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TRUJESZ TY,
CZY TRUJĄ CIEBIE?

WYBRALIŚMY
Wyłonione
zostały te projekty,
które wydawały się
najciekawsze
i najpotrzebniejsze zdaniem
mieszkańców osiedli i sołectw.
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ŁOMIANKI
– ZAGŁĘBIEM
KANDYDATÓW
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W gminie Łomianki mieszka sześć
osób, które w tegorocznych
wyborach parlamentarnych
str. 5
kandydują na posłów.
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ŁOMOT
FESTIWAL

DUSZĄCE WYZIEWY Z KOMINÓW

OKOLICZNYCH DOMÓW SPRAWIAJĄ, ŻE POBYT NA DWORZE
JEST NIE TYLKO NIEPRZYJEMNY, ALE TAKŻE NIEBEZPIECZNY...

Pierwszy raz
od wielu lat młodzież z Łomianek
przedsięwzięła projekt,
który był skierowany tylko
i wyłącznie do nich.
str. 6

POLUB ŁOMIANKI

facebook.com/lomianki.info
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WYBRALIŚMY

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny jest demokratycznym procesem, w ramach
którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w gminie. Przed wakacjami mieszkańcy zgłaszali projekty, z których na początku września – drogą głosowania
– wyłonione zostały te, które wydawały się najciekawsze i najpotrzebniejsze zdaniem
mieszkańców osiedli i sołectw.
Projekty zostaną zrealizowane w 2020 roku, czyli przyszłym roku budżetowym.
Łomianki zakończyły pierwszy w swej
historii budżet partycypacyjny. Przekroczyliśmy kolejną granicę na drodze do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Nasz budżet miał postać pilotażu, był więc
mechanizmem partycypacyjnym wykorzystanym do podziału różnych funduszy.
W sołectwach były to środki z Funduszu Sołeckiego, w osiedlach pochodziły ze specjalnie na tę okazję powiększonych budżetów
osiedlowych.
Z możliwości wypowiedzenia się w sprawach swej okolicy skorzystało ponad 1800
osób. Do wyboru były 153 projekty, rozłożone pomiędzy poszczególne sołectwa
i osiedla. Niekwestionowanym liderem
partycypacji okazało się sołectwo Chopina, gromadząc 216 mieszkańców. Najmniejszą aktywność wykazało Osiedle Łomianki Powstańców, gdzie tylko 23 osoby
okazały zainteresowanie udziałem.
Tylko nieliczni z nas głosowali w tradycyjny sposób, wrzucając wypełniony formu-

larz do urny. Większość użyła do tego celu
internetowej aplikacji. Korzystając z niej
unikaliśmy błędów, które zdarzały się w formie papierowej. Najczęstszym błędem było
wybieranie projektu z innego sołectwa lub
osiedla niż się mieszka.
Dzięki Łomiankowskiemu Mechanizmowi Partycypacyjnemu zebraliśmy dużo
doświadczeń. Mamy w Urzędzie zespół,
który sprawdził się w warunkach nowych
wyzwań i jest przygotowany do obsługi
takich zadań. Wiemy już, że w kolejnym
roku powinniśmy rozpocząć wcześniej, by
mieć więcej czasu na poszczególne procedury. Pojawiło się też oczekiwanie, by
nie rozdrabniać środków na 23 sołectwa
i osiedla i umożliwić wybór między dużymi, wartymi kilkaset tysięcy złotych, projektami w skali całej gminy. Już dziś zapraszamy do dyskusji nad kształtem budżetu
partycypacyjnego Łomianek 2021.
Witold Gawda
Zastępca Burmistrza ds.społecznych, UM Łomianki

źródło: lomianki.budzet-obywatelski.org

PROJEKTY WYBRANE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OSIEDLACH I SOŁECTWACH:
BURAKÓW
 Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie
5000 zł
 Ławki i kosze – lepsza jakość życia
w Burakowie 5600 zł
 Tańczące szydełko czyli klub robótek
ręcznych 2000 zł
DĄBROWA LEŚNA
 Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego
(Zabaw) 12 000 zł
 Rondo w kwiatach – łąka kwietna na
rondzie przy ul. Brukowej 8000 zł
DĄBROWA RAJSKA
 Kurtyna wodna na ul. Zachodniej
20 000 zł
DĄBROWA ZACHODNIA
 2 Progi zwalniające wyspowe
2 częściowe na ulicach Zachodniej
i Sierakowskiej 25 000 zł
ŁOMIANKI BACZYŃSKIEGO
 Lipowa siłownia 18 502,50 zł
 Boisko do siatkówki plażowej/piłki
nożnej plażowej/piłki ręcznej plażowej
5000 zł
ŁOMIANKI CENTRALNE
 Drzewa wokół Szkoły Podstawowej nr 1
15 350 zł
ŁOMIANKI GÓRNE
 Wyszkolony Strażak – Bezpieczny
Mieszkaniec. Przeszkolenie strażaków
OSP w Łomiankach z działań ratowniczo-gaśniczych w trudnej strefie
5000 zł

 Poidełko na boisku ICDS oraz poidełko
przy lesie młocińskim 12 500 zł
 Instalacja luster bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ulic. 1000 zł
ŁOMIANKI MAJOWE
 #MAJOWA STREFA – tu szczególnie
dbamy o czystość i porządek 19 000 zł
ŁOMIANKI PROCHOWNIA
 Analiza hydrologiczna zlewni cieku
wodnego na odcinku Buraków – śluza
Jez. Dziekanowskie 20 000 zł
RÓWNOLEGŁA
 „Ruch to zdrowie – Strefa sportu na
świeżym powietrzu – Łomianki osiedle
Równoległa” 10 000 zł
ŁOMIANKI STARE
 Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca – usprawnienie
systemu alarmowania, wspomagania
decyzji i geolokalizacji pojazdów OSP
w Łomiankach. 3765 zł
 Zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych do Biblioteki przy
ul. Wiejskiej 3000 zł
 Sprawność Strażaka Bezpieczeństwem
Mieszkańca – zakup dodatkowego
wyposażenia siłowni OSP w Łomiankach! 12 100 zł
 Boisko do siatkówki plażowej/piłki nożnej
plażowej/piłki ręcznej plażowej 5000 zł
ŁOMIANKI PAWŁOWO
 Analiza hydrologiczna zlewni cieku
wodnego na odcinku Buraków – śluza
Jez. Dziekanowskie 25 000 zł

