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NA PŁÓTNIE
I W OGRODZIE
W pewnym sensie
w malarstwie mówię
o sobie. Szczególnie interesuje
mnie ciało, ale nie samo w sobie,
tylko jako nośnik emocji...
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KTO BĘDZIE KANDYDOWAŁ

Warto znaleźć czas na poznanie
kandydatów, by wybrać osoby, które
mają do tego intelektualne
i osobowościowe predyspozycje. str. 5

NASZE
ŁOMIANKI
Stowarzyszenie Nasze Łomianki
działa od 2001 r. Powstało z myślą
o budowaniu w gminie Łomianki
społeczeństwa zaangażowanego
w sprawy lokalne.

NA BURMISTRZA?
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REKLAMA

IMPREZOWA DĄBROWA

6 PAŹDZIERNIKA 2018

CZWARTY SZTAFETOWY

BIEG W ŁOMIANKACH

SZTAFETA

2 x 6 km

DWUOSOBOWA

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
+ BIEG PRZEŁAJOWY DLA DZIECI
ORGANIZATOR:

SPRAWDŹ SIĘ!

na urokliwych, jesiennych ścieżkach
Kampinoskiego Parku Narodowego
INFORMACJE I ZAPISY:
www.biegwlomiankach.pl
/ Łomiankowska Grupa Biegowa

Drugi weekend września co roku rozpoczyna cykl imprez na terenie Dąbrowy. Samorządy tamtejszych osiedli dopracowały się tego wyjątkowego
w skali Łomianek wydarzenia organizując rodzinne pikniki i spotkania.
Najważniejszą imprezą będzie Wielki Piknik w ogrodach restauracji Lemon
Tree. Tradycyjnie będzie
muzyka, poczęstunek, wiele
stoisk z atrakcjami dla młodszych i starszych. Niedziela,
9 września, start o 16:30.
Poprzedzą go dwa inne wydarzenia: w piątek, 7 września,
tegoroczne novum, Piknik Jazzowy z szarlotką. Promujemy polski jazz i polskie
jabłka. Zapraszamy od 18:00 również do Lemon Tree. Natomiast w sobotę o godzinie
15:00 trzeci już turniej piłkarski o Puchar Dąbrowy. Przechodniego trofeum broni
drużyna Osiedla Równoległa. Na jej terenie rozgrywać będzie się cały turniej.
Kolejny weekend (15-16 września) to trzy wydarzenia: sobotnia potańcówka na
deskach organizowana przez Centrum Kultury (19:00, plac zabaw przy Akacjowej)
oraz teatr na Grzybowej, który zaprosi na widowisko poetycko-kabaretowe Sławomira Hollanda pt. „Nic nowego pod słońcem”. Pierwszy dzwonek o 19:30.
W niedzielę natomiast Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy z grupowym zwiedzaniem pracowni w trakcie rajdu rowerowego.
Wybór jest duży, każdy znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie.

WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.DABROWAZACHODNIA.PL
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NA PŁÓTNIE I W OGRODZIE
ANNA KAROLINA ZWONIARSKA – malarka, absolwentka ASP w Warszawie, obecnie
doktorantka Instytutu Sztuk Pięknych w Kielcach. Z upodobaniem maluje kobiece
akty. Założycielka i wieloletnia prezes Stowarzyszenia Artystycznego Front Sztuki.
Współorganizowała Otwarte Ogrody nad Wisłą. Wielokrotnie brała udział
w Otwartych Ogrodach Artystów Dąbrowy. Z mężem, również malarzem otwierali
wtedy dla mieszkańców pracownię i showroom w Łomiankach Dolnych.
Prowadzą również szkółkę drzew ozdobnych i projektują ogrody.
Czy miewasz tzw. okresy w swojej
twórczości w zależności od nastroju, inspiracji, wpływów?
Oczywiście. To widać jeśli spojrzy się na
daty powstawania obrazów. Był okres
mocnych kolorów, następnie fascynacja motywami roślinnymi, potem przez
jakiś czas moje modelki były jakby bardziej
ubrane. Wiosną pojawiły się elementy architektury gotyckiej, aż w końcu odrzuciłam wszystkie ozdobniki i weszłam w fazę
szarości. Ja widzę w swoich pracach nawet
wydarzenia rodzinne jak: narodziny dzieci,
przeprowadzki domu czy pracowni. Wszystkie ważne dla mnie momenty w życiu. Obraz
jest zawsze w dużym stopniu opowieścią
o samym artyście.

Dlaczego malujesz kobiece akty?
Kobiety są ciekawe. Poza tym, w pewnym sensie
w malarstwie mówię o sobie, a jestem kobietą. Szczególnie interesuje mnie ciało, ale nie samo w sobie,
tylko jako nośnik emocji. Staram się malować obrazy,
które komunikują się z widzem, przykuwają jego uwagę i poruszają, a nie są tylko dekoracją. Teraz pracuję
nad doktoratem, którego tematem jest Madonna, jednocześnie zwykła kobieta i bogini.
Czy nie jest tak, że potem kobiece akty kupują
głównie mężczyźni?
Nie. Chyba jednak większość moich klientów to kobiety. Może odnajdują w tych pracach w jakimś sensie
siebie, a może po prostu podobają im się te kompozycje. Podejrzewam też, że większość wnętrz swoich
domów tworzą kobiety.

