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RESTAURACJA
KONCERTY
GRAMY DLA CZESŁAWA
BARANOWSKIEGO / koncert

9 grudnia, godz. 19.00
Koncert charytatywny pod dyrekcją
Mojciecha Madajskiego.
Wystąpią: Maryla Rodowicz, Iza Ziółek,
Filip Siejka i wielu innych gości.

DAFNAVAZAN MOLANA
/ koncert

13 grudnia, godz. 20.00
Muzyka etniczna Bliskiego Wschodu
– nietypowe instrumenty perkusyjne,
ciekawe aranżacje.
Prosto z Iranu do Lemon Tree.

KOLĘDOWANIE Z ALTER ETNO
/ koncert
17 grudnia, godz. 20.00
Wspólne śpiewanie kolęd przy
akompaniamencie muzyków z kapeli.
Będzie jak zawsze trochę nastrojowo,
trochę radośnie... świątecznie.

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

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

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO

MIESIĘCZNIK
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Z DOROTĄ LIPIŃSKĄ

O KSIĄŻKACH DLA DZIECI
Zbliżają się Święta. Dla wielu najważniejsze i najcieplejsze. Sklepy udekorowano już plastikowymi ozdobami, zewsząd rozbrzmiewają dźwięki Jingle Bells. Z jednej strony chciałoby się uciec przed tym natłokiem, bo „za wcześnie”, „jeszcze nie czas”, a z drugiej gnani obowiązkiem wyszukania najwspanialszych prezentów zanurzamy się
w tę atmosferę. Jak z setek pomysłów prezentowych wybrać najlepsze? Gdzie szukać upominków i na co zwracać
uwagę? Wreszcie, co może być najlepszym prezentem dla dziecka? O tym opowiada mi Dorota Lipińska, pisarka,
popularyzatorka książek i czytania... mieszkanka Łomianek. A będzie o książkach dla dzieci.

ALE CZY NA PEWNO TYLKO
DLA DZIECI?

Badania czytelnictwa pokazują
jak mało czytamy, jednocześnie
narzekamy, że dzieci nie czytają, że
książki zastąpiły gry komputerowe.
Ale czy powinno nas to dziwić?
Nowy – proponowany przez MEN
– kanon lektur szkolnych również
nie promuje czytelnictwa wśród
młodych, a nawet, jak twierdzi prof.
Przemysław Czapliński, doprowadzi
do dalszego jego spadku1. Cała nadzieja w nas – rodzicach, dziadkach,
opiekunach.
Dorota wychowała się w rodzinie
literatów i być może dlatego od zawsze wiedziała, że zostanie pisarką.
Wierzy, że pasję do książek i czytania przejmujemy obserwując
zachowania i preferencje czytelnicze rodziców, dlatego stara się
czytać w ciągu dnia, żeby jej córka
często widziała ją z książką. Początkowo zajmowała się reklamą, potem
pisaniem do portali internetowych.
Przez kilkanaście miesięcy prowadziła w Łomiankach „Przestrzeń kultury Soojka.pl”, miejsce, w którym dzieci mogły posłuchać głośnego czytania i wziąć udział w warsztatach.
Dopiero po urodzeniu Darii poczuła,
że jej zawodowe życie skupi się na
literaturze dziecięcej. Nie tylko pisze
książki dla dzieci, ale przede wszystkim czyta je, kolekcjonuje, potrafi
z pasją o nich opowiadać i dzieli
się nimi. Trochę na zasadzie „podaj
dalej” namawia do czytania. Dałam
się namówić. Po naszej rozmowie
wróciłam do domu z „Królem” Katarzyny Ryrych dla mojego syna i „Ronją – córką zbójnika” Astrid Lindgren
dla siebie. Dziwne? „Czytasz Ronję?”
zapytał mnie następnego dnia znajomy. Tak, nie mogę się oderwać. Po
rozmowie z Dorotą zauważyłam, że
odbieram ją inaczej niż w dzieciń1

stwie, szukam nowych znaczeń i po
prostu cieszę się
z faktu samego
czytania. Uważamy powszechnie,
fot. Photo Feelings
że książki muszą
„coś dawać”. Oglądając film czerpiesz z tego rozrywkę,
podobnie jest z grami komputerowymi, a książka, szczególnie książka dla
dzieci, ma być po coś. Ma wprowadzać nowe słowa, uczyć czystości czy
dobrych manier. A tak naprawdę chodzi po prostu o przyjemność. Książki
dla dzieci są po to, aby dawać radość
i rozwijać wyobraźnię. Dlatego tak
ważna jest ich jakość.
Książki dla dzieci czyta z czystej
przyjemności, ale w ten sposób
podpatruje też innych autorów,
ich warsztat, sposób budowania
opowieści. Cały czas uczy się i szuka
nowych form. Planuje pisać o książkach i nagrywać teksty do słuchania i opowiadania, do oglądania.
W tym celu zaczęła prowadzić
stronę na Facebooku „Dorota pisze – Dorota czyta”. Opowiadając
o kolejnych tytułach i pokazując
swoje zbiory, robi to z pasją, zaraża
rozmówców chęcią sięgnięcia po
„Tajemniczy ogród”, czy „Muminki”.
Przyznaję – wpadłam po uszy.

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ,
KUPUJĄC KSIĄŻKI
DLA DZIECI?

Najwięcej książek kupujemy i czytamy najmłodszym. To duża zasługa wieloletniej akcji prowadzonej
przez Fundację „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom”. Potem dziecko
zaczyna czytać samodzielnie i robi
to chętnie aż do momentu, kiedy
przychodzi pierwszy kryzys czytelniczy, a papierowe książki wypiera
elektroniczny gadżet. Co wtedy?
„Powinniśmy dawać przykład sobą.
I powinniśmy szukać dobrych książek. Trzeba na to poświęcić trochę
czasu, śledzić internet, przejrzeć recenzje”.
Ale co najważniejsze – sprawdzać treść i stronę graficzną, która
nie powinna zastępować opowie-

ści, a uzupełniać ją lub pokazywać
drugie dno. Fantastycznym przykładem dobrego współistnienia opowieści i ilustracji jest książka Leo
Lionni „Mały żółty i mały niebieski”.
Książka porusza wyobraźnię, buduje napięcie. Hstorię przyjaźni i tolerancji dopowiadają proste rysunki
kilku barwnych plam przeplatających się ze sobą. Dziecko nie tylko
poznaje dzieje dwójki przyjaciół,
ale może je dostrzec w prostych,
graficznych formach.
Można wcześniej sprawdzić wydawnictwo. Te mniejsze stawiają
na jakość edytorską oraz staranny
dobór pozycji, ale wydawane przez
nie książki nieczęsto pojawiają się
w ofercie centrów handlowych lub
sieciówek. Pozostaje internet albo
niewielkie, tematyczne księgarnie.
Na szczęście niektóre duże wydawnictwa także zaczynają zmieniać
swoją ofertę.
Przed zakupami warto też, a może przede wszystkim, odwiedzić
strony internetowe instytucji popularyzujących dobre książki dla
dzieci. „Polecam przede wszystkim
Polską Sekcję IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych
(www.ibby.pl), która właśnie za kilka dni ogłosi wyniki tegorocznego
konkursu Książka Roku. Każdy z nominowanych tytułów jest wart przeczytania”. W zakładce „noty o książkach” można znaleźć krótkie opisy
książek nominowanych do nagrody. Podobnie warto sprawdzić złotą
listę publikowaną przez Fundację
„ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom” (www.calapolskaczytadzieciom.pl).

