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Czy wiedzą Państwo, że Łomianki
mają własne muzeum?
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Od zawsze interesowała się
wszystkim co związane z filmem,
teatrem, muzyką...
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Od kilku tygodni trwają
prace rozbiórkowe
na terenie „Atomowej Kwatery
Dowodzenia"...
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RESTAURACJA
KONCERTY
SŁAWOMIR GRZYMEK I PIJANI

12 maja, godz. 20.00

SŁONECZNIE
W DZIEKANOWIE BAJKOWYM
Coroczny piknik z cyklu „Szukamy wielkanocnych jajek”, zorganizowany na osiedlu Dziekanów Bajkowy przyciągnął tłumy dziedzi wraz z rodzicami.
Jak co roku na najmłodszych czekało mnóstwo atrakcji i przyjemności – szukały słodkich
wielkanocnych jajek, mogły wziąć udział w pokazach, konkursach plastycznych i sportowych. Imprezę odwiedzili też policjanci i strażacy, co ucieszyło zwłaszcza maluchy.
Wszyscy mogli się częstować pysznymi ciastami przygotowanymi przez mieszkańców.
Słońce tego dnia pięknie przygrzewało, więc bardzo miło i aktywnie można było spędzić czas
na świeżym powietrzu.
To już 7. edycja tej imprezy i można mieć nadzieję, że nie ostatnia.
Na szczególną uwagę zasługuje
fakt, że impreza jest organizowana
przez samych mieszkańców – wolontariuszy, dzięki pomocy lokalnych, zaprzyjaźnionych firm.

Sławomir Grzymek i Pijani to unikalny
na polskiej scenie zespół muzyczny
i zarazem projekt
towarzysko-artystyczny.

JOANNA PILARSKA

19 maja, godz. 20.00
Wielokrotnie nagradzana artystka
zarówno na festiwalach bluesowych,
jak i piosenki kabaretowej.

KUBA SIENKIEWICZ

26 maja, godz. 20.00
Występ lidera zespołu
Elektryczne Gitary to gwarancja
dobrej muzyki, dobrych tekstów,
czyli dobrej zabawy.

Zapraszamy do naszego ogrodu!
ŁOMIANKI / DĄBROWA, ul. Zachodnia 38, tel. 798 110 522

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

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO

MIESIĘCZNIK

Redakcja: Maciek Moraczewski. Kontakt z redakcją: tel. 603 299 772, redakcja@lomianki.info
Reklama: reklama@lomianki.info, tel. 603 299 772 Wydawca: M2Media, Łomianki, ul. Szkolna 32, Nakład: 7000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega
sobie również prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.

MUZEUM
WIRTUALNE
WIRTUALNE MUZEUM ŁOMIANEK?
czy

Czy wiedzą Państwo, że Łomianki mają własne muzeum? Wprawdzie nie ma w nim sal wystawowych, nie wybierzecie się do
niego na niedzielny spacer, ale możecie zapoznać się z częścią historii naszego młodego miasta i całej Gminy. Muzeum jest
bowiem wirtualne, a jego zbiory dostępne są w internecie pod adresem www.muzeumlomianki.pl
Wirtualne muzea to kolekcje i informacje zebrane w cyfrowym zapisie. Zbiór może zawierać obrazy, zdjęcia,
mapy, nagrania, wywiady i inne materiały, które można
umieścić na serwerze. Takie muzea, w porównaniu do
muzeów tradycyjnych, nie mają żadnych ograniczeń.
Mogą dotyczyć przedmiotów (np. Wirtualne Muzeum
Gier Wideo, Wirtualne Muzeum Chleba), osób (Wirtualne Muzeum Janusza Christy, Wirtualne Muzeum Jerzego
Kukuczki) czy miejsc. Mogą stać się centrum dokumentacji dziejów miasta, źródłem informacji dla nauczycieli
i uczniów, zbiorem ciekawostek, które można wykorzystać przy promocji. Dobrze przygotowane, oparte na
ciekawej koncepcji wirtualne muzeum może stać się
skarbnicą wiedzy np. o mieście lub innej dziedzinie życia.

Łomianki mają muzeum!

