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TOMI
Z
LEMONA
CZŁOWIEK OD KONCERTÓW
Restauracja Lemon Tree w tym roku świętuje 10-lecie istnienia. Przez ten czas stała się miejscem
znanym i lubianym, otwartym na lokalną społeczność. Ofertę ma wszechstronną – jest restauracją,
gdzie można smacznie zjeść, ale i pubem, w którym wieczorami spotkasz znajomych, miejscem
gdzie zorganizujesz przyjęcie, czasem potańczysz oraz weźmiesz udział w ciekawym koncercie.
Organizowane tu są lokalne pikniki, koncerty charytatywne, co roku Lemon aktywnie wspiera WOŚP.
Przez 10 lat trzykrotnie zmieniali się właściciele restauracji, ale nieprzerwanie z Lemonem związany
jest Tomek Leszczyński. Tomi to chodząca pogoda ducha, prywatnie mąż, ojciec, dziadek i miłośnik
muzyki. Bez niego nie odbyłby się żaden koncert w Lemon Tree, bo to on zajmuje się ich organizacją,
zaprasza zespoły. Z okazji okrągłej rocznicy Lemon Tree zaprosiliśmy Tomka na rozmowę.
Aleksandra Moraczewska: Jesteś związany
z Lemonen od 10 lat. Pamiętasz początki?
Tomek Leszczyński: Po 13 latach pracy zostawiłem Jazz Cafe i razem z Bogdanem chcieliśmy
stworzyć nową knajpę w Łomiankach. Pomagałem remontować lokal, po otwarciu stałem za
barem i organizowałem koncerty. Przychodziło
sporo znajomych, także bywalców Jazz Cafe. Każda nowość była interesująca. Lokal był kameralny,
koncerty nie mieściły zbyt wielkiej widowni, bywało tłoczno, ale klimatycznie.
Lemon funkcjonował wtedy jako pub, jednak było
za mało miejsca by mógł się rozwijać. Bogdan zrezygnował. Lemon przejęli Aneta i Artur. Otworzyli to
miejsce na lokalną społeczność, oprócz koncertów
odbywały się wernisaże, targi rękodzieła, spotkania
z ciekawymi ludźmi, z podróżnikami prezentującymi egzotyczne wyprawy. W tamtym okresie lokal
zyskał nową klientelę. Ludzie zobaczyli, że można
tu przyjść, napić się kawy, zjeść coś w miłej atmosferze. Po koncertach rozkręcały się często spontaniczne imprezy taneczne. Puszczało się dobrą muzykę i samo szło, ludzie się dobrze bawili, tworzył
się miły wieczór. Lubię kiedy ludzie są zadowoleni,
dobrze się bawią, wtedy i mnie się chce. To mi daje
niesamowitą energię. Można pracować kilkanaście
godzin, a na drugi dzień chętnie wrócić do pracy.
Wiele koncertów odbyło się dzięki pomocy znajomych, przyjaciół. Początkowo nie mieliśmy swojego sprzętu nagłośnieniowego. Firmy Audio Plus
i ESS Audio za darmo pożyczały nam odsłuchy, mikrofony, wzmacniacze. Później lokal rozbudowano i teraz właścicielem jest Darek. Mamy już teraz
własny sprzęt i więcej miejsca do organizacji większych koncertów, bardziej znanych wykonawców.

nej, ale w najbliższej okolicy powstaje nowe osiedle
i nie wiadomo czy nie będziemy musieli wkrótce
zejść do podziemia i organizować w ogródku tylko
występy akustyczne lub grać jedynie wewnątrz.

Czy mieszkańcy Łomianek chętnie przychodzą do was na koncerty?
Z tym jest różnie i nieprzewidywalnie. Niektóre
koncerty przyciągają tłumy, czasem widownia
jest bardzo kameralna. Generalnie ciężko jest ściągnąć mieszkańców Łomianek na muzykę na żywo.
Na ostatnim koncercie Roberta Cichego w lipcu
było mało ludzi, a był to świetny występ. Kiedy
koncerty przyciągają dużą widownię jest świetnie,
ale kiedy przyjeżdża ciekawy zespół, a na widowni
jest dziesięć osób, to trochę podcina skrzydła i traci się do tego zapał.
Zdecydowanie teraz przychodzi więcej osób na
koncerty, niż kilka lat temu. Jest więcej miejsca,
ale też po tylu latach więcej osób zna nasz lokal.
Niektórzy dopero odkrywają Lemona, chociaż
mieszkają w Łomiankach już od kilku, a nawet kilkunastu lat. Mówią, że słyszeli czasem muzykę, ale
nie wiedzieli skąd dochodziła.
Koncerty w plenerze nie trwają dłużej niż do 22,
żeby nie przeszkadzać mieszkańcom po ciszy noc-

Wydawałoby się, że to spory wyróżnik?
Ale to tak nie działa. Być może to moja wina, bo nie
zapraszam artystów jednego rodzaju muzyki czy
samych znanych nazwisk, które będą się dobrze
sprzedawały. Staram się, aby była to muzyka dla
każdego. Zapraszam też młodych artystów, zespoły
początkujące, żeby ich promować, zaprezentować
publiczności. Jednak nie wszyscy zdecydują się
przyjść i posłuchać kogoś całkiem nieznanego. Ale
nieraz wchodzą na chwilę bez przekonania i jednak
po pierwszych dźwiękach zostają.
Muzykę na żywo odbiera się zupełnie inaczej. A takie kameralne koncerty jak u nas dają możliwość
bezpośredniego kontaktu z artystą. W teatrze czy
na dużym koncercie nie ma szansy, by usiąść i porozmawiać z muzykiem po występie. A u nas jest.
Grali u nas między innymi zespół Izrael, Farben
Lahre, Kuba Sienkiewicz, Gaba Kulka, Wojciech
Waglewski z Mateuszem Pospieszalskim, Kwiat
Jabłoni, Piotr Rogucki, Renata Przemyk, Skubas.
Wystąpił też Czesław Mozil, Artur Barciś... Zazwy-

Ludzie chyba chętniej przychodzą na konkretne, znane nazwiska?
Po tylu latach są tacy, którzy przychodzą na każdy
koncert. Stali bywalcy, którzy uwierzyli w mój gust
muzyczny. Czasem są to znane nazwiska, czasem
początkujące zespoły. I czasami słyszę: „Tomek, ale
dałeś ciała, nie podobało się, było kiepsko”. Bywa
i tak, że faktycznie zespół brzmiał dużo lepiej
w przesłanym materiale, a na koncercie wypadł
słabo. Tak było z kilkoma zespołami.
Jednak zdecydowana większość widzów przychodzi na występy artystów znanych, boją się eksperymentować, poznać coś nowego, zaryzykować.
Czasem ściągam jakieś, jak mi się wydaje, bardzo
znane nazwisko, osobę, która występowała z innymi znanymi artystami. Myślę, że przyciągnie to sporo ludzi, a przychodzi 10 osób. Bywa i tak. Wieszam
plakaty, ogłaszam w mediach społecznościowych,
piszę do znajomych, przypominam... Zapraszając
wykonawcę nigdy nie jestem w stanie przewidzieć
czy koncert frekwencyjnie się uda, czy nie.
Staram się zapraszać różnorodnych artystów, od
muzyki łagodnej, poezji śpiewanej, poprzez reggae, ska, muzykę gitarową, zespoły rockowe, by
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Koncerty odbywają się w piątki. Bilety nie są drogie, zazwyczaj, 15-30 zł, maksymalnie 40 zł. Jest to
aktualnie jedyna restauracja w Łomiankach, która
oferuje gościom muzykę na żywo odkąd zamknięto Jazz Cafe.

