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NAKŁAD: 7000 egz.
CZAS
APOKALIPSY?
Jeśli
odwoływać się
do tytułów filmowych, to pewnie
bardziej adekwatny od „Czasu
Apokalipsy” byłby tytuł „Sami swoi”.
str. 5

MIESZKAŃCY
ŁOMIANEK
Od kilku lat narasta frustracja
z powodu muru dzielącego Urząd
Miasta Łomianki od jego mieszkańców.
str. 7

PLECIEMY
NIE TYLKO
BZDURY

MAŁŻONKA PREZYDENTA RP

Mama, babcia
i prababcia robiły wszystko na
drutach, szydełku i ręcznie, więc
dzierganie i plecenie właściwie
wyssałyśmy z mlekiem matki...

REKLAMA

AGATA KORNHAUSER-DUDA
NA UROCZYSTOŚCI NADANIA SZTANDARU SP3 W ŁOMIANKACH
str. 8

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.
Swoją twórczością postanowiły się podzielić z mieszkańcami Łomianek zarówo osoby bardzo młode, jak i seniorzy. Najmłodsza artystka ma niespełna 15 lat, najstarsza ponad 90. W drugiej edycji wystawy udział wzięli: Aleksandra Terko-Bieńko, Ewa Pustoła, Beata Wierzbicka-Kopytko, Maria Etienne, Ewa Krajewska, Jan Herburt-Heybowicz, Jerzy Woropiński,
Joanna Serkis-Pasadyn, Katarzyna Kućkowska, Lech Michałowski, Magdalena Pichalska,
Marina Bykonya, Maja Czepulis, Marianna Romańska, Tomasz Sienicki, Urszula Ciołek.
Prace łomiankowskich twórców można było zobaczyć m.in. podczas DNI DĄBROWY
oraz w GALERII ŁOMIANKI przy ulicy Brukowej, podczas BAZARU ZABAWEK UŻYWANYCH.
Aktualnie wystawa jest prezentowana przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Wiślanej, dzięki uprzejmości Sióstr Salezjanek ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki. Serdecznie zapraszamy do oglądania!

W związku z dużym zainteresowaniem
lokalnych artystów naszą inicjatywą
jako Stowarzyszenie PRACOWNIA ŁOMIANKI,
przy wsparciu Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
planujemy zorganizować
trzecią edycję wystawy ARTystyczne ŁOMIANKI.
Zapraszamy do zgłaszania się wszystkich zainteresowanych
drogą telefoniczną tel. 603 299 772
lub mailową: kontakt@pracownialomianki.org
LICZBA PLANSZ OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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.

Więcej informacji: www.facebook.com/Pracownia.Lomianki

Myślisz o tym, by zacząć biegać ,
chcesz doskonalić technikę biegową ,
pragniesz zadbać o własne zdrowie i dobre samopoczucie?
Zapraszamy w KAŻDY CZWARTEK, godz. 20.00
na DARMOWE TRENINGI na bieżni przy ICDS
Zapewniamy fachową opiekę i pomoc trenerską,
dobre towarzystwo, zmęczenie i endorfiny...
ORGANIZATOR: Stowarzyszenie ŁOMIANKOWSKA GRUPA BIEGOWA

www.LomiankowskaGrupaBiegowa.pl

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Łomianki

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

DODAJ WYDARZENIE do www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO

MIESIĘCZNIK
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KOLEJNY RAZ REKORDOWO
Na początku marca Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowała 26 Finał.
Ostatecznie sztab 2577 z Łomianek zadeklarował kwotę 103 601.30 PLN
26 finał WOŚP za nami. Rekordowy
w kraju i rekordowy w Łomiankach.
W tym roku data finału pokrywała
się z datą rozpoczęcia ferii zimowych w województwie mazowieckim. To z kolei spowodowało, że
część wolontariuszy wyjechała z naszej ukochanej miejscowości.
Mimo braków kadrowych, zaangażowanie pozostałych wolontariuszy
spowodowało, że wynik zeszłoroczny
(pierwszy raz w historii przekroczone
100 000 złotych) został nieznacznie
poprawiony.
Ostatecznie sztab 2577 zadeklarował
kwotę 103 601.30 PLN (słownie sto