Stowarzyszenie na rzecz Ochrony i Promocji Kulturowego
Dziedzictwa Polski ANTE na początku 2016 r. otrzymało,
w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych, dotację z budżetu Gminy w wysokości 15 tys. zł. na utworzenie Wirtualnego Muzeum Łomianek. Organizacja
wprawdzie zarejestrowana jest w Grodzisku Mazowieckim, ale jak mówi Przemysław Bogdanowicz z Zarządu
Stowarzyszenia, część osób z organizacji działa i mieszka
w Łomiankach.
Pod koniec października ubiegłego roku na urzędowej
stronie internetowej pojawiła się informacja o planie
stworzenia muzeum. Pomysł ciekawy i wpisujący się
w popularny trend tworzenia publicznie dostępnych
cyfrowych zasobów z informacjami o dziejach miast czy
regionów (podobne projekty znajdziemy np. w Konstancinie Jeziornie czy w Kwidzynie). Organizatorzy poszukiwali materiałów dotyczących dziejów Gminy, wspomnień mieszkańców, historycznych fotografii, starych
map, szkiców, informacji o zabytkach architektury. Zresztą na specjalny rejestr zabytków nieruchomych położonych na terenie Gminy Łomianki to samo Stowarzyszenie otrzymało dodatkową dotację w wysokości 8 tys. zł.
Projekt formalnie zakończył się 31 grudnia ubiegłego roku. Jednak przeprowadzone przeze mnie szybkie
i niereprezentatywne badanie opinii wśród kilkunastu
znajomych pokazało, że informacja o muzeum z trudem
przebija się do świadomości mieszkańców Łomianek.
O muzeum nie informowała zbyt często strona urzędu

Gminy, a na facebookowym profilu Stowarzyszenia ANTE ostatnia informacja na ten temat
pojawia się w październiku 2016 r. (stan na
28 kwietnia br.) Dlaczego? Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miejskiego projekt został
zakończony i rozliczony. No ale co z muzeum?

Treść jest, co z formą?

Wprawdzie „nie od razu Kraków zbudowano”,
ale wizyta na stronie muzeum wzbudza wątpliwości dotyczące formy prezentowania informacji. Oferta jest ciekawa, zawiera dużo informacji, ale sposób ich prezentacji świadczyć może
o braku pomysłu na interesujący przekaz. Informacje są prezentowane w niejednolity sposób, część z nich powtarza się w różnych zakładkach, część jest zbyt obszerna lub nazbyt
skrótowa. W momencie przygotowywania
tego tekstu część zakładek, np. „mapy”, była
nieaktywna.

Czy projekt znajdzie odbiorców?

Przemysław Bogdanowicz przyznaje, że do
tej pory projekt nie był specjalnie promowany. Teraz to ma się zmienić. 20 maja, podczas Nocy Muzeów, pojawi się szansa na
prezentację Wirtualnego Muzeum Łomianek. Stowarzyszenie ANTE i Centrum Kultury
w Łomiankach zapraszają tej nocy do oglądania multimedialnej wystawy archiwalnych
zdjęć, dzielenia się opowieściami o mieście
i jego historii: „zabierzcie ze sobą nie tylko
wspomnienia, którymi będziecie mogli podzielić się z innymi, lecz również zdjęcia z własnych
zbiorów. Na miejscu będziemy tworzyć kopie
archiwaliów oraz wspólnie poszerzać zasoby
Wirtualnego Muzeum" – zapraszają organizatorzy na facebooku Centrum Kultury.
Tylko czy powiększanie zbiorów, bez wyrazistego
pomysłu na ich prezentację, przyciągnie odbiorców?
Muzeum wirtualne nie może być workiem, do którego wkłada się wszystkie informacje bez ich katalogowania. Niezbędny jest tu pomysł na „trasę” spaceru
muzealnego tak, aby zainteresowani w sposób jak

najbardziej ciekawy i przystępny mogli poznać historię miasta, jego specyfikę, najważniejsze wydarzenia.
Muzeum może też stać się podstawą lekcji o lokalnej
historii i dziejach miasta.

Co dalej?

