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POŁĄCZONE

SUPERMOCE

Kiedy zacząć uczyć malucha angielskiego i jak pomogą w tym książki?
Rozmawiają Monika Ufel, metodyk nauczania języka angielskiego
i właścicielka szkoły językowej Friday English, a od niedawna także autorka
książek dla maluszków oraz Dorota Lipińska, pisarka i ekspertka od
literatury dla dzieci i młodzieży. Obie mieszkają i działają w Łomiankach.
Dorota Lipińska: Kochana, znamy
się od kilku lat, tak naprawdę odkąd przyszłaś do mnie z półroczną
wtedy Kajką na bobofigle do mojej
„soojki”. To były czasy! Ale nie tylko
– w tym samym momencie, zupełnie
niezależnie, wybrałam twoją szkołę
językową, kiedy postanowiłam wrócić do angielskiego. To nie był przypadkowy wybór – zrobiłam research
i wybrałam twoją szkołę, bo to właśnie twoje podejście do uczniów, metodologia i nowatorskie podejście
ujęły mnie najbardziej.
Monika Ufel: Obie z Kajką uwielbiałyśmy do ciebie przychodzić! Polubiłam przestrzeń, którą stworzyłaś tak
bardzo, że właśnie tam ruszył pierwszy kurs Teddy Eddie, gdy wprowadziłam angielski dla najmłodszych.
DL: To było dla mnie odkrycie, że
trzylatki mogą tak dobrze bawić się
na angielskim! Moja czteroletnia Daria była już wtedy w „starszakach” na
tym kursie ;) Opowiedz, jak można
wprowadzać dzieci w dwujęzyczny
świat i kiedy to robić?
MU: Na regularne zajęcia w formie
zabawy – bo tak właśnie wprowadzamy dzieci w świat języka angielskiego – przychodzą już trzylatki.
Natomiast rodzice i opiekunowie
mogą wprowadzać elementy zabawy z językiem dużo wcześniej.
Maluch wszystko przyjmuje jako
naturalne, uczy się dopiero świata,
więc i języki obce mogą być naturalnymi elementami jego codzienności.
Uczy się swojego rodzimego języka,
struktury poznawcze w tym zakresie
są bardzo aktywne, co sprawia, że to
idealny moment, aby zaznajamiać
je z językiem obcym. Wielu rodziców
pytało mnie w jaki sposób wprowadzać angielski do życia swoich
maluchów. Zawsze odpowiadałam,
że poprzez to, co najbliższe dziecku
– nazywanie jego świata. Doskonale
sprawdzają się do tego książki. Kiedy
moje córki były małe, bardzo dużo
czytałyśmy po angielsku, a właści-

wie bawiłyśmy się, czytając anglojęzyczne książki. Ściągałam je z UK, bo
te, które były dostępne u nas, to były
głównie brzydkie, „supermarketowe” książki dydaktyczne.
DL: Wiem o czym mówisz. Tym bardziej cieszę się, że wreszcie ukazały
się książki twojego autorstwa. Gratuluję!
MU: Dziękuję bardzo! Jestem ogromnie dumna, to była kilkuletnia
droga od pomysłu do momentu,
gdy te piękne kartonówki znalazły
się w moich rękach :) Zresztą, sama
wiesz jak to jest… Ja również ci
gratuluję kolejnej już publikacji dla
dzieci, tym razem napisałaś książki
dla zupełnie malutkich dzieci.
DL: Tak i trochę żałuję, że nie miałam tych książek za czasów bobofigli
– wspaniale byłoby wtedy bawić się
z waszymi maluszkami przy własnych książkach :) One są naprawdę
piękne – już przy wymyślaniu koncepcji i pisaniu ich, w głowie miałam
ilustracje Joanny Bartosik, więc jestem przeszczęśliwa, że teraz każdy
może zobaczyć to, co ja „widziałam”
już wtedy. Dzieło Joasi jest czytelne,
bezpretensjonalne, adekwatne do
kompetencji czytelniczych najmłodszych, a do tego dowcipne i zwyczajnie piękne.
MU: Mnie też te ilustracje skradły
serce! Zresztą tak samo, jak i cała
treść – tekst i koncepcja. To bardzo
proste zdania współpracujące z ilustracją. Wydawałoby się, nic wielkiego, a jednak jest w nich jakaś
historia, chce się przewracać strony i czytać
dalej. Słyszałam już
opinie znajomych, że
ich 2-3-letnie dzieci
w kółko czytają twoje książki.
DL: Mam też takie
doniesienia od rodziców nieco ponad
rocznych dzieci. Jestem z tego bardzo

Do nabycia w Friday English, ul. Warszawska 93
oraz w dobrych księgarniach, także internetowych.

dumna, bo stworzenie tak prostych
tekstów, które są pełne treści pokazuje nie tylko mój talent, ale także
warsztat. Więc tym bardziej dziękuję. Odbiję piłeczkę – wymyślenie koncepcji na tak prostą, a jednocześnie
zaawansowaną językowo książkę,
jak twoja dla maluszków było chyba
wyzwaniem?
MU: Było wyzwaniem i z satysfakcją
stwierdzam, że zakończyło się ono
sukcesem. Dzięki tym książkom najmłodsi mogą rozpocząć osłuchiwanie się z dźwiękami nowego języka
i strukturą angielskich zdań, a także
ćwiczenie wnioskowania znaczenia z kontekstu. To dzięki temu, że
książki mają konstrukcję zdaniową.
Maluchy najczęściej uczy się jedynie
pojedynczych słów, ewentualnie piosenek, a to bardzo ważne, by od razu
poznawały zdania w komunikacji.
Już kilkulatki potrafią je zapamiętać
i dzięki temu mogą je później wykorzystać. Od razu dodam, że jeśli ktoś
nie czuje się pewnie i ma opory przed
czytaniem z dziećmi w obcym języku, przygotowaliśmy
wersjęaudio,

dostępną pod kodami QR na ostatniej rozkładówce. Maluszki znajdą
tam również zabawę aktywnościową, a dorośli kilka podpowiedzi, jak
wykorzystać książkę do nauki języka
poprzez zabawę. Dobrze to wymyśliłyśmy.
DL: To prawda. Pierwszy raz rozmawiałyśmy o tym pomyśle trzy lub
cztery lata temu. Najwspanialsze
w serii „Franek, Frania & Felix” jest
to, że połączyłyśmy swoje supermoce i oddajemy w ręce czytelników
wartościową, dwujęzyczną serię dla
maluszków.
MU: I to pomyślaną w taki sposób,
by była długo z dzieckiem – stąd
kartonowe, obłe karty, żeby już niemowlę mogło cieszyć się tą serią
i poznawać świat wraz z naszymi bohaterami, a przy tym taka konstrukcja, treść i tekst, aby była atrakcyjna
dla 4-5-latków, którzy zaczynają naukę angielskiego.
DL: Po prostu cenimy sobie długoletnie relacje, zupełnie jak nasza :)
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SZKOŁA XXI WIEKU W SADOWEJ
SZKOŁA Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI

Modułowy budynek z 9 integracyjnymi oddziałami szkolnymi. Oddział „0”
z własną szatnią i węzłem sanitarnym.
Pomieszczenia „opieki zdrowotnej”,
w tym pokoje pedagoga, psychologa,
logopedy, sala terapii sensorycznej
i gabinet pielęgniarski. Pomieszczenia administracyjno-socjalne, kuchnia
i zaplecze gastronomiczne. Sala gimnastyczna wyposażona w instalację
utrzymującą stałą temperaturę wewnątrz. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 3.000 m2.
(2.050 m2 – budynek szkoły, 950 m2
– sala gimnastyczna). Tak będzie prezentowała się nowa szkoła w Sadowej!
W ramach inwestycji wybudowane
zostaną ponadto boisko sportowe
z wydzielonymi strefami, pokryte
w całości bezpieczną nawierzchnią,
parkingi dla kadry pedagogicznej
oraz opiekunów, zatoki postojowe
„kiss & ride” oraz elementy małej
architektury (oświetlenie, wiata na
rowery etc.). Wykonane zostanie też
nasadzenie roślinnością terenu.

KLASY INTEGRACYJNE

Szkoła w Sadowej będzie z oddziałami integracyjnymi. Co za tym się
kryje?

Możliwość wspólnego kształcenia
dzieci o różnym stopniu deficytu
z dziećmi zdrowymi stwarza każdemu z nich optymalne warunki do
rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Niepełnosprawne dzieci trafiają
do takich klas na podstawie orzeczeń
z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, niedosłyszące, niedowidzące,
z problemami mowy, dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, niesprawne ruchowo i inne (zgodnie
z orzeczeniem). Dzieci zdrowe trafiają tu z rejonu lub na życzenie ich
prawnych opiekunów. Usytuowana,
w świetnej lokalizacji, szkoła (otulina
KPN) będzie dla jej wychowanków
niewątpliwie prawdziwym rajem.

UMOWA NA BUDOWĘ SZKOŁY
–PODPISANA!

29 września została z podpisana umowa firmą Ekoinbud Sp. z o.o. z Gdańska. Firma ta wygrała przetarg. Koszt
– 20 mln. zł. To jedna z największych
inwestycji ostatniej dekady. Będzie realizowana w kilku etapach. Najpierw
wykonany zostanie projekt. Dalej
rozpocznie się budowa szkoły wraz
z salą gimnastyczną oraz infrastrukturą towarzyszącą. Powstanie boisko

sportowe. Ostatni etap to uzyskanie
prawomocnej decyzji na użytkowanie. Szkoła zostanie oddana w maju
2022 roku.

CO ZE STARYM
BUDYNKIEM SZKOŁY?

Obecny budynek szkoły pozostanie
w istniejącej bryle. Będzie sukcesywnie remontowany. Planowane jest
zagospodarowanie części budynku
na potrzeby przedszkola. W innej
jego części będą odbywały się zajęcia
o charakterze społeczno-kulturalnym
(tzw. „miejsce spotkań sąsiedzkich”).

EPILOG

Historia budowy szkoły w Sadowej
jest długa. To całe lata, w których łączyły się radość ze smutkiem. Przeplatał entuzjazm z zawodem. Równo
10 lat temu ówczesny Burmistrz Łomianek, W. Pszczółkowski stworzył
dla planowanej inwestycji projekt.
Pod rozbudowę szkoły zakupiony

RUSZYŁA MODERNIZACJA
PLACU ZABAW W DĄBROWIE LEŚNEJ

Plac zabaw przy ul. Akacjowej/Partyzantów to miejsce szczególne dla mieszkańców Dąbrowy Leśnej.
Stanowi niejako serce osiedla, położony w jego
centrum, wśród zieleni: majestatycznych sosen,
dębów, lip i klonów. Jest miejscem spotkań, odpoczynku, uprawiania sportu i zabawy dla dzieciaków
w każdym wieku. Tu odbywają się imprezy osiedlowe, od wielu lat organizowane przez społeczność
Dąbrowy. Jest to teren o niezwykłych walorach,
ogromnym znaczeniu i potencjale, a jednocześnie
dziś mocno niedoinwestowany, zniszczony i zaniedbany. Lata temu stworzony rękami mieszkańców,
nigdy nie doczekał się realizacji spójnej koncepcji
zagospodarowania. Prowizorycznie łatany, powoli
chylił się ku upadkowi poprzez zużycie kolejnych
urządzeń zabawowych i niszczenie wyposażenia.
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Od wielu lat ja, inni rodzice, młodzież i wszyscy
mieszkańcy marzyliśmy o rewitalizacji tego miejsca.
Generalny remont i stworzenie całościowej koncepcji zagospodarowania placu stało się moim priorytetem od początku mojej pracy w Radzie Miejskiej.
Szczęśliwie władze Miasta doceniły wagę tej inwestycji. Ruszyły prace nad stworzeniem projektu
remontu place a zadanie zostało wpisane w tegoroczny budżet.
Pierwszą wersję projektu otrzymaliśmy do konsultacji 4 listopada 2019 r. Razem z Zarządem Osiedla i mieszkańcami zainteresowanymi kształtem
przyszłego placu zabaw nanieśliśmy szereg uwag
i zmian w otrzymanym projekcie, dopasowując go
do charakteru terenu i naszej wizji tego miejsca. Nie
było to proste, ograniczenia wynikające z przepi-

został grunt. W pierwszej kadencji
Burmistrza T. H. Dąbrowskiego radni
zabezpieczyli środki na budowę szkoły, jednak w kolejnej, głosami radnych
wspierających działania burmistrza,
zostały one zdjęte. Władze ograniczyły obwód szkoły i powoli zaczęły
ją wygaszać. Liczba dzieci z ponad 60
zmalała do zaledwie kilkunastu. W polityce osób zarządzających gminą zabrakło zrozumienia problemu. Przez
ostatnie lata na dowóz dzieci z orzeczeniami o różnego stopniu deficytu,
wydano niemal połowę całej wartości
obecnej inwestycji. Rozpoczęcia jej
nie doczekała również Joanna Cackowska, wielki Przyjaciel młodzieży,
niestrudzony orędownik szkoły wolnej od nietolerancji, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jadwigi
i Romana Kobendzów w Sadowej.
Dziś z niekrytą radością mogę powiedzieć - mamy to!
Marcin ETIENNE
RADNY RADY MIEJSKIEJ

