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LUBIĘ PODZIWIAĆ ŻYCIE
Pierwszy raz spotkałam ją w 2007 r. na spacerze z psem. Przez wiele lat mieszkałyśmy obok
siebie. Obserwowałam jak spokojnie rozwija się i buduje przedszkole, a potem szkołę.
U progu nowego roku szkolnego, nowych programów nauczania, nieznanych jeszcze efektów
reformy edukacji rozmawiam ze współzałożycielką Niepublicznej Szkoły Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej w Łomiankach, współwłaścicielką przedszkola Kraina Fantazji, kobietą
wielu talentów, uważną obserwatorkę życia o tym, jak pracować z dziećmi i jak rozwijać siebie.
Poznajcie RENATĘ REJER.
W Łomiankach zamieszkała w 2007 roku, ale
przygodę z tym miastem zaczęła mając 16 lat.
Przy ul. Długiej rodzice jej ówczesnego chłopaka
mieli działkę. Jedna z pierwszych randek, na którą się wybrali, zaprowadziła ją do Łomianek. Była
to połowa lat 80-tych, wczesna wiosna. Związków z Łomiankami było więcej. Moja pierwsza
wspólniczka Ewa pochodzi z Łomianek. Mieszkając
w Warszawie przyjeżdżałam tutaj ze swoją małą
córeczką na spacery do lasu, na gorące pączki do
Białego Domku, na wycieczki przez puszczę do Sierakowa. Wtedy nie przypuszczałam, że właśnie tutaj, przy tym lesie będę kiedyś mieszkała.
Od zawsze pracowała z dziećmi. Początkowo
było to biuro turystyczne. Potem urodziła najmłodszego syna. Ewa również została mamą. Pomyślały, że warto stworzyć dla dzieci przyjazne
miejsce do zabawy i nauki. Ideą było zbudowanie
oferty, która będzie rosła wraz z dzieckiem, czyli
od momentu, kiedy kobieta jest w ciąży, aż po
zajęcia dla przedszkolaków. Szkoła rodzenia, gimnastyka dla kobiet w ciąży, zajęcia dla maluszków,
dla starszych balet, ceramika i nauka angielskiego. Miało być radośnie i z fantazją, dlatego nazwały to miejsce Krainą Fantazji. Pomimo dużego
początkowego zainteresowania, szybko okazało
się, że taką działalnością nie zarobią na czynsz
i utrzymanie.
Po roku przeniosły się do budynku po centrum
fitness Odnova w Dąbrowie Leśnej z zamiarem
stworzenia przedszkola. Na strychu była wolna
przestrzeń, która na kilka lat stała się domem dla
mojej rodziny, a jednocześnie spowodowała, że byłam w pracy 24 godziny na dobę. Zrobiłyśmy w budynku remont, podzieliłyśmy na sale i tak powstało
przedszkole dla 60 dzieci.
Łomianki ją pochłonęły. Ważne stały się ogród,
natura, zapachy i kolory, których brakowało na warszawskiej Pradze. Ważny jest proces zgodny z naturą, coś rośnie, coś usycha, potem znowu kiełkuje.
Po latach okazało się, że głównym punktem wizyt
znajomych było oprowadzanie po ogrodzie. W tym
roku, poprzez Faceboka, rozdawała krzewy pomidorów, które wyhodowała.
Edukacja dzieci to wielka odpowiedzialność i wybierając ten rodzaj pracy
podejmujemy decyzję o sposobie dalszego życia. Czasami jest to decyzja
nieprzemyślana i chwilowa, ale często
to wynik wcześniejszych doświadczeń
i przemyśleń. Tak było w przypadku
Renaty. Potrzeba pracy z dziećmi wypłynęła m.in. z negatywnych wspomnień z dzieciństwa, m.in. z przedszkola i z wyjazdów kolonijnych.
Od dziecka byłam gadatliwa. W przedszkolu karano mnie za rozmawianie.

Stałam na korytarzu z czerwonym językiem zawieszonym na szyi, a dzieci przechodzące na plac zabaw
przyglądały mi się z zainteresowaniem.
Pod koniec lat 90-tych, kiedy powstawała Kalimera,
coraz głośniej mówiło się o innej formie pracy z małym dzieckiem, coraz dostępniejsze były publikacje
z zakresu pedagogiki, np. dotyczące wychowania
bez porażek. Chciała robić coś, co miało sens i było
dobre dla dziecka. I to przyniosło efekty, bo nie raz
usłyszała od swoich podopiecznych „kocham cię”,
albo dostrzegła podziękowanie w oczach rodziców.
Kiedy ogłoszono program „sześciolatki do szkół”,
rodzice zaczęli nas namawiać, żeby iść dalej, utworzyć szkołę lub chociaż klasy I-III. To było wyzwanie i trudny proces, począwszy od przekonania
sąsiadów, że szkoła nie wpłynie negatywnie na
ich życie, aż po zebranie kadry. I tak przedszkole
powoli zamieniało się w szkołę. W pierwszym roku
otworzyły zerówkę i pierwszą klasę. W kolejnych
latach naturalnie powstawały następne klasy. Reforma edukacji likwidująca gimnazja wymusiła
utworzenie klasy siódmej i ósmej. Kosztem tego
musiały zamknąć przedszkole.
Jacy są uczniowie szkoły? Dużo bardziej otwarci, odważni..., a przez to bardziej wymagający.
Oczekują od nauczycieli solidnego przygotowania, nie dadzą się oszukać lub zbyć byle czym. Są
spostrzegawczy. Chciałaby też, żeby byli bardziej
empatyczni. W tym roku dużo czasu poświęciliśmy
tematowi zmian klimatycznych, uczestniczyliśmy
w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, coroczna
debata oksfordzka była poświęcona klimatowi. Po
tych wydarzeniach okazało się, że w kuchni szkolnej
nadal używamy plastikowych łyżeczek do jogurtów.
Uczniowie przyszli do mnie i powiedzieli „nie bądźmy hipokrytami”. Szkoła uczy dzieci zachowań
w różnych sytuacjach życiowych, podejmowania
decyzji. W tym roku po raz pierwszy dzieci zorganizowały nabór projektów do szkolnego budżetu
obywatelskiego i wybrały projekt „Szkolny sklepik”, który będzie działał w nowym roku szkolnym.
Ale to nie dorośli będą go prowadzić. Uczniowie
musieli zaplanować działania, sprawdzić ceny,
wybrać towary za przyznane im pieniądze tak,

