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jednej
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które łączy różne środowiska
i oswaja ludzi ze sobą...
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600 LAT
BURAKOWA
Życzę mieszkańcom, ale też sobie
i całemu zarządowi, żebyśmy dbali
o Buraków. Żebyśmy się troszczyli
o dobro wspólne...
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MIĘDZY BAJKAMI
Figurka Plastusia
powinna pozostać
maskotką naszego
miasta, a jego
twórczyni odpoczywać
na ławeczce stojącej
na miejscu pierwszej
biblioteki w Łomiankach...
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10 LAT FRAJDY
Łomiankowski Klub Sportowy Frajda obchodził właśnie 10. urodziny. O tym czy ma frajdę
z prowadzenia Frajdy opowie Ewa Krzyżowska – założycielka i prezes Klubu.
Obecnie w Polsce wszyscy kibicują Idze Świątek
– tenisistce, która wygrywa kolejne gemy, sety,
mecze i turnieje. Czy Łomianki mają szansę na
drugą Igę Świątek?
– Tak. Przed Agnieszką Radwańską, czy Igą Świątek
mało kto wierzył w polskie szkolenie, a jednak umiemy szlifować talenty. W takich klubach jak nasz, czyli
lokalnych, zaczyna czołówka światowa.
Kiedy powstaje ten wywiad
nasz zawodnik, mieszkaniec Łomianek, Mistrz
Mazowsza – Łukasz Maliszewski – walczy w drużynowych Mistrzostwach
Polski o 3 miejsce. Za kilka
dni kończy 12 lat i bardzo
dobrze się rozwija. Wierzę,
że kiedyś zobaczymy go na
turniejach rangi światowej.
Szkolimy wg standardów
Polskiego Związku Tenisowego i szkolenie dzieci jest na wysokim poziomie.
Szkolimy zawodników od podstaw. Jesteśmy w stanie wyłapać talent na wczesnym etapie, poprowadzić go do momentu, w którym w jego grupie
wiekowej jest przynajmniej kilku zawodników na
podobnym poziomie. Potem trzeba wypuszczać
w świat. Współczesne nastolatki trenują często
w akademiach tenisa nastawionych na zawodników
z całego świata. To miejsca z ogromną bazą tenisową, ale i internatem oraz szkołą. Można trenować
w Rafa Nadal Academy na Majorce, w Mouratoglu
Tennis Academy we Francji i wielu innych miejscach.
Nasi trenerzy też się tam szkolili.

Frajda obchodziła właśnie 10 urodziny. To dużo
czy mało z Twojej perspektywy?
– Jak na Łomianki to nie jest mało. Zdążyliśmy
w tym czasie przeszkolić pokaźną grupę dzieciaków
i dorosłych. Jesteśmy pierwszym klubem tenisowym w Łomiankach. Przed nami były czynne dość
krótko korty ziemne przy nieistniejącym już hotelu
na ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej (obecnie jest
tam szkoła podstawowa). Ale porównując do All
England Lawn Tennis and Croquet Club, na którym
zaczyna się właśnie kolejny Wimbledon, jesteśmy
o całe 126 lat młodsi. No może trochę mniej, bo zależy jak liczyć. Dla mnie Frajda zaczęła powstawać
tak na prawdę prawie 20 lat temu.

Dziesieć lat przygotowań?
– Prowadząc w latach 90-tych zajęcia tenisowe
z dziećmi na tych, wspominanych już, nieistniejących kortach na terenie Dąbrowie Leśnej, a zimą
na sali w Szkole Podstawowej nr 1 miałam problem
z miejscem. Korty na Dąbrowie po kilku latach zarosły trawą. Dostępność sali w szkole była ograniczona, nie było wtedy jeszcze ICDSu. Łomianki były
wtedy sypialnią Warszawy, nie było lokalnych usług tego typu, a tenis nie był w ogóle popularny.
Ja widziałam potrzebę. Byłam jeszcze na studiach, kiedy namówiłam rodziców na zakup
działki pod korty. Kilka lat szukałam miejsca,
na którym można było zgodnie z planem
miejscowym postawić klub. W międzyczasie
studia, korporacja, praca, potem projekt i budowa. Prowadziłam budowę będąc w ciąży,
a otwierałam klub z dwójką małych dzieci
w wieku 2 i 4 lata. Miałam bardzo mało czasu
i dużo rzeczy do zrobienia. Myślę, że dałam
radę m.in. dlatego, że sama kiedyś uprawiałam sport.
Wiele mnie to nauczyło.
To musiał być szalony czas...
– Otwarcie dziesięć lat temu było jednocześnie
zamknięciem etapu – od pomysłu do realizacji.
Zaczynałam od dwóch odkrytych kortów i używanego „balonu”. Teraz mamy dobrą bazę, więc
skupiam się na czymś innym niż wtedy – utrzymaniu wysokiego poziomu szkolenia i obsługi oraz
stworzeniu miejsca do spotkań dla ludzi lubiących sport.
Frajda to nie tylko tenis...
– Zakładając klub chciałam odczarować elitarność tenisa. Jestem z rodziny sportowej,
w której nikt przede mną w tenisa nie grał.
Mój tata jest vice mistrzem olimpijskim w judo
(Monachium’72), potem był trenerem, mama
była nauczycielką „wf”. Nie byliśmy dobrze sytuowani, a sama zaczęłam grać trochę przez
przypadek na kortach Spójni Warszawa. Kiedy
otworzyłam klub nie chciałam monokultury
jednej dyscypliny sportu, ale miejsca, które
łączy różne środowiska i oswaja ludzi ze sobą.
Dla mnie w Łomiankach to było i wciąż jest
ważne. Dlatego mamy we Frajdzie różnorodność.
Obok tenisa są zajęcia z aikido, kempo, czy karate
i jogi. Gościliśmy Łomiankowski Klub Mam, zajęcia
dla dzieciaków w wakacje i ferie, funny judo, pikniki,

