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Tu możesz sprzedać swoje stare zabawki, by zrobić w domu miejsce na nowe.
Tu kupisz używane zabawki, które są ciągle w dobrym stanie, po okazyjnej cenie.
To właśnie tu zabawki zyskują drugie życie i odnajdują nowych właścicieli.
Bazar Zabawek Używanych, bo
o nim mowa, to cykliczna impreza,
której ideą przewodnią jest przedłużanie życia rzeczom, by zamiast trafić na śmietnik, nadal służyły komuś
i dalej cieszyły. Wpisuje się to idealnie w obecny trend zero waste,
w którym chodzi m.in. o ograniczanie kupowania nowych produktów.
Do udziału w Bazarze angażuje
się dzieci, by zyskały świadomość,

że rzeczy mają wartość, że dobrze
jest o nie dbać, a przy okazji sprzedaży swoich zabawek, by uczyły się
zasad przedsiębiorczości. To dzieci
decydują z jakimi zabawkami już są
gotowe się rozstać i same, przy pomocy rodziców, je sprzedają. Przez
mikrofon mają szansę zareklamować swoje stoisko, ogłosić promocje
i rabaty. Młodzi sprzedawcy chętnie
korzystają z tej możliwości, przeła-

mując tremę, często nieszablonowo
i z dużym humorem podchodząc do
tego zadania.
Lalki, misie, samochodziki, klocki,
gry, dziecięce akcesoria, książki i wiele innych rzeczy zmienia właścicieli,
a te, których nie udało się sprzedać,
być może wzbudzą większe zainteresowanie następnym razem.
Żeby było zabawniej i bardziej
„dzieciowo” na Bazarze co do zasady
nie używa się w transakcjach prawdziwych pieniędzy, tylko zabawnej
waluty zastępczej – Norrisów.
Inicjatorem i organizatorem Bazaru Zabawek Używanych jest Stowarzyszenie Pracownia Łomianki,
którego misją jest organizowanie
wydarzeń integrujących lokalną
społeczność.

W tym roku Bazar obchodził mały
jubileusz – tegoroczna impreza była
już 10. z cyklu. Każdy z dziesięciu Bazarów organizowanych przez Pracownię Łomianki od 9 lat cieszył się dużym zainteresowaniem. Przydziały na
stoiska zawsze rozchodzą się błyskawicznie, tworzą się listy rezerwowe.
Nie inaczej było w tym roku. Zabawki
można było zakupić na ponad 160
stoiskach. W przedostatnią listopadową niedzielę w sali gimnastycznej
ICDS było bardzo kolorowo i gwarno.
Pomysł na organizację Bazarów
został podpatrzony w mieście Nexo
na wyspie Bornholm. Przeniesiony
na grunt łomiankowski, stał się inspiracją dla innych. Został podchwycony
i z powodzeniem realizowany np. na
warszawskiej Białęce.
/am

Więcej zdjęć na www.LOMIANKI.INFO
oraz www.PracowniaLomianki.org
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PIERWSZY ROK ZA BURMISTRZ I RADNYMI

