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Z wakacji cieszą się najbardziej dzieci – wiadomo, wreszcie kończy się szkoła, można dłużej pospać, cały dzień spędzać
na zabawie, wyjechać gdzieś z rodzicami. Ale wakacje są długie, a na całe dwa miesiące nikt przecież nie wyjeżdża. Na
szczęście położenie naszego miasta daje możliwość spędzania czasu w sposób różnoraki, bo mamy i las i jeziora i łąki
– możliwość turystyki pieszej i rowerowej praktycznie nieograniczona oraz wielkie miasto w najbliższej okolicy wraz
z jego miejskimi rozrywkami.
Kluby, świetlice, Dom Kultury oferują bogatą ofertę pólkolonii i zajęć nie tylko dla dzieci, jest jeszcze basen na niepogodę, korty tenisowe i boiska Orlik. Do wyboru, do koloru, bum tarara bum! :-)
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Wakacje w Łomiankach – zobacz na www.wakacje.lomianki.info
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Zapraszamy na zajęcia w lipcu
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16 czerwca był dla społeczności Łomianek dniem pełnym wspomnień i wzruszeń. Mieszkańcy Łomianek żegnali odchodzącego na emeryturę Księdza Proboszcza Marka Kiliszka. Rano w kościele Św. Małgorzaty ksiądz profesor odprawił swoją ostatnią, jako proboszcz, Eucharystię w świątyni, której był gospodarzem przez ostatnie 15 lat. Wieczorem w łomiankowskim Domu Kultury parafianie wyrazili swą
wdzięczność w programie artystycznym dedykowanym specjalnie dla Niego.

Ksiądz Profesor
„Od lat już dwóch tysięcy do naszych skromnych domów
Pan, z zatroskanym sercem, posyła Apostołów. Wśród zwykłej ludzkiej biedy, pod nasze skromne strzechy, Bóg śle Swoich Aniołów miłości i pociechy. I posłał również do nas, przed
piętnastoma laty Ciebie – Księże Proboszczu – tu, w progi
Małgorzaty. W objęcia męczennicy, świętej patronki naszej
ofiarował nam Ciebie, na teraz i na zawsze. Abyś w zwykłej
parafii, na fundamencie wiary wznosił wspaniałą twierdzę
miłości i ofiary (...)” – czytała wiersz na pożegnanie księdza
proboszcza Natasza Sierocka.

Ksiądz Profesor Marek Kiliszek pojawił się po raz pierwszy
w Łomiankach 18 czerwca 1988 roku. Jak sam powiedział,
zastał tutaj normalną parafię – tzn. taką, która składa się
z dzieci, młodzieży, dorosłych i ludzi starszych. Żartował,
że trochę przestraszył się, że nie będzie tu miał co robić, bo
kościół na powitalnej eucharystii był pełny, pomimo dnia
codziennego. Tłumaczył sobie wtedy, że to dlatego, że ludzie przyszli go obejrzeć...

Konsekwentny do bólu

Wieczór na Wiejskiej był okazją do wspominania tego, co
Ksiądz zrobił dla ludzi, jakim był człowiekiem i za co lokalna społeczność jest mu dzisiaj wdzięczna. Ludzie mówili
o jego reformach, o jego talencie gospodarskim i dobrym
ojcowskim sercu schowanym za płaszczem domniemanej
surowości i niedostępności.

wiały o tym, co przeżyły w czasie Eucharystii. I o to chodziło – odwrócić uwagę dzieci od rzeczy materialnych.

Ogranizator, inspirator

„Pracowałam już w poradni małżeńskiej, kiedy pojawił się
nowy proboszcz. Ksiądz przyglądał się mojej pracy, podpytywał narzeczonych jak było na kursie. Pewnego dnia przyszedł do poradni i powiedział – Pani Elu, idziemy na całość!
Jak powiedział, tak trzeba było zrobić” – wspomina Elżbieta.
Napisała program rocznego kursu przygotowującego do
sakramentu małżeństwa. Zaprosiła do współpracy Adama
i Wandę Ekielskich – rodziców 7 dzieci i „poszło”... kurs –
warsztaty ukończyło kilkanaście par.
W 1999 roku pojawiła się w Łomiankach inicjatywa utworzenia liceum ogólnokształcącego, ale był problem lokalowy. W rozmowie z Janem Grądzkim i Lucjanem Sokołowskim Proboszcz powiedział: „Jeżeli ma to służyć dobru
parafian, to róbcie od razu” i Liceum zostało powołane do
życia tego samego roku w podziemiach kościoła. A dzisiaj
może poszczycić się … absolwentami.
Środki materialne, którymi zarządzał uważał za dobro, które
ma służyć mieszkańcom i parafianom. Kilka lat później ofiarował ziemię pod budowę przedszkola zgromadzeniu Sióstr Salezjanek. Nowy, duży budynek „ruszy do życia” w 2014 roku.
Był świetnym inspiratorem. Zapalał ludzi do pracy, podejmowania nowych inicjatyw w służbie społeczności mieszkańców Łomianek.

parafian, kiedy przyszli do Niego z kolejną inicjatywą. Wymyślono zorganizowanie Festynu Rodzinnego, który jednocześnie dla wielu rodzin byłby sposobem atrakcyjnego
spędzenia czasu i zdobycia pieniędzy na dofinansowanie
letniego wypoczynku organizowanego przez Caritas dla
potrzebujących dzieci. W tym roku odbył się jubileuszowy
X Parafialny Festyn Rodzinny...

Ojciec z humorem

Dla wielu był niezastąpionym kierownikiem duchowym.
Przyjacielem, człowiekiem zawsze pamiętającym imiona
ludzi, których pozdrawiał. Czasami podczas mszy przechodząc potrafił zatrzymać się, „po ludzku” zagadnąć,
uśmiechnąć się.
Miał też dystans do siebie. Opowiadał kiedyś jak przy okazji robienia zakupów na plebanię w Makro przypomniał
sobie o kobiecie, która urodziła siódme dziecko. Wrzucił
więc do koszyka mega paczkę pampersów i oglądając się
na boki jedzie do kasy z nadzieją, że tutaj w Makro to na pewno
nikogo znajomego nie spotka...
I nagle słyszy „szczęść Boże,
szczęść Boże” – to oczywiście parafianie pozdrawiając obrzucili
wzrokiem zawartość wózka. Śmiał
się z siebie, że nie wytłumaczy się
z tego zakupu, chociaż siwizna
i stan duchowny jakoś działały na
jego korzyść...

