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ulice, reaguje na akty wandalizmu
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Jakie są przyczyny opóźnień
odbioru odpadów i jaki pomysł ma
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Mimo ogólnopolskiego kryzysu w systemie oświaty i braku reakcji rządu na postulaty strajkujących
nauczycieli, w łomiankowskich szkołach publicznych do egzaminu przystąpiło 295 ósmoklasistów,
// więcej na str. 11
egzamin gimnazjalny pisało 225, a maturę 20 uczniów...
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CZY SMOG TO SMOK?

Z DZIEĆMI O OCHRONIE PRZYRODY
Strażnicy miejscy wzbudzają różne emocje, od
negatywnych po pozytywne, co jest naturalne i wpisane
w ryzyko pracy służb mundurowych.
Ale straż miejska nie tylko patroluje ulice, reaguje na akty
wandalizmu i chuligaństwa czy sprawdza czym palimy
w piecach. O mało znanej, ale bardzo ważnej części działań Straży
Miejskiej w Łomiankach rozmawiałam z Katarzyną Suwińską, która od
ponad dwóch lat zajmuje się działaniami profilaktycznymi i prowadzi
zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach łomiankowskich.
Słyszeli Państwo o tych działaniach? A może
Wasze dzieci opowiadały o spotkaniach z panią strażnik, o rozmowach dotyczących ochrony
przyrody, zasad segregacji śmieci lub zasad ruchu
drogowego?
Ja usłyszałam o nich dopiero od Komendanta
Marcina Węgiełka, a przede wszystkim od pomysłodawczyni i głównej organizatorki tych działań,
pani Katarzyny Suwińskiej, która je wymyśla i prowadzi.
W czasie zajęć korzystam głównie z kolorowych
plansz oraz z tego, co sama przygotuję. Unikam
standardowych prezentacji puszczanych z komputera. Dzieci szybko się nudzą, a poza tym i tak są
przestymulowane, bo bardzo dużo czasu spędzają
przed komputerem czy telefonem. Stawiam więc
na kolorowe obrazki i zabawę w formie pogadanek,
przeplatanych konkursami i rebusami.
To prawda. Z badań COSI (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative), które w latach 2016-2017 realizował Instytut Matki i Dziecka wynika, że ponad 30% ośmiolatków w Polsce
spędza przed ekranem telewizora lub komputera
2 godziny w dni szkolne, a 50% poświęca na to co
najmniej 3 godziny w weekendy. Inne badanie,
prowadzone wśród starszych dzieci przez EU Kids
Online, wykazało w 2018 r., że 15% uczniów jest
online ponad 5 godzin w dzień powszedni, głównie poprzez smartfon.
Zajęcia nie są narzucane szkołom czy przedszkolom. Każda placówka może ubiegać się o przeprowadzenie takiego spotkania. Odbywają się w obecności nauczyciela, który potem może korzystać
z pozostawianych materiałów.
Kiedy prowadzę zajęcia o smogu, zaczynam od
tematów rzadko poruszanych. Np. skąd się wzięło
słowo smog, czyli z połączenia dwóch wyrazów:
smoke – dym i fog – mgła. To jest dla nich coś nowego, a więc interesującego. Porównujemy średnicę

ludzkiego włosa do cząsteczek zawartych w smogu lub do ziarenka
piasku. I to robi na nich wrażenie,
że taka mała cząsteczka, 35 razy mniejsza od ziarenka piasku, trafia do naszych płuc podczas oddychania. Nie rozmawiamy jednak o skutkach, o chorobach, bo te rozmowy nie mają straszyć, chodzi
raczej o budowanie świadomości, a nie lęku.
Może wydawać się, że tak podane informacje nie
zostaną w młodych umysłach na dłużej. Nic bardziej mylnego. W jednej z klas, kilka dni po takiej
wizycie, wychowawczyni przeprowadziła krótką
kartkówkę z tematyki poruszanej na spotkaniu.
Dzieci zapamiętały prawie wszystko!
Kiedy na początku spotkania pytam, czy tylko dorośli mogą dbać o środowisko, słyszę gremialne
„taaak”. Ale na pytanie, czy dziecko może wyłączyć
światło samodzielnie wychodząc z pokoju, również
odpowiadają „taaak”. Zadaję im proste pytania,
poprzez które same dochodzą do wniosku, że one
też mogą dbać o środowisko. Np. jeśli myjąc zęby
zakręcą wodę.
Tematyka spotkań dotyczy głównie ekologii,
znajomości przyrody (strażnik przyrody i zwierzęta
leśne), bezpieczeństwa w internecie, w szkole, na
wakacjach i zasad ruchu drogowego.
Prowadzimy zajęcia o ochronie środowiska, np.
o dostępie do wody, konieczności jej oszczędzania, o segregacji odpadów.
Uczymy się rozpoznawania
tropów zwierząt, słuchamy
odgłosów zwierząt, w tym
ptaków. Opowiadam im
o parkach narodowych
i jak należy zachowywać
się w lasach.
Szybkość rozwoju mediów
społecznościowych zmusza
też do reagowania i organi-

zacji spotkań poświęconych bezpieczeństwu w internecie. Okazuje się, że swoje profile na Facebooku mają już dzieci w pierwszej lub drugiej klasie
szkoły podstawowej. To szokujące informacje.
Na spotkaniach nie demonizuję internetu, bo nie
jest on z zasady zły. Wszystko zależy od sposobu korzystania. Rozmawiam o tym co dzieci robią w internecie, co oglądają, jak długo. Co zrobić kiedy ktoś
stanie się ofiarą przemocy w internecie, do kogo się
zwrócić, a jednocześnie jakich zachowań unikać.
Po wydarzeniach z finału WOŚP w Gdańsku zaczęłam otrzymywać więcej próśb o przygotowanie
spotkań o przemocy. Rozmawiamy więc o złości
i agresji. Staram się w prosty sposób pokazywać
różnice. Złość jest uczuciem, jest naturalna jak radość czy smutek, ale ważne jest co z nią zrobimy,
kiedy już się pojawi. To agresja jest zła i co zrobić
żeby ją opanować.
Zajęcia trwają zawsze 45 minut. W 2018 roku odbyło się 60 spotkań, w 2017 – 78, w I kwartale 2019
już 20, a terminy są zarezerwowane do czerwca.
Dotychczasowe spotkania były kierowane gównie do dzieci młodszych, ale pani Katarzyna jest
otwarta na propozycje tematów dla dzieci ze starszych klas szkół podstawowych.

To było bardzo ciekawe spotkanie, które pokazało mi inną stronę działań Straży Miejskiej. Od
dawna bowiem wiadomo, że lepiej zapobiegać
niż leczyć. Dlatego cieszę się, że strażnicy próbują rozwijać edukację i profilaktykę. A już za kilka
dni odbędą się pierwsze warsztaty z samoobrony
dla kobiet „Nasza siła w naszych rękach”, organizowane przez Stowarzyszenie Pracownia Łomianki
i Straż Miejską. Czy będą kolejne projekty profilaktyczne? Oby tak.
Sylwia Maksim-Wójcicka
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CO Z ZIELONYMI?
PRZYCZYNY OPÓŹNIEŃ...

