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ŁOMIANKOWSKIE ALPAKI
Krótka opowieść
o ludziach i zwierzętach...

ZENEK
NAWIEDZIŁ ŁOMIANKI
Dla jednych największa gwiazda muzyki rozrywkowej w Polsce,
dla innych symbol tandety, kiczu i żenującej kultura przez małe "k"...
Jego koncert przyciągnął tłumy, nie tylko mieszkańców Łomianek!

str. 3

POWAŻNE OPÓŹNIENIA
NA WARSZAWSKIEJ
Wykonawca robót w głównej ulicy
Łomianek wystąpił o zawarcie
aneksu terminowego...
str. 6

TALENT I DETERMINACJA
Jego wielką
pasją jest taniec.
Interesuje się
kulturą hiphopu,
dlatego rozwija
style streetowe...
str. 8
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ZARZĄD OSIEDLA DĄBROWA ZACHODNIA
oraz OSIEDLE DĄBROWA LEŚNA zapraszają na

II DNI DĄBROWY

RESTAURACJA
KONCERTY
ZAGI

8 WRZEŚNIA, G. 20.00
Premiera nowej płyty pt.
Kilka lat, parę miesięcy i 24 dni.

VODA

13 WRZEŚNIA, G. 20.00
Heavy metal z Krakowa, trochę klasyki, oraz sporo własnych,
niebanalnych riff'ów.

MARK WAGONNER I PIOTR RUCIŃSKI

15 WRZEŚNIA, G. 20.00
Amerykańsko-polski duet jazzowy, zafascynowany jazzem
powstałym w latach 60tych.

JACEK PROKOPOWICZ DUO

22 WRZEŚNIA, G. 20.00
Około bluesowo-jazzowe klimaty na klawisze i perkusję.
To co z tego wyszło zapiera dech w piersiach.

RIFFERTONE

29 WREŚNIA, G. 20.00
Rodzinny duet, którego wyjątkowość i wysoki
poziom docenili Kuba Badach, Wojciech
Pilichowski, czy Krzysztorf Cugowski.

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
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CZY SPOTKALIŚCIE

ALPAKI W ŁOMIANKACH?

Będzie to krótka opowieść o ludziach i zwierzętach. Agata i Jarek
Kowalscy od lat zajmują się winem, poszukują i sprowadzają do
Polski najciekawsze gatunki. Jarek jest też muzykiem, gra na gitarze
w zespołach rockowych, m.in. w WARSZAŁ, który od czasu do czasu
gości na łomiankowskiej scenie muzycznej. Agata jest z wykształcenia psychologiem. Marzenna Panagiotopoulou pracuje w korporacji. Poznajcie też Alka i Lucka – łomiankowskie alpaki.
Agata i Jarek pewnego dnia postanowili zmienić coś w swoim życiu.
Agata twierdzi, że to nie było chwilowe pragnienie a prawdziwa chęć
odmiany. Chciała wrócić do zawodu,
zająć się czymś, co kiedyś było jej marzeniem. I wtedy, przez przypadek,
podczas jednej z podróży trafili na
hodowlę przedziwnych zwierząt, puchatych jak owce, z długimi szyjami
i wzrokiem wielbłąda.

magają dużo pracy i sporego terenu.
Hodowlę należy rozpoczynać od minimum dwóch zwierząt – jedno, samotne, nie przeżyje. Ich naturalnym
środowiskiem są Andy, zmiany pogody im więc nie straszne. Poza tym
nie niszczą środowiska, mają miękkie
kopytka i jedząc trawę nie wyrywają
korzeni lecz odcinają łodygi.
– To są zwierzęta stadne, żyją bardzo
blisko siebie, ale jednocześnie mają

– Początkowo nie wiedzieliśmy co to
za stworzenia, wyglądały zupełnie jak
kosmici – mówi Jarek. – Pewnie właśnie dlatego trafiły od razu do naszego
serca, choć przed zakupem musieliśmy
nauczyć się jak z nimi postępować.
Bo alpaki to inteligentne i łagodne
zwierzęta, szybko się uczą, ale wy-

