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RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
28 finał WOŚP już za nami. Czas na podsumowanie.
Chyba zaczynamy się przyzwyczajać do tego,
że każdy kolejny finał przynosi rekord.
W tym roku sztab #2577 WOŚP działający
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach zebrał łącznie ponad 219 973,88 zł.
W zeszłym roku było 131 132 zł. Zatem to skok
o 67,7%. Tak duży wzrost zawdzięczamy hojności
darczyńców, ciężkiej pracy wolontariuszy i licznym
imprezom odbywającym się w naszej gminie (oraz
poza nią).
W tym roku zagrał z nami Izabelin. Centrum
Kultury w Izabelinie i Centrum Kultury w Łomiankach porozumiały się i zaplanowały synchroniczne koncerty. Podczas występów widzieliśmy na ekranie co dzieje się u naszych sąsiadów
zza lasu, a oni oglądali nas. Mieliśmy możliwość
połączenia się przy pomocy telemostu. Ważnym
z elementem była wymiana artystów, którzy tego
dnia wystąpili w dwóch miejscach. Izabelin zebrał łącznie (wliczając Pizzerię Mięta) ponad
33 tysiące zł. W Izabelinie sztab 2577 działa od
dwóch lat. Najpierw nawiązaliśmy współpracę z re-

stauracją Mięta, rok temu pojawili się na ulicach
harcerze, a w tym roku zagrała muzyka w Centrum Kultury. Planujemy zacieśnić naszą współpracę i w przyszłym roku również zorganizować
wspólny finał WOŚP.
W łomiankowskim Cenrum Kultury oprócz
koncertów można było zrobić i zjeść tajskie
lody, kupić domowe soki i przetwory. Obecna
była Straż Miejska promująca bezpieczeństwo
na naszych drogach. CK łącznie zebrało prawie
20 tysięcy zł. W Łomiankach po raz pierwszy
w historii finałów WOŚP odbył się koncert plenerowy. Muszlę przed CK próbowaliśmy ogrzać
nagrzewnicą, którą użyczyły zakłady POLMO,
ale artyści mimo wszystko grali w kurtkach,
czapkach i rękawiczkach.
Bardzo aktywnie w finał włączyło się Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe organizując zawody pływackie i pokazy nurkowe na
pływalni oraz udostępniając przestrzeń na szkolenia ratownicze, które przeprowadził WOPR
z Błonia. W ICDS pojawił się ze swoim stoiskiem również Jacht Klub z Łomianek.
Tradycyjnie swój własny koncert zorganizowała restauracja Lemon Tree
(zebrane 8500 zł). Tradycją się już stało,
że ceramiczne serduszka wykonane przez
łomiankowską Wytwórnię Kształtu są hitem lemonowych licytacji.
Jeśli jesteśmy już przy gastronomii to
trudno nie wspomnieć o Andrzeju Kucharskim, szefie kuchni, który uruchomił wraz
z przyjaciółmi garkuchnię na powietrzu
i przygotował genialną zupę oraz grilowaną
kiełbasę (dostarczoną przez Urząd). W puszce jego syna Antoniego wylądowało 3400 zł.
Strażacy z OSP Łomianki jak zwykle prezentowali swój sprzęt i przy okazji zebrali do
puszki okrągłe 998 zł.
Warto wspomnieć o szkole w Dziekanowie Leśnym, która zorganizowała zbiórkę
w piątek i zebrała prawie 1600 zł. Niepubliczna Moja Szkoła zebrała ponad 7600 zł.
Orkiestra WOŚP w sobotę grała również
w Galerii Łomianki – Centrum Handlowym Auchan. Jak zwykle bardzo aktywni
byli łomiankowscy harcerze. Wymienienie wszystkich zaangażowanych w finał
jest niemożliwe ze względu na ograniczoną objętość gazety Łomianki.info.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Musi się jednak znaleźć miejsce dla najskuteczniejszych wolontariuszy, którzy poświęcili najwięcej czasu i energii. Efekty ich
pracy są porażające. Przypomnę, że podczas
pierwszych publikacji najlepsi zbierali do
puszek niespełna 2000 zł.

W tym roku Amelka Grzechnik zebrała 10 260 zł,
Kajetan Knopp 9066 zł, trzeci na pudle pojawił się
Kuba Skorek z wynikiem 6146 zł. Za podium pojawił się tata Kajetana Darek z wynikiem 5180 zł (łącznie rodzina Knopp zebrała 14 247 zł). Karol Rolla zebrał równe 4000 zł (pewnie coś dorzucił z własnego
portfela). Kolejni herosi to Nika Kozłowska 3494 zł,
Nadia Łasek 3319 zł i Nicol Matuszewska 3222 zł.
Kubie Kozłowskiemu (brat Niki) do 3 tysięcy zabrakło 50 złotych, ale łączny wynik rodziny Kozłowskich
na poziomie 6444 zł może być powodem do dumy.
Chciałem podziękować Bartkowi Derlikowskiemu za koordynację sobotniej zbiórki w Galerii Łomianki w Auchan i pomoc w sztabie. Podziękowania dla Komunikacji Miejskiej Łomianki
oraz firmy Walor Sp. z o.o. za udostępnienie urządzeń liczących gotówkę. Wielkie dzięki dla wszystkich łomiankowskich firm i instytucji, które przekazały gadżety na licytacje.
Na koniec ogromne podziękowania dla Ani
Petrulewicz za rejestrację wolontariuszy i nadzór nad rozliczeniami. Kasi Galas, Sylwii Maksim
Wójcickiej, Oli Moraczewskiej za liczenie kasy
do późnych godzin nocnych oraz Maćkowi Moraczewskiemu za kompleksową obsługę medialną
i pomoc wszelaką.
Do zobaczenia za rok.
Michał Naftyński
szef sztabu WOŚP #2577 w Łomiankach

Więcej zdjęć na www.LOMIANKI.INFO
oraz FACEBOOK/LOMIANKI.INFO
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JEDEN BUDŻET - WIELE OPINII...

14 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła Uchwałę Budżetową Gminy Łomianki na rok 2020 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030. „Sesja Budżetowa”, podczas której radni zgłaszali, wycofywali i ponownie zgłaszali swoje zmiany do
projektu przedstawionego przez Burmistrz Łomianek, była podzielona na trzy części, co było spowodowane m.in. koniecznością naniesienia korekt do
dokumentu przez Skarbnik Gminy. Ostatecznie budżet przyjęto 12 głosami, 4 radnych było przeciw, a 5 się wstrzymało.
W Budżecie Gminy Łomianki na rok 2020 ustalono dochody ogółem na kwotę 187.300.596,00 zł, z tego: dochody bieżące na kwotę 186.885.977,00 zł i dochody
majątkowe na kwotę 414.619,00 zł. Natomiast wydatki ustalono na kwotę 206.394.586,76 zł, z tego: wydatki bieżące na kwotę 167.681.496,76 zł i wydatki majątkowe na kwotę 38.713.090,00 zł. W budżecie ustalono deficyt na kwotę 19.093.990,76 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji gminnych. Przychody
zaplanowano w kwocie 22.000.000,00 zł i są to przychody z emisji obligacji gminnych, natomiast rozchody ustalono w kwocie 2.906.009,24 zł.
O opinie na ww. temat poprosiliśmy burmistrz Magłorzatę Żebrowską-Piotrak oraz radnych: Tomasza Dąbrowskiego, Mateusza Krogulca, Piotra Bartoszewskiego, Michała Naftyńskiego, Marcina Etienne,
Grzegorza Bryka, Janusza Skoniecznego i Krzysztofa Wawra. Otrzymane opinie publikujemy poniżej.

MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek
Projekt budżetu przedstawiłam radnym Rady Miejskiej już w połowie
listopada 2019 r. Planując budżet
gminy na 2020 rok, brałam przede
wszystkim pod uwagę potrzeby mieszkańców, możliwości finansowe gminy i wszelkie aspekty prawne,
które zagwarantują jego prawidłowe wykonanie.
Propozycja była zrównoważona, obliczona na rozwój
gminy w całej kadencji. Każda z pozycji była przemyślana i przeanalizowana pod względem pierwszeństwa potrzeb mieszkańców czy prawa własności
gminy do każdej z działek, na których były planowane
najbliższe inwestycje. Projekt był szeroko omawiany z radnymi i możliwe do zrealizowania ich wnioski
w większości zostały wprowadzone. Omówiliśmy też
wszystkie merytoryczne zagrożenia pozostałych proponowanych przez radnych zmian, zatem nie może
być mowy o braku ich wiedzy w tym zakresie.
Radni zazwyczaj analizują budżet w kontekście potrzeb
rejonów, z których się wywodzą. To z jednej strony naturalne, z drugiej krótkowzroczne. Dla mnie – burmistrza
Łomianek – zaproponowany projekt musi być dokumentem pełnym, zabezpieczającym potrzeby wszystkich mieszkańców. Musi być pierwszym etapem następnych działań i częścią planu na kolejne lata. W moim
przekonaniu projekt budżetu planowany konsekwentnie powinien w przyszłości rozwijać gminę pod każdym
względem i poprawiać warunki życia wszystkich mieszkańców. I taki projekt budżetu został przygotowany.
Radni wprowadzili jednak do niego daleko idące zmiany, a ja jako burmistrz jestem zobowiązana do realizacji
uchwały budżetowej przyjętej przez Radę Miejską.
TOMASZ DĄBROWSKI
Radny Rady Miejskiej
Po raz pierwszy miałem do czynienia z planowaniem budżetu gminy.
To naprawdę ogromne wyzwanie,
trudne decyzje i odpowiedzialność
za rozwój gminy, możliwości edukacyjne jej mieszkańców, ich bezpieczeństwo i ogrom
innych obszarów, za które odpowiada samorząd. Każda z inwestycji wydaje się potrzebna, każdy remont
niezbędny, a środki ograniczone. Trudność polega
na wybraniu najpotrzebniejszych i priorytetowych
dla większości. To były trudne rozmowy, negocjacje,
różne potrzeby i różne poglądy na temat tego, co już,
a co może poczekać. Zmodyfikowaliśmy budżet przygotowany przez Panią burmistrz i wprowadziliśmy do
niego nowe zadania. Teraz musimy zrobić wszystko,
by pomóc zarządowi gminy w jego realizacji. Wiem, że
zmiany w trakcie roku będą konieczne, ze swojej strony
zrobię jednak wszystko, aby podejmować decyzje dobre dla mieszkańców naszej gminy.
MATEUSZ KROGULEC
Radny Rady Miejskiej
Uchwalenie budżetu to nie tylko
podniesienie ręki „za” lub „przeciw”,
to duża odpowiedzialność. Budżet,
który uchwaliliśmy był wynikiem
trudnego kompromisu. Kompromis
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definiuję jako sytuacje, kiedy dwie strony kończą rozmowę równie niezadowolone. Projekt przygotowany
wcześniej przez burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak był w mojej opinii merytoryczny, przemyślany,
spójny, dalekowzroczny i pozbawiony wad prawnych.
Z tym poglądem zgodziła się również Regionalna Izba
Obrachunkowa. Ten, który przyszło nam głosować był
wynikiem porozumienia większości radnych. Niektóre
zmiany w mojej ocenie będą niemal niemożliwe do
zrealizowania. W przyszłości życzyłbym sobie, aby
móc podejmować decyzje oparte na prawnie realnych
projektach. Cieszy, że zostało wiele zadań naprawdę
potrzebnych i służącym poprawie jakości życia mieszkańców gminy – nie tylko jednostek.
PIOTR BARTOSZEWSKI
Radny Rady Miejskiej
Budżet na rok 2020 to najgorszy budżet w historii Łomianek:
1. wydatki budżetowe są najwyższe
w historii Gminy (206 mln zł) przy
czym wydatki na inwestycje stanowią zaledwie 18,7% wszystkich wydatków.
2. deficyt budżetowy jest najwyższy w historii Łomianek (ponad 19 mln zł).
3. dla zrównoważenia budżetu Gmina zaciągnie
22 mln zł długu w postaci obligacji, którego spłatę
planuje się rozpocząć dopiero po zakończeniu obecnej kadencji (po roku 2025).
4. zaciągnięty dług będzie wykorzystany na pokrycie
deficytu budżetowego w 2020 r. wynikającego z rozdmuchanych wydatków bieżących. Np. na zimowe
utrzymanie i odśnieżanie dróg i chodników zaplanowano 3,1 mln zł (w 2019 r. zimowe utrzymanie kosztowało 960 tys. zł).
5. w budżecie 2020 nie widać perspektyw i kierunków
rozwoju Gminy, a zaplanowane inwestycje są chaotycznie i bez przemyślenia.
Głosowałem przeciw budżetowi, gdyż w mojej ocenie zaciągnięty dług nie służy rozwojowi Łomianek,
a jest długiem konsumpcyjnym przeznaczonym na
rozdmuchane wydatki bieżące.
MICHAŁ NAFTYŃSKI
Radny Rady Miejskiej
To był pierwszy budżet zaprojektowany i uchwalony przez nowe władze Łomianek. Prace nad uchwałą
budżetową były długotrwałe i bardzo burzliwe. Na projekt zaproponowany przez Urząd Miasta radni nanieśli wiele poprawek. Wprowadzając nowe zadania i przesuwając
środki radni dali Urzędowi wyraźnie do zrozumienia,
że chcą aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju
gminy. Że chcą być ciałem inicjującym, a nie wyłącznie zatwierdzającym. Mnie osobiście najbardziej
cieszy fakt, że w nowym budżecie zostały umieszczone szkoły i przedszkola oraz zaplanowano budowę
dwóch remiz dla naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Edukacja i bezpieczeństwo to dla mnie
sprawy priorytetowe i uważam, że powinniśmy im
poświęcać dużo więcej uwagi. Wierzę, że budżet na
rok 2021 będzie projektowany zdecydowanie sprawniej, a radni będę zapraszani do procesu współtworzenia jego koncepcji na bardzo wczesnym etapie.