Skąd pomysł na pracownię i showroom
w Łomiankach?
Moja rodzina mieszka w Łomiankach od trzech pokoleń. Najpierw zamieszkali dziadkowie ogrodnicy,
później rodzice artyści. Spędzałam tu każde wakacje.
Wtedy to była prawdziwa wieś, pola, krowy, kilka
domów. Potem na jakiś czas wróciłam do Warszawy, ale krótko wytrzymałam, brakowało mi ogrodu
i przestrzeni. Z mężem stworzyliśmy w Łomiankach
cudowne miejsce do pracy. Wcześniej pracował tu
mój tata, rzeźbiarz, ale kiedy Łomianki zaczęły się
dynamicznie rozwijać, nie wytrzymał i uciekł do
Puszczy Kampinoskiej.
Ja jestem bardziej towarzyska i lubię moich nowych
sąsiadów. Ale wciąż brak tu galerii, przestrzeni dla
twórców i miejsca do spotkań artystów z mieszkańcami. Stąd koncepcja showroomu oraz pomysł Otwartych Ogrodów, najpierw w Łomiankach Dolnych,
a potem na Dąbrowie. Mam nadzieję, że na tym nie

koniec, że taka przestrzeń powstanie i będzie uzupełnieniem oferty kulturalnej w naszym mieście.
A za co lubisz Łomianki?
Lubię małomiasteczkową atmosferę. Na każdym kroku można spotkać kogoś znajomego, porozmawiać.
Szczególnie lubię swoje sołectwo, które pomimo rozbudowy Łomianek wciąż przypomina wieś. Lubię widok łąk i gwiazd zamiast przydrożnych latarni.
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OTWARTE OGRODY ARTYSTÓW DĄBROWY
Jest to spacer po pięknej dzielnicy Łomianek, jej ciekawych miejscach, a jednocześnie spotkanie z artystami.
Oni Tego dnia zapraszają wszystkich chętnych do odwiedzenia ich w pracowniach lub ogrodach. Chętnie
rozmawiają, pokazują swoje dzieła, goszczą herbatką,
ciasteczkiem. Wydarzenie zawsze cieszy się dużym zainteresowaniem.
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ZAPRASZAMY
16 września (niedziela)
godz. 12.00 – 18.00
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Mamy wielki zaszczyt zaprosić wszystkich czytelników gazety ŁOMIANKI.INFO na czwarte już
z kolei wydarzenie – Otwarte Ogrody Artystów
Dąbrowy.

impr

Staszica 29
Magdalena Pichalska - ceramika
Irysa 13
Dorota Berger Słowińska – malarstwo
Agnieszka Dąbrowska-Woźniak – malarstwo
Wystawa prac dzieci uczących się w pracowni
Zachodnia 41
Marysia i Jarek Łuczkiewiczowie – ogród i szkółka bylin Vika Plant
Zachodnia 13
Grześkiewicz Design Studio - ceramika
Dorota Grześkiewicz - rzeźba i ceramika
Agata Adamowska - rzeźba i ceramika
Patrycja Barkowska – rzeźba i ceramika
Konwaliowa 27
Mikstury - ogród osobowości
Domownicy i spółka (z o.o.)
Żywiczna 3
Marianna Dudek – ceramika
Bożena Ratyńska – malarstwo
Graniczna 4B
AGMA - malarstwo
Jacek Maślankiewicz – malarstwo
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BUDŻET OBYWATELSKI CIĄGLE PRZED NAMI
Kończy się kolejna kadencja samorządu. Za chwilę ponownie dokonamy wyboru naszych
przedstawicieli, którzy przez 5 lat będą decydowali co jest dla gminy Łomianki dobre, a co nie.
Kandydatów na radnych i burmistrza, z którymi będę miała okazję
rozmawiać, na pewno zapytam czy
będą dążyli do wprowadzenia budżetu
obywatelskiego. Dlaczego? Bo jest on
WYZNACZNIKIEM zaufania władzy do
społeczności lokalnej, PRÓBĄ kształtowania wizji rozwoju gminy wspólnie z jej mieszkańcami, MOTOREM
do większej aktywności obywatelskiej
i NARZĘDZIEM lepszego wydawania
publicznych pieniędzy.
Przypomnę, że budżet obywatelski
to wydzielona z ogólnej puli środków gminy kwota (np. 1%), o której
wydaniu decydują mieszkańcy. Nie
radni czy burmistrz, ale mieszkańcy! Rozwiązania takie stosowane są

z powodzeniem na świecie i w Polsce.
Między innymi w Konstancinie-Jeziornie, Błoniu, Pruszkowie, nie mówiąc
już o dużych miastach jak Warszawa,
Gdańsk, Łódź czy Kraków.
O budżecie obywatelskim pisałam
na łamach miesięcznika ŁOMIANKI.
INFO już kilka razy. Niestety, obecne
władze, z burmistrzem Tomaszem Dąbrowskim na czele, nie uznały pomysłu
wdrożonego w wielu miastach Polski
za wart zainteresowania. Szkoda, bo
byłaby to bardzo dobra okazja, żeby
spróbować i ocenić, czy warto się „w to
bawić”. A było to możliwe, ponieważ
w październiku 2014 r. Rada Miejska
(poprzedniej kadencji) zdecydowała
o rozpoczęciu przygotowywania pro-