***

Wprowadził trzyletnie spotkania dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej. Spotkania-wykłady prowadził osobiście. Niełatwo było rodzicom
znaleźć czas na te comiesięczne spotkania, ale Ks. Kiliszek był nieubłagany. Kurs zakończony był egzaminem
dla dziecka w obecności mamy i taty. Egzaminator budził
powszechny strach kiedy zapowiadał, że jeśli dziecko nie
będzie umiało odpowiedzieć, to odpyta najpierw Ojca,
a potem Matkę. To mobilizowało ojców skupionych na
pracy zawodowej do zaangażowania się w przygotowanie
do komunii świętej i w sprawy religijnego wychowania.
Małżeństwa po latach doceniły ten wkład w budowanie
ich jedności małżeńskiej i rodzicielskiej.
Kolejnym rewolucyjnym krokiem ks. Profesora było wprowadzenie jednakowych strojów komunijnych dla dzieci.
Mimo, że ksiądz spokojnie wyjaśniał sens, to matki na wiadomość o takim pomyśle podniosły wrzask, bo... miały już
kupione suknie w domach... W końcu proboszcz tupnął
i powiedział „wasze sukienki obchodzą mnie tyle co zeszłoroczny śnieg”. Nikt nie miał nic do gadania. Wszyscy poszli
jak należy. Dziewczynki wyglądały prześlicznie, godnie
i skromnie i w końcu po wyjściu z kościoła nie kręciły się,
żeby sprawdzić, która ma szerszą spódnicę, tylko rozma-

Ksiądz Proboszcz wspominał, że
kiedy odchodził z poprzedniej
parafii więcej było łez wzruszenia
niż dziś, ale przecież my nie żegnamy Księdza, tylko mówimy „do widzenia”, bo spotykać się będziemy jeszcze nie raz, jak to sąsiedzi…

Zaproponował otwarcie biblioteki w kościele i sam dał na
start sporo swoich książek. W Jego ślad poszli inni i dzisiaj
biblioteka posiada kilka tysięcy książek.
Anita Marczułajtis Łodzińska
Po pojawieniu się Księdza Marka w parafii zaczęły wyrastać
Elżbieta Grądzka
jak grzyby po deszczu wspólnoty i zgromadzenia aktywnie
działających wiernych w różnych grupach; Kościół Domowy – wspólnota
rodzin, Rycerze Kolumba, Róże różań„Czas bezlitośnie kreśli początek swój i koniec,
cowe... i wiele innych.
Nieraz odbiera siły, siwizną prószy skronie,

Pracowity
gospodarz

Dbał troskliwie o swój kościół i jego
obejście. Zastał „halę”, jak mówią ludzie, a zostawia pięknie wyposażoną
świątynię z witrażami. Spawał w sutannie, cement woził w bagażniku.
Jego konikiem i pasją była przykościelna trawa. Chodziły plotki, że wikariusze mieli w obowiązku nie tylko
codzienny brewiarz, ale także pielęgnację trawnika. Troska o przyrodę
i wygląd nie przysłoniła mu potrzeb

Lecz nie jest w stanie zniszczyć rozpalonego ducha
Co nie podszeptów pragnień, lecz Boga głosu słucha.

Ty, ukochany Księże, w każdym dostrzegasz Boga
Pochylasz się nad biednym, obcy Ci lęk i trwoga,
Każdy najbardziej zwykły, zgniecony, poraniony,
Dla Ciebie jest Chrystusem serca Twego spragnionym.
Na zawsze będziesz z nami w myślach, słowach , pragnieniach,
Więc Cię dziś nie żegnamy. Mówimy – do widzenia”.

>>>>>>>> Zobacz foto i video relację z wydarzenia na portalu www.LOMIANKI.INFO

POLEMIKA / LIST Y / OPINIE / KOMENTARZE
Vademecum wiedzy na temat urbanistyki
Co to są plany?
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego (tzw.
PZP) to dokumenty tworzone dla poszczególnych części
gminy oddzielnie (np. Łomianki Centrum, Kiełpin, Buraków,
Sierakowska Południe itp), które ściśle regulują co można na
danym terenie/działce zbudować. Plany te tworzy gmina.
Co to jest Studium?
Zanim gmina stworzy plany zagospodarowania przestrzennego musi stworzyć jeden dokument dla całej gminy tzw.
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego” (potocznie: Studium). Opisuje on ogólnie
jak ma się rozwijać gmina i narzuca kierunek tego rozwoju.
Przy tworzeniu poszczególnych planów (PZP), gmina musi
uwzględniać to co jest napisane w Studium. Studium jest
dokumentem ogólnym, więc pozostawia gminie sporo swobody przy tworzeniu planów. Nie narzuca na ogół dokładnych współczynników zabudowy na dany rejon, mówi za to
ogólnikami, że np. w danym rejonie możne być przemysł,
a w danym rolnictwo, czy że dany rejon jest pod ochroną.
Studium powinno być aktualizowane raz na kadencję o ile
jest taka potrzeba. Plany są tworzone w oparciu o aktualne
na dany moment studium i nie mogą być z nim sprzeczne.
Jaki jest cel gminy?
Gmina powinna stworzyć takie Studium, a następnie plany
(PZP), żeby wszelkie budownictwo na jej terenie miało przysłowiowe „ręce i nogi”. Powinna wyznaczyć strefy przemysłu, zabudowy wielomieszkaniowej, willowej, rolne, tereny
pod ochroną i inne. Powinna zaplanować do tego odpowiednio drogi, szkoły, przedszkola, przychodnie czy urzędy.
To gmina powinna wyznaczać, co można w danym miejscu
zbudować, żeby wiedziała jak do tego przygotować infrastrukturę, np. podciągnąć kanalizację.
Co mieszkańcy mogliby mieć?
Spokój, pewność tego co powstanie za oknem oraz brak
przykrych niekiedy niespodzianek. Wiem ile może być
wart mój dom za np. 10 lat, bo mam prawo spodziewać się
spójnej zabudowy wokół. Prawdopodobieństwo wszelkich
niespodzianek za oknem jest bardzo mocno ograniczone.
Kupując np. działkę na terenie, gdzie są domki, mogę się w
sąsiedztwie spodziewać tylko tego co jest zapisane w PZP
(np. innych domków), a nie np. fabryki, jeśli tam nie była
wcześniej wpisana. Wiem też gdzie mogę się spodziewać
szkoły, a gdzie nie. Jako inwestor wiem też dokładnie co
mogę zbudować na danej działce (tylko to co mówi PZP).
Mniej bieżącej pracy mają też urbaniści, którzy o ile stworzą
PZP, nie muszą rozpatrywać każdego przypadku inwesty-

cji indywidualnie. Pozwolenie na budowę robi się szybko,
a rola gminy jest ograniczona do wydania odpisu z PZP. Nie
ma niepotrzebnego chodzenia po urzędach.
Jak to wygląda w Łomiankach?
Studium dla gminy Łomianki tworzono w latach 1996–
–2002. Obecne Studium jest dość stare, powinno być aktualizowane raz na 4 lata, niestety nie było. W końcu gmina zdecydowała się przystąpić do przejrzenia studium
i w konsekwencji do jego aktualizacji. Będzie więc ono
przez kilka najbliższych lat dostosowywane do obecnych
potrzeb gminy. Wymaga to oczywiście licznych uzgodnień
oraz konsultacji społecznych.
Obecne Studium jest miejscami przestarzałe (założenia do
studium są sprzed 1996 roku, a jak wiemy inaczej wtedy wyglądały Łomianki). Zawiera też błędy, co jest niestety częste
w dokumentach mających około 100 stron. Studium: http://
www.lomianki.pl/lomianki2/index.php?dc=181
Dopóki nie ma nowego Studium obowiązuje dotychczasowe, można więc kontynuować pracę nad planami (PZP)
i pokrywać nimi kolejne obszary gminy. W przypadku wejścia w życie nowego (poprawionego Studium) stare przestaje obowiązywać, jednak plany uchwalone dotychczas
nadal obowiązują, nawet jeśli zawierają zapisy sprzeczne
z nowym Studium. Zgodnie z logiką urbanistyczną, po wejściu w życie nowego Studium, plany (PZP) powinny być
przejrzane pod kątem poprawionego Studium, a następnie
zaktualizowane/poprawione. Nie ma jednak narzuconego
terminu, w którym należy te aktualizacje (zarówno studium,
jak i następnie PZP) wykonać.
Plany zagospodarowania przestrzennego dla Łomianek
tworzy się od 2002 roku (uchwalenie Studium). Gmina
zdążyła uchwalić następujące plany: http://www.lomianki.
pl/lomianki2/index.php?dc=179 (głównie centrum Łomianek), dla części terenu prace trwają: http://www.lomianki.
pl/lomianki2/index.php?dc=180 (tereny gminy od strony
Wisły oaz Sadowa i Sierakowska Południe). Pozostałe tereny
czekają na swoją kolej – m.in. Dąbrowa.
Jak więc budować TAM gdzie nie ma planów?
Wtedy nie działa prawo planów zagospodarowania przestrzennego (PZP), bo plany nie obowiązują. Pozwolenia na
budowę są wydawane po uzyskaniu tak zwanych „warunków zabudowy” (w/z) każdej inwestycji. Innymi słowy inwestor składa wniosek o zabudowę podobną do sąsiedniej
(tzw „dobre sąsiedztwo”). Gmina analizuje każdy przypadek
i zgadza się bądź nie (jest kilka warunków, które powinny
być spełnione). Na podstawie w/z uzyskuje się pozwolenie
na budowę w powiecie, w Ożarowie. Proces jest dłuższy,