ŁOMIANKI TRYLOGIA
 Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca – zakup
5 par butów strażackich Holik X-PRO
5000 zł
 Kultywacja drzew na Osiedlu Trylogia
3000 zł
 Zumba z Zagłobą 8000 zł
 Kolorowa Trylogia 2088 zł
ŁOMIANKI POWSTAŃCÓW
 Kolorowe łąki kwietne 7000 zł
 Zwiększenie potencjału ratownictwa
wodnego poprzez zakup specjalistycznego ubrania dla OSP w Łomiankach
8660 zł
DZIEKANÓW BAJKOWY
 Zasiedlenie jerzyków 35 000 zł
 Doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dziekanowie Polskim
12 440 zł
 Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca – zakup 2 kompletów strażackich ubrań ochronnych
zapewniających najwyższe bezpieczeństwo! 11 172 zł
DZIEKANÓW LEŚNY
 Nawierzchnia tartanowa na placu
zabaw ul. Rodziewiczówny 35 000 zł
 Siłownia miejska w Dziekanowie
Leśnym 23 730 zł
DZIEKANÓW NOWY
 Akcesoria sportowe do Szkoły
Podstawowej w Dziekanowie Polskim
17 360 zł

DZIEKANÓW POLSKI
 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim 24 880 zł
 Dzień Dziekanowa 5000 zł
 Zakup kina plenerowego i leżaków
5000 zł
KIEŁPIN
 Zaprojektowanie Ścieżki Edukacyjnej
(Przyrodniczej) w Rezerwacie Jeziora
Kiełpińskiego 8000 zł
 Rozbudowa placu zabaw w Kiełpinie,
przy ul. Rolniczej 23 000 zł
KĘPA KIEŁPIŃSKA
 Cykl spotkań integracyjnych 7000 zł
 Moja Mała Wisła – projekt rewitalizacji
Strugi Dziekanowskiej 4000 zł
ŁOMIANKI CHOPINA
 Rozbudowa monitoringu w sołectwie
Łomianki Chopina 25 720 zł
ŁOMIANKI DOLNE
 Latarnie dla Wiślanej w okolicy skrzyżowania z ul. Łużycką 23 000 zł
 Bezpieczeństwo Strażaka Bezpieczeństwem Mieszkańca – zakup 30 par rękawic strażackich dla OSP w Łomiankach,
zapewniających najwyższe bezpieczeństwo! 5756 zł
SADOWA
 Projekt boiska dla mieszkańców wsi
Sadowa 20 000 zł
 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim 18 660 zł
 Zakup kina plenerowego i leżaków
5000 zł

Szczegółowy opis projektów na: www.lomianki.budzet-obywatelski.org3

SEZON GRZEWCZY ZMORĄ ŁOMIANEK
Jak co roku, w naszej gminie wraz z nadejściem chłodniejszych dni daje się wyczuć
zmianę w powietrzu – i jest to niestety zmiana na gorsze.

Spacery, bieganie, jazda na rowerze czy rolkach
stają się nagle z zachowań prozdrowotnych niemalże sportami ekstremalnymi. Duszące wyziewy
z kominów okolicznych domów sprawiają, że
pobyt na dworze jest nie tylko nieprzyjemny,
ale także niebezpieczny. Wdychamy bowiem
mnóstwo zanieczyszczeń z powietrza: pyły zawieszone, określane jako PM 2,5 lub PM 10 (w zależności od średnicy aerodynamicznej cząstki pyłu),
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, związki z grupy
WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), w tym benzo(a)piren [B(a)P], i wiele innych
związków, które mają negatywny wpływ na nasze
zdrowie.
Może więc lepiej spędzić większą część jesieni i zimy, poza wietrznymi dniami, w domu? Takie
rozwiązanie, poza oczywistymi wadami, ma jeszcze jedną: stężenia pyłu zawieszonego wewnątrz
budynków, pochodzące z przedostawania się pyłu
z zewnątrz, są co prawda średnio o 50% niższe
niż stężenia na zewnątrz, ale to nie gwarantuje
bezpiecznego oddychania, gdy na zewnątrz panuje smog. Wyjątkiem są te domy, gdzie korzysta
się z kominków – tam stężenia zanieczyszczeń
w domu bywają wyższe niż na zewnątrz.
Czy rzeczywiście jest się czym martwić? Niestety tak. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem
powoduje szereg chorób. Najbardziej narażonymi
grupami są dzieci (zwłaszcza w okresie prenatalnym), ale także osoby z istniejącymi chorobami
układu krążenia, oddechowego, cukrzycą, otyłością, ludzie starsi.
Dzieci kobiet narażonych w czasie ciąży na podwyższone stężenia zanieczyszczeń pyłowych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA) rodzą się mniejsze, mają deficyty inteligencji, gorzej się rozwijają, gorzej funkcjonuje
ich układ oddechowy w późniejszym wieku.
Osoby dorosłe oddychające zanieczyszczonym
powietrzem mają z kolei większe ryzyko zachorowania na nowotwory, przede wszystkim na raka
płuca. Już w 2013 roku Międzynarodowa Agencja
Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała pył zawieszony jako substancję o udowodnionym działaniu rakotwórczym.
Oprócz tego narażenie na zanieczyszczenia pyłowe zwiększa ryzyko zawału serca, niedokrwiennego

udaru mózgu i nagłego zatrzymania krążenia. Powoduje także zaostrzenie objawów astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), częstsze
infekcje dróg oddechowych, problemy z pamięcią
i koncentracją, stany depresyjne, przyspieszone starzenie się układu nerwowego.
Brzmi strasznie? Tak, i właśnie dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby tę sytuację zmienić. Oprócz
działań na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym czy gminnym, na które liczymy, musimy także sami zrozumieć, że jakość powietrza wokół nas
to nasza wspólna sprawa i mamy wpływ na jego
stan. Zanieczyszczenie powietrza w naszej gminie
zależy od nas – mieszkańców, właścicieli lokalnych
firm i punktów usługowych. Jest spowodowane spalaniem paliw właśnie w naszych domach i firmach.
Jakość tego czym palimy i fakt czy w ogóle palimy, ma ogromne znaczenie.
Dlatego, jeżeli ogrzewamy nasz dom urządzeniem na paliwa stałe, warto pomyśleć o zmianie
sposobu ogrzewania. Jeśli mamy przestarzały piec,
koniecznie zainteresować się możliwością jego wymiany (dofinansowanie!) oraz ocieplenia domu, aby
zmniejszyć częstotliwość dokładania do pieca.
Dobrze także przemyśleć, czy naprawdę koniecznie musimy rozpalić w kominku, jeśli na dworze jest
wilgotno i bezwietrznie, bo przyczynimy się do powstania smogu w naszej okolicy.
A przy okazji – czy smog jest równoznaczny z zanieczyszczeniem powietrza? Nie, smog to współwystępowanie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka (spalanie w niskich
kominach na terenie o gęstej zabudowie) oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak znaczna wilgotność powietrza (mgła, bliskość
akwenów i cieków wodnych) i brak wiatru.
Jednym słowem, jeżeli ktoś kwestionuje, że danego dnia jest smog, mówiąc, że to tylko mgła, wiadomo, że jest prawdopodobnie i jedno i drugie. Najlepiej sprawdzić wskazania czujników Airly, które
wyjaśnią sytuację – do pobrania jest bezpłatna aplikacja na telefon, która doradzi, czy można wyjść na
spacer, bieganie i inne aktywności, czy jednak lepiej
zostać w domu (nie rozpalając w kominku…) i włączyć oczyszczacz powietrza.
Łomiankowski Alarm Smogowy
facebook.com/smoglomianki/

STRAŻNICY W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE!
Jak co roku strażnicy miejscy będą kontrolowali, czym mieszkańcy palą w piecach.