MARCIN ETIENNE
Radny Rady Miejskiej
Zaproponowany przez Burmistrz
Łomianek projekt uchwały budżetowej na 2020 r. został przez większość radnych odrzucony. Wprowadzili oni do budżetu kilkadziesiąt
nowych zadań inwestycyjnych. Większość z nich
nie ma pokrycia w środkach, jakie znajdują się
w budżecie. Są też takie, które nie będą mogły być
realizowane ze względów czysto prawnych (Gmina
nie jest właścicielem gruntów). Jednocześnie zdjęto
środki z zadań inwestycyjnych, mających wpływ
na bezpieczeństwo mieszkańców. Przykładem jest
przebudowa ul. Fabrycznej, którą miało zostać poprowadzone odwodnienie z ul. Warszawskiej. Obcięto również połowę środków zabezpieczonych na
budowę szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi. W efekcie spodziewam się niewykonania
budżetu, co w konsekwencji może doprowadzić do
nieudzielenia Burmistrz Łomianek w 2021 r. absolutorium.
GRZEGORZ BRYK
Radny Rady Miejskiej
Radni Prawa i Sprawiedliwości nie
są zadowoleni z przygotowanego
budżetu na rok 2020. Łomianki są
bardzo zamożną gminą w skali
kraju. Dochody na jednego mieszkańca wynoszą około 3500 zł a budżet jest deficytowy. Przewiduje się zadłużenie w wysokości 20 mln
zł, które zostanie pokryte obligacjami. W większości
nie na inwestycje lecz na wydatki bieżące. Nie wykorzystuje się programów rządowych np. Senior+,
na budowę tak potrzebnego mieszkańcom domu
dziennego pobytu dla seniorów, klubu seniora czy
programu Maluch+ na budowę również pilnie potrzebnego żłobka miejskiego. I choć w Urzędzie Miasta funkcjonuje referat ds. pozyskiwania funduszy
zewnętrznych, takich funduszy w tym budżecie nie
zaplanowano. Na wniosek radnych wprowadzono
co prawda do budżetu na rok 2020 istotne zmiany,
ale pozostaje on wciąż nierozwojowy i nie gwarantuje harmonijnego rozwoju naszej gminy.
JANUSZ SKONIECZNY
Radny Rady Miejskiej
Uchwaliliśmy budżet kompromisów. Po koniec września Klub Radnych „Mieszkańcy Łomianek” złożył
prawie 70 wniosków do budżetu
na 2020 rok. Wiedzieliśmy, że nie
wszystkie nasze wnioski mogą zostać uwzględnione,
jednak chcieliśmy pokazać ogrom potrzeb. Liczyliśmy, że do budżetu trafi około 20 wniosków z początku przygotowanej przez nas listy. W projekcie
uwzględniono część z nich i 15 listopada poznaliśmy
projekt budżetu. Projekt uzyskał pozytywną opinię
RIO, jednak powstały wątpliwości czy uzyska on
wystarczające poparcie wśród radnych. Wystąpiłem
z inicjatywą, by to radni opracowali listę poprawek
do projektu uchwały budżetowej, niezbędną do uzyskania poparcia w głosowaniu. Dziękuję wszystkim
radnym, którzy pomogli osiągnąć ten kompromis.
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Staram się tego unikać, ale któregoś dnia musiałem w porannych godzinach szczytu pojechać do Warszawy.
Słyszałem wcześniej, że jest to bolesne doświadczenie, ale nie sądziłem, że aż tak.
Mam to szczęście, że do korka
włączam się w okolicy rondka przy
Auchan. Myślę, że osoby jadące
z Łomianek Dolnych, Kiełpina, Dziekanowa czy Sadowej, z którymi kilka
minut później spotkałem się zderzak
w zderzak przy wiadukcie, musiały
być już dosyć długo w trasie.
Teraz już rozumiem, dlaczego
frustracja spowodowana korkami
powoduje niekiedy nieobliczalne
zachowania. Podobno w grudniu
jeden z mieszkańców Łomianek porzucił samochód na poboczu i otępiały poszedł do Parku Młocińskiego.
Ostatni raz widziano go siedzącego
na kamieniu nad brzegiem Wisły.
Mówi się, że wyjechał w Bieszczady.
O innym sfrustrowanym i zdesperowanym mieszkańcu Łomianek było
na początku stycznia głośno w mediach ogólnopolskich, ponieważ
jeździł czerwonym ferrari po moście
Skłodowskiej z szybkością 200 km/h
z nadzieją, że trafi na policyjną grupę
SPEED, która zabierze mu prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Miał szczęście, bo patrol akurat był w pobliżu.
Ale przecież nie zawsze tak musi być.

Niektórzy ludzie zatrudnieni w tzw.
Mordorze mają dosyć 2-godzinnych
dojazdów do pracy, więc rezygnują
z wysokich stanowisk w korporacjach
i popadają w depresję.
Władze Łomianek widząc, co się
dzieje, konsekwentnie lobbują na
rzecz budowy buspasa.
W tym celu kilkakrotnie udało im
się przedostać do Warszawy na spotkanie z prezydentem Trzaskowskim,
który powołał nawet specjalny zespół w sprawie buspasa i obiecał, że
zorientuje się, ile by taka inwestycja
mogła kosztować.
Nadzieje jednak nieco rozwiewa
dyrektor stołecznego Zarządu Dróg
Miejskich (Łukasz Puchalski), który
zwraca uwagę, że Pułkowa jest drogą krajową, przebiegającą przez las,
więc budowa dodatkowego pasa
wymagałaby wszczęcia czasochłonnej procedury uzyskania decyzji
środowiskowej i znacznych nakładów finansowych koniecznych do
spełnienia wszystkich wymogów
dla drogi krajowej. Więc na szybką
realizację takiej inwestycji nie ma co
liczyć.

98% BONIFIKATY
W 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności.
Celem ustawy było przyspieszenie procesu likwidacji prawa użytkowania wieczystego jako pozostałości po gospodarce socjalistycznej. Skutkiem wygaszania prawa
użytkowania wieczystego będzie
wzmocnienie prawa do gruntu i wyeliminowanie aktualizacji opłat rocznych będących pochodną wartości
nieruchomości, ulegającej zmianom.
Nie będzie już więc opłaty za
użytkowanie wieczyste lecz opłaty
przekształceniowe.
W przypadku opłaty za pozostały okres przekształceniowy z góry,

można liczyć na bonifikatę. I to
właśnie bonifikaty wzbudzają najwięcej emocji.
Jeśli właścicielem działki oddanej w użytkowanie wieczyste jest
gmina, od decyzji radnych zależy
jaka bonifikata będzie przysługiwała przy jednorazowej opłacie. Na
przykład w Białymstoku, Warszawie można liczyć na 98% bonifikaty, Gdańsku i Nowym Sączu – 95%.
Jeleniej Górze, Świnoujściu – 99%,
Ełku i Łomży – 99,9%, Szczecinie,
Olsztynie – 60%
W Łomiankach, na XIX Sesji Rady
Miejskiej, po uprzednim złożeniu
przeze mnie projektu uchwały
w sprawie ustalenia wysokości
i warunków udzielania bonifikat
od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa

Co prawda lokalni deweloperzy
są gotowi wyeliminować problem
lasu i tym samym konieczność uzyskiwania decyzji środowiskowej poprzez szybkie zabudowanie leśnych
obszarów gęstą zabudową domów
szeregowych i dużych osiedli, ale to
raczej nie wchodzi w grę.
Tymczasem wśród mieszkańców
trwa ożywiona dyskusja, czy buspas
rzeczywiście poprawiłby sytuację.
Niektórzy są sceptyczni. Pojawiają się koncepcje alternatywnych
rozwiązań – poczynając od przedłużenia linii metra do parkingu
przy Auchan, budowy wiaduktów
na wszystkich skrzyżowaniach aż do
Wisłostrady, uruchomienia transportu wodnego, a na pobieraniu wysokich opłat za wjazd na teren naszej
gminy od strony Czosnowa kończąc.
Pojawiła się też obawa, że postulaty o budowie buspasa podstępnie
wykorzystają aktywiści z grup zwolenników poruszania się po Warszawie na rowerach i hulajnogach, którzy są zainteresowani ograniczaniem
liczby samochodów wjeżdżających
do ich miasta, więc mogą próbować

użytkowania wieczystego, z propozycją 98% bonifikaty, radni większością głosów przyjęli i uchwalili
wyżej wymieniony projekt.
Nie zdążyliśmy w Łomiankach
z formalnościami w pierwszym
roku funkcjonowania ustawy, więc
może się okazać, że za pierwszy rok
trzeba będzie zapłacić całą roczną
opłatę przekształceniową, a dopiero potem od pozostałych należnych
(19 lat) będzie liczona bonifikata.
O bonifikatę 98% należy zawnioskować. Trzeba dowiedzieć się
w gminie do kiedy należy składać
wnioski o wniesienie jednorazowej
opłaty z bonifikatą, do kiedy należy
uregulować należność i czy możemy to zrobić zanim uzyskamy od
gminy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Jeśli przysługuje nam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, to spółdzielnia
powinna zająć się wszystkimi formalnościami.
Sadzę, że przyjęta uchwała nie
zrujnuje finansów naszej gminy,
a na pewno ucieszy najczęściej
średnio zamożnych mieszkańców
osiedli mieszkaniowych w Łomiankach.
Joanna Zabłocka-Łudzeń
Radna Miejska z ramienia
Prawa i Sprawiedliwości

OM

IAN
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(pod płaszczykiem wyjścia naprzeciw żądaniom społecznym) przeforsować decyzję o uruchomieniu na
Pułkowej buspasa, ale na jednym
z dwu istniejących pasów, a nie poprzez budowę trzeciego. Zanim się
ktoś zorientuje, będzie pozamiatane
i trudno to będzie odkręcić.
Wszystko wskazuje na to, że na
razie najlepszym sposobem na unikanie korków jest unikanie wypraw
do tego dużego miasta na południe
od Łomianek. Jeśli np. forsowaną od
jakichś dziesięciu lat przez władzę
Łomianek koncepcję jak najgęstszej
zabudowy bez ładu i składu, gdzie
popadnie, zastąpimy koncepcją budowy gdzie popadnie domów kilkunasto- lub kilkudziesięciopiętrowych (na terenach zalewowych
ma to szczególne uzasadnienie, bo
ludzie na wyższych piętrach byliby
w razie nieszczęścia bezpieczni), to
ruch na Pułkowej się odwróci – nie
będziemy się martwić, jak dojechać
z Łomianek do Warszawy. To w Warszawie będą się martwic, jak dojechać do Łomianek.
Juliusz Wasilewski

BILET

Z AUTOMATU
Przy przystanku autobusowym POLMO na
ul. Warszawskiej uruchomiono pierwszy w Łomiankach biletomat. Można w nim kupić bilet
płacąc gotówką, kartą płatniczą i przy pomocy
telefonu lub zegarka. O tego typu udogodnienia wnioskowali zarówno pasażerowie, jak
i radni Rady Miejskiej. Kolejny biletomat ma
stanąć w Dziekanowie Leśnym. W planach są
jeszcze dwie lokalizacje – przy ICDS oraz przy
szkole w Dąbrowie Leśnej. Czekamy!
/red.
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NOWOCZESNA
INSTYTUCJA KULTURY
Od połowy stycznia Biblioteka Publiczna w Łomiankach ma nowego dyrektora.
Dotychczasową dyrektor Grażynę Kozińską zastąpił Michał Kowalczyk.
Zawodowo związany jest z biblioteką w Łomiankach od 2003 roku.
W minionych latach przede wszystkim zajmował się informatyzacją biblioteki
oraz organizowaniem wydarzeń czytelniczych.
Ukończył bibliotekoznawstwo oraz marketing i zarządzanie. Interesuje się
nowymi technologiami. Lubi też pracę z czytelnikiem.
LOMIANKI.INFO: Pani Grażyna Kozińska była dyrektorem biblioteki
przez wiele lat. W tym czasie biblioteka rozrosła się, powstały nowe
filie. Jaką placówkę przejmuje pan
po poprzedniczce?
Michał Kowalczyk: Pani Dyrektor
Grażyna Kozińska kierowała łomiankowską biblioteką przez prawie
43 lata. Właściwie przeprowadziła ją
przez transformację ze „składnicy książek” w nowoczesną instytucję kultury.
W tym czasie biblioteka kilkukrotnie zmieniała swoją lokalizację oraz
była modernizowana. Dziś posiada
3 lokalizacje: placówkę główną przy
ul. Wiejskiej i dwie filie biblioteczne:
w Dziekanowie Polskim i Dąbrowie.
Pani Dyrektor bardzo dbała zarówno
o jakość księgozbioru, jak i rozwój
technologiczny, a przede wszystkim
o potrzeby literackie czytelników.
Biblioteka w Łomiankach to obecnie
instytucja, która działa na bardzo dobrym poziomie. Plasuje się w czołów-

ce bibliotek naszego powiatu i województwa. Posiada skomputeryzowane
zbiory, szeroki zakres tytułów książek,
audiobooków i filmów, a także oferuje usługi online. Ponadto wyróżnia
się nowoczesną estetyką lokalu, który
jest bardzo przyjazny czytelnikowi.
LOMIANKI.INFO: A jakie są pana
plany na przyszłość?
Michał Kowalczyk: Dzisiejszy świat
bardzo się zmienia. Postępująca rewolucja cyfrowa, zmiany społeczne oraz
ekspansja technologiczna powodują,
że użytkownicy stają się coraz bardziej wymagający. Kiedy zaczynałem
pracę w bibliotece mało kto korzystał
z komputera. Zaledwie co trzeci Polak
posiadał telefon komórkowy, który
służył wyłącznie do prowadzenia rozmów i wysyłania wiadomości SMS.
Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez
smartfona z dostępem do internetu.
Zastąpił on wiele urządzeń – posiada
funkcje aparatu, dyktafonu, kalendarza. Zmiany technologiczne sprawiają,

„Zmiany technologiczne sprawiają, że czytelnicy oczekują
większej interakcji, lepszej dostępności zbiorów
oraz ciekawszej oferty kulturalnej...”