O przyczyny widocznych problemów z odbiorem „zielonych” zapytaliśmy Urząd Miejski w Łomiankach...
– Zmiany na rynku odpadów, drastyczne podwyżki cen ich odbioru
wymusiły na wielu gminach wprowadzenie nowych rozwiązań w gospodarce odpadami. Przygotowywaliśmy się do tego od kilku miesięcy.
Niestety, większość nowych projektów nie od razu funkcjonuje właściwie. Tak było i w tym przypadku.
Nie wszystko byliśmy w stanie przewidzieć bazując na zastanej dokumentacji z minionych lat. Niestety
pracowaliśmy na starych harmonogramach, zaczęliśmy zgodnie z nimi,
a okazało się, że to zbyt późno. Zaangażowaliśmy za małą liczbą aut i ludzi, a odpadów było zdecydowanie
więcej niż w latach ubiegłych.
Nie pomogły też święta i długi weekend majowy, kiedy zwyczajnie wszyscy mieli dni wolne od pracy.
Do tego doszły problemy proceduralne. Zaostrzenie przepisów na dużych instalacjach przetwarzających
odpady ma wpływ także na małe,
lokalne działania i powoduje znaczne wydłużenie terminów uzyskania
zezwoleń i decyzji. Wciąż czekamy na
uzyskanie zezwoleń (w trybie ustawy
o odpadach) pozwalających na przy-

wożenie zebranych w workach odpadów zielonych na teren GPSZOK.

JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM...

Gmina, zgodnie z ustawą i lokalnymi regulaminami, jest zobowiązana do odbioru wszystkich odpadów. Odbiór „zielonych” musi być
prędzej czy później kompleksowo
usprawniony. Jaki Urząd ma na to
pomysł?
– Kiedy tylko otrzymamy konieczne
zezwolenia i decyzje (liczymy, że do
końca maja) będziemy mogli usprawnić system odbierania i zagospodarowania odpadów zielonych. W GPSZOK
będą one wysypywane z worków do
dużych kontenerów i odbierane przez
kompostownie. Planujemy także rozdrabnianie gałęzi. To bardzo poprawi
i przyspieszy logistykę zbierania odpadów zielonych w gminie.
W kolejnym etapie planujemy zagospodarowywanie odpadów zielonych na miejscu ich wytworzenia,
czyli sami kompostować zbierane od
mieszkańców odpady zielone w postaci trawy, liści i zrąbków drewna.
Dobór odpowiedniej technologii pozwoli na to, aby naszych gminnych
odpadów zielonych nie wozić do prywatnych instalacji RIPOK (Regionalna
Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych), lecz kompostować
je na miejscu i uzyskiwać kompost,

który będzie mógł służyć także mieszkańcom. Takim rozwiązaniem zainteresowane jest większość gmin w naszym rejonie.
W mediach społecznościowych
pojawiają się informacje mieszkańców, że z coraz większej liczby ulic
znikają worki. Uzasadnione rozgoryczenie jednak pozostaje. Czy Urząd
wyciągnął wnioski z początkowej
– mało komfortowej dla mieszkańców – sytuacji?
– Teraz musimy wyczyścić Łomianki ze wszystkich zaległych odpadów
zielonych i to jest priorytet. Zwiększyliśmy czterokrotnie liczbę aut, a pracownicy pracują w wydłużonym czasie. Dodatkowo jeździ również auto
ze zgniatarką.

PRZEPROSINY I OBIETNICE...

Z publikowanych komunikatów
wynika, że Urząd zdaje sobie sprawę
z powagi problemu, nie szuka winnych i przeprasza za utrudnienia. Na
rzeczową krytykę nie odpowiada
– jak to bywało w poprzednich latach – pełnymi buty sugestami, że
jak się komuś nie podoba, to się
„może wyprowadzić”.
– Za całą sytuację możemy jedynie
przeprosić mieszkańców i obiecać, że
kolejny sezon zaczniemy wcześniej,
a terminy, które zaplanujemy będą
dochowane.

fot.: A. Osiak, UM Łomianki

Nieodebrane worki z odpadami „zielonymi” na części ulic Łomianek zalegają przy ogrodzeniach
od ponad trzech tygodni. Harmonogram odbioru już dawno się przeterminował i faktem jest, że odbiór
„zielonych” nie przebiega zgodnie z zapowiedziami. Mieszkańcy są coraz bardziej zirytowani...

CO ZE ŚMIECIAMI OD LIPCA...

Obecna umowa na odbiór odpadów niebawem się kończy. Nowy
przetarg jest rozpisany, a Urząd czeka na oferty. Czy wpłynie jedna, czy
więcej ofert okaże się wkrótce.
Obserwując gminy ościenne, które
już są po postępowaniach przetargowych pewne jest, że cena za odbiór śmieci znacząco wzrośnie. Aby
odbiór wszystkich odpadów (segregowanych, zmieszanych, komunalnych...) był realizowany od lipca,
nowe stawki muszą być zatwierdzone przez Radę Miejską. Jaką decyzję
podejmą radni? Czekamy na racjonalne, odpowiedzielne i dobre dla
wszystkich decyzje. Miejmy nadzieję,
że swoim głosowaniem radni udowodnią, że w pracy w samorządzie
nie kierują się populizmem, czy rozgrywkami politycznymi mającymi na
celu sparaliżowanie funkcjonowania
gminy, a my mieszkańcy nie zostaniemy ze znacznie większym problemem, jakim mogą być nieodebrane
odpady komunalne.
/red.

DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH
2 kwietnia otwarto budynek osiedlowy
przy ulicy Przyłuskiego i 11 Listopada w Burakowie.

W prezentacji i otwarciu placówki uczestniczyli
mieszkańcy oraz Zarząd Osiedla Buraków, przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury, radni...
Samo otwarcie miało inny niż ostatnimi laty charakter. Część oficjalną ograniczono do minimum.
Nie było przecinania wstęg, wzniosłych laudacji itp.
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Główną rolę odegrali mieszkańcy,
przyszli użytkownicy tego miejsca.
Pod kierownictwem przewodniczącej Zarządu Osiedla
Agnieszki Szczurek, w podziale
na grupy, mieszkańcy opracowywali koncepcję
funkcjonowania placówki. Zbierano pomysły w co należy obiekt wyposażyć,
dyskutowano nad tym, co w nim się powinno dziać, jakie powinny odbywać się
zajęcia, warsztaty czy spotkania oraz jaką

rolę w jego funkcjonowaniu powinny odgrywać
organizacje pozarządowe. Zbierano też pomysły
na jego nazwę.
Burza mózgów przyniosła wymierne efekty, które
teraz – jak deklarowali obecni urzędnicy – zostaną
zebrane, opracowane i wdrażane w życie.
/red.

Więcej zdjęć na: www.lomianki.info
www.facebook.com/lomianki.info
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Facebook to takie miejsce służące głównie do pokazywania zdjęć psów
i kotów oraz do poszukiwania fachowca, który umie naprawić pralkę.
Czasem jednak ludzie piszą tam o swoich problemach.
ZDERZENIE WICEBURMISTRZA
Z GÓRĄ ŚMIECI
W kwietniu na łomiankowskich
profilach społecznościowych najwięcej emocji wzbudziło zderzenie
wiceburmistrza Pawła Bohdziewicza z górą śmieci (zielonych). Pozornie nic tego nie zapowiadało.
Na początku marca na sesji Rady
Miejskiej, gdy był omawiany problem z odbiorem śmieci przez firmę BYŚ, wiceburmistrz brawurowo
zapewniał, że akurat z wywozem
odpadów zielonych nie widzi żadnych problemów, bo Urząd załatwi
to gładko we własnym zakresie, bez
łaski BYSia, łącznie nawet z uschniętymi choinkami ze świąt Bożego
Narodzenia. Przyznam, że słuchając
tej deklaracji, przypomniałem sobie
wielką górę worków, jaka w ubiegłym roku wylądowała przed moją
bramą, i pomyślałem: no, no, odważny człowiek.