DOROTA LIPIŃSKA POLECA:
0-3 lata
– Joanna Bartosik, RAZ, dwa trzy – patrzymy; raz
DWA trzy – słyszymy; raz, dwa, TRZY – mówimy
3-5 lat
– Dorota Sumińska, Dlaczego oczy kota świecą
w nocy?, Dlaczego hipopotam jest gruby?
– 
Zofia Stanecka, il. Marianna Oklejak, seria
o Basi i jej przyjaciołach
5-8 lat
– Barbara Kosmowska, il. Emilia Dziubak, TRU,
Wyd. Media Rodzina
– Danuta Parlak, Obcy w lesie, Wyd. Alegoria
8-10 lat
– Marcin Szczygielski, Czarownica piętro niżej,
Tuczarnia motyli, Klątwa dziewiątych urodzin
– Martin Widmark, cykl o Lassem i Mai; seria
o Dawidzie i Larisie, seria o Nelly Rapp
– Roald Dahl, Matylda, Czarownice, Charlie i fabryka czekolady, Fantastyczny Pan Lis
10-13 lat
Gloria Whelan, Bezdomny ptak
14 lat i więcej
– John Green, Szukając Alaski, Gwiazd naszych
wina, 19 Katherine, Papierowe miasta
– Lois Lowry, Dawca
– Małgorzata Warda, 5 sekund do Io

ŁOMIANKI INFO POLECA

książkę Doroty Lipińskiej „Duda i wielka
przygoda” z ilustracjami Joanny Grochockiej,
wydaną przez Grupę M-D-M.

ŻYCZENIA

Jako, że Święta i nowy rok za
pasem, Czytelnikom ŁOMIANKI
INFO życzę trafnych decyzji czytelniczych i mądrych wyborów
w księgarniach. I pamiętajmy – to
my swoim postępowaniem dajemy
przykład naszym dzieciom i pokazujemy im, że warto czytać książki.
Sylwia Maksim-Wójcicka

„Nowy szkolny kanon naiwny i anachroniczny”, prof. Przemysław Czapliński w Gazeta Wyborcza, 03.12.2016 r.
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ZIMA... ZASKOCZYŁA, CZY NIE?
Firma Byś – odpowiedzialna za utrzymanie zimowe dróg – jest zobowiązana podjąć pracę
w ciągu godziny od otrzymania zlecenia z Urzędu. Umowa określa uzyskanie standardu „czarnej
jezdni” w okresie 2-4 godzin od przekazania zlecenia usuwania śniegu. Do zimowego utrzymania zgłoszono 72 drogi o łącznej długości 55,12 km.

Urząd poinformował – kilka godzin po pierwszych opadach śniegu w tym sezonie – że gmina jest
przygotowana na zimę: „W nocy z czwartku na piątek w całej Polsce wystąpiły duże opady śniegu. Urząd
Miejski w Łomiankach już wcześniej przygotował się do sezonu zimowego [...] ekipa odśnieżająca przystanki, parkingi i chodniki zrealizowała dwie akcje usuwania śniegu”.
Innego zdania byli jednak mieszkańcy Łomianek, którzy komentowali autopromocyjną informację
Urzędu: „Nie wiem po co zakłamywać rzeczywistość. Mieszkańcy wiedzą jak było”; „Startowaliśmy o 07.00
pługów nie było, ani skutków ich działalności”; „To jakiś żart, o 8.30 ledwo przejachałam, tylko przypisują
sobie zasługi ale ściema wstyd”; „Ciekawe gdzie te pługi jak Ja wyjeżdżałem po 6 rano z Łomianek i cała
warszawska byla zasypana!!!!”; „I, że Urząd Gminy Łomianki nie wstydzi się, wstawiać takich postów, a dokładnie bredni na Facebooka własnym mieszkańcom... Niesamowite...”.

Zauważyłeś nieodśnieżone

drogi, chodniki, parkingi czy przystanki...
Poinformuj o tym Urząd Miejski pod nr tel. 22 768 62 25

WYKAZ DRÓG ZGŁOSZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA
PAKIET PODSTAWOWY
1. ul. Turystyczna (odcinek od ul. Kolejowej do pętli na ul. Jagodowej)
2. ul. Podróżna (odcinek od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej)
3. ul. M. Konopnickiej (odcinek od ul. Kolejowej do pętli w Dziekanowie Leśnym)
4. ul. Armii Poznań (odcinek od ul. Warszawskiej do końca)
5. ciąg ulic: ul. Akacjowa – Ludowa – Brukowa (od ul. Wiślanej do ul. Kolejowej)
6. ul. Partyzantów (odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Kampinoskiej)
7. ul. Warszawska (odcinek od ul. Przyłuskiego do ul.Kolejowej)
8. ul. Brukowa (odcinek od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej)
9. ul. Brukowa (odcinek od ul. Warszawskiej do Oczyszczalni Ścieków)
10. ul. Zachodnia (odcinek od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej)
11. ul .Wiosenna (odcinek od. ul. Zachodniej do ul. Kolejowej)
12. ul. Dolna (odcinek od ul. Wiślanej do ul. Brukowej)
13. ul. Staszica (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej)
14. ul. Szpitalna (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej)
15. ul. Wiejska (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Szczytowej)
16. ul. Szymanowskiego (odcinek od ul. Szczytowej do Al. Chopina)
17. ul. Kusocińskiego (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Osiedlowej)
18. ul. Osiedlowa (odcinek od ul. Kusocińskiego do ul. Wiślanej)
19. ul. Szkolna (odcinek od ul. Warszawskiej do opaski)
20. ul. Akinsa (odcinek od ul. M. Konopnickiej do ul. Kolejowej)
21. ul. Wiślana (odcinek od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej)
22. ul. Strzelecka (odcinek od ul. Turystycznej do granic gminy)
23. ul. Piaskowa (odcinek od ul. Wiślanej do ul. Wydmowej)
24. ul. Pogodna (odcinek od ul. Konopnickiej do ul. Asnyka)
25. ul. Jagodowa (odcinek od ul. Turystycznej do końca zabudowań)
26. ul. Cienista (odcinek od ul. Armii Poznań do ul. Rolniczej)
27. ul. Jedności Robotniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej)

PAKIET DODATKOWY
1. ul. Sasanki (odcinek od ul. Francuskiej do ul. Sierakowskiej)
2. ul. Wiosenna (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej)
3. ciąg ulic: ul. Przyłuskiego - Sobieskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Parkowej),
4. ul. Parkowa (odcinek od ul. Kolejowej do ul. 11-go Listopada)
5. ul. Kościuszki (odcinek od ul. Przyłuskiego do ul. Parkowej)
6. ul. Ogrodowa (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kościelna Droga)
7. ul. 11 Listopada (odcinek od ul. Parkowej do ul. Warszawskiej)
8. ul. Równoległa (odcinek od ul. Kolejowej do osiedla)
9. ul. Szymanowskiego (odcinek od Al. Chopina do ul. Kościelna Drogi)
10. u l. Wiklinowa (od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej) od Rolniczej do bazy KMŁ
11. u l. Fabryczna (odcinek od ul. Warszawskiej do budynku komunalnego)
12. ciąg ulic: ul. Baczyńskiego – Pawłowska (od ul. Warszawskiej do ul. do Fabrycznej), w tym: Baczyńskiego (Warszawska-Pawłowska), Pawłowska (Fabryczna-Baczyńskiego)
13. ul. Włościańska (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej)
14. ul. Agawy (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej)
15. ul. Sierakowska (odcinek od ul. Kolejowej do ul. Warszawskiej)
16. ul. Sierakowska (odcinek od ul. Łuże do drogi opaskowej)
17. ul. Racławicka (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej)
18. ul. Majowa (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej)
19. ul. Poziomkowa (odcinek od ul. Kolejowej do końca)
20. ul. Miła (od ul. M. Konopnickiej do kościoła w tym Miła do dojazdu do kościoła
21. ul. Długa (odcinek od ul. Brukowej do ul. Wiślanej)
22. ul. Wąska (odcinek od ul. Długiej do ul. Dolnej)
23. ul. Francuska (odcinek od ul. Kolejowej do końca)
24. ul. Czarnieckiego (odcinek od ul. Parkowej do ul. Przyłuskiego)
25. ul. Przeskok (odcinek od ul. Warszawskiej do drogi opaskowej)