że czytelnicy oczekują większej interakcji, lepszej dostępności zbiorów
oraz ciekawszej oferty kulturalnej.
Moje plany rozwoju oparte są na
koncepcjach „biblioteki dla każdego”,
biblioteki jako „trzeciego miejsca” i „biblioteki technologicznej”. Na początku 2020 roku uruchomiliśmy usługę
wypożyczania ebooków, które można
czytać na czytnikach lub smartfonach.
Będziemy rozszerzać ofertę tytułów
ebooków. Planuję także wydłużyć godziny pracy biblioteki głównej tak, aby
więcej osób miało możliwość skorzystania z naszej placówki wieczorami.
Chciałbym zainstalować „wrzutnię
książek”, która umożliwi zwrot książek
przez całą dobę; a także wprowadzić
„książkę na telefon” – usługę skierowaną do osób starszych i mających problemy z poruszaniem się, która będzie
polegała na dowożeniu zbiorów przez
naszego pracownika.
Biblioteka to ważny ośrodek informacji,
ale również przestrzeń do zabawy i rozrywki. Chciałbym, żeby nasza placówka
była miejscem interesujących spotkań,
imprez kulturalnych oraz inspirujących
przedsięwzięć adresowanych dla użytkowników w każdym wieku.
LOMIANKI.INFO: Jak ocenia pan
stan czytelnictwa w Polsce, a jak na
tym tle wypadają mieszkańcy Łomianek?
Michał Kowalczyk: Biblioteka Narodowa co roku podaje dane stanu
czytelnictwa w Polsce. Wg. tych danych w 2018 roku przynajmniej jedną

książkę przeczytało 37 proc. Polaków.
W tymże roku z naszej biblioteki korzystało 18 proc. mieszkańców. Najliczniejszą grupę czytających stanowią osoby dorosłe w wieku 25-44 lat,
w większości są to kobiety.
Problem z czytelnictwem jest złożony
i tkwi w naszych nawykach czytelniczych. Z badań wynika, że jeśli rodzice
czytali nam książki w dzieciństwie, to
z chęcią będziemy sięgali po nie w życiu dorosłym.
LOMIANKI.INFO: Pojawiają się w mediach społecznościowych wyzwania typu „Przeczytam 52 książki
w roku” nakłaniające do czytania.
Jak biblioteka w Łomiankach zachęca do czytelnictwa?
Michał Kowalczyk: Każda promocja
czytelnictwa ma sens. Przypuszczam,
że dzięki takim wyzwaniom znajdą
się osoby, które zdecydują się czytać
książki. Jednak wg mnie najlepsze
efekty przynosi uczestniczenie w wydarzeniach literackich. Biblioteka
w Łomiankach promuje czytelnictwo
poprzez różne projekty czytelnicze:
spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, działalność Dyskusyjnego Klubu Książki. Bierzemy też udział w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”,
w którym dzieci otrzymują wyprawki
czytelnicze wraz z Kartą Małego Czytelnika. Mam doświadczenie, że wizyta w bibliotece oraz rozmowa z lubiącym literaturę człowiekiem powoduje,
że mieszkańcy chcą do nas przychodzić i rozmawiać o książkach.

WĘDRUJĄCE ART YSTYCZNE ŁOMIANKI
Czwarta edycja wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI, organizowanej przez
Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI, zaliczyła kolejną relokację.
Obecnie, dzięki uprzejmości Przedszkola Samorządowego, prace łomiankowskich twórców amatorów można oglądać na ulicy Szpitalnej.
POLECAMY!
Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
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Wszystkie dotychczasowe edycje wystawy zobaczysz na:

www.artystyczne.lomianki.info

ORSZAK TRZECH KRÓLI
A.D. 2020 ZA NAMI!
6 stycznia 2020 roku okazał się wyjątkowym dniem dla
Łomianek. Po raz szósty ulicami naszego miasta przeszedł
Orszak Trzech Króli – barwny, rozśpiewany korowód, w którym wzięło udział ponad 3,5 tys. uczestników!
Z roku na rok to wydarzenie przyciąga
coraz większą liczbę osób. Jest to powodem do dużej radości, gdyż oznacza, że dawna tradycja świątecznego
kolędowania odzyskała swój blask.
Wspólne kolędowanie to wspaniała
staropolska tradycja będąca wyrazem naszych polskich wartości i wiary
– dziś, w nowej odsłonie, powraca, ożywa, jednoczy ludzi i różne środowiska
nie tylko w Łomiankach. Orszak Trzech
Króli jest wydarzeniem ogólnopolskim
i powoli swoim zasięgiem obejmuje
cały świat.
W tym roku Orszak przeszedł ulicami aż 872 miejscowości w Polsce i kilkudziesięciu na całym świecie, na różnych kontynentach. Skala Orszaku, który zaledwie
kilka lat temu zaczął się od szkolnych jasełek, robi ogromne wrażenie.
Orszak Trzech Króli kolędował w tym roku pod hasłem
„Cuda, cuda ogłaszają!”. Swoim
przesłaniem zachęcał do troski
i pielęgnowania tradycji polskich kolęd – ewenementu na
skalę światową. Polacy mogą
być dumni, bo chyba żaden
naród na świecie nie ukochał
tak bardzo tych bożonarodzeniowych pieśni.
Orszak zachęca do świętowania w gronie rodziny i przyjaciół. I tak ten dzień zapamiętamy – jako piękne święto, dzień radosny i rozśpiewany,
wspólne spotkanie, które nas mieszkańców Łomianek i okolicznych miejscowości
oraz naszych gości jednoczy – jednoczy pod symboliczną betlejemską stajenką.
Orszak jednoczy na różnych płaszczyznach – również przy przygotowaniach i realizacji wydarzenia. W orszak angażuje
się wiele osób, wspólnot
parafialnych, lokalnych instytucji oraz lokalnych
przedsiębiorców.
Na szczególną uwagę
zasługują nasze lokalne
przedszkola, szkoły podstawowe i grupy młodzieżowe, które przygotowały łącznie 7 ulicznych scenek na
trasie Orszaku! Scenki nawiązywały do wydarzeń opisanych w Ewangelii i wspólnie z finałowym pokłonem trzech mędrców tworzyły scenariusz tegorocznego
orszaku. To dzięki otwartości i wsparciu dyrekcji placówek, zaangażowaniu nauczycieli i wychowawców oraz kreatywności uczniów mogliśmy zatrzymać się
na chwilę i zrobić refleksję nad walką dobra ze złem, która od zarania dziejów
toczy się na świecie!
Orszak Trzech Króli jest możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu osób prywatnych, lokalnych firm z różnych branż i instytucji, które hojnie udostępniają
sprzęt, pracowników i środki finansowe. Dzięki temu Orszak Trzech Króli w Łomiankach jest pięknym wydarzeniem i z każdym rokiem się rozwija. Przesyłamy wielkie
podziękowania wszystkim partnerom i sponsorom tegorocznego wydarzenia!
/ ORGANIZATORZY

Więcej zdjęć na www.LOMIANKI.INFO
oraz FACEBOOK/LOMIANKI.INFO

CO, GDZIE, KIEDY?
24.01, g. 20

POLECAMY!