sów projektowych, strefy bezpieczeństwa zabawek
mocno komplikowały „ustawianie” urządzeń, zmuszając do poszukiwań alternatywnych rozwiązań.
Dzięki naprawdę dobrej współpracy z Wydziałem
Inwestycji i firmą projektową większość naszych postulatów i uwag została uwzględniona. Na początku grudnia projekt był gotowy. Zgodnie z naszymi
sugestiami na początku 2020 r. powstał jeszcze projekt oświetlenia placu. Istniała szansa, że w I kwartale ruszy proces inwestycyjny. Niestety, etap zatwierdzania projektów przeciągał się a potem wybuchła
epidemia… Nad realizacją zamierzeń pojawiły się
czarne chmury; zamrożone wydatki, brak przetargów, zmiany w budżecie i przesunięcie głównej
kwoty wydatków na rok 2021 r.… Ogromne obawy
o los przedsięwzięcia.
Udało się, władze dotrzymały obietnic i z półrocznym przesunięciem, ale prace ruszyły. Został wyłoniony wykonawca, firma EVERSPORT sp. o.o.. Na
dniach mają ruszyć roboty w terenie, które potrwają przynajmniej do lutego. I choć szkoda, że zimą
nie skorzystamy z naszej górki, to jest nadzieja, że
na wiosnę spotkamy się już w zupełnie nowym otoczeniu.
Remontowane będzie boisko i plac zabaw. Siłownia
musi pozostać w obecnym miejscu i kształcie. Przed
nami wypracowanie koncepcji remontu świetlicy
i zagospodarowanie budynku dawnego sklepu.
Jest o co zabiegać w przyszłym roku.
Agnieszka Zdunek
RADNA RADY MIEJSKIEJ

MALE FRAGMENTY DUŻEJ PRZESTRZENI

Przestrzeń publiczna jest sumą małych elementów tej przestrzeni. To one tworzą obraz całości.

Każda osoba wyjeżdżająca ul. Warszawską z Łomianek, zbliżając się do ul. Brukowej, przejeżdża pod
rozciągniętym na specjalnych słupach, w poprzek
całej Warszawskiej, banerem z napisem: „Urząd
Miejski w Łomiankach, www.lomianki.pl”. Szpeci
on od dawna główną ulicę naszego miasta i trzeba przyznać, że nieźle znosi zmianę warunków atmosferycznych. Baner jest wciąż czytelny, niewiele
wypłowiał od deszczu i słońca. Słowem – dobra
robota!
Za każdym razem, jadąc tamtędy, zastanawiam się,
kto i po co zadał sobie trud, by taki napis wyprodukować i zawiesić. Baner jest zrobiony „na miarę”
i nie wisi tam przypadkowo.
Ktoś musiał pomyśleć, że trzeba akurat coś takiego w tym miejscu umieścić, miał w tym jakiś plan,
opracował koncepcję wizualną, pewnie z kimś ją
skonsultował, znalazł wykonawcę, wynajął facetów
z podnośnikiem koszowym na samochodzie, żeby
to przyczepili. Słowem – zaangażował się.
Mam kilka koncepcji na temat celu zawieszenia tej
ozdoby. Pierwsza, jaka się nasuwa, to chęć poinformowania mieszkańców, że w Łomiankach nie tylko
jest Urząd Miejski, ale w dodatku ma on swoją stronę internetową. Niby to racjonalne wytłumaczenie,
ale jednak trudno byłoby sobie wyobrazić, że ktoś
przypuszcza, iż mieszkańcy Łomianek mają w kwestii istnienia urzędu jakieś wątpliwości, więc trzeba
ich o tym poinformować. Również sam fakt istnienia strony internetowej urzędu jest pod koniec
drugiej dekady XXI w. dosyć oczywisty. Sensacją
wartą rozwieszania banerów nad główną ulicą byłby raczej brak strony internetowej lub przeciwnie
– uruchomienie mega nowoczesnego portalu lokalnego, który – jak to mówi młodzież – wymiata.
Ale przecież nic takiego w Łomiankach nie wystę-

puje – strona internetowa urzędu
istnieje od dawna i pod żadnym
względem nie wymiata. Można nawet powiedzieć, że nie ma się czym
chwalić.
Koncepcja druga – to chęć poinformowania mieszkańców, jaki jest adres strony internetowej urzędu. Też
raczej wątpliwa przesłanka wieszania na ulicach banerów.
Nikt myślący
nie może mieć wątpliwości,
że każdy, nawet początkujący, użytkownik internetu bez trudu taki adres znajdzie w kilka sekund. Tym
bardziej, że wyskakuje on na pierwszym miejscu po
wpisaniu „łomianki” do jakiejkolwiek wyszukiwarki.
Inne koncepcje to:
– powody estetyczne (nie można wykluczyć, że
jednak komuś taka wisząca nad ulicą płachta się
podoba);
– chęć pokazania aktywności służb miejskich (są
słupy, to musimy coś na nich powiesić);
– 
troska o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, którzy wyjeżdżają z miasta. Może nie jest
przypadkiem fakt, że napis jest czytelny tylko
dla osób jadących od strony Łomianek w kierunku wiaduktu. Dzięki temu każdy obywatel
przed opuszczeniem miasta dostaje taki sygnał:
pamiętaj, niezależnie od tego, gdzie dojedziesz,
możesz być pewny, że nasz urząd jest z tobą,
a w dodatku w każdej chwili będziesz mógł sobie sprawdzić np. harmonogram wywozu śmieci.
Ostatnio przeczytałem, że władze Łomianek rozpoczęły realizację długofalowego programu porządkowania przestrzeni publicznej w gminie Łomianki.
Świetny, potrzebny, oczekiwany program, który
przewiduje, że już niedługo, bo w II kwartale 2021 r.
nastąpi (poprzedzone konsultacjami) uchwalenie tzw. kodeksu
krajobrazowego, czyli aktu prawnego regulującego i porządkującego kwestie m.in. zamieszczania
w przestrzeni publicznej reklam,
szyldów, ogłoszeń. Wygląda więc
na to, że za kilka miesięcy na mocy
tej uchwały moje problemy związane z banerem przestaną istnieć
– wraz z nim.