rezultat często nieznany, orzecznictwo nie jest do końca
jasne, czasem się zmienia, nie zawsze wiadomo jak powinno się postępować. Rezultat: często nie jesteśmy pewni
czy pozwolenie dostaniemy czy nie, zawsze trwa to długo.
W praktyce zwykli ludzie nie radzą sobie z procedurą, a np.
deweloperzy wykorzystują to prawo do legalnego budowania osiedli na terenach do tego nieprzewidzianych, czy
nieprzystosowanych. Wiedzą jak udowodnić tzw „dobre
sąsiedztwo” dla swojej inwestycji np do odległej o dobre
kilkaset metrów fabryki czy bloku.
Jak to robią? Teoretycznie wyznaczenie „dobrego sąsiedztwa” polegać ma na tym, że tam gdzie są domy jednorodzinne, powinny powstawać nowe domy jednorodzinne, gdzie
bliźniaki, tam bliźniaki, a gdzie bloki, tam bloki. Niestety,
kluczowy jest tu obszar, który gmina musi analizować, żeby
określić co może być wybudowane w ramach inwestycji.
W skrócie, im większa działka, tym większy obszar jest sąsiedztwem branym do analizy. Można więc, mając odpowiednio dużą i zlokalizowaną działkę, udowodnić sąsiedztwo zakładu przemysłowego będąc od niego oddalonym
o kilometr, a także zbudować je np. na gruncie, który nie jest
działką przemysłową. Efekt może być taki: coś niekoniecznie odpowiedniego powstaje w miejscu do tego nieprzewidzianym wśród domków, których właściciele w najgorszych
snach nie spodziewali się tego czegoś za oknem.
Jak gmina powinna chronić mieszkańców?
Przede wszystkim pokryć planami zagospodarowania miejscowego cały obszar gminy. Ostatnio nasza gmina nadrabia
wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Tylko w ten sposób
chroni mieszkańców i potencjalnych mieszkańców przed
brakami szkół, czy dróg w odpowiednim miejscu oraz gwarantuje nam brak przykrych niespodzianek za oknem. Powinna też aktualizować Studium oraz przeglądać plany pod
kątem zgodności z nim i na bieżąco wprowadzać do istniejących planów zmiany. Ważne by o funkcji ochronnej planów
zagospodarowania miejscowego pamiętać i warto jest o
niej mówić. Zaś nad samymi planami warto dyskutować tak,
żeby ich wprowadzanie było w jak najmniejszym stopniu
kontrowersyjne. Urbanistyka jest ważną, o ile nie kluczową
dziedziną dla rozwoju gminy i jej mieszkańców i nie powinna
być rozpatrywana w kategorii bieżących potrzeb, tylko wyznaczać kierunek rozwoju gminy oraz ją chronić.
Inicjatorzy forum „Łomianki - Wspólna Przestrzeń”:
Witold Gawda, Jerzy Halbersztadt,
inż.arch. Beata Korwin Szymanowska,
prof.Barbara Liberda, dr inż. Maria Minasowicz,
dr Jerzy Przybylski, prof. Henryk Sibilski
www.wspolnaprzestrzen.org

Użytkownik: Dziurawe Łomianki

Dziura sumienia naszego // 2013.06.21

Popękany asfalt symbolizuje rozterki, którymi targane są dusza i umysł mieszkańca
Łomianek. Kratka studzienki to ostateczna i jakże pozorna w formie granica między
zwykłą zwykłością a odmętem mułu, szamba i wszystkiego co pokrętnie nieczyste.
A obok... nieco już sfatygowany walką dobra ze złem, walką prawdy z manipulacją, walką porannej świeżości ze smrodem po przejściach – stojący obok – pachołek ostrzegawczy.
Pachołek, dzięki któremu, może czasem boleśnie się potykając, mieszkańcy Łomianek są w stanie przejść
obok dziury chętnej pochłonąć całą, do tej pory w miarę normalną, rzeczywistość.
Dziura znajdująca się tuż obok Domu Kultury na ul. Wiejskiej to dziura symbol, dziura znak.
Apeluję więc! Niech dziura ta będzie dla nas ostrzeżeniem przed złem ukrytym pod płaszczykiem dobra,
przyczynkiem do refleksji nad decyzjami wcześniejszymi, a nade wszystko wskazówką na przyszłość.
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Dziury Paderewskiego // 2013.06.04

Dziura albo nie dziura – oto jest pytanie. Więcej dziur czy więcej gór?
Co dziurą, a co górą? W dziurę wpadłem czy na górę wjechałem?
Natłok pytań dopadł mnie po przejażdżce ulicą Paderewskiego przy
skrzyżowaniu z Aleją Chopina.
Czy któraś z łomiankowskich "ulic" jest bardziej dziurawa
niż Paderewskiego?

> > > > > > Szukasz miejsca, gdzie możesz się podzielić swoimi opiniami?
Zapraszamy na www.moje.lomianki.info

Wszystkim nowowybranym Radom Sołeckim serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji celów...

WYBORY 2013

Mieszkańcy sołectw wybrali swoich przedstawicieli – sołtysów i rady sołeckie.
Największą frekwencją może się pochwalić sołectwo Kiełpin, gdzie w zebraniu wzięła
udział rekordowa liczba mieszkańców – 126 osób! Wybory z powodu niewystarczającej
liczy mieszkańców nie odbyły się w sołectwie Kępa Kiełpińska.

O cele, jakie przedstawiciele mieszkańców wyznaczyli sobie na najbliższą kadencję zapytaliśmy wszystkich Sołtysów.
Odpowiedzi, które otrzymaliśmy i za które serdecznie w imieniu mieszkańców dziękujemy – publikujemy poniżej...