– Karnawałowe karaoke z dj Markiem
– LEMON TREE
24.01, g. 19 – Scena Zaułek, Wojtek Gęsicki, Kamil
Wasicki CENTRUM KULTURY
25.01, g. 9:30 – XI Turniej Piłki Nożnej Sędziów
Oldboyów – ICDS
25.01, g. 9:30 – Koncert: Old Timers – CENTRUM KULTURY
25.01, g. 19 – Spot Granie – impreza karnawałowa
– SPOT
30.01,g. 20 – Koncert: Voo Voo – Przekrojowo
– JAZZ CAFE
31.01,g. 20 – Koncert: polsko-amerykański zespół
Romet Comet – LEMON TREE
1.02. g. 20
– Koncert: Marcelina Akustycznie, sala
widowiskowa CENTRUM KULTURY
2.02. g. 11
– Spotkania z filharmonią
– Maski i maskarady, sala
widowiskowa, CENTRUM KULTURY
4.02., g. 20 – Koncert: Mika Urbaniak & Victor Davies
– JAZZ CAFE
5.02, g. 20
– Komeda – Jagodziński Trio, Wilczyńska,
Miśkiewicz – JAZZ CAFE
7.02, g. 20
– Koncert: Leepeck (Piotr Lipka)
– LEMON TREE
9.02, g. 9
– Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrz
Łomianek, ŁOMIANKI CUP 2020 – ICDS
10.02, g. 20:30 – Marcin Kydryński prezentuje:
Maria Emilia – Casa de Fado – JAZZ CAFE
14.02, g.20 – Koncert: Osiecka – Byle nie o miłości –
Nula Stankiewicz & Janusz Strobel
– JAZZ CAFE
15.02. g. 19 – Dorota Miśkiewicz / Henryk Miśkiewicz /
Marcin Wasiliewski Trio, ICDS
16.02. g. 15 – Przez siedem kontynentów // Skarby
dżungli, sala widowiskowa
– CENTRUM KULTURY
18.02. g. 17 – Kabaret Hrabi – Wady i Waszki, ICDS
18.02. g. 20 – Kabaret Hrabi – Wady i Waszki, ICDS
21.02. g. 19 – Scena Zaułek – Wanda "Dusia" Stańczak
"Dojrzewamy jak wino", sala widowiskowa – CENTRUM KULTURY
26.02, g. 20 – Anna Maria Jopek – Przestworza – Otwarta Próba – JAZZ CAFE
26.02, g. 20 – Koncert: Michał Kowalonek – LEMON TREE
28.02, g. 20 – Koncert: Moriah Woods
– dark-folk/rock – 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

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

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA PODSUMOWANIE 2019
Ochotnicza Straż Pożarna w Łomiankach jest jedną z najczęściej wyjeżdżających do zdarzeń jednostką w powiecie
warszawskim zachodnim oraz województwie mazowieckim. Nie inaczej było w roku 2019.
Łomiankowscy strażacy odnotowali 281 interwencji, z czego 80 dotyczyło pożarów, 172 miejscowych zagrożeń (czyli
wypadków drogowych, usuwania skutków wichur i ulew,
pomocy innym służbom) oraz 29 alarmów fałszywych.
26 z tych interwencji dotyczyło wyjazdów poza teren gminy oraz powiatu. Najwięcej zdarzeń jednego dnia zanotowano 24 marca, w tym dniu strażacy do akcji wyjeżdżali aż 9 razy. Nie odbyłoby się to gdyby nie ludzie – najefektywniejszy
strażak uczestniczył w aż 247 interwencjach.
Oprócz działalności operacyjnej, strażacy jak zwykle angażowali się w życie
społeczne i kampanie prewencyjne na terenie Gminy. Wozy łomiankowskiej
OSP można było spotkać na piknikach czy festynach. Przy wsparciu Urzędu
Miejskiego został zorganizowany Dzień Otwarty OSP w Łomiankach, podczas
którego zapewniono szereg atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. Nasi druhowie
prowadzili również zajęcia w szkołach podstawowych, gdzie informowali najmłodszych o zagrożeniach i sposobach działania w nagłych wypadkach.
Nie zwolniła również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – co piątek odbywały
się zbiórki szkoleniowe przyszłych strażaków. Udało się również zorganizować
pierwszy poważny nabór nowych strażaków. Dzięki dobrze wypromowanej akcji
wyszkoliliśmy 10 nowych druhów, którzy już wyjeżdżają do akcji ratowniczo-gaśniczych. Uczestniczyliśmy również w zbieraniu prezentów dla dzieci spędzających Święta Bożego Narodzenia w szpitalach. Wspólnie z ochotnikami ze Starych
Babic, Ożarowa Maz., Borzęcina oraz Strzyżewa obdarowaliśmy każde dziecko
przebywające w Instytucie Matki i Dziecka na warszawskiej Woli oraz Szpitala
Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Tradycyjnie już zagraliśmy razem z WOŚP.
Choć rok 2019 nie był łatwy, to wchodzimy pełni nadziei w nowy, 2020 rok.
Mamy wiele planów do zrealizowania, aby jeszcze skuteczniej chronić mieszkańców Gminy Łomianki.

Rok 2019 był dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim rokiem szczególnym. Uczestniczyliśmy w wielu piknikach w naszej okolicy, a także braliśmy udział w wielu akcjach społecznych.
Udało nam się także pozyskać fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Braliśmy udział w akcji charytatywnej „Alarmowo dla Wojtusia” organizowanej przez
strażaków z powiatu piaseczyńskiego, podczas której
zbierane były fundusze na operację chorego dziecka. Odwiedziliśmy wychowanków domu dziecka w Dziekanowie Leśnym, wręczając im świąteczne prezenty,
a także mieliśmy przyjemność poznać niezwykłego młodego człowieka o imieniu
Krystian, podopiecznego oddziału leczenia mukowiscydozy szpitala w Dziekanowie Leśnym, u którego wielokrotnie gościliśmy, ale i on również u nas.
Jeżeli chodzi o działalność ratowniczo-gaśniczą, w zeszłym roku nasza jednostka
odnotowała łącznie 92 wyjazdy do interwencji – w tym 30 razy do pożarów, do
miejscowych zagrożeń 53 razy oraz 9 akcji okazało się być fałszywymi alarmami.
Najczęściej interwencje podejmowaliśmy w Łomiankach oraz w Dziekanowie
Leśnym – po 25 razy oraz w Dziekanowie Polskim – 17 razy. 4 razy interweniowaliśmy poza naszą gminą – w tym 2 razy poza naszym powiatem (1 raz w Warszawie – pożar hali przy ul. Marywilskiej).
Najważniejszym wydarzeniem w zeszłym roku było pozyskanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault. Udało się go
zakupić dzięki funduszom z budżetu gminy Łomianki oraz dotacjom z Wojewódzkiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a także Województwa Mazowieckiego. W ramach dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw oraz z funduszu sołeckiego Dziekanowa
Polskiego zakupiliśmy kompresor Coltri do napełniania butli, a dzięki funduszom sołeckim wsi Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny oraz
Sadowa zakupiliśmy 4 aparaty Ochrony Układu Oddechowego Scott.
Po raz kolejny zorganizowaliśmy dzień otwarty, który cieszył się dużym zainteresowaniem.