żeby ze sprzedaży mogli zakupić kolejne. Co roku
jako szkoła biorą udział w finale WOŚP.
Nie pracuje sama. Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Per Aspera Ad Astra. Nazwa pokazuje drogę i cel, przez trudy do gwiazd. Agnieszka
– najbliższa współpracowniczka i prezes Fundacji
zajmuje się sprawami kadrowymi i administracyjnymi. Zespół psychologiczno-pedagogiczny opracował system wspierania ucznia polegający na organizacji tzw. RUNów. Rodzic, Uczeń i Nauczyciel
spotykają się, aby określić cele dziecka na dany
rok. Nie zawsze jest to czerwony pasek na świadectwie. Sukcesem może być np. samodzielne pakowanie się do szkoły lub czwórka na koniec roku
z konkretnego przedmiotu. Kadra pedagogiczna
to grupa wspaniałych, otwartych nauczycieli.
Co myśli o ostatniej reformie edukacji? Jest trudna i chaotyczna. Wymusza na szkołach ogromny wysiłek administracyjny. Czy konieczny? A gdzie w tym
wszystkim są dzieci i ich potrzeby?
Czego życzy uczniom i rodzicom w nowym
roku? Przede wszystkim spokoju i więcej czasu
spędzanego wspólnie. Poza tym warto pamiętać,
że nauczyciel jest po tej samej stronie co uczeń i jeśli
jest taka potrzeba, warto porozmawiać o potrzebach dziecka, o niepokojach, o celach. To procentuje
w późniejszych relacjach.
Jednak szkoła to – na szczęście – nie całe życie.
Poza pracą najbardziej lubię podziwiać życie w różnych jego formach. Jedną z nich jest dom rozumiany
jako całość, z rodziną, zwierzętami, ogrodem, z tym
co się posieje i zbierze. Inną – kontakty towarzyskie,
przyjaciele, znajomi. Jeszcze inną podróże. Organizuje wieczory kobiece „Bez makijażu”. Uczestniczki
rozmawiają o życiu, poezji, wspólnie gotują, tańczą.
Celem jest wspieranie się w swoich pasjach, ale również w trudnych momentach życia. Poza tym robi sery.
Podróże to także ważny element życia. Kiedy trójka
moich dzieci dorosła, najmłodszy ma 14 lat, pozostałe są już dorosłe, zaczęłam szukać tanich możliwości
podróżowania. W ten sposób zobaczyłam Islandię
i Jordanię. A dzięki mojemu mężowi od trzech lat
w czasie wakacji organizujemy rajdy
rowerowe. Pojechaliśmy na Hel, potem na Litwę, a w tym roku objechaliśmy Pomorze Zachodnie i Bornholm.
Rozmawiałyśmy także o malarstwie
i plenerze, na który wybrała się z córką i tak ją to wciągnęło, że zapisała się
na kurs. Najmłodszy syn niebawem
skończy podstawówkę. Jednak Renata na razie nie myśli o utworzeniu
liceum. Ale na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa :)
Sylwia Marksim-Wójcicka
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KTO ZAPŁACI POŁOWĘ ZA ŚMIECI?
Radni Rady Miejskiej przyjęli uchwałę, dzięki której rozszerzono grupę mieszkańców, którzy mogliby
płacić połowę opłaty za odbiór odpadów. Tak jak każde dofinansowanie tylko wybranej grupy osób
kosztem ogółu, tak i to rozwiązanie budzi kontrowersje. Dyskusja na ten temat toczy się nie tylko
wśród radnych, ale i mieszkańców. Sprawa jak się okazuje jest rozwojowa, o czym radni w komentarzach...
AGNIESZKA ZDUNEK
Radna Rady Miejskiej
Na ostatniej przedwakacyjnej sesji Rada Miejska uchwaliła zmianę w programie działań
zmierzających do polepszenia warunków
życiowych rodzin wielodzietnych z 2015 r., w wyniku której
wszystkie rodziny wielodzietne, także te mające przynajmniej trójkę dzieci, uzyskały 50% zniżkę w opłatach za wywóz śmieci. Wprowadzenie tej zmiany wypływało z poczucia potrzeby wprowadzenia polityki osłonowej po drastycznychpodwyżkach opłat za wywóz odpadów w maju br.
Od początku stałam na stanowisku, że należy maksymalnie złagodzić skutki społeczne tej podwyżki i w tym celu
wykorzystać możliwości, jakie daje ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, zezwalająca na przyznanie ulg w opłatach dwóm grupom społecznym – rodzinom wielodzietnym i osobom o najniższych dochodach.
Jednakże przygotowany przeze mnie projekt uchwały
nie zyskał aprobaty urzędników i radnych. Ostatecznie,
zgodnie z sugestią Urzędu, na wniosek Komisji Społecznej, Rada Miejska postanowiła uwzględnić w ramach
programu pomocy dla rodzin wielodzietnych także rodziny 3+. Wydawało się, że ostateczne podjęcie uchwały
przez Radę zakończyło etap dyskusji i sporów. Niestety,
w przygotowanej przez Urząd i przyjętej uchwale znalazły
się błędy formalne. Konieczność poprawienia numeracji
paragrafów i wzoru karty 3+ została wykorzystana przez
przeciwników przyznania ulg w opłatach do próby uchy-

lenia uchwały i wycofania się z przyznanych już zniżek
dla rodzin wielodzietnych. Rozgorzały emocje, puste rozważania o tym, czyje potrzeby są ważniejsze, pojawiły się
pytania dlaczego mamy „płacić na cudze bachory”…
Nie zgadzam się z taką retoryką. Choć nie jestem entuzjastką przyjętego rozwiązania (przerzucenia rozliczeń
ulg w opłatach śmieciowych na nieprzygotowany to tego
finansowo i organizacyjnie OPS), uważam jednak, że ważne jest udzielenie wsparcia w jakikolwiek sposób. Mam
świadomość, że są też inne, równie potrzebujące grupy
społeczne. Nie mam żadnych wątpliwości, że dla wielu
osób i rodzin ponad 200% wzrost opłaty za wywóz śmieci
jest trudny do udźwignięcia. Przyjęta uchwała choć części
z nich może odrobinę pomóc.
MARCIN ETIENNE
Radny Rady Miejskiej
Podjęta 4 lipca 2019 r. na sesji Rady Miejskiej uchwała Nr XIV/105/2019 przyznająca rodzinom z trojgiem i więcej dzieci 50%
zniżkę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie weszła dotąd w życie z uwagi na zawarte
w jej treści błędy. I dobrze. Uważam, że z założenia jest
ona skrajnie niesprawiedliwa społecznie. Przyznaje – bez
limitu dochodu – kolejne profity rodzinom i tak objętym
już wieloraką pomocą finansową w pakiecie zniżek, m.in.
na zajęcia w Centrum Kultury, w dostępie do oferty ICDS,
czy świadczeń samorządowych przedszkoli.

Uchwałę tę Urząd Gminy wniósł pod obrady – BEZ PRECYZYJNEGO OSZACOWANIA JEJ FINANSOWYCH SKUTKÓW.
Przyznanie dalszych przywilejów jednej grupie – z dużym prawdopodobieństwem, uruchomi też lawinę roszczeń innych potrzebujących – osób niepełnosprawnych,
w podeszłym wieku o bardzo niskich świadczeniach (renty, emerytury), samotnych matek i innych.
Komisja Społeczna przy Radzie Miejskiej zdecydowała
jednak (przy moim głosie odrębnym) nie wycofywać
z obiegu prawnego niefortunnej uchwały, lecz ją poprawić. Jest więc okazja, by poza korektą błędów, wprowadzić w uchwale zapisy limitujące ową „śmieciową ulgę”
i skierować ją do tych, którzy faktycznie potrzebują
wsparcia ze względu na trudną sytuację materialną
i życiową.
Wraz z siedmiorgiem radnych wystąpiłem do Burmistrz
Łomianek z wnioskiem o uzupełnienie wspomnianej
uchwały o dwa kryteria dla potencjalnych jej beneficjentów tj. kryterium dochodowe oraz wymóg płacenia podatków na rzecz naszej gminy. Innymi słowy – „tu śmiecisz, tu odprowadzasz podatki… tu otrzymujesz ulgę”.
Liczę, że Burmistrz Łomianek, Małgorzata Żebrowska-Piotrak, podzieli ten pogląd i zleci przygotowanie
uchwały w oparciu o wnioskowane kryteria.
Polityka społeczna władz gminy winna być odpowiedzialna, sprawiedliwa społecznie i obliczalna w skutkach.

WRAKI, SZROTY, RZĘCHY, GRATY...

Straż Miejska usuwa kolejne pojazdy, które od kilku lat zalegały na ulicach Łomianek. Pozostawione przy drogach, na poboczach lub zajmujące od dawna miejsca parkingowe samochody, zostały zabrane w ramach akcji porządkowania przestrzeni
drogowej w gminie.
Usuwane są samochody, które nie posiadają tablic rejestracyjnych i te, których ogólny stan wskazuje na to, iż są nieużywane. Wcześniej na każdym samochodzie naklejane jest wezwanie do usunięcia pojazdu przez właściciela.
Do tej pory usunięto trzy wraki, a obecnie toczą się sprawy kolejnych kilku pojazdów.

NOWY NUMER
TELEFONU
Straż Miejska
uruchomiła bezpłatny
alarmowy numer telefonu –
Przy telefonie dyżuruje 7 dni w tygodniu w godz. 7.00-23.00 funkcjonariusz
Straży Miejskiej w Łomiankach, który
bezpośrednio przyjmuje zgłoszenia
mieszkańców.
Ważne: Usługa połączenia z numerem
986 na terenie Gminy uzależniona jest
od lokalizacji urządzenia, a także operatora GSM. W przypadku trudności z połączeniem lub automatycznym przekierowaniem połączenia do innej Straży,
sugerujemy korzystanie z numeru telefonu (22) 751-35-03.