trzy tysiące sześćset jeden złotych
i trzydzieści groszy).
W tym roku nasze wośpowe derby,
czyli rywalizację imprez wygrało Centrum Kultury, które zebrało 4323,40
PLN, restauracja Lemon Tree zebrała
w tym roku 3717,30. Kolejny lokal,
czyli pizzeria Mięta z Izabelina (działająca z naszym sztabem) zebrała
3239,70 (gratulujemy zdrowej rywalizacji).
Wśród indywidualnych wolontariuszy
wymienimy czołówkę: Jakub Skorek
3384,80; Dariusz Knopp 2829,40; Diana Turska 2815,00; Julia Chrzanowska
2646,50; Dominika Pawlak 2233,40;

Paweł Chrzanowski 2079,80. Paulina
Ceglarska zebrała 1959,50 (prawie
dwa tysiące).
Wiele osób przekroczyło 1000, wiele
pobiło swoje rekordy życiowe.
Dziękujemy Galerii Łomianki za
zgodę na kwestowanie na jej terenie,
firmie Byś za ufundowanie koszulek
okolicznościowych dla Wolontariuszy,
a portalowi i gazecie ŁOMIANKI INFO
za patronat medialny.
Sztab 2577 podczas 26 finału działał przy Ochotniczej Straży w Łomiankach.
Wielkie dzięki.
Szef sztabu Michał Naftyński.

Więcej zdjęć na: www.facebook.com/WospLomianki ..............................................

Ręka 3D z Łomianek

Tola, Marika, Staś nie mają części ręki, tacy się urodzili. Adam jest już dorosły, stracił swoją rękę
w wypadku gdy wpadł pod pociąg. Wszystkich łączy to, że noszą wydrukowane „protezy”.
Natalka chętnie zakłada swoją Rękę
3D. Lubi się nią chwalić przed kolegami. Zazdroszczą jej tego futurystycznego wyglądu. Gdy idzie ulicą
przechodnie oglądają się za nią. Nie
przeszkadza jej to. Dzięki Ręce 3D
może złapać piłkę, podnieść i przytulić swojego ulubionego misia albo
narysować prosty kształt.
Natalka jest beneficjentką programu
Pomocna Dłoń 3D, prowadzonego
przez Fundację Otwarte Ramiona
z Dziekanowa Leśnego. Polega on
na wykorzystaniu techniki druku 3d
do produkcji „protez” ręki. Beneficjentką projektu jest też mieszkanka
naszej gminy, Joanna, której używanie urządzenia pomaga w codziennych czynnościach.

Każdego roku rodzi się około setka
dzieci z wadami wrodzonymi dłoni
i przedramienia. Dzieci te rozwijają
się bez świadomości symetrii swojego ciała. Protezy kosmetyczne są niefunkcjonalne a ceny nowoczesnych,
bionicznych przekraczają możliwości
finansowe przeciętnego człowieka.
Dlatego, Fundacja Otwarte Ramiona, rozpoczęła pracę nad programem druku „protez”. Fundacja korzysta z ogólnodostępnego projektu,
udostępnionego przez fundację
Enabling the Future – międzynarodowej sieci wolontariuszy-pasjonatów, projektantów 3D.
W projekcie uczestniczy lokalna drukarnia 3D (3Dream) oraz firma skanująca Skanedo.

Warunkiem wykorzystania darmowego projektu „protezy” Enabling
the Future jest bezpłatne przekazanie wydrukowanej Ręki 3D osobie
potrzebującej.
Do tej pory środki na pokrycie kosztów druku pochodziły z dotacji Fundacji PZU. Dzięki temu niemal 30
osób dostało wymarzoną „protezę”.
W tym roku Fundacja Otwarte
Ramiona musi radzić sobie sama
a chętni zgłaszają się przez cały czas.
Dlatego warto pomóc i przekazać 1% podatku na rzecz lokalnej
fundacji, która wykorzystując najnowsze technologie, w sposób nieszablonowy pomaga osobom niepełnosprawnym.