KO
C

HA

MŁ

OM

IAN
KI

W odróżnieniu od banera, pozytywnym przejawem zainteresowania władz Łomianek przestrzenią publiczną był świetny pomysł ogłoszenia konkursu na mural i jego efekt. Dzięki temu czarny mur
przy skwerku obok siedziby Urzędu Miasta zyskał
całkiem nową jakość.
Czytając o konkursie, obawiałem się, że powstanie jakiś sztampowy, namalowany w stylistyce „jak
z rosyjskiego elementarza”, obrazek miłych dziewczynek ze skakankami i uśmiechniętych chłopców
pomagającym matkom nosić zakupy, a tu proszę –
miła niespodzianka.
Nie znam nazwiska i innych dokonań autora, ale
trzeba przyznać, że zrobił coś, co cieszy oko, zaciekawia, bawi, wzbudza refleksje, pozytywnie ożywia
to miejsce, które przecież pod względem architektonicznym samo w sobie nie jest zbyt atrakcyjne. Mural przykuwa uwagę, jest ciekawy jako całość i we
fragmentach, przemyślany, dowcipny, z dystansem.
Można go odczytywać jako próbę oddania klimatu
Łomianek, czyli połączenia miejskości z atmosferą
pikniku. Albo jako coś w rodzaju artystycznej pocztówki z panoramą naszego miasta – zaczynającej się
od zaznaczenia bliskości do Warszawy (widok na Pałac Kultury), potem strefa miejska, a dalej nadwiślańskie zarośla. Wszystko w atmosferze starych wierzb,
a gdzieś na horyzoncie puszcza.
Mural przypomina trochę ilustracje z dobrych
książek dla dzieci, czyli pasuje do sąsiadującego
z nim placu zabaw, a jednocześnie fajnie kontrastuje z powagą urzędu, przez co sam urząd staje się
bardziej „ludzki”. Mural na pewno zaintryguje także
dzieci, które przecież uwielbiają takie niejednoznaczne sytuacje i postacie, połączenie sielanki ze
strachami – dające im miejsce dla wyobraźni, a rodzicom także okazję do ciekawej rozmowy...
Juliusz Wasilewski

WSPÓLNIE W SPRAWIE S7 www.strazmiejska.lomianki.pl
Burmistrz Łomianek – Małgorzata
Żebrowska-Piotrak, Dorota Zmarzlak
– Wójt Gminy Izabelin i Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany
podpisali list intencyjny w ramach
wnoszenia uwag do Elementów Koncepcji Projektowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
W liście wyrażono m.in. wolę podjęcia
wspólnych działań i reprezentowanie
zbieżnych interesów w obszarach rozwoju sieci dróg rowerowych i wyznaczania pasów zieleni oraz stosowania
foto: www.facebook.com/burmistrz.lomianki

ekologicznych zabezpieczeń w związku z budową drogi ekspresowej nr 7
na odcinku Kiełpin–Trasa Armii Krajowej w Warszawie.
Pełna treść listu intencyjnego podpisanego 2 października 2020 roku jest
dostępna na www.LOMIANKI.INFO

Niedawno uruchomiono stronę internetową Straży Miejskiej
w Łomiankach.
Pod adresem www.strazmiejska.
lomianki.pl, oprócz podstawowych
danych (adres, kontakty telefoniczne, informacje o strażnikach),
znajdziemy aktualności oraz wiele
ciekawych informacji na temat EKO
patrolu, segregacji odpadów oraz
m.in. działań profilaktycznych prowadzonych przez strażników na
terenie Łomianek.
Polecamy!
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XXII MISTRZOSTWA POLSKI
W TAŃCU NA WÓZKACH
W dniach 3-4 października br. w gościnnej hali
sportowej w ICDS w Łomiankach odbyły się XXII
Mistrzostwa Polski w Tańcu na Wózkach, zorganizowane przez Stowarzyszenie Swing Duet
oraz Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych
„Start”. W tym niezwykłym wydarzeniu wzięło udział 40 zawodników z Gliwic, Przemyśla,
Szczecina, Krakowa, Warszawy i Łomianek.
Uczestnicy zostali podzieleni na klasy (1 i 2) według stopnia niepełnosprawności i występowali
w różnych kategoriach: Freestyle, Standard oraz
Latin, w których uczestnicy mogli tańczyć solo,
w duecie (dwie osoby na wózkach) oraz w combi
(jedna osoba na wózku a druga sprawna). W turnieju miały możliwość zatańczenia także osoby

z innymi rodzajami niepełnosprawności.
Na parkiecie tańczyły soliści
i pary debiutujące jak tancerze
klasy międzynarodowej ze statusem Mistrza Świata, Europy
czy Polski. Mimo konieczności
zachowania regulaminu sanitarnego, dzięki przepięknym prezentacjom tanecznym, pełnym gracji, emocji i pasji, była to wspaniała
impreza, która dostarczyła wielu wrażeń niepełnosprawnym zawodnikom i ich najbliższym.
Zawody współfinansowały Gmina Łomianki oraz Ministerstwo Sportu. Fundatorem nagród dla wszystkich uczestników była łomiankowska firma Venture

ŁOMOT Z NAWAŁNICĄ

5 września w Centrum Kultury w Łomiankach odbyła się II edycja ŁOMOT FESTIWALu
zorganizowana przez Stowarzyszenie MŁODE ŁOMIANKI przy wsparciu
Urządu Miejskiego w Łomiankach. W tym roku wystąpiły zespoły: BEYOND RELIEF,
DOLLHOUSE, EDDIE, FUKSJA, NIE PAMIĘTAM, SLEEP WELL, MARZEC X HSNTS.
Festiwal, podobnie jak w zeszłym roku, miał się
odbyć na scenie plenerowej przy Centrum Kultury. Miał..., gdyż po występie trzech zespołów nawałnica przerwała imprezę.
Po szybkiej decyzji organizatorów, burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak i dyrektora Domu
Kultury Janusza Zawadzkiego oraz dzięki sprawnej organizacji pracowników Centrum Kultury,
festiwal w ciągu kilkudziesięciu minut przeniesiono do sali widowiskowej.
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Występy młodych muzyków były entuzjastycznie odbierane przez publiczność. Sama impreza –
zwłaszcza jej druga część – przypominała klimatem
koncerty organizowane w łomiankowskim GOPIKu
w latach 90-tych zeszłego wieku, kiedy to na scenie
brylowały m.in. takie lokalne gwiazdy jak: Sekator,
ORMO, The Tankers of Santa Claus, Take Dead, Klawesyny, Bolimieuszy, Despite, Dyfteryt, Power of Libation, Shock To Tha System czy Bike Lovers :)
Kolejny ŁOMOT za rok. Takie są plany...

