonty, solidnie – 602-670-035
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ELŻBIETA
PODOLSKA
Specjalistka od przełamywania
barier językowych. Pasjonatka
nauczania, motywowania
i pracy z ludźmi.

Nauka
angielskiego:
indywidualnie
w małych grupach
dla firm

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

www.elzbietapodolska.pl
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