Być może wiceburmistrz ma niewielką działkę, więc także mało
odpadów zielonych, być może ma
niewielką wyobraźnię, być może
nie docenia troski mieszkańców Łomianek o swoje ogrody. Jedno jest
pewne: ilość odpadów zielonych,
które wylądowały na ulicach naszego miasta zdecydowanie przerosła
jego oczekiwania. Nie ulega wątpliwości, że w niektórych rejonach
kwietniowy wywóz „zielonych”
zejdzie się z wywozem majowym.
Złośliwi twierdzą, że także z czerwcowym, ale to chyba przesada, bo
do tego czasu okaże się, kto ze zderzenia wyszedł zwycięsko – wiceburmistrz czy śmieci.
KOBIETY ATAKUJĄ
MĘSKĄ SZATNIĘ NA BASENIE?
Natomiast na początku maja najwięcej emocji wśród użytkowników
łomiankowskich portali społeczno-

WSPÓŁPRACA RAD SOŁECKICH
I ZARZĄDÓW OSIEDLI
Po zakończonych wyborach Zarządów Osiedli, Rad
Sołeckich i Sołtysów odbyło
się spotkanie robocze zorganizowane przez Urząd
Miejski. Spotkanie prowadził zastępca burmistrza Łomianek Witold Gawda.
Część pierwsza spotkania
– w którym uczestniczyła również burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, przewodniczący Rady Miejskiej Adam Salwowski oraz
urzędnicy – miała charakter merytoryczny. Przedstawiono m.in. zasady
i podstawy prawne funkcjonowania Rad i Zarządów, informacje nt. należnych Sołectwom i Osiedlom środkach finansowych.
Witold Gawda mówił też o nowych i już wprowadzanych pomysłach
związanych z przywróceniem i zwiększeniem znaczenia ww. jednostek
pomocniczych w życiu gminy. Wspomniano też m.in. o nowych, zdecydowanie większych środkach finsnsowych, które mają zostać przekazane
do dyspozycji Zarządów Osiedli.
W części drugiej wszyscy zabrali
się do pracy. Montowano, zbijano,
wiercono, spinano – pod kierownictwem Fundacji KiM – budki lęgowe dla ptaków. Współpracowano
w mieszanych grupach – Buraków
z Baczyńskiego, Sadowa z Dąbrową, Dziekanów z Kiełpinem, Kępa
Kiełpińska z Łomiankami Górnymi,
a Dolne z Trylogii... albo odwrotnie :) W efekcie, po godzinnej pracy, powstało ok. 40 budek, które już zawisły w całej gminie.
Było to pierwsze od wielu lat – i jak komentowali uczestnicy – bardzo
potrzebne tego typu spotkanie Urzędu z bezpośrednimi przedstawicielami mieszkańców, podczas którego wszyscy mogli się nie tylko poznać,
ale zacząć realnie współpracować i wymieniać pomysły na rozwój sołectw
i osiedli. Miejmy nadzieję, że spotkania takie będą cykliczne.
/red.

Więcej zdjęć na: www.lomianki.info
www.facebook.com/lomianki.info

ściowych wzbudził protest pana
Roberta, bywalca basenu w ICDS,
przeciwko wchodzeniu kobiet („bez
względu na wiek”) do męskiej szatni, gdy on zakłada strój kąpielowy.
Pan Robert nie wyjaśnił szczegółów.
Nie poinformował, czy kobiety atakują męską szatnię z jego powodu,
czy tak w ogóle. Dopiero z dyskusji
wyniknęło, że chodzi o sytuację,
w której np. ojciec przychodzi na basen z 5-letnią córką i musi pomóc jej
w przebraniu się. Pan Robert uważa
taką sytuację, gdy w męskiej szatni
jest kobieta (mała, ale zawsze), za
naruszenie norm prywatności. Ale
przecież alternatywą jest pójście
ojca z córką do szatni damskiej, co
z kolei może wzbudzać protesty
przebierających się tam pań. A do
której szatni powinna pójść matka
z małym synem albo przedszkolanka z grupą chłopców? Słowem, czy
„płeć” szatni powinno wybierać się
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ze względu na płeć dziecka czy płeć
opiekuna? A może małe dziewczynki powinny przychodzić na basen
wyłącznie z mamami, a chłopcy
– z ojcami? A może powinno się na
każdą z ww. konfiguracji uruchomić
odrębną szatnię?
Dyskusja pod protestem pana Roberta pokazała, że – na szczęście dla
sporej części mieszkańców Łomianek – ważniejsza od płci przebierających się w jednej szatani osób
jest kultura przebierania się, zachowanie higieny, tolerancja, brak
obłudy. Zwrócono uwagę, że małe
dzieci nie widzą problemu nagości, że w wielu krajach na basenach
w ogóle nie ma podziału na szatnie
męskie i damskie i nikomu to nie
przeszkadza, bo ludzie zachowują
się stosownie do sytuacji, korzystają z kabin, a do różnicy płci podchodzą bez niepotrzebnej napinki.
Juliusz Wasilewski

FUNDUSZ SOŁECKI

PRZYSŁUGUJE TYLKO CZTEREM SOŁECTWOM
W Gminie Łomianki funkcjonują 23 jednostki pomocnicze, w tym 9 sołectw. Zgodnie z przepisami sołectwa te dysponują
środkami ustalanymi corocznie w budżecie
gminy w ramach funduszu sołeckiego.
Burmistrz, zgodnie z ustawą z dnia
21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.), do dnia
31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, przekazuje sołtysom informacje
o wysokości przypadających danemu sołectwu środków (art. 3 ust. 2 w/w ustawy).
W budżecie Gminy na rok 2019 można
było przyjąć wnioski o podziale środków
tylko czterech sołectw. W pozostałych sołectwach nie było to możliwe ze względu na brak
osób pełniących funkcje sołtysów lub brak
dopełnienia obowiązku terminowego złożenia wniosku sołectwa, o którym mowa w art.
5 ust. 1 cytowanej ustawy. Wysokość środków
przypadających na dane sołectwo może być
taka sama pomimo różnej liczebności mieszkańców. Wynika to z art. 3 ust. 1 ustawy, który
ogranicza wysokość środków na dane sołectwo
do dziesięciokrotności tzw. kwoty bazowej, która
w 2018 r. wynosiła 5397,49 zł. W związku z powyższym kwota przypadająca w 2019 r. na dane
sołectwo nie mogła być wyższa niż 53 974,90 zł.
Zgodnie z ustawą środki funduszu sołeckiego niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.
W poprzednim numerze ŁOMIANKI.INFO
w artykule pt. „Ile pieniędzy do podziału dla
osiedli i sołectw?”, zostały podane niekompletne informacje mogące wprowadzić czytelników w błąd.