Uzupełnieniem podejmowanych działań kontrolnych oraz
interwencji związanych z bieżącymi zgłoszeniami mieszkańców są działania edukacyjne.
Bardzo często popełnione wykroczenia wynikają z niewiedzy,
dlatego funkcjonariusze będą
wyjaśniali mieszkańcom, czym
można palić w piecu i jak to robić
w sposób właściwy i efektywny.
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W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, polegających na
termicznym przekształcaniu odpadów w piecu lub niestosowaniu się
do Uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw, może zostać nałożony

mandat karny w wysokości do 500
złotych lub przy rażącym naruszeniu prawa skierowany wniosek do
sądu z grzywną do 5 tysięcy.
Pamiętajmy, że czyste powietrze zależy od naszych wyborów, dlatego chcąc zadbać
o zdrowie i środowisko, powinniśmy palić w piecach paliwem
dobrej jakości.
Straż Miejska w Łomiankach

PROGRAM WYMIANY PIECÓW
W lipcu 2018 r. Rada Gminy uchwaliła
Gminny Program Wymiany Pieców. Jest to
gminny program umożliwiający mieszkańcom otrzymania dotacji celowej na wymianę
źródeł ciepła w ramach ograniczania „niskiej
emisji” na terenie Gminy Łomianki.
Zaletą programu jest jego dostępność, łatwość wypełnienia wniosków, rozliczenia dotacji i cieszy się on dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszej Gminy. Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać od początku
kwietnia do 15 września roku, w którym ma być
realizowana inwestycja.
W ramach jego działania, ze śródków budżetowych Gminy są przyznawane mieszkańcom Gminy dotacje na inwestycje, polegające
na wymianie źródła centralnego ogrzewania
zasilanego paliwem stałym na źródło zasilane
gazem lub na gruntową pompę ciepła.
W roku 2019 wpłynęło do Urzędu 30
wniosków mieszkańców o udzielenie dotacji, tylko dwa z nich nie uzyskały zgody
ze względów formalnych. Zdecydowana
większość wniosków uzyskała maksymalną dotację w kwocie 7 000 zł (przyznawana
jest dotacja w wysokości: 70% rzeczywistych
kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej
niż 7.000 zł, w przypadku montowania pieca gazowego, lub 70% rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż
10.000 zł, w przypadku montowania gruntowej pompy ciepła). W budżecie Gminy na
ten cel przeznaczane jest co roku 400 000
zł, w tym roku dotacji przyznano na sumę
ok. 160 000 zł (kilka wniosków jest jeszcze
w trakcie procedury).
Rzeczywiste zainteresowanie mieszkańców
jest dużo wyższe. Osób chętnych na skorzystanie z programu jest kilkukrotnie więcej, lecz nie zawsze spełniają oni „twardo”
określone w Programie warunki przyznania dotacji. Elementami, które najczęściej nie
pozwalają nam przyznać dotacji są przypadki
w których:
– mieszkaniec ma dwa piece, np. stary piec
na węgie oraz mały piec gazowy do podgrzewania wody,
– 
mieszkaniec chce wymienić kominek
z wkładem na piec gazowy,
– mieszkaniec już zdemontował piec na paliwo stałe, a teraz wnioskuje o dotację na
zakup pieca gazowego,
– mieszkaniec chce wymienić stary piec gazowy na nowy, spełniający nowe normy.
Pamiętać należy, że wprowadzony w drugiej
połowie zeszłego roku Program dotacyjny był
działaniem pilotażowym i pomimo starannego
przygotowania w zderzeniu z „prozą życia” okazuje się, że należy na podstawie uzyskanych
doświadczeń rozpocząć działania nad jego
zmianą tak, aby jak najwięcej mieszkańców
chcących ograniczyć emisję z palenia węglem
czy drewnem mogło z niego skorzystać.
Ponieważ tegoroczny nabór wniosków do
Programu się zakończył, Urząd w konsultacji
z Radą Gminy planuje rozpocząć prace nad
modernizacją jego regulaminu.
Urząd Miejski w Łomiankach

ŁOMIANKI – ZAGŁĘBIE KANDYDATÓW
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W gminie Łomianki mieszka sześć osób, które w tegorocznych wyborach parlamentarnych kandydują na posłów.
Mamy zatem jednego kandydata na ok 4,2 tys. mieszkańców. Na pozostałym obszarze kraju jeden kandydat przypada
statystycznie na 7,5 tys. mieszkańców. Przepaść.
A zatem w „zakandydowaniu” na pewno jesteśmy w ścisłej krajowej czołówce, a może nawet
prowadzimy. Powody takiego parcia naszych
sąsiadów na parlament są zapewne prozaiczne
– chęć ograniczenia dojazdów do Warszawy tylko do dni sesji plenarnych Sejmu, czyli kilka razy
w miesiącu, w dodatku czasem w nocy, kiedy jest
niewielki ruch na ulicach.
W NASZYM OKRĘGU
kandydują następujący mieszkańcy Łomianek
(alfabetycznie):
Patryk Luboiński (24 lata) – kandydat Koalicji
Obywatelskiej – jest radnym Powiatu Warszawskiego Zachodniego, działaczem Stowarzyszenia
„Młodzi Demokraci”. Trudno znaleźć informację,
czy ewentualnie coś robi poza tymi zajęciami.
Urszula Nelken (59 lat) – kandydatka Koalicji
Bezpartyjni i Samorządowcy* – jest dziennikarką (m.in. w latach 90. prezenterka „Wiadomości”
TVP, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad), autorką książki „Samochód dla pań. Krótki kurs motoryzacji dla każdej
z nas.”

