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NA MIEJSCA! GOTOWI?

START!

Pierwszego września najmłodsi wystartowali wraz z pierwszym dzwonkiem. Koniec
lenistwa, spędzania beztrosko dni, przed uczniami kolejny rok zmagań o wiedzę i dobre oceny
z nagrodą w postaci świadectwa na koniec roku szkolnego oraz kolejnych wakacji. Ale zanim
to nastąpi aż 10 długich miesięcy nauki przed nimi. WSZYSTKIM UCZNIOM żYCZYMY Powodzenia!

W drugiej połowie września kandydaci skupieni wokół komitetów wyborczych wystartują
z kampanią do wyborów samorządowych, które odbędą się już za niecałe trzy miesiące
– w listopadzie 2014 roku. Będą starli się zdobyć nasze zaufanie, nasze serca i umysły.
Oby te starania odbywały się w atmosferze merytorycznych dyskusji, a kandydaci, których
zwolennicy dali się już poznać jako propagatorzy agresywnej, nieczystej kampanii zmienili
sposób działań. Oby potrafili mówić językiem demokracji...

Ceramiczny
sposób
na życie
Kolejne spotkanie z ludźmi,
którzy postanowili połączyć pasję
ze sposobem na nowe
życie zawodowe, odmienne
od dotychczasowego...
str. 3

Dopiero Okrągły Stół
spowodował wybuch
nadziei, że może jest
szansa na zmianę...

4 czerwca 1989 roku
str. 7
w ŁOMIANKACH

FIT MAMA

Jeśli połączymy ćwiczenia
z rozsądną dietą – sukces mamy
gwarantowany...
str. 8

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW I WSZYSTKICH KANDYDATÓW....

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY WWW.WYBORY2014.LOMIANKI.INFO

Bieganie, chwilowa moda czy sposób na życie

Dowiedz się, przyłączając się do Łomiankowskiej GRUPy BIEgowej www.facebook.com/biegwlomiankach
Bieganie staje się coraz bardziej popularne,
informacje o tym jak biegać, gdzie biegać,
w co sie ubrać, co jeść, co pić... pojawiają
się w prasie, na portalach informacyjnych
i społecznościowych. Biegaczy przybywa, widać ich także na ulicach Łomianek,
głównie wieczorami, a mijające lato sprzyjało wieczornym biegom.
Dla jednych bieganie jest modą, chwilowym kaprysem, inni zaczęli biegać by

gnie się uzyskiwać coraz lepszy czas, startować w zawodach, mierzyć się z innymi.
W poprzednim numerze gazety Łomianki.
INFO pisaliśmy o zawiązaniu się lokalnej
grupy pasjonatów biegania, którą nazwano Łomiankowską Grupą Biegową. Grupa,

Niektórzy trenowali również na wakacjach

Małgorzata: Dlaczego biegam? Chciałam zrobić coś dobre- Niewątpliwie jest to sport,
go dla swojego ciała. I to się udalo :) A przy okazji zrobiłam który uprawiać może niemal
dużo więcej dla swojej duszy, bo z każdym kilometrem po- każdy i widać to na różnych
znaję siebie na nowo, na granicy swoich możliwości dowia- zawodach biegowych, gdzie
duję się, że jednak mogę więcej, dalej, lepiej. Nie tylko biec. spotkać można ludzi w każŻyć. Kilometry pod stopami uzależniają, ale jest to jedyne dym wieku, od dwudziestoznane mi uzależnienie korzystne dla człowieka :) Polecam! po siedemdziesięciolatków.
zrzucić zbędne kilogramy, jeszcze inni dla Do biegania nie potrzeba zbyt wiele, wyzdrowia. Ale nawet jeśli ktoś biega bo chce godne buty i najlepiej tzw. oddychający
być modny, jest to pozytywna, zdrowa strój wystarczą. Oczywiście istnieje na
moda, która kto wie, może z czasem wcią- rynku cała masa biegowych gadżetów, ale
gnąć na dobre.
można się bez nich obejść w zupełności.
Z czasem bieganie wciąga coraz bardziej. Gdy pokonuje się
kolejne własne granice i słabości
oraz odległości, które wcześniej
wydawały się niepokonywalne
wzrasta apetyt na więcej. Pra-

Pamiątkowe zdjęcie tuż przed wspólnym treningiem

MIESIĘCZNIK

Kamila: Co mnie kręci w bieganiu? Najczęściej endorfinowy haj. Także towarzystwo,
jeśli biegam z miłą osobą. Bądź moim
psem. Do tego widzę efekty biegania –
mogę jeść ile chcę i nie tyć. A to duży plus.
Uwielbiam biegać rano, gdy miasto jeszcze
śpi. Kampinos o 6-7 rano jest cudowny. Wał
wiślany... Biegam, bo kocham.

Marta Arbatowska z pamiątkową statuetką

im. Janusza Kusocińskiego. Wzięło w nim
udział m.in. sześciu członków Łomiankowskiej Grupy Biegowej: Piotr, Marta,
Mariusz, Krzysztof, Grzegorz i Zosia. Marta
w zmiennym składzie, w każdy wakacyjny zajęła trzecie miejsce w kategorii kobiet
poniedziałek spotykała się i biegała razem z Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
(pod gwiazdami oraz w deszczu i burzy, jak Gratulacje!
wypadło) i choć lato powoli dobiega końca, Biegacze z grupy biegowej mają wiele
a pogoda coraz bardziej "podkocykowa" planów startowych na ten rok. W jednym
ma zamiar spotykać się nadal. Grzegorz: Pasja biegania przyszła w sposób nieoczekiwany.
Mimo deszczu, mimo chło- Szukając sposobu na bóle kręgosłupa, chcąc odchudzić swodu. Każda nowa osoba, która jego psa oraz dla głębszego oddechu i likwidacji „męskiego,
zechce się do tych spotkań przedniego zderzaka" 24 listopada 2013 r. o 5 rano wyszedołączyć będzie mile widziana dłem na ścieżki Łomianek Dolnych. Później największym
motorem napędzającym moje bieganie okazała się moja
i serdecznie zapraszana.
Ostatnio, 24 sierpnia, odbył suczka Pola, która co rano ściąga ze mnie kołdrę i prosi o biesię 4. Półmaraton Powiatu gowy spacer. Mam miękkie serce i nie mogę odmówić mojej
Warszawskiego Zachodniego pupilce, więc wychodzę i biegnę... Ona to kocha i ja też.
z biegów – Biegu Czterech Generałów orMarta: Bieganie to przede wszystkim doskonała szkoła dla charakteru: treningi
ganizowanym 21 września w Modlinie –
uczą systematyczności i wytrwałości, a każde zawody pokazują, jak ważna jest
aż 10 osób weźmie udział pod wspólną narealna ocena swoich możliwości i dążenie do wyznaczonego celu – czy to będzie
podium w kategorii czy nowy rekord życiowy. Jestem długodystansowcem i moje
zwą Łomiankowskiej Grupy Biegowej.
maratony (jedyne 42 km 195 m) pokazują mi, że nie ma nic na skróty, kryzysy trzeSport to zdrowie, więc do biegu gotowi,
ba po prostu przebiec, ból da się wytrzymać, a każda linia mety to zwycięstwo.
start! //am.
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Ceramiczny

