SPORTOWA Dabrowa
ZAPRASZAMY NA

Festyn Sportowy dla CAŁYCH Łomianek

sobota, 7 czerwca, godz. 13.00
Lemon Tree

Łomianki ul. Zachodnia 38
www.lemondabrowa.pl

www.facebook.com/restauracjalemontree

Drodzy Sąsiedzi,
Łomianki to miasto ludzi aktywnych, poszukujących
życia z biglem, ale również takich, którzy potrafią
atrakcje organizować. My w Dąbrowie Zachodniej
doceniamy takie podejście do życia i chcemy to
pokazać. Zapraszamy sąsiadów ze wszystkich
zakątków naszej gminy na spotkanie z dynamizmem
i energią. Zapoznacie się Państwo z bogatą
ofertą sportową i rekreacyjną Łomianek. Podczas
sobotniego popołudnia 7 czerwca każdy znajdzie
coś dla siebie. W jednym miejscu będzie można
porównać różne propozycje, porozmawiać
z trenerami i organizatorami, zapytać o szczegóły.
Szczerze byliśmy zaskoczeni, kiedy przygotowując Piknik
zorientowaliśmy się, jak wiele okazji do prowadzenia aktywnego
sportowo życia stwarzają miejscowe, łomiankowskie inicjatywy.
Wyjątkową atrakcją tego dnia będzie bieg masowy o puchar…
owoców. Jego trasę zaplanowaliśmy tak, by prowadziła przez
malownicze, puszczańskie ścieżki naszego osiedla – Dąbrowy
Zachodniej.
Imprezę zorganizowaliśmy bazując na sąsiedzkiej pracy, bez
państwowych pieniędzy i poparcia urzędów. Dlatego gwarantujemy luz
i bezpretensjonalność. Będziemy szczęśliwi, jeśli uznacie Państwo,
że spędziliście czas sympatycznie i z pożytkiem dla siebie!

Zapraszamy!
Witold Gawda i cały Zarząd Osiedla

FIRMY
GIMAT Łomianki
ul. Chopina 10 E, 05-092 Łomianki
www.e-fajerwerki.pl

Organizator biegu

tel. 691-353-000

ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 692-519-106, www.pslk.org

Firma GIMAT organizuje małe i duże pokazy fajerwerków. Jest to niepowtarzalna atrakcja podczas każdej imprezy. Wykonujemy klasyczne pokazy
sztucznych ogni na zewnątrz, a także przygotowujemy aranżacje pirotechniki wewnętrznej. Do każdego pokazu układamy indywidualny scenariusz.
W swojej ofercie posiadamy również zestawy samoobsługowe. Nasze produkty można kupić zarówno klasycznie w sklepie w Łomiankach jak również przez internet. GIMAT to gwarancja niezapomnianych wrażeń, pełnej
gamy kolorów i bezpieczeństwa widzów. Zapraszamy www.e-fajerwerki.pl

Szermierka historyczna

Dodatkowe działalności ﬁrmy GIMAT:

Niezrzeszona grupa szermierzy z Łomianek i okolic

organizacja sportowych sekcji łuczniczych w powiecie WarszawskimZachodnim
organizacja pokazów sztucznych ogni i zestawów pirotechnicznych do
samodzielnej obsługi
organizacja Biegu w Łomiankach
produkcja cięciw do łuków i kuszy oraz strzał łuczniczych i bełtów

ul. Jeziorna 1a,
05-092 Łomianki
www.tenislomianki.pl

604-430 394
Korty tenisowe, Nauka, Funny Judo, Joga,
Pilates, urodziny dla dzieci

Szukasz miejsca, gdzie mógłbyś: wynająć kort? nauczyć się grać w tenisa?
poćwiczyć zumbę? potrenować aikido? rozciągnąć się na jodze? zapisać przedszkolaka na funny judo? przyjść z maluchem na zajęcia do Klubu Mam?
A może po prostu chcesz odpocząć, wypić dobrą kawę, poczytać gazetę, skorzystać z wi-ﬁ podczas gdy Twoje dziecko poskacze na trampolinie?
Nasz klub to nie tylko całoroczne korty tenisowe, czy przestronny budynek klubowy z salą do ćwiczeń, klubową kawiarenką z kominkiem, ale i ogromny zielony teren w sercu Łomianek, gdzie możesz po prostu pobujać się na hamaku.
Zapraszamy na różne rodzaje zajęć: dla najmłodszych: Tenis (4+), Funny Judo (4+),
Taniec (4+), Baby Gym (< 4lat); dla dzieci i młodzieży: Tenis, Aikido, Ken-jitsu,
Shaolin-Kempo, Taniec; dla dorosłych: Tenis, Aikido, Ken-jitsu, Zumba, Joga, Pilates,
Fitness
Organizujemy też dowóz na zajęcia w trakcie roku szkolnego.