różne charaktery. Alek jest wycofany,
uważny, a Lucek za buraka lub kawałek
marchewki zrobi wszystko, jest śmiały
i ufny – Marzenna opisuje zwierzęta
jednocześnie karmiąc burakami.
– Nie chcemy zakładać hodowli. Naszym celem jest alpakoterapia – opowiada Agata. – Przebywanie z tymi
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zwierzętami wyzwala pozytywne emocje, budzi radość. Nie są agresywne,
wzbudzają dużą sympatię, szczególnie
wśród dzieci, ale też osób starszych.
Mają w sobie dużo łagodności i ciepła,
są inteligentne i ciekawe otoczenia. Poza
tym mają bardzo miękkie, hypoalergiczne futro, które nie drażni alergików. To
wszystko można wykorzystać do pracy
z dziećmi lub osobami starszymi.
U ludzi starszych przebywanie z alpakami wywołuje pozytywne emocje, ale
też zmusza do ruchu, do interakcji, do
rozmowy na nowy temat. To zaciekawia,
intryguje, a w efekcie pozytywnie wpływa na ciało i umysł – dodaje Marzenna,
która jest w trakcie przygotowywania
konspektów zajęć z alpakami.
Na terapie przyjdzie jeszcze czas.
Na razie wzajemnie się siebie uczą
i przygotowują do dalszych działań.
Agata i Marzenna bardzo poważnie
traktują nowe wyzwanie. Jako jedne
z nielicznych hodowczyń, przed zakupem Alka i Lucka wzięły udział w kilku
szkoleniach, żeby nie popełnić błędów i dobrze się przygotować.
– W życiu zawsze jest czas na zmiany
– przekonuje Agata. – Czy jesteś młody,
czy stary, zdrowy, czy chory, warto odważyć się na nowy krok. Ja tak zrobiłam,
choć od wielu lat choruję na chorobę
Parkinsona i w zasadzie mogłabym zamknąć się w domu i nic nie robić, a ponieważ Marzenna przechodzi za chwilę
na emeryturę, to dla nas teraz właśnie
jest najlepszy czas na nowe wyzwania.
Bo jak nie dziś to kiedy?
– Na razie zapraszamy do nas rodziców z dziećmi, niewielkie grupy dzieci

z opiekunami. Można przyjść i obejrzeć
alpaki, nakarmić je, poobserwować.
Można poprowadzić lekcję geografii o Ameryce Południowej i Andach,
żeby pokazać naturalne środowisko
tych zwierząt. To także ciekawa forma
standardowego spaceru – przekonuje Jarek. – W przyszłości chcemy także
jeździć z alpakami do ośrodków dla
osób chorych lub starszych, ale przede
wszystkim zapraszamy do nas.
Rzeczywiście, zwierzęta przyciągają
wzrok i uwagę. Być może w ich sympatycznym, trochę kosmicznym wyglądzie (w internecie można znaleźć
wiele filmików łączących alpaki z bohaterami np. Star Wars) tkwi tajemnica terapeutycznego wpływu na ludzi.
Na pewno coś w tym jest bo zainteresowanie alpakami w Polsce rośnie.
Coraz więcej instytucji i ośrodków
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ludźmi starszymi, osobami cierpiącymi na nerwice, problemy
emocjonalne, ADHD, zespół Downa
wykorzystuje w swoich działaniach
alpakoterapię. Na pewno budzą zainteresowanie, co udało mi się zaobserwować podczas spaceru z Alkiem
i Luckiem ulicą Majową. Mieszkańcy
okolicznych domów i kierowcy przejeżdżających samochodów zatrzymywali się, robili zdjęcia. Każdy z uśmiechem na twarzy. Bo przy alpakach
nie można się złościć. To w zasadzie
niemożliwe.
Z Agatą, Jarkiem i Marzenną
oraz z Alkiem i Luckiem
miło czas spędziła
Sylwia Maksim-Wójcicka
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STADION OFICJALNIE OTWARTY
1 września Burmistrz Tomasz Dąbrowski wraz z wiceburmistrzem Piotrem Rusieckim, przewodniczącym
Rady Miejskiej Tadeuszem Krysteckim i prezesem Klubu
Sportowego Łomianki Grzegorzem Pachutko przecieli
wstęgę na nowowybudowanym boisku piłkarskim –
potocznie zwanym stadionem – przy ulicy Wiślanej 69.

K

Prz

Jak poinformował Piotr Rusiecki, jest to dopiero
pierwszy etap inwestycji. Kolejne etapy – m.in. budowa
budynku dla klubu KS Łomianki – zostaną ujęte w programie wyborczym Tomasza Dąbrowskiego przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.
Podmiotem zarządzającym stadionem ma być ICDS.
„Jednakże, aby nastąpiło formalne przejęcie stadionu od
gminy oraz możliwość udostępniania dla młodzieży i innych podmiotów musi być decyzja Rady Miejskiej zmieniająca statut ICDS" – informuje dyrektor ICDS w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Stadion będzie zapewne w największym stopniu
wykorzystywany przez piłkarzy z KS Łomianki, jednak
posłużył już również jako miejsce – chyba najhuczniejszej jak dotąd w Łomiankach imprezy – koncertu
muzyki discopolo, którego gwiazdą był m.in. Zenon
Martyniuk.
mm.
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POWAŻNE OPÓŹNIENIA
NA WARSZAWSKIEJ
Wykonawca robót w głównej ulicy Łomianek wystąpił o zawarcie
aneksu terminowego na wykonanie objętych umową prac
związanych z realizacją przebudowy sieci wod-kan, budowy
kanalizacji deszczowej, budowy nowych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni... informuje UM Łomianki