Nie mam wątpliwości, że muzeum powinno się rozwijać i przyciągać odbiorców. Trudno bowiem zrezygnować z projektu, w który zainwestowano sporo
publicznych pieniędzy. A poza tym naprawdę warto
tworzyć miejsce, w którym każdy może odnaleźć część
własnego dziedzictwa, dowiedzieć o wielokulturoweji
wielonarodowej historii miasta. Żeby jednak osiągnąć
ten cel, trzeba jeszcze sporo pracy, uwagi, nowego sposobu prezentacji zbiorów i być może stworzenia wokół
muzeum koalicji przyjaznych instytucji, które wspólnie
rozwiną pomysł. Dzięki temu stanie się ono prawdziwie
żywym Wirtualnym Muzeum Łomianek.
Sylwia Maksim-Wójcicka
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OBWODNICA CZY ULICA? KLUB OBYWATELSKI
KOŚCIELNA DROGA

Mimo, że budowę Kościelnej Drogi wszyscy uważają
za niezbędną inwestycję,
część mieszkańców wyraziła zaniepokojenie brakiem
skrzyżowań i przelotowym
charakterem drogi. Pojawiały się głosy, że należy
zmienić kategorię drogi ze
„zbiorczej” na „lokalną”, aby
„obwodnica” nie służyła
tylko kierowcom chcącym
przejechać przez Łomianki
mijając korki na „siódemce”,
ale głównie mieszkańcom
Łomianek.
Jak można przeczytać w opublikowanym przez Urząd „Raporcie z konsultacji”, które
odbyły się w marcu 2017
roku mieszkańcy poruszyli
następujące główne kwestie
i wnioskowali o:
1. zmianę klasy planowanej
drogi ze zbiorczej na lokalną,
2. zaprojektowanie drogi klasy
lokalnej o szerokości 6 m,
3. zaprojektowanie jak największej ilości zjazdów z
projektowanej drogi bezpośrednio na posesje prywat-

ne i osiedla przylegające do
ul. Kościelna Droga,
4. ograniczenie zakresu projektowanej inwestycji od ul.
Warszawskiej do ul. Armii
Poznań,
5. zamiana przekroju projektowanej drogi: chodnik – ścieżka rowerowa – droga serwisowa – pas zieleni – jezdnia
– pas zieleni – droga serwisowa – chodnik,
6. ochronę istniejącego drzewostanu wzdłuż projektowanego przedsięwzięcia,
7. zaprojektowanie możliwie
największej liczby przejść dla
pieszych,
8. zastosowanie zabezpieczeń
przed negatywnym oddziaływaniem drogi na środowisko.
Niestety duża część uwag
zgłoszonych przez mieszkańców nie została uwzględniona, jednak można mieć nadzieję, że zostaną one wzięte
pod uwagę „na dalszym etapie
prac” lub „na etapie projektu
budowlanego”. Raport oraz
lista i sposób rozpatrzenia
uwag jest dostepny na portalu
www.LOMIANKI.INFO.

W międzyczasie odbyło się
spotkanie w Dziakanowie
Polskim, podczas którego
mieszkańcy w sposób jednoznaczny wyrazili dezaprobatę
względem planów Urzędu.
Gazeta urzędowa nazwała spotkanie „dezinformacyjnym”, nie
dając jednocześnie możliwości
wypowiedzi zainteresowanym
mieszkańcom. Więcej na ten
temat na www.LOMIANKI.INFO.
Na 11 maja burmistrz zaplanował kolejne spotkanie dotyczące budowy Kościelnej
Drogi. Od 11 do 26 maja będą
prowadzone konsultacje społeczne w sprawie koncepcji
programowo-przestrzennej
budowy ul. Kościelna Droga. W tym czasie mieszkańcy
będą mogli wnieść uwagi oraz
opinie, które posłużą Urzędowi
Miejskiemu do zebrania wniosków dotyczących sporządzonej koncepcji programowo-przestrzennej
Wszystkie dokumenty oraz
zapis video ze spotkania
znajdziecie na portalu www.
LOMIANKI.INFO.

TRENUJĄ I STARTUJĄ...
Pomarańczowi biegacze z Łomiankowskiej Grupy Biegowej
akcentują swoją obecność
w większości z zawodów organizowanych w okolicach Łomianek, od krótkich biegów na
5 km do dystansów maratońskich. Dużą grupą pomarańczowi wystartowali w Półmaratonie Warszawskim i ORLEN
Warsaw Marathon. Licznie
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wzięli udział w odbywającej się
po sąsiedzku II Dziesiątce Babickiej, gdzie padło wiele „życiówek”.
Nie sposób wymienić wszystkich okolicznościowych biegów,
ale warto wspomnieć o lokalnym biegu w Izabelinie, gdzie
na pierwszym miejscu podium
stanęła Jagoda Zajączkowska,
także biegająca w drużynie ŁGB.
A przed zawodnikami trzecia

5 kwietnia po raz pierwszy w Łomiankach miało miejsce spotkanie z cyklu Klub Obywatelski.