Rok temu w wyniku wyborów zmieniła się znacząca część Rady Miejskiej oraz wybraliśmy nową Burmistrz Łomianek. Co się udało? Co się nie udało? Jak
wygląda współpraca Rady Miejskiej z Burmistrz Łomianek? – zapytaliśmy burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak oraz przedstawicieli wszystkich komitetów, które weszły do rady: Adama Salwowskiego, Marię Pszczółkowską, Marię Zalewską, Agnieszkę Gawron-Smater, Grzegorza Bryka, Marcina Etienne,
Michała Naftyńskiego i Piotra Bartoszewskiego. Otrzymane podsumowania publikujemy poniżej.
MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Brmistrz Łomianek
Pierwszy rok to zbyt krótko, by pochwalić się spektakularnymi sukcesami na miarę kadencji czy dwóch.
Niemniej wystarczył, by wyznaczyć kierunek zmian,
który wskazywaliśmy w trakcie kampanii wyborczej.
Przede wszystkim udało się wprowadzić zasadę
wzajemnego szacunku. Szanujemy i traktujemy
z jednakową uwagą i troską każdego mieszkańca
gminy. Nie dzielimy mieszkańców na tych, którym
się należy, i tych, których powinno się wykluczyć.
Rozmawiamy z mieszkańcami o trudnych sprawach, nie ukrywamy tematów bulwersujących,
niepokojących. Podejmujemy decyzje zgodne z prawem, w oparciu o merytoryczne przesłanki, dokumenty, za każdym razem biorąc pod uwagę dobro
większości, nie jednostek. To czasem powoduje niezadowolenie ze strony tych, których decyzja nie do
końca satysfakcjonuje i woleliby taką, która dla nich
samych byłaby korzystniejsza. Liczę się z tym, jednak już w kampanii obiecałam, że będę pracowała
dla wszystkich mieszkańców, nie wybranych – dlatego jest to niezmienny element mojej pracy i nigdy
się z niego nie wycofam.
Jeśli chodzi o zrealizowane projekty – udało się sporo, przede wszystkim w zakresie udziału mieszkańców w decydowaniu o gminie czy bezpieczeństwa
mieszkańców. O samych inwestycjach informujemy
na bieżąco w naszych serwisach: www.lomianki.pl
i oficjalnych profilach facebook: Urząd Miejski w Łomiankach i Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak.
Cały czas pracujemy nad jak najszybszym zrealizowaniem obietnicy wyborczej – szybszy dojazd do
Warszawy. Odbyliśmy w tej sprawie dziesiątki spotkań i w końcu razem z Prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim powołaliśmy zespół roboczy, który
rozpoczął prace.
ADAM SALWOWSKI
Przewodniczący Rady Miejskiej
W Radzie Miejskiej obecnej kadencji nastąpiła zmiana pokoleniowa.
Większość Rady stanowią osoby
przed pięćdziesiątym rokiem życia
oraz radni, którzy pełnią swój mandat po raz pierwszy, w związku z czym potrzebują więcej czasu na
wdrożenie w specyfikę funkcjonowania samorządu.
Jeśli chodzi o podsumowanie pierwszego roku działań Burmistrza Łomianek, Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak, nie do mnie tylko do mieszkańców należy
ocena jej pracy. Ja w tym roku znaczących sukcesów
nie odnotowałem.
Największym wyzwaniem był problem odbioru odpadów, z którym Burmistrz Łomianek sobie nie poradziła. Podpisane porozumienie, umowy z firmą na
odbiór śmieci, a następnie podniesienie o ok. 200%
opłat, w mojej ocenie było zbyt pochopne. Moim zdaniem powinien zostać powołany Zakład Budżetowy
Miasta, który zająłby się tym problemem. Brak jest
znaczących działań w sprawie budowy nowych lub
rozbudowy istniejących szkół podstawowych. Uważam, że powinna zostać rozpoczęta budowa nowych
dwóch szkół podstawowych – w Sadowej i Kiełpinie.
Między Radą Miejską a Burmistrzem pojawiają się
różnice w podejściu do rozwiązań problemowych,
ale staramy się wypracowywać jak najlepsze rozwiązania dla mieszkańców i miasta.
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MARIA PSZCZÓŁKOWSKA
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Pierwszy rok funkcjonowania Rady
Miejskiej był bardzo trudny. W skład
nowej rady weszło wiele osób, które
wcześniej nie działały w środowisku samorządowym.
Podejmowanie uchwał i przyjmowanie wniosków
w sprawie nowych projektów uchwał, które nie mają
szans na realizację staje się normą. Jako osoba z prawie trzydziestoletnim doświadczeniem pracy w samorządzie patrzę na to ze smutkiem.
Od początku kadencji rada boryka się z problemem
wywozu odpadów, który został zignorowany na koniec kadencji przez poprzednie władze, burmistrza
i radę miejską. Dodatkowo obciążeniem jest mało
koincydencyjne stanowisko obecnej Pani Burmistrz,
która nie czuje potrzeby współpracy z radnymi.
Idą święta Bożego Narodzenia i jest nadzieja na
zdrowe spojrzenie i zrozumienie, jak ważnym w samorządzie jest dobrze rozumiana współpraca organu stanowiącego (Rada) z organem wykonawczym
(Burmistrz). Tego ciepłego, wzajemnego szacunku
życzę w Państwa domach i Radzie Miejskiej w Łomiankach.
AGNIESZKA GAWRON-SMATER
Radna Rady Miejskiej
Pierwszy rok pełnienia funkcji w Radzie Miasta traktuję jako intensywny
i wartościowy czas, który pozwolił
mi zweryfikować wiele zamierzeń
z realnymi możliwościami i sposobem ich realizacji.
Dotyczy to nie tylko współpracy z Urzędem, ale także
budowania płaszczyzny porozumienia pomiędzy samymi Radnymi.
Przyjęty przez Urząd kierunek, oparty na otwartości
wobec mieszkańców i ich potrzeb, postrzegam pozytywnie jako korzystną i długo oczekiwaną zmianę
w naszej Gminie.
Po pierwszym roku trudno mówić o sukcesach, na
pewno jeszcze wiele kwestii na linii Urząd-Rada wymaga dopracowania. Z nadzieją przyjmuję otwartość i podjęcie konkretnych działań Burmistrz w wielu
trudnych tematach, m.in. rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej. Inwestycji, która wymaga czasu, konsekwencji w działaniu i szerokiej współpracy. Czego na
kolejny rok życzę Burmistrz i Radzie Miasta.
PIOTR BARTOSZEWSKI
Radny Rady Miejskiej
Rok 2019 to pierwszy rok od kilku
lat, w którym nie zrobiono nic dobrego dla mieszkańców. Drastycznie (3 krotnie) podniesiono opłaty
za śmieci nie szukając alternatyw. Nie zrobiono nic
w sprawie poprawy dojazdu do Warszawy. Budżet
2019 (186 mln) w 157 mln przeznaczono na cele
bieżące, a jedynie 15% na inwestycje. Nie wykonano
żadnej inwestycji rozwojowej, a te które wykonano to
w 90% takie, w których procedurę inwestycyjną przeprowadzono w poprzedniej kadencji, m.in.: zakup
autobusów elektrycznych, remont ulic: Malarskiej,
Powstańców Warszawy, Klonowej, Żołnierzy Narwiku. Projekt budżetu 2020 niepokoi rosnącymi wydatkami na kwotę 206 mln, przy zwiększeniu zadłużenia
o 22 mln w formie obligacji, na co Rada Miejska nie
powinna pozwolić. Do tego wszystkiego dochodzi
brak sensownego pomysłu na zarządzanie Gminą,

odnosi się wrażenie, że Łomianki nie są zarządzane
wcale, a pieniądze są wydawane siłą rozpędu. Według mnie był to rok zmarnowany.
GRZEGORZ BRYK
Radny Rady Miejskiej
Pierwszy rok samorządu miejskiego Łomianek VIII kadencji radni
Komitetu Prawa i Sprawiedliwości
uznają za bardzo mało efektywny,
gdyż istnieje duży dysonans między długotrwałymi
dyskusjami a realizacją rzeczywistych problemów
mieszkańców naszej gminy. Wykonanie zadań
i większość inwestycji wynikały z planu budżetu
uchwalonego przez radnych poprzedniej kadencji.
Największym fiaskiem obecnych władz Łomianek
jest drastyczna podwyżka opłat za odbiór odpadów.
Współpraca radnych Prawa i Sprawiedliwości z Panią Burmistrz Małgorzatą Żebrowską-Piotrak ciągle
pozostaje na etapie prób wzajemnego zrozumienia.
MARCIN ETIENNE
Radny Rady Miejskiej
Udało się? Szanowny Panie Redaktorze, w życiu nic ludziom się nie
„udaje”. Wszystko wynika z czegoś.
Nigdy nie jest dziełem przypadku.
„Udało się” sugeruje przypadkowość. Za wszystkim
stoją jednak ludzie i za wszystkim stoją miesiące, czasem lata, ciężkiej pracy.
Czym zatem możemy się pochwalić? Rozpoczęto prace związane z budową szkoły w Sadowej. Wdrożono
system informatyczny „e-sesja” do obsługi posiedzeń
sesji RM, który umożliwia m.in. transmisję obrad sesji
on-line. Utrzymano wysoki poziom oferty Centrum
Kultury. Prężnie działał również Ośrodek Pomocy
Społecznej.
Urząd nie ustrzegł się jednak błędów i zaniechań.
Zawiodła polityka informacyjna. Burmistrz nie czuła
również potrzeby współpracy z radnymi. Nie opublikowano wyników audytu. W efekcie nie dokonano
rzetelnego bilansu otwarcia. Drastycznie ograniczono wydatki inwestycyjne. Nie zrobiono NIC w obszarze utrzymania i modernizacji wałów przeciwpowodziowych. Po drastycznych podwyżkach opłat za
gospodarowanie odpadami, nie wdrożono obiecanej
alternatywnej metody naliczania opłat. Zaproponowana formuła Mini Budżetu Obywatelskiego uszczupliła środki rad sołeckich.
MICHAŁ NAFTYŃSKI
Radny Rady Miejskiej
Pierwszy rok kadencji nowej władzy
samorządowej upłynął moim zdaniem na docieraniu się stron. Kurz
bitewny opadł i na nowo organizowały się struktury samorządowe. Urząd zorientował
się, że rządzenie nie jest takie łatwe, nawet gdy ma się
sprzyjającą radę, a radni, że gąszcz przepisów często
przeszkadza w zrobieniu czegokolwiek dla miasta.
Część energii zmarnotrawiliśmy na rozliczanie działań poprzedniej ekipy. Cieszy, że to już chyba za nami
i możemy koncentrować się na przyszłości. Gorącą
sprawą był i nadal jest temat śmieciowy, choć samorząd w zasadzie „świeci oczami” za ustawodawcę
i zbiera baty od mieszkańców. Na następne 4 lata
życzę wszystkim więcej odwagi, lepszej komunikacji
i patrzenia na problemy gminy szerzej, niż przebiegają granice własnego okręgu wyborczego.