26. ul. Mokra (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Krzywej)
27. u l. Krzywa (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Podleśnej)
28. u l. Gospodarcza (odcinek od ul. Warszawskiej do końca)
29. A leja F. Chopina (odcinek od ul. Armii Poznań do ul. Wiślanej)
30. u l. Paderewskiego (odcinek od ul. Rolniczej ul. Kościelna Droga)
31. u l. Niegodzisza (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Leszczynowej)
32. u l. Leszczynowa (odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Niegodzisza)
33. u l. Podleśna (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Krzywej)
34. u l. Równa (odcinek od ul. Długiej do szkoły) (tylko płużenie bez mieszanki)
35. u l. Graniczna (odcinek od ul. Długiej do ul. Akacjowej)
36. u l. Kwiatowa (odcinek od ul. Granicznej do ul. Pionierów)
37. u l. Pionierów (odcinek od ul. Długiej do ul. Łyżwiarskiej)
38. u l. Kamienista (odcinek od ul. Dolnej do opaski)
39. u l. Wydmowa (odcinek od ul. Piaskowej do ul. Dolnej)
40. u l. Jeziorna (odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Kiepury)
41. u l. Kiepury (odcinek od ul. Jeziornej do ul. Fabrycznej)
42. u l. Spokojna (odcinek od ul. Jeziornej do ul. Fabrycznej)
43. u l. Wspólna (odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego)
44. u l. Klonowa (odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Wiklinowej)
45. u l. Brzegowa (odcinek od ul. Armii Poznań do przedszkola)

Wykaz przystanków, chodników i parkingów znajdziesz na

www.lomianki.info

Z ROZWIĄZANYM JĘZYKIEM

CHOROWANIE PO POLSKU
W zeszły weekend byliśmy w Ikei.
Przy dwójce dzieci, z których 50% jest
chore to nie taka prosta sprawa. W sobotę pojechała żona, wróciła po czterech godzinach z dwiema komodami,
dwiema półkami i jednym zapaleniem
gardła. Ja w tym czasie zastanawiałem
się gdzie pomieścić dodatkowe meble, ich objętość już teraz przewyższa
powierzchnię domu. W niedzielę do
Ikei pojechałem ja. Tylko na chwilę,
wymienić jedną listewkę. Wróciłem
po pięciu godzinach z trzecią komodą,
kilkoma miskami, kompletem talerzy
i zestawem pościeli. Przynajmniej
zdrowy, ale złego diabli nie biorą. Urlop
na żądanie pozwoli zapisać rodzinę
do lekarzy, a samemu odpocząć. Jeśli
chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz
mu o swoich planach na przyszłość.
Skorzystanie z usług oferowanych
przez NFZ wymaga opanowania kilku

4

zdolności. Jedną z nich jest myślenie strategiczne: Masz do zapisania
dwoje członków rodziny, jedno leczy
się na Szpitalnej, drugie przy Polmo.
Wiesz, że rejestracje otwierają o 7:30,
a lekarze przyjmują od ósmej. O której
należy wyjść z domu i gdzie pójść najpierw, by złapać optymalne numerki?
Tak, wiem, to ja powinienem układać
arkusze maturalne.
Jeśli pod murami przychodni stawisz się kilka minut przed siódmą,
stojący przed Tobą, którzy na pewno
pamiętają czasy PRL, przypomną Ci
instytucję kolejki. Spróbuj przyjść
jeszcze kilka minut później, a z końca
nie zobaczysz drzwi wejściowych.
Życie lubi zaskakiwać. Niektórzy
zdziwili się, gdy piosenkarz dostał
literacką nagrodę Nobla, inni gdy facet, który wskazał Kevinowi drogę do
hotelowego lobby został prezyden-

tem USA. Nikt jednak nie spodziewa
się, że będąc szóstym w kolejce nie
załapie się już do internisty. Jak, skoro
wizyta trwa piętnaście minut, a lekarz
pracuje do 16? Ludzie biorą po kilka
numerków. Oczywiście może się zdarzyć, że komuś rozłoży się pół rodziny,
więc zapisze od razu każdego. Gdy
sześć osób zapełnia lekarzowi cały
grafik to wygląda już na epidemię.
Kiedy ostatnio czytałeś o epidemii
w Łomiankach?
Gdy coś jest za darmo rodacy tracą umiar, mamy potem w Internecie
filmy jak z wigilii w Radomiu. Czy
z numerkami do lekarza jest tak samo?
Ktoś wstaje rano i zapisuje od razu
trzy wizyty, a nuż się przyda. Spotkanej pod bazarkiem sąsiadki pyta czy
nie chce wpaść do lekarza, bo ma
akurat zapasową wizytę na zbyciu?
Biorąc pod uwagę, że każdy lekarz

ma potem dziury w grafiku, bo ktoś
jednak nie przyszedł, można tak przypuszczać.
Jest też opcja biznesowa. Ciekawe
czy byłby popyt na sprzedaż numerków z drugiej ręki? Może ten facet
pod przychodnią, który ostatnio prosił cię o ogień miał pod płaszczem
świeżutkie wizyty u internisty, tylko
50 zł sztuka?
Moja praca wymaga ode mnie kreatywnego myślenia, chciałbym uważać, że właśnie znalazłem dla siebie
niszę w światku przestępczym. Byłbym całkiem niezłym gangsterem, łatwo upłynnię brudną gotówkę w Ikei.
Piotr Płuciennik
// z wykształcenia dziennikarz,
z zawodu copywriter, a obecnie szef kreacji
w jednej z warszawskich agencji reklamowych.
Z rozwiązanym językiem to cykl felietonów,
w których porusza najróżniejsze tematy, które przyszły
mu do głowy przy okazji mieszkania w Łomiankach.