Z mieszkańcami Łomianek między innymi na temat patriotyzmu i kultury rozmawiali: Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Posłanka Kinga Gajewska-Płochocka oraz
aktor Daniel Olbrychski. Opórcz wypowiedzi, które były jednoznacznie krytyczne względem partii i rządu kierowanego
przez Jarosława Kaczyńskiego, pojawiły się też słowa krytyczne
względem polityki Platformy Obywatelskiej. Zarzucano politykom obecnej opozycji zbytnią miałkość i brak zdecydowania
w działaniach. Oczekiwano od PO konkretnych deklaracji programowych i pomysłów na zaangażowanie młodzieży.
Tomasz Rusinek – przewodniczący koła Platformy Obywatelskiej w Łomiankach – zapowiedział, że niebawem zostanie
otwarte w budynku POLMO w Łomiankach Biuro Poselskie
posłów PO – Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Kingi Gajewskiej
i Michała Boni.
Byłoby to trzecie w Łomiankach miejsce, gdzie mieszkańcy
mogą się spotkać z parlamentarzystami. Również w POLMO
można spotkać się z Kamilą Gasiuk-Pihowicz, posłanką Nowoczesnej. Wcześniej burmistrz Dąbrowski witał kwiatami polityków PiS – posłankę Anitę Czerwińską i senatora Jana Żaryna,
którzy dostali miejsce na swoje Biuro w ICDSie.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video spotkanie na portalu www.LOMIANKI.INFO

3.
10 km

edycja BIEGU ŁOMIANEK. Już
niedługo, bo 28 maja na starcie
staną zawodniczki i zawodnicy,
aby rywalizować na dystansie
10 km. Trasa Biegu im. Ireny
Szewińskiej będzie prowadziła
ulicami Łomianek. Start i meta
przy ICDS. Początek biegu zaplanowano na godz. 10.00.
Dodatkowo przed biegiem
głównym organizatorzy przewidują minibiegi dla dzieci.

Terminy treningów i aktualności z życia ŁGB znajdziesz na:
www.biegwlomiankach.pl oraz na FB / lomiankowskagrupabiegowa

lomianki.pl
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KI STOJĄC W KORKU
Przed świętami na trasie
Dziekanów Leśny–Metro Marymont kursował testowany
przez Komunikację Miejską Łomianki autobus elektryczny.
Stefan K. zauważył, że przesuwa się on w korku tak samo wolno jak inne autobusy, ale za to
trochę ciszej.
Zaspana Monika W. z nudów
obserwowała przez okno eŁki,
czy ludzie idący po chodniku
ul. Warszawskiej przemieszczają
się szybciej niż ona autobusem.
Przy kościele wpadła na pomysł, że w niedzielę pomodli się
w intencji zmiany trasy kursowania promu Turkawka – zamiast
w poprzek Wisły do Tarchomina,
to wzdłuż – do Warszawy.
Inżynier Kazimierz M. z Łomianek Dolnych, stojąc w porannym korku do Warszawy,
obliczał z nudów, ile czasu spędza rocznie siedząc w aucie i
wykonując proste czynności:
sprzęgło, luz, hamulec, sprzęgło,
jedynka, sprzęgło, luz... Było to
w okolicach skrzyżowania ul.
Kolejowej z Wiosenną. Zanim
jego honda dowlokła się do

skrzyżowania z Wiślaną miał już
wyliczone, że spędzając w korku
(w drodze do pracy i z pracy)
mniej więcej trzy godziny
dziennie, traci na to ok. 900
godzin rocznie. To dodatkowe
112 dni pracy na cały etat! Skojarzyło mu się to z numerem telefonu alarmowego. Na wiadukcie
koło Auchan zaczął liczyć koszt
dojazdu do pracy. Wyszło mu, że
na przejechanie tych ok. 50 km
dziennie wydaje co miesiąc ok.
500 zł na paliwo. Szybko zaczął
wyliczać inne koszty utrzymania
samochodu: ubezpieczenie, naprawy, wymianę oleju, klocków,
tarcz, filtrów, opon, przeglądy...
Na wysokości Burakowa przypomniał sobie o utracie wartości samochodu, która wynosi
minimum kilkanaście procent
rocznie. Zaraz za skrzyżowaniem
z Wóycickiego Kazimierz M. już
wiedział, że miesięcznie wydaje
na dojazdy do pracy i utrzymanie samochodu ok. 2 tys. zł. Na
światłach za mcDonaldsem doszedł do wniosku, że jego życie
jest bez sensu i wymaga szybkiej
zmiany. Sprzedając samochód
i znajdując pracę w Łomiankach
(nawet gorzej płatną o 2 tys. zł),