TERAPEUTYCZNE KOMENTARZE
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Jednym z ulubionych zajęć użytkowników łomiankowskich mediów społecznościowych jest wrzucanie do
internetu zdjęć źle zaparkowanych samochodów, a następnie wyżywanie się na ich kierowcach. Fotki takie
wzbudzają ogromne emocje. Szczególnie w dwóch przypadkach.
Pierwszy to „obca” rejestracja, bo
wiadomo przecież, że kierowcy z rejestracją zaczynającą się na WZ nigdy w życiu nie zaparkowaliby bliżej
niż przepisowe 10 m od skrzyżowania, a na parkingu pod Auchan nie
zostawiliby samochodu stojącego
jednym kołem na linii oddzielającej miejsce parkingowe. Tak mogą
zachowywać się na naszym terytorium tylko przyjezdni.

Największą falę oburzenia lub
prześmiewczych komentarzy wzbudzają zdjęcia źle zaparkowanych
samochodów z rejestracją WND.
Można przypuszczać, że są osoby,
które specjalnie jeżdżą po okolicznych ulicach i parkingach, wypatrując możliwości zrobienia zdjęcia źle
zaparkowanego samochodu zarejestrowanego w Nowym Dworze Mazowieckim i opatrzenia go później
komentarzem typu:
„WND, czyli Warszawa Nadal Daleko”.
Ktoś mógłby zapytać,
czy mieszkańcy Warszawy robią zdjęcia
źle zaparkowanym
samochodom z rejestracją zaczynającą
się od WZ i złośliwie
komentują miejsce

zamieszkania kierowcy? Odpowiedź
brzmi: nie ma takiej możliwości, bo
samochody z taką rejestracją cieszą się tam wielkim poważaniem,
a w dodatku zawsze są zaparkowane wzorowo.
Druga grupa samochodów, których właściciele mogą liczyć na fotki
i bardzo emocjonalne wypowiedzi,
to samochody drogie – najlepiej
mercedesy i luksusowe SUV-y. Natychmiast pojawiają się komentarze,
że na pewno jakaś tleniona blondyna
bardzo spieszyła się do kosmetyczki.
Albo, że kto bogatemu zabroni? Jak
ma kasę, to uważa, że wszystko mu
wolno. Ciekawe, za ile kupił prawo
jazdy itp.
Największym osiągnięciem jest
oczywiście dopadnięcie źle zaparkowanego mercedesa z rejestracją
WND.
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Zawsze mam wrażenie, że w tych
zdjęciach i komentarzach wcale nie
chodzi o szczerą troskę w kwestii
przestrzegania przepisów i dobrych
obyczajów w ruchu drogowym.
Raczej o jakąś małą autoterapię.
Smutny człowiek często próbuje się
dowartościować, krytykując innych.
Szczególnie obcych lub takich, którzy wydają się być w lepszej sytuacji.
I szczególnie, jeśli sam nie bywa bez
winy. Kiedyś zerknąłem na komentarze pod naprawdę ładnym zdjęciem żony znanego piłkarza. A tam:
„ale paskudnie wygląda”, „jak na tak
wielką kasę, którą na siebie wydaje,
to dramat”, „wyjątkowe bezguście”,
„widać wiochę” itp.
Nie lepiej się odprężyć, zapraszając kolegę na piwo, piekąc ciasto czy
idąc z dzieckiem na łyżwy?
Juliusz Wasilewski

Z KIM I DLACZEGO? O BEZPIECZEŃSTWIE...
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę – zaproponowaną przez Urząd – o wystąpieniu ze Związku Miast Nadwiślańskich oraz przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”.

O powodach zaproponowania ww. uchwał zapytaliśmy Urząd Miejski w Łomiankach. Jak poinformował Witold Gawda, wiceburmistrz ds. społecznych:
Gmina Łomianki należy obecnie do 5 organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego. By móc aktywnie uczestniczyć w ich działalności, trzeba poświęcić
znaczące ilości czasu pracy, kierować pracowników na delegacje, analizować dokumenty. Dokonano więc przeglądu korzyści jakie gmina uzyskuje z poszczególnych
przynależności. Najmniej stwierdzono ich w przypadku Związku Miast Nadwiślańskich z siedzibą w Toruniu. Korzyści jakie oferuje ta organizacja to granty na imprezy
nadwiślańskie w wysokości 1000 zł oraz rejsy dla dzieci podopiecznych OPS, które ze
względów logistycznych (konieczność dowożenia dzieci do Torunia) nie są dla nas
atrakcyjne. Podobnie oceniły zasadność udziału w Związku takie miasta jak Warszawa i Kraków, które do niego nie należą.
Decyzja o przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa” jest natomiast podyktowana potrzebą wpływu na dystrybucję znaczących środków, jakimi
dysponuje ta organizacja. Są to Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, z których sfinansowano np. ścieżki rowerowe na terenie naszej gminy.
Aktualnie Łomianki należą do: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich,
Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, Unii Miasteczek Polskich, Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawa”.
/red.