www.otwarteramiona.pl | KRS: 0000142952 | Nr konta: 90 8009 0007 0017 3342 2001 0001
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KTO PPPPP...RZESADZIŁ?
Kiedy jakiś czas temu na jednym z warszawskim portali ukazał się
artykuł pokazujący las znaków drogowych informujących o miejscach
parkingowych, wiceburmistrz Piotr Rusiecki w komentarzach pod
postami na FB odsyłał do Zarządu Dróg Powiatowych.
My to zrobiliśmy. Co ma do powiedzenia ZDP? O tym za chwilę.
Zaczynamy od maili jakie wpłynęły do nas w te sprawie.
– Kosmos! Rzadko zapuszczam się
w te strony Łomianek. Z Dziekanowa
do pracy czy galerii handlowej mam
wygodniej jechać Kolejową. Ostatnio
jednak oniemiałem! Warszawska za Wiślaną wyremontowana i owszem, ale...
Oznakowanie poziome już wyblakło?
Może sól je zniszczyła? Tak czy inaczej
jak na nowe jest bardzo słabo widoczne. To jednak pój biedy. Chciałem załatwić sprawę na ul. Majowej, więc jak
wiadomo trzeba skręcić z Warszawskiej
w prawo. I tu zaczął się problem. Żeby
odnaleźć tę ulicę pomiędzy znakami
parking, koniec parkingu, musiałem
zwolnić naprawdę konkretnie. To z kolei
zatamowało ruch za mną i wzbudziło
zrozumiałą irytację innych kierowców.
Kto to wymyślił?! – pisze Konrad.
Kolejny mail jest w podobnym tonie.
– Co za idiotyzm! Jestem zarówno
kierowcą jak i bardzo często pieszą.

Przejście na pasach po Warszawskiej
bywa trudne, bo nie zawsze kierowcy ustępują pierwszeństwa, ale takie
sytuacje zdarzają się wszędzie. U nas
jednak teraz jest wyjątkowo ciekawie.
Z perspektywy pieszej: kierowcy hamują w ostatniej chwili, albo wcale!
Jako kierowca doskonale wiem jednak, że po pierwsze pasy na jezdni są
mało wyraźne, po drugie – znak informujący o przejściu jest totalnie niewidoczny! Jak kierowca ma go wychwycić z gąszczu tych parkingowych?
Wszystkie są niebieskie i oczopląsu
chwilami można dostać! – skarży się
Anna.
Podobnych opinii, mniej lub bardziej krytycznych jest dużo więcej,
ale do rzeczy: Ktoś w końcu ten znakowy bałagan, który z pewnością
teoretycznie ma uporządkować sytuację przecież wymyślił, zatwierdził

i wykonał. Co na to wszystko Zarząd
Dróg Powiatowych z Ożarowa?
„Projekt stałej organizacji ruchu
został zatwierdzony zgodnie z przepisami. Lokalizacja miejsc parkingowych pod kątem 60 stopni wzdłuż ul.
Warszawskiej wymaga odpowiedniego oznakowania pionowego w celu
wskazania sposobu parkowania pojazdu. W miejscach gdzie brak jest wyznaczonych parkingów obowiązuje
zakaz zatrzymywania i postoju. Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa
ruchu dla wszystkich uczestników
ruchu niezbędna jest realizacja oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury (...) Z uwagi
na konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi wszystkich obiektów
zlokalizowanych przy ul. warszawskiej

projekt został rozpatrzony zgodnie
z opinią Burmistrza Łomianek..
Roboty związane z przebudowa
drogi nie zostały zakończone i zarządca drogi nie wykonał właściwego wprowadzenia stałej organizacji
ruchu (...) Rozpatrywanie zmian
w organizacji ruchu odbywa się na
wniosek zarządcy drogi ul. warszawskiej tj. Burmistrza Łomianek, który
odpowiada za prawidłowe wykonanie i utrzymanie drogi zgodnie
z ustawą (...).
W sprawie uwag co do prawidłowości i zgodności realizacji projektu
stałej organizacji ruchu zarządzający
ruchem wystosował stosowne pisma
do Burmistrza Łomianek.”
Kurtyna.
NN

