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CO SŁYCHAĆ W LICEUM?
W tym roku do matury
w łomiankowskim liceum
przystąpi 29 uczniów...

str. 4

LISTONOSZ
NIE DONOSI
W niektórych rejonach Łomianek
od dłuższego czasu usługi Poczty
poważnie szwankują...
str. 5

FINAŁ WOŚP
W ŁOMIANKACH

CHÓR
FORTEPIANO
Obecnie chór liczy około 20 osób.
Muzyka płynie z ich serc,
jest wyrazem pasji i talentów... str. 6

Z ROKU NA ROK, CORAZ LEPIEJ!

ŁOMIANKOWSKIE SZKOŁY PO REFORMIE

SPOTKANIA INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ZMIAN W ŁOMIANKOWSKIEJ OŚWIACIE:
6 lutego, godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Warszawska 73
7 lutego, godz. 18.00 w Klubie Seniora, ul. Akacjowa 20a

str. 4

REKLAMA

RESTAURACJA
KONCERTY
CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACT

8 lutego, godz. 20.00
Idea koncertów narodziła się
15 lat temu, kiedy nieznany nikomu
szerzej Czesław Mozil grał
i śpiewał gdzie się dało.
Dziś mało kto nie zna Czesława...

POMOC DLA RODZINY Z ŁOMIANEK
31 grudnia w Łomiankach miała miejsce tragedia – w wyniku pożaru domu straciła życie jedna osoba, a rodzina utraciła cały swój dobytek. Potrzeba jest pomoc.
Nowy, niedawno wybudowany przy wysiłku i pomocy całej rodziny, dom został
całkowicie zrujnowany. Pożar pozbawił trzyosobową rodzinę całego dobytku
i dachu nad głową. Pozostałości z domu nadają się tylko do rozbiórki.
Doraźne wsparcie, jakiego udzielili bliscy i przyjaciele pomoże przetrwać najtrudniejsze dni, jednak pomoc finansowa jest cały czas potrzebna.
Pomoc można przekazać za pośrednictwem Fundacji OTWARTE RAMIONA
wpłacając darowizję lub przekazując 1% z podatku.
Informacje: www.otwarteramiona.pl/podopieczni/rodzina-targonskich
Bezpośredniej wpłaty można też dokonać poprzez platformę ZRZUTKA.pl
pod adresem www.zrzutka.pl/nxngu5

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć
na FACEBOOK / Pomoc dla rodziny z Łomianek

SCREAM MAKER AKUSTYCZNIE

10 lutego, godz. 20.00
Scream Maker to heavy metalowy zespół,
który powstał w 2010 r. w Warszawie.
Różnorodny materiał koncertowy
zaprezentowali na ponad 200 występach
na żywo w Polsce i za granicą. Tym razem
zagrają akustycznie...

MAKAR
& CHILDREN OF THE CORN

24 lutego, godz. 20.00
Ten wieczór szczególnie polecamy
miłośnikom dużej dawki
rock bluesa w najlepszym wydaniu.

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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JEST PONAD 100 000 ZŁ
25. FINAŁ WOŚP W ŁOMIANKACH ZA NAMI!

Podobnie jak i w zeszłym roku, łomiankowski sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy został zarejestrowany przy Ochotnicznej Straży Pożarnej w Łomiankach. Tam też biło serce łomiankowskiego WOŚPu – tam przygotowywano się do zbiórki, wolontariusze odbierali i oddawali swoje puszki, tam też do późnych godzin nocnych liczono zebrane datki, które zostaną
w tym roku przeznczone na ratowanie życia i zdrowia na oddziałach pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
Dzień, który nie zapowiadał tego, że uda
się przekroczyć 100 000 złotych, zaczął się
występami i pokazami w Centrum Kultury.
w miedzyczasie w Centrum Handlowym
Auchan Łomianki spontanicznym występem zaskoczyły klientów dziewczyny z kultowego zespołu „Gawęda”. Od południa
w Jacksie grały flippery, a wolontariusze
zbierali pieniądze na ulicach Łomianek...
Po południu w Centrum Kultury zaczęły
się koncerty, których kulminacją był występ żywiołowej kapeli Janga Squad. Było
SKA SKA SKAndalicznie pozytywnie :)

