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PIĄTY BIEG SZTAFETOWY
W tym roku, obok zawodów dla dzieci i młodzieży oraz biegu sztafet
dwuosobowych, na szlakach Kampinoskiego Parku Narodowego
rywalizowali także chodziarze z kijkami.

Już tradycyjnie, w pierwszą sobotę października odbyła się w naszym mieście impreza sportowa
– „Sztafetowy Bieg w Łomiankach”, rozgrywany na
dystansie 2 razy 6 km. To już piąta edycja biegu,
którego pomysłodawcą i organizatorem jest
Łomiankowska Grupa Biegowa. Chociaż jest to
impreza o charakterze lokalnym, przyciąga również biegaczy z sąsiednich miejscowości, szczególnie ze Starych Babic, Izabelina czy Warszawy.
Jak co roku bieg wytyczony został malowniczymi ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego,
którego walorów nie trzeba nikomu specjalnie
przybliżać. Pogoda dopisała, więc bieganie po lesie tego dnia było czystą przyjemnością.
Na starcie stanęło w sumie 56 par. Nowością
w tym roku był Nordic Walking. Zgłosiło się i wystartowało 23 „kijkarzy”. Ci zawodnicy mieli do pokonania jedną pętlę o długości 6 km.
Wszystkich biegaczy i chodziarzy nagrodzono
medalami, a w pakiecie każdy otrzymał koszulkę
oraz bidon. Statuetki dla najlepszych przyznano
w czterech kategoriach: para żeńska, para męska,
para mieszana oraz nordic walking.
Najszybszą parą żeńską okazała się Agata Brzeska z Anetą Zaleską (Łomiankowska Grupa Biegowa) z czasem 1:02:08, najlepsi mężczyźni to
Łukasz Centkowski i Karol Frelik (LKS Osuchów)
– 00:43:26, a wśród par mieszanych najszybciej

pobiegli Anna Tuczyńska i Mikołaj Szelc (ORT
Łomianki) – 00:52:20.
Zanim wystartował bieg główny, na czterech
krótszych dystansach rywalizowały dzieci i młodzież. W sumie w biegach wzięło udział około 150
uczestników w wieku od 4 do 13 lat. Najmłodsi
mieli do przebiegnięcia 100 m, najstarsi kilometr.
Każdy młody zawodnik otrzymał na mecie pamiątkowy medal, a najlepsi w swoich kategoriach wiekowych zostali dodatkowo nagrodzeni pucharami.
Bieg Sztafetowy ma formułę pikniku rodzinnego, a jego celem, obok integracji i dobrej zabawy,
jest promowanie aktywnego spędzania wolnego
czasu. Biegają dzieci, biegają rodzice, płonie ognisko, można piec kiełbaski i rozgrzewać się pomarańczową, iście jesienną zupą dyniową.
Imprezę poprowadził niezawodny konferansjer
Mariusz Walczak (naprowadzeniu.pl), w wydawaniu pakietów i rozdawaniu medali pomogli wolontariusze z łomiankowskich szkół. Wydarzenie
współfinansowane zostało z budżetu Gminy Łomianki.
Następny bieg za rok, ale już dziś serdecznie
zapraszamy mieszkańców gminy Łomianki na to
lokalne wydarzenie.
/am
_______________________
WIĘCEJ ZDJĘĆ NA:
facebook.com/lomiankowskagrupabiegowa

Łomiankowska Grupa Biegowa zaprasza na
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Marszobieg Mikołajkowy
7 grudnia 2019, sobota, godz. 10.00
Dom Spotkań Sąsiedzkich,
Buraków, ul. Parkowa

Trasa ok. 3 km, pętla młocińska
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Zadanie współfinansowane
ze środków Gminy Łomianki

INFORMACJE oraz ZAPISY od 20 listopada na: www.BIEGWLOMIANKACH.pl
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CIASNO, CORAZ CIAŚNIEJ

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej zauważają
fakt, że autobusy, zwłaszcza w godzinach porannych, są przepełnione. Zdarzają się przypadki, że nie udaje się wsiąść i trzeba
poczekać na kolejny, luźniejszy kurs. O stanowisko w tej sprawie
poprosiliśmy prezesa Komunikacji Miejskiej Łomianki.

BEZPIECZNIEJ
NA ROLNICZEJ

Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na
ulicy Rolniczej przy ul. Paderewskiego było ważne zwłaszcza dla
najmłodszych mieszkańców Łomianek Dolnych, którzy codziennie
z niego korzystają idąc i wracając ze szkoły.
Niestety, sygnalizacja ta nie wpływa znacząco na zaprzestanie łamania przepisów, dotyczących ograniczenia prędkości na Rolniczej. Problem ten był już
od wielu lat niejednokrotnie sygnalizowany przez mieszkańców i rady okolicznych osiedli.
Jak informuje w mediach społecznościowych radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego Anna Bernatowicz-Sobiech: Na ostatniej Radzie Powiatu
24.10.2019 r. zostały przegłosowane zmiany w budżecie Powiatu na 2019 rok dotyczące Łomianek. [...] W związku z nagminnym przekraczaniem prędkości przez
kierowców jadących ul. Rolniczą – podjęto decyzję o wprowadzeniu nowego
urządzenia poprawiającego bezpieczeństwo ruchu. Będą to aktywne tablice informujące o prędkości pojazdów umieszczone m. in. w Kiełpinie na skrzyżowaniu ul. Rolniczej i ul. Cienistej. To rozwiązanie tymczasowe. [...] Na uruchomienie
świateł na ul. Rolniczej i ul. Cienistej przyjdzie jeszcze trochę poczekać.
/red.