Ewa Krzyżowska

założycielka i prezes Klubu Sportowego Frajda

ogniska, spotkania osiedla Pawłowo, akcje charytatywne, turnieje amatorskie, imprezy dla dzieciaków,
turnieje na Mikołajki, Dzień Dziecka, ligę międzyklubową. Co roku organizujemy obozy – rodzinne, dla
dzieci i młodzieży. Staramy się wychodzić z własnej
„bańki”. W wakacje przez kilka lat prowadziliśmy ze
Stowarzyszeniem Nasze Łomianki jogę na trawie, dostępną dla wszystkich za darmo. Mam nadzieję, że nie
tylko mi Frajda daje dużo frajdy!
Wracając do kariery na korcie na miarę Igi Świątek czy Agnieszki Radwańskiej... kiedy warto zaczynać przygodę z tenisem?
– Mamy graczy 5 i 75 letnich. Tenis jest sportem dla
każdego i w każdym wieku. Nie jest kontaktowy,
przez co jest bezpieczniejszy dla osób starszych.
Tradycyjna mączka jest też najbezpieczniejszą nawierzchnią dla stawów.
Tenis jest sportem technicznym i dlatego warto zacząć z trenerem. Gra w szkółce nie jest droższa niż
szkółka pływacka. Dla tych, którzy mają podstawy
techniki wystarczy mieć partnera do gry, buty i rakietę. Są szkółki dla dzieci od kilku lat i zajęcia dla dorosłych. Zdecydowana większość naszych klubowiczów
to ci, którzy po prostu chcą mieć z tego przyjemność.
Są w każdym wieku. Zaczynali na ogół naukę u nas.
Tenis uczy wytrzymałości psychicznej, a nie tylko fizycznej. W warstwie fizycznej doskonale uczy koordynacji, wytrzymałości fizycznej, szybkości. Równie
ważne jest to, że kształtuje odporność na stres, pracowitość, wytrwałość. Na korcie zawodnik jest zdany
sam na siebie. Liczy się ten, kto wygra ostatnią piłkę.
Można wygrać mniej piłek, czy gemów niż przeciwnik, ale wygrać mecz. To sport taktyczny dla osób
o mocnych nerwach. Dobrze przygotowuje do życia.
Roger Federer powiedział: „Nie boję się nikogo, ale
każdego szanuję”. To jest kwintesencja tenisa.
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BURAKÓW MA 600 LAT!
Zarząd Osiedla Buraków – wraz z Fundacją KiM i z pomocą pracowników
Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury – zorganizował dwudniowe
obchody 600-lecia Burakowa.
W ostatni weekend maja w Burakowie świętowaliście jubileusz 600-lecia Burakowa. Wielu
mieszkańców Łomianek zdziwiło się, że Buraków istnieje od tak dawna.
Jerzy Serzysko (JS): My też byliśmy zaskoczeni,
gdy się o tym dowiedzieliśmy. Ewa Pustoła-Kozłowska szukając materiałów do swojej najnowszej książki o Łomiankach pt. „Łomianki. Spotkania
z historią”, znalazła dokument z 1422 roku dotyczący Burakowa, a właściwie Borakowa, bo taka była
pierwotna nazwa naszego osiedla.
Agnieszka Szczurek (ASz): To Ewa jest „matką
chrzestną” jubileuszu. Bez niej byśmy żyli w błogiej
nieświadomości i taka wielka rocznica przeszłaby obok nas niezauważona. Skorzystaliśmy więc
z nadarzającej się okazji.

Impreza taneczna na boisku przy ul. Kościuszki

Jubileusze takie kojarzą się najczęściej z okazałymi miejscowościami, gdzie widać ślady przeszłości, chociaż ruiny. Tymczasem Buraków nie
wyróżnia się niczym szczególnym.
ASz: To prawda. Buraków był rybacką osadą, jakich pewnie wiele było nad Wisłą. W swojej historii – z tego, co wiemy – był dwa razy zburzony: raz
podczas Potopu Szwedzkiego, a drugi raz w czasie ostatniej wojny, w 1944 roku, więc nie było
szans, by zachowały się jakieś zabytki. Dla nas
jednak to jest szczególne miejsce. Tu mieszkamy, tu przeżywamy naszą historię, nawet jeśli to
jest historia życia codziennego. Może to zabrzmi
patetycznie, ale jesteśmy ogniwem w łańcuchu
pokoleń. Jubileusz uświadomił mi, że ten łańcuch
jest bardzo długi.
Wasz jubileusz świętowaliście przez dwa dni
i w różny sposób.
ASz: Chcieliśmy, żeby każdy w tym święcie mógł
znaleźć coś dla siebie. Powstała okolicznościowa
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publikacja o historii Burakowa. Broszury rozchodziły się jak świeże bułeczki, ale jeszcze są dostępne w naszym kościele parafialnym i w sklepie
ODIDO przy ul. 11 Listopada 56.
JS: Rano w sobotę złożyliśmy wiązanki na grobach kilkunastu kombatantów wojennych, bohaterów ziemi łomiankowskiej i zasłużonych mieszkańców Burakowa. Zaś po południu odbyła się
impreza na boisku przy ul. Kościuszki. Najpierw
rozdaliśmy pamiątkowe dyplomy dla zaangażowanych mieszkańców i przyjaciół osiedla. Później
wystąpiły dwie grupy taneczne z Centrum Kultury: EVITKI i CYGANKI. Na zakończenie odbyła
się potańcówka w stylu retro z muzyką na żywo
i z wodzirejem.
ASz: Niestety to był deszczowy dzień, było zimno,
ale i tak pojawiło się około dwustu mieszkańców
Burakowa i Łomianek, kilkoro samorządowców
i przyjaciół Burakowa.
JS: W niedzielę pogoda była już lepsza, dlatego
więcej mieszkańców uczestniczyło w oficjalnych
obchodach 600-lecia Burakowa. Najpierw była
Msza święta z udziałem pocztów sztandarowych. Towarzyszyły nam delegacje kombatantów
i poczty sztandarowe organizacji pro-obronnych, łomiankowskiej Straży Miejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a nawet odwiedziła nas
pani poseł Kinga Gajewska i starosta powiatu
warszawskiego zachodniego pan Jan Żychliński.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak
oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Pszczółkowska przecięły symboliczną wstęgę
odsłaniając pomnik-kamień „Niepodległości"