Związek Miast Polskich
www.miasta.pl

Związku Gmin Wiejskich
www.zgwrp.pl

Unia Miasteczek Polskich
www.ump.home.pl/ump/index.php

„Metropolia Warszawa”
www.sm.waw.pl

„Między Wisłą a Kampinosem”
www.lgdkampinos.pl

Jak co roku Komenda Powiatowa Policji zaprosiła mieszkańców Łomianek
do udziału w debacie, poświęconej bezpieczeństwu na terenie naszej gminy. Funkcjonariusze zaprezentowali statystyki dotyczące przestępczości oraz
wsłuchiwali się w uwagi i problemy mieszkańców. Zwracano głównie uwagę
na problemy wykroczeń drogowych, włamań oraz niebezpiecznego poruszania się rowerzystów na chodnikach współdzielnych z pieszymi. Była to też
okazja do bezpośredniego kontaktu z łomiankowskimi dzielnicowymi. /red.

NAGRANIE VIDEO DEBATY NA

www.lomianki.info
ODBLASKI OD STRAŻY MIEJSKIEJ
Łomiankowscy Strażnicy Miejscy z okazji Mikołajek odwiedzili placówki edukacyjne i dzięki
współpracy z Urzędem Miejskim w Łomiankach
obdarowywali każde dziecko odblaskowym upominkiem. Ponadto przed siedzibą Straży Miejskiej
przy skrzyżowaniu ul.
Warszawskiej i Wiślanej po raz pierwszy
stanęła choinka, która zamiast tradycyjnych bombek ozdobiona została odblaskami,
które każdy przechodzień może zdjąć i zacząć
używać dla własnego bezpieczeństwa.
/red.
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CUDA, CUDA
OGŁASZAJĄ!

6 stycznia 2020 r. po raz kolejny ulicami Łomianek
przejdzie Orszak Trzech Króli. Jego tegoroczne
hasło: „CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ” jest fragmentem refrenu utworu „Dzisiaj w Betlejem”, jednej
z najczęściej śpiewanych polskich kolęd.
Pierwszy Orszak Trzech Króli ruszył w roku 2009
z Placu Zamkowego w Warszawie na Nowe Miasto
pod niepisanym hasłem „Kolędujmy!”. W tym roku

6 stycznia 2020 r.
ŁOMIANKI
11.30 – Msza Święta w kościele
św. Małgorzaty DM
w Łomiankach
12.15 – Wymarsz Orszaku
sprzed kościoła
12.55 – Dotarcie Orszaku do
sceny przy Centrum
Kultury Łomianki,
wspólne kolędowanie
z gorącym
poczęstunkiem
i atrakcjami dla dzieci

pragniemy jeszcze raz podkreślić
ideę wspólnego
kolędowania, która
przyświeca organizatorom orszaku od początku, chcemy przypomnieć
sobie polskie kolędy od najstarszej „Anioł Pasterzom
mówił”, do najbardziej współczesnych. Pragniemy
jeszcze więcej niż zwykle „kolędować
Małemu”.
Przepiękne utwory kolędowe, głęboko
teologiczne, a jednocześnie bardzo jasne w przekazie, których autorami byli
polscy poeci, i do których muzykę komponowali wybitni kompozytorzy, zasługują na zaszczytne miejsce w naszych
ulicznych jasełkach.
„Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. Jest ich
wiele, ogromne bogactwo. Od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych, od liturgicznych do pastorałek, jak choćby ta, tzw. góralska, której
tak bardzo lubimy słuchać: „Oj, Maluśki,
Maluśki”. Trzeba, ażebyśmy tego bogactwa nie zagubili.
Dlatego też, łamiąc się dzisiaj z Wami
symbolicznie opłatkiem wigilijnym, życzymy, abyście wszyscy, drodzy mieszkańcy Łomianek, śpiewali polskie kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią,
nad całą ich treścią, i byście w nich odnajdywali prawdę o miłości Boga, który
dla nas stał się Człowiekiem.
Ojciec Święty Jan Paweł II mówił na
spotkaniu z rodakami w Watykanie
23 grudnia 1996 roku: „Nie ma chyba

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > www.facebook.com/orszaklomianki

POWRACAJĄCE EKO-TORBY
Od niespełna miesiąca w łomiankowskich sklepach pojawiają się torby bumerangi. Przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańcy Łomianek
w trosce o ekologię zadbali, aby
w małych, lokalnych sklepach można
było wypożyczyć lnianą torbę.
Sklepikarze ustawili w swoich lokalach
punkty z torbami wielorazowego użytku. Każdy klient może wziąć taką torbę,
a przy następnych zakupach zwrócić.
W akcji chodzi o to, aby ograniczyć zużycie plastiku.
Wystarczy przygotować miejsce, w którym można położyć lub powiesić kilka
czystych, wielorazowych toreb i zachęcić właściciela sklepu, aby umieścił
plakat z krótką informacją o zasadach
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utworów mocniej wpisanych w polską kulturę i tradycję niż kolędy. Są one wyjątkowo ukochane przez Polaków i trudno bez nich wyobrazić sobie przeżywanie
Świąt Bożego Narodzenia. Śpiewane od stuleci w świątyniach i rodzinnych domach, polskie kolędy zawierają
w sobie cząstkę narodowej tożsamości i budują szczególne poczucie wspólnoty.”
W tegorocznym Orszaku ponownie wyjdziemy
z kolędami poza świątynie, poza rodzinne domy,
wyjdziemy na ulice naszych miast. Chcemy, aby
wybrzmiały zarówno znane, jak i zapomniane fragmenty polskich kolęd; kolęd, które dla każdego z nas
są wspomnieniem z dzieciństwa, radosnym czasem
przeżywanym w gronie najbliższych, sposobem na
zagłębienie się w treść Bożego Narodzenia, a przede
wszystkim modlitwą.
Pod hasłem „CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ” będziemy
również wspominać historyczne wydarzenie, które
zostało nazwane Cudem nad Wisłą, a które miało
miejsce 100 lat temu. Będziemy dziękować za ten
cud obrony naszej Ojczyzny przed krwawym najeźdźcą, jednocześnie dziękować za wszystkie cuda,
które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny, cuda,
które zdarzają się wokół nas, cuda, których doświadczamy na co dzień.
Jak co roku wyruszymy za Trzema Królami ze
wschodu w drogę do betlejemskiej Stajenki. Aktorzy naszych orszakowych scen będą mówić do
nas słowami polskich kolęd. To właśnie kolędy najlepiej, najpiękniej i głęboko teologicznie, a jednocześnie prosto mówią nam o Bożym Narodzeniu.
Finałem Orszaku jest pokłon Trzech Króli. A potem
zapraszamy na koncert kolęd i ciepły poczęstunek.