DOBRE WIADOMOŚCI

Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań. Żeby przypomnieć
sobie, co działo się w Łomiankach od stycznia 2016 r., można sięgnąć do
archiwum aktualności na oficjalnej stronie naszego Urzędu Miasta,
gdzie na bieżąco pojawiają się informacje o najważniejszych (z punktu
widzenia zarządu miasta) wydarzeniach.
To ciekawa lektura. Oczywiście trzeba wziąć
poprawkę na fakt, że podstawowym dogmatem
polityki informacyjnej naszego UM jest brak złych
wiadomości. Mieszkaniec Łomianek może otrzymywać tylko dobre wiadomości, bo przecież zarząd wie najlepiej, co jest dobre, nigdy się myli
i odnosi wyłącznie kolejne sukcesy. Jeśli czasem
ma jakieś problemy, to wyłącznie dlatego, że są
ludzie, którzy działając z egoistycznych pobudek chcą zaszkodzić mieszkańcom. Trudno więc
na stronie UM szukać złych wiadomości, jakichś
rozterek, wątpliwości, analizy błędów, polemik,
innych niż oficjalne opinii. Ta doktryna, obowiązuje w Łomiankach od wielu lat, a obecnie jest
twórczo rozwijana.
Niech zachętą do lektury będzie subiektywny
wybór kilku wiadomości.
Najlepsza wiadomość dla mieszkańców
przemknęła bez większego echa, chociaż dotyczyła symbolicznego wydarzenia, które przeniosło Łomianki na inny poziom cywilizacyjny.
Chodzi o oczywiście o zakończenia projektu
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Łomianki”. Sieć wodociągu i kanalizacji budowano w Łomiankach jakieś 25 lat.

W różnym tempie i z różnymi problemami. Zakończony projekt, współfinansowany ze środków
europejskich, to 69 kilometrów kanalizacji sanitarnej i 62 wodociągowej, oczyszczalnia ścieków
i stacje uzdatniania wody. To jest faktycznie dobra wiadomość.
Najgorszą wiadomością dla mieszkańców
w 2016 r. był, moim zdaniem, niezrozumiały upór
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władz miasta w kwestii przekształcenia budynku
komunalnego przy ul. Kościuszki w Burakowie
(w którym kiedyś była szkoła, później świetlica
środowiskowa, a ostatnio filia Domu Kultury) na
mieszkanie socjalne. Odbyło się to mimo ostrego sprzeciwu mieszkańców osiedla. W brutalny
sposób odrzucono poważnie wyglądającą ofertę
przekazania obiektu organizacjom pozarządowym, a ich autorów próbowano ośmieszyć. Wiele
to mówi o faktycznym a nie deklarowanym stosunku burmistrza Dąbrowskiego do aktywności
społecznej i podmiotowości mieszkańców.
Najbardziej kontrowersyjna wiadomość to informacja
o rozpoczęciu budowy boiska,
a tak naprawdę miejskiego
stadionu piłkarskiego. Podpisano umowę z wykonawcą
(koszt pierwszego etapu – ok.
4.740.000 zł, reszta, też duża,
w roku 2017). Zapewniono, że
nowe boisko „będzie służyć ok.
200 zawodnikom, kilkuset kibicom, działaczom”.
Prezes naszego klub zasu- foto: UM Łomianki
gerował nawet, że ma ambicje
walczenia w wyższych niż obecna IV liga. Nie
mówi się jeszcze o transferowych zakupach
zawodników. Wielu mieszkańców uważa, że

budowa stadionu powinna poczekać na uporanie się z takimi podstawowymi problemami
jak np. zapewnienie przejezdności ulic, czy ich
oświetlenie.

Najbardziej uroczysta wiadomość dotyczyła dorocznej „Gali przyjaciół Łomianek”, podczas
której wyróżniono kilkanaście osób „za promowanie i wspieranie Łomianek w 2015 r.”
(wśród nich znalazł się, znany nie tylko
z pracy w łomiankowskiej aptece, Bartłomiej Misiewicz). Wszyscy oni otrzymali książki historyczne. Natomiast
swojemu zastępcy burmistrz wręczył
specjalnie wykonany ryngraf „nawiązujący do Żołnierzy Niezłomnych”.
Najśmieszniejsza wiadomość została opublikowana w lutym. Ma charakter kryminalny. Patrol policji został
wezwany do pijanego Artura R., który awanturował się z pracownikiem
ochrony. „50-latek próbował wręczyć
policjantom łapówkę w zamian za odstąpienie
od czynności służbowych. Najpierw oferował
500 zł, natomiast przy kolejnej próbie 400 zł, ponieważ resztę chciał zostawić sobie na taksówkę. Policjanci przedstawili Arturowi R. zarzuty
znieważenia funkcjonariuszy, kierowania wobec
nich gróźb zabójstwa oraz obietnicy udzielenia
korzyści majątkowej w celu skłonienia ich do naruszenia przepisów prawa i odstąpienia od przeprowadzenia czynności służbowych”.
Życzę samych dobrych wiadomości w r. 2017.
Juliusz Wasilewski
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> MŁODZI – ZDOLNI

SANDRA KRUSZEWSKA
Pierwsze fotografie robiła dla zabawy i z ciekawości – już w szkole podstawowej wyciągała
w plener koleżanki i robiła im zdjęcia. Po powrocie do domu siadała do komputera i godzinami obrabiała fotki. To była wielka frajda i dla
niej samej i dla koleżanek, które nie ukrywały
zachwytu nad swoimi zdjęciami.
Sandra Kruszewska dzisiaj ma 19 lat, mieszka
w Dziekanowie Polskim, ma za sobą pierwszą
poważną wystawę i wielkie plany na przyszłość
(oczywiście związane z fotografią).
Jej wielką pasją są zdjęcia portretowe. Na twarzach ludzi wypisane jest wszystko – od szczęścia, po wielki ból czy obojętność. To dostrzegła
szybko i dlatego właśnie portret jest tym, z czym
wiąże swoją przyszłość. A pierwsza wystawa?
To zupełnie inna bajka...
Moja pierwsza wystawa powstała ze zdjęć streetowych, z czegoś z czym tak naprawdę mam małą

styczność. Zdjęcia z wystawy powstały w Belgii
i miały służyć tylko do jakichś prywatnych publikacji na portalach społecznościowych. W rezultacie
wyszło coś na tyle ciekawego, że postanowiłyśmy
z koleżanką zrobić z tego naszą pierwszą wystawę – mówi Sandra i dodaje, że emocji w czasie
otwarcia nie brakowało. Galeria „NieSpokojna”
w Warszawie na długo pozostanie w jej pamięci
jako wielki początek.
Sandra nie miała wątpliwości do jakiej szkoły
pójdzie po ukończeniu gimnazjum. Wybór był
oczywisty – technikum fotograficzne. Co dalej?
Chce rozwijać swoje zdolności artystyczne. Studia – kierunek grafika i fotografia, tego będzie
szukać.
Realizuje pasję łącząc ją z nauką, a to wszystko
możliwe jest dzięki wsparciu najbliższych.
– Kto mnie wspiera? Rodzina, znajomi... Wszyscy
zawsze wspierali mnie i pomimo to, że sama cza-

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
W Centrum Kultury w Łomiankach
11 grudnia w godzinach 10.00-15.00 odbędzie się Pchli Targ i Kiermasz Rękodzieła. Przedświąteczne zakupy umili nam koncert kolęd w wykonaniu uczestników zajęć
muzycznych z pracowni Janusza Śliwczaka
oraz chóru Patrium Carmen, działającego
przy Centrum Kultury.
Na Kiermasz Rękodzieła organizatorzy
zapraszają głównie twórców ludowych,
którzy zechcieliby wystawić swoje bożonarodzeniowe prace (stroiki, bombki, kartki
i wszystko inne, co wiąże się ze świętami
Bożego Narodzenia).
Wystawców obowiązują zgłoszenia drogą
mailową na adres: jan.oles@kultura.lomianki.
pl (na zgłoszenia czekamy do 9 grudnia do
godz. 12.00). Ilość miejsc dla wystawców jest
ograniczona.
// źródło: CK Łomianki
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sami wątpiłam w to co robię, oni nigdy ani przez
moment we mnie nie zwątpili. Mama od zawsze
była moją największą fanką. To ona kupiła mi
mój pierwszy obiektyw portretowy, przyczyniając
się tym samym do powstania wielu moich prac –
mówi Sandra.
/ A.S.
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SPOTKANIE WIGILIJNE
19 grudnia o godzinie 18.00 na placu przed Urzędem Miejskim, spotykamy się
jak co roku na „Wigilii u Burmistrza”. Nie zabraknie wspólnego śpiewu kolęd i degustacji świątecznych przysmaków. W tym roku przybędzie także Święty Mikołaj
z zaprzęgiem przepięknych reniferów.
// źródło: CK Łomianki