Anna Rudzka (63 lata) – kandydatka Prawa
i Sprawiedliwości – nauczycielka historii, radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego, przewodnicząca Komitetu Terenowego PiS w Łomiankach.
Beata Trochanowska (27 lat) – kandydatka prawicowej Konfederacji Wolność i Niepodległość – jest
dziennikarką elektronicznych mediów prawicowych
(m.in. prawy.pl, wrealu24), prowadzi swój kanał na
youtube, z zaangażowaniem publikuje relacje z chyba wszystkich prawicowych marszy, manifestacji
i innych wydarzeń, a także wywiady z aktywistami
organizujących je środowisk. Niektóre publikacje
pani Beaty (np. wywiad z Grzegorzem Braunem) są
usuwane z youtube za szerzenie nienawiści.
Mieszkańcy Łomianek kandydują nie tylko
w „naszym” okręgu wyborczym. Dwie osoby podjęły odważne wyborcze wyzwanie
„NA WYJEŹDZIE”:
Marek Czarnecki (50 lat) – kandydat Koalicji
Bezpartyjni i Samorządowcy w Siedlcach – prawnik,
były wojewoda bielskopodlaski, poseł do Parlamentu Europejskiego (2004-2009), zwolennik częstej
zmiany barw partyjnych (m.in. Stronnictwo Konser-

KOLEJNY ETAP
Zgodnie z ogólnie znanym i od dawna prezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad hamonogamem, 18.09.2019 r. podpisana została umowa na wykonanie elementów
koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kiełpin (DK7) – Trasa Armii
Krajowej w Warszawie (S8).
Co – oprócz braku funduszy – może powstrzymać budowę trasy? Jak informuje GDDKIA – Każda z uzyskiwanych decyzji na etapie przygotowania lub realizacji inwestycji może zostać zaskarżona, a w konsekwencji
toku postępowań administracyjnych uchylona i w takim przypadku dany etap należy powtórzyć. Należy zaznaczyć, że wszystkie pozyskiwane decyzje (np. decyzja środowiskowa, decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji) posiadają rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że jeśli zostanie zaskarżona, to GDDKiA
może dalej procedować dany etap, a odwołania są rozpatrywane przez poszczególne organy.
Co – oprócz przydzielania funduszy – może przyspieszyć budowę trasy? Odpowiedź nie pozostawia
wątpliwości – GDDKiA realizuje zadania wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2020 w oparciu o obowiązujące przepisy, konsekwentnie realizując poszczególne etapy przedsięwzięcia przy zapewnieniu
środków finansowych na każdy z nich. [...] Na każdy etap realizacji inwestycji musi być zapewnione finansowanie. Obecnie GDDKiA posiada środki finansowe na etap przygotowania zadania (czyli obecny).
/red.

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI S7:

– IV kwartał 2012 r. - podpisanie umowy na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe
– II kwartał 2018 r. – Wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
– III kwartał 2019 r. – podpisanie umowy na Wykonanie Koncepcji Programowej
– IV kwartał 2020 r. - ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i buduj”
– III kwartał 2021 r. - podpisanie umowy z Wykonawcą
– 2023 r. - 2025 r. - realizacja robót budowlanych.

IAN
KI

watywno-Ludowe, Polskie Porozumienie Chrześcijańskich Demokratów, Samoobrona, Stronnictwo
„Piast”, Stronnictwo Demokratyczne, Polska Razem),
w 2006 r. kandydat Samoobrony na prezydenta
Warszawy (ostatnie miejsce, 1096 głosów).
Alina Wawer (50 lat) – kandydatka Konfederacji Wolność i Niepodległość w okręgu nr 19 (Warszawa) – jest opiekunką dziecięcą, w 2018 r. bez
powodzenia kandydowała do sejmiku samorządowego z ramienia Ruchu Narodowego (uzyskała
341 głosów).
Wszyscy „nasi” kandydaci ze względu na odlegle
miejsca na listach lub słabe wyborcze perspektywy swoich komitetów wyborczych nie mają
większych szans na sukces wyborczy, więc liczba
osób w korku do Warszawy po wyborach raczej nie
zmniejszy się.
*Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy jest ruchem, z którego list startują osoby o bardzo różnych
poglądach – od Marka Jakubiaka (dawniej Kukiz 15)
po Kazimierza Kika (dawniej PZPR, SLD).
Juliusz Wasilewski

MNIEJSZE

WPŁYWY DO BUDŻETU?
Rząd przyjął zmiany w podatku dochodowym
od osób fizycznych. Dotyczą one zwolnienia
z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku życia oraz obniżenie pierwszej
stawki podatkowej z 18 do 17 procent.
Mniejszy podatek PIT oznacza mniejsze wpływy
do gminnych budżetów.
Jak szacuje Związek Miast Polskich (źródło: portalsamorzadowy.pl) ubytek może wynieść średnio około 14%, co w przypadku Łomianek stanowi prawie 10 milionów złotych. ZMP zastrzega,
że ostateczne wyliczenia miast mogą się różnić
od tych, przedstawionych przez niego.
Warszawski ratusz również prognozuje ubytki
w budżecie wszystkich gmin metropolii warszawskiej. Z tych wyliczeń wynika, że do łomiankowskiego budżetu wpłynie około 9 milionów mniej.
O ile faktycznie wprowadzone zmiany uszczuplą budżety samorządów, w tym budżet Łomianek, który mógłby zostać przeznaczony na
lokalne inwestycje, okaże się przy przygotowywaniu projektu budżetu na rok 2020.
/red.

BUSPAS CORAZ BLIŻEJ?

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim zdecydowali o powołaniu zespołu roboczego
ds. oceny kosztów i wykonalności inwestycji oraz koordynacji działań dotyczącego „buspasa” łączącego Łomianki z Warszawą.
Tematem spotkania, w którym, oprócz wyżej wymionych, uczestniczył m.in. Paweł
Zalewski, była budowa dodatkowego pasa drogowego dla autobusów, z pozostawieniem dotychczasowych, dwóch pasów jezdni dla samochodów.
/red.

foto: www.facebook.com/burmistrz.lomianki
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W ostatnich miesiącach ogromną popularność w Internecie zdobyła 13-letnia
Inga z podwarszawskiego Milanówka.
W pojedynkę stanęła przed wjazdem
do Sejmu z dużą tablicą „Wakacyjny
strajk klimatyczny”. To kolejny dowód
na to, jak w błyskawicznym tempie rozwija się w Polsce temat ochrony środowiska. I bardzo dobrze!
Jeszcze kilka lat temu nikt by się nie
spodziewał, że liderem sondaży w Niemczech może być partia „Zieloni”. Jednak
od lat konsekwentnie głoszone przez
nich hasła pro-ekologicznego stylu życia
zyskały ogromną popularność. W Polsce
z resztą także obserwujemy kolosalną
zmianę naszych postaw. Segregujemy
śmieci, pijemy wodę z kranu, czytamy

etykiety na opakowaniach i ograniczamy zużycie plastiku. O popularyzacji
tych działań rozmawiamy na sejmowym
zespole „Zerwij z plastikiem”, którego jestem członkinią.
Jako matka chciałbym mieć pewność,
że za 50 lat Polska nadal będzie zielona
i różnorodna. I w niezmienionym kształcie, bo już dzisiaj słyszmy realne ryzyko
podtapiania miejscowości nadbałtyckich. Z uwagi jednak na zmieniający się
klimat u nas i na świecie, musimy maksymalnie wykorzystywać odnawialne
źródła energii. Oprócz bowiem rozwiązywania bieżących problemów, musimy w polityce skupić się równie mocno
na przyszłości. Nie na naszej, a naszych
dzieci i wnuków.