korzystania z toreb bumerangów. Klienci mają możliwość skorzystania z darmowej torebki, a także podzielenia się
swoimi, które posiadają w domach.
Cała akcja w bardzo szybkim tempie zyskała przychylność sklepikarzy, a przede
wszystkim Klientów. Z rozmów z właścicielami oraz pracownikami sklepów,
w których akcja działa już kilka tygodni,
dowiedzieliśmy się, że pomysł bardzo
podoba się naszym mieszkańcom. Jak
sami mówią, Klienci są zachwyceni takim rozwiązaniem. Dzięki możliwości
wypożyczenia torby wielorazowego
użytku ograniczyli znacznie foliowe
reklamówki, a co za tym idzie zadbali
o ekologię. O ile w pierwszych dniach
brakowało toreb w sklepach, tak już

kilka dni później mieszkańcy zaczęli
oddawać, a także przynosić swoje nieużywane torby. Kilka tygodni od wprowadzenia całej akcji widzimy, że naszym
mieszkańcom zależy na ekologii i ograniczaniu plastiku.
Do tej pory w akcji udział biorą: Sklep Na
Wypasie Rybki oraz Zdrowa Żywność ul.
Kościelna Droga/Wiślana; Sklep u Violi
ul. Warszawska 107; Sklep Pani Krystyny Gozdek ul. Strzelecka 29 w Sadowej;
Delikatesy Zakrzewski ul. Warszawska
71A; Mini Delikatesy ul. Warszawska
79; Delikatesy Groszek ul. Warszawska
280. Torby do akcji
przekazali lokalni
przedsiębiorcy, Britisch School, Urząd
Miejski Łomianki,
firma Triggo, a także
Galilieusz.

WIĘCEJ INFORMACJI:
facebook/mieszkancylomianek

Sami mieszkańcy zadeklarowali się,
aby samodzielnie uszyć takie torby.
Zachęcamy do przekazania zbędnych
materiałów, dzięki którym mieszkańcy
samodzielnie będą szyć torby bumerangi i umieszczać w sklepach. Zachęcamy również inne sklepy do dołączenia.
Chętnie pomożemy w przygotowaniu
miejsca oraz przekażemy torby.
A na wiosnę szykujemy dla Państwa Eko
pikniki, podczas których nie tylko przygotujemy wiele atrakcji, ale pokażemy
jak możemy być bardziej Eko.
Stowarzyszenie Mieszkańcy Łomianek

CO, GDZIE, KIEDY?

TURNIEJ
BRYDŻA
SPORTOWEGO
8 grudnia w Domu Spotkań
Sąsiedzkich w Burakowie odbył się II Otwarty Mikołajkowy
Turniej Brydża Sportowego
Par pod Honorowym Patronatem Pani Burmistrz Łomianek.
W Turnieju, zorganizowanym przez Zarząd Koła Brydża Sportowego nr 74 w Łomiankach oraz Stowarzyszenie „Nasze Łomianki”, uczestniczyło 15 par z Łomianek
i okolic oraz z Warszawy. Poza pucharami ufundowanymi przez Gminę Łomianki,
zestawy upominkowe dla pięciu zwycięskich par ufundowała firma kosmetyczna
NOU z siedzibą w Łomiankach.
Wyniki turnieju: Krzysztof Stefaniak & Radek Kozakiewicz – Łomianki; Hanna Kencka
& Michał Jakubowski – Łomianki; Stan Malinowski & Zbigniew Pawliński – Łomianki;
Ewa Domin & Jola Bakker – Łomianki; Ewa Bobińska & Marek Lisiewski – Warszawa.

QIGONG

DROGA DO UZDROWIENIA CIAŁA I DUSZY

W Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie przy ul. Parkowej 2 co niedziela od
godziny 9.30 do 11.00 odbywają się ćwiczenia formy Qigong* De Rui z instruktorką Ewą Sadowską. Ćwiczenia Qigong to system skoordynowanych ruchów
połączonych z oddechem oraz technik medytacyjnych mających właściwości
uzdrawiające. Ćwicząc możemy uzdrowić nasze ciało, wyciszyć umysł oraz osiągnąć wewnętrzną harmonię i równowagę z naturą.
8 grudnia świetlicę w Burakowie odwiedził Mistrz Qigong, mnich klasztoru
Shaolin Marcus Bongart z wykładem o drodze do usuwania chorób i przedłużania życia.
___________________
*Qigong (czyt. czikung, chikung) oznacza dosłownie: „praca z qi” lub „kultywowanie energii życiowej”. Qigong jest głęboko zakorzeniony w chińskiej medycynie
i filozofii oraz w sztukach walk.

POLECAMY!

14.12, g.11.30 – XIV Grand Prix Łomianek w pływaniu,
I etap, styl dowolny – ICDS
15.12, g.11.00 – Spotkania z filharmonią – sala
widowiskowa CENTRUM KULTURY
17.12, g.18 – Dyskusyjny Klub Książki „Tulipanowa
gorączka”, Deborah Moggan
– Biblioteka Publiczna w Łomiankach
17.12, g.17 – WIGILIA U PANI BURMISTRZ ŁOMIANEK
– plan przy Urzędzie Miejskim,
ul. Warszawska 115
18-22.12
– Łomiankowski Kiermasz Rękodzieła
– GALERIA ŁOMIANKI
20.12, g.20.00 – Koncert kolęd – sala widowiskowa
CENTRUM KULTURY
27.12, g.19.00 – Scena Zaułek – Aurelia Luśnia – sala
widowiskowa CENTRUM KULTURY
28.12, g.19.00 – Pastorałki z Anią Rusowicz – sala
widowiskowa CENTRUM KULTURY
11.01, g.16 i 17 – Muzykowanie na dywanie – sala
widowiskowa CENTRUM KULTURY
12.01, g.15 – 28. FINAŁ WOŚP – sala widowiskowa
i scena plenerowa CENTRUM KULTURY,
scena muzyczna w LEMON TREE
13.01, g.20 – koncert Maciej Maleńczuk + rhythm
section – JAZZ CAFE
16.01, g.20 – Adam Nowak & Akustyk Amigos – JAZZ CAFE
________________________
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

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
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REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

POL UB ŁOMIANKI.INFO

www.facebook.com/lomianki.info
AK TU ALNOŚCI - FO T OG ALERIE

MIKOŁAJKOWE
ŁOMIANKI

Łomiankowska Grupa Biegowa zaprosiła do udziału w Marszobiegu Mikołajkowym
w Burakowie. Ponad 100 osób w czerwonych czapkach i z uśmiechem na ustach pokonało
trasę o długości 1 lub 3 kilometrów. Wszyscy uczestnicy otrzymali, oprócz okazjonalnego
medalu, słodkie upominki oraz praktyczne odblaskowe opaski led.