czaj około 10 lipca, kiedy jest rocznica otwarcia Lemona, staram się zapraszać jakieś bardziej znane
nazwiska.
W jaki sposób wybierasz zespoły?
Znajomy, Michał, bywa na wielu koncertach i festiwalach i często poleca mi kogo zaprosić do Lemona. Muzycy też sami przysyłają do nas oferty.
Dowiadują się jedni od drugich, że u nas można
wystąpić. Czasem sam wydzwaniam zespoły. Bywam dość upierdliwy, kiedy mi na czymś zależy.
Kiedyś zawitał u nas zespół Cisza jak ta, wykonujący poezję śpiewaną. Napisali na jakimś portalu, że
nie mają gdzie zagrać w stolicy, więc zaprosiłem
ich do Lemona. Przyjechali i był cały lokal. Czasem
młodych muzyków z daleka goszczę na noc u siebie w domu.
Czemu to wszystko robisz?
Bo lubię. Lubię ludzi, lubię muzykę, cieszy mnie
organizowanie koncertów dla ludzi, zapraszanie
fajnych wykonawców. Lubię jak się wszyscy dobrze bawią, są zadowoleni. Koncerty odbywają
się co piątek, ale mogłyby częściej, bo jest wielu
artystów, którzy chcą u nas zagrać. Listę do końca
października mam zapełnioną, w głowie też dużo
pomysłów. Był czas kiedy dodatkowo organizowałem środowe spotkania z bluesem.
Który koncert najbardziej zapadł Ci w pamięć?
Koncert Waglewskiego z Pospieszalskim jeszcze
w „starym” Lemonie przed rozbudową. Wtedy było
na koncercie 50 osób. Było pełno, chociaż jednocześnie ciągle kameralnie, był ścisk, nie wszyscy mieli
miejsca siedzące, stali przy barze. I jeszcze pierwszy
koncert zespołu z Lublina The Underground Man.
Ostatnio był świetny koncert Roberta Cichego.
Jakie plany koncertowe na najbliższy czas?
We wrześniu wystąpi energetyczny zespół The Beat
Rootz, połączenie ska i reggae, 10 września swoje
największe przeboje zaśpiewa Grażyna Łobaszewska z zespołem Ajagore. 13 września odbędzie się
Piknik Dąbrowy. Zaśpiewa Halina Gwóźdź, aktorka
teatru Syrena z zespołem. Wcześniej wystawiony
będzie teatrzyk dla dzieci. No właśnie, chciałbym
jak kiedyś zapraszać znowu do Lemona teatry.
Niestety, mamy czasy, jakie mamy i tak naprawdę
nie wiemy na czym stoimy jeżeli chodzi o pandemię, jak długo pozwolą nam pracować. Na razie
umawiam koncerty do października, a dalej trochę
strach cokolwiek planować. Jeśli wprowadzą obostrzenia i pozwolą organizować koncerty jedynie
do 30 osób nie będzie to raczej miało sensu.
Póki co, zapraszam serdecznie mieszkańców Łomianek na najbliższe koncerty do ogródka Lemon Tree.

Więcej informacji i kalendarium koncertów: facebook.com/RestauracjaLemonTree
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RADNI OCENILI PRACĘ BURMISTRZ

Jak co roku Rada Miejska obradowała nad uchwałami nt. udzielania wotum zaufania dla Burmistrz
Łomianek i absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Dyskusja trwała i trwała, dłużyła się... niewiele wnosząc. Niedopowiedzeń, interpretacji i czasami niespójnych wywodów przeplatanych
liczbami wynikającymi znikąd, można by uniknąć, gdyby Urząd przygotował „w pigułce” treściwe
i przejrzyste podsumowanie 2019 roku, z którego mogliby skorzystać tak radni jak i mieszkańcy.
Ostatecznie radni pozytywnie ocenili działania Burmistrz Żebrowskiej-Piotrak.
O opinie na ww. temat poprosiliśmy burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak, radne: Marię Pszczółkowską, Mariolę Niecikowską, Agnieszkę Gawron-Smater, Marię Zalewską, Agnieszkę Zdunek oraz
radnych: Marcina Etienne, Adama Salwowskiego, Tomasza Dąbrowskiego, Jerzego Serzysko, Cezarego
Astrau, Piotra Bartoszewskiego, Janusza Skoniecznego. Otrzymane opinie publikujemy poniżej.
MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek
Udzielone absolutorium i wotum zaufania to dla każdego z burmistrzów
motywacja do dalszej pracy. Dla
mnie również.
W trakcie ostatniej sesji radni dyskutowali nad raportem o stanie gminy, oceniali wykonanie budżetu za miniony 2019 rok. Życzyłabym sobie, żeby takie dyskusje
były merytoryczne, żeby każdy z radnych podejmując
decyzję kierował się wyłącznie dobrem mieszkańców,
dobrem gminy, nie własnymi interesami czy sympatiami, bo te nie powinny mieć żadnego znaczenia. Jestem
przekonana, że gdy będziemy podejmować decyzje
i realizować zadania pamiętając o tym, że to nie my
jesteśmy tu najważniejsi i gdy na bok odłożymy lokalne
spory – to w Łomiankach będzie działo się dobrze.
Wszystkim radnym dziękuję za ich pracę, za każdy
spór, którego efekt przyniósł wymierną korzyść gminie, dziękuję za każdą uwagę i podpowiedź i proszę
nie zapominajcie Państwo, że każdy z nas pracuje na
rzecz tych, którzy nas wybrali – dla mieszkańców gminy Łomianki.
MARIA PSZCZÓŁKOWSKA
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Uchwały związane z udzieleniem
absolutorium i wotum zaufania dla
Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak, Burmistrza Łomianek, były głównymi
punktami obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Łomiankach. Głosowanie poprzedziła prezentacja, a następnie dyskusja nad raportem o stanie gminy w 2019 r.,
który zawiera dane statystyczne oraz informacje o realizowanych przez Burmistrza i Urząd Miejski zadaniach w 2019 r. W trakcie dyskusji zarówno zwolennicy
polityki burmistrza, jak i przeciwnicy mieli okazję do
zaprezentowania swoich stanowisk na temat dokumentu. Dane i informacje przedstawione w raporcie
przekonały większość radnych, którzy w głosowaniu
udzielili Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania. Radni większością głosów dobrze ocenili także realizację
ubiegłorocznego budżetu. Pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym za 2019 r. wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa.
AGNIESZKA GAWRON-SMATER
Radna Rady Miejskiej
Udzielenie absolutorium nie może
być konkursem na popularność Burmistrza, gdzie przeciwnicy i zwolennicy wyrażają swoją dezaprobatę
bądź aprobatę jedynie dla jego osoby. Powinno być wynikiem wnikliwej analizy zgodności
finansowej. Wychodząc z takiego założenia, pozytywnie oceniam realizację ubiegłorocznego budżetu, tu
bardzo ważnym dla mnie aspektem w podjęciu decyzji
była pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. sprawozdania z wykonania budżetu za rok
2019. Udzielając absolutorium, jednocześnie uznaję
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prawidłowość finansowego działania samorządu, co
wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi, to jest zgodną realizację wydatków budżetu
z uchwalonym budżetem. Także na podstawie danych
i informacji przedstawionych w raporcie o stanie gminy, udzieliłam Burmistrzowi Gminy Łomianki wotum
zaufania za rok 2019.
PIOTR BARTOSZEWSKI
Radny Rady Miejskiej
W roku 2019 wydano 181 mln zł
z pieniędzy podatników, a dla rozwoju miasta nie zrobiono prawie
nic (dokończono jedynie inwestycje
przygotowane w poprzedniej kadencji). Łomianki w 2019 roku nie rozwijały się zupełnie, a Gminę ogarnął chaos:
– ponad 3-krotnie podniesiono opłatę śmieciową,
– nie zrobiono nic dla poprawy dojazdu do Warszawy
(obiecane 15 minut przeradza się w godzinne korki),
– place zabaw są zaniedbane,
– zdewastowany jest park przy ulicy Fabrycznej,
– brak żłobka, przedszkoli publicznych i szkoły w Łomiankach Dolnych,
– brak Domu Seniora, Klubu Seniora,
– Problemem jest nawet koszenie trawników i utrzymanie porządku w Gminie.
W Łomiankach widać brak gospodarza, Łomianki nie
są zarządzane, a jedynie administrowane przez urzędników. Wprawdzie radni ze strony Burmistrz udzielili
absolutorium i wotum zaufania za 2019 rok, ale według mnie brak jest podstaw do pozytywnej oceny dotychczasowej działalności Pani Burmistrz. Ja głosowałem przeciw. Więcej: www.radny.bartoszewski.pl.
MARCIN ETIENNE
Radny Rady Miejskiej
Od strony formalnej absolutorium to
instytucja ściśle powiązana z procedurą budżetową. Wotum zaufania
stanowi zaś swego rodzaju „oświadczenie woli rady gminy” w kwestii
przedkładanego raportu o stanie gminy. Trzymając się
sztywno wspomnianych zależności, każde niemal głosowanie powinno kończyć się dla urzędujących władz
pomyślnie. W dużej mierze bowiem to Regionalna Izba
Obrachunkowa stoi na straży prawidłowego wykonywania budżetu. Stąd, wyrażając swoją opinię, staram się
zawsze brać pod uwagę również inne aspekty działalności burmistrza. Oceniam jego szeroko pojętą politykę,
w szczególności – celowość i jawność podejmowanych
decyzji oraz styl sprawowania Urzędu. Dla Pani Burmistrz był to pierwszy (pełny rok) urzędowania, w którym zakreśliła ona obszary swoich działań. Urzeczywistnia się budowa szkoły w Sadowej, trwają rozmowy nad
modernizacją wałów przeciwpowodziowych. Ruszyła
też inwestycja wodociągowa w Dziekanowie Bajkowym.
Intensywność pracy ZWiK – spółki, którą nadzoruje burmistrz – pozostawia dziś jednak w tym zakresie wiele
do życzenia. Dlatego też sprawa ta, w kolejnych latach,
będzie dla mnie kluczową podczas oceny skuteczności
w zarządzaniu Gminą przez Panią Burmistrz.