Włączenie od 1 stycznia
2017 roku Łomianek do
I strefy biletowej Warszawy, a także stały wzrost
liczby mieszkańców naszej
gminy przyczyniają się do
wzrostu zainteresowania
mieszkańców komunikacją publiczną.
Spółka KMŁ została przewoźnikiem
realizującym zlecenia Zarządu
Transportu Miejskiego w Warszawie, który na mocy porozumienia
międzygminnego stał się organizatorem komunikacji publicznej na
naszym terenie. Najważniejszym
zadaniem organizatora jest zapewnienie połączenia pomiędzy
Łomiankami a Warszawą.
W ostatnim czasie zarówno do
zarządu KMŁ jak i do Ratusza docierają liczne sygnały od naszych
kierowców i pasażerów o narastającym zatłoczeniu autobusów

w godzinach szczytu. Zgłosiliśmy
ten problem do ZTM. Na roboczym
spotkaniu 7.11.2019 r. w siedzibie
KMŁ omówiona została bieżąca
sytuacja. ZTM prowadzi obecnie
badanie napełnień autobusów linii
150 i 750. Wyniki powinny być znane w najbliższych dniach. Wnioski
z badań i sposoby rozwiązania
problemu zatłoczonych autobusów
zostaną przedstawione władzom
samorządowym Łomianek, aby
zdobyć ich akceptację.
Bogdan Marcińczyk
Prezes KMŁ Sp. z o.o.

ZAPRASZAMY

W SPRAWIE

Dom Spotkań Sąsiedzkich, czyli świetlica miejska
na ulicy Parkowej w Burakowie już działa. I pomału staje się domem. Na ścianach wiszą obrazy
namalowane przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ktoś przyniósł kwiatki w doniczkach.

7 listopada odbyło się pierwsze
spotkanie niedawno powołanej
Komisji Dialogu Społecznego ds.
Smogu (KDS).
W ramach prac KDS powołane zostały
dwa zespoły robocze: Zespół Prawno-Legislacyjny oraz Zespół ds. Edukacji
i Mediów.
Członkowie KDS uzgodnili wstępny
plan działania. Priorytetem jest przygotowanie podstawowych aktów
prawnych, działania edukacyjne oraz
ewidencja źródeł zanieczyszczenia
powietrza na terenie naszej gminy.
Na spotkaniu poruszone zostały ponadto tematy dot. potrzeby instalacji
w pomieszczeniach szkolnych oczyszczaczy powietrza, a także zintensyfikowania informacji kierowanych do
mieszkańców w sprawie podejmowanych przez Urząd działań w zakresie
„walki” o czyste powietrze.
Do czasu uruchomienia dedykowanej
zakładki na stronie internetowej Urzędu Miasta z Komisją Dialogu Społecznego ds. Smogu można się kontaktować drogą mailową, pisząc na adres:
smoglomianki@gmail.com.
/red.

SMOGU

DO BURAKOWA
Jak tu przyjemnie i ładnie – mówią
mieszkańcy. Zaglądają z ciekawością przez duże okna nowoczesnego
budynku i coraz częściej przychodzą
na różne zajęcia i spotkania. Rano
gimnastykę mają seniorzy, wieczorem – osoby, które wracają z pracy.
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W soboty odbywają się warsztaty
malarskie UTW. Fundacja KiM prowadzi warsztaty, na przykład o tym, jak
założyć kompostownik albo jak zrobić budkę dla ptaków. Tutaj spotyka
się klub brydżowy i stowarzyszenie
„Młode Łomianki”. Inne organizacje

pozarządowe też są tu mile widziane.
Do dyspozycji mieszkańców są dwie
sale. Można tu usiąść, porozmawiać,
można napić się herbaty albo wymienić książkę, bo jest już biblioteczka sąsiedzka dla dzieci i dorosłych.
Pojawiają się kolejne inicjatywy i pomysły. Dom Spotkań Sąsiedzkich jest
właśnie takim miejscem, gdzie te pomysły można zrealizować. A jaki jest
Wasz pomysł? Zapraszamy do Burakowa. Zapraszamy do współpracy.
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Trudno powiedzieć, że w Łomiankach opadł już kurz po październikowych wyborach parlamentarnych.
Wybory do Sejmu i Senatu nie wzbudzały u nas takich emocji jak wybory samorządowe, więc jakoś szczególnie się
nie kurzyło. Warto jednak odnotować jak głosowaliśmy.
SEJM
W wyborach 2019 najciekawszy
był pojedynek PiS kontra komitety opozycyjne, a głównie Koalicja
Obywatelska. Okazało się, że Łomianki jako całość nie popierają
obecnej władzy. Na kandydatów
partii Jarosława Kaczyńskiego
głosowała 1/3 mieszkańców. Poparcie to od wyborów w 2015 r.
w zasadzie się nie zmieniło (2015
r. – 33,76%, 2019 r. – 33,33%). Bio-

rąc pod uwagę wielkość transferów
socjalnych i ogromne możliwości,
jakie daje sprawowanie władzy,
trudno to nazwać wygraną bitwą.
Raczej drogo opłaconym utrzymaniem przyczółków.
Interesujący jest fakt, że poparcie
dla partii politycznych nie rozkłada
się w Łomiankach równomiernie.
Poglądy mieszkańców poszczególnych osiedli i sołectw różnią się.
Niekiedy znacznie.