Urządnicy usprawiedliwiają powody
przesunięcie terminu, na który – ich
zdaniem – miało wpływ m.in.: przedłużenie procedur przetargowych; przedłużające się uzgodnienia z Zarządem Dróg
Powiatowych o zatwierdzenie czasowej
organizacji ruchu; wydłużenie okresów
wykonania poszczególnych odcinków
sieci ze względu na konieczność prac
pod ruchem; nieprzewidziane kolizje powstałe w toku prowadzonych prac np.
z kanałem technicznym na wysokości
firmy Polmo Łomianki; wykonanie robót

zamiennych na odcinku od ul. Polnej do
ul. Lwowskiej w zakresie wykonania lewoskrętu na działkę przeznaczoną pod
inwestycję firmy zewnętrznej (roboty
finansowane przez inwestora zewnętrznego).
Nie trzeba jednak być zbyt czujnym
obserwatorem, aby zauważyć, że robota na Warszawskiej raczej nie „paliła się
w rękach”. Oczywistym dla większości
mieszkańców jest to, że inwestycja nie
jest łatwa, ale też oczywistym jest fakt,
że prace w tak newralgicznym miejscu

jak głowna ulica miasta, powinny być
prowadzone z większą niż to można
było zaobserwować intensywnością.
Informacje Urzędu kierowanego przez
burmistrza Tomasza Dąbrowskiego, że
„Spodziewane duże utrudnienia w ruchu do końca września!” są więc już
nieaktualne. Na chwilę obecną poinformowano, że wykonawca zaproponował zakończenie robót związanych z ułożeniem pierwszej warstwy
nawierzchni (warstwy wiążącej) do
27 października. A dopiero do 10 lis-

topada wykonanie ostatniej warstwy
konstrukcyjnej (warstwy ścieralnej).
Do końca listopada natomiast zrealizowane byłyby najmniej uciążliwe dla
ruchu roboty w obrębie miejsc parkingowych, chodników i pasów zieleni.
Wykazując zrozumienie dla zaistniałej sytuacji mieszkańcy powinni życzyć
sobie oraz burmistrzowi Dąbrowskiemu, by nowy terminarz prac się nie posypał i aby Warszawska nie pozostała
rozgrzebana przez całą zimę.
/red.

NOWE, PO CZĘŚCI STARE, NAZWY ULIC
W związku z obowiązkiem wynikającym z tzw. ustawy dekomunizacyjnej, zgodnie z informacją opublikowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Łomiankach muszą zostać zmienione nazwy ulic: 9 Maja, Gwardii Ludowej, Hanki Sawickiej, I Armii Wojska Polskiego, gen. Zygmunta Berlinga oraz Pionierów.

Rada Miejska 4 września przyjęła uchwały, wg. których zmieniono nazwy ulic. Ulica 9 Maja zostanie
zmieniona na ulicę 9 Maja – oficjalny symbol Unii Europejskiej, dzień 9 maja, w którym jest obchodzona
rocznica przedstawienia planu Schumana dotyczącego utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,
która ostatecznia przekształciła się w Unię Eupejską.
Ulica Pionierów zmieni nazwą na ulicę Pionierów,
odnosząc się do osadników zagospodarowujących tereny ziemi łomiankowskiej do II wojny światowej. Ulica I Armii Wojska Polskiego zmieni nazwę na ulicę
Wojska Polskiego, czyli ogólną nazwę polskich sił
zbrojnych, będącą też synonimem oficjalnej nazwy

4

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ulica Gwardii
Ludowej zmieni nazwę na ulicę Prymasa Stefana
Wyszyńskiego, a ulica gen. Zygmunta Berlinga na
ulicę Bolesława Chrobrego.
Zmiana nazwy ul. Hanki Sawickiej ma być procedowana w terminie późniejszym.
ul. 9 Maja
ul. Pionierów
ul. I Armii Wojska Polskiego
ul. Gwardii Ludowej
ul. gen. Zygmunta Berlinga

Pod każdą propozycją przedstawioną Radzie Miejskiej
można przeczytać, że zmiany nazw ulic poprzedzały
konsultacje społeczne przeprowadzone z inicjatywy
Burmistrza Łomianek. Jednak co do tego zapisu i rzetelności samych „konsultacji” radni niezależni i przedstawiciele sołectw i osiedli mieli wątpliwości.
/red.

>

ul. 9 Maja
ul. Pionierów
ul. Wojska Polskiego
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
ul. Bolesława Chrobrego

Zapraszamy do obejrzenia Sesji Rady Miejskiej
na www.LOMIANKI.INFO
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KRÓTKI PRZEGLĄD WAKACYJNYCH WYDARZEŃ
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Przebudowa ulicy Warszawskiej, potańcówki, skandal na cmentarzu, lądowanie Araba i... Zenek!