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZTANDARU
27 marca odbyła się wyjątkowa uroczystość – nadano sztandar Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach. Gościem specjalnym była małżonka Prezydenta RP Agata
Kornhauser-Duda.
W uroczystości, w której poza najważniejszymi osobami – uczniami, nauczycielami Szkoły
– udział wzięli samorządowcy i rodzice, najbardziej ujmująca była spontaniczność i serce
włożone w program artystyczny w wykonaniu młodzieży. Muzyka, taniec, teatr wywoływały uśmiech i nieskrępowane oklaski. Swoje uznanie dla młodych artystów wyraziła też
Agata Kornhauser-Duda.
W części oficjalnej sztandar został poświęcony przez proboszcza Jacka Siekierskiego,
a burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski przekazał go na ręce dyrektora szkoły Macieja
Kruszewskiego. Następnie sztandar został przekazany uczniom SP3 w Łomiankach.
„Dzisiaj Szkoła otrzymała sztandar. Jest to symbol wartości, które będą w przyszłości i są teraz
fundamentem pracy naszej Szkoły" – mówił dyrektor Maciej Kruszewski. Dyrektor szkoły
też z nieukrywaną radością podkreślał, że szkoła to nie mury, to dzieci, młodzież, to kadra
pedagogiczna i rodzice...
Pani Prezydentowa podziękowała za zaproszenie – „Jest mi niezmiernie miło, że mogę brać
udział w uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru. Jako nauczycielka doskonale znam
to uczucie dumy i wzruszenia, które towarzyszy momentowi wprowadzania i wyprowadzania sztandaru. Od dzisiaj podobne emocje będą towarzyszyć Wam drodzy uczniowie i całej
kadrze pedagogicznej. Sztandar jest znakiem łączącym wszystkich uczniów. I tych obecnych,
tych, którzy szkołę ukończą i tych , którzy dopiero przekroczą jej progi".
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„CZAS APOKALIPSY”?

HA

Od stycznia stowarzyszenie „Łomianki Razem” (wspierane przez władze Łomianek) organizuje comiesięczną blokadę ul. Kolejowej. Hasłem jest wymuszenie przyspieszenia budowy trasy
S7. Licząc, że akcja spowoduje paraliż drogowy w północnej części Warszawy, przedsięwzięciu
nadano filmowy kryptonim „Czas Apokalipsy”. Zdecydowanie na wyrost.

ZUPY NIE ZABRAKŁO.
W styczniu i lutym odzew mieszkańców
na wezwania do przechodzenia w proteście
przez ul. Kolejową był skromny. Zupy, którą
częstowano pikietujących, nie zabrakło. Przyszli głównie tzw. krewni i znajomi działaczy
„Łomianek Razem”, kilku związanych z tą organizacją radnych, przedstawiciele Urzędu
Miasta. W sumie kilkadziesiąt osób. Jeśli odwoływać się do tytułów filmowych, to pewnie
bardziej adekwatny od „Czasu Apokalipsy”
byłby tytuł „Sami swoi”. Policja „podkręciła”
trochę cykl świateł (wydłużając zielone dla
samochodów), więc paraliżu drogowego nie
było, chociaż na pewno ruch odbywał się nieco wolniej.
Dlaczego mieszkańcy nie odpowiedzieli na
apel stowarzyszenia „Łomianki Razem”, mimo
że przecież sprawa korków na ul. Kolejowej
jest jedną z najpoważniejszych bolączek,
dotykających większość mieszkańców Łomianek? Po pierwsze wiara, że pikieta z żądaniem budowy trasy S7 może doprowadzić do
zmniejszenia korków, nie jest zbyt silna. Na
naszych lokalnych portalach społecznościowych przeważają opinie, że jedynym efektem
pikiet jest utrudnienie życia mieszkańcom Łomianek i okolic. Budowa trasy S7 to zbyt odległa, wieloletnia perspektywa.
RAZEM, ALE TYLKO NA WYBORY.
Drugim istotnym powodem braku apokalipsy podczas zapowiadanego „Czasu Apokalipsy” wydaje się być ocena wiarygodności
organizatora protestu. Stowarzyszenie „Ło-

NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA
Przebudowa ul. Warszawskiej, która miała się skończyć kilka miesięcy temu, w zeszłym roku, nadal trwa
i pewnie jeszcze trochę potrwa. Obecnie naprawiana jest, uszkodzona przy okazji przebudowy, ścieżka
rowerowa, która została wybudowana rok wcześniej.
Mają być też poprawiane m.in. chodniki i zejścia
z nowo wybudowanych miejsc parkingowych.
Wiceburmistrz Piotr Rusiecki twierdzi, że remont
Warszawskiej został już „odebrany”, a obecne prace to
prace dodatkowe. Kiedy się skończą? Czas pokaże...

mianki Razem” powstało przed poprzednimi
wyborami samorządowymi – początkowo
pod hasłem wygrania wyborów do Rady Miejskiej w celu zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych na terenie gminy Łomianki. Później
– widząc niewielkie społeczne zainteresowanie sprawami odrolnienia gruntów – działacze
organizacji postanowili podnieść w kampanii
inny, ważny dla mieszkańców, problem. Wybrano sprawę przyspieszenia budowy trasy
S7. Po niewątpliwym sukcesie w wyborach
do Rady Miejskiej w r. 2014 zapał „Łomianek
Razem” szybko osłabł (przynajmniej w kwestiach drogowych), a niebawem całkiem zamarł. Przejawem tego jest np. fakt, że przez
ponad 2 lata (!) – od lipca 2015 r. do października 2017 r. – na kipiącej aktywnością w czasie kampanii wyborczej stronie „Łomianek Razem” na Facebooku nie został opublikowany
ani jeden post. W tym czasie Stowarzyszenie
nie miało mieszkańcom nic do powiedzenia.
Trudno się dziwić, że obecne odrodzenie się
zainteresowania Stowarzyszenia problemami
komunikacyjnymi Łomianek jest traktowane
jako próba powtórki instrumentalnego, wyborczego, wykorzystania ważnego problemu
mieszkańców. To z pewnością odbija się na
frekwencji podczas pikiet.
ONI TĘDY NIE JEŻDŻĄ.
Widząc nieadekwatność i niewielką skuteczność kryptonimu „Czas Apokalipsy” dla
styczniowej i lutowej pikiety, zdesperowani
organizatorzy protestu w marcu zdecydowali się na wprowadzenie elementu dema-
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gogii politycznej i wymyślili hasło „Oni tędy
nie jeżdżą”. Zilustrowali je znanym zdjęciem
członków poprzedniego rządu PiS na schodach Urzędu Rady Ministrów. Ma to zapewne
podniecić przeciwników PiS i sprowokować
ich do uaktywniania się na łomiankowskich
pikietach. Nie wiadomo, czy ten zabieg będzie skuteczny w kwestii comiesięcznych
spacerów po pasach. Natomiast może się nieoczekiwanie dla organizatorów akcji okazać,
że zbyt sugestywne pokazywanie rządu PiS,
jako hamulcowego dla poprawy jakości życia mieszkańców Łomianek, nie przysłuży się
dobrze wynikom wyborów samorządowców
spod szyldu „Łomianek Razem”. Przecież to
w tym gronie można znaleźć osoby odwołujące się do ideologii obecnie rządzącej partii.
Widać też wyraźnie mniejsze zaangażowanie
władz Łomianek w popieranie protestu pod
takim politycznym szyldem. Manipulowanie
ma swoje granice.
Niska frekwencja na marcowej pikiecie –
około 20 osób – będzie chyba ważna dla powodzenia planu stowarzyszenia „Łomianki
Razem”, liczącego, że dzięki wykorzystaniu aktywności mieszkańców (niezadowolonych ze
stania w korkach) będzie miało zapewnioną
pozytywną kampanię wizerunkową do czasu
wyborów, a potem sukces wyborczy. Okazuje
się, że nie jest to takie pewne.
Juliusz Wasilewski