HA

utrzyma dotychczasowy standard życia i zyska 900 godzin
rocznie dla siebie oraz jakiejś kobiety, którą zamierzał w wolnym
czasie poznać.
Janusz L. stojąc w korku przy
ul. Rolniczej, usłyszał w radiu jak
poseł Jacek Sasin ogłasza rezygnację z tzw. projektu wielkiej
Warszawy, która miała objąć
także Łomianki. Janusza L. ta
informacja zmartwiła, bo uświadomił sobie, że ojciec nie będzie
mógł już przekonywać go do
polubienia partii PiS argumentem szybkiego przedłużenia
przez prezydenta Sasina metra
do Łomianek, więc zapewne
wróci stary argument zbrodni
smoleńskiej.
Burmistrz Łomianek, idąc
rano ul. Warszawską w kierunku ratusza, z gospodarską troską zerkał na stojące w korku
samochody. – Nic z tym nie
mogę zrobić, ale trzeba pamiętać, żeby przed wyborami
wyciągnąć tę teczkę z napisem
„Tramwaj do Łomianek” – pomyślał.
Juliusz Wasilewski
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...sprzedając samochód
i znajdując pracę
w Łomiankach (nawet gorzej
płatną o 2 tys. zł), utrzyma
dotychczasowy standard życia
i zyska 900 godzin rocznie...
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> MŁODZI – ZDOLNI

AKTORKA
MODELKA
WOKALISTKA

foto: FB/juliawieniawieniawa

udział w reklamach i pracuje jako fotomodelka. Pracowała dla takich marek
jak Rimmel, Reebok, Fanta.
Można było ją zobaczyć w reklamach Orange, Plus oraz
w wielu reklamach emitowanych w internecie.
Obecnie próbuje swoich sił
na scenie muzycznej. Ma
za sobą nagranie i wydanie dwóch singli („Co Mi
Jest”, „Na zawsze”), występy
w warszawskiej Proximie
i ostatnio na festiwalu
Spring Break obok takich
wykonawców jak Pablopavo, Organek, Fisz Emade
Tworzywo i Mitch & Mitch.
W planach ma wydanie,
w niedalekiej przyszłości,

swojego autorskiego materiału na płycie.
Obecnie – od 4 maja – Julia
zdaje egzamin dojrzałości.
Potem planuje startować do
szkoły teatralnej.
Życzymy naszej sąsiadce
– mieszkance Dziekanowa
Leśnego – dobrze zdanej
matury i konsekwencji w realizacji pasji, które jak widać
są bardzo wszechstronne.
Więcej informacji i aktualności na temat Julii Wieniawy
Narkiewicz znajdziecie na
oficjalnym profilu na facebook/juliawieniawieniawa.
Maciek Moraczewski
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foto: FB/juliawieniawieniawa