986
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WYMIANA
SIECI
ENERGETYCZNEJ
Od kilku miesięcy wzdłuż ul. Warszawskiej pojawiają się transformatory. O szczegóły inwestycji zapytaliśmy przedstawiciela PGE...
PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa
realizuje właśnie bogaty plan inwestycyjny w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Ważnym elementem planu jest wymiana

linii napowietrznych na
kablowe, szczególnie
w przypadku linii średniego napięcia, które
mają największy wpływ
na skrócenie ewentualnych przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców.
[...] Także wzdłuż ulicy
Warszawskiej w Łomiankach w taki sposób modernizujemy sieć średniego napięcia. W ramach
modernizacji powstaje linia kablowa
i wnętrzowe stacje transformatorowe (jak na zdjęciu), natomiast stara
linia i stacje napowietrzne od ulicy
11-tego Listopada do ulicy Wiślanej
zostaną zlikwidowane. Widoczna na
zdjęciu w tle stacja słupowa docelowo
zostanie usunięta. Nowa stacja jest

jeszcze przed odbiorem technicznym,
a jak widać już została pomalowana.
Wykonawca robót zapewne przed odbiorem technicznym przywróci ją do
wymaganego stanu.
Inwestycja energetyczna wzdłuż ulicy
Warszawskiej w Łomiankach wymagała zaplanowania, przygotowania
dokumentacji technicznej i prawnej,
przeprowadzenia przetargu i wreszcie zapewnienia w budżecie firmy ok.
3 mln zł na jej wykonanie. Działamy ściśle w porozumieniu z gminą Łomianki.
Ponadto wykonawca robót energetycznych jest w kontakcie z wykonawcą
remontu ulicy Warszawskiej i dba o to,
aby gmina nie traciła gwarancji na ulicę. Przewidywany termin zakończenia
prac to 31.10.2019 r.
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa

KRÓTKI PRZEGLĄD WAKACYJNYCH WYDARZEŃ
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Czy emeryt to rodzina wielodzietna? Likwidacja placówki rozrywkowej. Dron będzie badał powietrze…
– dla tych, którzy wrócili z wakacji na Karaibach lub z działki pod Ostródą, kilka informacji lokalnych wydarzeniach.
Podczas wakacji bywały dni, w których do Warszawy spokojnie można było dojechać w 15 minut. Trudno powiedzieć, czy taka sytuacja długo
się utrzyma. Na razie wiceprezydent Warszawy,
Robert Soszyński, zapowiedział w wywiadzie dla
„Gazety Wyborczej”, że buspas do Łomianek
może stać się jednym z jego priorytetów i że jest
w kontakcie z władzami Łomianek w tej sprawie.
Decyzja, czy buspas zmieni u wiceprezydenta
status priorytetu z „może stać się” na „jest” ma zostać ogłoszona w ciągu kilku miesięcy. Nie wiadomo jeszcze od czego to zależy.

Na początku lipca wróciła na chwilę sprawa
śmieci. Stało się to z inicjatywy kilku radnych, których ulubionym zajęciem jest rozdawanie pieniędzy. Oczywiście nie swoich, lecz z budżetu miasta.
Tym razem radni postanowili obdarować rodziny wielodzietne 50-procentową zniżką opłat
za odbiór śmieci – bez względu na sytuację materialną tych rodzin. W dodatku (jak poinformował na sesji Rady Miejskiej radny Krzysztof Wawer)
radni za rodzinę wielodzietną postanowili uznać
rodzinę z co najmniej jednym dzieckiem, a także emerytów. Radny Wawer ogłosił zresztą kilka
swoich odkrywczych przemyśleń z zakresu nauk
społecznych – m.in. stwierdził, że w Łomiankach
powinna być równość, a „równość polega na tym,
żeby każdemu dać po równo”. Okazało się jednak,
że tylko radni: Piotr Bartoszewski, Tomasz Henryk
Dąbrowski, Andrzej Graf i Maria Zalewska byli
w stanie zrozumieć głębię tego marksistowskiego
przesłania. Reszta radnych pozostała na pozycjach

zachowawczych i w głosowaniu zwyciężyła koncepcja, że rodzina wielodzietna z uprawnieniami
do 50-procentowej zniżki za wywóz śmieci powinna jednak mieć co najmniej troje dzieci. Brak
kryterium dochodowego dla objętych zniżką pozostał, więc jednak strzępy przemyśleń radnego
Wawra w niewielkim stopniu ale jakoś przebiły się
do świadomości pozostałych radnych.
Dobra wiadomość dla łowców promocji. Ani
deszcze, ani upały nie przeszkodziły. Przy ul.
Warszawskiej, w miejscu po zakładach drzewnych, zza płotu wyłonił się już zarys przyszłego parku handlowego Łomianki Prochownia.
W składzie obiektu będzie m.in. 2200 m2 Lidla
i jeszcze drugie tyle powierzchni innych sklepów. Start już w grudniu. W liczbie banerów
reklamowych i wielkości powierzchni handlowej przypadających na jednego mieszkańca
na pewno Łomianki umocnią swoją pozycję
w światowej czołówce.

Na początku sierpnia w część Łomianek nastąpiła awaria elektryczności, co u tych mieszkańców, którzy nie mieli dostatecznie naładowanych
smartfonów i laptopów, spowodowało głęboką
depresję wywołaną lękiem przed odcięciem
od świata i samotnością. Przed laty po dziewięciu miesiącach od awarii prądu wzrastała liczba
urodzin. Obecnie nie można na to liczyć.
Zakończono nabór wniosków do pierwszego
Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjne-
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go 2020. Wbrew przewidywaniom malkontentów mieszkańcy zgłosili ponad 200 projektów. Trwa ich formalna weryfikacja. Szczegóły na
stronie: lomianki.budzet-obywatelski.org
W połowie sierpnia z mapy instytucji rozrywkowych Łomianek zniknęła zasłużona, znana
poza granicami naszego miasteczka, placówka. Chodzi o agencję towarzyską. W likwidacji uczestniczyło CBŚ. Zarząd agencji (zwany
w komunikatach gangiem lub grupą przestępczą) został odwołany w trybie nagłego aresztowania.

Urząd Miejski pozyskał dofinansowanie na
zakup drona wyposażonego w czujniki do
badania składu dymu z kominów oraz zakup
mobilnego laboratorium do badania pyłów zawieszonych w powietrzu. W zimie będzie wiadomo, kto czym pali w piecu oraz jakie to ma skutki dla sąsiadów. Jeśli ktoś zbierał na zimę stare
opony, plastikowe butelki i inne palne materiały,
powinien częściej patrzeć w gwiazdy.
Jaka jest przewaga spędzania wakacji w Łomiankach? Tu po powrocie z letniej potańcówki
(odbywały się w soboty w poszczególnych osiedlach), budzisz się rano we własnym łóżku. A na
wyjeździe, wracając w nocy z imprezy, do rana,
przypominasz sobie, w którym pokoju, kwaterze, campingu czy namiocie mieszkasz.
Juliusz Wasilewski

MIASTO PRZYJAZNE WETERANOM
22 września podczas łomiankowskich uroczystości patriotycznych wręczone zostaną pierwsze „Łomiankowskie Karty Weterana”, a Łomianki dołączą do doborowgo grona Miejsc Przyjaznych Weteranom na mapie Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.
Wszystko to za sprawą programu „Łomianki Weteranom” przyjętego przez Radę Miejską podczas
czerwcowej Sesji. Do tego nowatorskiego programu będą mogli przystąpić szerokorozumiani
weterani czyli osoby posiadające status kombatanta, weterana, weterana poszkodowanego oraz
weterana funkcjonariusza. Karta, którą otrzymają,
uprawniać ich będzie do korzystania z pakietu ulg
i zniżek na oferowane przez łomiankowskich przedsiębiorców produkty i usługi. Miejsca oferujące
takie wsparcie będą oznaczone naklejką „Miejsce
przyjazne weteranom”, a cały spis tych miejsc znajdzie się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Wnioski o wydanie karty składać można do Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego przy
ul. Warszawskiej 115.
Program jest wyrazem szacunku łomiankowskiej
społeczności względem służących poza granicami
państwa żołnierzy i funkcjonariuszy. Jednocześnie
pewnego rodzaju próbą propagowania polskiej
wojskowości, oręża polskiego oraz sposobem rozpowszechniania informacji o toczonych przez polskiego żołnierza walkach po zakończeniu II wojny
światowej.
Tomasz Dąbrowski
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej

POLUB ŁOMIANKI www.facebook .com/lomianki.info
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PARTYCYPACYJNE GŁOSOWANIE
ŁOMIANKOWSKI MECHANIZM PARTYCYPACYJNY

W ramach pierwszego łomiankowskiego „budżetu partycypacyjnego”
mieszkańcy zgłosili ponad 200 pomysłów. Większość dotyczyła inwestycji
oraz poprawy estetyki przestrzeni publicznej. Wpłynęły też wnioski, których
realizacja może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w Łomiankach. Znalazły
się także propozycje organizacji pikników, warsztatów czy zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz działań prozdrowotnych.
Teraz w głosowaniu mieszkańcy wybiorą te projekty, które zostaną
zrealizowane. Do rozdysponowania jest ponad 700 000 zł z budżetu gminy.
11 września rozpoczyna się wielkie głosowanie. Potrwa do północy 17 września. Wybierać będziemy zadania do zrealizowania
przez gminę w 2020 roku. Zgłoszono nadspodziewanie dużo projektów – ponad 200.
Każdy będzie mógł wybrać jedną z inwestycji w ramach środków przypadających na
jego sołectwo lub osiedle.
Do głosowania służy specjalna aplikacja internetowa. Trafimy do niej przez stronę www.
lomianki.pl lub bezpośrednio www.lomianki.
budzet-obywatelski.org. Program poprowadzi nas przez kilka prostych pytań. Zostaniemy poproszeni o podanie pewnych informacji
o sobie, by nikt nie mógł się pod nas podszyć.
Głosować będzie też można w tradycyjny
sposób w kilku punktach (ramka obok).