Na osiedlu Łomianki Majowe odbyło się, przygotowane przez Zarząd Osiedla, spotkanie sąsiedzkie.
Dla najmłodszych przygotowano konkursy i zabawy, a św. Mikołaj obdarował wszystkich prezentami.
Można było się poczęstować pysznymi pierogami, barszczykiem i słodkościami.

W Centrum Kultury odbyło się XIX Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe zorganizowane dzięki
wsparciu Zarządów Osiedli: Łomianki Stare, Trylogia, Górne, Prochownia, Katolickiego Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych, Mieszkańców Łomianek oraz Centrum Kultury. Zaproszone osoby brały chętnie
udział w konkursach i zabawach. Dużym aplauzem zostało przyjęte przedstawienie przygotowane
przez osoby niepełnosprawne.

Urząd Miejski zorganizował Imprezę Mikołajkową
na lodowisku przy ICDS. Udział w konkursach
prowadzonych przez Świętego Mikołaja był nagradzany upominkami. Tańców na łyżwach
w blasku dyskotekowych świateł nie było końca. Dużym zainteresowaniem najmłodszych
cieszyła się górka świeżo usypanego śniegu :)

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

BEZ INDEKSÓW I EGZAMINÓW

Uniwersytet Trzeciego Wieku to uczelnia szczególna. Są wykłady, ale nie ma
egzaminów. Są studenci, ale nie mają indeksów. A jednak każdy chętny może
tu poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, a na dodatek wielu nowych przyjaciół.

W roku, który właśnie dobiega końca,
nasz łomiankowski Uniwersytet Trzeciego Wieku hucznie świętował jubileusz swojego 10-lecia. Żartowano, że
najstarsi stażem studenci zaliczają już
kolejny fakultet i wcale nie mają dość
studiowania... Słuchaczy z roku na rok
przybywa i w tej chwili jest to już rzesza ponad 120 osób. Jesteśmy organizacją niezwykle aktywną, która z myślą
o swoich uczestnikach prowadzi mnóstwo rozmaitych zajęć. W ramach Uniwersytetu można uczestniczyć w zajęciach gimnastycznych dla seniorów,
zdobywać i poszerzać swoją wiedzę na
temat historii, sztuki, zdrowia, psychologii, prawa podczas cotygodniowych
wykładów, oglądać ciekawe filmy
podczas bezpłatnych pokazów oraz

rozwijać swoje pasje na zajęciach plastycznych i fotograficznych. Można też
pograć w brydża, pojechać na wycieczkę, wspólnie z kolegami i koleżankami
wybrać się do teatru, opery, filharmonii, na koncert.
A im więcej studentów, tym więcej
pomysłów na nowe działania i ciekawe
wspólne spędzanie czasu, bo przecież
każdy może wnieść do naszej społeczności coś nowego.
Życzymy wszystkim czytelnikom „Łomianki Info”, studentom i sympatykom
UTW najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku.
Serdecznie zachęcamy do zasilenia
szeregów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach, szczególnie tych,
którzy czują, że druga połowa życia też może być pełna nowych doznań i ciekawa, może nawet ciekawsza
od tej pierwszej...
Wszelkie niezbędne informacje na temat naszej działalności na blogu http://
utw.lomianki.pl/, pod numerem telefonu: 507 971
369 oraz pod adresem:
utwlomianki3@gmial.com
Elżbieta Juźwiak

LIŚCIE

SĄ WAŻNE!

Co roku obserwuję taniec grabi na trawnikach,
które w pośpiechu wyczesują z podłoża tysiące martwych liści. By potem, z pomocą szufli i łopat wcisnąć
je do plastikowych worków i wystawić przed płot
z nadzieją, że wyjadą w nieznanym kierunku i KTOŚ
z nimi COŚ zrobi. Przez kilka ostatnich lat również i ja
byłam współautorką tego przedstawienia, miałam
swoje ulubione grabie, które najlepiej i najszybciej
„czyściły” trawnik i wypracowaną technikę ładowania liści do worków. Aż do pewnej jesieni, kiedy to
postanowiłam zaprzyjaźnić się z opadłymi liśćmi
z mojego ogrodu.
Bo w powszechnej opinii jesienny liść jest niepotrzebny, wręcz szkodliwy, bo jest mokry, śliski, roznosi choroby, daje schronienie szkodnikom, a przede
wszystkim niszczy trawę i źle wygląda na trawniku.
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BOLESNE TAJEMNICE
„Przemoc wobec starszych – skrywane cierpienie” to hasło lokalnej
kampanii społecznej realizowanej w 10 gminach woj. mazowieckiego,
w tym w gminie Łomianki, przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Dodatkowe działania w ramach projektu to specjalistyczne szkolenie
z superwizją dla pracowników systemu pomocy społecznej oraz spotkanie
edukacyjne z osobami starszymi, które w Łomiankach odbyło się z seniorami zrzeszonymi na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi mieszkańców woj. mazowieckiego
na problem przemocy wobec osób starszych, przekazanie informacji, jakie
zachowania wobec starszych są kwalifikowane jako przemoc oraz podniesienie wiedzy i świadomości społecznej na temat specyfiki tego zjawiska.
Przemoc wobec osób w podeszłym wieku w rodzinie jest problemem
szczególnie wstydliwym. Jest to związane z emocjonalnym związkiem
ofiary ze sprawcą i próbą jego ochrony, ale również potrzebą aprobaty społecznej i niechęcią do bycia ocenianym jako osoba słabsza i bezradna. Częstą
przyczyną ukrywania nadużyć jest również zależność finansowa i emocjonalna osób w podeszłym wieku od młodszych członków rodziny oraz strach
przed pogorszeniem swojej sytuacji. Mniejsza mobilność i ograniczone kontakty społeczne powodują, że często osoby spoza rodziny czy z sąsiedztwa
lub znajomi nie wiedzą o dokonywanych aktach przemocy.
Z badań wynika, że najczęstszą
formą przemocy wobec starszych
jest przemoc psychiczna i ekonomiczna, choć zdarzają się także
przypadki przemocy fizycznej i seksualnej. Średnio 17,3% badanych
dostrzegało przypadki przemocy
wobec starszych we własnej rodzinie, a aż średnio 42,7% dostrzegało
przypadki przemocy poza własną
rodziną.
Więcej informacji na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej Fundacji Projekt Starsi:
www.projektstarsi.pl lub pod numerem telefonu: 537 375 505.