Od kilku lat właściwy Finał WOŚP ma miejsce w Lemon Tree, gdzie koncerty i licytacje
ciągną się do późnych godzin wieczornych.
Podobnie było i w tym roku. Kilkunastu
wykonawców (z Łomianek lub związanych
z Łomiankami) w swobodnej i sympatycznej atmosferze – co nie dziwi stałych bywalców „Lemona” – grało w WOŚPowej
orkiestrze. W „Lemonie” dowiadywaliśmy
się też ile łomiankowscy wolontariusze już
zebrali... że około 21.00 przeskoczyliśmy
zeszłoroczny wynik :) Dzięki licytacjom wpadały do puszek kolejne złotówki.
W granie zaangażowali się też łomiankowscy biegacze, którzy wspólnym treningiem i pełną puszką zasilili łomiankowskie konto.
Niewątpliwie akcja WOŚP pokazuje, że można pozytywnie pomagać, że warto być
razem, że każdy jest tak samo ważny. Pokazuje, że współpraca wielu środowisk daje
wymierne efekty, że mieszkańcy Łomianek potrafią sami się zorganizować.
Spotkanie podsumowujące tegoroczną akcję odbyło się w siedzibie Sztabu
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach. W spotkaniu – prowadzonym przez
Michała Naftyńskiego – uczestniczyli wolontariusze, prezes OSP Łomianki – Bogdan
Łach i inne osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację Finału. Na spotkanie zostali również zaproszeni urzędnicy łomiankowskiego Urzędu Miejskiego – burmistrz
Tomasz Dąbrowski z zastępcą Piotrem Rusieckim.
Podczas spotkania Nika Kozłowska, która zebrała do swojej puszki rekordowe 3332,10 zł, oznajmiła światu, że łomiankowscy wolontariusze WOŚP podczas 25. Finału zebrali w sumie 100 586,30 zł i... że za rok
ZNOWU GRAMY!
/ maciek moraczewski