sposób na życie
Sylwia Maksim-Wójcicka: Czy jest wam
pisany sukces?
Borys Soczewiński: (śmiech) Zaczynaliśmy w garażu. A jak powszechnie wiadomo, wszyscy milionerzy kiedyś zaczynali
w garażu, więc chyba jesteśmy na dobrej
drodze. A na poważnie, dajemy sobie
dwa lata na zbudowanie marki.
SMW: Kim jesteście i dlaczego zaczęliście zajmować się ceramiką?
BS: Skończyliśmy grafikę i architekturę
krajobrazu, po studiach pracowaliśmy
w korporacjach. Krzysztof był księgowym,
ja specjalistą od ubezpieczeń. I tak wyglądało nasze życie aż do tego roku, kiedy
postanowiliśmy wszystko zmienić. Moja
przygoda z ceramiką zaczęła się jeszcze
w trakcie studiów. Natomiast mój wspólnik
zachwycił się wyrobami z gliny, szczególnie bogato zdobionymi płytkami azulejo,
podczas podróży po Portugalii. I tak to się
zaczęło. Właściwie z dnia na dzień zrezygnowaliśmy z dotychczasowego zajęcia.
SMW: Czyli zrzuciliście z własnej woli
„złote kajdany” korporacyjnej stabilnej
pracy, z pewną pensją, urlopami, przywilejami?
BS: Dajemy sobie czas na sprawdzenie
czy ten biznes ma sens. Na razie rozwijamy się, bazujemy na realizacji zamówień. Z powodu ograniczenia miejsca
i czasochłonności produkcji, która jest
w 100% ręczna, nie prowadzimy sklepu,
do którego można przyjść i kupić sobie np. 2 metry pomarańczowych kafli.
Wszystko co robimy jest wcześniej dobrane do potrzeb zgłaszającego się klienta.
Np. ostatnio zdobyliśmy duże zamówienie na produkcję kafli dla firmy developerskiej budującej osiedle w Warszawie.

Zgłaszają się do nas też osoby prywatne
z całej Polski.
SMW: Manufaktura jest zlokalizowana
na wsi, właściwie z ulicy nic nie widać.
Nie reklamujecie się poprzez np. banery wieszane na płotach. Poza tym koszt
waszych kafli jest wysoki. Jak zatem
zdołaliście przyciągnąć pierwszych poważnych klientów?
BS: Działamy głównie poprzez stronę internetową i Facebook. Plany mamy szerokie, od stałej prezentacji oferty na ul.
Bartyckiej w Warszawie aż po założenie
zagranicznego przedstawicielstwa w Belgii. Zauważyliśmy, że od momentu powstania strony w internecie wzbudzamy
coraz większe zainteresowanie.
SMW: W zasadzie to nic dziwnego, wasze kafle są piękne. Kolorystyka, wzory,
motywy – skąd czerpiecie pomysły?
BS: Najważniejsza jest kreatywność, której
wcześniej nie mogliśmy wykorzystać. To
ona podpowiada nam nowe kształty czy
receptury na szkliwa. Np. te turkusowe łuski smoka, albo szmaragdowe wachlarze,
czy mauretańska mozaika z gwiazd i krzyży. Sami opracowujemy techniki dekorowania kafli, wyciskania kształtów, czerpiemy też z natury i z najlepszych, wielowiekowych wzorów. Staramy się również
odtwarzać stare, niedostępne już wzory.
Tutaj mamy np. przedwojenne niemieckie kafle piecowe, już nie wytwarzane,
które nasza klientka chciałaby wykorzystać w swoim domu. Eksperymentujemy
więc z barwnikami i metodami pokrycia
szkliwem. Oprócz kafli wytwarzamy ozdoby świąteczne, zawieszki na choinki, robiliśmy nawet lampy i umywalki. Wszystko
zależy od pomysłu i wyobraźni.
SMW: Jak się produkuje kafle?
BS: To jest niekończąca się
przygoda i wieczny eksperyment. Mówi się, że ceramik
poznaje arkana swojego zawodu przez całe życie. My
dopiero wchodzimy w ten
świat. Nasze kafle są unikalne, ręcznie formowane i wypalane w temperaturze 1200
stopni. Tworzymy je z masy
kaflarskiej i poddajemy procesowi powolnego suszenia.
Trwa to nawet do dwóch ty-

O Manufakturze Ceramiki Dekor Kafle dowiedziałam się, jak to bywa
w takich sytuacjach, przypadkiem. Zainteresował mnie sposób prezentacji wytwarzanych kafli i fantazja, z jaką właściciele podchodzą do promocji swoich produktów. Hasła takie jak: arabeska, róża
wiatrów, mandala, smocze łuski, heksany, niebanalne wzory i kolory, oraz ręczna produkcja zaintrygowały na tyle, że postanowiłam
wybrać się do Nowych Grochali w gminie Leoncin i porozmawiać
z współwłaścicielem Manufaktury, Borysem Soczewińskim.
Było to kolejne, po Manufakturze Czekolady (rozmowa w Łomianki.info nr 6/2013), spotkanie z ludźmi, którzy postanowili połączyć
pasję ze sposobem na nowe życie zawodowe, odmienne od dotychczasowego. W obu przypadkach wydaje się, że moi rozmówcy
znaleźli swój cel.
godni. To bardzo ważny element, bo od
niego zależy, czy kafel nie zdeformuje
się w trakcie kolejnych etapów obróbki.
Następnie wysuszone kafle są wypalane
przez kilkanaście godzin w piecu na tzw.
biskwit. Nasz pierwszy piec zrobiliśmy
sami, a drugi jest już profesjonalnym piecem do wypału. Po wystudzeniu na kafle
nakładamy pędzelkiem szkliwo i ponownie wypalamy. Każda z tak przygotowanych i poszkliwonych płytek dopiero po
wyjęciu z pieca odkrywa swoje własne
subtelne niuanse.
SMW: Nakład pracy i czasu, jaki trzeba
poświęcić każdemu kaflowi tłumaczy
nie najniższą cenę?
BS: Trzeba mieć świadomość, że to nie
jest produkcja fabryczna. Każdy kafel jest
zrobiony ręcznie, ukształtowany, pomalowany, włożony do pieca. Szacujemy,
że na wyprodukowanie kafla potrzeba
około 3 tygodni. Potrzebna jest cierpliwość zarówno po naszej stronie podczas
produkcji, jak i po stronie klientów oczekujących na zamówienie.
SMW: Podobno praca z gliną przynosi
efekty terapeutyczne, rozwija sprawność manualną, wyobraźnię, ćwiczy
koncentrację i umiejętność planowania
przestrzennego. Oprócz produkcji kafli
prowadzicie również w manufakturze
warsztaty dla osób chętnych.
BS: Organizujemy warsztaty dla wszystkich chętnych, podczas których można
sobie ulepić to, co się komu podoba, wykorzystując wszystkie materiały dostępne
w manufakturze, łącznie ze szkliwieniem
i wypałem w naszych piecach. Przyjeżdżają do nas dzieci i dorośli, planujemy
też nawiązać kontakty z uniwersytetami
trzeciego wieku. Glina zachwyca i przyciąga, wyzwala pozytywne emocje, trenuje wyobraźnię. My to sprawdziliśmy na
sobie i zachęcamy do zabawy innych.
SMW: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Sylwia Maksim-Wójcicka
Foto: Aleksandra Moraczewska