Julia Wieniawa Narkiewicz
– jak sama mówi – już od
dziciństwa marzyła, by być
artystką. Od zawsze interesowała się wszystkim co
związane z filmem, teatrem,
muzyką. W podstawówce
wszystkie weekendy poświęcała na uczestnictwo
w zająciach musicalowych,
tanecznych czy teatralnych.
Swoje umiejętoności szlifowała m.in. na zajęciach
w Ognisku Teatralnym
„u Machulskich” i w Atelier
Aktorskim
Pilaszewskiej
i Nowakowskiej.
Teraz, jako osiemnastolatka,
ma za sobą występy z Autorską Szkołą Musicalową
Macieja Pawłowskiego na
deskach Teatru Muzycznego ROMA, czy Teatrze ROSE
w Londynie oraz na Torwarze
i Pepsi Arena w Warszawie.
Julię można było również
zobaczyć w produkcjach
telewizyjnych, m.in. w serialach „Klan”, „Na wspólnej”,
„Na dobre i na złe”, a obecnie
w serialu „Rodzinka.pl”.
Od kilku lat bierze również
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PIERWSZA
DEBATA
OKSFORDZKA
W "MOJEJ SZKOLE" W ŁOMIANKACH
24 kwietnia w Niepublicznej Szkole Podstawowej Moja Szkoła im. Wandy Chotomskiej
w Łomiankach, odbyła się pierwsza Debata Oksfordzka. Typ debaty, jak sama nazwa
wskazuje, pochodzi z Uniwersytetu oksfordzkiego. Model tej dyskusji pojawił się w Polsce
w latach dziewięćdziesiątych. Uczestnicy rozprawiają nad postawioną tezą, są jej obrońcami
lub przeciwnikami. Debatę prowadzi Marszałek,
mając do pomocy Sekretarza, który czuwa nad
przestrzeganiem regulaminu, a przede wszystkim nad czasem i kolejnością wypowiedzi.
W Mojej Szkole, udział w debacie brali najstarsi
uczniowie – przedstawiciele klas 5 i 6, a postawiona, śmiała teza to: Ziemia jest coraz lepszym miejscem do życia.

Argumenty zarówno strony broniącej, jak i strony przeciwnej były
znakomicie dobrane, przemyślane
i perfekcyjnie przygotowane, silne, a co za tym idzie przekonujące.
Dyskusja, w której – zgodnie z regulaminem i na określonych zasadach – udział brała również publiczność, była niezwykle ciekawa,
a jej forma i przebieg pokazywała
uczniom i zaproszonym gościom
jak pięknie, mądrze i konstruktywnie można się spierać, przekonywać, jak w kulturalny sposób formułować
swoje opinie, bronić swego zdania, nie zgadzać się z rozmówcą.

Gratulujemy uczniom wspaniałego przygotowania i dyskusji na uniwersyteckim poziomie.

MALUJESZ? RYSUJESZ? RZEŹBISZ? FOTOGRAFUJESZ?
CHCIAŁABYŚ, CHCIAŁBYŚ ZAPREZENTOWAĆ SWOJE PRACE?

Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI zaprasza łomiankowskich twórców
do prezentacji prac podczas II edycji wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI
W ramach projektu kolejny raz powstanie wędrująca wystawa prac – malarstwa, fotografii, ceramiki, rzeźby...
lub czegoś innego, czym możecie zaskoczyć nas i mieszkańców Łomianek.
Zapraszamy artystów i rzemieślników, profesjonalistów i hobbystów... wszystkich,
dla których twórczość to przede wszystkim pasja i sposób na wyrażenie siebie i swoich emocji.

KONTAKT+INFO: t: 603 299 772, e: kontakt@pracownialomianki.org

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

NIETOPERZE

W BYŁEJ BAZIE WOJSKOWEJ
UKŁADU WARSZAWSKIEGO
Od kilku tygodni trwają prace rozbiórkowe na terenie byłej bazy wojskowej Układu Warszawskiego
zwanej potocznie „Atomową Kwaterą Dowodzenia". Ten nigdy niedokończony obiekt, położony na
granicy Łomianek i Izabelina w siąsiedztwie wydmy
w rejonie Dąbrowy Leśnej, miał służyć jako stanowisko dowodzenia na wypadek wojny atomowej.
Do tej pory był celem wycieczek „krajoznawczych”,
ale też miejscem, które w wyniku dewastacji stwarzało coraz większe zagrożenie dla życia i zdrowia
ciekawskich.
Obecnie Kampinoski Park Narodowy prowadzi
adaptację części podziemnej dawnego obiektu
wojskowego na zimowiska dla nietoperzy oraz
rekultywację terenu, co pozwoli na odtworzenie
charakterystycznych dla terenów wydmowych
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Nietoperz – Nocek Duży, fot. Anna Kębłowska

Do tej pory tzw. Atmowa Kwatera Dowodzenia
była celem wycieczek „krajoznawczych”,
ale też miejscem, które w wyniku dewastacji, stwarzało
coraz większe zagrożenie dla życia i zdrowia ciekawskich.