WYBORY PARLAMENTARNE - 13.10.2019
Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP- ŁOMIANKI
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

6009 - 38,01%

5270 - 33,33%

KOMITET WYBORCZY
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

2366 - 14,96%

KOMITET WYBORCZY
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
KOMITET WYBORCZY
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1032 - 6,53%

831 - 5,26%

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY

303 - 1,92%

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP - ŁOMIANKI
HIBNER Jolanta Emilia
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

ŻARYN Jan Krzysztof
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

9676 - 62,25%

5869 - 37,75%

FREKWENCJA – 78,31%

Liczba kart ważnych – 15 913
Liczba uprawnionych – 20 321

W Łomiankach było 13 obwodowych komisji wyborczych. PiS
wygrało z Koalicją Obywatelską
w pięciu. Z bardzo dużą przewagą
zwyciężyło w Łomiankach Starych
(409:271), z mniejszą w okręgach:
Buraków,
Trylogia/Powstańców,
Sadowa, Dziekanów Leśny. W jednej komisji (Osiedle Baczyńskiego/
Majowe/Prochownia) był remis.
W żadnej komisji PiS nie miało więcej głosów niż suma głosów trzech
komitetów opozycji (KO, SLD, PSL),
chociaż w Łomiankach Starych do
takiego rozstrzygnięcia zabrakło
tylko 12 głosów. Natomiast w sześciu komisjach trzy komitety opozycji zdobyły w sumie dwa razy
więcej głosów niż PiS
Wielką klęską PiS-u w pojedynku
z Koalicją Obywatelską zakończyły
się wyborcze potyczki w komisji
Łomianki Dolne/Łomianki Chopina (254:655), gdzie niewiele (29
głosów) zabrakło, by PiS przegrał
także z SLD i zajął trzecie miejsce.
Bardzo dużą przewagę dali Koalicji
Obywatelskiej wyborcy głosujący w komisjach: Dąbrowa Leśna,
Dąbrowa Zachodnia, Łomianki
Centralne/Pawłowo, Kiełpin. Minimalną (tylko 20 głosów) – w komisji Dziekanów Polski/Dziekanów
Bajkowy/Dziekanów Nowy/Kępa
Kiełpińska.
W porównaniu z wyborami
w 2015 r. znacznie wzrosło w Łomiankach poparcie dla PSL (2015 r.
– 1,47%, 2019 r. – 5,26) i partii lewicowych (2015 r.: komitet Lewica – 5,57%, partia Razem – 3,70%;
2019 r.: SLD – 14,96%).

BAJKOWO NA BAJKOWYM
W Dziekanowie Bajkowym przy tabliczkach informujących o nazwach ulic pojawiły się symbole nawiązujące
do postaci z bajek. Pomysłodawczynią takiego uatrakcyjnienia otoczenia była mieszkanka sołectwa Anna
Czabanowska. Koncepcja ta spotkała się z aprobatą
sąsiadów, a o jej realizację zabiegał ówcesny i obecny
radny z tego okręgu Macin Etienne.
Jak Wam się podoba ta nietypowa forma integracji
lokalnej społeczości?
/ red.

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

IAN
KI

SENAT – KLĘSKA JANA ŻARYNA
Jan Żaryn – kandydat PiS na senatora – nie zdołał wygrać w Łomiankach w żadnej komisji. Najlepszy wynik uzyskał w Łomiankach Starych,
gdzie zremisował z kandydatką
KO – Jolantą Hibner. W pozostałych
miejscach (także tych tradycyjnie
wspierających PiS), przegrał wyraźnie, a niekiedy wręcz dotkliwie (np.
Łomianki Dolne/Chopina – 300 : 995
głosów, Dąbrowa Leśna – 576:1071,
Dąbrowa Zachodnia – 444:911, Łomianki Centralne/Pawłowo 500:986,
Kiełpin – 380:737). Nie wiadomo,
jaki jest powód tak dotkliwej porażki kandydata PiS. Może zdecydował
zły dobór kandydata, a może raczej
niechęć (nawet wśród zwolenników
PiS) do ponownego oddania całej
władzy w ręce jednej partii?
REKORDOWA FREKWENCJA
Podkreślić trzeba rekordową
frekwencję. W gminie Łomianki
do urn wrzucono 15 811 ważnych
kart, czyli o prawie 3000 więcej niż
w 2015 r. W sumie przed urnami
stawiło się 78,31% uprawnionych
mieszkańców gminy. To najlepszy
wynik w Powiecie Warszawskim Zachodnim. Zabrakło trochę do rekordu Polski, który padł w Wilanowie
(85,24%), ale i tak uplasowaliśmy
się w ścisłej czołówce krajowej.
Wyniki wyborów w skali kraju
różniły się od wyników w Łomiankach, co z pewnością jednych cieszy, innych martwi, a jeszcze innym
jest to obojętne. Może za 4 lata
znów będą wybory?
Juliusz Wasilewski