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM
Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU.
ZA (11): Cłapińska Magdalena; Dąbrowski Tomasz;
Etienne Marcin; Gawron-Smater Agnieszka;
Krogulec Mateusz; Lenard Grzegorz; Niecikowska
Mariola; Pszczółkowska Maria; Serzysko Jerzy;
Wawer Krzysztof; Zdunek Agnieszka
PRZECIW (7): Astrau Cezary; Bartoszewski Piotr;
Bryk Grzegorz; Dąbrowski Tomasz H.; Salwowski
Adam; Zabłocka-Łudzeń Joanna; Zalewska Maria
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Skonieczny Janusz;
Wroniewski Maciej
NIEOBECNI (1): Naftyński Michał

UDZIELENIE WOTUM ZAUFANIA.
ZA (11): Cłapińska Magdalena; Dąbrowski Tomasz;
Etienne Marcin; Gawron-Smater Agnieszka;
Krogulec Mateusz; Lenard Grzegorz; Niecikowska
Mariola; Pszczółkowska Maria; Wawer Krzysztof;
Wroniewski Maciej; Zdunek Agnieszka
PRZECIW (7): Astrau Cezary; Bartoszewski Piotr;
Bryk Grzegorz; Dąbrowski Tomasz H.; Salwowski
Adam; Zabłocka-Łudzeń Joanna; Zalewska Maria
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2): Serzysko Jerzy; Skonieczny
Janusz
NIEOBECNI (1): Naftyński Michał

MARIOLA NIECIKOWSKA
Radna Rady Miejskiej
14 lipca 2020 roku w trakcie XXVI
sesji Rady Miejskiej w Łomiankach
radni naszej gminy obradowali nad
udzieleniem Pani Burmistrz Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak wotum
zaufania oraz absolutorium.
To była trudna sesja Rady Miejskiej, ponieważ każdy radny miał za zadanie obiektywnie ocenić jak
lokalne władze gospodarzą publicznymi pieniędzmi. Aby dokonać oceny zostały nam przedstawione
dane i informacje o stanie gminy za 2019 rok oraz
pozytywna opinia o sprawozdaniu finansowym za
2019 rok wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Bez żadnej wątpliwości oddałam głos za udzieleniem
Pani Burmistrz wotum zaufania oraz pozytywnie oceniłam realizację ubiegłorocznego budżetu. W moim
przekonaniu władze i urzędnicy stanęli na wysokości
zadania, mimo piętrzących się trudności. Dobrą pracę
naszej gminy oceniono także na zewnątrz przez Forum Ekonomiczne, czego dowodem jest III nagroda
w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego.
Moim zdaniem to dowód, że nasz zarząd jest dobrym
gospodarzem, ale to zobowiązuje, by starać się jeszcze bardziej, aby zaspakajać potrzeby mieszkańców
Łomianek, co jest najważniejszym wspólnym celem
rady i burmistrza.
TOMASZ DĄBROWSKI
Radny Rady Miejskiej
Udzielenie Burmistrz Łomianek absolutorium oraz wotum zaufania
było dla mnie akceptacją dotychczasowej pracy Urzędu oraz wyrażeniem poparcia dla planowanych
przedsięwzięć. Faktem jest, że kadencja Burmistrz
Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak przypada na bardzo
burzliwy okres, związany ze strajkiem nauczycieli, kryzysem „śmieciowym”, pandemią Covid-19 czy
w końcu problemami ze zwołaniem Sesji Rady Miasta.
Pozostaję jednak w nadziei, że przyjęta wizja rozbudowy Łomianek zostanie zrealizowana, a pojawiające się problemy nie staną się przyczyną wstrzymania
rozwoju naszego Miasta. Rada Miejska poprzez udzielenie wotum zaufania i absolutorium oraz wyrażenie
zgody na zaciągnięcie obligacji, dała Zarządowi narzędzia do przeprowadzenia planowanych inwestycji
– teraz czekamy na efekty.
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Emocje wyborcze opadły, więc tylko dla porządku, już na chłodno, podsumujmy jak prezydenta RP wybierali mieszkańcy Łomianek.
Nie ma co owijać w bawełnę: zgodnie z przewidywaniami pojedynek Trzaskowski – Duda na terenie Łomianek zakończył się dotkliwą porażką
urzędującego prezydenta RP. Głosowaliśmy w 13 komisjach obwodowych. Rafał Trzaskowski rozgromił swojego przeciwnika 12:1.
Honorową bramkę dla Andrzeja Dudy z trudem wypracowali mieszkańcy Łomianek Starych (zdecydowały 42 głosy).