Łomianki z opóźnieniem dołączają do grona nowoczesnych miast, które na poważnie traktują udział mieszkańców w decyzjach. Przez długie lata byliśmy skansenem
bardzo tradycyjnego sposobu zarządzania
gminą. Dziś uruchamiamy mechanizm
partycypacyjny, ruszają Komisje Dialogu
Społecznego, szereg zespołów konsultacyjnych, jak Rada Oświatowa, Rada Seniorów,
Rada Młodzieżowa. Powoli przełamujemy
stare schematy. Po ilości zgłoszeń do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego widać, że te zmiany były oczekiwane przez wielu mieszkańców.
Witold Gawda
Zastępca Burmistrza ds.społecznych
Urząd Miejski w Łomiankach

Punkty głosowania, gdzie można oddać głos
przez wypełnienie formularza
w wersji papierowej i wrzucenie go do urny:
 Siedziba Urzędu Miejskiego w Łomiankach
ul. Warszawska 115
 Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12A
 Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe
ul. Staszica 2
 Biblioteka Publiczna w Łomiankach
ul. Wiejska 12 A (wejście od ul. Szczęśliwej)
 Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym
ul. Akinsa 8
 Przedszkole Samorządowe w Łomiankach
ul. Szpitalna 1
 Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie
ul. Kolejowa 51
 Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym
ul. M. Konopnickiej 65

GŁOSUJ od 11 do 17 września 2019 : www.lomianki.budzet-obywatelski.org
PROPONOWANA TRASA ZWIEDZANIA
5. OTWARTYCH OGRÓDÓW ARTYSTÓW DĄBROWY:

15 września po raz piąty
artyści związani z Dąbrową
i Łomiankami zapraszają
do swoich ogrodów.
Zaprezentują swoją
twórczość m.in. malarstwo,
ceramikę, rzeźbę i tkaninę,
porozmawiają chętnie ze
swoimi gośćmi i sąsiadami,
poczęstują kawą.
Dla użytkowników rowerów
organizatorzy proponują
rajd rowerowy po Ogrodach,
które rozpocznie się przy
Mazowieckim Banku
Spółdzielczym, ul. Szpitalna 8,
o godzinie 13.00.
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Więcej szczegółów na:
FACEBOOK / Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy

NOWY
SEZON

CO. GDZIE, KIEDY?
01.09, g. 13

Z roku na rok oferta, którą dysponuje Centrum Kultury
w Łomiankach, zostaje wzbogacana o coraz to kolejne zajęcia.
W tym roku również Państwa nie zawiedziemy.
Rok 2019/2020 zapowiada się najlepiej ze wszystkich dotychczasowych. A dlaczego? Już spieszymy
z uzasadnieniem.
Tak jak do tej pory, dalej będą prowadzone zajęcia taneczne, wokalne
czy muzyczne. Osoby zainteresowane językami obcymi zapraszamy
na zajęcia z języka angielskiego,
francuskiego oraz włoskiego. Każdy,
niezależnie od wieku, znajdzie tu jakąś
grupę dla siebie.
Dodatkowo rozpoczynamy zajęcia dla
maluchów pod nazwą „Music and
Dance for kids”, które poprowadzi
pani Maria Foryś – półfinalistka pierwszej edycji programu „You Can Dance
– Po Prostu Tańcz“, ale przede wszystkim mama 1,5 rocznej córeczki, znająca od podszewki dziecięce potrzeby.
Dla tych trochę większych przygotowaliśmy zajęcia „Eco Fan Club”.
Celem tego projektu jest zwiększenie
świadomości dzieci dotyczącej ekologii i tematu „zero waste”, który

jest teraz tak ważny dla nas wszystkich. Nowością będzie również Teatr
Improwizacji, w świat którego wprowadzi nas Piotr Boruta, który dał się
poznać szerokiej publiczności w programie „Mam talent” występując tam
jako brzuchomówca.
Jak zwykle nie zapominamy również
o naszych seniorach. Współczesna
technologia stwarza możliwości o jakich nawet nie śniło się ludziom jeszcze dziesięć lat temu. Postęp jest tak
szybki, że tylko entuzjaści nowinek są
w stanie nad tym wszystkim nadążyć.
Dlatego spieszymy z pomocą i zapraszamy do zapisów na zajęcia „Nowe
media – to nie takie trudne”.
Polecamy sprawdzić także inne nowości, do których możemy zaliczyć
zajęcia filmowe, florystycze, bębniarskie, Tai Chi, warsztaty fotograficzne, film animowany, makijaż dla
seniorek i wiele innych.
Ręczymy głową – każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Zapraszamy!

5 PAŹDZIERNIKA 2019
PIĄTY SZTAFETOWY

BIEG W ŁOMIANKACH
SZTAFETA DWUOSOBOWA
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

+ BIEGI PRZEŁAJOWE DLA DZIECI
+ NORDIC WALKING

POLECAMY!

– Wrzesień’39 – koncert na 80. rocznicę wybuchu II Wojny
Światowej, scena plenerowa przy CENTRUM KULTURY
6.09, g. 20
– Od Weilla do Brassensa – koncert, recital autorski piosenki
niemieckiej i francuskiej – LEMON TREE
7.09, g.11-17 – Ogród zamknięty w kuli – warsztaty
– GALERIA ŁOMIANKI
7.09, g.11-13 – NOWELE POLSKIE – Narodowe Czytanie 2019
BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Łomiankach
8.09, g.10
– RAJD ROWEROWY – start przy ICDS
08.09, g. 10 – Jarmark Produktów Tradycyjnych
– plac przy CENTRUM KULTURY
08.09, g.14 – Kapela Timingeriu – CENTRUM KULTURY
09.09, g.19 – Stand-up Comedy Łomianki: Wojtek Pięta,
SPOT ŁOMIANKI
10,11.09, g.20 – Krystyna Prońko – koncert, JAZZ CAFE
12.09, g.20 – Artur Andrus – koncert, JAZZ CAFE
13.09, g.20 – Michał Szczerbiec z zespołem – LEMON TREE
15.09, g.15 – Teatr Kubika „Baśniowa Podróż klaunów” – teatrzyk dla dzieci
– scena przy CENTRUM KULTURY
15.09, g. 15 – Eksplozja Kolorów Holi – Łomianki 2019scena przy CENTRUM KULTURY
16,17.09, g.20 – Maciej Maleńczuk, JAZZ CAFE
20.09, g.19 – Scena Zaułek – koncert – sala widowiskowa
w CENTRUM KULTURY
20.09, g.20 – Wieża Bajzel – koncert – LEMON TREE
22.09, g.11.45 – Uroczystość Patriotyczna
– Cmentarz Wojenny w Kiełpinie
22.09, g.14 – PIKNIK HISTORYCZNY, pokazy i występy
plenerowe – Gospodarstwo Agroturstyczne
„Liderówka”, ul. Brzegowa 127
23.09, g.20 – Magda Umer – koncert, JAZZ CAFE
25.09, g.20 – Natalia Niemen – koncert, JAZZ CAFE
26.09, g.20 – Hubert Szczęsny – koncert – LEMON TREE
27.09, g. 19.30 – Jacek Kaczmarski o wolności – koncert
sala widowiskowa w CENTRUM KULTURY
28.09
– Danuta Rinn Festiwal – eliminacje
regionalne – sala widowiskowa w 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, ul. Wiejska 12a, 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
RESTAURACJA LOKAL, ul. Pawłowska 6, www.restauracjalokal.pl, tel. 690 397 973

INFO I ZAPISY: www.biegwlomiankach.pl

KODUJ
Z GIGANTAMI

W dniach 14-15 września w Szkole Podstawowej nr 3 odbędą się bezpłatne warsztaty programowania dla dzieci i młodzieży.
Bezpłatne warsztaty „Koduj z Gigantami” to wydarzenie promujące ideę nauki
programowania wśród dzieci i młodzieży. Ma ono na celu zwiększenie wiedzy
o programowaniu, zapoznanie z programowaniem i narzędziami programistycznymi, nowymi technologiami, a dla starszych uczniów również zwiększenie
świadomości o dalszej ścieżce edukacji i pracy w IT.
Warsztaty z programowania w blokach 1- lub 1,5-godzinnych w grupach do
12 osób. Tematyka: klasy 1-3 szkoły podstawowej: Scratch, Kodu; klasy 4-6 szkoły podstawowej: Scratch, App Inventor; 7, 8 klasa szkoły podstawowej oraz
szkoły ponadgimnazjalne: C#, Visual Studio

Zapisy na warszataty startują 2 września!