Został też odsłonięty pomnik-kamień na nowo
nazwanym skwerze Niepodległości przy zbiegu
ulic Józefa Przyłuskiego i Jana III Sobieskiego. Po
południu znów świętowaliśmy w sposób bardziej
swobodny. Zaprosiliśmy młodszych i starszych
mieszkańców do udziału w historycznej grze
miejskiej o Burakowie.

Agnieszka Szczurek oraz Jerzy Serzysko
z Zarządu Osiedla Buraków

I wszystko to zrobiliście sami, jako Zarząd
Osiedla?
ASz: Ależ skąd! Sami nie dalibyśmy rady. Dostaliśmy pomoc z różnych stron. Bardzo pomogła
nam Fundacja KiM, z którą współpracujemy już od
kilku lat. Fundacja pozyskuje środki na działania
w naszym osiedlu i później wspólnie je organizujemy. Jak zawsze, mogliśmy też liczyć na pomoc
Centrum Kultury. Dodajmy, że patronat nad jubileuszem objęła pani burmistrz, więc dostaliśmy
wsparcie organizacyjne i finansowe urzędu gminy.
JS: To było bardzo udane połączenie sił, więc skorzystam z okazji i gościnnych łamów „ŁOMIANKI.
INFO” i jeszcze raz podziękuję wszystkim współorganizatorom jubileuszu.
ASz: Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na połączenie
różnych zasobów – ludzkich i rzeczowych w czasie
naszego święta. Na przykład barwnym akcentem
były występy zespołów z Centrum Kultury albo
chór Patrium Carmen, który wystąpił w niedzielę,
kiedy przecinano wstęgę przy pomniku. Poza tym
ponownie zawiesiliśmy naszą wystawę uliczną
o historii Burakowa, którą zrobiliśmy 7 lat temu.
Plansze znajdują się wokół nowego skweru i pomnika, pięknie się prezentują. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomianek do odwiedzenia
skweru Niepodległości w Burakowie i zapoznania
się z ilustrowaną historią naszego osiedla.
Czego można życzyć mieszkańcom Burakowa
na następne 10, 20, 30… 600 lat?
JS: Życzymy mieszkańcom, żeby im się dobrze
żyło w Burakowie i żeby zapisali się w dalszych
kartach lokalnej historii.
ASz: Życzę mieszkańcom, ale też sobie i całemu
zarządowi, żebyśmy dbali o Buraków. Żebyśmy się
troszczyli o dobro wspólne, równie starannie, jak
o dobro własne. Interesujmy się sprawami naszego osiedla. Angażujmy się, gdy są tu organizowane jakieś wydarzenia. I właśnie wtedy będzie nam
się tutaj dobrze żyło.

Mieszkańcy Burakowa na Skwerze Niepodległości
u zbiegu ulic Sobieskiego i Przyłuskiego
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ŁOMIANKI WAKACYJNIE

HA

Lato i wakacje. To w Łomiankach najmilsza pora roku.
NOWA JAKOŚĆ
W lecie definitywnie znika wiszący w powietrzu
miesiącami (przez jesień, zimę i wczesną wiosnę)
smog i duszący zapach palonych w piecach sklejek, desek szalunkowych, starych szafek kuchennych i innych materiałów, którymi część mieszkańców ogrzewa domy.
W lecie rodzi się nowa jakość. Od świtu przekrzykują się ptaki, pachnące kwiaty gną się od motyli,
a słońce ostro świeci na solary. Od popołudnia
między domami krążą aromaty z grilla i radosne
odgłosy ogrodowych imprez, podczas których
strzelają korki prosecco, zacieśniają się więzi
rodzinne i towarzyskie, rodzą się mniej lub bardziej gorące uczucia. Dopiero późną nocą zapada cisza i wtedy kuny mogą wyjść ze strychów,
by znaleźć coś dla siebie w nieposprzątanych
resztkach jedzenia lub wyruszyć gdzieś dalej na
polowanie.
LUZIK ZAMIAST URLOPOWEGO SURVIVALU
Spora część mieszkańców wciąż jeszcze tkwi
w tym trudnym do zrozumienia stereotypie, że
w lipcu lub sierpniu trzeba gdzieś wyjechać, żeby
w tłoku, deszczu lub upale sprawdzić swoją wytrzymałość na stres i utrudnione warunki życia
oraz wydać wszystkie oszczędności na udział
w wielkim narodowym konkursie na najbardziej
szokujący paragon z wakacji. Dzięki temu w Łomiankach robi się pusto, a czas sączy się z urzekającą, leniwą powolnością.
W restauracjach nie trzeba zamawiać stolika, w
sklepach jest pusto, w bankomatach nie brakuje pieniędzy, a w autobusach zawsze znajdziesz
miejsce siedzące. W powietrzu czuje się atmosferę
międzyludzkiej życzliwości i chęć nawiązywania
bezpośrednich kontaktów. Facet, który codziennie mijał cię bez słowa podczas spaceru z psem,