cedur do budżetu obywatelskiego.
Jego zasady miały zostać opracowane
przez zespół złożony z przedstawicieli
urzędu, organizacji pozarządowych
oraz mieszkańców. Mieszkańcy mieliby okazję zaproponować realizację
inwestycji i projektów im bliskich, jak
np. miejsca ustawienia ławek, budowa
placów zabaw, lokalizacja parkingów
dla rowerów, ustawienie koszy na
śmieci, budowa ścieżek edukacyjnych,
monitoring w wybranych miejscach,
warsztaty, kursy czy wydarzenia artystyczne lub sportowe. Przygotowanie
i przyjęcie takich propozycji wymuszałoby na nas – mieszkańcach – wspólne, świadome i zgodne opracowanie
najpierw zasad tego procesu, a potem

dokonanie wyboru najlepszych pomysłów. A burmistrz musiałby zrealizować
propozycje wybrane przez większość.
Niestety, Budżetu obywatelskiego
w Łomiankach nie ma. Mam nadzieję,
że na razie.
Sylwia Maksim-Wójcicka

ALBO JESTEŚ Z NIMI, ALBO PRZECIWKO NIM...

KIEDY?

PARK MIEJSKI PRZY JEZIORZE FABRYCZNYM
20 września 2017 r. podpisano umowę na przebudowę (rewitalizację)
parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym. Jak informował wtedy
burmistrz Tomasz Dąbrowski – planowany termin realizacji inwestycji
został wskazany na 31 sierpnia 2018 r.
W ramach projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (całkowita wartość: 10 268
856 zł, wartość dofinansowania:
4 935 695 zł) miały zostać przeprawodzone prace w obrębie Jeziora
Fabrycznego i jego otoczenia, miała
powstać „dolina mgieł”, plac zabaw,
tor rowerowy, siłownia terenowa,
strefa workout-u oraz infrastruktura
dla rowerzystów i pieszych, a także
parking.
Choć wiele elementów zaplanowanych w parku już powstało, na terenie
inwestycji prace nadal trwają i jeszcze

dużo pozostaje do zrobienia. W związku z tym zapowiedziany termin oddania inwestycji i udostępnienia placu
mieszkańcom na koniec sierpnia nie
zostanie dotrzymany. Miejmy nadzieję, że nie będzie to duże opóźnienie
i już wkrótce mieszkańcy Łomianek
będą mogli z tego miejsca korzystać.
Park zapowiada się bardzo ciekawie,
a mnogość atrakcji zapewne zadowoli
nie tylko najmłodszych. Dużym plusem jest już samo uporządkowanie,
wybitnie zaniedbanego do tej pory,
terenu wokół jeziora.
/red.

...tak napisał jeden z internatów po tym jak jego komentarz został
skasowany, a on sam został zablokowany na oficjalnym profilu Urzędu
Gminy Łomianki na facebook...

„Używanie urzędowej strony i publicznych pieniędzy (wywiad w GazŁomie) do
agitacji wyborczej, delikatnie mówiąc, nie budzi u mnie przesadnego entuzjazmu”
– to właśnie taki komentarz internauty Patryka był powodem, dla którego został on wykluczony z nadzorowanego przez pracowników burmistrza Tomasza
Dąbrowskego profilu na facebook. Komentarz odnosił się do faktu opublikowania w mediach kontrolowanych przez burmistrza (gazeta, strona internetowa
gminy) wywiadu z nim samym pt. „Zgoda buduje, wpływa na rozwój gminy”.
Niestety takie blokowanie nie jest przypadkiem jednostkowym. Zdarza się
w zasadzie każdemu kto „nie poklepuje władzy po plecach”.
Sam komentarz internauty nie dziwi mając na uwadze fakt, że wywiad jest
odbierany jako materiał wyborczy, atakujący wszystkich, którzy zamierzają być
kontrkandydatami Dąbrowskiego i jego komitetu w najbiższych wyborach samorządowych. Burmistrz w dobrym świetle widzi jedynie samego siebie i swoich
radnych, a tych mieszkańców, którzy mają inne zdanie (tzw. opozycję), przedstawia czytelnikom jako „szkodników i oszustów”. Same te określenia wydają się być
mało korespondujące z tytułem „Zgoda buduje...”. No chyba, że według burmistrza Dąbrowskiego „zgoda” oznacza bezkrytyczne realizowanie jego pomysłów.
Czy m.in. tego typu agresywna, dzieląca mieszkańców narracja..., albo czy
sformułowania, w których najbliższy współpracownik burmistrza Dąbrowskiego sugeruje, by mieszkańcy mający inne zdanie, wyprowadzili się z Łomianek,
jeśli się im nie podoba... to normalna sytuacja? Czy naprawdę brak poddaństwa
musi być powodem do wykluczenia, obrażania, czy szkalowania? Może warto,
by każdy z mieszkańców mógł być stroną w dyskusji o naszych Łomiankach, by
opinia każdego była brana pod uwagę? Tak zwyczajnie... Przecież Łomianki to
nie burmistrz i jego ekipa czy tzw. opozycja. Łomianki to mieszkańcy!
Warto więc zabiegać o dialog, wymagać wyższych standardów. Są one możliwe, a nawet wskazane, wszak jesteśmy sąsiadami, spotykamy się na ulicy,
w autobusie, w sklepie... To nic nie kosztuje, a może nawet dzięki poznaniu
innych opinii trochę uda się zaoszczędzić. Zróbmy to!
/mm.