Dziekanów Leśny

Krystyna Mychlińska – sołtys
Katarzyna Malitek, Daniel Filipiak, Jarosław Suski

Dziekanów Bajkowy

Jerzy Gregorczyk – sołtys,
Anna Guzowska, Maria Renault, Andrzej Chojecki

Szanowni Sąsiedzi, bardzo dziękuję za poparcie mojej osoby podczas
wyborów na sołtysa. Za główny cel stawiam sobie przede wszystkim
zainteresowanie sprawami społecznymi większej ilości mieszkańców.
Nie sporadyczne i spontaniczne działanie, a zorganizowane i przemyślane dążenie do poprawienia jakości życia na naszym osiedlu. Moim
marzeniem jest, aby powstała na naszym terenie „świetlica osiedlowa”, w której mogliby spotykać się mieszkańcy w różnym wieku.
Doprowadzenie do szczęśliwego finału powstania boiska do siatkówki i tenisa ziemnego (projekt rozpoczęty i pilotowany przez Pana
Marcina Etienne). Przywrócenie kursowania pojazdu dowożącego
dzieci do szkoły. Doprowadzenie do bezpiecznego poruszania się po
naszych drogach, szczególnie pieszych. Monitorowanie prac związanych z projektowaniem wodociągu. Załatwianie spraw bieżących na
linii mieszkańcy-urząd. /Jerzy Gregorczyk /

Dziekanów Nowy

Krystyna Salwowska – sołtys,
Adam Salwowski, Wojciech Zieliński, Zbigniew Wojcieski

Dziekanów Polski

Henryk Zieliński – sołtys,
Arkadiusz Bicz, Katarzyna Dzierżak-Sopińska, Paweł Kerner

Cele i zadania sołectwa Dziekanowa Polskiego są bardzo rozległe.
Chcemy w pierwszej kolejności udrożnić ul. Przy Jeziorze, odchodzącą od ulicy Rolniczej w stronę jeziora Dziekanowskiego. Potrzebny
jest tam chodnik, który umożliwi bezpieczne poruszanie się pieszych,
idących na spacer nad jezioro i przyległe łąki. Również odcinek ul.
Wędkarskiej biegnący do jeziora powinien zostać zmodernizowany.
Warstwa bitumiczna i chodnik umożliwi właściwe korzystanie z tej
krótkiej a niezbędnej arterii biegnącej do jeziora Dziekanowskiego.
Sołectwo Dziekanowa Polskiego tradycyjnie od wielu lat współpracuje ze szkołą w Dziekanowie Polskim i strażą pożarną. Co roku przeznacza na te jednostki określone środki, które służą naszym dzieciom
i mieszkańcom. Ważnym zadaniem w opinii licznych mieszkańców
jest oświetlenie ul. Wędkarskiej, od ul. Kolejowej do Rolniczej oraz
naprawa jej nawierzchni, która jest w coraz gorszym stanie. Przez
mieszkanców Dziekanowa często poruszana jest sprawa budowy
wiat przystankowych na ul. Rolniczej. Obecnie nie ma ani wiaty
ani ławek, co powoduje, że mieszkańcy skarżą się na taki stan rzeczy. Mam nadzieję, że chociaż część z tych zadań zostanie zrealizowana w najbliższym czasie, ku uciesze mieszkańców naszej wsi.
/Henryk Zieliński, Józef Maciaszek/

Kiełpin

Łomianki Chopina

Edyta Stankiewicz – sołtys,
Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Sławomir Rawa,
Zbigniew Romanowski

Przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom za zaufanie, jakim nas
obdarzyli.
Zadania długoterminowe, jakie sobie postawiliśmy, to przede wszystkim: uregulowanie stanu prawnego działek w pasach drogowych na
terenie naszego sołectwa, poprawa stanu nawierzchni na tych drogach, budowa parku jordanowskiego, poprawa bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ul. Rolniczej i Wiejskiej.
Zadania bieżące to: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
i pieszego na naszym osiedlu (ukończenie inwestycji „skrzyżowanie
wyniesione Szymanowskiego-Wspólna” oraz „doświetlenie Al. Chopina"), bezpieczeństwo na placu zabaw przy ul. Wspólnej (monitoring
placu), integracja mieszkańców poprzez organizowanie spotkań,
imprez tematycznych, poprawa komunikacji z mieszkańcami (stworzenie strony internetowej naszego sołectwa), współpraca z innymi
sołectwami i osiedlami w Łomiankach. /Edyta Stankiewicz/

Łomianki Dolne

Bogdan Pińkowski – sołtys,
Ewa Krzyżowska, Andrzej Mikołajczyk,
Beata Roszykiewicz

Sołtys oraz nowo wybrana Sada Sołecka zamierza skupić się przede
wszystkim nad wypracowaniem ładu urbanistycznego sołectwa
z uwzględnieniem bezpieczeństwa (modernizacji wału przeciwpowodziowego), zachowania niepowtarzalnych walorów przyrodniczych
oraz mażliwie w największym stopniu spełnienia oczekiwań mieszkańców właścicieli nieruchomości. W tym celu przystępujemy do zorganizowania systemu bieżącego informowania naszych mieszkańców
tak o niebezpieczeństwach, jak i o ważnych codziennych sprawach.
Będziemy dążyli do zintegrowania naszej małej społeczności, aby poprzez częste kontakty próbować poprawić warunki codziennego życia
(drogi, porządek, dowóz dzieci do szkoły, pomoc sąsiedzka itp.).

Sadowa

Alicja Siemianowską-Woźniak – sołtys,
Jadwiga Lubańska, Celina Nowosielska, Barbara Markowska

Moje plany na nową kadencję: Rozbudowa etapowa szkoły w Sadowej; Budowa boiska sportowego dla mieszkańców przy ul. Strzeleckiej – naprzeciwko terenu szkoły; Budowa ogólnodostępnego placu
zabaw na terenie naszej wsi; Poprawa jakości zarówno dróg głównych, jak i bocznych naszego sołectwa; Ustanowienie i organizacja
,,Dnia Sadowej" (piknik integracyjny); Poprawa jakości toru od pętli
w Sadowej i Izabelina Dziekanówka; Pomoc w realizacji indywidualnych podłączeń do wodociągu; W celu poprawy bezpieczeństwa
dzieci idących do szkoły – poprawa jakości nawierzchni ul. Zagórze;
Pomoc i udział w załatwianiu problemów i spraw bierzących mieszkańców. /Alicja Siemianowska-Woźniak/

W dniach 11-12 czerwca
2013 r. w Świdnicy odbyła się IV edycja Ogólnopolskiego Kongresu
Regionów w Świdnicy. Łomianki i tym razem zostały
wyróżnione w rankingu Miast Atrakcyjnych dla
Biznesu „Forbesa”, zdobywając 8. miejsce w kategorii Miasta i miejscowości do 50 tys. mieszkańców.
Łomianki od I edycji Kongresu są klasyfikowane
w pierwszej dziesiątce w swojej kategorii. W roku
2010 zostały sklasyfikowane na 2 miejscu, w 2011
– na miejscu 9, w 2012 – na miejscu 8.
Autorzy rankingu zbadali, które miasta są najbardziej atrakcyjne do prowadzenia biznesu, analizując
m.in. liczby nowootwieranych i zamykanych firm
w danym mieście w roku poprzedzającym Kongres.

12 mln zł dla Kiełpina?
Złożony przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach wniosek o dofinansowanie budowy sieci
wodno-kanalizacyjnej w Kiełpinie przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia
w ramach VIII Konkursu o dofinansowanie inwestycji
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z POIiŚ 200713. Wniosek, który dotyczy budowy sieci w kwadracie ulic: Chopina, Ogrodowa, Warszawska i Wiklinowa, zostanie teraz poddany ocenie merytorycznej II
stopnia. Trzymamy kciuki za powodzenie!