Manufaktura Ceramiczna
Dekor Kafle
Nowe Grochale 19c,
05-155 Leoncin
www.dekor-kafle.pl
www.facebook.com/DekorKafle
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Chcę wybrać
dobrego burmistrza
Od lat mieszkam w Łomiankach. Co cztery lata głosuję w wyborach samorządowych. Za każdym razem mam
wrażenie, że nie robię tego jak należy. Wybieram, bardziej domyślając się, niż wiedząc, kim jest ten, na kogo

głosuję. Mam do dyspozycji dużo informacji o urzędującym burmistrzu oraz bardzo niewiele o jego konkurentach. W tym drugim wypadku skazany jestem na propagandowe gazetki i ulotki. Wybieranie na podstawie
deklaracji, obietnic i samooceny kandydata prowadzi
do opłakanych rezultatów.
Chcę znać kwalifikacje kandydatów, ale dużo ważniejsze jest dla mnie wybranie człowieka, który udo-

wodnił, że zależy mu na naszym mieście, a nie tylko na
posadzie. Dlatego chcę wiedzieć co każdy z kandydatów
zrobił dla Łomianek. Czy potrafił to robić tylko wtedy,
gdy mu za to płacono, czy też wykazał się prawdziwym
zaangażowaniem?
Działanie jest dużo lepszym testem niż gadanie. Zmuśmy kandydatów by pokazali co zrobili.
Daniel Wagner

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
Oficjalne decyzje zapadły – 16 LISTOPADA 2014 r. będziemy wybierać swoich nowych przedstawicieli m.in. do Rady Miejskiej w Łomiankach,
Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz nowego Burmistrza Łomianek. Teraz tylko od nas – mieszkańców – zależy na ile się zaangażujmy,
ile poświęcimy czasu, aby poznać nowych kandydatów, aby poznać ludzi, którzy chcą podejmować decyzje w naszym imieniu.
Zapraszamy do korzystania ze specjalnie utworzonej strony internetowej www.wybory2014.lomianki.info.
Tam, już wkrótce znajdziecie spis zarejestrowanych komitetów wyborczych, kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza. Znajdziecie tam również podsumowanie mijającej kadencji – zarówno radnych jak i burmistrza oraz inne informacje niezbędne do podjęcia świadomej
decyzji przy urnie wyborczej.

ZAPAMIETAJ NAJWAŻNIEJSZE DATY

szczegółowe kalendarium na: www.lomianki.info

do dnia 7 września 2014 r.

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
– początek kampanii wyborczej
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

do dnia 7 października 2014 r.

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad
gmin, rad powiatów, sejmików województw

do dnia 17 października 2014 r. – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
do dnia 26 października 2014 r.

– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 27 października 2014 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:
a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
b) g minnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 2 listopada 2014 r.

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru glosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 11 listopada 2014 r.

– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze
względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r.

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 16 listopada 2014 r.

– głosowanie, wybieramy radnych oraz burmistrza (I tura)

w dniu 30 listopada 2014 r.

– głosowanie, wybieramy burmistrza (II tura w sytuacji gdyby, któryś z kandydatów w I turze wyborów nie uzyskał ponad 50% wszystkich
oddanych głosów)

Rozpoczęliśmy organizację Drugiej Debaty Kandydatów na Burmistrza Łomianek!
Po telefonicznej konsultacji odnośnie wolnych terminów, wystosowaliśmy pismo do Dyrekcji Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego, w którym rezerwujemy dwa terminy: 2 listopada 2014 r. (niedziela) – debata przed I turą wyborów samorządowych oraz 23 listopada 2014 r.
(niedziela) – debata przed II turą – jeżeli taka będzie miała miejsce.
Do udziału w Debacie kandydatów na Burmistrza Łomianek 2014 – podobnie jak cztery lata
temu – zostaną zaproszeni WSZYSCY KANDYDACI ubiegający się o urząd Burmistrza Łomianek,
w listopadowych wyborach samorządowych.
ICDS to obiekt, który dzięki warunkom technicznym i wykwalifikowanym pracownikom pozwala z powodzeniem zorganizować publiczne spotkanie, w którym może wziąć udział około
300 osób. Zostało to potwierdzone cztery lata temu podczas Pierwszej Debaty Kandydatów na
Burmistrza Łomianek. (video na portalu www.lomianki.info). Mamy nadzieję, że i tym razem
nikt ani nic nie stanie na przeszkodzie, aby to ważne dla mieszkańców i lokalnej demokracji
wydarzenie mogło się odbyć.
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Jesteś kandydatem? Chcesz skutecznie dotrzeć do wyborców?
napisz na reklama@lomianki.info

KOCH
AM

Terminal, oczekiwanie na premierę,
śniadanie pod urzędem, atak biedronek

ŁOMI

ANKI

... czyli Wakacyjny przegląd wydarzeń kulturalnych

Kultura i NOWE technologie
Miłosz Manasterski, dyrektor Domu Kultury, uroczyście ogłosił, że mimo sezonu
wakacyjnego nasze miasto „tętni życiem
kulturalnym”. Na oficjalnym profilu na Facebooku dyrektor Manasterski skromnie
poinformował, że (pisownia oryginalna)
„to wszystko co dzieje się w Domu Kultury jest głównie zasługą Burmistrza
Łomianek Tomasza Dąbrowskiego oraz
Dyrektora Miłosza Manasterskiego, który
wraz ze swoim zespołem oddaje się pracy
w pełni na rzecz tworzenia kultury”.
Czekając na informację, czy w gabinecie dyrektora jest regał z ukrytym
magnetofonem, który umożliwia pracownikom nagrywanie spontanicznych
uwag i opinii, warto odnotować rewolucyjne posunięcie modernizacyjne. Otóż
– uwaga! uwaga! – w recepcji Domu
Kultury pojawił się zbliżeniowy terminal
firmy Polcard umożliwiający płacenie
za zajęcia kartą. Dyrektor Manasterski
w wydanym z tej okazji specjalnym
oświadczeniu uznał to za „ważny znak
zmian”, przejaw „nowoczesności” i „ot-

Kultura wysoka

masza Dąbrowskiego”. Imprezy cieszą
się dużą popularnością. Jest muzyka,
kiełbaski i piwo. Podczas potańcówki
w Dziekanowie Polskim doszło – jak to
bywa na wiejskiej zabawie – do awantury nie tylko słownej (chyba o podłożu politycznym i z udziałem oficjalnych
przedstawicieli, skoro burmistrz zapowiedział, że „taneczne imprezy będą
kontynuowane, mimo prowokacji, które mogą mieć miejsce”). Ale generalnie
na potańcówkach jest miło, wesoło
i bezpiecznie.

Kultura i kulinaria

Liczni fani Teatru Miejsce z podnieceniem wyczekują na inaugurację nowego sezonu artystycznego. Ostatnią
przedwakacyjną premierą naszego
teatru był „Rajd Rowerowy do Kampinosu pod patronatem Burmistrza Łomianek Tomasza Dąbrowskiego”. Jaką
artystyczną niespodziankę przygotowuje zespół TM na wrzesień? Wśród
autorów prawidłowych odpowiedzi
zostaną rozlosowane nagrody.