Wyjeżdżających na wakacje w czerwcu lub na początku lipca, Łomianki
żegnały banerami informującymi, że
w związku ze zbliżającą się przebudową ul. Warszawskiej będą utrudnienia w ruchu drogowym. Tuż przed rozpoczęciem prac Urząd Miasta zalecił
„całkowite omijanie
głównej ulicy Łomianek”.
Jedni ludzie stosują się do zaleceń urzędników, inni nie. W tym
przypadku nie miało to żadnego
znaczenia, bo od 10 lipca, gdy rozpoczęły się prace drogowe na Warszawskiej, to i jedni, i drudzy utknęli
w korkach.
Należy mieć nadzieję, że prace drogowców są lepiej wykonywane niż
praca osób odpowiedzialnych za logistykę i informację. To szwankowało.
Najlepszy dowód, że prawdopodobnie nikt wcześniej nie sprawdził, jaka
jest nawierzchnia ulic, które wyznaczono na objazd Warszawskiej. Dopiero po rozpoczęciu prac (dlaczego
nie wcześniej?) okazało się, że trzeba
tam położyć tzw. nakładkę asfaltową.
Więc już na 1 sierpnia wyznaczono
objazd objazdu, czyli powrót na ul.
Warszawską, którą wcześniej zalecano omijać. Na Warszawskiej w dwóch
miejscach był ruch wahadłowy. Ktoś

wymyślił, żeby światło zielone paliło się
6 sekund, potem
minuta oczekiwania.
Dzięki temu nikomu
w korku się nie nudziło, bo można było
obstawiać, czy podczas jednego cyklu
możliwe jest przejechanie pięciu samochodów. Z reguły się nie udawało.
Nie każdy ma dobry refleks. Były też
znikające bez zapowiedzi przystanki,
zmiany organizacji ruchu.
Wiadomo, że gdy jest przebudowa głównej ulicy, będącej osią komunikacyjną miasta, to muszą być
poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Są one nieuniknioną ceną
za to, że Warszawska po zakończeniu
prac będzie miała wyższy standard.
Słusznie postanowiono tak zaplanować przebudowę, by największe
utrudnienia były podczas wakacji,
gdy ruch na ulicach jest najmniejszy.
Ale nie zwalnia to z dobrego zaplanowania i przygotowania całej operacji
oraz zadbania o dobrą informację, bo
przecież nie wszyscy wyjechali. I nie
jednocześnie. Ponadto przebudowa
Warszawskiej i kilka lipcowych burz
kolejny raz pokazały ogromne zaniedbania infrastruktury drogowej
Łomianek.
Ewentualne frustracje spowodowane problemami komunikacyjnymi mieszkańcy Łomianek mieli okazję odreagowywać bawiąc się do
północy
przy tanecznej muzyce
podczas tradycyjnych już letnich
potańcówek. Dodatkową atrakcją na

początku sierpnia było kilkudniowe
wyżarzanie oświetlenia na nowym stadionie piłkarskim, który
w oficjalnych komunikatach urzędu
nosi nazwę „boisko
pełnowymiarowe”
(chyba żeby nikt nie
pomyślał, że coś się
nie udało i zrobiono
za małe). Podsumowanie sezonu potańcówek, a jednocześnie oficjalne otwarcie
boiska pełnowymiarowego odbyło
się 1 września. Na zielonej murawie
pojawił się między innymi Zenek
Martyniuk, autor i wykonawca przeboju „Przez twe oczy zielone”.
Dużo radosnych komentarzy
w łomiankowskich mediach społecznościowych wywołała reakcja
wydziału zajmującego się propagandą w sprawie tzw. „skandalu
na Cmentarzu Wojennym w Kiełpinie”. Otóż któregoś dnia ktoś
zauważył, że flaga na cmentarzu
wisi odwrotnie niż powinna – kolor czerwony na górze. „Czy to był
wybryk chuligański, czy celowe
działanie opozycji?” – padło dramatyczne pytanie na oficjalnej stronie Urzędu Miasta.

biznesmena. Być może dlatego, że
przyleciał małym helikopterem i został zawieziony do Auchan.
W lipcu okazało się, że w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną zmienione muszą być nazwy
ulic: 9 Maja, Gwardii Ludowej,
Hanki Sawickiej, I Armii Wojska Polskiego i gen. Zygmunta Berlinga. Do
24 sierpnia można było zgłaszać
propozycje nowych nazw.
A poza tym nic nadzwyczajnego
tu się nie działo. Też próbowaliśmy
patrzeć na spadające gwiazdy, jeździliśmy po zamienionych w jeziora
ulicach, narzekaliśmy, że jest za gorąco albo za zimno.
Juliusz Wasilewski

KOMENTARZE Z ŁOMIANKOWSKICH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

PRAWO JAZDY ROZDAWANE W PROMOCJI
natomiast promocji, którą najwidoczniej zorganizował jeden z producentów
przekąsek – bo mam wrażenie graniczące z pewnością, że przynajmniej połowa
kierowców swoje prawo jazdy znalazła
kiedyś w chipsach.
Gdy na Warszawskiej obowiązywał
ruch wahadłowy to naprawdę nie było
tak, że przejeżdżając na przeciwległy
pas ruchu korzystaliśmy z łaski kierowców. Może nie każdy zauważył, ale była
tam sygnalizacja świetlna.
Tymczasem, zwłaszcza w godzinach
szczytu, dzielni kierowcy postanowili
bronić swojego pasa jak Brytyjczycy
Falklandów. To nic, że powodowało to
jeszcze większe korki i w efekcie każdy
stał dłużej. Grunt by, mimo czerwone-