Rozwój
Łomianek
okiem
Holendrów
21. i 22. maja 2013 r. odbyły się spotkania z firmą
RDH Architekci Urbaniści dotyczące wizji zagospodarowania Łomianek. Spotkanie prowadzili Huub
Droogh – prezes zarządu oraz Sylwia Mikołajczyk
– dyrektor holenderskiej firmy.
Podczas pierwszego spotkania w Domu Kultury
w Łomiankach omawiano pomysł na zagospodarowanie ulicy Warszawskiej. Drugie ze spotkań,
które odbyło się w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim, dotyczyło tzw. byłego korytarza
ekologicznego w okolicach Kiełpina i Dziekanowa Polskiego. Podobnie jak na spotkaniu dnia poprzedniego najpierw został przedstawiony pomysł,
a potem głos zabrali mieszkańcy.
Video zapis spotkań oraz raport urbanistów
można zobaczyć na www.video.lomianki.info

Jak nie wiadomo
o co chodzi,
to chodzi o...
Czy będzie podwyżka z 6900 na 11 500 zł dla burmistrza Dąbrowskiego? Czy radni obniżą sobie diety
do 400 zł? Czy burmistrz cofnie wypowiedzenia dla
pracowników Urzędu po interewencji związków zawodowych? To wszystko się wyjaśni na najbliższej
– 46. Sesji Rady Miejskiej.
Zobacz na www.video.lomianki.info

Wacław Królak– sołtys,
Andrzej Graf, Tadeusz Filipiak, Wojciech Sternicki

Program Rady Sołeckiej Kiełpin na lata 2013–2016: Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie sołectwa Kiełpin; Zainstalowanie zdroju
na placu gminnym w Kiełpinie, przy ul. Rolniczej; Zmiana ogrodzenia
placu gminnego przy ul. Rolniczej; Założenie czytnika i rozbudowa
energii elektrycznej oraz lepsze doświetlenie placu; Postawienie koszy
betonowych na śmieci w całym Kiełpinie; Utwardzenie dróg w Kiełpinie; Zagospodarowanie jeziora w Kiełpinie pod rekreację i wypoczynek; Obsadzenie drzewami placu gminnego w Kiełpinie; Z funduszu
sołeckiego zorganizowanie po trzy imprezy w każdym roku (Dzień
Dziecka, impreza integracyjna, spotkanie wigilijne), z reszty pieniędzy
utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na placu oraz rozbudowa
urządzeń sportowych; Wystąpienie do Urzędu Miasta i Gminy Łomianki o dofinansowanie projektu na budowę świetlicy i przedszkola
na placu gminnym w Kiełpinie.

Łomianki
nadal
atrakcyjne
dla biznesu

Odbiór śmieci
z komplikacjami...

Mieszkańcy Sadowej jako ostatni wybierali swoich przedstawicieli

Wszystko o wyborach w osiedlach i sołectwach na:
www.wybory2013.lomianki.info

Jednak sprawa odbioru śmieci w Łomiankach nie
obędzie się bez komplikacji. Jedna z firm odwołała się od wyników przetargu. Opóźni to wejście
w życie nowego systemu śmieciowego.
Szczegóły: www.smieci.lomianki.info
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Rozmowa z Agnieszką Tyszką

Lubię się zachwycać
Pisarkę i dziennikarkę Agnieszkę Tyszkę poznałam w bibliotece na spotkaniu autorskim.
Okazało się, że mieszka w Łomiankach, pisze książki dla dzieci, a akcja ostatnio wydanej serii
„Zosia z ulicy Kociej” dzieje się w naszym mieście. Przed nami lato i mnóstwo wolnego czasu.
Warto więc pokazać dzieciom, że książki mogą konkurować z komputerem. Życzę udanych
wakacji z dobrą książką.
Sylwia Maksim-Wójcicka: Czy pisanie było pani pomysłem
na życie?
Agnieszka Tyszka: Pisałam od zawsze, od kiedy tylko nauczyłam się składać litery. Zachowały się nawet dowody
mojej wczesnej twórczości, dziecięce wierszyki, a nawet
krótkie opowiadania. Startowałam również, z pewnymi sukcesami, w konkursach literackich dla młodzieży.
SMW: Pochodzi pani z Torunia.
AT: Moi rodzice studiowali w Toruniu, tam się poznali i ja
przyszłam tam na świat. Dzieciństwo spędziłam u dziadków
na Pojezierzu Drawskim, w leśniczówce na skraju lasu. Byłam tam jedynym dzieckiem i wiodłam dosyć samotniczy
tryb życia, choć wówczas wydawało mi się, że żyłam w raju.
Oddalenie od innych dzieci miało też swoje plusy i wpływ
na przyszłe życie, ponieważ funkcjonowałam we własnym,
zbudowanym w wyobraźni świecie, a wiadomo, że dla pisarki wyobraźnia stanowi budulec dla twórczości.
SMW: Czy pamięta pani swoje pierwsze próby literackie?
AT: Moi dziadkowie zorganizowali przyjęcie i zaprosili kilka
osób. Pamiętam, że potwornie się nudziłam i nie chciałam
siedzieć przy stole. Poszłam więc do pokoju i opisałam swoje wrażenia w bardzo ciętej, złośliwej formie. Niestety pech
chciał, że po kilku dniach dorośli znaleźli i odczytali przy
mnie te zapiski. Kiedy zobaczyłam ich reakcję i skonsternowane miny, po raz pierwszy poczułam jaką siłę może mieć
słowo przeze mnie zapisane, jak głęboko może oddziaływać
na odbiorcę.
SMW: W internecie znalazłam wiele pozytywnym recenzji
pani książek. Pojawia się w nich opinia, że w swojej twórczości skupia się pani głównie na emocjach, budowie relacji
między bohaterami i ogranicza fabułę do niezbędnego minimum. Jednocześnie podejmuje pani tematy trudne, takie
jak rozwód rodziców, pozycja ojczyma w rodzinie, relacje
rodzice-dzieci. Te motywy pojawiają się w pani książkach
dla nastolatek. Łatwo jest wejść w psychikę dziecka?