Industries sp. z o.o. Firma Venture Industries wypożyczyła również urządzenia Lautus, które obniżyły
ryzyko zachorowania na COVID-19 osób biorących
udział w XXII Mistrzostwach Polski w Tańcu na Wózkach. Dziękujemy w imieniu uczestników!
Iwona Ciok, Prezes Swing Duet
fot. Adrian Stykowski, PZSN Start

GALERIE
W OGRODACH

Nasze miasto pomimo dynamicznego
rozwoju w ostatnich latach, nie posiada
żadnej galerii sztuki. Nawet Centrum
Kultury nie dysponuje typowo wystawienniczą przestrzenią, w której profesjonalnie można by pokazać malarstwo,
grafikę czy rzeźbę. Można powiedzieć, że
na tym tle wyróżnia się centrum handlowe Łomianki, gdzie została wydzielona
przestrzeń ze sztuką w ramach działania
grupy Projekt Art.
Tam gdzie nie ma warunków rodzi się
kreatywność. W 2005 roku po raz pierwszy zostały zorganizowane plenerowe
pokazy sztuki w przestrzeni prywatnych
ogrodów, najpierw w Łomiankach Dolnych, niedługo potem w Dąbrowie. I to
właśnie nie przypadkowo w Dąbrowie
idea ta jest realizowana każdego roku
niezmiennie i z wielkim powodzeniem.
Dąbrowa znana jest z pracowni artystycznych wielu wspaniałych twórców.
Dzięki społecznej inicjatywie będzie
realizowany Park Artystów przy ulicy
Zachodniej. Otwarte Ogrody Artystów
Dąbrowy skupiają ludzi zajmujących
się sztuką w naszej gminie, ale też przyciągają wielu ciekawych gości, zarówno wśród wystawiających, jak i odwiedzających. Impreza podczas ostatnich 6 edycji zbudowała renomę,
a pokazy odbywają się na wysokim poziomie, pomimo niesprzyjających czasem warunków
i oczywistych trudności ekspozycyjnych. Także w tym roku, tradycyjnie we wrześniu, wystawy
przyciągnęły wielu odwiedzających, bo potrzeba obcowania ze sztuką jest ważna dla wielu
mieszkańców Łomianek.
Karolina Zwoniarska

TWÓRCZOŚĆ Z ŁOMIANEK
Wystartowała V edycja wędrującej wystawy ARTystyczne Łomianki #2020
zorganizowanej przez Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI.

Na ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 1, przy ulicy Warszawskiej obejrzycie zdjęcia prac tworzonych przez mieszkańców Łomianek – artystów
amatorów. W tym roku, poza malarstwem, rysunkiem, fotografią i rzeźbą mamy też m.in. sklejane
modele okrętów i wyroby ze sznurka i włóczek,
np. makramy i gobelin.
Zapraszamy do oglądania.
_________________________

Wystawa jest współfinansowana ze środków Gminy Łomianki.

CO, GDZIE, KIEDY?
25.10, g. 15

POLECAMY!

– Przygody Zefirka i Spółki – w
Krainie Żywiołów – CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKACH

W Krainie Żywiołów
Przygody Zefirka i spółki

30.10, g. 20

– Karawana opowieści
„Opowieści o śmierci, tej żywej”
– CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH

31.10, g. 15

– Halloweenowa charakteryzacja – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH

31.10, g. 19

– Maraton filmów grozy
CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH

6 11, g. 20

– Koncert Kamila i Tomek.
Duet wiolączela i gitara na
31 paź
dwa głosy – LEMON TREE
2020

13.11, g. 20
14.11, g.20

25.10.2020 r.
15:00

– Koncert Adam Zalewski19:00
akustycznie – LEMON TREE
21:00

– Koncert Jazzpospolita 22:30
CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH

MARATON
FILMÓW
GROZY

12 zł

Centrum Kultury
w Łomiankach

W lesie dziś nie zaśnie nikt (2020)
Wilkołak (2018)
Ciche miejsce (2018)

19.11, g. 20.30 – Muzyczny Stand-Up CzesławaWSTĘP WOLNY
Mozila – JAZZ CAFE Obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w
recepcji Centrum Kultury w Łomiankach

20 .11, g. 20 – Marta Zalewska akustycznie
LEMON TREE
21.11, g.19

– Stand-up Piotrek Szumowski
/ Enzymy i Pioruny
CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH

UWAGA!!!
Ze względu na dynamicznie zmieniającą
się sytuację związaną z pandemią, daty wydarzeń
należy weryfikować bezpośrednio u organizatora.

________________________
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?

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO

CHOPIN W DĄBROWIE
1 października w Lemon Tree w Dąbrowie Zachodniej odbył
się kolejny z cyklu koncertów „Chopin na Dąbrowie".
Wystąpili młodzi, ale też doświadczeni i utytułowani artyści.
Autorem i pomysłodawcą cyklu jest Lucjusz Pinkosz, dyrektor
Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Łomiankach.

Wszystkie edycje wystawy są dostępne również w internecie:

www.artystyczne.lomianki.info
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ZARAŻENI BIEGANIEM
10 października odbył się kolejny, już szósty, Bieg Sztafetowy w Łomiankach, którego
pomysłodawcą i organizatorem jest Łomiankowska Grupa Biegowa.
W tym dziwnym, innym niż poprzednie, roku
udało się zorganizować imprezę przy zachowaniu
wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa.
Nie zabrakło chętnych do udziału w niej biegaczy
z Łomianek oraz okolicznych miejscowości, dlatego na starcie biegu sztafetowego oraz nordic
walking stanęło łącznie ok. 140 zawodników.
Trasa biegu sztafetowego – rozgrywanego na
dystansie 2 razy 6 km – niezmiennie od sześciu
lat poprowadzona była malowniczymi ścieżkami
Kampinoskiego Parku Narodowego. Pogoda dopisała, dlatego rywalizacja sportowa tego dnia była
czystą przyjemnością.
Zanim wystartował bieg główny, na czterech
krótszych dystansach rywalizowała ponad setka
dzieci i młodzieży. Najmłodsi mieli do przebiegnięcia 100 m, najstarsi kilometr. Każdy zawodnik
otrzymał na mecie pamiątkowy medal, a najlepsi
w swoich kategoriach wiekowych zostali dodatkowo nagrodzeni pucharami.