NIE MOJE, NIE TWOJE, NIE WASZE,

NIE ICH I NIE JEGO, LECZ
5 listopada 2016 roku Stowarzyszenie NASZE ŁOMIANKI obchodziło jubileusz XV-lecia
istnienia. NASZE ŁOMIANKI to jedna z najstarszych i najbardziej aktywnych łomiankowskich organizacji pozarządowych.
Spotkanie zorganizowane z okazji jubileuszu
prowadził aktualny prezes Stowarzyszenia Jerzy
Kostowski. Kto by przypuszczał kiedy zakładaliśmy
Stowarzyszenie, że będziemy obchodzić taki piękny
jubileusz. Jeszcze trzy lata i będziemy pełnoletni...
– mówił witając przyjaciół i przybyłych gości.
Historię i powody powstania organizacji przypomniał Andrzej Kaliński, wspominając m.in.
zmarłego już dawno Wojciecha Krawczaka – jednego z pomysłodawców powstania Stowarzyszenia. – To, że jesteśmy to jest jego zasługa. [...]
Zalążkiem pomysłu na Stowarzyszenie była gazeta

NASZE...

„Nasze Łomianki”, a nazwaliśmy się wtedy „Regionalna Stowarzyszenie Promocji Łomianek”, ale że i tak
wszyscy nas nazywali „Nasze Łomianki”, więc znieniliśmy nazwę... – wspominał Andrzej Kaliński.
Stowarzyszenie jest znane z szeregu działań
integrujących lokalą społeczność, czy inicjatyw
związanych z odkrywaniem i przypominaniem
historii naszego miasta.
Spotkaniu towarzyszyły – oprócz innych wystąpień, prezentacji filmu Bohdana Kezika i pysznego
tortu z piętnastoma świeczkami – występy Michała Straszewskiego, Martina Simona oraz Tomka
Sienickiego, który zachęcił do wspólnego śpiewania napisanej na okoliczność jubileuszu kompozycji słowno-muzycznej (która być może stanie
się hymnem „Naszych Łomianek”) o refrenie... Nie
moje, nie twoje, nie wasze, nie ich i nie jego, lecz
NASZE… Łomianki… NASZE ŁOMIANKI…

OTWARCIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
KOŚCIOŁA W DĄBROWIE
W drugą niedzielę Adwentu, 4 grudnia, o godzinie 11.00 ks. Kardynał Kazimierz Nycz dokonał otwarcia i błogosławieństwa nowego kościoła w parafii
św. Marka Ewangelisty w Dąbrowie.

Pragnienie mieszkańców Dąbrowy, aby powołać na terenie tego osiedla nową parafię, spotkało
się w 1992 roku z podobnym zamiarem księdza
Prymasa Józefa Glempa.
Już 30 czerwca do macierzystej parafii św. Małgorzaty w Łomiankach został skierowany nowy wikary ks. Andrzej Kostrzębski, z zadaniem budowania
parafii w Dąbrowie Leśnej. A 13 września 1992 r.
o godz. 10:00, dzięki wspólnym działaniom księdza,
mieszkańców Dąbrowy i ówczesnych władz gminy, w sali
na poddaszu dawnego Domu
Dziecka przy ul. Pionierów została odprawiona pierwsza niedzielna Msza święta.
Parafianie nie ustawali jednak w poszukiwaniu stałej lokalizacji dla budynków parafii.
Starania te uwieńczyło 7 stycznia 1993 r. podpisanie aktu
kupna gruntu od pani Anny
Rosińskiej, która sama będąc
ewangeliczką, nie kryła wiel-

kiego zadowolenia z tego, że
sprzedała plac pod budowę
kościoła.
Przyszli parafianie nie zwlekając, zorganizowali konkurs
architektoniczny na projekt
zabudowań przyszłej parafii.
Komisja Kurialna zatwierdziła
projekt pana Zdzisława Raczkowskiego. Przedstawiał on
niewielkie zabudowania pięknie wpisujące się w ówczesny
charakter naszego osiedla. Podczas kolejnych etapów budowy coraz bardziej odchodzono
jednak od pierwowzoru tak, że obecna bryła kościoła
w ogóle nie nawiązuje do tamtej propozycji.
11 września tegoż 1993 r. ksiądz Prymas Józef
Glemp i ksiądz Biskup Marian Duś w asyście licznie
zgromadzonych księży dokonali poświęcenia placu.
16 czerwca 1994 r. rozpoczęto budowę przyszłego
Domu Parafialnego, który przez następne lata miał
służyć jako kaplica i już 24 grudnia 1994 r. została
w niej odprawiona pierwsza Msza św. – Pasterka.

Więcej zdjęć z uroczystości zobacz na www.lomianki.info

9 czerwca 1995 r. ks. Prymas poświęcił Kaplicę,
przekazał akt erygujący nową Parafię Świętego Marka Ewangelisty w Dąbrowie i mianował ks. Andrzeja
Kostrzębskiego jej Proboszczem.
Dzięki ofiarności parafian i głównej ofiarodawczyni, pani Ewy Lawrance, w 1997 r. przy Kaplicy stanęła
dzwonnica.
Wiosną 1999 r. rozpoczęto budowę plebanii,
a w 2003 r. ksiądz przeprowadził się do nowego w niej
mieszkania.
4 października 2003 r. ksiądz Prymas swym dekretem powiększył obszar naszej parafii o osiedla Dąbrowa Zachodnia i Równoległa.
6 sierpnia 2007 r., w święto Przemienienia Pańskiego, ruszyła budowa świątyni, a 22 maja 2009 r.
Jego Eminencja Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz,
Metropolita Warszawski podczas Mszy świętej poświęcił kamień węgielny, który wraz ze stosownym
aktem został wmurowany w ścianę prezbiterium naszego nowego kościoła.
4 grudnia 2016 r. ks. Kardynał Kazimierz Nycz
uroczyście pobłogosławił nowy kościół parafialny
i wprowadził wiernych do jego wnętrza.
Łucjan Sokołowski
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ZREALIZUJ SWOJE
POSTANOWIENIA NOWOROCZNE

Według badań przeprowadzonych pośród
internautów w styczniu 2016 r.* jako najpopularniejsze prywatne postanowienie noworoczne użytkownicy kreatora najczęściej
wskazywali schudnięcie (41%). Na drugim
miejscu znalazły się regularne ćwiczenia fizyczne (32%), wielokrotnie doprecyzowane
jako bieganie.

Naprzeciw takim postanowieniom mieszkańców
Łomianek wychodzi Łomiankowska Grupa Biegowa,
która organizuje sekcję dla totalnie początkujących,
a pierwszy trening odbędzie się... w Nowy Rok. Nasza
Grupa to oddolna inicjatywa mieszkańców, powstała
dwa lata temu obecnie licząca ok. 300 biegaczy, w tym
kilkadziesiąt aktywnych, wzajemnie wspierających się,
motywujących, a często też angażujących się w różne
inne przedsięwzięcia, zwłaszcza akcje charytatywne.