Koncepcja logotypów ulic pojawiła się po raz
pierwszy w 2014 roku. Niestety, z uwagi na to, że
przez ostatnie 4 lata pozbawiani byliśmy środków
funduszu sołeckiego, życzenie nasze spełnić się mogło dopiero w tym roku. I dziś, mamy to! Jest Złota
Rybka i Koszałek Opałek, Dobra Wróżka i inne postaci
z bajek. Wykonawcą ślicznych, prawdziwie urokliwych logotypów obrazujących bajkowe ulice jest firma „Art-BRO Waldemar Fotek” z Łomianek. Dziękuję
pracownikom Urzędu Miejskiego w Łomiankach,
właścicielom firm „Manami” oraz „Kolorowe Pokoiki” za ufundowanie nagród w konkursie dla dzieci
– „Jaka to uliczka?”.
Tymczasem, fundusz sołecki na 2020 rok przyjęty! Inwestycja dotycząca sieci wodociągowej w toku! Stan
własności dróg regulowany!
Więcej na www.dziekanowbajkowy.pl.
Marcin ETIENNE
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RADOŚNIE I PATRIOTYCZNIE...
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się już w tygodniu poprzedzającym święto. W szkołach odbywały się
okolicznościowe akademie i wspólne śpiewania Hymnu.
11 listopada o godzinie 11.11 na ulicy 11 Listopada w Burakowie ponad 50 par tańczyło poloneza. Odsłonięto kamień-pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości w 1918 roku.
Tradycyjnie w kościele parafialnym w Łomiankach odbyła się uroczysta msza święta, po
czym smorządowcy i mieszkańcy w asyście

pocztów sztandarowych złożyli wieńce pod
pomnikiem ku czci 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Polski.
Po przemówieniach i oficjalnej części obchodów
harcerze zorganizowali przemarsz z kilkudziesięciometrową flagą do Centrum Kultury, gdzie
odbył się koncert chóru „Harfa”. Po koncercie
zuchy i harcerze zaprosili do wspólnego śpiewania piosenek i pieśni patriotycznych. Nie zabrakło atrakcji i warsztatów dla najmłodszych. Można
było się ogrzać przy ognisku, ciepłej harcerskiej
herbacie i pożywnej grochówce.
/red.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Więcej zdjęć na WWW.LOMIANKI.INFO oraz FACEBOOK.COM/LOMIANKI.INFO

WOŚP DLA DZIEKANOWA

CHÓRY W SIECI
Gdzie słyszysz śpiew – tam wchodź,
tam dobre serca mają
– napisał J.W. Goethe.

foto: Fundacja WOŚP

11 października w Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie
Leśnym miała miejsce niezwykła uroczystość przekazania aparatury medycznej od Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Jurek Owsiak osobiście przybył na to wydarzenie i oficjalnie przeciął wstęgę
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, gdzie stanęły sprzęty medyczne (nowoczesny tomograf komputerowy oraz stacjonarny aparat rentgenowski) podarowane przez WOŚP. Zostały one zakupione z pieniędzy zebranych podczas
27. Finału WOŚP. Łączna wartość darowizny wynosi 5 mln złotych. Posiadanie
tak profesjonalnego sprzętu z pewnością przyczyni się do efektywniejszego
leczenia, a tym samym do ratowania zdrowia i życia chorych dzieci.
28. Finał Wielkiej Oriestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 r.
Łomianki oczywiście też zagrają, bo... widać, że warto, bo... „Gramy do końca
Świata i jeden dzień dłużej!”.
www.facebook.com/WospLomianki/
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Piękny śpiew można było usłyszeć
w sobotni wieczór 12 października
w kościele parafialnym św. Marka
Ewangelisty na Dąbrowie.
Koncert zaczął się „Bogurodzicą”, a następnie wykonano inne dawne pieśni
o tematyce religijnej. Była uroczysta atmosfera. Do tego koncertu chóry z różnych parafii łomiankowskich oraz z Izabelina przygotowywały się przez kilka
tygodni. Czuć było radość ze wspólnego śpiewania w chórze, na głosy, ale
i radość ze spotkania w gronie osób,
które lubią muzykę i śpiew. Pierwsze
takie spotkanie odbyło się dwa lata

wcześniej. W tym roku zebrało się ponad sto osób, wśród nich na przykład
urzędniczka i student, przedsiębiorca
i nauczycielka, ludzie w różnym wieku
i z różnych części Łomianek.
Na pewno będą kolejne wspólne
wydarzenia, choćby warsztaty muzyczne organizowane w parafii św.
Małgorzaty już w grudniu. Mogą
wziąć w nich udział ludzie kochający
śpiew, a wykształcenie muzyczne nie
jest wymagane.
Cieszymy się, że w Łomiankach rozwija się muzyka, a chóry parafialne
prężnie działają i współpracują ze
sobą. Mamy nadzieję, że wyniknie
z tego dużo dobrego.
Agnieszka Szczurek
fot. Wojciech Szeląg

Masz w domu zabawki, którymi już się nie bawisz?
Chcesz kupić fajne zabawki w atrakcyjnej cenie?
Zapraszamy na...