DUŻE
DOFINANSOWANIE
I JESZCZE WIĘKSZE POTRZEBY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Jeszcze w grudniu Urząd Miejski ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań na rzecz mieszkańców Łomianek.
Jak informuje WItold Gawda – wiceburmistrz
do spraw społecznych...
„W puli środków przeznaczonych na ten cel
znajduje się kwota, która nie ma porównania
z działaniami gmin podobnej wielkości. Jest to
1 470 000 zł, z czego około miliona rozdysponowane zostanie w trwającym obecnie konkursie,
a pozostałe środki posłużą do zorganizowania
drugiego konkursu (wstępnie planowanego na
marzec) oraz na tzw. małe granty. Ta ostatnia
forma, to zadania ograniczone w czasie, a więc
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obejmujące nie więcej niż 90 dni oraz kosztujące
nie więcej niż 10 tysięcy złotych.
Obecnie trwają prace komisji konkursowej złożonej z przedstawicieli Urzędu (przede wszystkim
Referatu ds. Społecznych) Działu Sportu ICDS, Centrum Kultury i organizacji pozarządowych.
Wyjątkowo duży budżet wcale nie ułatwia
pracy tego zespołu, bo wieści o jego wysokości
szybko rozchodzą się w środowisku organizacji nie tylko warszawskich, ale i z całej Polski.
W efekcie za pomocą internetowej platformy
witkac.pl napłynęły 92 oferty na kwotę 3 milionów 945 tysięcy złotych. Nie trudno obliczyć, że
do realizacji będzie mogło trafić jedynie około
25% zgłoszonych propozycji.

Tegoroczny konkurs poprzedzony został analizą potrzeb. To rozpoznanie pomoże wybrać
zadania najlepiej odpowiadające na potrzeby
mieszkańców. Sformułowano też priorytety,
znalazły się tam m.in. działania na rzecz dzieci
w wieku do 3 lat, od 11 do 18, a także na rzecz seniorów. Brane są też pod uwagę oceny przedsięwzięć realizowanych w ubiegłym roku powstałe
w wyniku systematycznych wizytacji prowadzonych przez Referat ds. Społecznych przez cały rok.
W wyniku konkursu mieszkańcy otrzymają bardzo szeroką ofertę zajęć kulturalnych, sportowych
i innych. Zachęcamy do śledzenia informacji o zapisach i jak najszerszego wykorzystania tego, co
oferują Łomianki – miasto możliwości.”

Co w edukacji
PISZCZY?

JAK
POMÓC
NAUCZYĆ
SIĘ
UCZYĆ?
CZĘŚĆ 4
ODRABIANIE LEKCJI
Prawdopodobnie duża część z Państwa z utęsknieniem wyczekiwała okresu ferii. Dlaczego? Jednym
z powodów może być to, że odpoczną Państwo od
uczestniczenia w odrabianiu lekcji. Jest to dla części
z uczniów i rodziców temat, który bardzo wpływa na
życie rodzinne, czasem stając się „kością niezgody”.
Choć prace domowe mają wiele zalet, to jednak ich
nadmiar wyrządza więcej szkody niż pożytku i powoduje, że dzieciom często brakuje czasu na odpoczynek, zabawę z rówieśnikami, rodziną, czy ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Mało zróżnicowane, monotonne
zadania wywołują spadek motywacji do nauki. Dlatego też tak ważne jest z jednej strony co i jak dużo
dziecko ma zadane do wykonania w domu, z drugiej
zaś sama organizacja odrabiania lekcji.
Co zrobić, aby uczyć dziecko samodzielności i efektywności w czasie odrabiania lekcji?

Wskazówki dla rodziców
Przed odrabianiem lekcji:
– Zachęć dziecko, by przed przystąpieniem do pracy
wypisało wszystkie rzeczy, które ma do zrobienia.
– W liście spraw do zrobienia niech zaznaczy te, które
są najważniejsze.
– Listę tą ze wszystkimi zadaniami, pracami, tematami do nauczenia warto powiesić w zasięgu wzroku dziecka (np. na korkowej tablicy) tak, by mogło
kontrolować, co już zostało zrobione.
– Poproś dziecko, by zgromadziło wszystkie niezbędne książki, zeszyty, pomoce, słowniki itp. Dzięki
temu uniknie ono konieczności odrywania się od
pracy.
W trakcie odrabiania lekcji:
– Zaproponuj dziecku, by zaczynało od zadań, które
są najważniejsze, wymagają największej ilości czasu oraz najtrudniejszych.

– Każde wykonane zadanie z listy dziecko można wykreślać np. kolorowym pisakiem.
– Dobrze, by dziecko poświęcało czas naprzemiennie na przedmioty ścisłe i humanistyczne.
– Odrabianie lekcji można podzielić na etapy i wyznaczyć między nimi przerwy. Ważne, by w czasie
przerw dziecko nie zajmowało się ulubioną czynnością, bo trudno mu będzie wrócić do obowiązków.
W czasie przerwy może np. nakarmić zwierzątko,
podlać kwiatki, wykonać aktywność ruchową.
– W przypadku dłuższych lub trudniejszych zadań
(pisanie wypracowania, rozwiązywanie zadań
z matematyki itp.) warto rozpisać na kroki realizacji
– np. opracowanie planu, przygotowanie materiałów, napisanie na brudno, sprawdzenie i poprawki,
wpisanie do zeszytu.
– Dziecko powinno otrzymywać pochwały po każdym zrealizowanym etapie. Jeśli zadanie wymaga
poprawki chwalimy za wykonanie.
Katarzyna Szczepkowska
Dyrektor ds. pedagogicznych
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja Szkoła
__________________
Skrót oprac. na podst. Beata Humięcka, Dyrektor Szkoły 2014/8, Małgorzata Pomianowska, Prace domowe za
i przeciw, Dyrektor Szkoły 2018/11 Wolters Kluwer

OSA NA SPORTOWO
KLUB SPORTOWY OSA działa na terenie Łomianek od 2014 roku.
Z początku w zajęciach uczestniczyło 5 młodych siatkarek.
Teraz klub zrzesza około 160 sportowców.