ARTYKUŁ
SPONSOROWANY

KINGA GAJEWSKA, POSEŁ NA SEJM RP
O EKOLOGII

KINGA GAJEWSKA

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Edukacji

www.facebook.com/GajewskaKinga | www.kingagajewska.pl

ŁOMOT FESTIWAL
15 września miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Pierwszy raz
od wielu lat młodzież z Łomianek przedsięwzięła projekt,
który był skierowany tylko i wyłącznie do nich.

Dzięki wsparciu Centrum Kultury
oraz Urzędu Miejskiego w Łomiankach, udało się Stowarzyszeniu Młode
Łomianki zorganizować bardzo ciekawy projekt, który, mam nadzieję, zapisze się dużymi literami w corocznym kalendarzu wydarzeń w naszym mieście.
Same przygotowania, organizacja trwały zaledwie trzy miesiące, co było dla tak ,,młodego” stowarzyszenia nie lada wyzwaniem. Dzięki ciepłemu
przyjęciu naszych propozycji (warto wspomnieć
tutaj o warsztatach planszówkowych, które rozpoczną się w październiku) przez Centrum Kultury

w Łomiankach, udało nam się stworzyć bardzo klimatyczny, ciekawy i głośny festiwal, który przyciągnie lokalną młodzież i zapewni im przynajmniej raz
w roku namiastkę ,,niekontrolowanego głosu” i koncertowego hałasu.
Nasz festiwal jest wyjątkowy również z jeszcze
jednego powodu – jest to jedyny koncert, na którym
jest zaprezentowany tak szeroki wybór muzyczny,
zaczynając od delikatnych coverów znanych pol-
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skich i zagranicznych piosenek, a kończąc na rocku,
hip hopie czy reggae.
Stowarzyszenie Młode Łomianki już dzisiaj może
zapewnić, że druga edycja się odbędzie najprawdopodobniej w czerwcu i apelujemy do wszystkich
młodych ludzi z Łomianek: Przyjdźcie za rok na
festiwal i zróbcie wielki HAŁAS!!!
Patryk Zajączkowski,
Stowarzyszenie Młode Łomianki

ŁOMOT 2019: solistki – Natalia Tomaszuk, Amelia Pełka, Gabriela Belka
zespoły – Aberkane, Sleep Well, On/Off, HSNTS x Marzec, JangaSquad

CO. GDZIE, KIEDY?
03.10, g.19

#ARTYSTYCZNE
ŁOMIANKI
CZYLI KULTURA PO SĄSIEDZKU
W łomiankowskiej przestrzeni
publicznej zagościła czwarta
już odsłona wystawy
#ARTystyczne ŁOMIANKI.

Wystawę przygotowało Stowarzyszenie
PRACOWNIA ŁOMIANKI – organizacja
pozarządowa, która w swoich działaniach promuje pozytywne spojrzenie
na Łomianki, a także wspiera pomysły i działania integrujące społeczność
Łomianek.
Swoje prace pokazali, jak zawsze, mieszkańcy Łomianek, artyści amatorzy, pasjonaci, którzy wolne chwile starają się
spędzać w kontakcie ze sztuką, rzeźbiąc,
malując, fotografując.
Przechodząc ulicą Warszawską na
pewno zauważycie kolorowe plansze wiszące na ogrodzeniu np. Szkoły
Podstawowej nr 1. Zatrzymajcie się
wtedy na chwilę, żeby poznać Waszych sąsiadów, znajomych i niezna-

jomych, obejrzeć nowe obrazy, rzeźby
lub fotografie.
Wystawę można obejrzeć również podczas lokalnych imprez jak np. Dni Dąbrowy czy Bazar Zabawek Używanych.
Prezentujemy ją m.in. na ogrodzeniach
Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) przy ul. Wiślanej i Szkoły Podstawowej nr 1 przy
ul. Warszawskiej. Jedną z poprzednich
odsłon wystawy pokazano w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Wystawa nie powstałaby bez pomocy
finansowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, który od czterech lat przekazuje środki na jej wykonanie. Ale przede
wszystkim dziękujemy wszystkim twórcom, którzy zgodzili się zaprezentować
swoje prace podczas obecnej i trzech
poprzednich edycji wystawy.
Stowarzyszenie Pracownia Łomianki

POLECAMY!

– Scena Zaułek – Basia Stępniak Wilk – sala
widowiskowa CENTRUM KULTURY
04.10, g.20:30 – Niemy Kelner – spektakl reż. Wojciecha
Malajkata – ICDS
04.10 g.20.00 – Agata Karczewska to warszawska singersongwriterka, tworząca muzykę z pogranicza amerykańskiego
folku i country – koncert LEMON TREE
05.10, g.10 – Giełda Talentów – Dni Uczenia się Dorosłych – sala widowiskowa
CENTRUM KULTURY
05.10, g.14 – Teatrzyk Tirti Trist + animacje – ICDS
05.10, g.17 – Kości zostały rzucone / DK+ Inicjatywy
lokalne – sala plastyczna CENTRUM
KULTURY
08.10, g.18 – Wieczór marokański Akademia Seniora –
sala widowiskowa CENTRUM KULTURY
09.10 g.20
– Piotr Bukartyk/Ajagore to efekt spotkania
wyjątkowych osobowości na polskiej scenie
5 pażdziernika 2019
godz. 14:00
muzycznej – koncert LEMON TREE
bilet: 20 PLN
miejsce: ICDS
10.10, g.18 – Ałbena Grabowska autorka trylogii
„Stulecie Winnych” – spotkanie autorskie –
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
15.10, g.20 – Krystyna Prońko – Jesteś lekiem na całe zło
– JAZZ CAFE
18.10 g.20
– OLD TAIMERS BAND – wieczór z jazzem
tradycyjnym – koncert LEMON TREE
19.10, g.18 – Tymex Boxing Night 10 – gala boksu
zawodowego w ICDS
19.10, g.17 – Kabaret Pod Wyrwigroszem
– Tra Ta Ta Ta – ICDS
21.10, g.13 – Warsztaty dekoracji jesiennych dla
seniorów – CENTRUM KULTURY
21.10, g.20 – Tribute to Komeda – arr. Andrzej
Jagodziński – JAZZ CAFE
25.10, g.20.30 – Marcin Wyrostek & CORAZON – JAZZ CAFE
25.10 g.20
– BreakLine – „Poeci w stylu klasycznym”
– koncert LEMON TREE
26.10, g.10 – Chcesz mieć rację czy relację? Warsztat
o skutecznej Komunikacji – sala
widowiskowa CENTRUM KULTURY
26.10, g.15 – Teatrzyk H2O – ICDS
27.10, g.15 – Akademia im. Tony Halika – sala
to jest to
widowiskowa CENTRUM KULTURY
czyli gafy z rafy
26 października
27.10, g. 20 – Wieczór z muzyką klasyczną // Skrzypce
godz. 15:00
i fortepian // DK+ Inicjatywy lokalne – sala
ICDS
widowiskowa CENTRUM KULTURY
teatr za miastem
bilety dostępne w recepcji
08.11 g.20
– Papryki RHCP tribute to – Koncert
Centrum Kultury oraz na
poświęcony legendzie funky Red Hot Chili
biletyna.pl
Peppers – LEMON TREE
________________________
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, 690 397 973