dramatem, ciągnącym się za mną bardzo długo. To co przeżyłam zbudowało mnie i stało się źródłem emocji i pomysłów literackich.
SMW: Jest pani mamą trzech córek. Czy one również mają
wpływ na pani bohaterki?
AT: Jedna ma 20, druga 18, a trzecia 8 lat. Są moją inspiracją
i źródłem pomysłów, a także pierwszymi krytykami. Właściwie zaczęłam pisać dla nich, ponieważ w latach 90-tych na
rynku wydawniczym było bardzo mało dobrej literatury dla
dzieci, dominowały np. złe tłumaczenia bajek Disneya. Postanowiłam wtedy stworzyć coś dla dzieci, co będzie napisane dobrą polszczyzną i jednocześnie zainteresuje odbiorców. Początkowo były to krótkie opowiadania i wierszyki.
SMW: Czyli doświadczenia dzieciństwa, tkwiąca w pani
wyobraźnia dziecka oraz trzy młode dziewczyny decydują
o sukcesie czytelniczym?
AT: Świat książki nie jest gotową receptą na życie. Ja jedynie uchylam drzwi i pokazuję, że można dokonać wyboru.
To od odbiorcy zależy jak postąpi. Książki, które piszę mają
być także wsparciem dla czytelników, pomocą w trudnych
chwilach. Bo w dzisiejszych czasach trudno jest być dzieckiem. Pośpiech, wymagania, nacisk na sukces, ciągła rywalizacja wywołują u młodych ludzi stres i emocje, które staram
się w moich książkach tłumaczyć.
SMW: Gdyby miała pani zdefiniować najważniejsze cechy
zawodu pisarza, co by pani wskazała?
AT: Przede wszystkim cierpliwość i samodyscyplinę, ponieważ nie ma tu z góry wyznaczonych godzin pracy, trzeba po
prostu usiąść przy biurku i pisać. Trzeba mieć mocny charakter i silną wolę, bo jest mnóstwo rzeczy, które chciałyby
być na pierwszym miejscu. W moim przypadku jest to np.
ogród. Przydaje się też przysłowiowy ośli upór i poczucie
humoru.
SMW: Ernest Hemingway powiedział: „pisanie w najlepszej
swojej postaci, jest życiem samotnym”.
AT: To prawda, choć samotność mi nie
przeszkadza, wręcz przeciwnie, jest dla
Wakacyjne propozycje czytelnicze Agnieszki Tyszki dla dzieci:
mnie bardzo twórcza. Pisanie dla dzieci
– Tomasz Trojanowski, Kocie historie (część I i II)
także odmładza. Zauważyłam, że spo– Ida Pierelotkin, Ala Betka oraz Ala Betka i demon miasta,
tkania z młodymi czytelnikami stawiają
– Paweł Beręsewicz – seria książek o rodzinie Ciumków
na nogi, odświeżają mój punkt widzenia.
W Łomiankach też już dwukrotnie spoAT: Pisanie dla dzieci jest trudną i wymagającą sztuką, choć tkałam się w Bibliotece Publicznej z dziećmi i mam nadzieję,
pozornie wydaje się zajęciem prostym. Dzieci to krytyczni że to nie koniec.
odbiorcy, szybko oceniają książkę jako interesującą albo SMW: Jakie ma pani plany na najbliższy czas?
nudną. Nie ma tu kompromisu. Pisanie dla dzieci jest uza- AT: Do tej pory ukazały się trzy części Zosi. Jesienią wyjdzie
leżnione od tego, czy zostało w nas coś z wrażliwości dziec- część czwarta, a piąta planowana jest na wiosnę przyszłego
roku. Poza tą serią, w czerwcu, w księgarniach powinny pojaka, np. czy potrafimy zachwycać się tak jak dziecko.
wić się dwie książki: Mejle na miotle i Zasupłana historia.
SMW: Czy w pani zostało coś z dziecka?
AT: Muszę przyznać, że pomimo wieku nadal mam tę umie- SMW: Czy dzieci czytają książki?
jętność, wydaje mi się, że potrafię spojrzeć na świat oczami AT: Na pewno duża część tak. Inną kwestią jest co czytają,
dziecka i ta cecha bardzo pomaga. Duży wpływ na moje ale uważam, że lepiej czytać cokolwiek niż nic. Staram się
literackie wybory miały też własne przeżycia. Moje dzie- wspierać czytelnictwo, namawiać do czytania. Np. w jedciństwo nie było takie sielskie jak wyglądało z zewnętrz, nej z warszawskich szkół raz w miesiącu mam możliwość
rodzice rozstali się, co dla małego dziecka było poważnym poprowadzenia niekonwencjonalnych zajęć o czytaniu
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Agnieszka Tyszka – mieszkanka Łomianek,
pisarka, dziennikarka, matka trzech córek.
Urodziła się w Toruniu, ukończyła polonistykę na
Uniwersytecie Warszawskim. Jako dziennikarka
współpracowała z pismami dla rodziców, publikowała w czasopismach dziecięcych. Jej bajki
ukazywały się w telewizyjnej „Jedyneczce”.
Autorka m.in. serii książek „Zosia z ulicy Kociej”,
której akcja rozgrywa się w Łomiankach.
Inne książki pisarki to m.in.: „Róże w garażu”,
„M jak dżeM”, „Kredens pod Grunwaldem”,
„Mejle na miotle”, „Miłość niejedno ma imię”,
„Wyciskacz łez”.
i książkach. Pokazuję dzieciom co można wyciągnąć z tekstu, jak go czytać, na co zwracać uwagę, nie tylko w sposób
bezpośredni, ale także pośredni, poprzez ilustracje, atmosferę, użyte słowa, zabawę... Chciałabym to robić częściej,
w innych szkołach, też w Łomiankach, ale nie widzę niestety zainteresowania ze strony samych placówek.
SMW: Co pani czyta?
AT: Często wracam do książek z dzieciństwa. Przede
wszystkim do Astrid Lindgren, którą podziwiam i bardzo
cenię. Czytam nieustannie „Biegnącą z wilkami” Clarissy
Pinkola Estes, która jest dla mnie drogowskazem życiowym. Poza tym opowiadania Alice Munro, która z okruszków rzeczywistości potrafi zbudować cały kosmos. Czytam też potwornie grube i trudne książki Majgull Axelsson
– szwedzkiej pisarki i dziennikarki, które wywołują taki
efekt, jakby ostrzem noża przejechać po szkle. Ostatnio
przeczytałam też „40 zasad miłości” Elif Şafak, tureckiej pisarki, która mnie zaczarowała.
SMW: Wierzy pani w czarownice?
AT: Oczywiście (śmiech). Moja ostatnia książka – Mejle na
miotle jest efektem spotkania w Celi Czarownic na Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie z czarownicą Sydonią von
Borck. Jej historia oczarowała mnie i zawstydziła, a ostatecznie zainspirowała do napisania nowej opowieści.
SMW: Jak mieszka się pani w Łomiankach?
AT: 10 lat temu przeprowadziliśmy się z Żoliborza. Mamy
mały domek z ogródkiem i pomimo okropnych korków,
które muszę codziennie pokonywać, jestem zadowolona
z życia tutaj. Łomianki zmieniają się, pięknieją.
SMW: Brakuje tylko ulicy Kociej.
AT: Mieszkam przy ulicy Kmicica, ale my nazywamy ją ulicą
Kocią, bo do mojego okna, jak w książce o Zosi, przychodzą
koty z całej ulicy. Mimo, że mam z nimi na bakier, to jednak
wyczuwam, że czują do mnie szacunek. Być może któregoś
dnia kot zagości również w moim domu.
SMW: Dziękuję za rozmowę, a czytelników LOMAINKI.INFO
zachęcam do sięgnięcia do książek o Zosi i innych powieści
Agnieszki Tyszki.

ŁOMIANKI

Kapliczka na rozstajnych drogach

Wczoraj i dziś

Kiełpin, Kościelna Droga, róg Ogrodowej. Nie, nie ma tu pomyłki, to widoki z jednego miejsca w odstępie zaledwie kilku lat. Kapliczka ma zupełnie nowe otoczenie, nieco inną
lokalizację, zmienioną formę i orientację, ale przecież trwa. To pamiątka po dawnym kościele św. Małgorzaty, który stał tu do powodzi 1924 roku. Wtedy ówczesny proboszcz
przeniósł siedzibę parafii do centrum Łomianek. Dziś niedawny proboszcz „wraca” na to miejsce jako dyrektor Domu Księży Emerytów. Historia zatacza przedziwne koła...
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Tarasowe Spotkania Kabaretowe

z Grupą MoCarta
>>> www.tarasowespotkaniakabaretowe.republika.pl

19 czerwca ponad 300 osób uczestniczyło w jubileuszowych – pięćdziesiątych – Tarasowych Spotkaniach
Kabaretowych organizowanych w Dąbrowie Leśnej
przy ul. Żywicznej przez Agatę i Grześka Porowskich.
Podobnie jak na pierwszym, zorganizowanym 24 czerwca 2002 roku, spotkaniu na deskach ogrodowego tarasu
rozbrzmiały dźwięki kwartetu smyczkowego. Wystąpiła
niepowtarzalna Grupa MoCarta. Było nie dość, że bardzo
zabawnie to i atrakcyjnie dla ucha, gdyż muzycy to nietuzinkowi absolwenci Akademii Muzycznych.
Jak na jubileuszowe spotkanie przystało, nie obeszło się
bez życzeń, wspomnień i pamiątkowych podarunków.
Grzesiek Porowski dziękował za pomoc w realizacji marzeń. Podkreślał, że te minione 50. Spotkań Kabaretowych nie mogłoby się odbyć bez pomocy przyjaciół, na
których bezinteresowną pomoc zawsze mógł liczyć.
Tarasowe Spotkania Kabaretowe to swego rodzaju fenomen. Kabarety – z najwyższej kabaretowej półki – występują za darmo, publiczność przychodzi z własnymi krzesłami,
wstęp jest bezpłatny, a jedyną (nieobowiązkową) operacją
finansową jest zasilenie puszki "Fundacji Akogo?".