Od połowy lipca Łomianki mają
swój tzw. targ śniadaniowy. Nazywa się
„Śniadanie na trawie” (jak słynny obraz
Maneta) i odbywa się co dwa tygodnie,
w niedzielę, pod Urzędem Miasta. Jest
sympatycznie i smacznie. Co prawda
obrazu Maneta nie ma, ale za to po zakupach można obejrzeć zlokalizowaną w tym samym miejscu plenerową
wystawę fotografii przedstawiających
burmistrza Tomasza Dąbrowskiego w
towarzystwie łomiankowskich przedsiębiorców. Otwarcie wystawy było wydarzeniem kulturalnym sierpnia. Wy-

Kultura popularna
wartości na potrzeby mieszkańców”.
Poinformował także, że osobiście składał zamówienie na terminal, a zainspirowały go do tego wyniki ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników
Domu Kultury.
Nawet nie wiemy, że obok Doliny Łomiankowskiej powstaje Dolina Krzemowa.

Kultura handlu
Łomianki w czołówce! Przy ul. Treny
dawny sklep MarcPol przeistoczył się
niespodziewanie (może to skutek niedawnych upałów) w kolejną Biedronkę. Entomologowie (owadoznawcy)
przewidują, że przed zimą także na
MarcPolu w Kiełpinie pojawią się kropki. Dzięki temu w kategorii „zabiedronkowania” znajdziemy się w czołówce krajowej (dotychczas prowadziła
Ostrołęka – 9 Biedronek na ok. 50 tys.
mieszkańców).

W różnych punktach Gminy Łomianki odbywają się tzw. „Potańcówki na dechach pod patronatem burmistrza To-

stawa będzie prezentowana do końca
września. Później zastąpi ją zapewne
ekspozycja zdjęć burmistrza z końmi,
czołgami i rekonstruktorami bitwy pod
Łomiankami.

Ale to nie koniec handlowych nowości – duńska sieć Netto zaczyna już
szukać pracowników do sklepu (1,2
tys. m. kw), który pod koniec roku ma
powstać przy ul. Podleśnej. A w prasie
ogólnopolskiej pokazano projekt dużego Centrum Handlowego „Prochownia Łomianki” (powierzchnia 11,5 tys.
m. kw).
Łomianki zaczynają się mylić z Jankami?
Juliusz Wasilewski

POTAŃCÓWKOWY ODLOT
Potańcówki „pod patronatem burmistrza Tomasza Dąbrowskiego” cieszą się coraz większą popularnością. Jak widać nakład środków i sił przeznaczonych w roku wyborczym na organizacje imprez
przynosi zamierzone efekty.
Na łamach prasy kontrolowanej przez Burmistrza można przeczytać same superlatywy na temat tych – naszym
zdanem też – udanych i potrzebnych imprez.
Jednak nie wszystko, jak się okazuje, jest takie
piękne jak to burmistrz opowiada. Podczas jednej
z potańcówek – zorganizowanej na terenie Szkoły
Podstawowej w Dziekanowie Polskim – doszło do
przykrych incydentów. Ewidentny nadmiar alkoholu,
który jest serwowany podczas imprez, części osób
nie pozwolił zaponować nad własnym „ego”. Jak
informuje Komenda Powiatowa Policji – Policjanci
z Łomianek zostali wezwani na interwencję w związku
z awanturą, jaka wywiązała się podczas imprezy plenerowej w Dziekanowie Polskim. Jak ustalili funkcjonariusze, podczas trwania imprezy doszło do pobicia
kobiety. W trakcie ustalania okoliczności zdarzenia,

policjanci zostali znieważeni przez
innych uczestników zabawy, którzy
następnie przemocą i groźbami pozbawienia życia funkcjonariuszy usiłowali wpłynąć na przeprowadzane
przez nich czynności służbowe związane z zatrzymaniem osób wskazanych jako sprawcy
pobicia. Policjanci przedstawili już zarzuty łącznie sześciu mieszkańcom gminy. [...] Zatrzymani wg. Policji
mieli od 0,25 do 2,3 promila alkoholu w organizmie.
Drugim tego wieczoru – szeroko komentowanym
przez mieszkańców – incydentem była sprzeczka (ponoć
nie tylko werbalna) między wiceburmistrzem a mieszkańcem Gminy. Mówi się o nieporozumieniu na tle politycznym. Informacje na ten temat dotarły również do
Komisariatu Policji w Łomiankach.
O wyjaśnienie powyższego poprosiliśmy patrona
potańcówek – burmistrza Tomasza Dąbrowskiego.
Otrzymaliśmy odpowiedź od Sekretarz Gminy Beaty
Kosiorek Duch o treści: Urząd Miejski w Łomiankach nie
komentuje plotek.

Obecność – jak się okazuje nadmiernej ilości – alkoholu można było zaobserwować także na innych
potańcówkach. Puste butelki witały wschód słońca
następnego dnia.
Tydzień po „sławnej” już potańcówce w Dziekanowie Polskim, mieszkańcy bawili się w Burakowie.
Tym razem bez procentów. Obeszło się bez awantur,
mieszkańcom brak alkoholu nie doskwierał. Jego brak
zauważył jednak Burmistrz Dąbrowski – chyba zapominając o wcześniejszych przykrych wydarzeniach
– mówiąc (co zostało zacytowane na stronie Urzędu
Miejskiego) – Nie możemy dać się zwariować, ponieważ
piwo jest normalną rzeczą. Ludzie dorośli potrafią się
przy nim bawić i gwarantuję Państwu, że na kolejnych
potańcówkach będzie dostępne...
// mm.
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Zajęcia dla Mam i dzieci w Klubie Mam!

Stowarzyszenie Pracownia Łomianki w porozumieniu z Klubem Mam
otrzymało środki na zajęcia dla mam i dzieci z Łomianek.
Dzięki współfinansowaniu otrzymanemu z budżetu Gminy Łomianki, w Domu Kultury oraz w klubie
tenisowym Frajda od września do grudnia 2014
roku odbywać się będą zajęcia prozdrowotne dla
mam z maluchami, oraz zajęcia rozwijające i ruchowe dla dzieci w wieku przedprzedszkolnym.
Za niewielką opłatą mamy będą mogły skorzystać
z gimnastyki dla siebie oraz kreatywnych zajęć
ruchowych i plastyczno-muzycznych dla dzieci
w wieku do 4 lat. We wszystkich zajęciach mamy
biorą udział razem z dziećmi. Na czas zajęć dedykowanych tylko dla mam w Domu Kultury w Łomiankach zorganizowano kolorowy kącik zabaw

dla dzieci tak, aby młode mamy mogły poćwiczyć
lub po prostu porozmawiać mając jednocześnie
malucha przy sobie.
„Ułatwienie dostępu do skorzystania z szerokiej oferty ciekawych zajęć umożliwi młodym mamom integrację społeczną. Symboliczna opłata za karnet na
wszystkie zajęcia zmotywuje do „wyjścia” z domu
i zachowania zdrowej równowagi pomiędzy obowiązkami domowymi a rozwojem osobistym” –
twierdzą mamy z Klubu – animatorki i pomysłodawczynie zajęć.
Celem projektu jest aktywizacja i utrzymanie zaangażowania społecznego kobiet w czasie, gdy

wychowują małe dzieci, zapobieganie wykluczeniu społecznemu przy jednoczesnym promowaniu
wartości rodzinnych i dowartościowanie kobiety
w roli matki. Projekt jest kontynuacją działań realizowanych w 2013 roku przez Klub Mam przy Domu
Kultury w Łomiankach w ramach Grantu unijnego
„Mama, najważniejszy zawód na świecie”.
Więcej informacji i szczegółowy plan zajęć na
stronach Domu Kultury, Stowarzyszenia Pracownia Łomianki www.pracownialomianki.org,
na blogu klubmamlomianki.blogspot.com oraz
na stronie www.kultura.lomianki.pl