H20

B AZ A R Z A B AW E K
U
Y WA N Y C H

24 listopada 2019 r., niedziela

informacje: www.pracownialomianki.org
Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty?
A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?

Wszystkie prace można oglądać również na stronie

www.artystyczne.lomianki.info

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach powstała w 1995 roku (Kuratorium Oświaty Wydział Kształcenia
– wpis do ewidencji szkół Nr 13/Z/95 z dnia 25.07.1995; Centrum Edukacji Artystycznej – wpis do ewidencji Nr 73/96
z dnia 05.07.1996). Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała status szkoły publicznej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA W ŁOMIANKACH
Dzieci uczą się w rozmaitych sekcjach instrumentalnych pod kierunkiem znakomitych pedagogów
posiadających wyższe wykształcenie muzyczne i kwalifikacje pedagogiczne. To laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, aktywnie koncertujący artyści. Prowadzimy edukację muzyczną w różnych formach:
– w trybie szkoły muzycznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczymy gry na instrumentach
indywidualnie: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, śpiewu (Wokalne Studio Piosenki).
Grupowo jest prowadzony chór, zespół kameralny, orkiestra szkolna, a także zajęcia teoretyczne:
kształcenie słuchu, audycje muzyczne i rytmika (uczniowie otrzymują świadectwa z „Orzełkiem”).
– w trybie ogniska muzycznego z dowolnym doborem przedmiotów muzycznych.
– Dział dla Przedszkolaków dla dzieci od lat 4, którym proponujemy zajęcia adaptacyjne kształcenia słuchu z rytmiką, prowadzone przez bardzo doświadczoną i miłą nauczycielkę, i lekcje gry na
wybranym instrumencie.
Organizujemy koncerty dające możliwość prezentacji na scenie w pięknych salach koncertowych Warszawy: Filharmonii Narodowej, na Zamku Królewskim, w Łazienkach Królewskich...
Organizujemy Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego dla dzieci
i młodzieży (www.konkurs-zarebski.eu) i Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Leopolda
Godowskiego „Młody Wirtuoz” (www.godowski-konkurs.eu). Bierzemy udział w projektach międzynarodowych w ramach współpracy zagranicznej w Belgii, Rosji, Portugalii...
Zapraszamy do naszej Szkoły!

Oto nasze adresy: Łomianki, ul. Warszawska 73 (Szkoła Podstawowa nr 1); Dąbrowa Leśna, ul. Partyzantów 31 (Szkoła Podstawowa nr 2)
www.szkolamuzycznalomianki.pl; www.konkurs-zarebski.eu; tel: 601 65 80 20; 603 789 154.
REKLAMA

Co w edukacji
PISZCZY?

JAK POMÓC NAUCZYĆ SIĘ UCZYĆ?
CZĘŚĆ 1

Minął pierwszy miesiąc szkoły i... część rodziców
już tęskni za tym czasem, gdy nie było odrabiania lekcji i nauki w domu. W polskim systemie
oświaty przeniesienie części edukacji do domu
jest ogólnie przyjęte.
Wpływa to bardzo na funkcjonowanie rodziny,
czasem staje się ogniskiem zapalnym, szczególnie wtedy, gdy dziecko nie ma zapału ani chęci do
pilnego przygotowywania się do lekcji. Czasem
wynika to z tego, że dziecko po prostu nie potrafi się uczyć. Badania pokazują, że większość z nas
najczęściej uczy się poprzez wielokrotne czytanie
tekstu, czytając go dotąd, aż zostanie zapamiętany.
Niestety jest to jeden z najmniej efektywnych sposobów uczenia się, zajmuje dużo czasu i łatwo zapomnieć przyswojone w ten sposób informacje. Co
robić w zamian? W potocznym myśleniu o uczeniu
się pokutuje kilka mitów, aby pomóc dziecku warto
więc wiedzieć, co o uczeniu się mówią aktualnie naukowcy badający jak działa nasz mózg.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

„Najpierw zjedz żabę” – zaczynamy od rzeczy trudnych i ważnych, najmniej lubianych. Później prostsze, mechanicznie wykonywane, lubiane.

PRZERWY

Pierwsza przerwa po dłuższym czasie, kolejne częściej. Na początku uczenia się przerwy krótsze, później dłuższe, jeśli materiał jest trudniejszy – robimy
więcej przerw. Można zastosować technikę Pomodoro – czyli uczenie się w cyklach 25 minutowych.
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Jest sporo apek, które „pilnują” czasu nauki i przerw, a w międzyczasie
blokują telefon. Może to być rozwiązanie bardzo pomocne i mobilizujące starsze dziecko.
Dlaczego ważne są przerwy? Ponieważ to, że po przerwie trzeba
wrócić myślą do tego, czego się
uczyliśmy, paradoksalnie pomaga w uczeniu się, ponieważ mózg
musi „przywołać” informację,
a więc w naturalny sposób utrwala
ją sobie. Ważne jest, aby w przerwach robić coś zupełnie innego,
dać odpocząć pamięci roboczej
mózgu, dać czas na „przetrawienie” informacji. Czyli: gimnastyka, prace plastyczne, sprzątanie,
chwila wyjścia na dwór, otworzenie okna i popatrzenie na zieleń.
To wszystko warto robić. Nie warto wykorzystywać tego czasu na
media społecznościowe, oglądanie filmów, granie w gry czy czytanie. Wtedy napływające nowe informacje mogą „wymazać” te
wcześniejsze, których się uczyliśmy.