Podczas wakacji w Dąbrowie Leśnej pojawił się mężczyzna ubrany jak Arab. Nie wzięto go jednak
za uchodźcę lub terrorystę, raczej za

– Już niedługo ta cała „opozycja” odpowiedzialna też będzie za zbyt obfite
opady deszczu...
– Propaganda niczym w Korei Północnej ;(
– Niech „politykier” daruje sobie prowadzenie portalu informacyjnego
ŁOMIANEK. Warto także odłożyć reżimową propagandę bo miejsce i czasy
nie te.
– Janusze marketingu politycznego; -)
– Celowe działanie opozycji??Nic dziwnego że autor wstydzi się podpisać pod
tymi bzdurami
– Chyba komuś od nadmiaru teorii spiskowych rozum odebrało.

Z ROZWIĄZANYM JĘZYKIEM
Po ostatnim felietonie obiecałem sobie, że cokolwiek by się nie działo, nie
napiszę już o przebudowie Warszawskiej. Ani słowa o dezinformacji, utrudnieniach w ruchu, przypadkowym
odcięciu od cywilizacji ślepych uliczek.
W całym swoim optymizmie myślę, że
ten remont, który wygląda jak planowany przez człowieka o IQ ameby, to
efekt jakiejś pokrętnie kreatywnej akcji
społecznej. Na koniec wyskoczą z hasłem „Tak wyglądałaby Twoja gmina
gdyby ważne decyzje podejmowano
po alkoholu. Nie pij w pracy!”, a o naszym mieście usłyszą nawet w Cannes.
Jeśli tak jest, to ja to w pełni rozumiem
i popieram, kocham wszelkie zwariowane akcje marketingowe. Nie popieram

IAN
KI

go, walić swoim pasem i nie wpuszczać
najeźdźcy.
Inni, mniej zaprawieni w bojach, lecieli pod prąd. Po co stać na Warszawskiej, skoro można pojechać wąską
uliczką wzdłuż Kolejowej. Co tam zakaz
wjazdu, gdy kilka metrów dzieli ich od
ronda Wolność i wylotu na trasę. Plan
tak szczwany, że można mu doprawić
ogon i udawać, że to lis!
Litościwie przemilczę parkujących
na środku ulicy, bo „tylko na chwilę do
sklepu”.
Daleko mi do osoby ślepo przestrzegającej wszystkich przepisów.
Rzadko bo rzadko, czasami jednak po
prostu się zamyślę, przez co zdarza
mi się wymusić pierwszeństwo lub

nie wjechać komuś w bok tylko dzięki
temu, że ABS sprawnie działa. Każdy
popełnia błędy.
Każdy też lubi choć raz wjechać na
autostradę i na prostej sprawdzić faktyczną maksymalną prędkość swojego
samochodu. Tylko, na Trygława i Swaroga, róbmy to z głową! Wiem, że długa
prosta na Rolniczej kusi, ale to nie jest
A4. A jeśli na prawdziwej A4 okazało się,
że Twój tatowóz nie pojedzie więcej niż
170 (107! Chciałem napisać 107! Moja
żona to czyta!), to po prostu pogódź się
z tym, że na sportowe auta miałeś czas
na studiach.
Teraz trzeba poczekać na kryzys wieku średniego.
Piotr Płuciennik
// z wykształcenia dziennikarz,
z zawodu copywriter, a obecnie szef kreacji
w jednej z warszawskich agencji reklamowych.
Z rozwiązanym językiem to cykl felietonów,
w których porusza najróżniejsze tematy, które przyszły mu
do głowy przy okazji mieszkania w Łomiankach.
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WSPÓLNE ŚPIEWANIE W BURAKOWIE

97. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej uczciliśmy w tym roku w Burakowie nie tylko Mszą św., wizytą Pana Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego i radnych
oraz uroczystym złożeniem wieńców w miejscach
pamięci. Po południu Zarząd Osiedla Buraków we
współpracy z Centrum Kultury zaprosił mieszkańców

na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, wojskowych i harcerskich. Spotkanie poprowadził pan
Wojciech Dąbrowski, dyrektor „Festiwalu Piosenki
Retro”. Przygotował oprawę muzyczną i nadawał ton,
gdy śpiewaliśmy „Legiony”, „Przybyli ułani” czy „Płonie
ognisko i szumią knieje”.
Na spotkanie przyszło wielu mieszkańców. Chętnie
śpiewali zarówno seniorzy, jak i rodziny z dziećmi,
a także Siostry Niepokalanki i ks. Proboszcz Jerzy
Wikieł. Mieliśmy śpiewniki i krzesła, było słoneczne
i ciepłe popołudnie. W tak miłej atmosferze czas szybko minął i rozstawaliśmy się z poczuciem niedosytu.
Ale musieliśmy „oddać parkiet”, bo zaraz potem za-