Poniższa tabela przedstawia obowiązujący plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019, ustalony na
podstawie wniosków złożonych przez
poszczególne sołectwa do końca września 2018 r. zawarty w Uchwale Budżetowej
Gminy Łomianki na rok 2019.
Nazwa sołectwa Liczba mieszk. Plan na 2019 r.
Dziekanów Leśny

1589

53 974,90 zł

Dziekanów Nowy

424

33 680,34 zł

Dziekanów Polski

726

49 980,76 zł

Sadowa

889

Łącznie:

53 974,90 zł
191 610,90 zł

Natomiast, mieszkańcy osiedli, podczas zebrań, do 13 maja br. rozdysponują pieniądze
na 2019 rok w ramach swoich budżetów osiedlowych.
Osiedle

Liczba mieszk. Kwota w zł

Buraków

1 437

4 311,00

Dąbrowa Leśna

2 573

7 719,00

Dąbrowa Rajska

574

1 722,00

Dąbrowa Zachodnia

1 380

4 140,00

Łomianki Górne

1 938

5 814,00

Łomianki Centralne

1 269

3 807,00

Łomianki Majowe

1 063

3 189,00

Łom. Prochownia

564

1 692,00

Łom. Baczyńskiego

1 167

3 501,00

Łomianki Pawłowo

1 111

3 333,00

Łomianki Stare

1 596

4 788,00

Łomianki Trylogia

817

2 451,00

Łom. Powstańców

1 247

3 741,00

Osiedle Równoległa
Ogółem:

226
16 962

678,00
50 886,00
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REKLAMA

DIAGNOZA: AUTYZM

NOWE PRZEDSZKOLE I PORADNIA
„LAUDAME” W ŁOMIANKACH
WYJAŚNIA, WSPIERA, POMAGA
Jak wygląda świat widziany oczami dziecka z autyzmem, z jakimi problemami się spotyka i jak można mu pomóc? Przedszkole dla Dzieci
z Autyzmem i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME
odpowiada na problemy rodziców i ich dzieci dotkniętych autyzmem
oraz innymi nieprawidłowościami w rozwoju.
Całościowe zaburzenia rozwojowe obejmują problemy w wielu dziedzinach funkcjonowania: rozwoju języka, uwadze, wrażliwości społecznej, sposobie
postrzegania, umiejętnościach ruchowych. Dziecko
z problemami rozwojowymi wymaga specjalnego
otoczenia. Przedszkole terapeutyczne dla dzieci
z autyzmem LAUDAME oferuje specjalistyczną opiekę, niezbędną dla dziecka, u którego rozpoznano
autyzm. Pierwsze symptomy autyzmu obserwowane są już w okresie niemowlęctwa. Im wcześniej zostanie rozpoznany, tym większe ma dziecko szanse
na prawidłowe funkcjonowanie. Poradnia LAUDAME zajmuje się szeroko rozbudowaną diagnostyką, m.in. dotyczącą diagnozy autyzmu. W Polsce
około 50% dzieci autystycznych zostaje prawidłowo zdiagnozowanych między 4. a 6. rokiem życia,
a kolejne 20% dopiero po 6 roku życia. Postawienie
diagnozy jest kluczową kwestią dla prawidłowego
zaplanowania procesu terapeutycznego. Należy
jednak pamiętać, że każde dziecko autystyczne jest
indywidualnością i ma niepowtarzalną osobowość.
W LAUDAME behawioralny program terapeutyczny
ma na celu rozwijanie zachowań pożądanych, redukowanie zachowań trudnych oraz utrzymywanie
osiągniętych efektów. Bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, wspieranie ich oraz całych rodzin.
Dzieci uczestniczą w terapiach grupowych: Treningach Umiejętności Społecznych, muzykoterapii,
zajęciach dydaktycznych zgodnych z podstawą
programową MEN, terapii logopedycznej, zajęciach

ruchowych, Weronika Sherborne, Knill. Każde dziecko
objęte jest także terapiami
indywidualnymi: psychologiczną, pedagogiczną,
logopedyczną, terapią integracji sensorycznej. Wykorzystywane jest narzędzie
do diagnozy oraz terapii
osiągania przez dziecko
poszczególnych umiejętności – społecznych, mowy,
ruchowych – VB-MAPP, na
podstawie którego tworzony jest indywidualny
program edukacyjno-terapeutyczny IPET. Aby przygotować dziecko do nauki
w szkole, terapeuci pracują
z indywidualnie dobranym
do danego dziecka podręcznikiem. Aby ustrukturyzować dziecku czas pobytu w przedszkolu i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, stosowane są Plany
aktywności. Dla dzieci, które jeszcze nie zaczęły mówić są one wprowadzeniem do stosowanej alternatywnej formy komunikacji PECS (Picture Exchange
Communication System). Jest to metoda wywoływania mowy stworzona specjalnie dla niemówiących dzieci z CZR. Około 50% dzieci z autyzmem
nie wykształca mowy. Proces terapii w LAUDAME

priorytetowo traktuje nawiązanie kontaktu z dzieckiem i wypracowanie najbardziej skutecznego kanału służącego komunikacji – wywołanie mowy,
rozwijanie jej i doskonalenie.
Przedszkole i Poradnia LAUDAME służy informacją, diagnozą, wsparciem, terapią. Zapraszamy na
darmowe konsultacje 8-9 czerwca 2019 r.
Roksana Kosmala
psycholog, neurokognitywista, logopeda,
terapeuta integracji sensorycznej

2 CZERWCA

RAJD ROWEROWY

MISJA KAMPINOS

Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego zaprasza 2 czerwca 2019 r.
(niedziela) mieszkańców Łomianek do udziału w kolejnym Rajdzie Rowerowym – Misja
Kampinos. W imprezie biorą udział mieszkańcy gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Z każdej gminy wyruszają rowerzyści, by spotkać się na pikniku integracyjnym na polanie w Lipkowie, gdzie przygotowany będzie poczęstunek, zorganizowane będą konkursy
i losowanie nagród. W zeszłym roku byliśmy najliczniejszą grupą spośród wszystkich gmin
powiatu. Jechało nas około 70 osób. Damy radę pobić ten rekord?
Koordynatorem łomiankowskiego Rajdu jest Łomiankowska Grupa Biegowa. Start Rajdu przewidziany jest o godzinie 9.15 z parkingu leśnego KPN przy ul. Kampinoskiej
w Dąbrowie.
Trasa Rajdu ma długość około 15 km szlakami leśnymi do Truskawia, następnie ścieżką
rowerową i ulicą na polanę w Lipkowie. Powrót około godz. 13.00
Serdecznie zapraszamy!
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Szczegółowe informacje oraz mapka Rajdu już wkrótce na:
www.lomiankowskagrupabiegowa.pl oraz www.lomianki.info

CO. GDZIE, KIEDY?
17.05., g.20

POLECAMY!

NOC MUZEÓW
– Drivin'Miss Mary! – koncert folk – Bluegrass
w najlepszym
W ŁOMIANKACH
18 MAJA 2019
wydaniu – LEMON TREE