Grzegorz Porowski
pomysłodawca i organizator
Tarasowych Spotkań Kabaretowych

Chorzy na bluesa w Lemon Tree

Bluesowe brzmienie harmonijki oraz zachrypnięty
głos Sławka Wierzcholskiego mogliśmy podziwiać
w ciepły przedwakacyjny wieczór w Lemon Tree.
Nocna Zmiana Bluesa to klasa sama w sobie, a doświadczenie sceniczne zespołu nie pozostawiło nikogo obojętnym. Gościem specjalnym koncertu była bywalczyni
„Lemona”, mieszkanka sąsiadującego z Łomiankami
Pieńkowa – Jolanta Litwin-Sarzyńska. Jej mini-występ
z Nocną Zmianą był przedsmakiem tego co się może
wydarzyć na scenie w Dąbrowie 28 czerwca po godzinie 20.00, kiedy to aktorka warszawskiego Teatru
Syrena wystąpi z monodramem muzycznym pt. „Moja
mama Janis Joplin” . Bardzo polecamy!
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90 lat

OSP Łomianki

W niedzielę, 9 czerwca, odbyły się uroczyste obchody
90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach
połączone z obchodami Dnia Strażaka.
Uroczystość, która została zorganizowana dzięki pomocy i wsparciu Urzędu Miejskiego w Łomiankach, rozpoczęła się od przemarszu pododdziałów strażackich
i pocztów sztandarowych z udziałem łomiankowskich
strażaków oraz delegacji zaproszonych jednostek z terenu powiatu warszawskiego-zachodniego, spod strażnicy do kościoła św. Małgorzaty w Łomiankach. Przemarsz
odbywał się przy akompaniamencie strażackiej orkiestry z Karczewa.
Przed mszą wyświetlono pokaz zdjęć dokumentujący historię straży z Łomianek, od jej powstania po dzień dzisiejszy.
W kościele została odprawiona msza, którą celebrował kapelan OSP w Łomiankach ks. Szymon Nowicki – wikariusz
tegoż kościoła. Mszę poprzedziło przemówienie ks. proboszcza Marka Kiliszka, który w pięknych słowach podkreślił rolę
strażaków w zapewnianiu bezpieczeństwa łomiankowskiej
społeczności.
Posługę liturgiczną podczas mszy pełnili dwaj strażacy: dh
Łukasz Ostapiuk i dh Marcin Grygułło, którzy również czytali
Słowo Boże. Podczas udzielania komunii świętej, przy akompaniamencie organów kościelnych, dh Michał Naftyński

odśpiewał „Ave Maria”. We mszy uczestniczyły władze
samorządowe i zaproszeni goście.
Po nabożeństwie odbył się przemarsz strażaków na plac
przed strażnicą, gdzie odbyła się centralna, oficjalna
część uroczystości. Dowódca uroczystości, druh Arkadiusz Mazurkiewicz-Kulka z Mazowieckiej Kompanii Reprezentacyjnej OSP, złożył meldunek o gotowości Prezesowi Zarządu
Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych druhowi Andrzejowi Wasilewskiemu. Przy dźwiękach hymnu państwowego na maszt wciągnięta została flaga państwowa.
Prezes Ochotniczej Straży w Łomiankach druh Bogdan
Łach przywitał serdecznie wszystkich gości, wśród których

byli między innymi: przedstawiciel Komendanta Głównego młodszy brygadier Tomasz Kołodziejczyk (mieszkaniec
Łomianek), członek zarządu Rady Powiatu Pan Edward Wołyński reprezentujący władze powiatowe, wysocy rangą oficerowie Państwowej Straży Pożarnej z powiatu: Komendant
Powiatowy starszy brygadier Mirosław Jasztal wraz z zastępcą brygadierem Jackiem Jodłowskim oraz Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego brygadierem Michałem Starnowskim.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele gminnych władz
samorządowych – burmistrz Tomasz Dąbrowski wraz z zastępcami Piotrem Rusieckim i Bogdanem Kłódkiewiczem
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grądzki wraz z radnymi, a także przedstawiciele sponsorów oraz Domu Kultury
w Łomiankach, Kampinoskiego Parku Narodowego, Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-Sportowego i Komunikacji
Miejskiej w Łomiankach. Wszyscy zostali oficjalnie wymienieni w przemówieniu powitalnym prezesa Bogdana Łacha.
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach druh
Łukasz Ostapiuk przybliżył zgromadzonym 90. letnią historię jednostki.
Następnie wręczono jednostce medal Bolesława Chomicza, najwyższe związkowe odznaczenie dla zbiorowości,
oraz medal Pro Mazovia.
Przyznano również odznaczenia indywidualne poszczególnym strażakom:
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh
Krzysztof Cichocki i dh Jerzy Dybowski (członkowie
honorowi OSP)

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh. Grzegorz
Kossowski, dh Edward Dmochowski, dh Łukasz Ostapiuk, dh.
Michał Ostapiuk. Zaległy medal dostał także Pan Wiesław
Pszczółkowski – były burmistrz Łomianek za wkład wniesiony podczas akcji przeciwpowodziowej w 2010 roku.
Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – dh Marcin
Grygułło, dh Karol Łach, dh Paweł Żaczek.