Więcej informacji i zapisy na: www.giganciprogramowania.edu.pl

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

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

KINGA GAJEWSKA, POSEŁ NA SEJM RP
O POLSKIEJ SZKOLE
Przed polskim systemem edukacji należy postawić nowe zadania,
dlatego powinniśmy w drodze jak najszerszej debaty publicznej
osiągnąć konsensus w zakresie celów polskiej edukacji.
Jednak z wielkim niepokojem obserwowałam debatę podczas
strajku nauczycieli.
Chciałabym podziękować serdecznie nauczycielom za ich odwagę i odpowiedzialność podczas
protestu. Jako przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. Przyszłości Edukacji z wielkim
podziwem patrzę na ich upór i walkę o poprawę
polskiego systemu edukacji. Niewątpliwie bez
godnie opłacanych nauczycieli, którzy opiekują
się naszymi dziećmi nie możemy mówić o dobrej jakości edukacji. Już tej jesieni będziemy
musieli zmierzyć się kolejny raz z tym ważnym
tematem oraz podjąć kluczową decyzję dotyczącą przyszłości polskiej szkoły i kierunku rozwoju naszego kraju.

W moim przekonaniu placówki
edukacyjne muszą zapewniać
młodym ludziom różnorodne
możliwości indywidualnego rozwoju oraz skutecznie wspierać
ten rozwój.
Szkoła powinna rozwijać zainteresowania uczniów i ich postawy
KINGA GAJEWSKA
prospołeczne, uczyć krytycyzmu Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Edukacji
i samodzielnego myślenia. Ważna
jest możliwość dialogu, respektowanie prawa do W końcu szkoła musi także szybko i adekwatnie
zadawania pytań i wyrażania wątpliwości, praca reagować na rodzące się problemy i szanse dotyzespołowa, kształtująca umiejętność współpracy. kające młodego pokolenia.

www.facebook.com/GajewskaKinga | www.kingagajewska.pl
Co w edukacji
PISZCZY?

PRZED PIERWSZYM DZWONKIEM

Twoje dziecko już za chwilę pójdzie do szkoły. To
moment, który zwłaszcza w przypadku pierwszego
dziecka, często powoduje niemal rewolucję w życiu całej rodziny. Co czujesz, jako rodzic przyszłego
pierwszoklasisty? Radość? Dumę? A może obawę,
czy dziecko da sobie radę? Czy będzie bezpieczne?
Masz nadzieję, że w pierwszej klasie nie będzie jeszcze prac domowych. Zastanawiasz się jak budzić
i wyprawiać na ósmą rano śpiocha, jak zorganizować
tydzień, by zmieścić wszystkie zajęcia dodatkowe,
na które chcesz zapisać dziecko? Języki obce, klub
tenisowy, narty… Chcesz, by Twojemu dziecku nie
zabrakło niczego. W marzeniach widzisz już świadectwa z czerwonym paskiem, pochwały i wyróżnienia, ale czasem gdzieś pojawia się niepokój: „On
jest taki nieśmiały…”, „Kolega z podwórka już czyta,
a mój jeszcze z trudem składa wyrazy…”.
Łatwo przelać na dziecko naszą niepewność, wpoić mu strach przed obowiązkiem szkolnym, nauką
i ocenianiem, zaszczepić mu podświadomą obawę,
że nie będzie umiało sprostać oczekiwaniom rodziców czy nauczycieli. Warto zwrócić uwagę na to,
co mówimy do dziecka. Unikać sformułowań typu:
– Baw się, baw, bo to już ostatnie chwile radości;
– Czekaj, już Pani w szkole Ci pokaże, co to znaczy
zachowywać się; – No zobaczymy, czy w szkole też
tak będziesz mógł grymasić…
Co warto robić? Nie budować nadmiernych oczekiwań dotyczących tego, że w szkole będzie super,
że wszyscy nowi koledzy i koleżanki będą lubić się
bawić z naszym dzieckiem, że zawsze będzie wesoło. Takie oczekiwania mogą wzbudzić duże rozczarowanie. Zamiast tego ważna jest spokojna rozmowa: o tym jak wygląda szkoła, o pomieszczeniach
szkolnych i ich funkcji; o tym, że na przerwie może
być duży hałas; o tym, że czasem będą fajne rzeczy,

REKLAMA
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a czasem może być trudno i trzeba będzie cierpliwie
wykonywać zadanie, które wyznaczyła Pani; o tym,
że gdy będzie miało jakiś problem i nie potrafiło sobie z czymś poradzić, zawsze powinno powiedzieć
o tym Pani/Panu i poprosić o pomoc. Na koniec koniecznie trzeba zapytać, co chciałoby jeszcze wiedzieć o szkole, czy są może jakieś rzeczy, które go/
ją niepokoją.
Warto odwiedzić szkołę, czy choćby budynek i teren szkolny, przejść czy przejechać drogę do szkoły. W tym czasie opowiedzieć o organizacji dnia. Nie tylko
mówić, ale włączyć dziecko w rozmowę
i odpowiadać na jego pytania.
Dobrze jest razem z dzieckiem wybrać
przybory szkolne, piórnik, tornister. To
będzie budować jego motywację oraz
odpowiedzialność za rzeczy. W codziennym przygotowywaniu się do szkoły
pomoże utworzona razem z dzieckiem
lista zadań, dzięki której łatwiej będzie
spakować tornister, sprawdzić czy jest
wszystko w piórniku, przygotować się
do lekcji. Rolą rodzica jest delikatne
wsparcie dziecka tylko w tym zakresie,
który jest niezbędny, na początku robić
to razem z nim, a następnie stopniowo wycofywać swój udział. Im bardziej
dziecko będzie samodzielne, tym pewniej będzie się czuło, rozwiązując pojawiające się problemy.
Jeśli jest taka możliwość, to w pierwszym
tygodniu warto zadbać o wcześniejsze
odbieranie dziecka ze szkoły. Na początek i lekcje i świetlica mogą stanowić zbyt
duże obciążenie dla dziecka, ze względu

na ilość bodźców. Co dalej? Ważna jest uważna obserwacja dziecka i czas na rozmowę, np. wtedy gdy
zasypia, o tym, co dzisiaj robiło w szkole, co było fajnego, śmiesznego, co było trudne i jak dziecko sobie z tą trudnością poradziło. To bardzo ważne, aby
budować w naszym małym dziecku pewność siebie,
podkreślać dobre strony i sposoby rozwiązania problemów. I najważniejsze – koncentrować się na dobrych stronach. To uspokoi i nas, i dziecko.
Katarzyna Szczepkowska
Dyrektor ds. pedagogicznych
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja Szkoła

SAMORZĄDNI RODZICE
Łomiankoszczacy posiadający
dzieci w wieku szkolnym powinniście… zdać sobie sprawę, że
właśnie zbliżają się najważniejsze wybory w naszej gminie i nie
powinny się one odbyć bez Waszego udziału. To bardzo ważne
dla przyszłości naszych dzieci,
czy dla naszej przyszłości.
Tak, zbliżają się wybory do Rad
Rodziców (RR). Moim zdaniem, to
wybory, które mogą w dużej mierze zadecydować o tym, czego
i jak będą uczone nasze pociechy
w szkołach.
Niestety zazwyczaj wygląda to
następująco:
Jest początek roku i pierwsze zebranie rodziców w każdej klasie.
Nauczyciel po dobroci, lub pod
groźbą kar cielesnych, przeprowadza wybory do trójek klasowych.
Często jest to naprawdę łapanka.
Potem jest zebranie Rady Rodziców, na które przychodzą przewodniczący trójek klasowych i wybierają spośród siebie prezydium.
Rady Rodziców powinny wspierać szkołę w szerokim zakresie,
a w praktyce często ich aktywność
jest sprowadzana do funkcji technicznych. Rady zbierają i wydają
pieniądze. Pieniądze na ubezpieczenie (które nie jest obowiązkowe), dofinansowują wycieczki dla
dzieci z rodzin mniej zamożnych,

a pozostały coroczny budżet (składki) prawie w całości przeznaczają
na zakup nagród książkowych (na
koniec roku dla tych naj…uczniów).