czynała się potańcówka, która już od lat odbywa się
w Burakowie 15 sierpnia.
Okazji do śpiewania na pewno będzie więcej. Święto
Niepodległości już w listopadzie, a w przyszłym roku
będziemy obchodzić stulecie odzyskania Niepodległości, więc na pewno znajdą się chętni, aby uczcić je
„śpiewająco”.
Tegoroczne śpiewane spotkanie w Burakowie bardzo się udało. Być może więc zaczęliśmy nową tradycję – wspólnego śpiewania? Kto wie, przecież Buraków to pomysłowe Osiedle! Letnie potańcówki na
deskach też tutaj się zaczęły.
Agnieszka Szczurek

Druga edycja wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI
Projekt ARTystyczne ŁOMIANKI to druga edycja wystawy zorganizowanej przez Stowarzyszenie
PRACOWNIA ŁOMIANKI, promującej twórców z Łomianek, naszych sąsiadów, którzy w czasie wolnym
rozwijają swoje artystyczne zainteresowania i pasje.
Projekt jest współfinansowany ze środków Powiatu
Warszawskiego Zachodniego w ramach konkursu
dla organizacji pozarządowych.
Do ARTystycznych ŁOMIANEK #2017 zgłosiły się
osoby niebanale, dla których egzystencja w schema-

cie praca-dom, czy szkoła-dom to zdecydowanie za
mało, dla których tworzenie jest sposobem na życie,
wyrażeniem swoich emocji.
Swoją twórczością postanowiły się podzielić
z mieszkańcami Łomianek zarówo osoby bardzo
młode, jak i seniorzy. Najmłodsza artystka ma niespełna 15 lat, najstarsza ponad 90. Zobaczymy
prace: Aleksandry Terko-Bieńko, Beaty Wierzbickiej-Kopytko, Marii Etienne, Ewy Krajewskiej,
Ewy Pustoły, Jana Herburt-Heybowicza, Jerzego
Woropińskiego, Joanny Serkis-Pasadyn, Katarzyny Kućkowskiej, Lecha Michałowskiego, Magdaleny Pichalskiej, Mariny Bykonya, Maji Czepulis, Marianny Romańskiej, Tomasza Sienickiego,
Urszuli Ciołek.

Pierwsza odsłona wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI
#2017 zorganizowanej przez Stowarzyszenie RACOWNIA ŁOMIANKI odbędzie się 10 września podczas Dni
Dąbrowy, w Lemon Tree. Informacji o kolejnych szukajcie na Facebook/Pracownia.Lomianki
Serdecznie zapraszamy! Warto zobaczyć jaką
twórczością zajmują się nasi sąsiedzi!
Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI to organizacja pozarządowa, która w swoich działaniach promuje
pozytywne spojrzenie na Łomianki, a także wspiera pomysły i działania integrujące społeczność lokalną naszej
Gminy. Projekty Stowarzyszenia to m.in. Bazar Zabawek
Używanych, Planszówkowa FRAJDA czy organizacja
szkoleń dla łomiankowskich NGOsów.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE
ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

OTWARTE OGRODY
ARTYSTÓW
DĄBROWY 2017
Zapraszamy na trzecią edycję Otwartych
Ogrodów.
10 września między godziną 11 a 15 artyści
związani z Dąbrową otworzą swoje ogrody
dla spacerowiczów zainteresowanych sztuką
(mapka obok). Mamy propozycję dla rowerzystów: wspólna wyprawa szlakiem otwartych
ogrodów – spotykamy się pod restauracją
Lemon Tree o godzinie 11.00. Zapraszamy!
Więcej informacji i sylwetki artystów na:
facebook/otwarteogrodyartystowdabrowy/
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ANGIELSKI
źródła dźwięku (np. nadjeżdżającego
samochodu). Jednak na taki implant
czeka się około trzech lat. Nie chcemy
czekać... Chcemy dać naszej córce możliwość słyszenia otaczającego ją świata,
szansę na normalny rozwój i wreszcie
naukę mowy. Chcemy usłyszeć z jej ust
pierwsze „mamo”, „tato”.
Takie mamy plany i marzenia... Proszę, pomóżcie nam je zrealizować. Tylko dzięki Waszej pomocy Gajka będzie
mogła usłyszeć dźwięki marzeń... Ciężko
będzie znaleźć odpowiednie słowa, by
wyrazić naszą wdzięczność. Takie słowa
po prostu nie istnieją. Przyjmijcie więc,
proszę, nasze ogromne DZIĘKUJĘ!!!
Można nas wspierać na: www.siepomaga.pl/gajanosowicz lub przez Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” Alior Bank
S.A.: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
tytułem: „31967 Nosowicz Gaja darowizna
na pomoc i ochronę zdrowia”.
Paula Kuchno
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www.fridayenglish.com
zadzwoń i zapytaj
o zajęcia pokazowe