Rekord na Osiedlu Chopina. Procentowo, biorąc pod uwagę wszystkie głosy oddane w gminie
Łomianki, Rafał Trzaskowski wygrał 61,82% do
38,18%. Rekordowe poparcie uzyskał w komisji
Łomianki Dolne / Łomianki Chopina, gdzie głosowało na niego prawie 76% wyborców (co zresztą
należy do grupy najlepszych wyników Trzaskowskiego w skali kraju).
Duda traci wszędzie. W czasie prezydentury
Andrzej Duda „zgubił” w Łomiankach ponad 5,5
punktów procentowych poparcia w porównaniu
z rokiem 2015. Stracił nawet wśród dotychczasowych zwolenników. W żadnej komisji obwodowej
nie zagłosował na niego większy odsetek wyborców niż 5 lat temu. Przegrał zdecydowanie nawet
w dotychczas bardziej konserwatywnie głosujących obwodach – w Burakowie, Dziekanowie Leśnym, Sadowej, osiedlu Powstańców.
Frekwencja szczytuje. Chociaż wybory odbywały się w szczycie sezonu urlopowego, to frekwencja
w Łomiankach była rekordowa - wyniosła 79,34%
(w r. 2015 – 71,68%). Najwyższą frekwencję odnotowano w komisjach: Łomianki Dolne / Łomianki

Chopina (85,72%), Łomianki Górne (83,57%), Kiełpin (82,24%). Najniższą (chociaż przecież i tak jak
na polskie obyczaje wysoką) – w Sadowej (67,05%)
i Dziekanowie Leśnym (71,82%).
W Łomiankach jak w metropoliach. Można
powiedzieć, że pod względem frekwencji i wyników ostatnich wyborów Łomianki nie odróżniają
się od wielkich miast. Oczywiście (dysponując
zaledwie kilkunastoma tysiącami wyborców) odróżniają się od nich mniej znaczącym wpływem
na ostateczny wynik głosowania w skali kraju, co
pewnie jednych cieszy, a innych smuci.
Korki nie powstrzymują zmian. Z analizy wyników kilku ostatnich wyborów prezydenckich, par-

Wyniki II tury wyborów prezydenckich
w Łomiankach w r. 2015 i 2020 (%)
1. Buraków
2. Dąbrowa Leśna
3. Dąbrowa Zachodnia
4. Os. Baczyńskiego, Prochownia, Majowe
5. Łomianki Górne
6. Łomianki Centralne, Pawłowo
7. Łomianki Stare
8. Łomianki Trylogia, Powstańców
9. Łomianki Dolne, Chopina
10. Kiełpin
11. Dziekanów Bajkowy, Nowy, Polski, Kępa Kiełpińska
12. Dziekanów Leśny
13. Sadowa
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lamentarnych i samorządowych można wysnuć
wniosek, że mieszkańcy Łomianek są w swoich
decyzjach politycznych coraz bardziej liberalni,
mają większe wymagania wobec jakości klasy
politycznej i jej otoczenia. Spowodowane jest to
zmianami demograficznymi, lepszym wykształceniem, napływem wielu nowych mieszkańców oraz
faktem, że mimo korków na trasie do Warszawy
znaczna część osób mieszkających w Łomiankach
związana jest pracą, nauką, towarzysko, rodzinnie
z Warszawą, więc kształtuje swoje poglądy polityczne w podobnych warunkach jak mieszkańcy
stolicy.
Juliusz Wasilewski
2015

2020

Duda

Komorowski

Duda

Trzaskowski

49,12
38,68
36,80
48,18
38,18
39,68
52,79
52,27
26,78
43,88
45,51
53,47
49,43

50,88
61,32
63,20
51,82
61,62
60,32
47,21
47,73
73,22
56,12
54,49
46,50
50,57

42,36
36,48
32,71
41,30
34,25
35,25
52,26
45,24
24,07
35,60
38,73
45,93
44,40

57,64
63,52
67,29
58,70
65,75
64,75
47,74
54,76
75,93
64,40
61,27
54,07
55,60

CO SIĘ BUDUJE, CO WYBUDOWANO
A CO JEST W PLANACH...?
W dniu 05.08.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. podpisał umowę na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga. Zakres prac obejmuje m.in. budowę odcinków sieci wodociągowej o łącznej
długości 4602 m i kanalizacji o długości 5756 m
oraz budowę przepompowni. Realizacja inwestycji wartej 8 161 050 zł przewidziana jest do czerwca 2021 r.
Obecnie w trakcie realizacji są m.in. zadania:
1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Szymczaka, Asnyka,
Reymonta, Niskiej, Miodowej, Wierzbowej,
Norwida, Słowackiego, Pogodnej, Torfowej
oraz w drogach dojazdowych do posesji na ul.
Miłej. Inwestycja jest na etapie odtworzenia
nawierzchni i odbiorów sieci. Łączna długość
wybudowanej infrastruktury: sieć wodociągo-

wa – 4799,4 m, kanalizacja – 4694 m oraz przepompownia ścieków.
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
po terenie PAN/KPN/szpital w Dziekanowie
Leśnym oraz w ulicy Marii Konopnickiej. Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Baśniowa, Kopciuszka oraz drodze technicznej DK7. Zadanie jest na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej
na obszarze Dziekanowa Leśnego. Z kolei
w Dziekanowie Bajkowym sieć wodociągowa
jest w trakcie realizacji. Łączna długość sieci:
wodociąg – 6357,5 m, kanalizacja – 355 m,
przepompownia ścieków – 2 szt.
3. Budowa sieci wodociągowej pod drogą krajową DK7 o łącznej długości 92,0 m,
W tym roku zostały zrealizowane następujące
zadania:
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w sięgaczu ulicy Długiej, – 250 m,

WIĘCEJ INFORMACJI: www. zwik-lomianki.pl

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w ulicy Baczyńskiego – 498 m,
3. Budowa przejścia wodociągu pod DK7 (ulica
Szpitalna) oraz przebudowa wodociągu w opasce DK7 – rejon ulicy Kamienistej – 158,0 m,
4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w ulicy Paderewskiego i ulicy Vivaldiego. Wodociąg – 649,5 m, kanalizacji – 619,4 m,
___________________________
W kwestii dalszych inwestycji ZWiK jest w trakcie
aktualizacji harmonogramu rzeczowego na lata
2020–2024. Po jego akceptacji zostanie on przekazany do publicznej wiadomości.
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CO, GDZIE, KIEDY?
POLECAMY!