OSA organizuje turnieje i wydarzenia sportowe. Zatrudnia 9 trenerów
oferując zajęcia sportowe dla dzieci
od trzeciego roku życia oraz treningi
piłki siatkowej dla grup od czwartej
klasy szkoły podstawowej, aż po grupy
seniorskie, które reprezentują gminę
Łomianki na turniejach oraz ligach
wojewódzkich. Klub wciąż się rozwija i poszerza swoją ofertę sportową
współpracując i korzystając ze wsparcia finansowego gminy Łomianki.
Zapisy do poszczególnych sekcji trwają przez cały rok. Zajęcia są dedykowane tym, którzy rozpoczynają swoją
przygodę ze sportem, jak i posiadającym już pewien bagaż doświadczeń.
Treningi odbywają się w obiektach
sportowych przy ICDS Łomianki, ul.
Staszica 2 i są prowadzone przez doświadczonych trenerów, absolwentów
Akademii Wychowania Fizycznego,
którzy traktują obiekty sportowe w Łomiankach jak swój drugi dom.

Głównym celem naszego klubu jest
stworzenie stałej oferty sportowej dla
mieszkańców gminy oraz zachęcenie do
systematycznego uprawiania sportu.
Nasz klub podzielony jest na trzy sekcje. Poniżej krótki opis każdej z nich:

OSA ŁOMIANKI
SIATKÓWKA

Sekcja siatkarska zrzesza około 100 uczestników od klasy 4 szkoły podstawowej
do 2 liceum. W zajęciach uczestniczą
zarówno chłopcy, jak i dziewczynki.
Poziom jest zróżnicowany i dostosowany do umiejętności uczestników
zajęć. Możliwość udziału w zajęciach
zarówno dla początkujących, jak i dla
tych już trochę bardziej zaawansowanych. Siatkarze mogą doskonalić
swoje umiejętności siatkarskie oraz
zadbać o ogólny rozwój fizyczny. Klub
corocznie organizuje m.in. Mikołajki na

spor towo,
wiosenny
turniej siatkarski, Łomiankowską Ligę Siatkówki
dziewcząt o Złotą Piłkę Osy, sparingi
i turnieje, w których uczestniczą kluby
z Warszawy i okolic. Rokrocznie pod
koniec sezonu wszyscy nasi zawodnicy biorą udział w Klubowych Mistrzostwach, gdzie rywalizują o tytuł
mistrza klubu. Treningi odbywają się
1-2 razy w tygodniu.

OSA ŁOMIANKI
SIATKÓWKA
DLA DOROSŁYCH

Treningi siatkarskie
dla dorosłych grających w siatkówkę
na poziomie amatorskim lub lepszym.
Podstawowym warunkiem udziału
w zajęciach jest pozytywne nastawienie :) Podczas treningów uczestnicy,
pod fachowym okiem trenera, doskonalą technikę oraz poznają tajniki
taktyczne piłki siatkowej. To idealna
okazja na poprawienie sprawności fizycznej w doborowym towarzystwie.
Postępy w treningu są sprawdzane
podczas sparingów, turniejów i innych okolicznościowych wydarzeń
sportowych. Treningi dla każdego kto
lubi aktywnie spędzać czas, a przy
okazji czegoś się nauczyć. Zajęcia odbywają się w piątki o godzinie 20:30.

OSA ŁOMIANKI
ZABAWY SPORTOWE
DLA DZIECI
W WIEKU
PRZEDSZKOLNYM

Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe
dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia,
które nie mogą się zdecydować na jedną dyscyplinę sportu. Na każdych zajęciach uczestnicy poznają inną formę
ruchu, np. bieganie, skakanie, wspinanie, mocowanie, rozciąganie, równowagę. Dzieci ćwiczą różne dyscypliny
sportowe tj. gimnastyka, lekkoatletyka, tańce, koszykówka, piłka ręczna,
unihokej, wspinaczka i wiele innych.
Młodzi sportowcy mogą się wyszaleć
pod nadzorem wykwalifikowanych
trenerów, a przy okazji poznać charakterystykę poszczególnych sportów.
Podczas zajęć wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt sportowy dedykowany dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia są kolorowe, a na
naszych uczestników czeka sportowy
świat fantazji, w którym będą pokonywać mosty i kaskady, będą się wspinać
na wysokie góry i staną się uczestnikami olimpiad sportowych. Zajęcia odbywają się w ICDS Łomianki w soboty
i trwają 60 minut.

www. ksosa.pl
www.facebook.com/siatkowka.lomianki
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STUDIO GRAFICZNE

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

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

10
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www.facebook.com/lomianki.info
AK TU ALNOŚCI - FO T OG ALERIE
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USŁUGI

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
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

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

OGŁOSZENIA DROBNE

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
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
HYDRAULIK, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne – tel. 602-282-757
Naprawa RTV AGD, anteny TV i SAT – Andrzej
Wyszyński, 603-210-677
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna, iniekcje – tel. 513-123-894

NAUKA

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
dobre warunki, tel. 603-210-677
Pokój + łazienka do wynajęcia w Łomiankach
Centralnych dla kobiety lub studentki – tel.
600-679-391
Wynajmę pokój – tel. 515-602-226
Pokój do wynajęcia – tel. 518-571-983, 22 75119-43
Pokoje "LUX" do wynajęcia – tel. 22 751-36-47

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
NEUROLOG, INTERNISTA, ORTOPEDA, MEDYCYNA
PRACY, ul. Wiślana 5, tel. 500-530-921
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

Mycie elewacji, dachu, kostki brukowej. Malowanie elewacji. Tarasy drewniane, stropy. Remonty,
podbitki dachowe – tel. 608-259-760
PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja, naprawa, gwarancja – tel. 789-262-387
CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu,
montaż listew – tel. 517-336-017
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 517-673-324
TARASY drewno, kompozyt, tel. 604-425-104
OGRODNIK – pełny zakres – tel. 505-013-292
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
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
GLAZURA, przeróbki hydrauliczne, solidnie – tel.
604-403-682

REKLAMA

LEKARZE

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

WWW.PRACOWNIA.NET
TEL. 603 299 772

REKLAMA

REKLAMA

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

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli
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REHABILITACJA
bez skierowania

Porady lekarskie

Fizykoterapia

Kinezyterapia
Masaże

Kinesiotaping
Ćwiczenia
grupowe

ZAPISY I CENNIK

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

Kolonoskopia
Gastroskopia
Poradnie Specjalistyczne:
Kardiologia, Pulmonologia,
Endokrynologia, Gastrologia

22 833 00 00
Tomografia dna oka (OCT)
USG oka
Zabiegi laserowe w jaskrze
i chorobach siatkówki
Zabiegi usuwania zaćmy
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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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 – 920 pln | 200x126 mm – 490 pln | 200x62mm – 260 pln | 99x126mm – 260 pln
99x62mm – 140 pln | 48x62mm – 80 pln | 99x32mm – 80pln netto | 1 i 4 strona+50%