DZIESIĄT Y ŁOMIANKOWSKI
B AZ A R
Z A B AW E K
U
Y WA N Y C H
24 listopada 2019, g.11-14, ICDS, WSTĘP WOLNY

ZAPISY DLA SPRZEDAWCÓW oraz ZASADY AKCJI
na: www.PracowniaLomianki.org

XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS MUZYCZNY
IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO
Od 4 do 9 grudnia b.r. w Łomiankach odbędzie
się XIX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im.
Juliusza Zarębskiego. Przesłuchania odbędą się
m.in. w Centrum Kultury w Łomiankach, a koncert laureatów w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie.
Eliminacje będą prowadzone w kilku sekcjach instrumentalnych: fortepian solo, duet fortepianowy,
kameralistyka fortepianowa i soliści, realizowane
w kilku kategoriach wiekowych: od najmłodszych do
12 lat do najstarszej grupy wiekowej do lat 25. Każdego roku do Konkursu zgłasza się około 150-200 wykonawców. Oprócz reprezentantów Polski, Łomianki gościły już przedstawicieli z Europy i Azji.
Przesłuchania w Centrum Kultury są otwarte dla publiczności, natomiast zaproszenia na Koncert Laureatów będzie można odbierać w siedzibie Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach, ul. Warszawska 73, pokój 135, tel.:
603-789-154. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Kultury i Edukacji im. Juliusza Zarębskiego. Konkurs jest współfinansowany ze środków Gminy Łomianki.

SPOTKANIE Z POLICJĄ
Dowiedz się, co robi Policja, aby zapewnić
bezpieczeństwo mieszkańcom.
Przedstaw swój pomysł, jak poprawić
bezpieczeństwo w swoim miejscu zamieszkania.

DEBATA O BEZPIECZEŃSTWIE
5 GRUDNIA, G. 18.00
CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH

CO, GDZIE, KIEDY?
15.11 g.21
16.11, g.20

POLECAMY!

– Koncert The Who is... rock&rollowy piątek – LEMON TREE
– Kabaret Ciach – sala widowiskowa
CENTRUM KULTURY
16.11, g.13 – Mecz I Ligi Koszykówki – SMS PZKosz
Łomianki vs. KKS Olsztyn – ICDS
17.11, g.15 – Akademia Odkrywcy im. Tony Halika – Jak zdobyć świat
aparatem fotograficznym – CENTRUM KULTURY
17.11, g.18 – Spotkanie z Anną Seniuk „Nietypowa
baba jestem” – CENTRUM KULTURY
17.11.
– Turniej Tańca – Małe Grand Prix
w Łomiankach – ICDS
19.11, g.18 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
– Barbara Demick „Światu nie mamy czego
zazdrościć” – BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łomiankach
21.11 g. 20 – Koncert Natalia Kukulska / akustycznie
– JAZZ CAFE
22.11 g. 20 – Koncert The Liverpool – taneczny
wieczór, w ramach Dni Dąbrowy
2019. The Beatles, The Rolling Stones,
Czerwone Gitary itp. – LEMON TREE
22.11, g.19 – Scena Zaułek – Lidia Stanisławska
– sala widowiskowa CENTRUM KULTURY
23.11, g.14 – Teatrzyk dla dzieci – Egzamin Sztukmistrza
– sala widowiskowa CENTRUM KULTURY
24.11, g.11-14 – Bazar Zabawek Używanych
– Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI – ICDS
24.11, g.19 – Domówka – komedia koncertowa
– Sonia Bohosiewicz – CENTRUM KULTURY
27,28.11, g.20 – Koncert Tribute to Komeda – Jagodziński
Trio, Wilczyńska, Miśkiewicz, Majewski
– JAZZ CAFE
29.11 g. 20 – SUZIA– laureatka takich festiwali jak FAMA,
YAPA, kompozytorka, autorka tekstów
Zuza Kłosińska – koncert LEMON TREE
29.11 g. 20 – Maciej Maleńczuk + rhythm section
– JAZZ CAFE
30.11, g.20 – Ukeje – Moje Boskie Buenos – sala
widowiskowa CENTRUM KULTURY
30.11-01.12 – Międzynarodowa Wystawa Kotów
Rasowych – ICDS
30.11, g.12 – Otwarcie lodowiska przy ICDS
2.12, g. 20 – Koncert Marek Dyjak – JAZZ CAFE
5.12, g. 20 – Randy Brecker & AMC Trio 5/12
– JAZZ CAFE
6.12, g. 20 – Koncert JemDżem – tribute to Dżem
– LEMON TREE
8.12, g.16-18 – Mikołajki na lodowisku, gry i zabawy,
dyskoteka z DJem – ICDS
8.12, g.10-17 – Kiermasz Świąteczny
– 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, 690 397 973

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

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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Co w edukacji
PISZCZY?