Każdy kiedyś zaczynał!
Dla wielu z nas przyjście na pierwszy trening wymagało pewnego przełamania, ale nikt nie żałuje.
Wiemy jak podejść do tego tematu. Warto się zdecydować, taka data (1 stycznia 2017 r.) zdarza się raz
w roku, ba... raz w życiu!
Myślisz, że nie dasz rady?
Jeżeli przebiegnięcie 200 metrów to dla Ciebie
prawdziwe wyzwanie, a Twoje najdonioślejsze biegowe wyczyny miały miejsce podczas gonitwy za
odjeżdżającym autobusem, to ten program jest przeznaczony właśnie dla Ciebie.

Co stoi na przeszkodzie?
Głupio tak wyjść i dyszeć na ulicy/osiedlu? Nie ma
sprawy, umawiamy się przy szlabanie przed wejściem
do Parku Młocińskiego w Burakowie (ul. Parkowa/Dziwożony). Ciężko będzie zebrać się po zabawie sylwestrowej? OK. biegacze też ludzie. Zaczynamy o 14.00,
będzie czas na dojście do siebie. Czy coś jeszcze może
przeszkodzić w realizacji podjętych postanowień?
Koszty! Nie, biegamy całkiem za darmo. Pogoda! Nie,
biegacze mawiają „nie ma złej pogody, są tylko słabe
charaktery”, a trening wykonany w kiepskich warunkach przynosi największą satysfakcję, do tego znakomicie hartuje.
Jeśli więc podjęliście jedno z najpopularniejszych noworocznych postanowień, wygląda na to, że tym razem trudno będzie znaleźć usprawiedliwienie, by go nie zrealizować.
Zapraszamy. Szczegółowe informacje na stronie www.biegwlomiankach.pl oraz na FaceBook
/ ŁomiankowskaGrupaBiegowa
ŁGB
____________________________
*dane na podstawie internetowego kreatora do tworzenia listy postanowień
noworocznych, autorstwa eksperta ATERIMA z zakresu HR – Anna Dolot.

7. EDYCJA BAZARU ZABAWEK UŻYWANYCH
organizowanego przez Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI, za nami.
Tegoroczna impreza pobiła wszystkie dotychczasowe rekordy. Około150 wystawców, setki kupujących oraz niezliczona ilość zabawek, książek,
gier, sprzętu sportowego i innych przedmiotów
zagościło 20 listopada 2016 r. w hali sportowej
ICDS Łomianki. Mimo jesiennego terminu, również i w tym roku udało się przyciągnąć tłumy
polujące na mikołajkowe prezenty – zabawki
z odzysku, których jakość nie ustępowała nowym
przedmiotom, a cena była wielokrotnie niższa.
Po kilku latach naszej akcji uświadamiającej,
dzieci wiedzą już, że o zabawki warto dbać,
że można przedłużyć ich żywot przekazując je,
kiedy z nich wyrośniemy innym dzieciom, a za zarobione przy okazji pieniądze kupić sobie kolejną
interesującą zabawkę, grę czy sprzęt sportowy.
Przez te lata wychowaliśmy już niejedno
pokolenie małych handlowców i cały czas obserwujemy jak rosną nam nowi uczestnicy. Cieszymy się, że doceniacie naszą akcję i pozwalacie
Waszym dzieciom w niej uczestniczyć, a używane
zabawki otrzymują nowe życie. Jest to wspaniała
lekcja ekologii i przedsiębiorczości oraz okazja do
wspólnego aktywnego spędzenia czasu.
Ponieważ staramy się, aby udział w Bazarze Zabawek był zawsze imprezą bezpłatną, skorzystaliśmy ze współfinansowania ze środków Gminy
Łomianki, co umożliwiło nam opłacenie wynajmu sali oraz wydruk materiałów promocyjnych.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspieranie naszej akcji. Do zobaczenia za rok! A może
wcześniej? Śledźcie nasze wydarzenia na stronie
www.pracownialomianki.org.
/ Kati Galas
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SZKOŁA JUTRA JUŻ DZIŚ

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13
im. Lotników Amerykańskich

-- nowoczesne
nowoczesne metody
metody nauczania
nauczania
-- rozszerzone
rozszerzone programy
programy nauczania
nauczania języków
języków obcych
obcych
-- rozwijanie
rozwijanie indywidualnych
indywidualnych zdolności
zdolności ucznia
ucznia

tel. 22 834 96 30
Wóycickiego 1/3, bud. 13
Warszawa- Młociny

www.pspo.edu.pl

ŁOMIANKI ZAGRAJĄ Z WOŚP

Łomiankowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
rozpoczyna nabór do elitarnego klubu łomiankowskich
wolontariuszy.

W zeszłym roku w zbiórce brało udział prawie 100 łomiankowskich wolontariuszy. Udało się zebrać ponad 50 000 złotych. Jak będzie w tym roku? Gramy dla
dzieci i seniorów... a środki, które zostaną zebrane zostaną wykorzystane dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Jeżeli chcesz przyłączyć się do kwestowania podczas kolejnego,
jubileuszowego 25. finału WOŚP, czym prędzej prześlij informacje potrzebne do rejestracji. Nie zapomnij załączyć też dobrego zdjęcia. Informacje potrzebne do rejestracji i zdjęcia wysyłajcie na maila:
wosp_lomianki@naf.pl.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Pamiętajcie, że liczba „puszek" jest
ograniczona. Pamiętajcie też, że wolontariusze w wieku od 0 do 16 lat
kwestują wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych. Zapoznajcie się ze
szczegółami na stronach www.wosp.org.pl

Informacje o 25. Finale i łomiankowskim sztabie WOŚP znajdziecie na: www.facebook.com/WospLomianki

ORSZAK TRZECH KRÓLI
Z wielką radością informujemy, że 6 stycznia 2017 roku, już po raz czwarty,
ulicami Łomianek przejdzie Orszak Trzech Króli. Ten niezwykle barwny i radosny
pochód, podobnie jak w latach ubiegłych, rozpocznie się na placu przed kościołem
św. Małgorzaty o godz. 12.30, bezpośrednio po Mszy świętej o godz. 11.30.
Już dziś pragniemy zaprosić wszystkich do
udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Wyjątkowym, bowiem dzieląc się wspólnie Bożonarodzeniową radością, mamy możliwość współtworzyć razem z ponad 500 miejscowościami
w Polsce oraz kilkunastoma na świecie, bezprecedensowe wydarzenie: największe uliczne
jasełka przypominające jedno z najstarszych
świąt w Kościele.
Hasłem tegorocznych ulicznych jasełek
jest wezwanie „POKÓJ I DOBRO”, bezpośrednio związane z postacią świętego Franciszka
z Asyżu, który staje się w pewien sposób patronem tegorocznego Orszaku. W trakcie pochodu
uczestnicy będą mieli możliwość poznać go
bliżej. Ten wielki Święty, ubogi miłośnik człowieka i przyrody wyznaczył Kościołowi drogę,
o której przypomina nam Papież Franciszek –
drogę prostoty i ubóstwa. Jest to droga, którą

pierwszy obrał Jezus Chrystus przychodząc na
świat jako bezbronne dzieciątko w ubogim, betlejemskim żłóbku.
Niech ten wspólnie podarowany czas będzie
naszym prezentem, jaki możemy ofiarować
nowo narodzonemu Dzieciątku, żywym świadectwem naszej wiary, budowaniem wspólnoty i jedności, pomysłem na rodzinne świętowanie, a także zacieśnianiem więzi mieszkańców
naszego miasta.
Po przejściu ulicami Łomianek razem z Trzema Królami i św. Franciszkiem pokłonimy się
Świętej Rodzinie i wspólnie zaśpiewamy kolędy. Zachęcamy, aby przyjść na orszak ubranym
w kolorze czerwonym, zielonym lub żółtym.
Zapraszamy Serdecznie!