zaczyna mówić: dzień dobry. Kobiety w letnich
kolorowych sukienkach rozdają uśmiechy, a grupki młodzieży – zamiast tradycyjne w milczeniu
obserwować każde swojego smartfona – rozmawiają, gestykulują, żartują, ocierają się o siebie jak
koty.
Wieczorami szyby przestają być niebieskie od telewizorów, bo przyjemniej jest spędzić wieczór,
patrząc na spadające gwiazdy, popijając, co kto
lubi, i gaworząc na tarasie do późnej nocy o tym
i o owym, odnajdując (mimo wszystko) może nie
aż sens, ale jednak jakieś chwilowe iluzje pozytywnych odczuć dotyczących życia.
PRĘŻNIE KUPIONY ALKOMAT
A rano, nie wiadomo po co (pewnie dla rozrywki), można sobie sprawdzić, że do Warszawy bez
problemu da się dojechać samochodem w 15
minut. Po nocnych degustacjach warto jednak
wcześniej odwiedzić posterunek Straży Miejskiej, gdzie (jak napisano w oficjalnym komunikacie Urzędu Miasta) „dzięki prężnemu działaniu
Burmistrza Łomianek i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” pojawił się
niedawno ogólnodostępny, samoobsługowy,
intuicyjny alkomat Promiler AL 4000V. Nie wyjaśniono, dlaczego w tak bogatych Łomiankach
banalny zakup alkomatu za 3,5 tys. zł wymagał
aż wartego odnotowania „prężnego działania”
połączonych sił burmistrza i komisji, ale liczy się
efekt. Alkomat jest.
Przestrzegam jednak, że usługa Straży Miejskiej
nie polega (jak niektórzy sądzą) na tym, że przed
wyruszeniem w trasę podjeżdża się do alkomatu samochodem. Powinno się przybyć w sposób
dozwolony po tzw. spożyciu, czyli komunikacją
publiczną lub na własnych nogach i dopiero po
pozytywnym odczycie wrócić po pojazd.
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KOŚCIELNĄ DROGĄ NA WŁOSKIE LODY
Na tegoroczne wakacje, oprócz alkomatu, przygotowano dla mieszkańców jeszcze jedną niespodziankę. Wiadomo, że jak lato, to oczywiście
niezbędne są lody. W Łomiankach wybór jest
ogromny. Podobno trwają nawet badania, czy
mamy więcej punktów sprzedających lody, czy
może jednak wulkanizatorów.
U progu wakacji na lodowej mapie Łomianek pojawił się konkurent dla Tiramisu, Malagi czy Grycana w Auchan. Otóż przy Kościelnej Drodze 33
powstała wytwórnia lodów Fresh Gelato Łomianki, która jest bardzo gustownie zaaranżowaną,
obecnie najefektowniejszą w Łomiankach, cukiernio-lodziarnio-kawiarnią. Bardzo dobre lody (na
włoskiej licencji), pyszna kawa, różne oryginalne
słodkości, mrożone jogurty, miła obsługa. Można
usiąść w środku albo na zewnątrz pod parasolami,
można wziąć lody na wynos.
Warto tam pójść na spacer albo podjechać rowerem. Przy okazji można zobaczyć, że tam, gdzie
kiedyś po nadwiślańskich łąkach i chaszczach biegały zające, a lisy ganiały bażanty, powstało spore
miasteczko niewielkich domków z miniaturowymi ogródkami. Przy każdym stoją jakieś wózki dla
dzieci, małe rowerki, hulajnogi. Jest moc!
Miłych wakacji.
Juliusz Wasilewski

SESJA "ABSOLUTORYJNA"

RADA MIEJSKA OCENIŁA BURMISTRZ ŁOMIANEK
30 czerwca w ICDS odbyła się LX Sesja Rady
Miejskiej w Łomiankach. W porządku obrad
najważniejszymi punktami były: Debata nad
raportem o stanie Gminy Łomianki za rok 2021;
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za
rok 2021; Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Łomianki za 2021 rok
oraz Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Łomianek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Po wysłuchaniu zaprezentowanego
przez Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowską-Piotrak „Raportu
o stanie Gminy Łomianki za rok
2021” część radnych doptywała
o szczegóły, a inni kwestionowali
niektóre jego punkty.
W drodze głosowania Rada Miejska nie udzieliła burmistrz Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak wotum zaufania za rok 2021. 14 głosów było „przeciw”,
5 głosów „za” udzieleniem wotum zaufania,
jedna radna „wstrzymała się”, a jeden radny nie
brał udziału w głosowaniu.
Kolejnym głosowaniem radni mieli zatwierdzić lub nie zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminy Łomianki za 2021
rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Łomianki za 2021 rok.
Radni nie podjęli uchwały w tej sprawie
oddając: 7 głosów „za", 7 głosów „przeciw"
oraz 7 głosów „wstrzymujących się".
W kolejnym głosowaniu – w sprawie
udzielenia absolutorium – aby decyzja

radnych była wiążąca, powinni ją podjąć bezwzględną większością głosów (11 głosów „za”
lub 11 głosów „przeciw”).
W głosowaniu za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
– 7 głosów oddano „za”, 10 „przeciw”, 4 głosy
„wstrzymujące się”. W związku z powyższym radni głosowali ponownie, tym razem za nieudzieleniem absolutorium. Wyniki były również niewiążące: 10 głosów „za”, 7 „przeciw” oraz 4 głosy
„wstrzymujące się”.
Podobnie jak w przypadku sprawozdania finansowego radni nie podjęli uchwały w sprawie
udzielanie absolutorum burmistrz Małgorzacie
Żebrowskiej-Piotrak.
/red.