Piszemy łomiankowską minipowieść!
Co tu dużo mówić – wakacje dopiero co się skończyły, a akcja już skacze gwałtownie do przodu!
Czytaliście ostatni odcinek Łomiankowskiej Minipowieści? Jeśli nie to zapraszamy na www.piszemy.lomianki.info
Nie pozostawiajcie fabuły, bo się pogubicie... A dzieje się, oj dzieje!
Może przy okazji wpadnie Wam do głowy pomysł na tytuł pierwszej łomiankowskiej minipowieści?
Marek Olkowicz
– Miałyśmy wtedy jakieś sześć lat.
Kiedy Blanka wymawiała „sześć”, Albina poderwała
się gwałtownie ze swojego miejsca, akurat o tyle wcześniej od siostry, ile zajmuje wymówienie słowa „lat”.
Maciek był zdezorientowany, tym bardziej, że niebezpieczeństwo przyszło zza jego pleców. Dwóch
potężnie zbudowanych facetów, w czarnych kurtkach
typu flyers i bejzbolówkach wciśniętych głęboko na
oczy wyciągało umięśnione łapska w stronę dziewczyn. Jeden złapał Blankę, a drugi Albinę dosłownie
wyszarpując je zza stolika, jakby nic nie ważyły.
Bliźniaczki zostały uniesione w górę nad głową redaktora, przy czym Albina (chyba) boleśnie trafiła
go wierzgającą nogą prosto w czubek głowy.
I tak by się to pewnie skończyło, obcy wytargaliby
albinoski z knajpy, a nikt by nawet nie wstał zza stolika, jednak tym razem przy sąsiednim stoliku siedzieli instruktorzy od Nastuli.
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Zanim siostry wyjęte zza stolika zostały po skopaniu
redaktora ustawione na ziemi, czterech niemałych
facetów już wyskoczyło ze swoich miejsc i otoczyło
intruzów.
Ci, zorientowawszy się, że pojawili się gentlemani,
nie wypuścili jednak swoich ofiar. Patrząc spode łba,
jeden z nich zduszonym, nieprzyjemnym głosem
wysyczał – Wypad panowie, nie wasza sprawa, to są
złodziejki...
Nie powinien był niepotrzebnie tracić czasu.
Kravmaga na pokazach wydaje się bardzo szybka.
W tej realnej sytuacji instruktorzy nie byli szybcy. Byli błyskawiczni. Nie musieli się dzielić robotą – wytrenowana intuicja, czy po prostu zgranie.
Wszystko zadziałało, jakby ktoś wcześniej napisał
scenariusz i opracował choreografię.
W praktyce sprowadziło się to do...
RAZ, DWA, TRZY!

Po tej wyliczance, przed każdą
z dziewczyn stał
obrońca od Nastuli, a dwóch
pozostałych podnosiło agresorów za kołnierze
z ziemi. Następnie potężnymi kopami posłało ich
w kierunku drzwi.
– Aua! – w ciszy jaka nastała po tym nagłym incydencie, skarga Maćka zabrzmiała wyjątkowo żałośnie. Ale rozładowała napięcie. Wszyscy świadkowie
zdarzenia, którzy przez ostatnie sekundy wstrzymywali oddech, teraz wypuścili powietrze, razem
z potężnym gruchnięciem śmiechu. A potem rozległy się oklaski...

Ciąg dalszy czytaj
na www.piszemy.lomianki.info

4 czerwca 1989 roku w Łomiankach
W czerwcowym numerze miesięcznika Łomianki.info zwróciliśmy się z apelem do czytelników o przesyłanie opinii, doświadczeń i historii związanych
z wyborami w 1989 r. w Łomiankach. Nasz apel jest nadal aktualny.
Dziś publikujemy pierwszą rozmowę na ten temat, z panią Ewą Cieślińską, która współuczestniczyła w kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Łomiankach przed wyborami 4 czerwca 1989 r. Mamy nadzieję, że w kolejnych numerach przekażemy następne relacje.

ŁOMIANKI.INFO: Jak pani wspomina
przygotowania do 4 czerwca 1989 roku?
Ewa Cieślińska: Działalność opozycyjna w Łomiankach przed 1989 rokiem istniała, ale głównie angażowały się w nią
rodowite rodziny łomiankowskie, tzw.
starzy mieszkańcy żyjący tu od pokoleń. Osiedle Baczyńskiego zaś zasiedliły
na początku lat 80-tych młode rodziny
– między innymi my – często z małymi
dziećmi, w większości dopiero przybyłe
do Łomianek. Ponieważ byliśmy młodzi,
znaleźliśmy się w nowym środowisku,
trudno było na początku rozpoznać,
kto działa w podziemiu. Dopiero powoli, m.in. w trakcie wspólnych pobytów
na podwórku, pilnowania bawiących
się dzieci – relacje sąsiedzkie były bliższe, bardziej bezpośrednie niż obecnie,
podwórka tętniły życiem – poznałam
osoby zaangażowane w działalność
opozycyjną.
Spędzaliśmy dużo czasu na rozmowach, czasem docierały do mnie nielegalne wydawnictwa, gazetki, filmy np.
„Łowca jeleni”, „Przesłuchanie”, które
starałam się dalej rozpowszechniać. Jednak nie byłam w głównym nurcie działań
opozycyjnych.
Dopiero Okrągły Stół spowodował
wybuch nadziei, że może jest szansa na
zmianę i wywołał większe zaangażowanie się w przygotowania do wyborów.
Moja znajoma powiedziała mi wówczas
„chodź z nami, poznasz porządnych ludzi”, no i poszłam.
Zaangażowałam się w ruch wyborczy,
nie byłam nikim ważnym, zajmowałam
się drobnymi pracami, jak wieszanie
plakatów, roznoszenie informacji o spotkaniach.