4.09, g.20 – Koncert: The Beat Rootz
– ska/reggae/punk
w międzynarodowej odsłonie
– LEMON TREE
5.09, g.16 – ŁOMOT Festiwal // Druga
edycja – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
6.09, g.20 – Koncert: Zespół Levi – CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKACH
6.09, g.10 – Rajd rowerowy – Start: ICDS
10.09, g.20 – Koncert: Grażyna Łobaszewska
the best of – LEMON TREE
11.09, g.19 – „Katapulty”, koncert i premiera
płyty Agaty Gałach – CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKACH
11.09 g.20 – Koncert: Romet Comet
– LEMON TREE
12.09, g.11 – Mecz piłki nożnej KS Łomianki – MKS Przasnysz
– boisko KS ŁOMIANKI, ul. Fabryczna
13.09, g.13 – Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy
13.09, g.20 – Koncert: Karolina Gwóźdź
wprowadzi nas w świat swingu
– LEMON TREE
18.09, g.20 – Koncert: Michał Szczerbiec trio
– LEMON TREE
19.09, g.12 – Uroczystość Patriotyczna – 81. rocznica wybuchu
II wojny światowej i bitwy pod Łomiankami oraz
76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskieg
i zestrzelenia samolotu Sił Powietrznych USA
– Cmentarz wojenny w Kiełpinie
20.09, g.10 – J armark Produktów Tradycyjnych
– CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
20.09, g.20 – Koncert: Philip Bracken
– LEMON TREE
25.09, g.20 – Koncert: Pragma – indie pop
– LEMON TREE
26.09, g.15 – Księżniczka Rosa i Klimek –
teatrzyk dla dzieci – CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKACH
26.09, g.19 – Scena Zaułek, Recital
Agaty Ślazyk z Piwnicy pod
Baranami – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
10.10, g.19 – Stand-up – Antoni Syrek-Dąbrowski – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH

________________________
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

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

Szczegółowy program Otwartych Ogrodów Artystów Dąbrowy
na www.lomianki.info

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO

7

8

10 PAŹDZIERNIKA 2020

INFO i ZAPISY:

SZÓSTY SZTAFETOWY

BIEG W ŁOMIANKACH

www.biegwlomiankach.pl
od 1 września 2020

SZTAFETA
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
2 x 6 km

DWUOSOBOWA

+ BIEGI PRZEŁAJOWE DLA DZIECI (od 100 do 1000 m)
+ NORDIC WALKING (6 km)

HERB GMINY £OMIANKI

www.biegwlomiankach.pl

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW
GMINY ŁOMIANKI

M 100%, Y 100%

M 15%, Y 100%

K 100%

SPORT OKIEM RADNEJ

Radna MAGDALENA CŁAPIŃSKA od początku kadencji interesuje się sprawami sportu w gminie Łomianki.
Zapytaliśmy o jej spostrzeżenia na temat oferty dla mieszkańców, infrastruktury i planów inwestycyjnych...

OFERTA SPORTOWA?

Cieszy mnie, że w Łomiankach rozwijają się kolejne szkółki sportowe
oraz, że powstają inicjatywy rekreacyjne i nowe sekcje, mimo to uważam, że
oferta sportowa w Łomiankach jest
nadal – łagodnie mówiąc – „skromna”.
Brakuje mi w niej szczególnie elementów animacji dla młodzieży.
Osobiście 11 lat uprawiałam taniec towarzyski. Wiem jak bardzo
ten sport wpływa na młodych ludzi
ogólnorozwojowo. A w naszym mieście na przykład nie ma szkoły tańca
dla dzieci, która wzięłaby pod swoje
skrzydła najmłodszych adeptów tego
pięknego sportu. Cieszę się zatem,
że od września planowane są zmiany
w tym obszarze, za co jestem ogromnie wdzięczna Dyrektorowi Centrum
Kultury.
Nie wiem czy Państwo wiedzą,
że w Łomiankach mieszka pierwszy
Polak grający w NBA – Cezary Trybański. Jego potencjał nie był do tej
pory w żaden sposób wykorzystywany w szkoleniu dzieci i młodzieży
w naszej gminie. Jednak już niedługo
to się zmieni. Przy wsparciu Dyrektora ICDS oraz zaangażowaniu naszego Mistrza, od września w Szkole
Podstawowej nr 2 uruchomione
zostaną profesjonalne zajęcia dla
tej grupy. Mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach rozwinie się ten
projekt o zajęcia dla osób dorosłych.
Przy okazji „Alternatywnych Lekcji
WF”, do których poprowadzenia za-

prosiłam medalistkę olimpijską Monikę Pyrek oraz Czarka Trybańskiego,
zrodził się pomysł organizacji cyklicznych „Sportowych Lig Międzyszkolnych” na terenie gminy. Rozmawialiśmy też o przywróceniu mini lig
w łomiankowskich przedszkolach.

INFRASTRUKTURA?

Zawsze z radością obserwuję zajęte
wieczorami obiekty sportowe przez
amatorskie i koleżeńskie grupy. Jednak
wiele z tych grup i dyscyplin czy sekcji
nie może się rozwijać, ponieważ brakuje miejsc w salach gimnastycznych.
„Walka” o każdą godzinę w harmonogramie sportowym rośnie każdego
roku. Martwi mnie brak odpowiedniej
infrastruktury w naszej gminie. Ale
jeszcze bardziej brak systemowych rozwiązań dla animatorów sportu, organizujących czas dla młodzieży w wieku
13-18 lat. To kolejne wyzwanie, które
stawiam sobie, ale też Gminie.

INWESTYCJE?

Priorytetem dla mnie od zawsze były
szeroko pojęte inwestycje sportowe.
Bardzo zależy mi na poprawie stanu
infrastruktury sportowej dedykowanej
najmłodszym, ale także takim, które służyłyby starszym mieszkańcom
w celu aktywnego spędzania wolnego
czasu. Mamy sporo otwartych obiektów piłkarskich. Jest wiele sal gimnastycznych, które wymagają nakładów
finansowych w doprowadzeniu ich do
stanu, w którym można będzie z nich

korzystać w sposób atrakcyjny i efektywny. Powinniśmy jako gmina cały
czas rozwijać tę infrastrukturę. Dlatego
nie ukrywam, że cieszy mnie uruchomienie kolejnego etapu budowy pełnowymiarowego boiska sportowego.
Miejsca, w które gmina zainwestowała
już ogromne środki finansowe. Należy
ukończyć ten projekt – zgodnie z pierwotnymi jego założeniami, a jeszcze
przed jego ukończeniem zastanowić
się jak wycisnąć z niego maksimum
możliwości dla mieszkańców.
Musimy pamiętać, że sport to nie tylko piłka nożna. Dziś dyscyplina ta wypełnia sporą część harmonogramów,
absorbując niemal wszystkie istniejące sale sportowe. Stąd mój pomysł na
hale pneumatyczne, tak powszechne
na boiskach całej Warszawy. Przykrywając „Orliki” w okresie jesienno-zimowym zapewnimy mieszkańcom
dodatkowe zadaszone miejsca do
uprawiania sportu i rekreacji. Budowa
tzw. balonu jest najtańszym sposobem na sezonowe zadaszenie boisk
piłkarskich. Chciałabym, żeby Łomianki doczekały się wreszcie, co najmniej
dwóch, trzech takich właśnie hal. Na
pierwszą jest duża szansa, gdyż niedawno został rozstrzygnięty przetarg
na budowę takiej hali na boisku ICDS.

PLANY?

Mam nadzieję, że każdy plan inwestycyjny w naszej gminie, który
będzie zakładał budowę szkoły lub
przedszkola, zawierał będzie zawsze
odpowiednią infrastrukturę sportową.
Bardzo podoba mi się projekt nowoczesnej szkoły z oddziałami integracyjnymi, który już niedługo powstanie
w Sadowej. To idealny przykład na
to, jak w przemyślany sposób zadbać
o obszar przeznaczony na aktywność
fizyczną wśród uczniów.
Istnieją w naszej gminie obiekty
sportowe, które wymagają poważnej

Wizualizacja planownej hali pneumatycznej
nad boiskiem przy ICDS.