JAK
POMÓC
NAUCZYĆ
SIĘ
UCZYĆ?
CZĘŚĆ 2
NOTOWANIE

Ważną rolę w uczeniu się pełnią dobre, aktywne notatki. Łatwiej będzie się uczyć, gdy dziecko
zadba, aby informacje były dobrze zapisane. Zachęcajmy dziecko do wykorzystania kolorowych
flamastrów, rysunków, a nawet tworzenia mapy
myśli. Mapa myśli (Mind Mapping) – to szczególny sposób notowania mający zwiększać stopień
zapamiętywania oraz aktywować współpracę obu
półkul mózgowych. Sposób ten zwiększa efektywność uczenia się, a proces nauki i zapamiętywania
czyni prostszym, szybszym i przyjemniejszym. Do
tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich
haseł. W centralnej części mapy umieszcza się kolorowy rysunek/główne hasło. Od niego powinny
odchodzić grube linie z najważniejszymi słowami
kluczowymi w postaci wyrazów lub obrazów. Od
tych linii mogą odchodzić kolejne, cieńsze z mniej
ważnymi informacjami, a od nich jeszcze kolej-

ne. Mapy myśli nie mają żadnych ograniczeń pod
względem wielkości sporządzanych notatek. Wiele
przykładów map myśli można znaleźć w internecie.
Po co to wszystko? Gdy dziecko wkłada wysiłek,
aby w ciekawy sposób zanotować informacje, wyróżnić najważniejsze z nich, lepiej je dzięki temu
zapamiętuje i łatwiej mu następnie się nauczyć
– selekcjonując informacje.
Warto pamiętać, że dziecko może od razu nie polubić takiego sposobu tworzenia notatek. Jest to dla
niego nowa umiejętność. Nowa, a więc trudna. Na
początku warto tworzyć mapy myśli razem z dzieckiem, pomagając mu w ten sposób uczyć się do
klasówek czy powtarzać materiał.

POWTARZANIE

Powtarzanie materiału działa. Jest to od dawna
udowodnione. Nie chodzi jednak o mechaniczne
recytowanie treści, tzw. kucie. Niestety, mimo, że

najczęściej wybierany, ten sposób nauki jest najmniej efektywny i wymaga najwięcej czasu.
Kluczem do uczenia się jest zrozumienie materiału. Jak to sprawdzić? Gdy pomagasz się uczyć proś
dziecko np. o to, aby dane zagadnienie wytłumaczyło własnymi słowami, aby powiedziało, które
pojęcia są dla niego najważniejsze i uzasadniło
dlaczego.
Powtarzanie materiału na różne sposoby np. tworząc mapy myśli, zadając pytania, robiąc sobie
mini testy, wypisując najważniejsze zagadnienia
– bardzo pomaga w zapamiętywaniu. Sam proces sprawdzenia, czy to co wykonaliśmy jest poprawne, także pomaga w uczeniu się, bo mózg
koncentruje się na różnicach. Przy powtarzaniu
ważny jest nie tylko sposób, który powinien być
jak najbardziej różnorodny, ale również czas, czyli
harmonogram powtórek. Krzywa Ebbinghausa
pokazuje tempo zapominania materiału, którego się uczymy. Po zakończeniu nauki następuje
szybki spadek ilości zapamiętanych informacji, po
pierwszej godzinie zapominamy już ponad połowę treści. Jak temu przeciwdziałać? Dowiedzą się
Państwo w kolejnym artykule.
Katarzyna Szczepkowska
Dyrektor ds. pedagogicznych
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja Szkoła

„DOPÓKI WALCZYSZ, JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ”
15 października 2019 r. w obecności Burmistrz Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak i wielu
znakomitych gości, rodziców, uczniów i nauczycieli odbyła się uroczystość nadania sztandaru
Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach.
Na początku uroczytości wprowadzono poczty sztandarowe i odśpiewano Hymn Państwowy. Dyrektor
szkoły Małgorzata Pelczarska podkreśliła podniosłość
chwili oraz przypomniała najważniejsze wartości jakimi kierowała się w życiu patronka szkoły Irena Szewiń-

ska. Po poświęceniu przez proboszcza Parafii św. Marka Ewangelisty ks. Andrzeja Kostrzębskiego, sztandar
został przekazany uczniom, którzy przyrzekli otoczyć
go czcią i strzec jego honoru. Po tej części ceremonii
odbyło się pierwsze ślubowanie uczniów.
Sztandar ma kształt
kwadratu. Awers jest
czerwony. Na tym tle
umieszczone jest godło państwowe oraz
słowa św. Augustyna
– „DOPÓKI WALCZYSZ,
JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ”.
Na rewersie koloru
niebieskiego znajduje

się nazwa szkoły, imię i nazwisko patrona, sylwetka
Ireny Szewińskiej uchwycona w momencie zwycięstwa oraz laur – symbol zwycięstwa.
W części artystycznej wykorzystano fragmenty biografii patronki szkoły „Prześcignąć swój czas. Kariera Ireny
Szewińskiej od kulis” autorstwa Macieja Petruczenko
i Janusza Szewińskiego. Na scenie wystąpili uczniowie
oraz zespół „Ticzersi”.
na podstawie www.sp2.edulomianki.pl

Podaruj bliskim

wyjątkowy prezent!