KANDYDUJESZ? ZAPREZENTUJ SIĘ!
Zapraszamy wszystkie kandydatki i wszystkich kandydatów startujących w zbliżających się
wyborach samorządowych do prezentacji swoich sylwetek na portalu www.LOMIANKI.INFO.
Wystarczy na adres redakcja@lomianki.info przesłać – oprócz krótkiej prezentacji własnej osoby
i swoich dotychczasowych dokonań – odpowiedzi na pytania dotyczące zasadniczych spraw dotyczących Łomianek. Szczegóły na www.wybory2018.lomianki.info. Prezentacja jest darmowa.
Mamy nadzieję, że Wasze programy wyborcze i pomysły na Łomianki pozwolą świadomie podjąć
wszystkim trafne dycyzje przy urnie, a zaangażowanie – będące odzwiercieleniem Waszego stosunku
do wyborców – zaowocuje satysfakcjonującą liczbą „zebranych” głosów. Zapraszamy!
/red.
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NA STRAGANIE W DZIEŃ TARGOWY
Zbliżają się wybory samorządowe
SŁYSZY SIĘ ROZMOWY
Na początku wakacji na ul. Wiślanej przy
bazarku w każdą sobotę zaczęli się pojawiać
przedstawiciele stowarzyszenia „Mieszkańcy
Łomianek”. Ubrani w zielone koszulki stoją pod
banerem „Porozmawiajmy o Łomiankach”, zachęcają do rozmów o sprawach lokalnych. Dwa tygodnie później przy wejściu na bazarek pojawiło się
stoisko zwolenników burmistrza. Ubrani w koszulki z napisem „Popieram burmistrza Tomasza
Dąbrowskiego” zachęcają do rozmów o sprawach
lokalnych, a szczególnie o zasługach burmistrza.
A zatem przy okazji sobotnich zakupów na bazarku można sobie porozmawiać z przedstawicielami władz i opozycji (w Łomiankach każdy, kto nie
jest całkiem „za”, ten jest opozycją), zadać pytanie,
a nawet skonfrontować później opinie. Warto to
zrobić.
A TO FELER
Patrząc tylko z wizerunkowego punktu widzenia, Zieloni mają chyba nad Zwolennikami przewagę, bo:
– Wśród Zwolenników zawsze widzę samych
mężczyzn (może zapomniano wyprodukować
koszulki w damskich rozmiarach?), natomiast zielonych reprezentują także kobiety, które – jak wiadomo – ocieplają wizerunek.
– Zieloni sprawiają wrażenie bardziej aktywnych, otwartych, uśmiechają się, żartują. Ludzie
popierający burmistrza są znużeni, wyglądają jakby z obowiązku musieli w sobotę siedzieć w pracy;
– Wizerunkowo zdecydowanie lepszym pomysłem jest zapraszanie do rozmowy o Łomiankach niż ogłaszanie z góry, że burmistrz i tak wie
wszystko najlepiej;
– Zieloni nie atakują personalnie swoich konkurentów siedzących po drugiej stronie ulicy,
natomiast Zwolennicy są zdolni do żenujących
działań, polegających na eksponowaniu dużych
plansz ze zdjęciami konkurentów opatrzonymi
prymitywnymi elementami, co przecież świadczy nie tylko o estetycznej i etycznej wrażliwości
twórców tych „dzieł”, ale także w oczach wielu
mieszkańców wyklucza możliwość rozmowy na
poziomie. I oczywiście dyskredytuje samego burmistrza, który swoim nazwiskiem to firmuje.
JAKOŚ ŻYJE SIĘ PO TROCHU
Stare powiedzenie mówi: „naprzeciw klasztoru męskiego stoi klasztor żeński, nie ma w tym