A przecież natura nie mogła stworzyć czegoś, co samo
z siebie będzie niszczyć jej wytwory. Liście nie są naszym wrogiem, są elementarną częścią ekosystemu,
który dla zachowania jego ciągłości, należy wspierać.
Nie jestem biologiem tylko zwyczajną obserwatorką i patrząc uważniej niż kilka lat temu dostrzegam,
że niesłusznie opadające liście uznaliśmy za odpad.
Specjaliści informują, że liść to naturalny element
przyrody, który użyźnia glebę, zasila rośliny w substancje odżywcze, ogranicza parowanie wody i przemarzanie gleby, tworzy filtr dla promieniowania UV.
Powstająca próchnica zasila glebę i rośliny w składniki odżywcze. Liście są więc naturalnym nawozem
organicznym. Wreszcie liście osłaniają rośliny i zwierzęta przed mrozem. Przykładem są choćby jeże, które zagrzebują się w liściaste kopczyki i w ten sposób
próbują przetrwać zimę. „Wygrabianie opadłych liści
powoduje wyprowadzanie z ekosystemu zmagazynowanych składników pokarmowych, które powinny
wrócić do gleby, dopełniając cyklu obiegu materii” twierdzi dr Tomasz
Figarski współpracujący
z Instytutem Systematyki
i Ewolucji Zwierząt PAN
w Krakowie.

Owszem, część liści warto usuwać. Szczególnie
z chodników, alejek ogrodowych (kwestie bezpieczeństwa) oraz częściowo z trawników (żeby nie
tworzyły zwartej, nieprzepuszczalnej powierzchni
osłabiając trawnik). Można je potem wykorzystać
do ściółkowania i zabezpieczenia roślin przed przemarzaniem, można też usypać kopczyki przykryte
kilkoma gałązkami, w których schronienie znajdą
jeże, ptaki, owady czy pajęczaki, niezbędne dla ekosystemu. Można je też kompostować. Za wyjątkiem
liści kasztanowców, które należy dokładnie wygrabić
i usunąć, ponieważ mogą w nich zimować poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka stanowiące poważne zagrożenie dla kasztanowców.
Czytelniczko i Czytelniku, jesienny liść nie jest Twoim wrogiem, jest przyjacielem wspierającym ekosystem i świat wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić.
Sylwia Maksim-Wójcicka
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CO POMAGA LEPIEJ ZAPAMIĘTYWAĆ?

Można sobie wyobrazić, że mózg zapamiętując działa w podobny sposób do tego, jak my tworzymy
ścieżkę w świeżym śniegu. Przypomnijcie sobie Państwo, co się dzieje, gdy chodniki są nieodśnieżone
(tak, tak były takie czasy) i trzeba dojść do autobusu?
Pierwsza osoba, która chce dojść do przystanku zostawia ślady w śniegu – ścieżka jest zwykle najkrótsza, ale nie zawsze prosta. Kolejna osoba, wybiera
tę samą drogę, trafiając w ślady poprzednika, aby
nie zamoczyć butów. Kolejne osoby robią to samo.
Nawet gdy ciągle pada śnieg, ścieżka poszerza się
i kolejnego dnia czy po tygodniu nadal jest widoczna. Jedyny warunek – kolejne osoby muszą przejść
ścieżką w takim odstępie czasu, aby śnieg nie zasypał śladów. Korzystając z takiego mechanizmu możemy zapamiętywać nowe informacje – „budując”
w mózgu nowe połączenia nerwowe.

JAKIE STĄD WNIOSKI?

Ciekawą propozycją dokonywania kolejnych powtórek zaleca Tony Buzan – brytyjski pisarz i konsultant edukacyjny fascynujący się technikami
sprzyjającymi zapamiętywaniu.
Pierwsza powtórka, po sesji nauki, powinna odbyć się na koniec uczenia się – może trwać około
5-minut. Możemy zapytać dziecko: Czego się dzisiaj
uczyłaś/łeś? Co było w tym najważniejsze? Z czym
jeszcze masz kłopot, co powinnaś/powinieneś jeszcze utrwalić? Taka powtórka zapewnia utrwalenie
wiadomości do następnego dnia.
Druga powtórka powinna odbyć się następnego dnia (zaleca się po 24 godz.) i trwać 2-4 minuty. Trzeba wrócić z dzieckiem, do tego, czego
uczyło się wczoraj, przejrzeć notatki, omówić
zagadnienia, poprosić o streszczenie, z wykorzystaniem podręcznika. Druga powtórka powinna

zapewnić zapamiętanie informacji przez kolejny
tydzień.
Po tygodniu robimy trzecią, 2-minutową powtórkę, a czwartą po miesiącu. W ten sposób wiedza
zostanie trwale zapamiętana.
Aby podkreślić rolę powtórek można starszym
dzieciom, jako argument, przytoczyć wyniki badań
naukowych*, które pokazują, że człowiek po godzinie zapomina ponad 50% przestudiowanego materiału, później ten proces zdecydowanie zwalnia.
Zatem, aby nauka była szybsza, pierwsze powtórki powinny odbywać się jak najwcześniej od
momentu zakończenia nauki nowego materiału.
Inaczej większość wiadomości zostanie przez
nasze dzieci zapomniana. Warto więc tworzyć
nawyk – do nauki czy odrabiania lekcji siadaj
tego samego dnia, w którym był w szkole dany
przedmiot.
Katarzyna Szczepkowska
Dyrektor ds. pedagogicznych
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja Szkoła
__________________
*Jak podwoić skuteczność uczenia się: techniki
sprawnego zapamiętywania i przywoływania
informacji, Geoffrey A. Dudley, 1994

JESTEM MAMĄ W ŁOMIANKACH
W ostatnich dniach świetlicę miejską w Burakowie opanowały mamy z małymi dziećmi – a wszystko za sprawą Fundacji Jestem Mamą, która zorganizowała cykl spotkań dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Maluchy wspólnie śpiewały i eksperymentowały, a mamy miały okazję nawiązać
nowe znajomości.