Łomianki, ul. Warszawska 93
(0) 604696091
info@fridayenglish.com

STUDIO GRAFICZNE - ŁOMIANKI - DRUK CYFROWY - REKLAMA
PROJEKTY GRAFICZNE - STRONY INTERNETOWE
DRUK - ULOTKI - PLAKATY - WIZYTÓWKI - BROSZURY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM - KALENDARZE e: nawias @ pracownia.net

t: 603 299 772
REKLAMA
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Gaja urodziła się całkowicie głucha...
Nie mogła usłyszeć ani głosu mamy,
ani bicia jej serca, ani kojących dźwięków kołysanek, nic... Całkowita cisza...
Dla nas rodziców taka wiadomość to
kompletny szok. Co dalej? Jak będzie
wyglądać jej życie? Jak będzie się rozwijać, jak komunikować ze światem?
Rozpoczęła się wielomiesięczna walka:
z odległymi terminami, procedurami,
brakiem środków (pracodawca podziękował mi za dalszą pracę), kompletnym
brakiem informacji... A my chcieliśmy jak
najszybciej doprowadzić do wszczepienia implantu ślimakowego.
Dzięki pomocy wspaniałych ludzi w lutym tego roku udało się wszczepić Gajce implant. Strach, ból, rany mamy już
za sobą. Teraz codzienna rehabilitacja,
ćwiczenia i maleńkie radości z reakcji na
pierwsze dźwięki.
Ale to dopiero początek... Gajka potrzebuje drugiego implantu, tak jak
my potrzebujemy obu uszu do normalnego życia. Umożliwi jej to prawidłowy rozwój mowy, tak potrzebny
w codziennym życiu. Ponadto pomoże
w sprawnym nauczeniu się określenia

REKLAMA

POMÓŻ
USŁYSZEĆ!
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> MŁODZI – ZDOLNI

TELENT I DETERMINACJA...
SZYMON BOŻYCKI jest 15-letnim gimnazjalistą
z Łomianek, a jego wielką pasją jest taniec. Interesuje się kulturą hiphopu, dlatego rozwija style streetowe – „taniec ulicy” – czyli mieszankę różnych form
tanecznych, takich jak funky, hip-hop i breakdance.
Szymon od 5 lat spędza dużo czasu w salach tanecznych. Zaczynał w łomiankowskim Domu Kultury,
a obecnie trenuje w Warszawie w klubie East

Side Dance Academy, gdzie rozwija swoje umiejętności, by móc spełniać marzenia. Posiada już
w swym dorobku wiele osiągnieć na zawodach
w kraju i za granicą. Brał udział w mistrzostwach
Polski, Europy. Ostatnio zakwalifikował się na Mistrzostwa Świata w Tańcu w Kopenhadze, które
odbędą się w październiku tego roku, co było jego
wielkim marzeniem.
W 2017 r. wziął udział w zawodach World
of Dance na Litwie, gdzie wywalczył 2 miejsce z formacją East Side Crew Junior.
Jak sam mówi... Sukcesy zawdzięczam ciężkiej
pracy i ogromnemu wsparciu trenera i rodziny.... Zapraszam do śledzenia moich dokonań
na instagramie – @szymo_o.
Poza tańcem interesuje się jazdą na deskorolce i akrobatyką sportową.
Życzymy Szymonowi wytrwałości w rozwijaniu własnych pasji oraz wielu sukcesów!
redakcja@lomianki.info

3 x MISTRZOSTWO POLSKI

DLA ŁUKASZA GUTKOWSKIEGO
Łukasz Gutkowski (o którym pisaliśmy
w LOMIANKI.INFO w zeszłym roku po zdobyciu przez niego Mistrzostwa Polski Juniorów) w tym roku potwierdził, że poprzednie
sukcesy nie były dziełem przypadku.
W czerwcu 2017 r. odbyły się w Drzonkowie Mistrzostwa Polski w Pięcioboju Nowoczesnym.
Tym razem został potrójnym mistrzem Polski
w kategorii U21, U23 ale przede wszystkim

B

został najmłodszym mistrzem Polski Seniorów w 91-letniej historii tej dyscypliny
w naszym kraju.
Sukces tym cenniejszy, że w zawodach wzięli
udział wszyscy obecnie najlepsi zawodnicy
w Polsce.
Życzymy dalszych sukcesów w pomyślnie
rozwijającej się karierze sportowej młodego
mieszkańca naszej gminy!