NAGRANIE VIDEO ZOBACZ NA:

www.LOMIANKI.INFO
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REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY
ULOTKI – PLAKATY BROSZURY – WIZYTÓWKI
STUDIO GRAFICZNE

e: nawias @ pracownia.net t: 603 299 772
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KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY
GRAWEROWANIE LASEROWE

HALO WAKACJE

W CENTRUM KULTURY

W ramach programu Halo Wakacje podopieczni Centrum Kultury
z dwóch kategorii wiekowych – 6-8 oraz 9-12 lat – będą mogli uczestniczyć w trzech bezpłatnych turnusach ciekawych i rozwijających zajęć.
– Turnus I (04-15.07, godz. 08:00-12:45)
– Turnus II (18-29.07, godz. 08:00-12:45)
– Turnus III (01-12.08, godz. 08:00-12:45)
Oprócz bezpłatnych bloków zajęć przedpołudniowych na dzieci czeka
bogata oferta popołudniowa zajęć odpłatnych takich jak: warsztaty chemiczno-kulinarne, archeologiczne, stolarskie, ruchowe, taekwondo czy rękodzielnicze i inne.
Wierzymy, że udział w zajęciach wakacyjnych może być pięknym początkiem przygody z aktywnościami artystycznymi lub doskonałą okazją do
krzewienia kreatywnych pasji i rozwoju tkwiącego w dzieciach potencjału
twórczego.
/ Centrum Kultury w Łomiankach

WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.KULTURA.LOMIANKI.PL

POLUB ŁOMIANKI.INFO
WWW.FACEBOOK.COM/LOMIANKI.INFO

CO, GDZIE, POLECAMY!
KIEDY?

03.07, g. 20 – Koncert The Cuban Latin Jazz – scena plener
Centrum Kultury w Łomiankach
08.07, g. 20 – Tymański/Ciechowski - koncert Tymon Tymański
zaprezentuje utwory Grzegorza Ciechowskiego –
LEMON TREE
10.07, g. 15 – Teatr w Ruchu – animacje dla dzieci – Centrum Kultury w Łomiankach
10.07, g. 20 – Koncert Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej – scena plener
Centrum Kultury w Łomiankach
17.07, g. 20 – Teatr improwizowany KLANCYK – scena plener
Centrum Kultury w Łomiankach
24.07, g. 20 – Koncert Whiskey River – scena plener
Centrum Kultury w Łomiankach
29.07, g. 20 – Czarna Offca - koncert rock – LEMON TREE
31.07, g. 20 – Koncert zespołu Ryczące dwudziestki – scena plener
Centrum Kultury w Łomiankach
01.08, g. 20 – Koncert patriotyczny Łomiankowskiej Orkiestry
Kameralnej – scena plener Centrum Kultury
w Łomiankach
06.08, g. 20 – Czesław Mozil – koncert – LEMON TREE
07.08, g. 20 – Koncert zespołu Singin Birds – scena plener
Centrum Kultury w Łomiankach
12.08, g. 20 – Romet Comet – Polsko-amerykański band – folk, rock
– koncert – LEMON TREE
19.08, g. 20 – Ania Hamela – koncert – LEMON TREE
21.08, g. 15 – Spektakl dla dzieci „Koty 3” – scena plener
Centrum Kultury w Łomiankach
26.08, g. 20 – Andreas Bojarowski – koncert blues i rock – LEMON TREE

UWAGA!!! Daty i godziny wydarzeń warto 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

Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty?
A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?
Dodaj wydarzenie w KALENDARIUM na www.LOMIANKI.INFO

MŁODZI NA RZECZ EKOLOGII
Projekt „Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji i Klimatu” ma na celu
zbudowanie świadomości społecznej, przede wszystkim u młodych osób
oraz poprawę ochrony środowiska na terenie gminy.
Kilka miesięcy temu radni z Rady Młodzieżowej
Gminy Łomianki rozpoczęli działania na rzecz
ekologii. Wzięli udział w projekcie „Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji i Klimatu”, organizowanym przez Civis Polonus i BoMiasto.
Projekt zakłada poprawę warunków ekologicznych w gminie Łomianki i we wszystkich łomiankowskich szkołach.
W kwietniu 2022 roku radne i radni (na zdjęciu
od lewej: Antonina Janowska, Juliusz Gauza, Na-

talia Tomaszuk i Antoni Moraczewski) odbyli szkolenie, w którym brali udział przedstawiciele młodzieży
z Mazowsza i Śląska.
Dzięki zdobytej wiedzy wspomagali na miejscu – w Łomiankach
– Samorządy Uczniowskie w przeprowadzieniu w szkołach audytów
klimatycznych. Celem ich było zbadanie tego, w jakim stopniu szkoły
spełniają podstawowe
zasady ekologii.
Audyty zostały już zakończone, a na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzone zostały agendy – warsztaty, na
których uczniowie analizowali dane
i przekazywali swoje spostrzeżenia.