Jak mogłoby to wyglądać?
Jest początek roku i osoby, które
wiedzą, że chcą czegoś więcej od
edukacji zgłaszają się samodzielnie, bez przymusu. Prowadzą kampanię wyborczą i kandydują do RR.
Co może Rada Rodziców i dlaczego
to takie ważne dla naszych dzieci?
Zacznijmy od początku. Szkoły formalnie są własnością samorządu
i samorząd płaci na ich utrzymanie.
Naturalnym uzupełnieniem samorządu są Rady Rodziców. Jeśli samorząd jest zainteresowany szkołami
i rodzice są zainteresowani szkołami,
to mamy duet zdolny do kreowania edukacji na lokalnym poziomie.
Ciekawe lekcje, dodatkowe zajęcia
w szkole? To jest do zrobienia.
Rada ma bezpośredni wpływ na to,
czego uczą się nasze dzieci. Dotyczy
to na przykład kwestii obecności
w szkole ideologii. Rodzice mogą
decydować w pewnym zakresie
o sposobie nauczania ich pociech,
a w kwestiach związanych z wartościami mają decydujący głos.
Przykład? Proszę bardzo. W jednej
z białostockich podstawówek jest
klasa, której wszyscy uczniowie
chodzą na lekcje religii. I nie byłoby
w tym nic dziwnego, gdyby tą reli-

gią nie był sunnicki Islam. Tak, tak.
Rodzice tych dzieciaków są Tatarami i podjęli decyzję, że ich dzieci
będą się uczyły w szkole religii innej. Podobnie jest z prawosławnymi i protestantami.
Byłem członkiem, przewodniczącym
i wiceprzewodniczącym RR w Kusym. Pamiętam dokumenty podpisywane przez radę, które udzielały
dyrektorowi formalnej zgody na pojawienie się sędziego IPN-u podczas
lekcji historii. Pamiętam awanturę
o lekcję opowiadającą o tradycjach
myślistwa. Nie wszystkim rodzicom
podobało się, że wpuszczono myśliwych do szkoły.
Czyli RR ma władzę. To Rady Rodziców, a nie Rada Miasta powinni
decydować jak wyglądają lekcje
etyki, przysposobienia do życia
w rodzinie i wiele innych. Więc
może rodzicu zechcesz poświęcić
trochę swojej energii i zaangażujesz się w szkołę, do której chodzi
lub będzie chodzić Twoje dziecko?
A może są ważniejsze sprawy?
Możemy bardzo wiele, ale musi
nam się chcieć. A tak naprawdę
Wam, bo moi chłopcy już nie uczą
się w Łomiankach (urośli). Rady Rodziców czekają na Was. Idźcie i dajcie się wybrać. Przejmijcie Rady
Rodziców i razem budujmy lepszą
edukację w naszej Gminie.
Rajca Michał Naftyński
rajca.naftynski@gmail.com

SZTUKA
INSPIRACJI
Gdzie w Łomiankach można rozwijać swoje artystyczne pasje? Oto kilka
takich miejsc...

W Dąbrowie Zachodniej od kilkunastu lat działa Pracownia Plastyczna Doroty Słowińskiej. Dzieci od
5 do 16 roku życia uczestniczą w zajęciach z rysunku,
malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej, jeżdżą w plenery, przygotowują przedstawienia teatralne. W pracowni odbywają się również warsztaty krawieckie. Prace młodych artystów i grafik zajęć można zobaczyć na
stronie www.plastykalomianki.pl
Na ulicy Staszica w Wytwórni Kształtu swoje
pasje mogą realizować
wszyscy (dzieci, młodzież, dorośli) zainteresowani ceramiką. Można
tu ulepić, wypiec i ozdobić pod okiem doświadczonej i kreatywnej instruktorki, przy użyciu profesjonalnych narzędzi, wszystko, co tylko sobie można
wyborazić – ozdoby, biżuterię, naczynia... Przydatne informacje znajdziecie na www.facebook.com/
wytworniaksztaltupracowniaceramiki
W pracowni Fundacji ART POINT w Dąbrowie Leśnej
zajęcia to nie tylko nauka malarstwa lub rysunku, to połączenie sztuki plastycznej i odkrywanie świata wartości.
Każdy cykl zajęć – m.in.
warsztatów plastyczno-teatralnych, eksperymentów
artystycznych – zwieńczony jest wystawą prac
uczestników. Szczegóły na
stronie www.apartpoint.pl

ANGIELSKI DLA PRZEDSZKOLAKA
CZY WARTO?

Wielu rodziców zastanawia się czy wprowadzenie nauki języka angielskiego na etapie
przedszkolnym to nie jest zbyt duże obciążenie

dla dziecka. Tymczasem, wiek przedszkolny,
czyli do piątego lub szóstego roku życia, to
czas kiedy mózg dziecka jest jeszcze bardzo

aktywny w zakresie nauki języka (przed
chwilą przyswajał przecież język ojczysty) i jest
to ostatni moment, aby wykorzystać tą łatwość
w zapamiętywaniu słów, wzorów zdań, ale także poprawnych dźwięków i brzmienia języka.
Dzieci podchodzą do świata z ogromną ciekawością i otwartością i to właśnie teraz możemy prawdziwie zainspirować je do komunikowania się za pomocą języka obcego. Co więcej,
dając im możliwość spróbowania swoich sił
w okresie gdy nie obawiają się porażek uzbrajamy je w odwagę językową.
Dziecko, które uczyło się w zabawie mówić
i śpiewać głośno po angielsku, nie będzie
miało tej blokady językowej, którą może napotkać początkujący pierwszoklasista w szkole.
Aby zajęcia językowe nie były obciążeniem pamiętajmy jednak o ważnej zasadzie, nie sadzamy przedszkolaków z książką w ławce!

REKLAMA

Angielski to musi być świetna zabawa! Tylko
tak odblokujemy drzemiący w dziecku potencjał!
Monika Piątek
właścicielka szkoły językowej
Friday English
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„ŻEGLARSTWO TO NIE SPORT,
TO CHARAKTER"
sir Francis Chichester

Jachtklub Łomianki wraz z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą z Dziekanowa Leśnego przystąpił do wspólnej realizacji projektu MORZE CI POMOŻE. Nie jest to akcja jednorazowa lecz początek stałej wieloletniej współpracy.
Jego beneficjentami są dzieci, które
z racji biedy, zaniedbań wychowawczych, tragicznych przeżyć, czy braku wzorców nigdy nie trafiłyby do
żeglarstwa. Do dzieci, którymi rodzice nie pokierują, nie będą autorytetem i nie pokażą celów i sposobów
ich realizacji.
Naturalną koleją rzeczy jest realizowanie projektu wraz z podopiecznymi Domu Dziecka, który powstał
na terenie naszej Gminy.
Dajmy im szansę. Wszyscy razem.

Będzie ona polegała na:
– wprowadzeniu w podstawy żeglarstwa i zainteresowaniu tą formą aktywności,
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Dlatego zwracamy się do Was
z prośbą o wsparcie finansowe
projektu.
Każda wpłata jest dla nas ważna
i każda pomoże skrzywdzonemu
przez życie dziecku.
Prosimy o wpłaty na konto Stowarzyszenia Jachtklub Łomianki: Mazowiecki Bank Spółdzielczy 27 8009
0007 0015 0949 2001 0001 z dopiskiem Morze Ci pomoże.
Wspólnym działaniem poprawmy
odrobinę los żyjących obok nas
dzieci. Wynagrodźmy im choć częściowo krzywdy, na które nie zasłużyły. To nasz ludzki obowiązek.
Dowód naszego człowieczeństwa.
Nagrodą będzie uśmiech dziecka.
Uśmiech, zamiast ciągłych łez.
Z grona naszych Darczyńców wylosujemy dwie osoby, które zaprosimy do wspólnego spędzenia Świąt
Bożego Narodzenia podczas rejsu
z naszymi Podopiecznymi.
DZIĘKUJEMY
Jachtklub Łomianki

Łukasz Gutkowski – mieszkaniec
Łomianek, trenujący m.in.
w łomiankowskim ICDSie –
zdobył bezpośrednią kwalifikację
olimpijską i może być pewny
udziału w przyszłorocznych
Igrzyskach w Tokio.
Już 4 lata temu informowaliśmy o sukcesach Łukasza Gutkowskiego. Najpierw było to Mistrzostwo Polski w czwórboju nowoczesnym – indywidualnie, a potem srebrny medal na Mistrzostwach Europy w sztafecie w kategorii młodzieżowej. Kariera sportowa Łukasza nabrała rozpędu.
Mając 19 lat został Mistrzem Polski Seniorów w pięcioboju nowoczesnym,
tym samym stał się najmłodszym mistrzem Polski w historii tej dyscypliny
w naszym kraju. Następnie w zeszłym roku, na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy zdobył w sztafecie srebrny medal, natomiast indywidualnie
zajął szóste miejsce, a na Mistrzostwach Świata – piąte.
W tym roku, kończąc starty w kategorii młodzieżowej, zajął indywidualnie trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata. Sukces tym większy, że jest to pierwszy
indywidualny medal Polaka od
22 lat w tej kategorii wiekowej.
Dodatkowo, na tych samych mistrzostwach powiększył kolekcję
medalową o srebrny medal
w sztafecie. Obecnie reprezentuje
Polskę na Mistrzostwach Europy
i Świata Seniorów.
Gratulujemy dotychczasowych
sukcesów i trzymamy kciuki za
kolejne!
REKLAMA