WALKA O MISTRZOSTWO EUROPY
REKLAMA

Aleksandra „Sasha” Sidorenko 30 września w ICDS na Gali Boksu Zawodowego
„Budweld Boxing Night” będzie walczyła z zawodnicznką Isabelle Pare z Francji
o pas mistrzyni Europy w kategorii lekkiej
w boksie.
Sasha na co dzień trenuje i mieszka w Łomiankach, ma na swoim koncie wiele sukce-

sów, w tym 6 zwycięskich walk na zawodowych ringach.
Czy walkę wygra i czy będzie ona dla Sashy przełomowym momentem w karierze?
Można się przekonać na własne oczy. Bilety
do kupienia w klubie Sidorenko Boxing Łomianki w ICDS, ul. Staszica 2.
/ red.

www.facebook.com/sidorenko.boxing
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BIEGA SIĘ!
Wakacje i upalne lato już za nami, czas
powrócić do treningów. Większość biegaczy woli trenować w niższych temperaturach, gdy żar nie leje się z nieba
wyciskając z człowieka ostatnie poty.
W najbliższym czasie, wraz z coraz szybciej zapadającym zmierzchem, pojawia
się inny problem – słaba widoczność.
Warto więc na jesienne, wieczorne treningi zaopatrzyć się w porządne odblaski, by być dobrze widocznym na osiedlowych drogach.
A co nowego u naszych łomiankowskich biegaczy z ŁGB? 20 sierpnia odbył
się 7. Półmaraton PWZ im. Janusza
Kusocińskiego. Łomiankowska Grupa
Biegowa również miała w nim reprezentację. Było mokro. Z relacji biegaczy
wiemy, że już po kilku kilometrach chlupało w butach. W Nowym Dworze Maz.
zorganizowano bieg – Piąteczka dla
każdego. Na takich „sąsiedzkim” zawodach nie mogło zabraknąć ekipy z ŁGB.
W jednej z kategorii wiekowych biegów

REKLAMA
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dla dzieci na drugim miejscu podium
stanął Kacper – syn naszej łomiankowskiej biegaczki. Gratulujemy!
W pierwszy weekend września reprezentacja ŁGB wystartowała w 4. BMW
Półmaratonie Praskim. W tym roku
bieg miał formułę nocną. Czy to dzięki sprzyjającej bieganiu pogodzie, czy
może dopingowi kibiców, wśród biegaczy ŁGB padło kilka życiówek.
Przed ŁGB wiele treningów i wiele
startów. Już 9 września kilkoro biegaczy weźmie udział w biegach górskich
Festiwalu Biegowego w Krynicy.
A poza tym... wielkimi krokami zbliża
się III Sztafetowy Bieg w Łomiankach.
Szczegóły dotyczące biegu na stronie
internetowej www.bieg
wlomiankach.pl.
Wszystkie osoby biegające samotnie, a chcące
przyłączyć się do grupy, ŁGB zaprasza do
wspólnych treningów.
W grupie naprawdę bywa
wesoło i raźniej – łatwiej
się wzajemnie wspierać
i motywować. / am.

Terminy treningów i aktualności ŁGB:
www.biegwlomiankach.pl oraz FB / biegwlomiankach
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– 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.

REKLAMA

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info

REKLAMA

tel. 603 299 772
reklama@lomianki.info

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

KURCZAK Z ROŻNA

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam lub zamienię dom i budynki gospodarcze na działce 1,3 ha, 120 km od Warszawy,
tel. 602-415-346
PRACA
Szukam pracy w księgowości w Łomiankach
i okolicy – tel. 502-830-238
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumacze nia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
USŁUGI
HYDROIZOLACJE: antywodne, tarasów, balkonów,
fundamentów, gwarancja – tel. 517-673-324
Malowanie budynków i elewacji, renowacja,
gwarancja – tel. 789-262-387
Ocieplanie budynków, gwarancja
– tel. 789-262-387
OCIEPLENIA - RENOWACJE - MYCIE - MALOWANIE ELEWACJI - REMONTY – tel. 513-123-894
WODA-STOP – hydroizolacje, izolacja, iniekcje,
żywice – gwarancja pisemna – tel. 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek – tel. 509-972-412
HYDRAULIK z Łomianek. Gazowe-hydrauliczne
od A do Z. Tel. 502-625-400
HYDRAULIKA, GLAZURA, domy, kotłownie,
tel. 501 761 503, 22 751 14 99
HYDROIZOLACJE, tarasy, balkony, piwnice. ŻYWICE
DEKORACYJNE. Gwarancja! Tel. 789-262-387
Remonty ogólnobudowlane, cyklinowanie, układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów.
Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
INNE
Sprzedam samochód TRABANT POLO na
chodzie. Stan dobry. Tel. 22 751-11-28

REKLAMA

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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TRZECI SZTAFETOWY

BIEG W ŁOMIANKACH
SZTAFETA DWUOSOBOWA

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
+MINI BIEG PRZEŁAJOWY DLA DZIECI

SUPER ATMOSFERA
OGNISKO
CIEKAWE NAGRODY
SPRAWDŹ SIĘ!

na urokliwych, jesiennych ścieżkach
Kampinoskiego Parku Narodowego
ORGANIZATOR:

SPONSOR GŁÓWNY:

ZAPISY i INFORMACJE:
www.biegwlomiankach.pl
Łomiankowska Grupa Biegowa
ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772
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%