W

An
M

1 9 : 0 0 -2 4 : 0 0

18.05., g.20 – The who is... Rock & Rollowe otwarcie ogrodu – LEMON TREE
18.05., g.19-24 – Noc Muzeów w Łomiankach.
Wystawa prac Andrzeja Mleczki
– CENTRUM KULTURY
19.05.
– Turniej Tańca – ICDS
19.05., g.20 – EXAITED – koncert disco polo
– scena plenerowa CENTRUM KULTURY
20.05., g.19 – Stand-up No Limits: Karol
Modzelewski, Rafał Banaś – SPOT
24.05., g.19 – Scena Zaułek, recital Krystyny
Świąteckiej „Nie przechodź obok
mnie” – CENTRUM KULTURY
24-26.05. – Turniej Koszykówki 3x3 – ICDS
25-26.05. – Obchody 25 lat Parafii pw. bł. Marceliny
Darowskiej w Burakowie
26.05.
– Bieg Łomianek – Boisko przy ICDS
26.05.
– Wybory do Parlamentu Europejskiego
Scena Zauł
26.05., g.20 – Laura Jazz Band. Ikony popu na
24 maja 2019
jazzowo – scena plenerowa CENTRUM KULTURY
gospodarz sceny:
godzina 19:00
Wojtek Gęsicki
27.05., g.20 – Andrzej Sikorowski – JAZZ CAFE
27.05., g.20 – Spektakl „JOJO” Komedia omyłek
– ICDS, org. CENTRUM KULTURY
27-28.05. – Alternatywne lekcje WF
z Fundacją Moniki Pyrek– ICDS
29.05., g.20 – Szymon Majewski – JAZZ CAFE
31.05., g.20 – Frank & Love. Między soulem
a rockiem, Polską a Zachodem, Anną
Jantar a Kravitzem… – LEMON TREE
02.06.
– Piknik Rodzinny z okazji obchodów
jubileuszu 30-lecia uzyskania praw miejskich przez
Łomianki – Boisko przy ICDS
02.06. g.9.15 – Rajd Rowerowy MISJA KAMPINOS, start z parkingu
leśnego KPN przy ul. Kampinoskiej w Dąbrowie
08.06.
– Międzynarodowe Mistrzostwa
w Kulturystyce – ICDS
09.06., g.19.30– BUM BUM ORKESTAR – scena
plenerowa CENTRUM KULTURY
12.06., g.20 – Młynarski plays Młynarski
feat. Gaba Kulka – JAZZ CAFE
14.06., g.20 – Maja Kapłon – koncert – LEMON TREE
18.06.
– Zakończenie roku szkolnego szkoły muzycznej
Lucjusza Pinkosza – Aula ICDS
23.06., g.20 – Kabaret Impro Teatr Bezczelny Klasyka Polskiego Humoru
Współcześnie – scena plenerowa
CENTRUM KULTURY
28.06., g.20 – Gaba Kulka Solo – LEMON TREE
29.06., g.14 – Teatrzyk Osiedlowy „Wyspa Pacynek”
– plac zabaw przy ul. Baczyńskiego,
org. CENTRUM KULTURY
30.06., g.20 – Same Suki – koncert folk – CENTRUM KULTURY
________________________
CENTRUM KULTURY, ul. Wiejska 12a, www.kultura.lomianki.pl, 22 751 35 02
LEMON TREE, ul. Zachodnia 38, www.lemondabrowa.pl, 798 110 522
ICDS, ul. Staszica 2, www.icds.pl, 22 751 04 74
BIBLIOTEKA PUBLICZNA, www.biblioteka.lomianki.pl, 22 751 32 23
SPOT, ul. Warszawska 55, www.spot-lomianki.pl, 507 222 672
GALERIA ŁOMIANKI, ul. Brukowa 25, www.galerialomianki.pl, 22 209 86 51
JAZZ CAFE, ul. Warszawska 69, www.jazzcafe.com.pl, 22 751 41 12

d

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

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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MŁODE ŁOMIANKI
W naszej gminie działa wiele organizacji pozarządowych (Ochotnicza Straż
Pożarna, Pracownia Łomianki itp.), ale
dawno nie było tu organizacji, która zajmowałaby się stricte potrzebami dzieci
i młodzieży.
W ostatnim czasie pewna grupa młodzieży z okolic Dziekanowa, rozpoczęła działania dążące do utworzenia Stowarzyszenia
„Młode Łomianki”, które już w końcówce
kwietnia zaczęło oficjalnie funkcjonować.
Pierwszym prezesem zarządu został Patryk
Zajączkowski, jeden z pomysłodawców projektu. Dzisiaj w Stowarzyszeniu działa 8 osób.

Ta mała grupa młodych i ambitnych
ludzi postawiła przed sobą wiele konkretnych celów. Wśród nich jest między
innymi współpraca z władzami gminy dotycząca młodzieży łomiankowskiej, organizowanie działań charytatywnych, sportowych, społecznych, kulturalnych itd. Przede
wszystkim jednak chodzi o promowanie
aktywności społeczno-sportowej wśród łomiankowskiej młodzieży, która w naszym
mieście jest mało aktywna i bierna w działaniach na rzecz swojej społeczności.
Mimo, że SMŁ nie działa od dawna, już
zdążyło dołożyć własną cegiełkę w budowie lepszych i bardziej przyjaznych młodym Łomianek. Przykładem tego jest udana próba reaktywowania działalności Rady
Młodzieżowej w Łomiankach, do której

wybory odbędą się
jesienią.
Oprócz tego SMŁ
chce brać udział
w walce o czyste i ekologiczne Łomianki.
13 kwietnia Stowarzyszenie uczestniczyło w sprzątaniu jeziora Dziekanowskiego,
a 11 maja brało udział w sprzątaniu jeziora
Kiełpińskiego. Ponadto są plany budowy
budek lęgowych dla ptaków, czy pomoc
w zbieraniu karmy dla zwierząt.
27 kwietnia SMŁ zorganizowało swoje stoisko na imprezie „Szukamy Wielkanocnych
Jajek” w Dziekanowie Bajkowym, gdzie informowało mieszkańców o swoich planach
i dokonaniach, zorganizowało konkursy z nagrodami oraz zbierało opinie mieszkańców
w postaci ankiety w kwestii powstającej Rady
Młodzieżowej. Ich przygotowanie można
uznać za sukces, czego dowodem może być
największa na całej imprezie ilość pysznych,
domowych ciast oraz konkursy z nagrodami
dla dzieci i młodzieży.
Najnowszym projektem Stowarzyszenia
i urzędu miejskiego była rowerowa gra
miejska, która miała na celu zaznajomienie
młodzieży łomiankowskiej z historią naszej gminy. Gra odbyła się 12 maja w Parku
Miejskim przy ul. Fabrycznej przy okazji
pikniku rodzinnego.
Patrząc na to, ile ci młodzi, aktywni ludzie
ze Stowarzyszenia „Młode Łomianki” zdołali
osiągnąć w ciągu kilku tygodni, można się
spodziewać, że los przewiduje dla nich wiele sukcesów, a osiągnięcia łomiankowskiej
młodzieży to przecież chluba dla miasta.
A może ty chciałbyś lub chciałabyś się zaangażować? „Młode Łomianki” zapraszają!
Jakub Wójcicki
_____________
Kontakt:
e-mail: mlodelomianki@gmail.com
tel. 570 190 710
Facebook „Stowarzyszenie Młode Łomianki”

STULATEK JAN RYBAK

W przeddzień Święta Pracy 1-go Maja
br. w Łomiankach,
miała miejsce sympatyczna uroczystość 100-lecia urodzin JANA RYBAKA,
członka łomiankowskiego Koła Związku
Kombatantów RP
i Byłych Więźniów
foto: UM Łomianki
Politycznych.
Dostojnego Jubilata odwiedzili przedstawiciele władz Miasta z Panią burmistrz Małgorzatą Żebrowską-Piotrak, a także zarząd Koła ZK
z prezesem Kazimierzem Medyńskim. Z życzeniami przybył także
Prezes Światowego Związku Weteranów Misji Pokojowych gen. dr.
Stanisław Woźniak.
Były kwiaty, dyplomy, gratulacje, życzenia, a także odznaczenie pamiątkowym medalem Polska Niepodległa 1918-2018, zaś z ust w pełni
sprawnego Jubilata popłynęła historia, którą warto tu zacytować.
„Pochodzący z centralnej Polski ojciec pana Jana, ułan z Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, Władysław, po zakończeniu I wojny światowej
znalazł się na Wołyniu w miejscowości Lachowce, które po wyznaczeniu
granic przypadły niestety Rosji Sowieckiej. Tu poznał swą przyszłą żonę i tu
właśnie 1 maja 1919 r. przyszedł na świat jego syn Jan. W 1930 r. aresztowano mu po raz pierwszy ojca, wkrótce zmarła matka. Gdy siedem lat później NKWD aresztowali go drugi raz i rozstrzelali, w obawie o własne życie
opuścił dom rodzinny i zamieszkał u rodziny w Tyczynie, gdzie ukończył
dwuletni Instytut Pedagogiczny. W 1939 r. został powołany do służby w Armii Radzieckiej. Tam został czołgistą i po ataku niemieckim na ZSRR brał
udział w walkach obronnych. Po przegranej bitwie z Niemcami pod Wielkimi Łukami, dostał się do niewoli i w grupie 800 jeńców oczekiwał na stacji
kolejowej w Stołpcach na transport do obozu. Dzięki pomocy zdołał uciec
z transportu, a nawet dostać pracę w stolpeckim szpitalu. Tam z pomocą
dwu lekarzy, polskiego i rosyjskiego, nawiązał kontakt z lokalnym ruchem
oporu, z którym współpracował do połowy 1944 r. Ponownie wcielony do
wojska w grudniu tegoż roku zostaje aresztowany i wywieziony do obozu
pracy w Workucie. Po 5 ciężkich latach obozu, dzięki staraniom rodziny
uzyskuje w 1951 r. zezwolenie na wyjazd do Polski. W kraju podejmuje pracę w administracji, studiuje, pracuje w szkolnictwie i przechodzi na emeryturę w 1991 r." Oto jeden z wielu kamieni z jakich składają się Polskie
Drogi do Ojczyzny. Los nie szczędził mu cierpień, ale pozwolił dożyć
sędziwego wieku i cieszyć się Wolną Polską.
opracował Kazimierz Medyński