Chciałbym ogromnie podziękować wszystkim wolontariuszom, tym którzy biegali z puszkami i tym, którzy
pracowali przy organizacji finału. Ogromnym wysiłkiem zebraliśmy ponad 2 razy więcej pieniędzy niż
w zeszłym roku. Oczywiście ludzie byli hojni, pogoda piękna i było nas o 20% więcej
niż w zeszłym roku, ale wynik łapie za serce.
Szczególne podziękowania dla restauracji LEMON TREE (7444,60 PLN) i Centrum Kultury w Łomiankach (6007,20 PLN) za wspaniałe koncerty i licytacje. Dla Centrum Handlowego Auchan Łomianki za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki na terenie galerii
handlowej. Jackowi Wendzie i Jacks Bar & Restaurant za turniej fliperów oraz pizzerii
Mięta z Izabelina.
A teraz nazwiska... W tym roku ponad 1000 PLN w swoich puszkach przynieśli: Aneta Andruszko, Antonii Andruszko, Zuzanna Baraniak, Anna Bogdanowicz, Paulina Ceglarska, Paweł Helman, Dariusz Knopp, Joanna Karwowska-Koza, Zuzanna Koza, Aleksandra Kwasiborska, Nicol Matuszewska, Karol Połeć, Patrycja Połeć, Kamil Połeć,
Monika Sołdaj, Izabela Stawicka, Filip Walendziak, Piotr Wiśniewski, Szymon Wróbel,
Marta Zdanowicz, a Gabriela Skwara, Zofia Józefowska i Magda Zdanowicz przyniosły
w swoich puszkach prawie po 2000 PLN. Żeby zebrać tyle pieniędzy trzeba naprawdę solidnie
popracować.
Maria Andruszko, kwestująca po raz szósty, pobiła swój życiowy rekord (2059,70 PLN)
i ona otwiera tegoroczną grupę tych, którzy zebrali powyżej 2 tysięcy. Następni w kolejności to Marek Stawicki 2131,10 PLN, Elin Hancka 2174,70 PLN, Julia Kalbus 2288,80 PLN,
Jakub Kozłowski 2677,90 PLN, a jego siostra Nika Kozłowska mocno podniosła poprzeczkę osiągając rezultat 3332,10 PLN. To są już naprawdę poważne pieniądze. Wiem,
że Jakub i Nika poświęcili 9 godzin na kwestowanie, w sumie jako rodzina zebrali
6010 PLN. W kategorii rodzinnej podziękowania należą się jeszcze rodzinie Andruszko
4762,60 PLN (w zeszłym roku zebrali 1382,10), rodziny Połeć 4404,70 (1962 w zeszłym roku),
rodzinie Zdanowicz 4272,60. W zeszłym roku Zuzanna Koza z mamą zebrały 1178,30,
a w tym roku mają wspólnie aż 2368,60, Kajetan Knopp z tatą w zeszłym roku 1109,30,
w tym 1831,30. Serce rozrywają takie sceny, gdy mała dziewczynka, która w sobotę jeszcze gorączkowała terroryzuje rodziców i wychodzi z puszką (i rodzicami) na ulicę tylko na
chwilę i przynosi w puszce prawie 1000 PLN. Harcerze i zuchy ze szczepu 462 DHiGZ im.
Batalionu Zośka w Łomiankach zebrali 9502,60 PLN.
Jak co roku zbiórki organizowane były w szkołach w Łomnie i Dziekanowie Leśnym,
A uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Moja Szkoła”, którzy dopiero po południu odebrali puszki i identyfikatory, przynieśli łącznie ponad 11 000 PLN.
Podziękowania dla Łomiankowskiego Yacht Klubu i Łomiankowskiej Grupy Biegowej za aktywne kwestowanie. Dla OSP Łomianki za pokazy ratownicze i koleżankom
z zespołu Gawęda za uświetnienie naszego finału.
Wielkie podziękowania dla Maćka Moraczewskiego za oprawę medialną, projekty
graficzne i kubki na licytację oraz Pana Bogdana Smolskiego z TexPrint za ufundowanie
koszulek. Za poczęstunek dla wolontariuszy dziękuję cukierni Pod Kasztanem.
Na koniec pragnę podziękować komisji liczącej pieniądze – Ani Petrulewicz, Kasi
Galas i Kasi Wojtyńskiej.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Michał Naftyński
Szef sztabu WOŚP 2577 przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach
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DO
KTÓREJ
SZKOŁY
PO REFORMIE

Szczegółowe mapy oraz
spis ulic należących do
konkretnych obwodów
szkolnych znajdziesz
na www.LOMIANKI.INFO

Podczas spotkania, które odbyło się 17 stycznia,
Urząd zaprezentował plany dotyczące
dostosowania łomiankowskich szkół do założeń
wprowadzanej reformy oświaty.
Gimnazjum nr 1 w ICDS przy
ul. Staszica zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową 3 z klasami I-VIII.
W roku 2017/2018 odbędzie
się nabór do I klasy szkoły
podstawowej, do IV i V klasy
sportowej oraz VII klasy dwujęzycznej.
W Dziekanowie Leśnym dotychczasowy zespół szkół
(szkoła podstawowa i gimnazjum) przekształci się w Szkołę Podstawową I-VIII 5 .
Z dniem 1 września 2017 r.
dotychczasowe sześcioletnie
szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach 1 oraz Szkoła
Podstawowa w Dziekanowie
Polskim 4 ) przekształcą się