PRZEPLATANIE, CZYLI PŁODOZMIAN

Planując uczenie się warto przeplatać przedmioty,
zagadnienia, różne formy pracy – pisemne i ustne.
Mózg lubi zmiany. Zainteresowany jest nowością,
ponieważ, jak twierdzi B. Carey w książce „Jak się

uczyć” mózg widząc coś, co nie pasuje do reszty
lub jest nie na swoim miejscu, ożywia się, podświadomość zaczyna dogłębniej przetwarzać
informacje, a wszystko po to, aby znaleźć odpowiedź na pytanie „skąd się to tutaj wzięło?”. Cdn…
Katarzyna Szczepkowska
Dyrektor ds. pedagogicznych
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja Szkoła

CO
SŁYCHAĆ
W ŁOMIANKOWSKICH SZKOŁACH
Uczniowie, nauczyciele oraz administracja placówek oświatowych na dobre wystartowali z rokiem szkolnym 2019-2020.
O krótką chatakterystykę, walory i perspektywy rozwoju zapytaliśmy dyrekcje wszystkich łomiankowskich szkół.
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Jesteśmy placówką skupiającą największą liczbę
uczniów w gminie (764). Posiadamy 35 oddziałów,
w tym 2 przedszkolne. W swoim planie zajęć, poza
dodatkowymi godzinami wyrównującymi szanse
edukacyjne oraz przygotowującymi do egzaminów,
mamy również ciekawą ofertę zajęć dodatkowych,
rozwijających zainteresowania dzieci, m.in. kółko szachowe, koło „żywego słowa”, chór oraz zróżnicowane
zajęcia sportowe. Mając na uwadze potrzeby rozwojowe najmłodszych przygotowaliśmy salę sensoryczną wyposażoną w niezbędne akcesoria. W przygotowaniu jest także ogródek zewnętrzny, zaprojektowany
pod kątem dzieci z zaburzeniami SI. W naszej placówce na wsparcie mogą liczyć również dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju oraz zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych.
Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach
Do szkoły uczęszcza w tym roku szkolnym 524 uczniów.
Dysponujemy bogatą bazą edukacyjną: nowoczesne
sale informatyczne, dwa laboratoria językowe, a od tego
roku także salę do integracji sensorycznej. We wszystkich klasach są zestawy multimedialne. W tym roku
szkolnym prowadzimy cztery innowacje pedagogiczne:
z jęz. angielskiego – „Master of English”, „Programowanie
i robotyka”, „Rozpisana Dąbrowa – sztuka kreatywnego
pisania i opowiadania”, „Kształtowanie kreatywności
twórczego rozwiązywania problemów – bajkoterapia
z elementami dramaterapii”. Planujemy również zorganizowanie gminnego konkursu pt. „Rozpisane Łomianki”.
Współpracujemy z lokalną fundacją KIM. W listopadzie
klasy dwujęzyczne wyjeżdżają do Londynu, regularnie
chodzą na przedstawienia w jęz. angielskim.
Obecnie nasza kadra przystąpiła do programu „Jak
przeciwdziałać agresji w szkole”. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowaliśmy automat ze
zdrową żywnością.
Ważnym wydarzeniem będzie nadanie szkole sztandaru w dn. 15 października.
W bieżącym roku pragniemy skupić swoje działania na
nobilitacji sylwetki Patrona szkoły, promocji dwujęzyczności oraz realizacji innych zaplanowanych zadań.
Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
Aktualnie w szkole jest 25 oddziałów, w zakres których wchodzi klasa sportowa oraz dwujęzyczna. To
właśnie u nas edukujemy 559 uczniów, którzy swoimi
wynikami świadczą o wysokim poziomie nauczania.
Rodzice są bardzo zadowoleni z poziomu edukacji ich
dzieci, ale również możliwości zapisania ich pociech
na dodatkowe zajęcia.
W bieżącym roku do zajęć pozalekcyjnych należą:
Sportowe Łomianki, Koszykówka dziewcząt, Łyżwiar-

stwo figurowe, Pływanie, Judo prowadzone przez
Pawła Nastulę, Szkoła Językowa Progress, Zajęcia ceramiczne dla dzieci, Cheerleading The Ones by Robert
Kochanek, Programowanie. Współpracują z nami
również kluby: Akademia Piłkarska KS Łomianki, UKS
V Łomianki oraz UKS Kusy Łomianki.
W minionym roku nasza szkoła przyznała ponad 110
stypendiów, to prawie dwa razy więcej w porównaniu
do roku 2017/2018. Poprawione zostały również wyniki w nauce, co można zauważyć we wzroście średniej ocen o 0,2 w szkole podstawowej i aż 0,6 w gimnazjum.
Przystąpiliśmy do programu partnerskiego: Szkoła
6.0. Jest to zachęta do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce
i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości nauczania. Rozpoczęliśmy również
programy stypendialne: lingwistyczny, artystyczny
i tutorski (rozwijający pasje, predyspozycje i zainteresowania).
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Dziekanowie Leśnym
W roku szkolnym 2019/2020 kadencję na stanowisku dyrektora rozpoczął Dawid Paweł Dziaduś,
z wykształcenia nauczyciel przedmiotowy, pedagog
szkolny, doradca zawodowy. Aktualnie w szkole podstawowej uczy się 420 uczniów, a w oddziale przedszkolnym mamy 24 osoby.
Celem na ten rok jest doposażenie części klas w pomoce dydaktyczne, które pozwolą nauczycielom
uatrakcyjniać prowadzenie lekcji.
Szkoła podejmie też wiele inicjatyw edukacyjno-społecznych. Zgodnie z koncepcją rozwoju, szkoła stopniowo zacznie pracować metodami (elementami)
oceniania kształtującego, nawiązując współpracę
z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 1 w Łomiankach, prekursorem oceniania kształtującego
w okolicy.
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha
ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim
W 14 oddziałach uczy się 293 uczniów. Sale lekcyjne są
wyposażone w rzutniki i tablice interaktywne. Do dyspozycji jest hala sportowa i dwa boiska: do siatkówki/
koszykówki i piłki nożnej. W otoczeniu szkoły znajduje
się piękny teren zielony oraz plac zabaw.
Głównym celem działalności szkoły jest wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Uczniowie
biorą udział w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich czy gminnych, zdobywając czołowe miejsca. Uczniowie od klasy szóstej uczą się drugiego języka obcego jako obowiązkowego. Organizowane są
zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne i koła zainteresowań. Klasom najstarszym zapewnia się dodatkowe
zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, dzięki którym uczniowie od wielu lat uzyskują
bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych.
W szkole działa Samorząd uczniowski. Placówka po-