Rekomendacje wypracowane przez uczniów
mają być skierowane do dyrektorów łomiankowskich placówek oświatowych.
Juliusz Gauza, Antoni Moraczewski

WIĘCEJ INFORMACJI:
FACEBOOK / RADA MŁODZIEŻOWA ŁOMIANKI
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ŁOMIANKOWSKI ULICZNIK
D Z I E K AN Ó W B A J KOWY

MIĘDZY BAJKAMI

Wśród ulic, których patronami są autorzy literatury dziecięcej, czyli ulic Dziekanowa Bajkowego, umieszczona została bardzo popularna
polska pisarka związana także z Łomiankami.
To Maria Kownacka. W lutym bieżącego roku
minęła 40 rocznica jej śmierci. Maria Kownacka
znana była wszystkim dzieciom, zwłaszcza powojennego pokolenia, z licznie wydawanych
książek i sztuk teatralnych, wystawianych w teatrze Baj. Do najbardziej popularnych jej książek
należą: Plastusiowy pamiętnik, Kajtkowe przygody, Dzieci z Leszczynowej Górki, Rogaś z Doliny
Roztoki, Przygody Plastusia i wiele innych. Za
swoją twórczość pisarka była wielokrotnie nagradzana. Mieszkała w Warszawie na ul. Słowackiego 5, gdzie obecnie znajduje się muzeum
poświęcone jej pamięci.
W 1939 r. pisarka zakupiła w Łomiankach przy
ul. Szpitalnej dużą działkę, którą nazwała

Tablica pamiątkowa Marii Kownackiej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach

„Plastusiowem”. Ale dopiero niemalże 20 lat
później postawiła tu mały, biały domek letniskowy. Jego otoczenie zaprojektował zaprzyjaźniony młody architekt krajobrazu Janusz Szymański z Wrocławia. Wspólnie z Marią własnoręcznie
sadzili drzewa, krzewy, zakładali ogród warzywny i kwiatowy oraz niewielki sad. „Plastusiowo"
stało się dla Marii Kownackiej wymarzonym
miejscem, które dawało jej wytchnienie, a sąsiedztwo z Puszczą Kampinoską możliwość
przebywania w pobliżu przyrody bez konieczności dalekich wyjazdów. Spędzając lato w Łomiankach pisarka, oprócz pisania oraz bacznego obserwowania przyrody, a w szczególności
ptaków, oddawała się swym rozlicznym hobby.
Tkała gobeliny i makaty, wyplatała misterną biżuterię z miedzianego drutu. Przygotowywała
też domowe przetwory, którymi obdarowywała
siostrzeńców i odwiedzających ją gości.
Tu rodziły się nowe książki m.in. Plastusiowo,
Głos przyrody, Za żywopłotem, W Świerszczykowie czy ostatnia pozycja – Na tropach
węża Eskulapa.
Mimo złośliwych incydentów takich jak
kradzież i podpalenie domu w 1976 r.,
Maria nie zrezygnowała z pobytów
w Łomiankch. Dom z trudnościami,
ale został odbudowany i pisarka nadal
chętnie tu przebywała. Żyją jeszcze
mieszkańcy, którzy spotykali Marię
Kownacką, mocno już starszą panią,
przechadzającą sie ulicami Łomianek.
Zmierzając do domu w „Plastusiowie” położonym niedaleko obecnej
ul. Kolejowej, zachodziła do zaprzyjaźnionej miejscowej biblioteki na
pogawędki z panią Grażyną. Biblioteka,

Maria Kownacka
z PLASTUSIEM, bohaterem książek
swojego autorstwa

mieściła się wówczas w drewnianym pożydowskim domu Rechtmanów przy ul. Warszawskiej
(gdzie dziś jest plac zabaw przed urzędem
Gminy). Utrzymywała też bliski kontakt ze
szkołą podstawową nr 1 w Łomiankach.
W 1990 r. Maria Kownacka została patronką
szkoły. W holu umieszczono poświęconą jej
tablicę pamiątkową.
Po śmierci pisarki w 1982 r. działkę przy ul.
Szpitalnej odziedziczyła rodzina i zgodnie z jej
przewidywaniami podzieliła na mniejsze części. Do niedawna na płocie wisiał szyld posesji
– drewniana deska z napisem „Plastusiowo”.
Szkoda, że wśród licznych ulic Dziekanowa
Bajkowego dedykowanych postaciom z literatury dla dzieci takich jak Kaczka Dziwaczka,
Bolek i Lolek, Kopciuszek czy Koszałek Opałek
zabrakło ulicy Plastusia. Figurka Plastusia powinna pozostać maskotką naszego miasta,
a jego twórczyni odpoczywać na ławeczce
stojącej na miejscu pierwszej biblioteki
w Łomiankach.
EPK