W biegu głównym nagrodzono sześć najlepszych par biegowych w trzech kategoriach: sztafeta damska, męska i mieszana. Najszybsi zawodnicy
nordic walking również dostali statuetki zwycięzców. Wszyscy zawodnicy w pakietach startowych
otrzymali pamiątkową koszulkę biegu oraz praktyczny gadżet w postaci maseczki.
Bieg Sztafetowy w Łomiankach ma formułę pikniku rodzinnego, a jego celem – obok integracji i dobrej zabawy – jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. Biegają dzieci, biegają rodzice,
płonie ognisko, można piec kiełbaski i rozgrzewać
się pomarańczową, bardzo jesienną, zupą dyniową.
W tym roku również nie zabrakło zupy dyniowej,
zapłonęło też ognisko. Jedynie maseczki zasłaniające twarze uczestników imprezy wskazywały, że
ta edycja jest nieco inna.
W organizacji biegu uczestniczyli aktywnie wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach. Młodzież pomagała w wydawaniu pakietów
startowych, medali i regeneracyjnego posiłku, wyznaczone osoby
stały na trasie, wskazując jej newralgiczne punkty, inne pilnowały zachowywania odpowiedniego
dystansu społecznego i noszenia
maseczek.
W charakterze konferansjera, podobnie jak rok temu, wystąpił Mariusz Walczak (naprowadzeniu.pl).

Wydarzenie zostało współfinansowane z budżetu
Gminy Łomianki.
Miejmy nadzieję, że za rok spotkamy się na kolejnym biegu sztafetowym i już dziś, z optymizmem
patrząc w przyszłość, serdecznie zapraszamy
mieszkańców gminy Łomianki na to lokalne wydarzenie.
/AM.

> > >>> > > > > > > > WIĘCEJ ZDJĘĆ NA: WWW.LOMIANKI.INFO

W ofercie:
zestawy konstrukcyjne
artykuły plastyczne
klocki, puzzle gry
lalki, samochody
dla niemowlaka
Montessori

-15%

kupon rabatowy

Jednorazowy kupon rabatowy. Do wykorzystania w sklepie Uczy i Bawi Łomianki
Prochownia. Aby otrzymać rabat należy oddać kupon obsłudze. Kupon nie może
zostać wymieniony na gotówkę, podczas jednej transakcji można użyć jednego
kuponu.
Szczegóły u obsługi. Ważny do 31.11.2020.
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PALĄCY
PROBLEM
13 października zebrała się Komisja Dialogu Społecznego ds. smogu. Głównym celem było zapoznanie się
z doświadczeniami przedstawicieli Polskiego Alarmu
Smogowego oraz jego oddziałów z Podkowy Leśnej
i Legionowa.
Razem z przedstawicielami Urzędu Gminy omówiono
implikacje wynikające z Programu Ochrony Powietrza dla
Mazowsza oraz różne metody walki z zanieczyszczeniem
powietrza stosowane przez Gminy w Polsce.
Wspólnym mianownikiem dla wszystkich dość szybko
okazały się działania zakładające jako punkt wyjścia solidne rozpoznanie lokalnej charakterystyki problemu
oraz komunikacja i edukacja w zakresie problemu smogu oraz metod jego zwalczania.
Z ramienia KDS będziemy wnioskować o transparentną i regularną komunikację postępów prac w zakresie
ochrony powietrza w Łomiankach, co – choć było naszym pierwszym postulatem – nadal nie zostało w pełni
wdrożone w życie. Będziemy wnioskować o przeprowadzenie badań jakości powietrza metodą umożliwiającą określenie źródła zanieczyszczeń, co powinno stanowić punkt wyjścia do usunięcia ich przyczyn. Ponadto
oczekujemy, aby Gminny Program Termomodernizacji
uwzględniał komplementarność względem ministerialnego Programu Czyste Powietrze oraz aby w Gminie powstał punkt umożliwiający mieszkańcom zasięgnięcie stosownych informacji oraz łatwe złożenie
wniosków do obu w/w programów.
KDS ds. smogu i Łomiankowski Alarm Smogowy

> > > www.facebook.com/smoglomianki < < <

LIŚCIE SĄ WAŻNE

„JAK GRZYBY PO DESZCZU...”
Borowiki, rydze, koźlaki, maślaki czy kurki
– do wyboru do koloru, pełno ich w całym
KPN-ie... Doskonale wiedzą o tym mieszkańcy Łomianek (i nie tylko!), więc tłumnie ruszyli uszczknąć choć odrobinę tego
leśnego dobrodziejstwa. No bo któż nie
uwielbia poczuć tego dreszczyku emocji,
gdy nagle wśród opadłych igieł i liści zupełnie przypadkiem nasz wzrok wychwytuje
okazały kapelusz grzybka?
Chociaż wyszliśmy tylko na poranny spacer,
to od tego momentu już przepadliśmy... Zamieniamy się w Lagotto romagnolo (nie, to
nie jest nazwa potwora), czyli w psa na trufle!
Pierwotny instynkt skłania nas do przeczesywania wzrokiem ściółki leśnej w poszukiwaniu skarbów, budzi się w nas zaciekła
rywalizacja, gdy dostrzegamy innych z koszami pełnymi grzybów i oczyma wyobraźni
widzimy już grzybiarską żyłę złota w postaci
polany, na której rośnie borowik koło borowika, który – jak pisał Mickiewicz w „Panu
Tadeuszu” – jest przecież „grzybów pułkownikiem”. Na samą myśl o tych wszystkich
pysznych grzybowych potrawach i przetworach ślinka nam cieknie, więc z ogromną determinacją zapuszczamy się w głąb puszczy...
Grzybobranie zdecydowanie można uznać
za nasz sport narodowy. Grzybiarze lubią się
chwalić swoimi okazałymi zbiorami na Facebooku, by wzbudzić zazdrość sąsiadów i często wykłócają się na temat, w którym – jak
twierdzą – są już ekspertami. „A kto by tam
z atlasu korzystał, co ja nie wiem jak grzyb
wygląda?” – powiedział już niejeden śmiałek... Warto jednak schować dumę do kieszeni i dwa razy sprawdzić jakie grzyby można

W powszechnej opinii jesienny liść jest niepotrzebny, wręcz szkodliwy, bo jest mokry,
śliski, roznosi choroby, daje schronienie szkodnikom, a przede wszystkim niszczy trawę i źle wygląda na trawniku. A przecież natura nie mogła stworzyć czegoś, co samo
z siebie będzie niszczyć jej wytwory. Liście nie są naszym wrogiem, są elementarną
częścią ekosystemu, który – dla zachowania jego ciągłości – należy wspierać. Specjaliści informują, że liść to naturalny element przyrody, który użyźnia glebę, zasila rośliny
w substancje odżywcze, ogranicza parowanie wody i przemarzanie gleby, tworzy filtr
dla promieniowania UV. Powstająca próchnica zasila glebę i rośliny w składniki odżywcze. Liście są więc naturalnym nawozem organicznym. Wreszcie liście osłaniają rośliny
i zwierzęta przed mrozem. Przykładem są choćby jeże, które zagrzebują się w liściaste
kopczyki i w ten sposób próbują przetrwać zimę.
Owszem, część liści warto usuwać, np. z chodników, alejek ogrodowych (kwestie
bezpieczeństwa) oraz częściowo z trawników (aby nie tworzyły zwartej, nieprzepuszczalnej powierzchni osłabiając trawnik). Można je potem wykorzystać do ściółkowania
i zabezpieczenia roślin przed przemarzaniem, można też usypać kopczyki przykryte
kilkoma gałązkami, w których schronienie znajdą jeże, ptaki, owady czy pajęczaki, niezbędne dla ekosystemu. Można je też kompostować. Za wyjątkiem liści kasztanowców, które należy dokładnie wygrabić
i usunąć, ponieważ mogą w nich zimować poczwarki szrotówka kasztanowcowiaczka stanowiące poważne zagrożenie
dla kasztanowców.
Czytelniczko i Czytelniku, jesienny liść
nie jest Twoim wrogiem, jest przyjacielem wspierającym ekosystem i świat wokół nas. Warto się z nim zaprzyjaźnić.
Sylwia Maksim-Wójcicka