nic złego, ale może być”.
Trudno więc powiedzieć,
czy i ewentualnie jak
to wszystko się przełoży na wyborcze decyzje
mieszkańców Łomianek.
Łomianki są zlepkiem
nieco
odizolowanych,
odrębnych osiedli, których mieszkańcy mają
zupełnie różne problemy
i oczekiwania. Na przykład mieszkaniec Dąbrowy Zachodniej mniej
przejmuje się planem budowy tzw. obwodnicy Łomianek, niż ktoś, kto kupił
dom przy Kościelnej Drodze (czyli miał mieszkać
w spokojnym sąsiedztwie
nadwiślańskich łąk, a któregoś dnia może obudzić
się przy ruchliwej arterii
komunikacyjnej). A z kolei np. mieszkaniec Dąbrowy Leśnej nie „czuje”
problemu z niedoinwestowaną szkołą w Sadowej, szczególnie odkąd
ma pod nosem nową
szkołę przy ul. Partyzantów. Jedni mieszkańcy są
gorącymi zwolennikami
nowego stadionu piłkarskiego (zwanego oficjalnie „boiskiem pełnowymiarowym”), a inni uważają, że to całkiem zbędna inwestycja i że pieniądze wydane na budowę
stadionu można było lepiej spożytkować. I tak
dalej.
CZY ZGINIEMY W ZUPIE?
Pogodzenie potrzeb, interesów i dążeń wszystkich mieszkańców nie jest proste. Dlatego wymyślono samorządy i dano spore uprawnienia
radnym. To oni mają próbować godzić różne potrzeby. Ważne jest też wyznaczanie ustalonych
z mieszkańcami priorytetów rozwoju miasta jako
całości. A z tym dotychczas żadne władze Łomianek (mimo deklaracji) nie próbowały się tak serio
zmierzyć. Więc od dziesięcioleci mamy chaos,
szarpanie kołdry w różne strony, realizowanie
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grupowych interesów, kierowanie się sympatiami i animozjami, akcyjność, brak konsekwencji
i przewidywalności. O faktycznym (a nie na pokaz) poznawaniu opinii mieszkańców to nawet
najstarsi mieszkańcy nie pamiętają.
Warto zatem spróbować znaleźć czas na poznanie kandydatów do władz samorządowych, by
wybrać osoby, które mają do tego intelektualne
i osobowościowe predyspozycje. Niech to będzie
ktoś z Zielonych, ktoś ze Zwolenników czy jeszcze ktoś całkiem inny. Ważne, żeby to był wybór
taki, jak wybiera się owoce i warzywa na bazarku
– sprawdza się, czy są świeże, odpowiednio dojrzałe, ale nie podgniłe w środku, czy ładnie pachną, czy będą smaczne, czy są warte swojej ceny.
Juliusz Wasilewski

ROZPOCZĘLIŚMY ORGANIZACJĘ
TRZECIEJ DEBATY KANDYDATÓW NA BURMISTRZA ŁOMIANEK!

Po telefonicznej konsultacji odnośnie wolnych terminów, wystosowaliśmy pismo do Dyrekcji Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego, w którym rezerwujemy termin 7 października 2018 roku.
Do udziału w „Debacie kandydatów na Burmistrza Łomianek 2018” – podobnie jak cztery i osiem
lat temu – zostaną zaproszeni WSZYSCY KANDYDACI ubiegający się o urząd Burmistrza Łomianek
w najbliższych wyborach samorządowych.
ICDS to obiekt, który dzięki warunkom technicznym i wykwalifikowanym pracownikom pozwala
z powodzeniem zorganizować publiczne spotkanie, w którym może wziąć udział 300 osób. 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.
Maciek Moraczewski // redakcja@lomianki.info

WIĘCEJ INFO NA: WWW.WYBORY2018.LOMIANKI.INFO
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KAMPINOS TELCO

ROZWIJA SIEĆ INTERNETU ŚWIATŁOWODOWEGO
Mijają dwa lata odkąd w Łomiankach działa Kampinos telco, dostawca światłowodowego internetu, a także światłowodowej
telewizji i telefonii. Firma pochodzi z sąsiedniej gminy Izabelin, gdzie z powodzeniem oferuje swoje usługi od prawie sześciu
lat. Aktualnie zasięgiem obejmuje obszar prawie całych Łomianek, a także planuje dalsze inwestycje.
Kampinos telco dostarcza szybki internet
za pomocą własnej sieci światłowodowej,
którą regularnie rozbudowuje od początku
swojej aktywności na rynku. Linia telekomunikacyjna jest połączona z krajowym węzłem
wymiany ruchu cyfrowego Epix. To sprawia, że
sygnał który otrzymują odbiorcy jest wolny od
pośredników, a klienci korzystają z łączy światłowodowych o gwarantowanej prędkości.
Wychodząc naprzeciw nieustannie rosnącemu
zapotrzebowaniu na internet firma wymieniła
główne routery w centrali telekomunikacyjnej.
Zastosowano sprzęt, który jest używany przez
największych krajowych teleoperatorów. Bycie

lokalnym dostawcą internetu nie oznacza, że
trzeba korzystać z gorszych czy przestarzałych
rozwiązań technicznych. Wręcz przeciwnie,
Kampinos telco mimo mniejszej skali działania
ma ambicje, by jego zaplecze sprzętowe było
zgodne z aktualnie dostępnymi najlepszymi
standardami rynkowymi. Takie podejście to jeden z najważniejszych elementów poszerzania
grona usatysfakcjonowanych klientów.
Jesienną nowością w ofercie jest nowy typ
routera, dzięki któremu abonenci mogą wprowadzić lepszą kontrolę rodzicielską dla młodych
użytkowników internetu. Router pozwala zdefi-

niować godziny pracy sygnału Wi-Fi, spersonalizować ustawienia sieci dla wybranych urządzeń
(np. konkretnych smartfonów czy tabletów), wyłączyć dostęp do stron internetowych z treściami uznanymi za szkodliwe dla dzieci.
Plany Kampinos telco na najbliższą przyszłość to dalszy rozwój, zarówno w zakresie
zasięgu, oferty, jak i możliwości technicznych. Firma uważnie słucha głosów i uwag
użytkowników, co stanowi jej inspirację oraz
źródło pomysłów na kolejne działania. Osoby
zainteresowane ofertą zachęcamy do kontaktu: info@kampinostelco.pl, tel. 695 980 517.