w szkoły ośmioletnie. Zostanie też otwarta nowa ośmioletnia Szkoła w Dąbrowie Leśnej 2 przy ul. Partyzantów.
Sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Sadowej 6 ma zostać przekształcona w szkołę trzyletnią z oddziałami
przedszkolnymi.
________
Kiedy rusza nabór do Szkoły
Podstawowej w Dąbrowie
Leśnej, a kiedy do Szkoły
Podstawowej w ICDS? Czy
w związku ze zmianą obwodów szkolnych będzie
zmieniana liczba i składy
klas VI (przyszłych VII) w SP1
w Łomiankach? Czy w SP1
w Łomiankach i SP w Dąbrowie Leśnej planuje się
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utworzenie (podobnie jak
w ICDS) klas profilowanych?
Takie pytania, w imieniu rodziców, wystosowaliśmy do
Urzędu. Niestety zastępca
burmistrza Piotr Rusiecki
nie portafił bądź nie chciał
udzielić nam na nie odpowiedzi. Może coś wyjaśni się
podczas spotkań informacyjnych.
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SPOTKANIA INFORMACYJNE:
6 lutego, godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 1
7 lutego, godz. 18.00 w Klubie Seniora na Akacjowej.

Zaproponowane w projektach uchwał granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łomianki od 1 września 2017 r

1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach,

3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami

ul. Warszawska 73 (891 uczniów)
– osiedle Buraków na północ od ulicy Kolejowej i ulicy
Pułkowej, osiedle Prochownia, osiedle Majowe, osiedle
Baczyńskiego, osiedle Pawłowo, osiedle Łomianki Centralne, osiedle Łomianki Stare, sołectwo Łomianki Chopina na wschód od ulicy Geologicznej i ulicy Czesława
Niemena, sołectwo Łomianki Dolne.

Dwujęzycznymi i Sportowymi, ul. Staszica 2 (553
uczniów)
– osiedle Łomianki Górne, osiedle Łomianki Trylogia,
osiedle Łomianki Powstańców oraz sołectwo Łomianki
Chopina na zachód od ulicy Geologicznej i ulicy Czesława
Niemena

2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach,

skim (241 uczniów)
– sołectwo Dziekanów Bajkowy (w tym cała ulica Wiklinowa), sołectwo Dziekanów Polski na północ od ulicy
Kolejowej (ulica Kolejowa numery parzyste), sołectwo
Dziekanów Nowy i sołectwo Sadowa na północ od ulicy
Kolejowej (ulica Kolejowa numery parzyste).

ul. Partyzantów 31 (424 uczniów)
– osiedle Dąbrowa Zachodnia, osiedle Równoległa, osiedle Dąbrowa Rajska, osiedle Dąbrowa Leśna oraz część
osiedla Buraków (na południe od ulicy Kolejowej i ulicy
Pułkowej).

4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Pol-

5 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leś-

nym (438 uczniów)
– sołectwo Kępa Kiełpińska, sołectwo Kiełpin (w tym cała
ulica Armii Poznań i cała ulica Gwiaździsta), sołectwo
Dziekanów Leśny, sołectwo Dziekanów Polski na południe od ulicy Kolejowej (ulica Kolejowa numery nieparzyste) oraz sołectwo Sadowa na wschód od ulicy Turystycznej, ulicy Jagodowej i ulicy Borówkowej.

6 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadowej (30 uczniów)
– ulice sołectwa Sadowa: Biedronki, Borówkowa, Jagodowa, Kolejowa (od granicy administracyjnej Gminy Łomianki z Gminą Czosnów do ulicy Turystycznej numery
nieparzyste), Lipińskiego, Sielanki, Strzelecka, Środkowa,
Turystyczna, Wakacyjna, Wędrowców, Zaciszna, Zagórze.

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Szczegółowe informacje na www.LOMIANKI.INFO < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