zbierać, by przeżyć po ich zjedzeniu, a także
czy w ogóle można zbierać, by nie okazało
się, że jak zawsze Polak mądry po szkodzie.
I niestety, tutaj drodzy czytelnicy muszę
was rozczarować... W Kampinoskim Parku
Narodowym grzybów zbierać nie wolno!
Chociaż od czasów „Pana Tadeusza” wiele się
zmieniło, jak chociażby to, że grzybiarze nie
przypominają już strojem „elizejskich cieni”, to
jednak pewna prawda pozostaje niezmienna:
nie wkraczajmy do matecznika i nie naruszajmy równowagi leśnej przyrody! Co więcej,
zbierajmy w KPN-ie śmieci tak ochoczo, jak
zbieramy grzyby. Zróbmy podczas spaceru
dobry uczynek i zamiast siatki borowików czy
maślaków wynieśmy worki plastikowych butelek oraz metalowych puszek!
P.S. Na pocieszenie: można „grzybobrać”
w otulinie KPN-u...
Antonina Gutowska

ELEKTROMOBILNOŚĆ I EKOLOGIA?
Komisja Dialogu Społecznego ds. Mobilności to oddolny
ruch mieszkańców Gminy Łomianki, którego głównym celem będzie stworzenie strategii na rzecz zrównoważonego
podejścia mieszkańców i władz Gminy do szeroko rozumianego pojęcia mobilności.
Transport indywidualny i zbiorowy oraz mobilność miejska
(a również i aglomeracyjna), to główne kierunki naszych działań nierozerwalnie związane z naszym życiem, pracą, sportem
i wypoczynkiem czy ekologią.
Nasze działania skoncentrujemy na: wsparciu samorządu
w procesie precyzowania planów transportu zbiorowego oraz
optymalizacji oraz modernizacji nośników transportu miejskiego; poszerzeniu wiedzy mieszkańców w zakresie aktualnych
problemów i istniejących rozwiązań zrównoważonego systemu transportu wewnątrz Gminy jak i poza nią; zaspokojeniu
potrzeb lokalnych społeczności związanych z przemieszczaniem się i poprawie dostępności transportu miejskiego, integracji różnych środków transportu.
Wierzymy, że posiadana wiedza oraz wsparcie ze strony ekspertów, przy współdziałaniu całej społeczności, pomogą nam
wesprzeć samorząd w sprawnym zarządzaniu miastem,
zgodnym z obecnymi trendami i kierunkami rozwoju (elektromobilność i ekologia).
Planując dziś, unikniemy narastaniu problemów w przyszłości, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców
naszej Gminy. Liczymy na Państwa wsparcie w tym zakresie.
Paweł Stasiak – Przewodniczący KDS ds. Mobilności
email: stasiakpawel@o2.pl
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TAKIE OKAZJE
TYLKO U NAS!
Przyjdź do naszego salonu Galeria Urody Arkadius
w Laskach i skorzystaj z wyjątkowych ofert, które
przygotowaliśmy spcecjalnie dla Ciebie!

Przy dowolnej koloyzacji włosów,
pielęgnacja Kevin Murphy w prezencie!
W komplecie do pedicure hybrydowego
manicure hybrydowy 50% taniej!
Do dowolnego zabiegu kosmetycznego
henna brwi w prezencie!

Galeria Urody Arkadius ul. Trenów 51 (CH Treny)
www.galeriaarkadius.pl ; Zapraszamy Pn-So 8:00 - 21:00

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

(+48) 609 99 54 66

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

REKLAMA

STUDIO GRAFICZNE
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e: nawias @ pracownia.net

t: 603 299 772

DLA PRZYSZŁYCH OLIMPIJCZYKÓW

REKLAMA

Czy wiedzą Państwo, gdzie odkryto wielki talent, najsłynniejszej polskiej lekkoatletki z Łomianek, Ireny Szewińskiej? Gdzie swoje pierwsze kroki stawiali inni
wielcy olimpijczycy jak Marian Woronin (sprint), Zdzisław Hoffaman (trójskok),
a z młodszej generacji Adam Kszczot (800 m), Piotr Lisek (tyczka), Iga Baumgart
(400 m) i wielu innych. Właśnie na Czwartkach Lekkoatletycznych, które od
września 2020 r. zagościły w Łomiankach.
W dwóch edycjach zawodów,
organizowanych
przez
UKS
Orzełki przy ICDS, wzięło udział
łącznie ponad 100 dziewcząt
i chłopców, którzy rywalizowali
w sprincie, biegach, skoku w dal
oraz rzucie piłeczką palantową.
W inauguracji cyklu zawodów
w Łomiankach wziął udział wybitny lekkoatleta Marian Woronin
oraz Sławomir Janusz Szewiński –
mąż Ireny Szewińskiej, najsłynniejszej polskiej lekkoatletki. Podczas
drugiej edycji rozgrzewkę dla młodych sportówców poprowadziała
Oktawia Nowacka – pięcioboistka,
medalistka Igrzysk Olimpijskich,
mieszkanka Łomianek.
Mamy nadzieję, że kolejne Czwartki Lekkoatletyczne już na wiosnę!