Cezary Trybański, Magdalena
Cłapińska oraz Monika Pyrek
podczas impezy Kinder+Sport Alternatywne Lekcje WF w ICDS Łomianki

dyskusji nad sposobem ich wykorzystania. Przykładem niech będzie
lodowisko, które zimą tętni życiem,
latem zaś jest wyłączonym z użytkowania „magazynem”.
Cieszę się, że mamy skate park, jednak jest on niewielkich rozmiarów.
Oblężony przez dziesiątki młodych
amatorów rolek, hulajnóg i deskorolek nie spełnia dziś już pożądanego
efektu. Brak boisk do streetballa czy
kolejnego outdoorowego boiska do
koszykówki.
Mamy na terenie gminy wiele
obiektów tenisowych – ale nie ma
tego najprostszego – ścianki tenisowej, którą np. warszawiacy finansują
ze swoich budżetów partycypacyjnych. Brakuje również ogólnie dostępnego obiektu crossfitowego.
Przysłowiową „wisienką na torcie”
byłby dla mnie zintegrowany system
informatyczny, który pomógłby systemowo rozwiązać problem rezerwacji miejsc w istniejących w gminie
obiektach sportowych.
Dużo wyzwań przed nami! A może
to jedynie marzenia? Jeśli tak, to warto pamiętać, że marzenia są po to, by
je spełniać!
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JAKI NOWY ROK SZKOLNY?

Podobnie jak koniec minionego, tak i właśnie rozpoczynający się rok szkolny 2020/21 jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli wielką niewiadomą
i eksperymentem. Wszelkie dyrektywy rządowe dotyczące funkcjonowania szkół w czasie pandemii są na tyle ogólne i mało precyzyjne, że decyzyjność i odpowiedzialność za system nauczania i bezpieczeństwo spada bezpośrednio na dyrekcję placówek, jak i samorządowców.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami udzielonymi przez Urząd Miejski w Łomiankach oraz dyrekcje szkół publicznych funkcjonujących na terenie naszej gminy.
Mamy nadzieję, że organizacja nowego roku szkolnego w naszych placówkach oświatowych w obecnych
warunkach będzie o tyle łatwiejsza,
że wszelkie procedury bezpiecznego
funkcjonowania i pracy w okresie pandemii COVID-19, od 3 miesięcy stosują
z powodzeniem samorządowe przedszkola. Również łomiankowskie szkoły mają już pewne doświadczenie
w pracy stacjonarnej w warunkach
pandemii, bo przez półtora miesiąca

prowadziły zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki
w edukacji wczesnoszkolnej.
Niestety wszystkie wytyczne, nawet te
szczegółowe, są wciąż bardzo ogólne.
Najważniejsze jest wciąż bezwzględne
przestrzeganie podstawowych zasad
higieny: częste mycie rąk, ochrona
podczas kichania i kaszlu, unikanie
dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez
osoby trzecie przychodzące do szkoły

Szkoła Podstawowa nr 1 jest największą

placówką w Łomiankach. Od września uczyć się
będzie w niej ponad 730 uczniów. Zgodnie z obecnymi wytycznymi uczniowie mają powrócić do
nauki stacjonarnej. Od 1 września zacznie działać klasa sportowa dla uczniów kl. 4, o profilach:
piłka nożna – chłopcy, piłka siatkowa – dziewczęta. W szkole będzie funkcjonować oddział dla
3-latków. Realizujemy budowę II etapu ogródka
sensorycznego. Szkoła jest corocznie doposażana
w nowe pomoce dydaktyczne. Jest w pełni wyposażona sala językowa oraz pracownie przedmiotowe, do pracowni chemicznej zakupiono dygestorium. W szkole jest 12 tablic interaktywnych,
projektory wraz z ekranami.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomiankach liczy
w roku szkolnym 2020/21 542 uczniów. Zamierzamy
kontynuować działania podjęte w ubiegłym roku, tj.
realizować innowację pedagogiczną z j. ang. w kl. 6-8,
innowację Programowanie i robotyka dla kl. 2-5 oraz
Rozpisana Dąbrowa – sztuka kreatywnego pisania
i opowiadania – kl. 4-5, a także organizowany przez
nas konkurs pod patronatem Burmistrza Łomianek
Rozpisane Łomianki.
Obecnie przygotowujemy się do nauczania stacjonarnego w szkole, gdzie mamy bogatą bazę
edukacyjną: nowoczesne sale informatyczne, dwa
laboratoria językowe, gabinet SI. W pozostałych salach mamy tablice interaktywne – 2 z Rządowego
programu Aktywna tablica oraz rzutniki. Zachwyt
gości wzbudza sala gimnastyczna, gdzie prowadzimy zajęcia sportowe kl. 1-8, organizujemy zawody
i aktywne przerwy.
W planach mamy wycieczkę do Londynu dla klas dwujęzycznych oraz wiele wycieczek dla pozostałych klas.
Działania na nowy rok szkolny to m.in.: nobilitacja sylwetki Patrona szkoły i promocja dwujęzyczności.
W obecnej sytuacji epidemicznej przygotowujemy się
też na wypadek zdalnego nauczania.
Osiągnięte przez naszych uczniów wyniki egzaminu
ósmoklasisty plasują nas powyżej kraju, województwa, powiatu i gminy: j. polski – 72%; matematyka
– 67%; j. angielski – 81%.
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lub przedszkola, regularne czyszczenie
pomieszczeń.
Dyrektorzy łomiankowskich szkół
i przedszkoli dopracowują wewnętrzne procedury pracy w warunkach
pandemii. Będą one dostosowane
do warunków konkretnej placówki.
Przygotowali również warianty pracy, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje
w przypadku wystąpienia ogniska
koronawirusa (przejście na system

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami

Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach rozpoczęła działalność we
wrześniu 2017 r. W roku szkolnym 2020/2021 liczyć będzie 28 oddziałów. Prognozowana liczba
uczniów – 638. Uczniowie uczą się w oddziałach
ogólnych, sportowych (od klasy czwartej) i dwujęzycznych (od klasy siódmej). Nauczanie drugiego języka obcego odbywa się od klasy czwartej.
Szkoła wspiera uzdolnienia uczniów o różnym
potencjale rozwojowym. Od września, podobnie
jak w ubiegłym roku, prowadzone będą zajęcia
wyrównawcze, koła zainteresowań i przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. W tym roku
szkolnym szkoła otrzymała wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Szkoła Podstawowa w Sadowej po-

łożona jest w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego. Jest to niewielka placówka, bardzo przyjazna dzieciom. Wyposażona w nowoczesne, kolorowe mebelki. Naszym dzieciom
gwarantujemy naukę w mało licznych klasach,
indywidualne podejście do każdego ucznia,
przyjazną atmosferę, wspaniałych nauczycieli
i wychowawców. Do dyspozycji uczniów pozostaje plac zabaw. Patrzymy jednak w przyszłość
optymistycznie wierząc, że niedługo rozpocznie
się budowa nowoczesnej szkoły, z bogatą ofertą
dla uczniów i ich rodziców, tak długo oczekiwanej przez wszystkich.