cennych muraw napiaskowych. Zamontowanie
drzwi w podziemnych obiektach ułatwi monitoring stanu populacji nietoperzy i uniemożliwi
dostęp osobom postronnym. Projekt dotyczy gatunków nietoperzy, które są objęte ścisłą ochroną.
Są to m.in.: mopek, nocek duży, nocek rudy, gacek
brunatny, gacek szary, mroczek późny.
Na powierzchni, po rozbiórce zdewastowanych
budynków, planuje się zainicjowanie i poprawę
stanu zachowania istniejących płatów muraw
napiaskowych oraz zostanie podjęta próba zainicjowania muraw ciepłolubnych. W ramach renaturyzacji siedlisk murawowych zostanie wymieniona wierzchnia, porośnięta gatunkami obcymi,
warstwa gleby na piasek. Następnie zostaną tam
m.in. rozsiane nasiona gatunków murawowych.

Goździk piaskowy, fot. Anna Kębłowska

W końcowej fazie projektu na terenie działań
zostanie urządzona ścieżka spacerowa o łącznej
długości ok. 1,2 km. Ścieżka ta będzie łączyła się
z pobliskim szlakiem turystycznym. Będzie ona wyposażona w tablice informacyjne, kładkę, schody.
W ramach działań edukacyjnych na jedynym pozostawionym po bazie wojskowej murze (z wlotem
dla nietoperzy) powstanie malowidło naścienne – mural o tematyce przyrodniczej związanej
z działaniami podejmowanymi w projekcie.
Projekt finansowany jest ze środków unijnych. Planowany całkowity koszt realizacji tego projektu to
2 451 895,87 zł, w tym: finansowanie ze środków
unijnych w wysokości 85% – 2 084 111,48 zł. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na
30 czerwca 2020 roku.
/mm.

Murawy Ciepłolubne – fot. Anna Kębłowska

Smagliczka pagórkowa, fot. Anna Kębłowska

DRUK CYFROWY | PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW
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Celami strategicznymi przedsięwzięcia zwanego
„Czynna ochrona nietoperzy i renaturyzacja siedlisk murawowych
w północnej części Łużowej Góry w Kampinoskim Parku
Narodowym” jest poprawa stanu populacji nietoperzy oraz
poprawa stanu siedlisk murawowych na obszarze Natura 2000.
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www.pracownia.net – tel. 605 599 603

PISZEMY ŁOMIANKOWSKĄ MINIPOWIEŚĆ!
Nie wszyscy wiedzą, że cichcem w czeluściach (wcale nie zapomnianych) portalu Lomianki.info
rozgrywa się sensacyjna historia. Jej bohaterowie uwikłani w sieć tajemniczych wydarzeń,
rozgrywających się głównie na terenie Dąbrowy i obrzeżach puszczy, usiłują znaleźć odpowiedź
na pytanie: Ale o co tu w końcu chodzi?!
Historia snuje się od ponad dwóch lat, a ponieważ zajawki kolejnych odcinków nie pojawiały
się ostatnio na łamach naszego papierowego
wydania, niektórzy z Was mogli zapomnieć
o trwającej akcji. Ba! Są pewnie tacy, którzy
w ogóle jeszcze nie znają przygód Krzysztofa,
policjantów Przemka i Sebastiana, Anety, Artura
i demonicznych bliźniaczek.
Wszystkich zachęcamy do sięgnięcia po naszą
Łomiankowską Mini Powieść, którą znajdziecie w zakładce „Piszemy Łomiankowską Minipowieść”, lub pod adresem www.piszemy.
lomianki.info.
Dzisiaj w skrócie przypomnimy Wam co się
dzieje:
– Krzysztof – poznał tajemnicę Anety sprzed
lat. W dziwny sposób wiąże się ona z jego

przeszłością, a konkretnie z postacią zaginionego ojca. Krzysztof idzie za tropem i właśnie udaje się w kierunku Sierakowskiej i Łuże.
Co tam znajdzie? Trudno powiedzieć, bo sam
nie wie czego szuka…
– Seba i Przemo, oddaliwszy się z patrolu błąkają się po tunelu, który prowadzi z Atomowego
Bunkra Dowodzenia – ruin schowanych w puszczy Kampinoskiej, do… No właśnie nie wiadomo dokąd. Po drodze spada na nich…
– Artur – zaniepokojony poszarpanym, cuchnącym truchłem, które znalazł w krzakach
usiłuje sprawdzić co to jest. Zamiast resztek,
które widział przed południem znajduje nieprzytomnego Bienia, a zaraz potem ktoś usiłuje mu rozbić głowę gałęzią. Artur starając się
uniknąć ciosu wpada do studni (której raczej