Oryginalny kalendarz z Twoimi zdjęciami
Galeria gotowych pomysłów różne formaty, kolory, wzory
Twoje indywidualne daty urodziny, imieniny, rocznice
1. Wybierz wzór, format, kolorystykę
2. Prześlij swoje zdjęcia i daty, które chcesz wyróżnić
3. Zaakceptuj projekt
4. Czekaj na swój niepowtarzalny kalendarz

> > ZAPYTAJ O KALENDARZE DLA FIRM
POMYŚL O PREZENTACH ŚWIĄTECZNYCH JUŻ DZIŚ!

www.pracownia.net

tel. 605 599 603

DOSTAWA GRATIS NA TERENIE ŁOMIANEK

REKLAMA
REKLAMA

POL UB ŁOMIANKI www.f acebook .com/lomianki.inf o
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TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NUMER: 880 330 264
19 listopada Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
uruchomi telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
Numer telefonu 880 330 264 będzie dostępny dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy w każdą środę i czwartek
od 12.00 do 15.00 oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00-18.00.
W przypadku nieobecności osoby dyżurującej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zastrzega sobie prawo do wyłączenia telefonu danego dnia, po wcześniejszej informacji.

ZNICZODZIELNIA NA STAŁE
Przed 1 listopada przy cmentarzu w Kiełpinie uruchomiono
„zniczodzielnię”, czyli miejsce, w którym można zostawić lub
z którego można pobrać znicze,
oprawki do zniczy do wtórnego
wykorzystania.

REKLAMA

Jak informuje OPS Łomianki: Pomysł
„zniczodzielni” sprawdził się. Dziękujemy naszym mieszkańcom za utrzymanie porządku i przestrzeganie zasad
współżycia społecznego. Razem z władzami Łomianek podjęliśmy decyzję
o pozostawieniu „zniczodzielni” na
cmentarzu komunalnym w Kiełpinie.
Zapraszamy do korzystania aktywnie,
nie tylko w postaci zostawiania zniczy,
ale także ich zabierania.
/ red.
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DUCHNA DROGA

Są miejsca w Puszczy Kampinoskiej, o których mówi się „nawiedzone”.

Co się o niej mówi?
Legenda głosi, że przy tej drodze straszy. Podczas
II Wojny Światowej na tym obszarze prowadzone
były walki partyzanckie. Historia mówi, że w 1944 r.
żandarmeria niemiecka dokonała w lesie mordu na
żołnierzach AK, pojawiają się też informacje o zamordowanych zakonnicach. Po wojnie w tym fragmencie lasu okoliczni mieszkańcy zaczęli obserwować niewytłumaczalne zjawiska, stąd też wzięła się
osobliwa nazwa biegnącej przez niego drogi.
W nocy ponoć można dostrzec migoczące światełka. Czuć niezidentyfikowane zapachy. Sprzęt
elektroniczny ulega zniszczeniu lub poważnym
zakłóceniom. W krótkofalówkach słychać dziwne, przerażające dźwięki. Widywany jest ułan na
koniu lub widmowa kobieta z bezgłowym psem,
a także maszerujący żołnierze czy duchy zamordowanych zakonnic.
Dodatkowo niektóre drzewa rosnące przy tej drodze mają dziwne, powyginane kształty lub rosną

poziomo, co ma wskazywać na działania w tym
miejscu sił paranormalnych.
Jak ją znaleźć?
Duchna Droga jest drogą pożarową oznaczoną
numerem 49. Oznaczenia drogi wymalowane są
farbą na pniach drzew. Można do niej dojść m.in.
od parkingu przy Zakładzie dla Niewidomych
w Laskach, idąc około kilometra w stronę wsi
Sieraków drogą gruntową nazwaną Drogą Łączniczek AK Grupy „Kampinos”. Kwatera łączniczek
mieściła się w Zakładzie i tą właśnie drogą „kursowały” one z Lasek do obozu partyzanckiego
w Wierszach. Stąd taka nazwa. Na końcu tej drogi, w Sierakowie, znajduje się pomnik upamiętniający wspomnianych wcześniej żołnierzy AK.
Odwiedzana za dnia Duchna Droga jest trasą malowniczą, choć jednocześnie cakiem zwyczajną,
jakich wiele w tej części puszczy. Prosta i wygodna do spacerowania. Faktycznie
przy tej ścieżce – ale nie tylko
tam, bo także w całej okolicy –
napotkać można sosny o dziwnie
powyginanych konarach i trochę
dramatycznym wyglądzie, który
może nieco przerażać, zwłaszcza
w nocy.
Ale czy tam naprawdę straszy?
Mój popołudniowy spacer z rodziną przebiegł bez zakłóceń. Nie
wysiadły nam telefony komór-

kowe, nie spotkaliśmy jeźdźca bez głowy, za to
mijaliśmy wielu spacerowiczów, wyglądających
na mniej zaaferowanych spacerem tą trasą niż my.
Może następnym razem wybiorę się tam po zmroku, bo jednak kusi, by sprawdzić jak z tą legendą
naprawdę jest.
/am

STRAŻNICY CZYSTEJ OKOLICY

W sobotę 9 listopada odbyła się już po raz 4 akcja sprzątania rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie.