POMNIK NA 100-LECIE
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
Idea upamiętnienia przez społeczność naszego
miasta setnej rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości zrodziła się z początkiem września ubiegłego roku. Wtedy to wraz
z Wandą Kuczerą, Cezarym Astrau i Piotrem Bartoszewskim zawiązaliśmy Społeczny Komitet
Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości „Łomianki dla Niepodległej”.

8

Projekt to taka moja wizja, która
chyba okazała się w miarę udana
(ocenę pozostawiam Państwu).
Pomnik realizuje dewizę Wojska
Polskiego „Bóg, Honor, Ojczyzna”
stanowiącą idealistyczne ujęcie
wierności państwu. Stąd krzyż,
orzeł WP z czasów II Rzeczypospolitej oraz wizerunek jednego z ojców Niepodległej.
Nasza inicjatywa spotkała się ze sporym odzewem i dzięki zaangażowaniu grupy osób udało się
ją zrealizować. Szczególnie wsparła nas pani poseł
Anita Czerwińska. Przedsięwzięcie okazało się jednak trudniejsze niż nam się na początku wydawało. Jednak dzięki pomocy sporej grupy osób udało
się zrealizować pomysł. Wszystkim z tego miejsca
serdecznie dziękuję. Przykre jest, że mimo naszych
próśb nie udało się w przestrzeni publicznej Łomianek uzyskać zgodę właściciela na realizację, tej
w moim przekonaniu, godnej idei. I tu z pomocą
pośpieszył ksiądz proboszcz Jacek Siekielski. Udostępnił teren przykościelny.

W końcu udało się i w dniu Święta Konstytucji
przy udziale wielu znamienitych gości Pani Poseł RP
Anity Czerwińskiej, władz gminy z Panią Burmistrz
na czele odsłonięty został pomnik wdzięczności
społeczeństwa Łomianek za odzyskaną sto lat temu
Niepodległość.
Dzięki uprzejmości ŁOMIANKI.INFO, który zainteresował się tym wydarzeniem mogę podzielić się
z Państwem krótką historią i ideą powstania tego
pomnika. Zapraszam do obejrzenia efektów naszej
pracy, który znajduje się na terenie przy kościele
św. Małgorzaty.
Paweł Słupski-Kartaczowski

Więcej zdjęć na: www.lomianki.info, www.facebook.com/lomianki.info
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MYCIE ELEWACJI DACHU KOSTKI BRUKOWEJ
MALOWANIE ELEWACJI
TARASY DREWNIANE STROPY
REMONTY PODBITKI DACHOWE
tel. 608 259 760

REKLAMA

ATRAKCJE NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH
Wraz z wiosną i cieplejszą aurą rozpoczął się sezon na imprezy, pikniki i festyny.

RODZINNIE NA BAJKOWYM

fot. facebook.com/dziekanowbajkowy

27 kwietnia na osiedlu Dziekanów Bajkowy odbyła się 9. edycja imprezy „Szukamy Wielkanocnych
Jajek”. Jak zwykle organizatorzy-wolontariusze,
mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego, przy koordynacji organizacyjnej radnego Marcina Etienne,
przygotowali moc atrakcji dla najmłodszych. Dzieci
szukały czekoladowych jajek, były zabawy sportowe, liczne konkursy, nagrody, budowanie z klocków LEGO naturalnej wielkości figury policjanta
zorganizowane przez lokalną firmę MANAMI.
Do organizacji pikniku włączyło się Centrum Kultury przygotowując dla dzieci gry i zabawy w stylu retro. Była gra w gumę, hula-hoop, gra w klasy
i puszczanie jojo. Dzieci mogły też własnoręcznie
wytłoczyć sobie przypinki: „Kultura nie kłuje”, czy
imprezowe „Szukamy Wielkanocnych Jajek”.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła”
uruchomiła w swoim namiocie produkcję gniotek,
które podbiły serca maluchów.
Ośrodek Pomocy Społecznej otworzył podczas
imprezy swój punkt konsultacyjny, w którym
można było uzyskać fachową poradę. Pracownicy
Ośrodka przeprowadzili również zapowiadaną i zakończoną dużym sukcesem akcję „Miś Pocieszyciel”.

Na imprezie można było zakręcić kołem garncarskim i stworzyć własnoręcznie coś z gliny, odbył się
pokaz akrobatyki, była nauka fechtunku, strzelanie
z łuku, były alpaki Lucek i Alka, strażacy z OSP oraz
wiele innych atrakcji. W specjalnie podstawionym
KrwioBusie można było oddać krew. Z okazji tej skorzystały 22 osoby, oddając w sumie 10 litrów krwi.
Wszystkich atrakcji nie sposób wymienić. Szczegółowe sprawozdanie z imprezy znajdziecie na
www.dziekanowbajkowy.pl

DNI OTWARTE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH

12 maja w Parku Miejskim przy ulicy Fabrycznej
odbył się piknik rodzinny w ramach Dni Otwartych
Funduszy Europejskich. Jak wiadomo park ten powstał właśnie dzięki dofinasowaniu ze środków
Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.
Oprócz animacji dla najmłodszych i ich rodziców
Urząd Miejski przygotował teatr plenerowy, a Centrum Kultury organizowało konkursy. Dużym zaintresowaniem cieszyła się miejska gra rowerowa
zorganizowana przez coraz bardziej aktywne Stowarzyszenie „Młode Łomianki”, natomiast łomiankowski Jacht Klub zachęcał do udziału w swoich

przedsięwzięciach. Dużą atrakcją były też przejażdzki na kucykach prowadzone przez Fundację
„Byka za Rogi”.
Swoje programy wyborcze próbowali zaprezentować kandydaci Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości startujący w zbliżających się
wyborach do Parlamentu Europejskiego, co jednak
się nie udało, gdyż zaraz po oficjalnym zamknięciu
Pikniku Rodzinnego pogoda skutecznie przegoniła
potencjalnych wyborców.
W najbliższym czasie zaplanowano m.in. Piknik
Rodzinny z koncertem z okazji obchodów jubileuszu
30-lecia uzyskania praw miejskich przez Łomianki, który odbędzie się 2 czerwca przy ICDS.
/am.

Więcej zdjęć na: www.lomianki.info
www.facebook.com/lomianki.info
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JAKA SZKOŁA?
Wybór szkoły to ważna decyzja. Wertujemy,
więc strony internetowe, czytamy fora dyskusyjne,
rozmawiamy ze znajomymi, odwiedzamy szkoły,
spotykamy się z dyrekcją, uczestniczymy w zebraniach. To wszystko po to, aby zdobyć jak najwięcej
informacji szukając odpowiedzi na pytanie: Jaka
szkoła będzie najlepsza dla mojego dziecka? Niestety nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione
pytanie. Zależy to bowiem od tego, jakie są nasze
priorytety oraz jakie jest nasze dziecko.