ZBLIŻAJĄ SIĘ WYBORY

POSEŁ JANUSZ KORWIN-MIKKE MIAŁ SPOTKANIE W ICDS,
POSŁANKA KINGA GAJEWSKA OTWORZYŁA BIURO POSELSKIE
Po oficjalnym spot2 czerwca w łomiankowskim ICDS
obyło się spotkanie z posłem Janukaniu można było
– z czego chętnie
szem Korwinem-Mikkem.
korzystano – zroGłównym przesłaniem spotkania – na
ktre zapraszało Koło KORWiN Łomianbić sobie zdjęcie
Posłanka Kinga Gajewska i radny PWZ Tomasz Rusinek
ki – było to, że człowiek powinien mieć
z posłem.
prawo do decydowania o sobie we
Janusz Korwin-Mikke od- W otwarciu biura poselskiego uczestniczyli m.in.
wszystkich kwestiach go dotyczących,
wiedza Łomianki dość Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piozgodnie z zasadą volenti non fit iniuria
rzadko, ostatni raz w 2015 trak, radny Rady Powiatu Warszawskiego Zachod(łac. chcącemu nie dzieje się krzywda),
roku przed kampanią pre- niego, przewodniczący Koła Platformy Obywatelktóra zakłada, że nawet jeśli ktoś dozydencką, w której był kan- skiej Tomasz Rusinek, wójtowie i burmistrzowie
sąsiadujących gmin, przedstawiciele Rady Miejbrowolnie naraża się na szkodę, wiedydatem.
Znacznie częściej możemy skiej w Łomiankach, Rady Powiatu Warszawskiego
dząc, że ta szkoda może nastąpić, nie
spotkać posłankę Kingę Zachodniego, przedstawiciele organizacji pozabędzie mógł wnieść skargi przeciwko
Gajewską, która 24 czerw- rządowych i mieszkańcy Łomianek. Po symboliczkomukolwiek. Poseł wypowiadał się też
Poseł Janusz Korwin-Mikke
o wyższości mężczyzn nad kobietami,
ca otworzyła w Łomian- nym przecięciu „wstęgi" oficjalne otwarcie odbyło
aborcji, sprzedaży dzieci, szkodliwości programów kach przy ul. Warszawskiej 67 biuro poselskie się w pobliskiej restauracji Ale Jazz.
socjalnych tak ochoczo obecnie wykorzystywanych swoje i swojego partyjnego kolegi – posła Andrze- – Biuro poselskie w Łomiankach to próba uważniejprzez rządzących. Był też czas na zadawanie pytań.
ja Halickiego. Posłanka Gajewska często bywa na szego wsłuchania się w głos mieszkańców. Wraz
W spotkaniu uczestniczyli głównie młodzi męż- oficjalnych łomiankowskich uroczystościach pa- z radnymi powiatu warszawskiego-zachodniego
czyźni (średnia wieku około 20-25 lat). Na sali było triotycznych. Utrzymuje także dość ścisłe kontakty tworzymy zgraną drużynę, której celem jest służba
publiczna – deklaruje Kinga Gajewska.
/red.
tylko kilkanaście kobiet.
w samorządowcami, zwłaszcza z powiatu.
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WIĘCEJ ZDJĘĆ I VIDEO ZOBACZ NA:
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NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA W ŁOMIANKACH

REKLAMA

25 lat

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.

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!

REKLAMA

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

KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
REKLAMA

od poniedziałku do niedzieli

STUDIO GRAFICZNE

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

REKLAMA

REKLAMA

Centrum Kultury Łomianki skończył właśnie sezon 2021/2022 cyklicznych
zajęć. Oprócz bogatej oferty dla dzieci i młodzieży, Centrum z roku na rok
poszerza swoją ofertę, skierowaną do dorosłych mieszkańców Łomianek.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. po raz pierwszy goszczące
w ofercie zajęcia z rozwoju osobistego kobiet, prowadzone w formie grupowego coachingu kariery z elementami doradczo-zawodowymi.
– Okazuje się, że kilkukrotne zmiany pracy to już standard, a przekwalifikowanie,
przebranżowienie czy nawet zmiana zawodu przestają szokować. Mają na to
wpływ zarówno okoliczności zewnętrzne jak np. pandemia, która doprowadziła
do zamknięcia wielu firm, ale i wewnętrzne, jak wypalenie zawodowe, stagnacja
i brak rozwoju w dotychczasowym miejscy pracy – podkreśla prowadząca zajęcia
Korina Bulenda-Nowak i dodaje – To już nie tylko pokolenie „Z” chce mieć satysfakcję i radość z tego co robi zawodowo, ale również pozostali pracownicy, którzy
dochodzą do wniosku, że praca to nie tylko pieniądze.
Warsztaty „Kobieta na rynku
pracy” prowadzone w Centrum Kultury są skierowane
do kobiet, które chcą zmienić swoją sytuację zawodową, niezależnie od tego
czy miały długą przerwę
w pracy, czy chcą zmienić
aktualne miejsce pracy lub
się przebranżowić, czy dopiero na rynek pracy wejść.
Na zajęciach uczestniczki
pracowały nad swoimi lękami, uczyły się zarządzania
czasem, podszkalały w sztuce autoprezentacji. Zostały wyposażone nie tylko
w wiedzę, ale też dokumenty aplikacyjne i zdjęcie biznesowe.
– Korina z pasją przekazuje nam wiedzę o tym jak odnaleźć swoje powołanie i talenty: od młodzieży po dorosłych, i widać ewidentnie jak bardzo lubi to, co robi.
Zaraża nas tą pasją, a my wcielamy to w życie. I sprawa nam to ogromną radość
i satysfakcję. A im większa przyjemność z wykonywania pracy, swojej misji, tym
bardziej stajemy się wydajne, bardziej profesjonalne i autentyczne w tym co robimy. Warto wziąć udział w takim kursie i zrobić to dla siebie – zaznacza uczestniczka warsztatów Marzena Łoś-Kula.
Ze względu na zainteresowanie jesienią planowana jest nowa edycja zajęć.
Anita Łodzińska
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PRACA