Organizatorami przedsięwzięcia są tradycyjnie: stowarzyszenie Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju
Łomianek oraz Agnieszka Gawron-Smater. Jak na późną
jesień pogoda sprzyjała wydarzeniu. Przyszło wiele osób
zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska
w naszej gminie. Były to osoby w bardzo różnym wieku.
Pokazuje to jak tego rodzaju aktywności są potrzebne,
nie tylko rezerwatowi ale również nam, mieszkańcom.
Wszystkie zebrane śmieci spakowano do worków i wyniesiono poza granicę rezerwatu. Dołożono wszelkich
starań, by uniknąć konieczności wjazdu pojazdów samochodowych na jego teren. W efekcie kilkugodzinnego

sprzątania, podobnie jak w poprzednich akcjach, zebrano
ponad 7 m3 śmieci. Były to głównie opakowania po produktach spożywczych i różnego typu napojach, odpady
budowlane oraz wielkogabarytowe (samochodowe fotele, zderzaki, opony). Uczestnikom akcji udało się zajrzeć
w miejsca niedostępne latem ze względu na porastającą
je bujną roślinność oraz okres lęgowy wielu gatunków ptaków zamieszkujących rezerwat.
Sprzątanie rezerwatu Jezioro Kiełpińskie mogło się odbyć
dzięki specjalnej zgodzie na uchylenie rygorów obowiązujących na jego terenie, wydanej przez Generalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska.

fot. Tomasz Sienicki

11

REKLAMA
REKLAMA

12

Miesięcznik ŁOMIANKI.INFO / Redakcja: Maciek Moraczewski. Kontakt z redakcją: tel. 603 299 772, redakcja@lomianki.info
Reklama: reklama@lomianki.info, tel. 603 299 772 Wydawca: M2Media, Łomianki, ul. Szkolna 32, Nakład: 7000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia.
Za treść reklam, artykułów sponsorowanych, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

REKLAMA

REKLAMA

STUDIO GRAFICZNE

USŁUGI GRAFICZNE
STRONY WWW
DRUK CYFROWY
ULOTKI PLAKATY
BROSZURY WIZYTÓWKI
KUBKI I KOSZULKI
Z NADRUKIEM
BANERY
GRAWEROWANIE LASEROWE

REKLAMA

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

REKLAMA

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

POL UB ŁOMIANKI www.f acebook .com/lomianki.inf o
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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
ANGIELSKI – egzamin ósmoklasisty, YLE, PET,
KET, dojazd. Tel. 500-191-492
Język NIEMIECKI, każdy poziom. Korepetycje, konwersacje. Dzieci, młodzież, dorośli. Możliwość dojazdu. Beata Daukszewicz – tel. 501-898-210

PRACA

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
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
Pokój + łaziena do wynajęcia w Łomiankach
Centralnych dla kobiety lub studentki – tel.
600-679-391
Pokoje do wynajęcia – tel. 22 751-36-47
Wynajmę pokój – tel. 518-571-983
Wynajmę lokal o powierzchni 40 m2, ul. Waszawska
71a – tel. 505-455-532
Pokoje "LUX" do wynajęcia – tel. 22 751-36-47
Lokal do wynajęcia, 20 m2 Łomianki, ul. Wiślana 5, koło Biedronki
Wynajmę pokój – tel. 606-338-524
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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
NEUROLOG, INTERNISTA, ORTOPEDA, MEDYCYNA
PRACY, ul. Wiślana 5 przy bazarku, tel. 500-530-921

ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
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
Wycinka drzew, pielęgnacja żywopłotów,
wywóz gałęzi – tel. 515-146-480
TARASY drewno, kompozyt, tel. 604-425-104
LAKIERNIA MEBLOWA – tel. 501-102-104
ŻYWICE, IZOLACJE, HYDROIZOLACJE, balkon, taras, fundamenty, piwnice, papa, docieplenia, mycie
i malowanie elewacji, tel. 513-123-894
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
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
GLAZURA, TERRAKOTA. Solidnie – tel. 604-403-682
STOLARSTWO, obróbka drewna, renowacje mebli,
tel. 735-408-875
Ocieplenie domów, gipsowanie, malowanie,
glazura, terakota, elektryka, płyty karton-gips. Tel. 503-155-750
KIEROWCA – zawiezie, przywiezie 24 h oraz inne,
tel. 796-985-983
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LEKARZE

Sprzątanie Łomianki, mycie okien i prace ogrodowe
– tel. 880-961-713
Sprzątanie, mycie okien, prasowanie – 664-272-261
Zatrudnię opiekunkę oraz pielęgniarkę do Domu
Opieki w Łomiankach, tel. 502-225-133
Sprzątanie, prasowanie, mycie okien – 788-524-476

INNE
Jasełka. Sylwester. Karnawał. Wyprzedaż strojów
dla dzieci i dorosłych. Tel. 692-965-177

UWAGA! ZMIANA MIEJSCA!
NOWY PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
MARUDA CAFE, ul. Warszawska 138 (przy Bołtucia)
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
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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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KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli

REKLAMA
REKLAMA

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%