Ł.I: Jak docieraliście do ludzi z informacją o kandydatach?
EC: W salce przy kościele św. Małgorzaty, tu gdzie teraz jest księgarnia, organizowaliśmy spotkania z kandydatami
Komitetu Obywatelskiego Solidarność,
m.in. z panią Anną Radziwiłł.
Warunki były spartańskie, ale przychodziły tłumy. Atmosfera podczas tych spotkań i w całym okresie przedwyborczym
była radosna, ludzie przestali się bać, ale
też nie atakowali siebie w tak absurdalny
i drastyczny sposób jak teraz.
Poza tym Łomianki były oklejone plakatami z Wałęsą. Oczywiście ani nie było
tak dużo słupów informacyjnych jak
teraz, ani nie mieliśmy aż tylu plakatów,
ale mimo wszystko były one wszędzie
widoczne. Informacja o spotkaniach
przedwyborczych była wieszana na przystankach, ogłaszana w kościele i przekazywana „z ust do ust".
Ł.I: A jak reagowała na wasze działania
druga strona?
EC: To było dosyć śmieszne, bo przez
cały przedwyborczy okres wisiały głównie plakaty Komitetu Obywatelskiego
i dopiero na jakieś dwa dni przed wyborami pojawiły się plakaty drugiej strony,
czyli PZPRu. Były porządne, sztywne,
podklejane na płytach. Bałam się, że nas
zakleją, ale nie – wieszali je tak, aby naszych nie zasłonić.
Ł.I: Wierzyła pani w zwycięstwo?
EC: Czułam niepewność. Nikt nie
wiedział, jak to się skończy, że „oni" naprawdę odpuścili. I bardzo łatwo jest dziś
opowiadać, że wiadomo było jaki będzie
finał. Wówczas czuliśmy inaczej, żyliśmy
w niepewności, bo nadal mieliśmy w pamięci stan wojenny, wydarzenia w Cze-

chosłowacji, baliśmy się
wojsk radzieckich, które
były w Polsce.
Ten czas pomiędzy Okrągłym Stołem a 4 czerwca
też był pełen obaw, które
minęły tak naprawdę dopiero w momencie wyboru Tadeusza Mazowieckiego na premiera.
Ł.I: Jak wyglądał dzień
wyborów, czyli 4 czerwca?
EC: Przede wszystkim
nie było ciszy wyborczej.
Mogliśmy więc do samego końca przekazywać
ludziom informacje. Na
chodnikach, przy wszystkich punktach głosowania
i w ważnych miejscach Łomianek, ustawiliśmy stoliki informacyjne. Pełniłam
rano dyżur niedaleko kościoła, a potem niedaleko
Domu Kultury, oraz obok
Fabryki Wyrobów z Proszków Spiekanych (obecne
Polmo Łomianki).
Cały dzień podchodzili do nas ludzie,
pytali o zasady głosowania, o nazwiska.
Zostaliśmy do tej funkcji wcześniej przygotowani. Z Niespodzianki (kawiarni
na pl. Konstytucji w Warszawie, gdzie
w 1989 r. mieścił się komitet wyborczy Solidarności – przyp. red.) dostaliśmy upoważnienia do prowadzenia agitacji, legitymacje, ulotki i słynne ściągi pokazujące
jak głosować. Przeszliśmy też szkolenie
jak rozmawiać z milicją, co nam wolno,
a czego nie powinniśmy robić. Głównie
chodziło o nasze bezpieczeństwo, bo nie
było wiadomo, jak ówczesna władza zareaguje.
Kiedy ogłoszono wyniki wyborów, poczuliśmy euforię, szczęście zwycięstwa,
jakiego potem już chyba nie zaznałam,
ale też chwilowy przestrach, co teraz będzie, czy nie unieważnią wyborów, czy
nie stanie się coś złego, jak zareagują
przegrani.
Ł.I: Co z tamtego czasu uznaje Pani za
najważniejsze, warte zapamiętania?
EC: Przede wszystkim atmosfera radości, nadziei, pewność, że mamy rację.
Ludzie uśmiechali się do siebie, do wyborów poszły tłumy, może nie wszyscy
– frekwencja ogólnopolska wyniosła ok.
62%, ale w Łomiankach była wyższa –
lecz większość.

Ł.I: Potem przyszło zbiorowe rozczarowanie?
EC: Nigdy tak nie uważałam i na tego
typu retorykę jestem odporna. Nie jest
możliwe, żeby nagle przeskoczyć sto lat,
naprawić wszystko od razu.
Poza tym nie jest tak, jak niektórzy usiłują nam wmówić, że wszystko jest źle.
W Łomiankach też potem nastąpiły
pewne podziały, które widać było już
przy pierwszych wyborach samorządowych. Część osób działająca w Komitecie Obywatelskim przeszła wówczas do
innych komitetów wyborczych. Wtedy,
rok po 4 czerwca, znaczek Solidarności nie oznaczał już pewnej wygranej.
W uproszczeniu można tłumaczyć to
np. szokiem po reformach Balcerowicza.
Zmieniły się media, informacje o tym co
działo się w kraju docierały szybciej, nie było
cenzury, to co było głośniejsze stawało się
bardziej przekonujące dla dużej części ludzi.
Panowało przekonanie, że państwo dysponuje zasobami, które teraz zostaną wykorzystane. Okazało się, że tych zasobów nie
było, państwo stało na progu bankructwa,
ale ludzie w to nie wierzyli.
Ja wierzyłam, że będzie lepiej, przestaliśmy się bać, dostałam paszport. I nie
chodziło o to, że od razu wyjadę – raczej
o to, że mogę, jeśli tylko zechcę – nie muszę jechać, ale w każdej chwili mogę.
Ł.I: Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Fit Mama

Decyzji o zadbaniu o swoje ciało po porodzie nie należy odkładać
na później „gdy dziecko podrośnie”, bo ten moment prędko nie nastąpi :)
Poniżej kilka rad „jak się zabrać” do tego tematu.

wracamy do formy po porodzie

Mamy, które już po kilku tygodniach,
po zakończonym połogu czują się na
siłach, żeby wyjść z domu, powinny jak
najszybciej zorganizować sobie jakąś
formę ruchu, która pomoże im szybciej
wrócić do dobrego samopoczucia.
Dla mam bardzo zmęczonych, dla
których główną potrzebą jest odpoczynek polecam zajęcia relaksująco-wzmacniające takie jak pilates lub po
prostu rehabilitację. Skierowanie na
zabiegi w ramach NFZ otrzymamy od
swojego lekarza rodzinnego, jeżeli tylko powiemy mu o bólach w krzyżach,
czy spięciu odcinka szyjnego kręgosłupa od nocnego karmienia. Ważne,
żeby mieć świadomość dostępności
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takiej opcji zadbania o siebie i skorzystać z niej w razie potrzeby...
Dla mam, które nie chcą lub nie mogą
rozstawać się z dzieckiem, polecam
zajęcia dla mam z małymi maluchami.
Takie zajęcia można znaleźć w klubach
mam i w wybranych klubach fitness.
Maluchy leżą na kolorowych matach
w sali, muzyka gra, a mamy ćwiczą.
Dla mam ze starszymi, pełzającymi
lub raczkującymi dziećmi tworzone są
odrębne grupy z kącikami zabaw dla
dzieci. Celem takich zajęć jest nie tylko
powrót do formy po porodzie, ale także wspieranie mam w twórczym podejściu do macierzyństwa. Spotkania
mają charakter integracyjny i często