Szukam pana, który pomaluje pokój, zrobi poprawki
gipsowe, położy nowe panele – tel. 511-372-526
Dam pracę – pomoc do ogrodu i na posesji, złota
rączka – tel. 511-372-526
Firma sprzątająca zatrudni pracowników
w Galerii Łomianki, tel. 508-151-388
Dorywcza praca dla kierowcy kat. B. Szukamy miłej osoby, dla której praca z ludźmi jest przyjemnością. Mile widziany emeryt. Tel. 517-208-255

INNE

Złom kupię, minimum 200 kg – tel. 797-760-488 lub
515-146-480
Uwaga! Jeśli oddawali Państwo ogłoszenie do publikacji, a ono się nie ukazało,
prosimy o kontakt – t. 603 299 772

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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NAUKA

ANGIELSKI – pomoc w nauce/konwersacje – tel.
660-334-807
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USŁUGI

ŻYWICE tarasowe, balkonowe, garażowe. Wszelkie IZOLACJE. Gwarancja. Tel. 789-262-387
Kompleksowa pielęgnacja drzew, przycinki drzew,
usuwanie suszu, redukcja korony, wycinka drzew
trudnych (metodą alpinistyczną) – tel. 510-775-015
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
DACHY – uszczelnianie, naprawa, likwidacja przecieków, serwis. GWARANCJA – tel. 517-673-324
PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja, naprawa. Gwarancja – tel. 789-262-387
LASEROWE wycinanie, grawerowanie: sklejka,
plexi, laminat, pieczątki – tel. 603-299-772
CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu,
montaż listew – tel. 517-336-017
Naprawa RTV AGD, pralki, zmywarki, ekspresy – Andrzej Wyszyński, tel. 603-210-677
KUNY, SZERSZENIE, OSY... eliminacja, likwidacja
gniazd – tel. 789-262-387
MALOWANIE elewacji, dachów oraz naprawa i reperacja. SERWIS. Tel. 517-673-324
GLAZURA, malowanie, remonty – tel. 505-293-818
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NIERUCHOMOŚCI

Lokal usługowy 30 m2 na I piętrze, ul. Wiślana
(przy Biedronce) do wynajęcia. Tel. 600-071-145
Kawalerka od marca 25 m2 – 1250 zł, kawalerka od
kwietnia 20 m2 – 1150 zł. Tel 511-372-526
Wynajmę pokój 1-osobowy dla pani niepalącej,
w segmencie Łomianki-Dąbrowa, za 900 zł miesięcznie – tel. 602-366-885

ELEKTRYK – usługi elektryczne. Tel. 668-288-318
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic, iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). GWARANCJA.
Tel. 789-262-387
USŁUGI GRAFICZNE, druk, wizytówki, ulotki,
plakaty – tel. 605-599-603
Tani transport busem, Łomianki i okolice, koszenie
trawników – tel. 501-147-312
SYSTEMY NAWADNIANIA – montaż i serwis –
tel. 604-831-024
Docieplenia poddaszy, układanie paneli deski Berlinackiej, malowanie, wstawianie ścianek działowych – tel. 608-259-760
INSTALACJE wodno-kanalizacyjne, centralne
ogrzewanie i gazowe. Naprawa, remonty.
Tel. 602-282-757
PRZEPROWADZKI małe i duże, cały kraj, sprzątanie
piwnic, wywóz i utylizacja mebli, AGD i innych.
Tel. 690-907-799
DACHY, naprawy awaryjne rynien, obróbek blacharskich, papy, docieplenia elewacji, poddaszy.
Tel. 510-673-520
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic, iniekcje itp., ŻYWICE DEKORACYJNE (trwałe). GWARANCJA. Tel. 517-673-324
HYDRAULIK – instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. i gazowe – 602-282-757
DACHY – krycie papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie, rynny, obróbka kominów i inne.
Tel. 510-795-039
WYCINKA DRZEW, pielęgnacja ogrodów, żywopłotów, wywóz gałęzi, tel. 515-146-480
ŚLUSARZ narzędziowy podejmie współpracę
lub przyjmie drobne zamówienia – 501-107-760
KUNY, SZERSZENIE, OSY... eliminacja, likwidacja
gniazd – tel. 517-673-324
ELEKTRYK ŁOMIANKI – usługi elektryczne w domu
i firmie. Wieczory, weekendy – tel. 501-121-493
Architekt z uprawnieniami, tel. 663-187-009
KIEROWCA 24h, zawiezie, przywiezie oraz inne
propozycje – tel. 796-985-983
Budowa tarasów drewnianych – 604-831-024
SPRZĄTANIE, MYCIE OKIEN, PRASOWANIE – tel.
698-076-904
DACHY – uszczelnianie, naprawa, likwidacja przecieków, serwis. GWARANCJA – tel. 517-673-324
Przycinanie drzew, pielęgnacja ogrodów, trawników – tel. 503-306-109
HYDRAULIK – udrażnianie kanalizacji, instalacje wodno-gazowe. Tel. 602-282-757
Bezpłatny odbiór puszek, butelek po piwie oraz
złomu – tel. 791-625-996
Malowanie DACHÓW, DOMÓW oraz naprawa i reperacja – tel. 789-262-387
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
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
PEDIATRA dr n. med. Joanna Brett-Chruściel, wizyty domowe, tel. 501-163-947
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, tel. 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka, tel. 501-124-416
NEUROLOG, INTERNISTA, MEDYCYNA PRACY,
ul. Warszawska 135, tel. 783-236-333
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – tel. 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 783-236-333
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
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
LEKARZ RODZINNY Krystyna Kamińska. Wizyty
domowe, dorośli i dzieci, tel. 794-710-485
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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 | 200x99mm – 350 pln | 99x126mm – 260 pln
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