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie
Leśnym jest w trakcie modernizacji. W dalszym

ciągu będziemy chcieli doposażać nasze pracownie przedmiotowe. W tym roku kontynuujemy również innowacyjną edukację filmową dla uczniów
klas 6-8 szkoły podstawowej. Dla uczniów klas
czwartych przygotowaliśmy innowacyjne rozwiązania modułowe. Jedna grupa będzie realizowała
profil rozszerzony w zakresie artystyczny (rozszerzona muzyka i plastyka) druga natomiast w zakresie politechnicznym (rozszerzona technika oraz
programowanie).

kształcenia „mieszany” lub „zdalny”).
Wypracowaliśmy wspólne dla wszystkich szkół i przedszkoli zasady, które
będą obowiązywały od nowego roku
szkolnego: izolatorium w każdej z placówek, obowiązkowe maseczki na
przerwach, w szatniach czy podczas
wchodzenia i opuszczania szkoły, zachowanie dystansu wszędzie, gdzie
jest to możliwe.
Urząd Miejski w Łomiankach

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim liczy 15 oddziałów, a liczebność

uczniów przekracza 300. Sale lekcyjne są nowoczesne, wyposażone w zestawy multimedialne. Do
dyspozycji uczniów jest hala sportowa oraz boiska
do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. W otoczeniu szkoły znajduje się plac zabaw oraz teren zielony z łąką kwietną.
Głównym celem działalności szkoły jest wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Uczniowie
uczestniczą w konkursach i projektach, angażują się
w działalność wolontariacką. Od szóstej klasy jako
obowiązkowy wprowadzany jest dodatkowy język
obcy. Plan zajęć uwzględnia zajęcia rozwijające, koła
zainteresowań, zajęcia wyrównawcze oraz specjalistyczne. Uczniom najstarszym zapewnia się dodatkowe zajęcia z przedmiotów objętych egzaminem
ósmoklasisty.
Placówka posiada certyfikaty Szkoła Młodych Patriotów, Szkoła promująca wolontariat oraz Świetlica
Szkolna przyjazna każdemu. Uczniowie angażują się
także w działania ekologiczne oraz promujące zdrowy
styl życia.
Dla Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach rozpoczynający się 1 września rok szkolny,
z uwagi na trwającą pandemię, będzie z pewnością
wyjątkowy. Nadrzędnym celem będzie zapewnienie
bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły. Musimy być także przygotowani na ewentualną pracę w innych trybach:
zdalnym lub hybrydowym. Z punktu widzenia
szkoły średniej wyznacznikiem jej pracy są wyniki
egzaminu maturalnego. W minionym roku szkolnym osiągnęliśmy zdawalność wśród absolwentów
klasy 3 na poziomie 94%. Otwartość, tolerancja, ale
i jasne określenie celów sprzyja efektywnej pracy
młodzieży.
W nadchodzącym roku szkolnym naukę w klasie
pierwszej rozpocznie 24 uczniów. O atrakcyjności
szkoły świadczy duża liczba podań o przyjęcie do
liceum. Możemy konkurować z warszawskimi liceami, a to skłania do poszerzania oferty edukacyjnej
w kolejnych latach.

WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.LOMIANKI.INFO

NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA W ŁOMIANKACH

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

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

25 lat

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

Oto nasze adresy: Łomianki, ul. Warszawska 73 (Szkoła Podstawowa nr 1); Dąbrowa Leśna, ul. Partyzantów 31 (Szkoła Podstawowa nr 2)
www.szkolamuzycznalomianki.pl; www.konkurs-zarebski.eu; tel: 601 65 80 20, 603 789 154; e-mail: lucpin@o2.pl
REKLAMA

REKLAMA

STUDIO GRAFICZNE

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

STRONY WWW

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

DO FOOTBALL ACADEMY ŁOMIANKI!
Lider na rynku szkółek piłkarskich w Polsce otwiera nabory w oddziale Football
Academy Łomianki. To niepowtarzalna okazja, by dołączyć do elitarnej akademii, która z pasją wychowuje młodych piłkarzy i piłkarki od przeszło 11 lat!
Ponadto, od sezonu 2020/21 jako pierwsza i jedyna akademia na świecie, oferuje możliwość wzięcia udziału w „Grywalizacji Football Academy”!
Moment powrotu do szkoły to idealny
czas, by zaszczepić w dzieciach nową
aktywność, a wybór sportu to oczywiście
doskonały kierunek dla ogólnego rozwoju Twojej pociechy. Jesteśmy ekspertami
w pracy z młodymi sportowcami, dlatego
zapraszamy na zajęcia do Football Academy – lidera wśród szkółek piłkarskich
w Polsce. Na nasze zajęcia w całym kraju
uczęszcza blisko 14 000 młodych adeptów piłki nożnej, którzy w naszym oddziale w Łomiankach nie będą pracować jedynie nad sprawnością fizyczną. Wykwalifikowana kadra
trenerska wychowuje, uczy zdrowej rywalizacji i systematyczności, a także buduje pewność
siebie i umiejętność osiągania zmierzonych celów.
Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważny jest dla Was harmonijny rozwój Waszych pociech, dlatego opierając się na wieloletnim doświadczeniu przygotowaliśmy program,
który pozytywnie wpływa na kształtowanie osobowości i wychowuje poprzez sport.

FOOTBALL ACADEMY ŁOMIANKI

tel: 692-136-196, email: lomianki@footballacademy.pl
www.facebook.com/footballacademylomianki
www.footballacademy.pl

REKLAMA

OTWIERAMY NABORY

ZAPRASZAMY

na

BEZPŁATNE

TRENINGI

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA SPORTOWE

BAZUJĄCE NA BOKSIE

WTORKI i CZWARTKI godz. 15.00
oraz NIEDZIELE godz. 11.00

Zapraszamy dzieci od 9 lat i młodzież
Amatorski boks jest bezpieczny i mniej kontuzyjny niż piłka nożna
czy koszykówka.
Mamy ochraniacze, miękie rękawice, a treningi odbywają się
pod okiem doświadczonego trenera.
Nie walczymy ze sobą - trenujemy szlachetny sport!
To skomplikowany technicznie i taktycznie sport wymagający koordynacji
rąk i nóg, spokoju głowy oraz wyzbycia się prostej agresji.
Boks nie jest sportem dla niegrzecznych chłopaków, jest popularny wśród
ludzi wszystkich zawodów i branż, niezależnie od wieku i formy fizycznej.
Boks coraz chętniej trenują kobiety. Dziewczyny to 35% naszych klientów.
Spalamy więcej kalori niż na fitnessie!:)

ALEKSANDRA SIDORENKO
669 862 097
Łomianki, ICDS, ul. Staszica 2
@SidorenkoBoxingLomianki
@sidorenko.boxing
Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łomianki
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ELASTYCZNOŚĆ I PROFESJONALIZM

Jesteśmy przygotowani zarówno na nauczanie stacjonarne,
jak i online. Platformy do edukacji na odległość, oprogramowanie do kursów, sprzęt komputerowy i stabilne łącza internetowe
– wszystko mamy dopięte na ostatni guzik.

SKUTECZNOŚĆ

Egzaminy szkolne na 100%, FCE, CAE, olimpiady i studia
na wydziałach językowych to dla naszych uczniów
a piece of cake (bułka z masłem).

WYGODA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Nasze zajęcia odbywają się w szkole, do której uczęszcza
Twoje dziecko – przed lekcjami lub bezpośrednio po nich.
Zabieramy dzieci ze świetlicy szkolnej i odprowadzamy
do niej po lekcjach angielskiego.

SAMODZIELNOŚĆ DZIAŁANIA

Nie jesteśmy ani franczyzą, ani szkołą sieciową
i wszystkie programy nauczania są naszego autorstwa.

DOŚWIADCZENIE I TRADYCJA

Uczymy już kolejne pokolenia mieszkańców Łomianek,
ponieważ z powodzeniem działamy od 27 lat.

OBOZY JĘZYKOWE

W czasie wolnym od zajęć szkolnych przenosimy się
w atrakcyjne zakątki Polski, żeby wypoczywać
i wciąż uczyć się angielskiego.

NADZÓR KURATORIUM OŚWIATY

Jesteśmy niepubliczną placówką kształcenia
ustawicznego i praktycznego, a taki status posiadają
tylko najlepsze szkoły językowe.