Odznaka „Strażak wzorowy” – dh Mateusz Czajkowski, dh
Łukasz Faralisz, dh Przemysław Fjiołek, dh Tomasz Kisieliński,
dh Maciej Kondraciuk, dh Michał Naftyński, dh Sylwester
Kossowski, dh Rafał Własinowicz, dh. Dominika Ziółkowska.
Imienne listy pochwalne od Prezesa ZG ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka – dh Jerzy Kondraciuk, dh Krzysztof Kajszczak, dh Bogdan Łach, dh Witold Naftyński.
Odznaki MDP i dyplomy uznania od Burmistrza Łomianek – Oliwia Żołek (srebrna odznaka), Patrycja Bloch, Rafał
Jędrocha, Tomasz Klepacki (brązowa odznaka)
Wyczytano również sponsorów OSP w Łomiankach, którzy
otrzymali też okolicznościowe dyplomy uznania: Maria i Marek Jaroszyńscy – MJM Jaroszyńscy; firma Smoke Factory;
firma Protect – Tadeusz Cisek i Wspólnicy Sp.J.; Marek Mikuśkiewicz Prezes Zarządu Marcpol S.A.; Tomasz Kacprzak Prezes
Zarządu ARTEO Sp. o.o. wraz z załogą i kierownikiem Piotrem
Gryz; firma Andmar – Andrzej Dąbrowski; Zakład Betoniarski
– Lech Trzos; Usługi stolarskie – Tadeusz Wasielewski.
Następnie druh Andrzej Wasilewski odczytał list pochwalny
od premiera druha prezesa Waldemara Pawlaka. Były przygotowane inne uroczyste przemówienia, lecz ze względu na
nagłe gwałtowne załamanie pogody zdecydowano się przełożyć je na część obiadową.
Przed strażnicą przedefilowały poczty sztandarowe i strażacy. Druh naczelnik wygłosił jeszcze przemówienie do mieszkańców, a orkiestra próbowała zagłuszyć nawałnicę.
W sali Domu Kultury w Łomiankach, w której kontynuowano
uroczystość ze względu na opady deszczu, wygłoszono wiele przemówień okolicznościowych. Pierwsze wygłosił burmistrz Tomasz Dąbrowski. Głos zabrał również Pan Cezary
Bogdański, wnuk jednego z założycieli OSP Łomianki, przedwojennego wójta Łomianek Antoniego Bogdańskiego.
Jednocześnie przed remizą trwała część nieoficjalna. Deszcz
ustał i odbyły się pokazy strażackie z użyciem ciężkiego
sprzętu, a dzieci mogły spróbować sił w przewracaniu przeszkód przy użyciu prądu wody czy zasiąść za kierownicą
wozu strażackiego. Po 18-stej rozpoczął się koncert zespołu
Bike Lovers, którego wokalistą jest strażak OSP Łomianki dh
Michał Naftyński.
W trakcie wykonywania jednego z utworów zawyła syrena
alarmowa. OSP po raz kolejny w tym roku musiała odpowiedzieć na wezwanie i udowodnić wysoką gotowość bojową,
tym razem przed całkiem sporą publicznością. Nawałnica,
która ominęła Łomianki, mocno dotknęła Ożarów Mazowiecki. Sytuacja była na tyle poważna, że sięgnięto po pomoc łomiankowskich strażaków nawet w tak uroczystym
dla nich dniu. Dwa nasze zastępy zadysponowano do akcji
wypompowania wody z garaży podziemnych w Ożarowie.
Strażacy wrócili z akcji do koszar o godzinie 1:15 w nocy.
Tekst: dh Michał Naftyński i dh Mateusz Czajkowski
foto, video: mm. // redakja@lomianki.info

>>> Zobacz FOTO i VIDEO relacje z uroczystości na w w w.LOMIANKI.INFO oraz w w w.osp.lomiank i.ar t.pl
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
OGŁOSZENIA DROBNE Z A DARMO
DAM PRACĘ, SZUKAM PRAC Y, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

Zamów: e-mail: ogloszenia@lomianki.info, tel. 603299772
UWAGA!!! Punkt przyjmowania ogłoszeń: Salonik Fryzjerski, Łomianki, ul. Warszawska 168

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info
CENY MODUŁÓW (netto):
1/1: 200x254mm – 900 pln
1/2: 200x126 mm – 470 pln
1/4: 99x126 mm – 240 pln

1/8: 99x62mm – 120 pln
1/16a: 48x62mm – 60 pln
1/16b: 99x32mm – 60 pln
dopłaty: 1 i 4 strona+50%

PROFESJONALNY projekt
graficzny w cenie reklamy

NAKŁAD: 6500 egz.
DLA STAŁYCH KLIENTÓW ATRAKCYJNE RABATY
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Mieszkanie, magazyn, biuro. Łomianki, 1000 zł/m-c,
tel. 784-817-181
Działki tanio sprzedam z PnB, Łomianki, ul. Kamińskiego, tel. 605-593-429
Urządzony dom na Mazurach i działki z prawem zabudowy w okolicach Szczytna – tel.
669-964-780. SZPRZEDAM
Do wynajęcia mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią,
łazienka. Łomianki, ul. Podleśna, tel. 515-258-880
Wynajmę powierzchnię biurową 80 m2, 697-442-022
Sprzedam działkę rekreacyjną nad jeziorem Mielno
w m. Mielno, gm. Grunwald, tel. 697-442-022
Wynajmę mieszkanie, 650 zł + opłaty licznikowe, tel. 501-286-055
Kawalerka Sady Żoliborskie zamienię na domek do remontu Łomianki i okolice, cisza, zieleń, metro Marymont, tel. 787-172-628
NAUKA
Jezyk FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia,
możliwość dojazdu, tel. 508 063 057
USŁUGI
Hydraulika – remont, naprawa, tel. 505-013-286
HYDRAULICZNE – 604-270-608
Ocieplenia budynków, malowanie elewacji, odnawianie, itp., tel. 517-673-324
HYDRO IZOLACJE – izolacje domów, piwnic, fundamentów, itp. Gwarancja. Tel. 789-262-387
Usługi budowlane – układanie kostki brukowej, glazura, terakota, karton gips, ocieplenia poddaszy, malowanie i wszelkie prace
budowlane, tel. 516-956-227
STUDIO GRAFICZNE www.2na2.waw.pl, GRAFIK,
tel. +48 608-150-673
REMONTY A-Z, docieplenia, ogrodzenia –
tel. 600-213-002
Elektryk A-Z, anteny + sat, domofony 602-875-289
Gotowanie dla klienta w domu lub na sali – stypy,
chrzciny itp., tel. 602-570-180 .TANIO
Wylewki, szlichty, posadzki Mixokretem, wysoka jakość – 607-738-407, www.wylewkimixokretem.bialystok.pl
Usługi księgowe, wyprowadzanie zaległości, tel.
537-000-345
USŁUGI HYDRAULICZNE – PEŁEN ZAKRES – kotłownie, ogrzewanie ścienne, podłogowe, przyłącza gazowe, rekuperacja, centralne odkurzacze, nawodnienia,
odwodnienia – profesjonalne stacje uzdatniania
wody, pompy ciepła. Sprzedaż materiałów hydraulicznych z 8% VAT – DORADZTWO, tel. 501-981-163
RÓŻNE
Sprzedam odzież używaną na hurt – 660-146-360
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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
Stomatolodzy, ul. Warszawska 98, lok. 6
tel. 22 751 73 05, kom. 600 886 799
STOMATOLOG Małgorzata Pasztaleniec, ul. Narciarska 6A, Dąbrowa, 22 751 50 34, 607 07 39 29
Okulista, Krystyna Kazimierczuk, 22 751 82 22
Psycholog, dr Gizela Maria Rutkowska, 668 775 123
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751 8874
Dentysta, Krzysztof Trybicki, protetyka, leczenie,
ul. Kołątaja 1, 602 346 955
Dermatolag, 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
OKULISTA dziecięcy, Janina Wrzeszcz, 22 751 83 17
Okulista dzieci i dorośli. 22 732 26 21.
Gabinet terapii integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600 136 664
Logopeda/neurologopeda Zaburzenia mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka (dzieci i dorośli)
zapisy: 501 124 416
WETERYNARZ 602-43-66-23
WETERYNARZ ul. Szczęśliwa 21, tel. 602-43-66-23
PRACA
SPRZĄTANIE DOMÓW, MIESZKAŃ – Ukrainka,
referencje, karta pobytu, tel. 783-227-432
Szukam pracy jako „opiekunka” do starszych, chorych
osób. Doświadczenie, referencje – 607-575-244
Przyjmę każdą pracę fizyczną, tel. 781943542.
NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM DOM W PALMIRACH – 7 km od Łomianek, cicha i spokojna okolica, dom 140 m2
na wąskiej działce o powierzchni 4100 m2.
Cena 460 tys., tel. 604-118-180
Sprzedam dom w Łomiankach 220 m2, działka
640 m2 (w rozliczeniu możliwe mieszkanie z ogródkiem na osiedlu Tęcza). Tel. 888-137-765
Wynajmę pokój, Łomianki, tel. 22 751-90-82
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ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772