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Więcej informacji na stronie: www.kampinostelco.pl
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PROJEKTY GRAFICZNE - STRONY INTERNETOWE
DRUK CYFROWY - DRUK OFFSETOWY - XERO
ULOTKI - PLAKATY - WIZYTÓWKI - BROSZURY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM - KALENDARZE

STUDIO GRAFICZNE

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

WSPARCIE W EDUKACJI
W Łomiankach mamy kilka prężnie działających szkół językowych i ciekawe zajęcia
w Domu Kultury, ale do tej pory nie mieliśmy
miejsca wspierającego nasze dzieci i młodzież
w codziennej nauce.
„Galileusz niesamowite korepetycje – Łomianki” to kolejny oddział prężnie działającej sieci szkół korepetycji specjalizującej się
w przygotowywaniu dzieci i młodzieży do
różnorakich egzaminów. Mowa tu o maturze,
egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty, który pierwszą swoją odsłonę będzie
miał już w kwietniu 2019 r.
Na kursach uwaga skierowana jest na utrwalanie wiedzy i jej systematyzowanie pod kątem przygotowania uczniów do egzaminów.
Prowadzone są też zajęcia indywidualne oraz
w małych grupach pod szyldem korepetycje,
podczas których korepetytor realizuje jednoznacznie wskazane potrzeby szkoleniowe
uczniów takie jak uzupełnienie wiedzy, nad-
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„Galileusz – kursy i korepetycje”, taki szyld zawisł w ostatnich
dniach na budynku w samym centrum Łomianek
przy ul. Warszawskiej 91.

robienie zaległości czy przygotowanie do
sprawdzianów i konkursów.
Co ciekawe, oddział Galileusza otworzyły nasze mieszkanki z myślą o wsparciu w edukacji
dla dzieci i młodzieży oraz mając na uwadze
tworzenie nowych miejsc pracy dla nauczycieli z naszego okręgu.
Kursy i korepetycje dotyczą wszystkich
przedmiotów szkolnych od poziomu szkoły
podstawowej do matury rozszerzonej. Mamy
deklarację, że firma zamierza się rozwijać
i dostosowywać wachlarz dostępnych zajęć
do potrzeb swoich klientów czyli naszych
mieszkańców. Na potwierdzenie, w ofercie
pojawiły się już zajęcia z języka hiszpańskiego oraz „szybkiego czytania i technik zapamiętywania”.
Więcej informacji na stronie www.galileusz.com.pl/lomianki. Znajduje się tu oferta,
cennik, możliwość dokonania zapisu i opłat
on-line oraz dane kontaktowe.

> > > > > > > > > > > www.galileusz.com.pl/lomianki < < < < < < < < < < <
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BURZE,
WICHURY
I
WŁAMANIA
– JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ, BY SPOKOJNIE RUSZYĆ NA URLOP?
W połowie sierpnia przez Polskę przetoczyły się silne nawałnice, które pozostawiły
po sobie liczne zalania i zniszczenia budynków – w całym kraju strażacy interweniowali
aż 750 razy. Meteorolodzy zapowiadają, że to jednak nie koniec pogodowych anomalii.
Dla Polaków, którzy planują swój wyjazd na koniec lata, jest to niepokojące.
Co zrobić, żeby spokojnie wyjechać na urlop?
Nasz niepokój jest całkowicie uzasadniony – mówi Piotr Dreger, agent Warty
w Warszawie. – W ubiegłym roku policja stwierdziła prawie 70 tys. kradzieży
z włamaniem. Do wielu z nich dochodzi,
gdy jesteśmy poza domem – najczęściej
na urlopie. Nie można również zapominać o skutkach coraz częściej występujących anomalii pogodowych. Zaskakują nas zarówno upały, jak i gwałtowne
burze. Gdy zostawiamy dom bez opieki,
najlepszym zabezpieczeniem jest dobra
polisa mieszkaniowa.

NIE DAJ SIĘ
LETNIM ŻYWIOŁOM

W okresie wakacyjnym zgłaszanych
jest do Warty dwa razy więcej szkód
spowodowanych anomaliami pogodowymi niż w pozostałej części roku. Najczęstszym skutkiem uderzenia pioruna
– aż 90% zgłoszeń – są tzw. szkody przepięciowe. W ich efekcie możemy stracić
sprzęty elektryczne czy elektroniczne,

które w czasie burzy były podłączone do
sieci. Aby wystąpiła taka szkoda piorun
nie musi trafić bezpośrednio w dom,
wystarczy, że uderzy w okolicy. Oznacza
to duże wydatki, a nie każde ubezpieczenie mieszkaniowe daje ochronę na
wypadek takich szkód – często jest to
opcja dodatkowo płatna. W ubezpieczeniach mieszkaniowych Warty ochrona na wypadek przepięć zawarta jest
w jego podstawowym zakresie. Oferta
jest szeroka i pozwala ubezpieczyć praktycznie wszystko – nie tylko sprzęt elektroniczny, meble, kosztowności, dzieła
sztuki, pozostawione na tarasie meble
ogrodowe i narzędzia (np. kosiarki) ale
też drzewka w ogródku i to, co chowamy w garażu.