spełniają rolę profilaktyki izolacji społecznej mam na urlopach wychowawczych i macierzyńskich.
Ćwiczenia poprawiają kondycję fizyczną po ciąży, dodają energii do dalszej
opieki nad dzieckiem. Czas spędzony
z niemowlakiem pozwala umocnić
więzi matki z dzieckiem. Piękne jest
to, że mamy dają przykład swoim dzieciom od pierwszych chwil ich życia,
że ruch jest częścią ich tożsamości.
Dziecko już zawsze będzie kojarzyło
uśmiech i zadowolenie mamy z aktywnością fizyczną.
Zakończenie połogu potwierdzone
przez ginekologa jest dobrym momentem na powrót do aktywności fizycznej. Najodpowiedniejszą formą dla
wszystkich kobiet jest pilates z uwagi
na swoją delikatną, relaksującą formę.
Kobiety po „cesarce” powinny jednak
w pierwszych tygodniach szczególnie
uważać na świeże szwy – warto w tej
sytuacji omijać ćwiczenia na mięśnie
brzucha.
Pilates pozwala powoli wzmocnić
wszystkie grupy mięśniowe, przynosi
też ukojenie i relaks. Wbrew pozorom,
regularnie uprawiany zgodnie z poleceniami instruktora o napinaniu mięśni głębokich, przynosi bardzo dobre
rezultaty, wysmuklając sylwetkę.
Jeśli chodzi o bardziej dynamiczne formy ruchu, warto wiedzieć, że w czasie
ciąży poluzowaniu ulegają wszystkie
stawy. Podczas porodu umożliwia to
dziecku przejście przez kanał rodny,

jednak po porodzie potrzeba trochę
czasu, aby stawy na nowo wróciły do
dawnej kondycji. Należy zatem uważać na ćwiczenia obejmujące podskoki
– łatwo bowiem o skręcenia.
Ostrożnie należy podchodzić po porodzie do biegania – minie trochę czasu
zanim obciążona przez płód macica
ustabilizuje się na swoim miejscu.
Kobiety rodzące naturalnie w zasadzie
po zakończeniu połogu, z uwzględnieniem powyższych ograniczeń, mogą
w pełni korzystać z całego wachlarza
ćwiczeń.
Ważne jest zadbanie o kilka obszarów,
które zostały zaniedbane podczas
ciąży: wzmocnienie mięśni brzucha,
zwłaszcza głębokich, odpowiedzialnych za postawę; rozluźnienie i rozciągniecie mięśni karku; nieprzeciążanie
barków, które i tak „dostają w kość” od
noszenia niemowlęcia.
Korzyści:
– ćwiczenia powodują wyzwalanie
endorfin, hormonów szczęścia.
– poprawiają samopoczucie, stanowią
odskocznię od obowiązków domowych.
Jeśli połączymy ćwiczenia z rozsądną
dietą (4–5 niewielkich posiłków dziennie bez podjadania między nimi), sukces mamy gwarantowany.
Anita Marczułajtis Łodzińska
Trener Personalny

Maluch i angielski – poważna sprawa

Czy warto inwestować w naukę języka dwulatka?

Jak twierdzi dr Marzena Żylińska, ekspert w dziedzinie neurodydaktyki, małe dzieci charakteryzuje
niezwykła ciekawość poznawcza. Każda nowość
wywołuje prawdziwą burzę neuronów, ich mózg
uczy się szybko i łatwo, a otwartość i pasja do poznawania świata składają się na wielką motywację
i radość z komunikacji z otoczeniem. Co więcej,
maluchy są wciąż na etapie nauki ojczystego języka, mają zatem dostęp do mechanizmów związanych z naturalnym przyswajaniem. Jest im łatwiej
naśladować mowę i intonację, rozróżniać, zapamiętywać, a następnie odtwarzać właściwe dźwię-

ki czy wyczytywać znaczenie wyrazu z kontekstu.
To wszystko sprawia, że tak wczesny okres okazuje
się być idealnym momentem, aby rozpocząć przygodę z nauką języka obcego.

Czy rozpoczynając naukę tak wcześnie nie obciążamy małego dziecka nauką, która przecież czeka je w szkole?
Nauka języka obcego na tak wczesnym etapie
to zabawa, nie ma wiele wspólnego z nauką jaką
znamy ze szkoły. Dzieci otaczane są językiem angielskim, zaczynają go naturalnie akceptować
oraz dostrzegać w nim narzędzie komunikacji podobne do języka ojczystego. Dziecko nie czuje, że
‘jest nauczane’, ono się bawi,
a w zabawie eksperymentuje
z nowym językiem.

Jakie korzyści niesie
za sobą wczesne rozpoczęcie nauki języka?

Jakie wymogi powinien spełniać kurs
językowy dla maluchów?
Zajęcia muszą być oparte na zabawie i aktywności. Powinny być dynamiczne i dostosowane do
możliwości małych uczniów. Ułożenie materiału
językowego, zabaw i ćwiczeń powinno uwzględniać fakt, że małe dzieci uczą się naśladując i potrzebują powtarzalności. Warto zwrócić uwagę
na to, aby materiał językowy był dość bogaty,
a dzieci poznawały nie tylko pojedyncze słówka
lecz były eksponowane na całe wyrażenia, zdania, sytuacje. Nie powinno zabraknąć zabawnych
historyjek, rymowanek, czy piosenek. Idealnie byłoby, aby dziecko miało możliwość przypominać
sobie ulubione elementy zajęć w domu, np. dzięki
dodatkowym płytom CD lub DVD czy materiałom,
z których może korzystać razem z rodzicem. I najważniejsze, lektor. To osoba, która będzie miała
ogromny wpływ na to jak maluchy będą czuły się
w grupie. Wybierajmy miejsca gdzie lektor ma nie
tylko wiedzę językową, ale jest także solidnie przygotowany do pracy z dziećmi.
Monika Piątek

REKLAMA

Małe dzieci kojarzą język angielski z przyjemnością i zabawą. Są zmotywowane do
uczestniczenia w zajęciach,
szybko się uczą, są pozytywnie nastawione do mówienia,
nie boją się eksperymentować
czy popełniać błędów. Języka
uczą się intuicyjnie. Dzieci,

które wcześniej naturalnie odkryją, że język obcy
to wspaniałe narzędzie komunikacji z łatwością
przekują początkowy sukces w dalszą efektywną
naukę, a często także w prawdziwą fascynację językami obcymi. Już jako uczniowie, będą bardziej
zmotywowani i szybciej zyskają wyższy poziom
zaawansowania niż rówieśnicy, którzy naukę języka
obcego rozpoczęli w szkole.