siada certyfikat Szkoła Młodych Patriotów, należy do
Klubu Szkół Unicef, posiada certyfikat Szkoły Promującej Wolontariat, współpracuje z fundacją „Zdążyć
z Pomocą”. Promuje zdrowy styl życia i angażuje się
w działania ekologiczne.
Wychowankowie przygotowywani są do wyzwań
przyszłości. Absolwenci szkoły są ludźmi otwartymi,
empatycznymi i wrażliwymi; ludźmi, którzy potrafią
budować wartościowe relacje rodzinne i społeczne,
ludźmi, którzy są krytyczni i kreatywni, a wiedzę traktują jako podstawę do rozwoju dalszych umiejętności.
Szkoła Podstawowa
im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej
W szkole uczą się dzieci w oddziale przedszkolnym
oraz w klasie I i III. Zatrudnieni nauczyciele posiadają
wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Uczniowie objęci
są opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz logopedyczną. Prowadzone są zajęcia sportowe, plastyczne,
czytelnicze, ortograficzne. Do dyspozycji uczniów jest
świetlica. Oferta szkoły skierowana jest do uczniów
zdolnych oraz do uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Dzięki wsparciu nauczycieli oraz zaangażowaniu rodziców uczniowie biorą udział w licznych konkursach, niejednokrotnie odnosząc sukcesy.
Kadra pedagogiczna organizuje ciekawe wyjazdy do
kina, teatru, muzeów oraz lekcje w terenie. W trosce
o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów kontynuujemy
współpracę z instytucjami: Straż Miejska i Policja w Łomiankach, Straż Pożarna w Dziekanowie Polskim oraz
realizujemy zajęcia o charakterze profilaktycznym.
Szkoła w Sadowej jest przyjazna dzieciom, panuje tu
życzliwa, oparta na współpracy ze wszystkimi podmiotami atmosfera.
Publiczne Liceum Ogólnokształcące
im. Karola Wojtyły w Łomiankach
W bieżącym roku szkolnym utworzyliśmy dwie klasy
pierwsze; jedną po szkole podstawowej i jedną po
gimnazjum. Liczą odpowiednio 19 i 20 osób Do klasy
drugiej uczęszcza 19 uczniów, a klasa trzecia – maturalna – liczy 18 uczniów. 18 maja 2020 roku przypada
100-tna rocznica urodzin Karola Wojtyły – Patrona naszej szkoły. W związku z tym, w tym terminie planowany jest wyjazd do Rzymu. Zwieńczymy w ten sposób
realizowany od kilku lat projekt edukacyjno-wychowawczy LOLEK_100, w ramach którego młodzież odwiedzała miejsca związane z Patronem Szkoły. Rozpoczęty we wrześniu rok szkolny jest szczególny nie tylko
dla naszej szkoły. Po raz pierwszy od lat mamy w liceum absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej,
która rozpoczyna realizację programu przewidzianego na cztery lata nauki w liceum. Jest to wyzwanie zarówno dla naszych uczniów jak i nauczycieli.
Realizując misję dydaktyczną nie zapominamy o warstwie wychowawczej. Osoba, czyn, odpowiedzialność
– to ogniwa naszego programu wychowawczego,
które mają kształtować u naszych uczniów postawy
często zapomniane w dzisiejszym świecie.
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STUDIO GRAFICZNE

USŁUGI GRAFICZNE
STRONY WWW
DRUK CYFROWY
ULOTKI PLAKATY
BROSZURY WIZYTÓWKI
KUBKI I KOSZULKI
Z NADRUKIEM
BANERY
GRAWEROWANIE LASEROWE
e: nawias @ pracownia.net
t: 603 299 772
ZAPRASZAMY

na

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

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

REKLAMA

POL UB ŁOMIANKI www.f acebook .com/lomianki.inf o

11

tel. 608 259 760
REKLAMA

USŁUGI

NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI – pomoc w nauce, konwersacje, tel.
660-334-807

PRACA
Sprzątanie Łomianki, mycie okien i prace ogrodowe
– tel. 880-961-713
Praca na prasie mimośrodowej – tel. 501-095-867
Zaopiekuję się osobą starszą lub dzieckiem. Mam doświadczenie w kontaktach z chorymi na Alzheimera.
Tel. 662-269-242
Pracownia ARCH1 zatrudni absolwenta technikum architektonicznego budowlanego, tel.
503-307-455
Sprzątanie, prasowanie, mycie okien – 664-272-261
Szukam sprzątania domu – tel. 504-675-857

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
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. Iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja.
Tel. 789-262-387

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

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
tel. 603-210-677
Pokoje do wynajęcia – tel. 22 751-36-47
Wynajmę pokój – tel. 518-571-983
Do wynajęcia pokój z aneksem kuchennym. Łazienka, osobne wejście, centrum Łomianek, tel.
503-730-431
Wynajmę pokój w Łomiankach kobiecie – tel.
502-573-137
Wynajmę pokój – tel. 515-602-226
Wynajmę lokal o powierzchni 40 m2, ul. Waszawska
71a – tel. 505-455-532

REKLAMA

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

HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna, iniekcje – tel. 513-123-894
Naprawa RTV AGD, anteny TV i SAT – Andrzej
Wyszyński, 603-210-677
Mycie elewacji, dachu, kostki brukowej. Malowanie elewacji. Tarasy drewniane, stropy. Remonty,
podbitki dachowe – tel. 608-259-760
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
wod.-kan., C.O., serwis – tel. 502-625-400
PAPA TERMOZGRZEWALNA, konserwacja, naprawa, gwarancja – tel. 789-262-387
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 drewno, kompozyt, tel. 604-425-104
ŻYWICE, IZOLACJE, HYDROIZOLACJE, balkon, taras, fundamenty, piwnice, papa, docieplenia, mycie
i malowanie elewacji, tel. 513-123-894
LAKIERNIA MEBLOWA – tel. 501-102-104
KIEROWCA – zawiezie, przywiezie 24 h oraz inne,
tel. 796-985-983
USŁUGI KSIĘGOWE poprowadzę z zakresu
księgi przychodów i rozchodów, pełnej kięgowości z US deklaracje, tel. 608-340-877
USŁUGI OGRODNICZE, zakładanie trawników, nawodnienie, prace ogrodnicze, tel. 604-831-024
ANTENY TV-SAT montaż, ustawianie, naprawa, profesjonalnie i szybko. Tel. 883-997-800
MYCIE ELEWACJI, dachów, kostki, tarasów, usługi
podnośnikiem koszowym – tel. 501-782-240
OGRODNIK – pełny zakres – tel. 505-013-292
GARAŻE – żywiczne powierzchnie, trwałe i dekoracyjne. Gwarancja, tel. 789-262-387
GLAZURA, TERRAKOTA, REMONTY. Solidnie – tel.
602-670-035
CYKLINOWANIE/malowanie ścian – tel. 510867-696, 512-676-493
GLAZURA, TERRAKOTA. Solidnie – tel. 604-403-682
STOLARSTWO, obróbka drewna, renowacje mebli,
tel. 735-408-875

REKLAMA

LEKARZE

INNE
Tanio sprzedam stół kuchenny i 4 krzesła, materac
200x90x16, klatka dla królika duża i mała, kuweta
dla kota – tel. 660-282-818

PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168

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

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

TEL. 603 299 772
WWW.PRACOWNIA.NET

REKLAMA
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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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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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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%