REFORMA, STUDNIÓWKA, OSIEMNASTKA...
W obecnym i następnym roku szkolnym rekrutacja w liceum odbędzie się na dotychczasowych zasadach.
W minionym roku Powiat Warszawski
Zachodni umożliwił znaczne doposażenie placówki usprawniające i unowocześniające proces dydaktyczny. „Zachęcamy do skorzystania z profilu z rozszerzoną
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biologią oraz autorskim programem przygotowania do studiów w AWF (a także
na kierunkach: rehabilitacja, fizjoterapia,
praca socjalna, medycyna) oraz rozszerzoną matematyką, informatyką (z autorskim

programem Praktyczne zastosowania informatyki). Niezmiennie proponujemy naukę na poziomie rozszerzonym języka angielskiego oraz
geografii" – mówi dyrektor Łukasz
Zięba.
Reforma dotrze do liceów w roku
2019/2020, kiedy odbędzie się jednocześnie ostatnia rekrutacja na obecnych
zasadach i pierwsza do liceum czteroletniego ze zmienioną podstawą programową nauczania, kończącego się maturą wg
nowych zasad.
W tym roku do matury w łomiankowskim Liceum przystąpi 29 uczniów,
W auli ICDS 28 stycznia odbyła się STUDNIÓWKA. Był Polonez, wspomnienia,

wspólna zabawa, pamiątkowe zdjęcia.
Życzymy wszystkim powodzenia!
We wtorek 28 marca o godz. 18.00 zapraszamy do udziału w DNIU OTWARTYM dla kandydatów, a 18 maja
Liceum będzie świętować swoją pełnoletność – „Świętujemy «18 urodziny»
naszego liceum, na których miło nam będzie gościć wszystkich, także Czytelników
gazety i portalu LOMIANKI.INFO" – zaprasza dyrektor Liceum.
/ red.

Informacje na temat Liceum znajdziecie na www.plokarol.edu.pl
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LISTONOSZ NIE DONOSI
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W niektórych rejonach Łomianek od dłuższego czasu usługi Poczty Polskiej poważnie szwankują.
Przesyłki są dostarczane z dużym opóźnieniem, czasem docierają do sąsiada, a czasem nie docierają wcale.
Listy polecone i paczki bywają odsyłane do nadawcy, chociaż odbiorca nigdy nie otrzymał do swojej skrzynki awizo.
W dzisiejszych czasach otrzymanie listu wiąże
się z reguły z większym lub mniejszym wydatkiem, bo listonosze roznoszą głównie kwity informujące o płatnościach – za prąd, za gaz, za mandat, za telefon, za kredyt itp. Niestety, świat jest
beznadziejnie zorganizowany – nieotrzymanie
przesyłki nie zwalnia z konieczności zapłacenia
umieszczonej w niej faktury. Pojawiają się więc
odsetki karne, nadwątlona wiarygodność kredytowa, brak sygnału w telefonie. Zdarza się też, że
niektórzy czekają na listy z ważnymi wiadomościami osobistymi – o przyjęciu do pracy, o spadku, czy zwyczajnie – jeszcze się zdarza – o miłości.
Brak listu to zatem często poważne skutki, nie
tylko finansowe.
Nic dziwnego, że problemy poczty w niektórych
rejonach Łomianek tak ludzi denerwują. Wiele

osób ma pretensje, że kierownictwo poczty, zamiast poinformować swoich klientów o opóźnieniach w dostarczaniu korespondencji, udaje, że
wszystko jest w porządku. Może i słusznie, ale jak
poczta miałaby kogokolwiek informować, skoro
ma problem z dostarczaniem przesyłek?
Na jednym z łomiankowskich portali społecznościowych miała miejsce ciekawa dyskusja na
temat usług pocztowych w naszym mieście.
Jedna z jej uczestniczek zarzuciła osobom narzekającym na pocztę, że potrafią tylko krytykować,
że chcą mieć wszystko „podsunięte pod nos”
i stwierdziła, że „jak komuś pilno, można pofatygować się na pocztę i odebrać swoją korespondencję”. A w dodatku – jej zdaniem – pracownik
poczty ma prawo do chorowania czy urlopu,
a osoba go zastępująca nie jest wołem, żeby
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paść na twarz” tylko po to, żeby ktoś sprawnie
otrzymywał korespondencję.
No cóż, piękny dowód empatii, ale na tej zasadzie, to zaraz ktoś powie, że kierowca autobusu
albo pilot samolotu ma prawo do chorowania,
więc jak komuś pilno, to zamiast jęczeć, niech
jedzie sobie na rowerze. Urzędnikowi należy się
urlop, więc nikt nie będzie padał na twarz, żeby
ktoś na czas otrzymał paszport albo jakąś urzędową decyzję.
Poczta Polska to taka sama firma jak wszystkie
inne. Biorąc opłaty za przesyłki, powinna je terminowo dostarczać do odbiorców. Można rozumieć
ciężką pracę łomiankowskich listonoszy, ale sprawa organizacji pracy poczty, to zmartwienie jej
kierownictwa.
Juliusz Wasilewski