OFERTA

Szkoły różnią się między sobą wartościami, programem, ofertą zajęć dodatkowych. Warto zapoznać się
z misją szkoły i sposobami, w jaki będzie ona realizowana. Czytając, zastanówmy się czy my również w taki
sposób widzimy edukację i rozwój dziecka. Pozwoli to
w przyszłości uniknąć rozczarowania. Ciekawa oferta
zajęć dodatkowych pozwoli dziecku rozwijać zainteresowania, realizować pasje na miejscu w szkole.

MAŁA CZY DUŻA?

Duża szkoła będzie odpowiednim miejscem dla dzieci dobrze radzących sobie w dużych grupach, odpornych na zmiany, hałas, łatwo odnajdujących się w nowych sytuacjach. Często duża szkoła zapewnia lepszą
infrastrukturę, dobrze wyposażone sale przedmiotowe,
boiska. Małej szkoły warto poszukać, gdy zależy nam na
kameralności, spersonalizowanym środowisku. Zwykle
w mniejszych szkołach relacje są bardziej przyjacielskie,
osobiste, a dziecko traktowane bardziej indywidualnie.

NAUCZYCIELE I SPECJALIŚCI

Oprócz nauczycieli w szkole mogą pracować specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuci. Jeśli szkoła dba o zatrudnianie takich osób świadczy to o tym,
że w sytuacjach, gdy dziecko będzie potrzebować
wsparcia otrzymają Państwo specjalistyczną pomoc.

SZKOŁA A RODZICE

Zawsze warto również odwiedzić szkołę, porozmawiać z dyrekcją, poznać – jeśli to możliwe – nauczycielkę, która będzie wychowawczynią w klasie pierwszej.
Ważne jest w jaki sposób szkoła będzie współpracować
z Państwem. Czy oprócz zebrań będą odbywać się in-

dywidualne spotkania z nauczycielami, wychowawcą,
czy będzie można porozmawiać z innymi specjalistami?
Otwartość szkoły na rodziców, budowanie relacji, spotkania i rozmowy świadczą, że szkoła zdaje sobie sprawę, że jest partnerem rodziców w wychowaniu dziecka.

RANKINGI

Wysokie miejsce w rankingu może być wynikiem
starannej selekcji dzieci, przyjmowaniu tych, które
osiągają bardzo wysokie wyniki edukacyjne. Czy takie
środowisko zagwarantuje, że nasze dziecko również
osiągnie najwyższe efekty? Badania naukowe twierdzą, że niekoniecznie. Równie dobre wyniki dziecko
będzie osiągać w środowisku zróżnicowanym, w którym panuje klimat sprzyjający nauce, podkreślane
są i wzmacniane sukcesy dzieci. Tak pracujące szkoły,
osiągają wysokie wyniki mierzone tzw. edukacyjną
wartością dodaną – czyli indywidualnym przyrostem
wiedzy i umiejętności w stosunku do punktu wyjścia.
Podsumowując, można stwierdzić, że szkoła powinna odpowiadać na potrzeby nasze i naszego dziecka.
Różnorodność ofert gwarantuje, że można z nich wybrać najlepszą dla nas ofertę.
Katarzyna Szczepkowska, pedagog

Ogólnopolski, narastający kryzys
w systemie oświaty i brak wystarczającej reakcji rządu na postulaty strajkujących nauczycieli pod znakiem zapytania postawił powodzenie organizacji
egzaminów ósmoklastistów, egzaminów gimnazjalnych i matur. Brak pomysłu na rozwiązanie problemu postawił
wszystkich w bardzo trudnej sytuacji.
Cała odpowidzielność za los uczniów
spadła na samorządy jako jednostki
prowadzące szkoły.
– Na szczęście udało się przeprowadzić
wszystkie egzaminy w Łomiankach, choć
organizacyjnie było to naprawdę trudne.
Sztab kryzysowy (urzędnicy, dyrektorzy
szkół, szefowie instytucji gminnych) zbierał się co dwa dni. Całą dobę byliśmy pod
telefonami, żeby móc wszystko skoordynować i sprawnie przeprowadzić egzaminy
oraz zapewnić niezbędną opiekę uczniom
w gminie. Bardzo pomogli rodzice/opiekunowie, którzy ze zrozumieniem podchodzili
do trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy
i robili wszystko, żeby na własną rękę zaopiekować się dziećmi/podopiecznymi.
– mówi burmistrz Łomianek Małgorzata
Żebrowska-Piotrak.
W Łomiankach do egzaminu ósmoklasistów przystąpiło ponad 320 uczniów,
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ZDANY EGZAMIN...

w tym 295 uczniów ze szkół publicznych. Egzamin gimnazjalny pisało prawie 250 uczniów, w tym 225 uczniów
ze szkół publicznych. Do egzaminu maturalnego przystąpiło prawie 80 uczniów, w tym 20 z liceum publicznego.
Wszystkie egzaminy przebiegły bez
problemów. Jedynym incydentem był,
fałszywy, jak się okazało po interwencji
odpowiednich służb, alarm bombowy
w ICDS podczas egzaminu maturalnego.
– To, że ósmoklasiści i gimnazjaliści mogli w wyznaczonym terminie przystąpić
do egzaminów, to również zasługa dyrektorów szkół i fantastycznej współpracy
między nimi. W trakcie strajku, a zwłaszcza na czas przeprowadzenia egzaminów,
potrzebny był każdy z niestrajkujących
nauczycieli. Jestem ogromnie wdzięczna
wszystkim, którzy pomogli w tej niecodziennej i wyjątkowej sytuacji. Łatwiej
być burmistrzem ludzi, na których można
liczyć. Wszystkim Państwu raz jeszcze serdecznie dziękuję – podkreśla burmistrz
Żebrowska-Piotrak.
Łomianki stanęły na wysokości zadania
i bardzo dobrze zdały ten wymagający
egzamin. Równie zadowalających wyników życzymy wszystkim tegorocznym
abiturientom.
/ red.

POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE / POLEMIKA / LIST Y / OPINIE
Społeczność Gminy Łomianki
Sz. P. Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach

LIST OTWARTY

W związku z nieuchronnie zbliżającym się końcem
kadencji Pani Dyrektor Anny Kajszczak, która przez
blisko dwadzieścia lat z powodzeniem i profesjonalizmem kierowała Zespołem Szkół w Dziekanowie
Leśnym, a obecnie nadzoruje pracę Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej, chcielibyśmy wyrazić
słowa wdzięczności i uznania za jakość współpracy
i sposób zarządzania ludźmi oraz placówką. Pani
Dyrektor, osoba niezwykle życzliwa, zaangażowana
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i wrażliwa, potrafi stwarzać wszystkim pracownikom
przestrzeń do kreatywnych działań i otwartego dialogu. W efekcie nasza szkoła jest miejscem przyjaznym,
gdzie nauczyciele i uczniowie podejmują się wielu
ciekawych projektów wykraczających poza podstawowe zadania szkoły. Przekłada się to nie tylko na realizację wciąż nowych wyzwań, ale także na bardzo
dobre wyniki naszych podopiecznych w egzaminach
zewnętrznych. Gdyby nie wsparcie Pani Dyrektor
i zaufanie do nas, wiele inicjatyw nie dochodziłoby
do skutku. Zawsze szanuje nasze opinie, z uwagą
wsłuchuje się w głos rady pedagogicznej, umożliwia
nam wyrażanie własnego zdania. Nigdy nie boimy
się szczerze przedstawiać poglądów i nawet gdy

dzielą nas różnice, wspólnie szukamy najlepszych
rozwiązań i porozumienia. Tym bardziej czujemy się
dotknięci niepochlebnymi i nieprawdziwymi opiniami
na temat naszego grona oraz relacji z Panią Dyrektor,
jakie pojawiły się ostatnio w lokalnym środowisku. To,
że zawsze z odwagą zabieramy głos, świadczy o wysokim poziomie zarządzania, jakiego od lat uczy nas
Pani Dyrektor, pozwalając nam czuć się współodpowiedzialnymi za funkcjonowanie szkoły.
Nie pozostaje nam nic innego niż życzyć każdemu
gronu takiego DYREKTORA!!!
Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Dziekanowie Leśnym
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PORTAL + GAZETA