nie powinno być w lesie) i spada wprost pod
nogi młodych policjantów.
– W Lemon Tree (restauracji przy Zachodniej) Blanka i Albina, demoniczne siostry
albinoski, demonstrują redaktorowi Maćkowi swoje mentalne umiejętności, a za chwilę zdradzą mu tajemnicę swojego życia.
– Nieopodal szpitala w Dziekanowie trwa
akcja służb ratownictwa przeciwchemicznego
(chyba to są te służby, ale nikt tego nie wie na
pewno, wszystko tajemnica!), która jest tak tajna, że nawet wiceburmistrzowi nie udaje się
dowiedzieć o co chodzi. Tak więc – dzieje się!
Bądźcie na czasie, przeczytajcie całość
i oczekujcie ciągu dalszego, czyli wyjaśnienia wszystkich tajemnic. Już niebawem.
/ Marek Olkowicz

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Ciąg dalszy na: www.piszemy.lomianki.info
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POMOC PSYCHOLOGICZNA
PSYCHOTERAPIA
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dorośli, młodzież. Izabela Suska
tel. 572-712-552

KURCZAK Z ROŻNA
– ZAPIEKANKI – KEBAB
– OBIADY

www. Kurczak z Rozna Lomianki . pl

ZAMÓW REKLAMĘ
W ŁOMIANKI.INFO

O G ŁO S Z E N I A D R O B N E Z A DA R M O
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)
POZOSTAŁE: 5pln za ogłoszenie, wyróżnienie 10pln (max. 60 znaków/liter)

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.
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Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
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tel. 603 299 772
reklama@lomianki.info
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NIERUCHOMOŚCI
Tanio sprzedam działkę ponad 600 m (samosiejki)
blisko rzeki (3 km) przy Puszczy Białej. Za Wyszkowem. Jest prąd i woda. Tel. 692-704-416
PRACANAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumacze nia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI z dużym doświadczeniem profesjo nalnie dojazd, tel. 501-227-143
USŁUGI
Malowanie i odnawianie elewacji budynków,
renowacja – tel. 517-673-324
HYDROIZOLACJE tarasów, budynków, fundamentów, piwnic. Tel. 789-262-387
ROLETY, ŻALUZJE – wyrób, montaż, warsztat.
ul. Poziomkowa 20, tel. 22 751 19 58
OCIEPLENIA – RENOWACJE – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI – 513-123-894
WODA-STOP izolacje, hydroizolacje, iniekcje –
gwarancja – 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek
– 509-972-412
USŁUGI OGRODNICZE – tel. 604-831-024
HYDRAULIK z Łomianek. Gazowe-hydrauliczne od A do Z. Tel. 502-625-400
Malowanie budynków i elewacji, renowacja,
gwarancja – tel. 789-262-387
Ocieplanie budynków, gwarancja – 789-262-387
HYDROIZOLACJE: antywodne, tarasów, balkonów,
fundamentów, gwarancja – tel. 517-673-324
HYDRAULIKA, GLAZURA, domy, kotłownie,
tel. 501 761 503, 22 751 14 99
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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
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751-88-74
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
GABINET TERAPII integracji sensorycznej
i wspomagania rozwoju, 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia
mowy: diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel.
501-124-416
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
MEDYCYNA ESTETYCZNA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
STOMATOLOGIA – pełny zakres. Dyżury
weekendowe. IMPLANTY – PROMOCJE –
tel. 538-495-020
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PROJEKTY GRAFICZNE - STRONY INTERNETOWE
DRUK CYFROWY - DRUK OFFSETOWY - XERO
ULOTKI - PLAKATY - WIZYTÓWKI - BROSZURY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM - KALENDARZE

e: nawias @ pracownia.net t: 603 299 772
REKLAMA
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ZAMÓW REKLAMĘ JUŻ DZIŚ! e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603299772
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CENY MODUŁÓW: 200x254mm – 900 pln | 200x126 mm – 470 pln | 200x62mm – 240 pln | 99x126mm – 240 pln | 99x62mm – 120 pln | 48x62mm – 60 pln | 99x32mm – 60pln netto | 1 i 4 strona+50%