Z ROZWIĄZANYM JĘZYKIEM

MIŁOŚĆ W CZASACH SAMOCHODÓW
Powiedzmy sobie szczerze, jest
duża szansa, że się nie lubimy. Nie
bardzo wiem dlaczego, bo pewnie biegamy razem spod ICDSu,
kulturalnie przepuszczamy się
w kolejce w Biedronce albo jesteśmy dla siebie sympatyczni na
jeszcze innym polu. Jednak potem wsiadamy do samochodów
i stajemy się wrogami.
Nie ma zmiłuj. W tej twardej
walce nawet przyjaciel potrafi
wbić nóż w plecy. Uważasz kogoś
za swojego kumpla aż tu nagle
okazuje się, że należy do tych leniwych kierowców ruszających na
zielonym z półsekundowym opóźnieniem! Mało kto coś takiego wybacza. Dodaj do tego ronda, tory,
drogi podporządkowane... Człowiek nie wie, co to agresja dopóki
nie zacznie jeździć samochodem.
To genetyczne, wkurzanie się
na kierowców mamy w DNA.

Wyssaliśmy je z pierwszym tankowaniem i dostaliśmy prawne
przyzwolenie odbierając swoje
prawa jazdy. Nie wiem co mówił
Twój egzaminator, ale od swojego, przysiągłbym, usłyszałem
„jest pan najlepszym kierowcą
na świecie, to był zaszczyt prowadzić ten egzamin”. Mając to w pamięci niedługo później rozbiłem
zderzak w samochodzie rodziców. Nie z mojej winy oczywiście,
nikt nie powinien parkować mi
na linii jazdy!
To swoisty paradoks. Jeśli
100% kierowców narzeka na debili na drogach, to skąd ci debile
się biorą? Każdy facet nabija się,
że niektórzy na drodze kompensują sobie męskość. A jednak
w samych Łomiankach wyróżniam dwa miejsca generujące za
dużo testosteronu: wyjazd z Carrefoura i spod ICDS. Stoisz, cze-

kasz te bite 15 minut próbując się
wbić na Warszawską, bo każdy
facet uważa, że przepuszczenie
włączającego się do ruchu odbiera mu kilka centymetrów w wiadomym miejscu poniżej pępka.
W końcu trafiasz na tę wymarzoną drogę z pierwszeństwem. I co,
będziesz się zaraz zatrzymywał?
Nie po to tyle czekałeś, zresztą
temu po lewej jedno auto więcej
nie zrobi różnicy.
Nie wiem co myślą wtedy kobiety, bo moja żona przepuszcza
za to każdego. Serio, dla niej nawet płatek śniegu ma pierwszeństwo na drodze.
W ogóle odnoszę wrażenie, że
wspólny samochód potrafi generować rozwody. Znam wiele par,
których zgodność charakterów
jest odwrotnie proporcjonalna
do tolerancji na styl jazdy drugiej połówki. Zatem, jeśli jesteś

DO DWÓCH RAZY SZTUKA?
Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że chciałby, aby najbliższe wybory
samorządowe w 2018 r. odbyły się według nowych zasad. Chodzi m.in. o wprowadzenie kadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. O kolejną
kadencję nie mogliby się ubiegać np. burmistrzowie, którzy już sprawowali swoją
funkcję dwie kadencje – czyli, że prawo to miałoby „działać wstecz”.
Co to oznacza dla Łomianek? Między innym to, że o urząd Burmistrza nie
mógłby się ubiegać Tomasz Dąbrowski. Czy tak będzie, że Dąbrowskiego – który
narazie nie ma żadnego liczącego się kontrkandydata – pograżą decyzje środowiska politycznego, z którym sympatyzuje? Czy prowadzona w mediach kontrolowanych przez Urząd notoryczna kampania wyborcza okazałaby się niepotrzebna
i bezzasadna? Zobaczymy jakie ostatecznie decyzje podejmie Prezes, bo jak widać
ma zamiar decydować również na poziomie samorządu. /red.