Szkolenia, organizacja imprez, organizacja zawodów

tel. 601-812-388
Nauka władania polską szablą XVII w., pokazy.
Fundacja Promocji rekreacji „KIM”
ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki
e-mail: info@fundacjakim.pl

www.fundacjakim.pl
tel. 602-399-238
Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” jest organizacją pożytku publicznego.
Działa od 2006 r.
Fundacja organizuje:
warsztaty szkutnicze z budowy kajaków i kanadyjek,
tematyczne spływy kajakowe o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym i turystycznym,
treningi oraz rajdy nordic walking,
szkółkę kajakową dla dorosłych i rodziców z dziećmi,
zawody kajakowe,
zajęcia dla szkół poświęcone historii kajakarstwa,
projekty interdyscyplinarne łączące rekreację ruchową z promocją
kultury i dziedzictwa narodowego,
projekty skierowane do seniorów,
projekty z zakresu edukacji przyrodniczej,
projekty integracyjne i skierowane do osób niepełnosprawnych.

ul. Chopina 10 E, 05-092 Łomianki
tel. 691-353-000, www.facebook.com/lucznictwolomianki

Sekcja łucznictwa sportowego.
Szkolimy dzieci, młodzież i osoby dorosłe w zakresie
podstawowej techniki strzelania z łuku
Sekcja łucznictwa sportowego w Łomiankach powstała w 2013 r. z inicjatywy Grzegorza Targońskiego, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Sydney.
Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe. W 2014 r. otrzymaliśmy wsparcie z Gminy Łomianki, która ufundowała nam dwie godziny treningowe zajęć w tygodniu (środa i piątek 16.00-17.00). Zajęcia w ramach programu
„I Ty zostań Robinn Hood’em” prowadzone są przy Orliku na ul. Wiślanej 69.
Zajęcia dodatkowe naszej sekcji odbywają się w niedzielę o godzinie 17.00
w ICDS. Serdecznie zapraszamy.
Szczegóły: www.facebook.com/lucznictwolomianki

Pierwsza Łomiankowska Szkoła Podwodna
tel. 53 53 53 412
www.nurkowalnia.pl
Kursy nurkowania, wyjazdy

FIRMY
Nastula Club
ul. Kolejowa 70 /róg Wiślanej
05-092 Łomianki
tel. 22 468 85 85, 530 400 011

OKAMI K.S., ul. Jeziorna 1a, Łomianki
Tel. 604-882-527
www.okamijudo.pl
Zającie judo dla dzieci.

www.nastula.pl

W Łomiankach, Dziekanowie i Warszawie

nastulaclub@nastula.pl
W ofercie:

siłownia złożona z trzech wydzielonych stref: cardio, wolne ciężary,
sala ćwiczeń. Nowoczesny
sprzęt ﬁrm Precor, Life Fitness Hammer Strength oraz Matrix
Cross Extreme (trening funkcjonalny)
Sporty walki: dla dzieci: judo, młodzież i dorośli: MMA, Kick-boxing,
Boks, Krav Maga
Fitness: TBC, ABT, Speedball, Zdrowy kręgosłup, Kettlebell, Fitball,
Aerobox, Fat Burning Step, Płaski brzuch, Aktywna mama, Indoor Cycling,
ZUMBA
Rollmasaż
Sauna damska oraz męska, łazienki z prysznicami

Centrum Tańca Swing
ul. Równoległa 22a, 05-092 Łomianki
tel. 22 /424 67 65
604-534-990, 602-705-793

www.swing.com.pl

Taniec towarzyski, stepowanie, taniec nowoczesny,
ladies latino, kursy dla ﬁrm, cheerleaderki
Szkoła tańca założona w 1989 r. przez Iwonę i Włodzimierza Cioków. W roku
2013 świętowaliśmy dziesięciolecie działalności Centrum Tańca Swing
w Łomiankach!
W Swingu można nauczyć się wielu technik tanecznych: baletu, hip hopu,
tańca współczesnego, stepowania ale „specjalnością zakładu” jest taniec towarzyski. Walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep
oraz tańce latynoamerykańskie takie
jak samba, cha cha, rumba, pasodoble,
jive, wszystkich tych tańców można nauczyć się w Swingu. Dla własnej przyjemności lub dla uczestnictwa w rywalizacji sportowej, bo gdy para będzie już
trochę bardziej zaawansowana, dajemy
możliwość uczestniczenia w turniejach
tańca.
CT Swing jest organizatorem wszystkich
turniejów tańca w Łomiankach i uczestniczy w wielu wydarzeniach kulturalnosportowych w Łomiankach.