ZAPEWNIJ SOBIE
POMOC SPECJALISTY

Bardzo przydatną opcją jest możliwość korzystania z usług assistance.
Dzięki niej, np. w przypadku zalania

mieszkania, Warta zorganizuje i opłaci
interwencję hydraulika, który naprawi
np. pęknięty zawór, a jeśli szalejąca wichura zerwie rynnę, zorganizuje usługę dekarza, który ją zabezpieczy. Nie
trzeba będzie wracać z wakacyjnego
wyjazdu. Wystarczy zostawić zaufanej
osobie klucze i pełnomocnictwo do
podejmowania decyzji w sprawach
związanych z nieruchomością. Taka
polisa działa przez cały rok, a nie tylko
podczas wakacji.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
Zapraszamy do biura w Warszawie,
ul. Przy Agorze 17 lok. 14
Zadzwoń: +48 501 031 039
Napisz: piotr.dreger@gmail.com

SKORZYSTAJ
Z UBEZPIECZENIA NA MEDAL

Ubezpieczenie Warty zapewnia również przyjazny proces likwidacji szkód.
Doceniają to klienci. W tym roku po raz
kolejny ubezpieczenia mieszkaniowe
Warty zostały nagrodzone w rankingu
konsumenckim godłem Dobry Produkt – Wybór Konsumentów 2018.
Przekonaj się i skorzystaj z wakacyjnej
oferty promocyjnej.
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NOWA SZKOŁA, NOWE WYZWANIA
KLAUDIA BOGDAN – 18-letnia mieszkanka
Łomianek od zawsze pasjonowała się tańcem.
Rozwijała się wszechstronnie w różnych stylach tanecznych, w tym głównie jazz, hip hop
modern.

Dotychczas regularnie szkoliła się na warsztatach tanecznych w Polsce. Była w grupie tanecznej East Side Crew 2 w jednej z najlepszych
szkół tańca w Warszawie. Jednak postanowiła
jeszcze mocniej rozwijać swoje umiejętności
taneczne i wysłała aplikację
do szkoły artystycznej Oure
Højskole w Danii.
Dzięki swojej ogromnej determinacji udało jej się otrzymać stypendium z Unii Europejskiej i obecnie jest jedną
ze studentek w tym collegu.
Otrzymała ogromną szansę,
którą chciałaby w pełni wykorzystać.
Przez najbliższy rok będzie
szkolić się w różnych technikach tanecznych, artystycznych i sportowych. Praca
z wybitnymi instruktorami

i choreografami w Oure jest dla niej wspaniałym doświadczeniem i otworzy ją na kolejne
wyzwania.
Klaudii życzymy twórczego czasu i rozwijania
swoich pasji.
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NASZE ŁOMIANKI
Stowarzyszenie Nasze Łomianki działa od 2001 r. Powstało z myślą o budowaniu
w gminie Łomianki społeczeństwa zaangażowanego w sprawy lokalne.
Zasłynęło wydawanym przez 7 lat miesięcznikiem Nasze Łomianki i stąd wzięła się
jego ostateczna nazwa. W 2016 r. uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.
Kierunkiem działalności Stowarzyszenia są przede wszystkim sprawy historii Łomianek i ludzi z nimi
związanymi. Członkowie SNŁ zainspirowali burmistrza do zorganizowania inscenizacji Szarży 1939 r.
Należy wspomnieć też o uczestnictwie w takich wydarzeniach jak Wystawa o Kompanii Młodzieżowej,

Dni Sąsiada, gra uliczna o historii
Burakowa oraz Otwarte Ogrody.
Stowarzyszenie opiekuje się cmentarzem ewangelickim w Dziekanowie Leśnym, współorganizuje
działania turystyczno-przyrodnicze
(np. wycieczka po zabytkach Łomianek, wycieczki ornitologiczne,
budowanie budek lęgowych).

Owocem działalności członków
SNŁ są publikacje:
– Dawne Łomianki pod redakcją Ewy
Pustoły-Kozłowskiej (wyd. 2005 r.),
– Wojenne Łomianki (wyd. 1 z 2008 r.),
– Niezbędnik Mieszkańca Łomianek
(wyd. 2011 r.) – przewodnik o firmach i instytucjach w Łomiankach
oraz zbiór porad, jak się zachować
w sytuacjach kryzysowych,
– Łomianki, nie taka mała Ojczyzna
(wyd. 2006 r.) – polsko-angielski
album, zbiór artystycznych fotografii przedstawiających najciekawsze miejsca w naszej gminie.
Bieżące nasze działania to:
– IV Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy
– 
dalsze prace renowacyjne na
terenie cmentarza ewangelickiego. Wiosną br. zamontowano
dwa zabytkowe krzyże na odno-

wionych dwa lata temu nagrobkach. Obecnie kontynuujemy
zbieranie środków finansowych
na odnowienie nagrobka Melity
Kohlsówny. Mamy już 3500 zł,
a potrzeba jeszcze dwa razy
tyle. Dlatego wspomniany powyżej album „Łomianki, nie taka
mała Ojczyzna” można dostać
po wpłacie 20 zł za cegiełkę na
ten cel. Zgłoszenia pod nr tel.
22 493 46 46 lub na adres e-mail:
nl@naszelomianki.pl.
Zapraszamy do odwiedzania naszej
witryny: www.naszelomianki.pl. Liczymy na życzliwość i uczestnictwo
oraz wspieranie naszych działań.
Prezes Stowarzyszenia
Nasze Łomianki
Jerzy Kostowski