młodym czytelnikiem, posłuchaj
– nie mów kocham cię zanim
nie zobaczysz jak on/ona jeździ.
Wasze uczucie może okazać się
niewystarczające.
Po jednej z takich kłótni pojechałem na zakupy sam. Pakując ziemniaki wymieniłem kilka
uśmiechów z piękną właścicielką
niebieskiej Toyoty. Romans wisi
w powietrzu. Do tego okazało się,
że jedziemy w jednym kierunku.
Serce zaczyna bić szybciej, motylki w brzuchu, silnik wchodzi na
wyższe obroty... a ona nagle skręca bez kierunkowskazu. Czar prysł.
Małżeństwo uratowane!
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.

WIELKIE OŚWIECENIE

Na budowie „stadionu” przy ulicy Wiślanej
stanęły potężne, prawie 40-metrowe słupy
oświetleniowe. Zastępca burmistrza Piotr Rusiecki w mediach społecznościowych wyraził
swój zachwyt tym faktem. Większość komentarzy jednak nie podzielała entuzjazmu urzędnika, obawiając się o oddziaływanie takiego
sąsiedztwa na ich życie codzinne.
Z czego ta różnica zdań wynika? Pewnie
mieszkańcy nie doznali jeszcze dostatecznego
oświecenia, aby móc dostrzegać same pozytywy w działaniach obecnej władzy i każdy jej pomysł przyjmować bezkrytycznie :)
/mm.
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> MŁODZI – ZDOLNI

JangaSquad to ośmioosobowa grupa młodych muzyków z Warszawy i Łomianek
założona w kwietniu 2016 na bazie bazie grupy
raperów Janga (Cinek, Krisu, Tomanio) działającej
od 2014 r. Dołączył do nich żywy band w składzie: Ola – wokal, Kostek – klawisze, Kali – bas,

Filip – gitara, Rafał – perkusja. Grają
crossover oscylujący między rapem, reggae i rockiem. Swoją pozytywną energię zawierają w skocznych, tanecznych utworach, jak i w poważniejszych
kompozycjach. Pierwszą oficjalną EP ekipa planuje
wydać na wiosnę tego roku. Dotychczas zagrali
kilka koncertów w Warszawie i Łomiankach. Między innymi wzięli udział w festiwalu SnowShow
gdzie doszli do finału oraz konkursie Emergenza

gdzie przeszli do kolejnego etapu, który odbędzie się już w marcu. Zespół może pochwalić się
również wsparciem tegorocznego finału WOŚP
w Łomiankach. Najbliższy ich występ będzie supportem przed znanym zespołem Skowyt.
Zapraszamy do śledzenia ich fanpage'a na
Facebooku, gdzie znajdziecie materiały udostępnione przez zespół oraz informacje o koncertach.

>>>> www.facebook.com/jangasquad
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KOLEJNE SUKCESY
W czerwcu 2016 roku pisaliśmy o zdobyciu przez ŁUKASZA GUTKOWSKIEGO
Mistrzostwa Polski Juniorów w pięcioboju nowoczesnym życząc mu powodzenia
w dalszych jego występach. Pod koniec grudnia odbyły się w Polce międzynarodowe
zawody, w których Łukasz występował ostatni raz jako Junior.
Zakończył je zwycięstwem, a w między czasie wraz ze swoim kolegą z reprezentacji
(na zdjęciu obok) zdobyli w Barcelonie vice-mistrzostwo Europy w sztafecie męskiej
(indywidualnie Łukasz zajął 13 miejsce). W nowym roku życzymy młodemu mieszkańcowi
Łomianek nie tylko dalszych sukcesów sportowych, ale także dobrze zdanej matury!