Klub spotowy OKAMI K.S. to klub z tradycjami. Założony w 2001 r. przez medalistę olimpijskiego w judo: Antoniego Zajkowskiego. Treningiem judo zajmujemy się od 15-stu lat, prowadzimy
grupy w SP nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach, SP im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie
Leśnym, SP nr 77 na Młocinach, SP nr 92 na Żoliborzu oraz na hali Lech Kort na Bemowie.
Wykwaliﬁkowani trenerzy – dawniejsi zawodnicy kadry polski z międzynarodowymi sukcesami.
Propagujemy wśród dzieci świadomość potrzeby dbania o prawidłowy rozwój ﬁzyczny.
W ofercie posiadamy zajęcia w formie funny judo (SP kl.0 i I) oraz judo (SP kl. II i starsi).

Treningi składają się z: zabawy (ogólny rozwój sprawności), elementów judo (uczymy podstawowych technik tj.: pady, trzymania, rzuty) oraz gimnastyki sportowej.
Nauczanie dzieci jest naszą pasją, a ponadto kontynuujemy tradycję rodzinną. Wojciech Zajkowski to syn Antoniego Zajkowskiego v-ce mistrza olimpijskiego z Monachium 1972 r. – pierwszego
polskiego medalisty na tak ważnej imprezie i aktualnie prezesa naszego klubu. Grażyna Zajkowska
(zd. Jarzębowska), Agnieszka Chodzeń (zd. Pająk) to zawodniczki
z jednego grochowskiego klubu Orzeł Warszawa, które razem trenowały, zdobywały medale w judo i w zapasach w stylu wolnym,
a teraz prowadzą wspólnie klub i od lat rozpowszechniają judo
jako dyscyplinę, która najwszechstronniej rozwija dzieci w sferze
ﬁzycznej jak i psychicznej. Do trzona klubu dołaczyli także wykwaliﬁkowani trenerzy, absolweci szkół wyższych tj.: Ireneusz Łukowski, Paulina Łęzak oraz Piotr Kucharski. Każdy z trenerów posiada
minimum 1 dan, czyli czarny pas.

Galeria i Dom Tańca Kokko Art
ul. Pancerz 6, 05-092 Łomianki, tel. 502-718-702 Paulina Tyburska
www.kokkoart.pl, www.facebook.com/kokkoart
Klub Kokko Art powstał jako przestrzeń do spotkań dla ludzi poszukujących,
wrażliwych i kreatywnych. Naszą misją jest pogłębianie umiejętności osobistych, wzbogacających nasze życie i związki z innymi ludźmi a także zaoferowanie takich zajęć, które pozwolą odnaleźć harmonię w naszym życiu
wewnętrznym i zewnętrznym.
W ofercie poza licznymi rodzajami tańca, nauką malarstwa czy edukacją ﬁlmową mamy różnorodne formy ćwiczeń: zdrowy kręgosłup z elementami
stretchingu dla wszystkich, również dla seniorów zdrowy kręgosłup/płaski
brzuch dla tych, którzy chcą wzmocnić mięśnie, kondycję i być w lepszej formie
chińskie ćwiczenia qigong – oparte na pracy z energią. Qigong to unikalna
metoda łącząca ruchy, oddychanie i koncentrację. Przeciwdziała chorobom,
pomaga ludziom odzyskać utracone zdrowie i przedłużyć życie.
Na www.kokkoart.pl znajdziecie Państwo wszystkie szczegóły, warto też
zapisać się na newsletter.

Serdecznie zapraszamy sąsiadów z ROWERAMI!
Na miejscu będzie możliwość dokonania błyskawicznego
przeglądu Państwa sprzętu lub umówienia się na grubszą
robotę. Obecny będzie renomowany Serwis Twojego Roweru!

tel. 790 307 999

BIEG W ŁOMIANKACH
o puchar owoców z bitą śmietaną

7.06.2014

Start godz. 9.00

Parking leśny na zakręcie Wiślanej
(przy tzw. dawniej „płytach”)

Dzieci – 1 km

(6-13 lat)

Dorośli – 6 km
Biuro Zawodów:

ul. Chopina 10e, Łomianki
tel. 691-353-000
biuro@gimat.pl

900
1000
1100
1215
1230
1300
1300
1700

– Otwarcie biura zawodów i rejestracja uczestników
– Bieg na 1 km (dzieci 6-13 lat)
– Bieg na 6 km (osoby dorosłe oraz osoby powyżej 13 roku
życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych)
– Zamknięcie trasy biegowej
– Dekoracja zwycięzców – Restauracja Lemon Tree
– Posiłek regeneracyjny dla uczestników biegu
– Piknik sportowy w Restauracji Lemon Tree
– Wieczorek taneczny

ZAPRASZAMY

BIEG NA TERENIE
KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
WWW.FACEBOOK.COM/BIEGWLOMIANKACH
SPONSORZY:

www.lemondabrowa.pl