BEZPIECZEŃSTWO

Przestronne sale szkolne i przestrzeganie zaleceń MEN,
GiS i MZ, minimalizują ryzyko związane z COVID-19.
Wszelkie formalności związane z rekrutacją, testy kwalifikacyjne, a nawet podpisanie umowy, możemy przeprowadzać
bez konieczności osobistej wizyty w naszym sekretariacie.

Rekrutacja na nowy rok szkolny już trwa – zadzwoń do nas!

TU UC ZY M Y:

12

•
•
•
•

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Warszawska 73 (sekretariat, pokój 101)
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Staszica 2 (ICDS)
Szkoła Podstawowa, Łomna
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Wojska Polskiego 37

progress.edu.pl
Tel.

22 751 05 55, 50 90 90 100

WSPOMNIENIE

PROFESOR JERZY PUSTOŁA
17 lipca 2020 roku odszedł ś.p. Profesor Jerzy Pustoła,
nasz sąsiad, mieszkaniec ulicy Podleśnej w osiedlu Łomianki Górne.
Specjalnością profesora była inżynieria biomedyczna. Współpracował z Prof. Marianem Weissem
w klinice w Konstancinie przy budowie urządzeń
dla niepełnosprawnych, między innymi zautomatyzowanych wózków inwalidzkich i z profesorem Zbigniewem Religą przy konstrukcji sztucznego serca.
Współdziałając z ośrodkami medycznymi wiedział,
że podstawowym dla zdrowego życia składnikiem
jest woda. Dlatego, gdy powstało osiedle domków
na małych działkach przy ulicy Podleśnej, gdzie
szamba były blisko ujęć wody, postanowił jak najszybciej sytuację tę uzdrowić. Wspólnie z sąsiadami,
mieszkańcami ulicy, założył Społeczny Komitet Ulicy
Podleśnej, którego zadaniem było doprowadzenie
wodociągu do wszystkich posesji.

Nie żałował czasu na spotkania z mieszkańcami
i uzgodnienia w urzędach. Po niespełna dwóch latach użytkownicy domów w ulicy mogli cieszyć się
czystą wodą.
Dzięki staraniom Profesora i Komitetu położona została też bitumiczna nawierzchnia na jezdni w tej
ulicy, co znacznie podniosło komfort komunikacji.
Profesor interesował się problemami osiedlowej
społeczności i brał udział w jego życiu.
Chętnie rozmawiał z sąsiadami, lubił doradzać. Od
początku transformacji w Polsce wierzył w siłę samorządu i społeczeństwo obywatelskie. Z wiary tej wynikały jego działania podejmowane wraz z sąsiadami dla dobra Jego nowej małej Ojczyzny, którą pod
koniec długiego życia stały się Łomianki.

Był dobrym duchem naszej społeczności i takim pozostanie w naszej pamięci.
Zarząd Osiedla Łomianki Górne.
REKLAMA
REKLAMA

NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Język ANGIELSKI – dzieci, młodzież, egzamin
ósmoklasisty, matura – tel. 537-184-145
ANGIELSKI – zapraszam od 7 klasy. Konwersacje,
egzaminy, korepetycje. Metodyk. Dojeżdżam/
on line. Tel. 55-136-216
Język ANGIELSKI – pomoc w nauce, konwersacje
– tel. 660-334-807

PRACA
Zatrudnię gospodarza posesji-ogrodnika,
Łomianki, tel. 792-571-271
Zatrudnię stolarza, Łomianki – tel. 501-138-608

INNE
Kupię stare monety, banknoty itp., tel. 884-657-311,
mail: andrzej.lech@vp.pl. Zadzwoń, dojadę.

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
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
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 517-673-324
Naprawa RTV AGD, anteny TV i SAT – Andrzej
Wyszyński, tel. 603-210-677
FIRMA BUDOWLANA wykona elewacje (styropian,
siatka, klej, tynk), hydroizolacja, papa termozgrzewalna, tel. 790-498-364

PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja, naprawa, gwarancja – tel. 789-262-387
CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu,
montaż listew – tel. 517-336-017
TARASY drewno, kompozyt, tel. 604-425-104
ŻYWICE, IZOLACJE, HYDROIZOLACJE, balkon,
taras, fundamenty, piwnice, papa, docieplenia,
mycie i malowanie elewacji, tel. 513-123-894
GLAZURA, TERRAKOTA, REMONTY. Solidnie – tel.
602-670-035
CZYSZCZENIE TAPICEREK – 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
Kompleksowa pielęgnacja drzew, przycinanie drzew, wycinka drzew trudnych (metodą
alpinistyczną). Potrek J. – tel. 510-775-015
DACHY, przecieki, papa termozgrzewalna, mycie,
malowanie, docieplenia, obróbki blacharskie, rynny. Tel. 510-795-039
Usługi podnośnikowe, mycie elewacji, dachów,
kostki, tarasów, malowanie – tel. 501-782-240
REMONTY. Firma budowlana wykona remonty
Łomianki i okolice (gładź, karton-gips, malowanie, glazura, elewacje), tel. 790-498-364
ODKOMARZANIE, usuwanie szerszeni, osy itp. (spokojne wypoczywanie – tel. 663-538-582
TARASY, HYDROIZOLACJE fundamentów, iniekcje,
mycie i malowanie elewacji, mycie kostki – tel.
510-795-039
SPRZĄTANIE, mycie okien, prace w ogrodzie, sprzątanie po remoncie, tel. 511-171-630, 735-647-598
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 789-262-387
STOLARSTWO A-Z – tel. 735-408-875
PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja,
naprawa... Gwarancja – tel. 517-673-324
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe... Gwarancja – tel. 517-673-324
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USŁUGI
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NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
dobre warunki, tel. 603-210-677
Pokój do wynajęcia – tel. 735-408-875
Wynajmę pokój – tel. 517-554-230
Pokój do wynajęcia – tel. 606-338-524
Wynajmę pokój w niezależnym mieszkaniu – centrum Łomianek, nowy, kuchnia i łazienka wspólna
– tel. 536-433-461
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie na pierwszym
piętrze. Osiedle Równoległa – tel. 503-179-066
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności
Robotniczej 15, 504-235-266
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751-88-74
DERMATOLOG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel. 501-124-416
MEDYCYNA ESTETYCZNA, Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
NEUROLOG, INTERNISTA, ORTOPEDA, MEDYCYNA
PRACY, ul. Wiślana 5, tel. 500-530-921
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
OKULISTA Bogumiła Bartha – dzieci i dorośli tel.
22 751 82 22, 500 530 921
OKULISTA Michał Szot – dzieci i dorośli tel. 22 751
82 22, 500 530 921
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 783-236-333
NEUROLOG – wizyty domowe i w gabinecie
w Polmo – tel. 601-816-445
MEDYCYNA PRACY, badania kierowców.
Lek. Bożena Bielecka, tel. 601-96-30-31
Badania kierowców, medycyna pracy, badania uczniów, studentów, sanitarne, na broń
– tel. 696-045-883
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OGŁOSZENIA DROBNE

NOWY PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
MARUDA CAFE, ul. Warszawska 138 (przy Bołtucia)
CENY: 10 pln za ogłoszenie,
wyróżnienie 20 pln (max. 100 znaków/liter)
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KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli

USŁUGI GRAFICZNE
DRUK CYFROWY
ULOTKI PLAKATY WIZYTÓWKI
STRONY WWW
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM
GRAWEROWANIE LASEROWE
TEL. 603 299 772
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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 – 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%