FORTEPIANO
Chór FortePiano działa w Szkole
Podstawowej nr 1 w Łomiankach
od września 2012 r. Tworzą go uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych
– muzykalni, spontaniczni i radośni,
którzy raz w tygodniu angażują się
w realizowanie swojej pasji, jaką jest
śpiew.
Obecnie chór liczy około 20 osób.
Na repertuar FortePiano składają się
pieśni patriotyczne, ludowe, religijne, dziecięce, jak również z zakresu

muzyki popularnej i rozrywkowej.
Uczniowie mają doskonałe możliwości zaprezentowania swoich umiejętności na licznych uroczystościach
w ciągu roku szkolnego, zarówno na
terenie szkoły, jak i poza nią. Opiekunem chóru jest Małgorzata Znamiecka – nauczyciel muzyki Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach,
która w pracy z chórem dba o to,
by muzyka z jaką koncertują
uczestnicy, płynęła z ich serc, była wyrazem pasji i talentów, a przekazywana przez
nich energia spontaniczności i dziecięcej wrażliwości była inspiracją radości
i wzruszeń słuchaczy.

,,
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W czerwcu 2016 r., zainspirowany
pomysłem Centrum Kultury w Łomiankach, chór FortePiano rozpoczął pracę nad pierwszą płytą z repertuarem dziecięcym. Długie przygotowania, godziny spędzone w studio nagraniowym, sesja fotograficzna zakończyły się sukcesem. Dziewięć utworów, które zebrano na
płycie, spotkało się z bardzo ciepłym
odbiorem słuchaczy. To piosenki
pełne radości, spontaniczności
i optymizmu w wykonaniu uta-

lentowanych uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Łomiankach.
Zapowiedź artystyczna wydarzenia
odbyła się w czerwcu podczas koncertu dla rodziców chórzystów, a premiera płyty to prezent bożonarodzeniowy dla wszystkich, którzy brali
udział w tym przedsięwzięciu.
Zapraszamy do fotorelacji z tego
wydarzenia oraz do odsłuchania
utworów z płyty na stronie chóru FortePiano: www.chorfortepiano.pl

Jestem bardzo szczęśliwa z powodu istnienia takiego zespołu muzycznego jak chór FoterPiano. Dzięki
niemu rozwijam swoją pasję. Uwielbiam tam spędzać czas, ponieważ panuje tam fantastyczna atmosfera i zawsze dzięki wspólnej pracy osiągamy niesamowity efekt końcowy. Nasza pani jest szczególnie
uzdolniona, bardzo dobrze umie z nami rozmawiać i czujemy się przy niej swobodnie. Odkąd jestem
w tym chórze mocno rozwija się mój głos. Naszym wielkim osiągnięciem jest płyta FortePiano, w której
można usłyszeć piękne głosy całego chóru.
/ Julia Bożycka, 12 lat

>>>>>>>>>>>>

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

REKLAMA

DO WYNAJĘCIA

138 M2

POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

ŁOMIANKI / KIEŁPIN,
UL. ROLNICZA 206

LOKAL USŁUGOWO-HANDLOWY
posiada decyzję na użytkowanie

INFORMACJE: tel. 502 600 859, 730 900 366
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM działki rekreacyjne (3000-35000 m2)
nad jeziorem Mielno, w miejscowości Mielno,
gmina Grunwald – tel. 697-442-022
PRACA
Posprzątam mieszkania, biura, umyję okna, poprasuję – 797-643-188
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
Malowanie i odnawianie elewacji budynków,
renowacja – tel. 517-673-324
HYDROIZOLACJE tarasów, budynków, fundamentów, piwnic. Tel. 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
Malowanie budynków i elewacji, renowacja,
gwarancja – tel. 789-262-387
Ocieplanie budynków, gwarancja – 789-262-387
HYDROIZOLACJE: antywodne, tarasów, balkonów,
fundamentów, gwarancja – tel. 517-673-324

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
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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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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