Na morzu pomoc słabszemu jest
prawem i obowiązkiem. Obowiązkiem tak silnie utrwalonym w psychice, że działa również na lądzie.
Zwłaszcza jeśli tym słabym, skrzywdzonym, pozbawionym szans na
godne życie jest dziecko.
Nie zmienimy tego globalnie,
ale możemy zmienić tam, gdzie
mieszkamy. Poprawmy odrobinę
nasz świat.
Podstawą naszego projektu jest głębokie przekonanie o wartościach,
jakie daje żeglarstwo. Żeglarstwo
uczy działania w zespole, odwagi,
rozwagi, odpowiedzialności, umiejętności radzenia sobie w trudnych
warunkach. Młodzież posiadająca
pasję i wiedzę staje się autorytetem w swojej grupie, jest świadoma
swojej wartości i nie musi imponować narkotykami czy niewłaściwym
zachowaniem. Staje się wartościowym człowiekiem.
Legenda światowego i polskiego żeglarstwa, twórca Szkoły pod Żaglami
kapitan Krzysztof Baranowski, znając
cele i założenia naszego projektu tak
go ocenił: „Całym sercem popieram
akcję Morze Ci Pomoże, gdyż wierzę,
że obcowanie z takim wspaniałym żywiołem jak morze wpływa pozytywnie
na psychikę i kształtowanie charakteru młodych ludzi".
W ramach wspólnych działań Jachtklub Łomianki wyraża chęć i wolę
objęcia merytoryczną opieką podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Dziekanowie
Leśnym.

– 
organizowaniu na terenie Placówki nieodpłatnych spotkań,
szkoleń i prelekcji zgodnych z celami statutowymi Klubu,
– zorganizowaniu i przeprowadzeniu bezpłatnie kursu na stopień żeglarza zakończonego egzaminem.
– 
przyjęciu podopiecznych Placówki do Klubu z jednoczesnym
zwolnieniem ze składki członkowskiej,
– 
kilkudniowym rejsie śródlądowym na jednej z klubowych łódek.
Jest to pierwszy etap programu.
W miarę pozyskanych środków planujemy udział młodych żeglarzy
w klubowym rejsie morskim oraz
szkolenie na kolejne stopnie.
Ukoronowaniem programu będzie
rejs wigilijny na Pogorii w 2020 roku.
Jesteśmy klubem działającym od
niemal 15 lat. Dysponujemy kapitałem w postaci ludzi, wiedzy i sprzętu.
Niestety do realizacji takich projektów, mimo zaangażowania naszych
członków i wykorzystania naszych
łódek i sprzętu, potrzebne są pieniądze. Nie prowadzimy działalności
gospodarczej. Utrzymujemy się ze
składek członkowskich i dobrowolnych wpłat na cele statutowe.

KOLEJNE
SUKCESY

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

WIELKIE OTWARCIE FLY ACADEMY
1 września w Łomiankach, Gimnastyka Powietrzna School otworzy pierwsze
w Polsce wielkie centrum sportowo-artystyczne FLY ACADEMY – miejsce
spotkań artystów, dzieci i dorosłych, tych wszystkich, którzy pasjonują się lub
dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z gimnastyką powietrzną, artystyczną,
akrobatyką, jak również ze sztukami walki.
Podczas uroczystego otwarcie FLY ACADEMY
nie zabraknie emocji. Kilkudziesięciu artystów,
setki akrobacji, zmysłowych figur tanecznych i zjawiskowych kostiumów – a to wszystko ponad 6 m
nad ziemią!
Obecni podczas uroczystości dzieci i dorośli,
będą mogli spróbować swoich sił we wszystkich
aktywnościach, które na co dzień będą prowadzone we FLY ACADEMY i wziąć udział w prowadzonych przez wyspecjalizowanych trenerów
warsztatach z gimnastyki na szarfach i kołach,
gimnastyki artystycznej, akrobatyki, Taekwondo,

kung fu i samoobrony. W Polsce gimnastyka powietrzna nadal jest egzotyczną dyscypliną, jednak
każdemu, kto obejrzy taniec w powietrzu na kolorowych szarfach, kole, cyrkowym trapezie czy widowiskowym sześcianie, kilka metrów nad ziemią,
zapiera dech w piersiach.
„Stworzyliśmy to miejsce po to, by zarażać swoją energią i pasją.
Gimnastyka Powietrzna School
Chcemy pomóc odnaleźć Wam ukryty talent i pokazać, że nieosiągalne
to szkoła, która powstała w 2006
jest na wyciągnięcie ręki, jeśli włożymy w to odrobinę serca, pracy,
roku z pasji, marzeń oraz zamiłodyscypliny, chęci i samozaparcia. Naszym celem jest rozwijanie
wania do sztuki cyrkowej i sportu
Waszych umiejętności i zainteresowań, pamiętając o tym, że ma być to
Dominiki i Kacpra Krzymowskich
niezapomniane przeżycie i dobra zabawa.”
– założycieli i właścicieli szkoły.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych technicznie i pedagogicznie instruktorów, dzięki którym ćwiczenia są nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bezpieczne. Na zajęcia
z gimnastyki powietrznej na szarfach, kole i trapezie, gimnastyki artystycznej, akrobatyki, sztuk walki, fitness, treningów personalnych i funkcjonalnych, mogą zapisać się dzieci
i dorośli w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Podczas otwarcia FLY ACADEMY będzie można nabyć karnet z 15% rabatem! Szkoła prowadzi zajęcia nie tylko we FLY
ACADEMY, ale również we Fly School, przy ul. Zawiszy 14 w Warszawie (Wola), Fly Station w Stacji
Grawitacji (Ochota) oraz w Folies Art School Marzena Barcik w Starej Miłosnej.

Uroczyste otwarcie FLY ACADEMY odbędzie się 1 września o godzinie 14:00
w Łomiankach, ul. Brukowa 15B. WSTĘP WOLNY.

Więcej informacji na: www.gimnastykapowietrzna.pl

BIEGANIE
PŁYWANIE
ROWER
Trzy lata temu w Łomiankowskiej Grupie Biegowej powstał odłam rozszerzający bieganie o kolejne dyscypliny – pływanie i rower.
Sekcja triathlonowa liczy dziś około 15 osób czynnie
trenujących. Poziom jest bardzo zróżnicowany, od
osób początkujących, aż po zdobywców pucharów,
i zawodników, którzy zaliczyli w tym roku dystans pełnego Iron Mana (3,8 km pływanie + 180 km rower +
42 km bieg). Jarek w Borównie oraz Dorota w Kopenhadze dokonali tego wyczynu!
Sezon startowy trwa od czerwca do września i w tym
czasie prawie każdy z zawodników zalicza po kilka
startów w zawodach. Poza sezonem zajmujemy się intensywnymi treningami oraz rywalizacją typu InDoor
(basen + trenażer + bieżnia).
Grupa ŁGB Tri część treningów odbywa wspólnie, niektórzy zawodnicy prowadzeni są indywidualnie przez
osobistych trenerów. Spotykamy się na basenie, nad

jeziorkiem, w Kampinosie, na trasach rowerowych,
na siłowni. Triathlon jest sportem wymagającym, ze
względu na połączenie trzech dyscyplin wymaga
zrównoważonego treningu całego ciała. Jest bezpieczny dla młodzieży – na zawodach do startów na
najkrótszym dystansie 1/8 IM (0,45 km pływanie +
22,5 km rower + 5 km bieg) dopuszczani są juniorzy
od 16 roku życia.
Ciekawostką jest to, że o ile triathlon kojarzony jest
jako sport męski, to w ŁGB Tri przeważają kobiety, i to
one zdobywają puchary na zawodach w całej Polsce.
Dorota (6 pucharów), Beata (3 puchary + 4 miejsce
Open w InDoor), Dorota (2 puchary), i jako jedyny
mężczyzna: Darek (1 puchar). Mężczyźni oczywiście
również trenują, ale oni na zawodach mają o wiele
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większą konkurencję i aby stanąć na pudle muszą
osiągać wyniki bliskie sportowcom zawodowym. Tacy
w Łomiankach też są, ale nie związani z ŁGB Tri.
W tym roku sezon startowy zbliża się do końca. Zostały jeszcze zawody w Nieporęcie – tu wystawiamy kilku
zawodników, i pojedyncze starty w innych miejscach.
No i zabieramy się za budowanie formy do kolejnego
sezonu w przyszłym roku.
Wszystkie osoby chcące spróbować swych sił
w triathlonie zapraszamy do kontaktu na FB: Łomiankowska Grupa Biegowa TRI lub Dario Mateo.
Darka – pomysłodawcę ŁGB Tri – można spotkać również w każdy czwartek o 20:00 na bieżni przy ICDS
w trakcie treningu Łomiankowskiej Grupy Biegowej.
Dorota Aleksandrowicz