Organizatorzy
Orszaku Trzech Króli w Łomiankach
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na Osiemnastkę Liceum im. K. Wojtyły
19 marca 1999 r. odpowiadając na prośbę władz Łomianek Powiat
Warszawski Zachodni powołał do życia liceum.
1 września1999 r. uczniowie dwóch klas rozpoczęli rok szkolny w pomieszczeniach dolnego kościoła Św. Małgorzaty.
W maju 2001 r. po raz pierwszy opuszczamy kraj, udając się na Białoruś i Litwę „Szlakiem Mickiewicza”.
We wrześniu 2001 r. Dominik Kądzielski uzyskuje I Stypendium
Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce. Obecną (12 z kolei) jest
Agnieszka Zielińska (uczennica klasy 3).
W listopadzie 2002 r. odbyły się Zaduszki poetyckie po zakończeniu
warsztatów teatralnych z Krzysztofem Kolbergerem.
W maju 2003 r. odbyła się pierwsza matura.
We wrześniu 2003 r. liceum zostało przeniesione do Integracyjnego
Centrum Dydaktyczno-Sportowego.
20 czerwca 2006 r. z udziałem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, Mazowieckiego Kuratota Oświaty P. Grzegorza Tyszki oraz Pani
Wandy Półtawskiej szkole nadano imię Karola Wojtyły.
W kwietniu 2009 r. odbyła się pielgrzymka maturzystów do Krakowa śladami Patrona. Tradycją stały się coroczne wyjazdy uczniów do
miejsc związanych z życiem i działalnością Karola Wojtyły.
We wrześniu 2009 r. pięcioboiści z naszej szkoły: Oktawia Nowacka (tegoroczna medalistka IO w Rio) i Karol Dziudziek podczas
Mistrzostw Europy Juniorów w Turcji wywalczyli złote medale.
30 października 2009 r. obchodziliśmy Jubileusz X lecia szkoły oraz
pierwszy Zjazd Absolwentów.
25 października 2010 r. spotkaniem z Sybirakami zapoczątkowaliśmy
Żywe lekcji historii, które stały się tradycją szkoły. Belweder, Sulejówek,
Sejm, Cytadela to miejsca, gdzie poprzez lekcje muzealne obchodzimy
święta państwowe.
Jasełka w Sadowej (2010) to element stałej współpracy z DPS, która
obejmuje doroczne kiermasze świąteczne oraz udział naszych wolontariuszy w imprezach integracyjnych.
21 marca 2011 r. odbyła się sztafeta pływacka z udziałem niepełnosprawnych uczniów z Warszawy oraz pokaz rugby.
Od 14 marca 2013 r. aktywnie uczestniczymy w projektach Fundacji Akademia Integracji (prowadzonej przez paraolimpijczyków z Pekinu i Aten).
W duchu Patrona promujemy aktywny styl życia i spędzania wolnego czasu: Błękitne szkoły pod żaglami (od 2012), Białe na nartach (od
2013), górskie wędrówki (od 2014), spływy kajakowe (od 2014).
Kontynuacją zapoczątkowanych w roku 2014 Dni Języków Europejskich (2014) będzie odbywający się cyklicznie Romantic Poetry Festival „And Poetry is Born.”
Od uroczystych obchodów 95 rocznicy urodzin Karola Wojtyły w 2015 r.
dzień 18 maja jest Świętem Szkoły.

„Pokój ludziom dobrej woli”
Przyjaciołom i Sympatykom szkoły
na Święta i Nowy 2017 Rok

GIMNAZJALISTO, LICEALISTO!
Jeśli lubisz recytować i dzielić się kulturą żywego słowa,
chcesz sprawdzić swoją znajomość języka obcego,
przygotuj trzy minutową deklamację
tekstu poetyckiego w języku obcym,
zgłoś swoje uczestnictwo na stronie www.plokarol.edu.pl
Zdobądź główną nagrodę (czytnik Kindle)

CZY WIESZ ŻE...
Oktawia Nowacka, brązowa medalistka IO w Rio
w pięcioboju nowoczesnym jest 287 spośród 547
Absolwentów Liceum im. Karola Wojtyły!

Nasza Medalistka ze swoją Wychowawczynią P. Jolantą Choduń
oraz byłym dyrektorem szkoły P. dr Andrzejem Mazanem

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach
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www.plokarol.edu.pl

tel.: 22 751 60 84

Z LICEUM DO AKADEMII
Lolek: Skąd się wziął pomysł na przedmiot „przygotowanie do
studiów nad kulturą fizyczną” w liceum w Łomiankach?
Marcin Czechowski: Pomysł jest autorstwa dyrektora, ja mogę
powiedzieć, dlaczego uważam ten pomysł za bardzo dobry.
L: Dlaczego uważa Pan ten pomysł za trafiony?
MC: Wskażę trzy powody – chociaż jest ich więcej. 1) Szeroko
rozumiany sport należy do zainteresowań młodzieży, również
z Łomianek i okolicy. 2) Dziedzina ta oferuje treści i metody,
które przyczyniają się do pełnego rozwoju człowieka, zarówno
fizycznego, moralnego i intelektualnego – to z kolei dobrze wpisuje się w program dydaktyczno-wychowawczy naszego liceum.
3) Bliskie położenie AWF im. J. Piłsudskiego – największej
w Polsce uczelni kształcącej specjalistów w kulturze fizycznej
(rehabilitantów, specjalistów turystyki i rekreacji, nauczycieli wf,
trenerów) – stwarza duże możliwości podjęcia kształcenia zawodowego przez naszych absolwentów.

L: O co chodzi w tym programie?
MC: Wiodącym elementem jest przedmiot przygotowanie do studiów
nad kultura fizyczną w wymiarze 120 godzin rozłożonych na dwa lata,
który realizuję w oparciu o autorski program. Bardzo ważnym elementem
projektu jest współpraca z nauczycielem wf i wychowawcą klasy. Najbardziej jednak liczymy na inicjatywę i aktywność naszych uczniów – do niej
szczególnie mocno zachęcamy dając wskazówki i wszelką pomoc. Celami są: rozbudzenie i rozwój zainteresowań uczniów w dziedzinie kultury
fizycznej, przygotowanie do egzaminów wstępnych w oraz przygotowanie
do studiów na wybranym kierunku.
L: Kto może wziąć udział w programie?
MC: Uczniowie drugich klas mają do wyboru dwie oferty edukacyjne:
praktyczne zastosowanie informatyki i przygotowanie do studiów nad
kulturą fizyczną. Podstawowym wymaganiami, jakie stawiamy tym, którzy chcą uczęszczać na nasz przedmiot są: zainteresowanie kulturą fizyczną i dobry stan zdrowia, najlepiej jeżeli jest to powiązane z uprawianiem
sportu oraz wysokim poziomem sprawności fizycznej – nie jest to jednak
konieczne na starcie. Zależy nam przede wszystkim na zainteresowaniach