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

CENY MODUŁÓW: 210x297mm – 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%
REKLAMA
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iDea TAXI
Łomianki

601 06 87 87
6

PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168

CENY: 10 pln za ogłoszenie,
wyróżnienie 20 pln (max. 100 znaków/liter)
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TARASY DREWNIANE tel. 604 425 104

REKLAMA

ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe, garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
GLAZURA, terakota, remonty, solidnie – 602-670-035
DACHOWE NAPRAWY, uszczelnienia, likwidacja
przecieków, gwarancja. Tel. 517-673-324
Ocieplenia budynków, mycie, układanie płytek, gipsowanie, malowanie poddasza, mycie
kostki – tel. 503-155-750
Cyklinowanie, lakierowanie, układanie parkietu
– tel. 517-336-017
NAPRAWA PRALEK – 509-243-566
Bezpłatny wywóz ZŁOMU, tel. 797-760-488 lub
515-146-480
AWARIA?! "Złota rączka" naprawi – 509-288-048
WYCINKA drzew i krzewów itp., wywóz gałęzi,
tel. 515-146-480
Dachy, przecieki, papa termozgrzewalna, obróbki rynny – 510-795-039
„Złota rączka” – 880-436-916
Układanie kostki brukowej, opaski wokół
budynków, podjazdy do posesji i garażu oraz
wjazdy – 510-795-039
Mycie elewacji dachu kostki brukowej Malowanie
elewacji Tarasy drewniane stropy Remonty podbitki
dachowe tel. 608 259 760
Naprawa RTV AGD, anteny TV i SAT – Andrzej
Wyszyński, 603-210-677
KIEROWNIK BUDOWY – przeglądy budowlane –
tel. 793-538-600
Pielęgnacja zieleni, przycinanie z wywozem –
tel. 503-306-109
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
wod.-kan., C.O., serwis – tel. 502-625-400
Papa termozgrzewalna, konserwacja, naprawa,
gwarancja – 789-262-387
Projektowanie i montaż mebli pod zabudowę: szafy,
garderoby, drzwi przesuwne, wyposażenie wewnętrzne; dowolne aranżacje, tel. 604 425 104
TYNKI GIPSOWE maszynowe, solidnie i tanio
– tel. 883-116-708
DACHY – malowanie, uszczelnienia, konserwacja itp. – tel. 517-673-324
CYKLINOWANIE, układanie parkietu, montaż listew
– tel. 517-336-017
Wycinka drzew, pielęgnacja żywopłotów, wywóz gałęzi – tel. 515-146-480
PRACA
Przyjmę do sprzątania 2-3 razy w miesiącu –
tel. 509-912-155
Podejmę pracę na 1/2 etatu, chętnie w godz. popołudniowych – tel. 514-998-656
Podejmę pracę typu biurowa, rencita, po studiach
– 663-953-465
Ukrainka, stały pobyt, podejmie sprzątanie – tel.
577-863-515
Kategoria B, niekarany, kulturalny, dyspozycja
w każdej chwili – 727-888-017
Sprzątanie, mycie okien i prace ogrodowe – tel.
880-961-713
Szukam sprzatania w domu na stałe – mycie okien,
prasowanie, gotowanie itp. – tel. 882-644-701
Panią do sprzątania dwa razy w tygodniu, Dąbrowa
Zachodnia – tel. 602-627-731
INNE
Meble komplet – szafa, komoda, stolik, ława – kolor
ciemny brąz – tel. 531-540-521
Żyrandol – styl – retro – drewno –świecznik – tel.
531-540-521
Dam sadzoki bulwy topinambura, Działkowa 12,
tel. 518-725-557
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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
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
DERMATOLOG, 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
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam dom-bliźniak gotowy do zamieszkania w Łomiankach, al. Chopina 786 17 1717
Sprzedam dom w Stróżewie, działka 1400 m2,
tanio, tel. 505-490-561
Sprzedam dom w Łomiankach, działka 560 m2.
Tanio. Tel. 505-490-561
Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
tel. 603-210-677
Pokój do wynajęcia + łazienka. Centrum
Łomianek, tel. 600-679-391
Wynajmę mieszkanie 60 m2, 1150 zł z ogrzewaniem + licznik, Kiełpin – tel. 698-983-593
Wynajmę dwa pokoje z kuchnią, wszystkie media,
garaż, Łomna – tel. 602-265-979
Kupię nieduży dom lub działkę w Łomiankach –
tel. 535-500-889
Pokoje do wynajęcia – 22 751-36-47
USŁUGI
ELEKTRYK ŁOMIANKI Usługi elektryczne w domu i
firmie. Przerabianie rozdzielni elektrycznych, naprawy,
modernizacje instalacji. Wieczory, weekendy, Em-ma
Maciej Błocki tel. 501 121 493
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja pisemna – tel. 513-123-894
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDRAULIKA, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne i gazowe – tel. 602-282-757
ŻYWICE – balkon, taras, garaż, dom, piwnica.
Gwarancja – tel. 513-123-894
GLAZURA, terakota, przeróbki hydrauliczne – tel.
604-403-682
HydroAqua, kompleksowe usługi hydrauliczne, modernizacja starych instalacji i kotłowni
– tel. 501-064-624
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. Iniekcje... itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja.
Tel. 789-262-387
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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
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BEZPŁATNE

TRENINGI

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA SPORTOWE

BAZUJĄCE NA BOKSIE

WTORKI i CZWARTKI godz. 15.00
oraz NIEDZIELE godz. 11.00

Zapraszamy dzieci od 9 lat, młodzież i dorosłych

REKLAMA

ALEKSANDRA SIDORENKO
669 862 097
Łomianki, ICDS, ul. Staszica 2
@SidorenkoBoxingLomianki
@sidorenko.boxing

ULOTKI, PLAKATY, WIZYTÓWKI, BROSZURY
DRUK CYFROWY, PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM

WWW.PRACOWNIA.NET
TEL. 603 299 772

+ZAPYTAJ O DARMOWĄ REKLAMĘ NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO
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ZAPRASZAMY

REKLAMA
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REHABILITACJA
bez skierowania

Porady lekarskie
Kinezyterapia
Masaże

Fizykoterapia
Kinesiotaping
Inne

ZAPISY I CENNIK

532 414 541, 22 751 10 55
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szpitalna 6 - Łomianki
www.spzzlo.pl

POZBĄDŹ SIĘ BÓLU

Kolonoskopia
Gastroskopia
Poradnie Specjalistyczne

22 833 00 00
Tomografia dna oka (OCT)
USG oka
Zabiegi laserowe w jaskrze
i chorobach siatkówki
PRZEJRZYJ NA OCZY
Cennik usług na stronie www.spzzlo.pl
- zakładka „Cennik i oferty specjalne”.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Klaudyny 26 B - Warszawa
www.spzzlo.pl
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