INFO i ZAPISY:
www.biegwlomiankach.pl

PIĄTY SZTAFETOWY

BIEG W ŁOMIANKACH

SZTAFETA
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

HERB GMINY £OMIANKI

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW GMINY ŁOMIANKI
M 100%, Y 100%

M 15%, Y 100%

K 100%

2 x 6 km

DWUOSOBOWA

+ BIEGI PRZEŁAJOWE DLA DZIECI (od 100 do 1000 m)
+ NORDIC WALKING (6 km)
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SPOKOJNIE, ZACISZNIE, SMACZNIE
Jednym z miejsc na gastronomicznej mapie Łomianek jest RESTAURACJA LOKAL.
Oprócz smacznej domowej kuchni wyróżnia ją prostota wnętrza, zaciszny, zielony ogródek
dostępny w sezonie wiosenno-jesiennym i miła obsługa.
Zlokalizowany w dość spokojnym miejscu, w centrum, a jednocześnie z dala natężonego ruchu
samochodowego ul. Warszawskiej, Lokal oferuje
spokojną przestrzeń restauracji oraz przyjemny
ogródek, okolony zielenią z mnóstwem kwiatów, których miłośniczką – jak sama przyznała
– jest Justyna, właścicielka Lokalu.
Dawniej mieściła się w tej lokalizacji, pod identyczną nazwą, restauracja serwująca kuchnię
serbską. Jednak kuchnia bałkańska nie skradła
serc mieszkańcom Łomianek. Obecnie w restauracji gości inne menu, choć w karcie nadal widnieje jedno serbskie danie – Ustipak. Oprócz tego
kuchnia Lokalu oferuje przystawki, zupy i drugie

dania, serwowane są ryby i owoce morza. Pełna
różnorodność. W karcie znajdziemy także potrawy z grilla, jest też oferta dla wegan, która, według zapowiedzi właścicielki, ma być rozszerzona.
Proponowane przez restaurację od poniedziałku
do piątku w godzinach 12-16 lunche to tak zwana kuchnia domowa.
Restauracja Lokal to miejsce odpowiednie na
spokojną kolację we dwoje, na wieczorne spotkanie grupy znajomych przy piwie i przekąskach, ale także na południowy obiad rodzinny
z dziećmi. Zresztą
dzieci są mile widziane w Lokalu, przy-

gotowano specjalnie dla
nich miejsce do zabawy.
W karcie także znajdują
się dania dedykowane
najmłodszym gościom.
W Lokalu można zorganizować kameralne przyjęcie okolicznościowe, a także zamówić catering.

REKLAMA

WAŻNE INFO

/am
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Lokalizacja: ul. Pawłowska 6
Czynne: poniedziałek-niedziela: 12.00-22.00
Organizacja imprez: Urodziny, imieniny, imprezy firmowe, komunie,
chrzty, przyjęcia okolicznościowe.
Płatność kartą i gotówką. Kącik dla dzieci. Ogródek.
www.restauracjalokal.pl, facebook.com/restauracjalokal
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USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY – ULOTKI – PLAKATY
BROSZURY – WIZYTÓWKI – KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY

STUDIO GRAFICZNE

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

NAUKA

Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI – pomoc w nauce, konwersacje, tel.
660-334-807
JĘZYK ANGIELSKI – egzamin ósmoklasisty,
matura, tel. 537-184-145

PRACA

Asystent architekta, Łomianki, tel. 503-307-455
Sprzątanie Łomianki, mycie okien i prace ogrodowe
– tel. 880-961-713
Praca na prasie mimośrodowej – tel. 501-095-867
Szukam sprzątania domów – tel. 504-675-857
Zaopekuję si osobą starszą lub dzieckiem. Mam doświdczenie w kontaktach z chorymi na Alzheimera.
Tel. 662-269-242

INNE

PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168

CENY: 10 pln za ogłoszenie,
wyróżnienie 20 pln (max. 100 znaków/liter)

tel. 608 259 760

DRUK CYFROWY, PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW, KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM

WWW.PRACOWNIA.NET
TEL. 603 299 772

REKLAMA

Sprzedam AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 2,3 kW,
benzynowy, na kokach, średni – tel. 502-625-400
Sprzedam SKUTEREK elektryczny, młodzieżowy,
mały, stary model – tel. 502-625-400
Sprzedam PERKUSJĘ, tanio, dobrej firmy, wieloelementowa, bez stołka – tel. 502-625-400
Pracownia ARCH1 zatrudni absolwenta technikum architektonicznego budowlanego, tel.
503-307-455

MYCIE ELEWACJI DACHU KOSTKI BRUKOWEJ
MALOWANIE ELEWACJI
TARASY DREWNIANE STROPY
REMONTY PODBITKI DACHOWE

REKLAMA

ELEKTRYK ŁOMIANKI Usługi elektryczne w domu
i firmie. Przerabianie rozdzielni elektrycznych, naprawy, modernizacje instalacji. Wieczory, weekendy, Em-ma Maciej Błocki, tel. 501-121-493
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDRAULIKA, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne i gazowe – tel. 602-282-757
HydroAqua, kompleksowe usługi hydrauliczne, modernizacja starych instalacji i kotłowni
– tel. 501-064-624
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
GLAZURA, terakota, remonty, solidnie – 602-670-035
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. Iniekcje... itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja.
Tel. 789-262-387

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI

Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
tel. 603-210-677
Budynek do wynajęcia 420 m2 + piwnica, Łomianki
Centralne – tel. 515-707-386
Pokoje do wynajęcia – tel. 22 751-36-47
Wynajmę lokal 60 m2 po sklepie spożywczym,
klimatyzowany, Łomianki (lub inne propozycje) – tel. 519-183-137
Pokój do wynajęcia w Łomiankach – 608-280-921
Wynajmę pokój 15 m2 – tel. 508-687-447
Do wynajęcia pokój z aneksem kuchennym. Łazienka, osobne wejście, centrum Łomianek, tel.
503-730-431
Do wynajęcia domek, dwa pokoje, kuchnia, łazienka. Łomianki – tel. 532-604-477
Wynajmę pokój w Łomiankach kobiecie – tel.
502-573-137

HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna – tel. 513-123-894
DACHOWE NAPRAWY, uszczelnienia, likwidacja
przecieków, gwarancja. Tel. 517-673-324
Ocieplenia budynków, mycie, układanie
płytek, gipsowanie, malowanie poddasza,
mycie kostki – tel. 503-155-750
NAPRAWA PRALEK – 509-243-566
Dachy, przecieki, papa termozgrzewalna,
obróbki rynny – tel. 510-673-520
KOSTKA BRUKOWA, opaski, wjazdy i podjazdy,
prace ziemne – tel. 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
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
wod.-kan., C.O., serwis – tel. 502-625-400
PAPA TERMOZGRZEWALNA, konserwacja, naprawa, gwarancja – tel. 789-262-387
Projektowanie i montaż mebli pod zabudowę:
szafy, garderoby, drzwi przesuwne, wyposażenie
wewnętrzne, tel. 604-425-104
TYNKI GIPSOWE maszynowe, solidnie i tanio
– tel. 883-116-709
CYKLINOWANIE, układanie parkietu, montaż listew
– tel. 517-336-017
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, gwarancja – tel. 517-673-324
ODKOMARZANIE, usuwanie szerszeni, osy itp.
(spokojne wypoczywanie) – tel. 663-538-582
Wycinka drzew, pielęgnacja żywopłotów,
wywóz gałęzi – tel. 515-146-480
Tarasy drewniane tel. 604 425 104
ŻYWICE, IZOLACJE, HYDROIZOLACJE, balkon, taras, fundamenty, piwnice, papa, docieplenia, mycie
i malowanie elewacji, tel. 513-123-894
GARAŻE – żywiczne powierzchnie, trwałe i dekoracyjne. Gwarancja, tel. 789-262-387
KIEROWCA – zawiezie, przywiezie 24 h oraz inne,
tel. 796-985-983
Usługi ogrodnicze, zakładanie trawników, nawodnienie, prace ogrodnicze, tel. 604-831-024
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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
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
NEUROLOG – wizyty domowe i w gabinecie
w Polmo – tel. 601-816-445
MEDYCYNA PRACY, badania kierowców. Lek.
Bożena Bielecka, tel. 601-963-031
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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

na

BEZPŁATNE
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ZAPRASZAMY

TRENINGI

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA SPORTOWE

WTORKI i CZWARTKI godz. 15.00
oraz NIEDZIELE godz. 11.00
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BAZUJĄCE NA BOKSIE

Zapraszamy dzieci od 9 lat, młodzież i dorosłych
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ALEKSANDRA SIDORENKO
669 862 097
Łomianki, ICDS, ul. Staszica 2
@SidorenkoBoxingLomianki
@sidorenko.boxing
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12 lat

Od

w Łomiankach

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%