Pomysł na zorganizowanie wspólnych spotkań
zrodził się w głowie dwóch mieszkanek naszej gminy: Karoliny Jakobsche oraz Ani Wycisk, które prowadzą w Łomiankach Fundację Jestem Mamą.
– Od dawna obserwujemy, że sprowadza się do nas
coraz więcej młodych mam, które mijają się na placach
zabaw i nie rozmawiają. Czasami są zmęczone, czasami najzwyczajniej wstydzą się nawiązać kontakt, dlatego postanowiłyśmy je nieco ośmielić i zorganizować
duże spotkanie – mówi Ania Wycisk, prezes Fundacji.
Na przełomie listopada i grudnia zorganizowały cykl
spotkań dla maluchów i ich mam. – Bałyśmy się, że
frekwencja będzie niewielka, a liczba osób chętnych
wziąć udział w warsztatach przerosła nasze oczekiwania. Super, bardzo nas to cieszy! – przyznaje Karolina
Jakobsche.
Największa sala świetlicy w Burakowie wypełniła
się w ostatnią środę listopada dziecięcym gwarem,
okrzykami i rozmowami świeżo upieczonych mam.

I tak było na wszystkich spotkaniach do połowy
grudnia. Drzwi do świetlicy praktycznie się nie zamykały, a wąski i długi korytarz w kilka minut wypełniał
się wózkami i biegającymi między nogami maluchami. Zajęcia w ramach cyklu „Jestem Mamą w Łomiankach” rozpoczynały się od aktywności dla maluszków
– w programie były gordonki, czyli zajęcia umuzykalniające (0-3 lat) oraz SmykoMultisensoryka, fantastyczne ćwiczenia kształtujące wszystkie dziecięce zmysły. I gdy maluszki po zajęciach zajmowały się sobą,
mamy miały chwilę, by posłuchać rad specjalistów. Na
zaproszenie Fundacji odbyła się seria rozmów ze specjalistami. Przyjechała dietetyczka dziecięca, która
opowiadała o rozszerzaniu diety niemowląt, była też
fizjoterapeutka dziecięca, z którą mamy mogły skonsultować wątpliwości dotyczące rozwoju ich dzieci.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się także spotkanie z psychologiem poświęcone wychowaniu dzieci,
stawianiu granic oraz trudnej sztuce mówienia dzieciom „nie”, a także warsztaty chustowe z certyfikowaną doradczynią, na których mamy mogły nauczyć się
wiązać chusty oraz poznały korzyści płynące z noszenia niemowląt blisko ciała. W Mikołajki, 6 grudnia,
na mamy i dzieci czekały warsztaty świąteczne oraz
wspólne zdobienie pierniczków.
– Szukałam takich zajęć, brakowało miejsca, gdzie
można luźno się spotkać i skorzystać z oferty edukacyjno-rozwojowej. Ale przede wszystkim ważne jest, żeby
dziecko miało kontakt z innymi maluchami, nasz synek,
Szymon, nie chodzi do żłobka – mówi pani Monika, która do Łomianek przeprowadziła się kilka lat temu.
Fundacja Jestem Mamą zorganizowała w świetlicy
miejskiej w Burakowie pięć porannych spotkań. Na

każdym było około 80 osób, z czego połowa to maluchy. Udział był bezpłatny, a zajęcia zostały sfinansowane przez Urząd Miejski w Łomiankach.
– Takie zajęcia są potrzebne, jesteśmy z córeczką zachwycone. Dzieci pokonują bariery, mają kontakt z innymi dziećmi, a my z innymi mamami. Chciałybyśmy,
żeby było więcej takich spotkań – mówi pani Ewelina.
– Mieszkamy w Łomiankach od ponad 10 lat. Bardzo
fajnie wyjść z domu, szczególnie jak siedzi się z dzieckiem. Chętnie byśmy przychodziły na takie zajęcia
w przyszłości – dodaje pani Małgorzata.
Założycielki Fundacji Jestem Mamą chciałyby, żeby
spotkania łomiankowskich mam stały się tradycją
i zaowocowały pięknymi przyjaźniami.
zdjęcia: Ania Sool

www.facebook.com/FundacjaJestemMama | www.fundacjajestemmama.pl
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USŁUGI

PRACA
Sprzątanie Łomianki, mycie okien i prace ogrodowe
– tel. 880-961-713
Sprzątanie, prasowanie, mycie okien – 788-524-476
Zatrudnię WEBMASTERA. CV+portfolio poproszę na
info@sitodruk.com.pl
Szukam pracy przy sprzątaniu, mycie okien itp. Łomianki, tel. 797-440-540
Zatrudnię gospodarza posesji-ogrodnika, Łomianki, tel. 792-571-271

INNE
Jasełka. Sylwester. Karnawał. Wyprzedaż strojów
dla dzieci i dorosłych. Tel. 692-965-177
2-osobowa sofa rozkładana z pojemnikiem, lekko
używana – tel. 609-900-664
Sprzedam metalowe łóżko 200x90 cm z materacem
200x90x25 cm oraz stół kuchenny z 4 krzesłami –
tel. 660-282-818

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)

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
HYDRAULIK, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne – tel. 602-282-757
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. Iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja.
Tel. 789-262-387
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387

tel. 608 259 760
REKLAMA

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
Wynajmę pokój – tel. 501-150-726
Pokój do wynajęcia– tel. 518-571-983, 22 75119-43
Pokoje "LUX" do wynajęcia – tel. 22 751-36-47
Do wynajęcia lokal 70 m2, ul. Warszawska 340, tel.
501-267-483

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

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

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
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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

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
PAPA TERMOZGRZEWALNA, konserwacja, naprawa, gwarancja – tel. 789-262-387
CYKLINOWANIE, lakierowanie, 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
ŻYWICE, IZOLACJE, HYDROIZOLACJE, balkon,
taras, fundamenty, piwnice, papa, docieplenia,
mycie i malowanie elewacji, tel. 513-123-894
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
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
Stolarstwo, obróbka drewna, renowacja mebli,
tel. 735-408-875
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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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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

ZAPRASZAMY

TRENINGI

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA SPORTOWE

WTORKI i CZWARTKI godz. 15.00
oraz NIEDZIELE godz. 11.00

REKLAMA

BAZUJĄCE NA BOKSIE

Zapraszamy dzieci od 9 lat, młodzież i dorosłych

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

KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli

REKLAMA
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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%