REKLAMA

Czy rozpoczynanie nauki w wieku
dwóch czy trzech lat to nie za wcześnie?
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12 sezonów, 56 spotkań

22 sierpnia 2014 roku zakończyliśmy 12 sezon Tarasowych Spotkań Kabaretowych.
Czas na podsumowanie...
W tym roku w naszym ogrodzie wystąpili: Kabaret Słuchajcie, Iza Kała, Kabaret Czesuaf, Kabaret TON i Kabaret
Świerszczychrząszcz. Uczestnicy tych
spotkań – głównie mieszkańcy Łomianek choć nie tylko – zasilili puszki Fundacji „Akogo?” odpowiednio: TSK 53
– 312,63 zł, TSK 54 – 901,25 zł, TSK 55

– 738,65 zł i TSK 56 – 734,05 zł. Daje to
razem kwotę 2 686,58 zł. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się
do tak rewelacyjnego wyniku.
Na zakończenie sezonu otrzymałem podziękowanie od niektórych Łomiankowskich Stowarzyszeń. Bardzo dziękuję za
uznanie, ale przypominam, że bez mojej

żony i wielu ludzi dobrej woli mógłbym
tylko marzyć o organizacji Tarasowych
Spotkań Kabaretowych.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim wykonawcom. Dziękuję Piotrowi Jezierskiemu wraz z ekipą z firmy EM-Art, za
opiekę techniczną nad wydarzeniami.
Dziękuję wszystkim, którzy pomimo

utrudnionego informowania, zdobywali wiedzę o kolejnych Tarasach i swoimi
reakcjami nagradzali wykonawców.
Proszę pamiętać, że kabaret powinno
się oglądać na żywo. Transmisje telewizyjne, to tylko namiastka prawdziwego
kabaretowego spektaklu.
Grzegorz Porowski

Jeżeli ktoś z Państwa chce być informowany na swój e-mail o kolejnych Tarasowy ch Spotkaniach Kabaretowych, to proszę o informację na adres: tarasowe@gmail.com

więcej zdjęć na:

/TarasoweSpotkaniaKabaretowe

Urodziny MathRiders
w Łomiankach !!!

Już od roku w Łomiankach i okolicach dzieci i młodzież bawią i spotykają się z matematyką. Obecnie prowadzimy zapisy na zajęcia (przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) w roku szkolnym
2014/15.
MathRiders to skuteczny program nauki matematyki dla uczniów w wieku od
4 do 18 lat – opracowany przez ekspertów z Grupy Edukacyjnej Helen Doron.
Na zajęciach MathRiders wykorzystuje się nowoczesne pomoce dydaktyczne,
aby w przystępny i zrozumiały sposób, podczas zabawy wytłumaczyć uczestnikom matematyczne zagadnienia. Dochodząc do rozwiązań w małych grupach (4 – 8 osób), kursanci uczą się jednocześnie logicznego myślenia, samodzielnego wnioskowania oraz pracy zespołowej.
Dzieci i młodzież, która 14 września odwiedzi nas w ArtFit Studio przy
ul. Pawłowskiej 6 w Łomiankach, będą miały szansę wziąć udział w bezpłatnych lekcjach pokazowych. Ponadto, nauczyciele MathRiders udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania, a rodzice będą mogli zapisać dzieci na zajęcia.

Zgłoszenia na bezpłatne zajęcia pokazowe
tel.: 662 22 02 02

• przedszkolaki: g. 14:00 • uczniowie kl. I-III: g. 15:30
• uczniowie kl. IV-VI: g. 16:30 • kl. VI i gminazjum: (zgł. telefonicznie)

Dzień MathRiders w Łomiankach – ZAPRASZAMY!
ArtFit Studio, ul. Pawłowska 6,
14 września 2014 r. (niedziela) godz. 14:00–18:00.
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Czy AGNIESZKA Radwańska
ma fajna pracę?
Większość twierdzi, że tak,
bo fajnie jest grać w tenisa.
Czy na pewno?
Jeśli nie jesteś pewny,
a chciałbyś spróbować,
wpadnij do łomiankowskiego
klubu Frajda.
Z tenisem jest jak z pływaniem.
Można próbować uczyć się
samemu, ale zdecydowanie
lepiej robić to pod okiem trenera.
Efekt będzie zdecydowanie
lepszy i szybszy.

www.tenislomianki.pl

6 września – DZIEŃ OTWARTY
W KLUBIE SPORTOWYM FRAJDA

W sobotę 6 września w godzinach 10.00-14.00
Klub Sportowy Frajda organizuje dzień otwarty, w czasie którego możecie:
g. 10:00 zobaczyć jak grają w tenisa 5-latki
g. 11.00 wypróbować rakiety i zmierzyć prędkość swojego serwisu
g. 12.00 sprawdzić czy Twoje dziecko kwalifikuje się do szkolenia sportowego
a poza tym:
– przetestować korty całkowicie za darmo i pod okiem trenerów
– dowiedzieć się na czym polega program nauczania Tenis 10
– zapytać według jakiego programu klub szkoli dorosłych i dzieci
oprócz tego w programie:
g. 10:00 samoobrona dla kobiet
g. 10:45 shaolin kempo
g. 11:30 funny judo (zajęcia dla dzieci 4-6 lat)
g. 12:30 pokaz aikido

Wśród uczestników dnia otwartego rozlosowane
zostaną karnety na 10 godzin gry w tenisa oraz zajęcia jogi i fitness!

A co w wakacje działo się

na półkoloniach we Frajdzie?
ZOBACZ FOTORELACJĘ :)

Klub Sportowy Frajda

Łomianki, ul. Jeziorna 1a, Rezerwacje: 604 430 394
www.tenislomianki.pl
acebook.com/tenislomianki
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WYNAJMĘ
Do wynajęcia mieszkania, pokoje, tel. 22 751-36-47
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Angielski, możliwość dojazdu, tel. 887-817-839
HISZPAŃSKI, ANGIELSKI. Język ogólny i egzaminy.
Skutecznie. Tel. 606-51-59-11
PIANINO – nauka również w domu ucznia – tel.
692-704-416
USŁUGI
Usługi remontowo-wykończeniowe. Gwarancja, faktury VAT, tel. 506-301-213
Usługi ogrodnicze – pełny zakres usług.
Tel. 502-382-662
Zwalczanie komarów – profesjonalnie,
zamgławianie. 505-013-292
Kompleksowa pielęgnacja drzew, wycinka drzew
trudnych – tel. 510-775-015
Remonty, docieplenia, ogrodzenia, solidnie
– 604-967-542
WODA-STOP. Hydroizolacje, problemy z wodą
w piwnicy itp. Zadzwoń – 513-123-894
OCIEPLENIA, malowanie elewacji, renowacje.
Gwarancja – tel. 789-262-387
HYDROIZOLACJE anty-wodne. Referencje, gwarancja – tel. 517-673-324
PEDICURE, MANICURE od 20 zł; akryl, żel, hybryda
od 35 zł, dojazd do domu gratis – 733-144-607
Glazura, terakota, remonty, solidnie, tel.
600-788-058
REMONTY – solidnie. 501-228-254
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LEKARZE
Internista, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608 465 156
Laryngolodzy, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502 922 844
Laryngolog, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
Laryngolog, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601 387 123, ul. J. Robotniczej 15
Chirurg, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504 235 266
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
Psycholog, dr Gizela M. Rutkowska, 668 775 123
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751 8874
Dentysta, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602 346 955
Dermatolag, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607 780 843
Kardiochirurg, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751 35 97
Pediatra, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604 868 527
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 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
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka, referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
Poszukujemy osoby do obsługi klienta w oddziale multiagencji ubezpieczeniowej. Gwarantujemy
szkolenie. Prosimy o przesłanie CV na adres: oddzial.
lomianki@gmail.com
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam lub wynajmę działkę budowlaną w
Czosnowie, tel. 696-229-559
Sprzedam dom 180 m, działka 860 m, z 1996 r.
w Kiełpinie. 570 000 zł. Tel. 600-599-506

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

OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)
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LOMIANKI.INFO

POLUB ŁOMIANKI

REKLAMA

REKLAMA

ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772
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CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto | 1 i 4 strona+50%

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