i motywacji do pracy nad sobą – to niezbędne w zdobyciu
kompetencji umożliwiających pomyślną rekrutację, a także
podczas studiów i w przyszłym zawodzie. Nie nastawiamy się
wyłącznie na przygotowanie do egzaminów wstępnych – ważne jest to, jak nasz absolwent będzie radził sobie z wymaganiami akademickimi – dlatego musimy w sposób zrównoważony inwestować w rozwój fizyczny i intelektualny.
L: Jakie są egzaminy na studia w AWF?
MC: Zasady rekrutacji w poszczególnych uczelniach są różne. W AWF Warszawa mamy egzaminy sprawnościowe
w wybranych konkurencjach sportowych (są one inne na poszczególnych wydziałach i kierunkach, ale wszędzie obowiązkowe jest pływanie) oraz punkty za wynik z egzaminu maturalnego. Najbardziej obleganym kierunkiem jest fizjoterapia
(ok. 6 osób na miejsce), kierunek sport i wychowanie fizyczne
(ok. 2 kandydatów na miejsce), a w ostatnich latach najłatwiej
można było dostać się na kierunek turystyka i rekreacja.
L: Czy uważa Pan, że ten program jest atrakcyjny dla uczniów? Jak zarekomendować go absolwentom gimnazjów?
MC: Nasze podejście jest nowatorskie – oferujemy kompleksowe przygotowanie do egzaminów wstępnych oraz orientujemy w zakresie studiów
na poszczególnych kierunkach. Nasz absolwent jest świadomy tego, co
go czeka w danej uczelni i na czym będzie polegała jego praca w wybranym zawodzie. Uczestnicy programu mają dodatkową okazję do rozwoju
umiejętności ruchowych oraz wiedzy o kulturze fizycznej. Liczymy także
na to, że uczniowie staną się w jeszcze większym stopniu pasjonatami szeroko rozumianego sportu – docenią korzyści dla siebie i społeczeństwa
wynikające z jego uprawiania. Trzeba koniecznie wspomnieć, że liceum
korzysta z infrastruktury ICDS. Mamy do dyspozycji krytą pływalnię,
halę, nowoczesną siłownię i kompleks boisk do gier zespołowych z bieżnią lekkoatletyczną. Są to bardzo dobre warunki.
__________________________________
Dr Marcin Czechowski jest pracownikiem Zakładu Pedagogiki i Psychologii Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych AWF Warszawa.

OFERTA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

DZIEŃ OTWARTY

Język angielski (grupy wg poziomu zaawansowania).
28 marca 2017, godz. 18.00
Nauka drugiego języka: niemiecki, rosyjski.*
Rozszerzenia z przedmiotów: j. angielski, biologia, matematyka, geografia, informatyka. *
Przedmiot: praktyczne zastosowania informatyki (programowanie, obsługa baz danych,
multimedia, grafika komputerowa).
Autorski program: przygotowanie do studiów nad kulturą fizyczną.

* w zależności od ilości chętnych

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

www.plokarol.edu.pl

tel.: 22 751 60 84
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Podaruj bliskim

wyjątkowy prezent!

Oryginalny kalendarz z Twoimi zdjęciami
Galeria gotowych pomysłów różne formaty, kolory, wzory
Twoje indywidualne daty urodziny, imieniny, rocznice
1. Wybierz wzór, format, kolorystykę
2. Prześlij swoje zdjęcia i daty, które chcesz wyróżnić
3. Zaakceptuj projekt
4. Czekaj na swój niepowtarzalny kalendarz

ZAPYTAJ O KALENDARZE DLA FIRM
POMYŚL O PREZENTACH ŚWIĄTECZNYCH JUŻ DZIŚ!

tel. 605 599 603

DOSTAWA GRATIS NA TERENIE ŁOMIANEK

REKLAMA

www.pracownia.net

DRUK CYFROWY | PROJEKTY GRAFICZNE | STRONY WWW
www.pracownia.net – tel. 605 599 603

REKLAMA

gazeta@lomianki.pl

Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
w Łomiankach
JESTEŚMY SZKOŁĄ, KTÓRA :

WSPIERA UCZY WZAJEMNEGO SZACUNKU OTWIERA NA
WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA UCZY KREATYWNOSCI
ROZWIJA PASJE JEST BEZPIECZNA

DOŁĄCZ DO NAS!

co nas wyróżnia?
Mikołaj
Usuń przecinki tak gdzie oddzielasz tekst kropkami,
Ostatnia kropa… * jest bezpieczna,
i pod spodem – jakoś inaczej zaznaczone…
Bo my lubimy się uczyć !
To dołącz do nas jakieś marne – takie jakieś cienkie…
Po znaku zapytania usuń dwukropek
Po „małe klasy” zmień liczbę z 16 na 14 .

Małe klasy (14 uczniów).
Nowoczesna edukacja– metody projektowe, praca zespołowa,
lekcje muzealne, wycieczki edukacyjne, ciekawe konkursy.
Język angielski 5 razy w tygodniu. Język hiszpański od 3 klasy.
Zajęcia sportowe codziennie.
Bogata oferta zajęć dodatkowych : Karate, Taniec, Twórcze myślenie,
Ceramika, Warsztaty multimedialne, Kuchcikowo, Piłka nożna, Klub
literacki i inne…

Zapraszamy! Zadzwoń i umów się na spotkanie!

Tel. 22 497 97 98

e-mail:sekretariat@moja-szkola.org www .moja-szkola.org
ul. Równa 26, Łomianki
REKLAMA
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NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działki rekreacyjne (3000-35000 m2)
nad jeziorem Mielno, w miejscowości Mielno,
gmina Grunwald – tel. 697-442-022
PRACA
Sprzątanie domów, biura, mycie okien, prasowanie – tel. 886-872-558
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumacze nia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI z dużym doświadczeniem profesjo nalnie dojazd, tel. 501-227-143
USŁUGI
OCIEPLENIA BUDYNKÓW – 15 lat tradycji, malowanie i odnawianie budynków, renowacja, gwarancja
długoterminowa – tel. 517-673-324
HYDROIZOLACJE tarasów, budynków, fundamentów, piwnic. Gwarancja długoterminowa.
789-262-387
ROLETY, ŻALUZJE – wyrób, montaż, warsztat.
ul. Poziomkowa 20, tel. 22 751 19 58
OCIEPLENIA – RENOWACJE – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI – 513-123-894
WODA-STOP izolacje, hydroizolacje, iniekcje –
gwarancja – 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek –
509-972-412
USŁUGI OGRODNICZE – tel. 604-831-024

REKLAMA

POMOC PSYCHOLOGICZNA
PSYCHOTERAPIA

dorośli, młodzież. Izabela Suska
tel. 572-712-552

KURCZAK Z ROŻNA
– ZAPIEKANKI
– KEBAB
– OBIADY

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504-235-266
STOMATOLODZY, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751-73-05, kom. 600-886-799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751-50-34, 607-07-39-29
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751-88-74
DENTYSTA, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602-346-955
DERMATOLAG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i
wspomagania rozwoju, 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia
mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel.
501-124-416
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. IMPLANTY – PROMOCJE –
tel. 538-495-020

www. Kurczak z Rozna Lomianki . pl

REKLAMA
ZA GROSZE
tylko na portalu

LOMIANKI.INFO

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

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

REKLAMA

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

REKLAMA

ZAPYTAJ JUŻ DZIŚ
reklama@lomianki.info
t: 603299772
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DRUK CYFROWY, STRONY WWW, PROJEKTY GRAFICZNE
www.pracownia.net, tel. 605 599 603
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C.H. AUCHAN

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