REKLAMA
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POLUB ŁOMIANKI www.facebook.com/lomianki.info

DRUK CYFROWY, STRONY WWW, PROJEKTY GRAFICZNE
www.pracownia.net, tel. 605 599 603
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W związku z dynamicznym rozwojem firmy do nowej
siedziby w Łomiankach przy ulicy Ludowej 14
(okolice centrum handlowego Auchan)

zatrudnimy na stanowisko:

PRACOWNIK PRODUKCYJNY / PAKOWACZ
WYMAGANIA:
• sprawność manualna
• dokładnosć
• aktualna ksiażeczka SANEPID-u

(praca stała / sezonowa)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Prace przy produkcji i pakowaniu wyrobów
czekoladowych.

BRYGADZISTA
WYMAGANIA:

Organizacja nadzór i praca przy produkcji
i pakowaniu wyrobów czekoladowych.

SPECJALISTA ds. Marketingu i e-commerce
WYMAGANIA:
• samodzielność,
• znajomość podstaw marketingu
• e-commerce i zagadnień z obszaru
social mediów,
• komunikatywna znajomość
języka angielskiego

• samodzielność i łatwość w nawiązywaniu
nowych kontaktów,
• dobra znajomość języka angielskiego.
• Mile widziana znajomość innych języków.

(praca stała)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Zarządzanie i administracja stronami i sklepami internetowymi oraz profilami na Facebooku
i Instagramie. Czynny udział w imprezach targowych. Współpraca z agencjami reklamowymi studiami graficznymi przy tworzeniu katalogów, materiałów reklamowych oraz opakowań.
Mile widziani studentu ostatniego roku z możliwością podjecia elastycznej pracy.

MŁODSZY SPECJALISTA ds. sprzedaży w dziale eksportu
WYMAGANIA:

REKLAMA

• doświadczenie w zarządzaniu pracą
kilkuosobowego zespołu,
• samodzielnosć,
• sprawnośc manualna,
• dokładnosć,
• aktualna książeczka SANEPID-u

(praca stała)
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

(pracastała)
stała)
(praca

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
Obsługa zagranicznych klientów firmy.
Poszukiwanie nowych Klientów zagranicznych. Czynne uczestnictwo w zagranicznych
imprezach targowych.
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STOMATOLOGIA – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. IMPLANTY – PROMOCJE –
tel. 538-495-020
PRACA
Sprzątanie sklepu odzieżowego w Galerii Łomianki tel.508-135-424
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Język ANGIELSKI – lekcje indywidualne. Dzieci
i dorośli. Wszystkie poziomy. Tel. 537-184-145
USŁUGI
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
woda, kanalizacja, serwis – 502-625-400
DOCIEPLENIA - MYCIE - MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna – tel. 513-123-894
REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE, cyklinowanie,
układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów. Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
HYDROIZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic.
ŻYWICE DEKORACYJNE (tarasowe, garażowe,
itp.). Gwarancja! Tel. 789-262-387
DACHOWE NAPRAWY, likwidacja przecieków,
izolacje antywodne, przeciwwilgociowe, również
podpłytkowe (gwarancja). Tel. 517-67-33-24
Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie – tel. 602-282-757
GŁADZIE - REMONTY - MALOWANIE - ŻYWICE
wewnętrzne posadzkowe – tel. 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek i okolic – tel. 509-972-412
Wykonamy najtrudniejsze IZOLACJE - HYDROIZOLACJE piwnic – tel. 513-123-894
HYDRAULIKA – instalacje wodno-kanalizacyjne
i gazowe – tel. 602-282-757
ŻYWICE – balkon, taras, garaż, dom, piwnica. Gwarancja – tel. 513-123-894
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności Robotniczej 15, 504-235-266
STOMATOLODZY, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751-73-05, kom. 600-886-799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751-50-34, 607-07-39-29
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751-88-74
DENTYSTA, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602-346-955
DERMATOLAG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej
i wspomagania rozwoju, 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia
mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel.
501-124-416
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
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552

REKLAMA

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: praca@manufakturaczekolady.pl z nazwą
stanowiska w tytule. Prosimy o załączenie CV oraz określenie oczekiwań finansowych.

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

ELŻBIETA
PODOLSKA
Specjalistka od przełamywania
barier językowych. Pasjonatka
nauczania, motywowania
i pracy z ludźmi.

Nauka
angielskiego:
indywidualnie
w małych grupach
dla firm

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

www.elzbietapodolska.pl

REKLAMA
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REKLAMA

ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772
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%