WARTO SPRÓBOWAĆ!
Czy istnieje siła, która
odciągnie dziecko od ekranu
smartfona lub komputera?
Nie wiem, ale trzeba próbować.
Tylko zaszczepienie prawdziwej
pasji daje tę nadzieję.
Kto oglądał dokument „Społeczny
Dylemat” na Netflixie wie, że media
społecznościowe nie powstały po to,
by ułatwić ludziom komunikacje, ich
celem jest przyciągnąć i zatrzymać na
jak najdłużej przy sobie użytkownika – z nosem w komórce. Wiemy, że
udaje im się to bardzo dobrze. Młodzież, która ma naturalną potrzebę
kontaktu z rówieśnikami nie rozstaje
się ze smarfonami. Tik-Tok, Snapchat,
Instagram, Facebook wertowane na
okrągło – skala uzależnienia rośnie
w bardzo szybkim tempie.
Z badań przeprowadzonych przez
Instytut Matki i Dziecka na zlecenie
Ministerstwa Sportu wynika, że ponad 55 proc. polskich piątoklasistów
spędza przynajmniej 6 godzin dziennie przed ekranem urządzenia elektronicznego.
Skutków takiego stanu rzeczy jest
wiele: zaburzenie prawdziwych kontaktów międzyludzkich, podwyższony poziom hormonów stresu,
obniżona samoocena, stany lękowe, depresja. To te psychiczne, a za
zmniejszoną aktywnością fizyczną
idą następne: otyłość, cukrzyca (tu
znów wracamy do konsekwencji psychologicznych). Do tego dochodzi
wzrost zagrożenia chorobami serca
i nowotworami.* Wesoło nie jest.
Co możemy jako rodzice zrobić?
Wiemy, że korzystanie ze smartfonów
stymuluje dopaminą ośrodek nagród
w mózgach dzieci. To je uzależnia jak
używki dorosłych. Powinniśmy znaleźć dla nich aktywność, która zrobi to
samo bez negatywnych konsekwencji. Odpowiedź jest jedna – SPORT.

Chwała jak już konsekwentnie trenują, ale wiele dyscyplin znanych od lat
z czasem powszednieje i nie kręci
młodych, albo próbowali, pochodzili
i się znudziło. Szukajmy dalej!
Ja proponuję BOKS. Tak, już słyszę, że
to niebezpieczne, agresywne i brutalne, ale to stereotypy, które nas odstraszają, a de-facto mogą przyciągnąć
dzieci i młodzież.
A fakty są takie:
– 
Amatorski boks jest bezpieczny
i mniej kontuzyjny niż sporty drużynowe.
– 
To skomplikowany technicznie
i taktycznie sport, wymagający koordynacji rąk i nóg, spokoju głowy
oraz wyzbycia się prostej agresji.
– Nie bijemy się – trenujemy szlachetny sport!
– Rozwijamy całe ciało, poprawiamy
wydolność i koordynację oraz spalamy więcej kalorii niż na fitnesie.
– Mamy ochraniacze, miękkie rękawice, kaski z protektorami, a treningi odbywają się pod okiem doświadczonego trenera.
– Boks coraz chętniej trenują dziewczyny. Dziewczyny to 40% naszych
podopiecznych.
– 
Uprawianie boksu daje pewność
siebie i poczucie siły głównie emocjonalnej – podnosi samocenę.

Wystarczy spróbować!
Zapraszamy we wtorki i czwartki
o godzinie 15:00
na darmowe zajęcia
współfinansowane
przez Gminę Łomianki
* „Raport Aktywność Fizyczna Dzieci w Polsce”
przygotowany przez Centrum Wyzwań społecznych Uniwersytetu warszawskiego

ALEKSANDRA SIDORENKO
669 862 097

Łomianki, ICDS, ul. Staszica 2

@SidorenkoBoxingLomianki
@sidorenko.boxing

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/
online. Tel. 515-136-216
Język ANGIELSKI – pomoc w nauce/konwersacje
– tel. 660-334-807
ANGIELSKI – egzamin ósmoklasisty, matura,
własne materiały, egzaminy YLE, dojazd, online – tel. 500-191-492
KIEROWCA. Zawiezie, przywiezie samochodem
24/h i inne propozycje – tel. 796-985-986
Przyjrzyj się na nowo sobie, pracy, relacji. Sesje
coachingowe online i z dojazdem do klienta.
Tel. 885-533-578
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USŁUGI
ELEKTRYK ŁOMIANKI – usługi elektryczne w domu
i firmie. Wieczory, weekendy – tel. 501-121-493
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
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

REKLAMA

Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
dobre warunki, tel. 603-210-677
Wynajmę pokój – tel. 517-554-230
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie na pierwszym
piętrze. Osiedle Równoległa – tel. 506-179-066
Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy, 20 m2, parter, ul. Wiślana 5 (obok Biedronki), tel. 600-071-145
Wynajmę pokój – tel. 534-189-297
Pokoje do wynajęcia – tel. 22 751-36-47
Domek wolnostojący, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
wszystkie media – tel. 502-318-437

PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja, naprawa, gwarancja – tel. 789-262-387
CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu
– tel. 517-336-017
TARASY drewno, kompozyt, tel. 604-425-104
GLAZURA, TERRAKOTA, REMONTY. Solidnie – tel.
602-670-035
ŻYWICE, IZOLACJE, HYDROIZOLACJE, balkon,
taras, fundamenty, piwnice, papa, docieplenia,
mycie i malowanie elewacji, tel. 513-123-894
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
ODKOMARZANIE, usuwanie szerszeni, osy itp. (spokojne wypoczywanie – tel. 663-538-582
CZYSZCZENIE TAPICEREK – tel. 604-831-024
PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja,
naprawa... Gwarancja – tel. 517-673-324
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 789-262-387
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe... Gwarancja – tel. 517-673-324
USŁUGI GLAZURNICZE – płytki, gres, łazienki, tarasy, kompleksowo. Tel. 512-052-929
REMONTY – kompleksowe wykończenia wnętrz:
gładzie, tynki, karton-gips, malowanie, glazura,
umowa/FV. Tel. 512-052-929
DACHY, przecieki, papa termozgrzewalna, konserwacja, obróbki, rynny, hydroizolacja fundamentów.
Tel. 510-673-520
Ślusarz narzędziowy podejmie współpracę lub przyjmie drobne zamówienia 501-107-760 Łomianki
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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, tel. 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, tel. 22 751-88-74
DERMATOLOG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, tel. 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, tel. 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, tel. 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel. 501-124-416
MEDYCYNA ESTETYCZNA, Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl, tel. 532-562-000
NEUROLOG, INTERNISTA, MEDYCYNA PRACY,
ul. Warszawska 135, tel. 783-236-333
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – tel. 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
Medycyna pracy, badania kierowców, uczniów,
studentów, sanitarne, na broń – tel. 696-045-883

PRACA
Zatrudnię stolarza, Łomianki – tel. 501-138-608

INNE
Kupię stare monety, banknoty itp., tel. 884-657-311,
mail: andrzej.lech@vp.pl. Zadzwoń, dojadę.
Kupię książkę E. Razina „Historia sztuki wojennej",
tom I-III. Tel. 22 751-36-47

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)

KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli
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ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO
e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772

CENNIK: 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%
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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%