FAKTY (BEZ DEMAGOGII) NA TEMAT S7
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie: W terminie od 27.09.2017 do 26.10.2017 został
przeprowadzony udział społeczeństwa – w tym czasie każdy zainteresowany mógł złożyć uwagi i wnioski w sprawie planowanej inwestycji. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynęło kilka tysięcy uwag
i wniosków, które są obecnie analizowane (w decyzji środowiskowej musi się znaleźć odniesienie do każdej uwagi
i każdego wniosku zgłoszonego w ramach udziału społeczeństwa). Duża liczba uwag i wniosków powoduje przedłużenie procedury, gdyż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie jest zobligowany do odniesienia
się w decyzji środowiskowej do wszystkich złożonych w ramach udziału społeczeństwa. W przypadku kilku tysięcy
uwag ten etap postępowania zostaje znacząco wydłużony. [...]
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: W zależności od uzyskania finansowania wstępnie zakłada się, że przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i Buduj” w latach 2021-2024. Ze
względów niezależnych od GDDKiA wskazane terminy mogą ulec zmianie. Inwestycja znajduje się na liście zadań
inwestycyjnych, które mogą wejść w fazę realizacji w wyniku uzyskanych oszczędności powstałych wskutek rozliczenia zadań oddanych do ruchu. Kierowania do realizacji tych zadań będzie dokonywał minister właściwy do
spraw transportu. [...]
Ministerstwo Infrastruktury: Dla rozpoczęcia realizacji S7 Czosnów - Warszawa istotne jest uzyskanie ostatecznej
decyzji środowiskowej. Planowana do wydania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzja nie kończy
całej procedury z uwagi na możliwość odwołań. W niektórych przypadkach postępowania odwoławcze kończą się
uchyleniem decyzji środowiskowych i koniecznością ponownego rozpoczęcia procedury, jak to już miało miejsce
w przypadku tego odcinaka S7. Zatem niezwykle istotne jest, aby ten proces przeprowadzić w sposób właściwy.
Z uzyskanych przez Mnisterstwo Infrastruktury informacji wynika, że wydanie decyzji środowiskowej może nastąpić
do końca maja 2018 r. Biorąc pod uwagę możliwy harmonogram realizacji, Ministerstwo Inrastruktry będzie dążyło
do rozpoczęcia realizacji tego zadania na początku przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. [...]

WIĘCEJ NA WWW.LOMIANKI.INFO W ZAKŁADCE "S7"
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POWOŁALI STOWARZYSZENIE
Na początku marca w Łomiankach pojawiła się nazwa „MIESZKAŃCY ŁOMIANEK”.
Internet zawrzał. Co ciekawe, większość internautów pozytywnie przyjęła same idee,
jak i sposób ich komunikowania przez Stowarzyszenie. Czy ten wstępny entuzjazm
i sygnały sympatii oznaczają nadzieję na zmiany w naszym mieście?
O to, kim są „Mieszkańcy Łomianek” i jakie mają plany, zapytaliśmy współzałożycielkę
Stowarzyszenia, radną Rady Miejskiej – Małgorzatę Żebrowską-Piotrak.
LOMIANKI.INFO: Kim są „Mieszkańcy Łomianek”.
Jakie są cele stowarzyszenia, dlaczego powstało?
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: „Mieszkańcy Łomianek” to ludzie działający na rzecz społeczności
łomiankowskiej. Rozproszenie wysiłków, działanie
w pojedynkę nie było jednak skuteczne, dlatego
postanowiliśmy się zjednoczyć. Chcemy, by nasz
głos się liczył, by nie ignorowano potrzeb jednostek. Od kilku lat narasta frustracja z powodu muru
dzielącego Urząd Miasta Łomianki od jego mieszkańców, niedostępności urzędników oraz kontrowersyjnych decyzji burmistrza. Arogancja, buta
i pogarda władzy dały się we znaki wielu z nas. Dlatego zaczęliśmy mówić jednym, silnym głosem.
LOMIANKI.INFO: Czy inicjatywa ma coś wspólnego ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi? Wystawicie swoich kandydatów?
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Inicjatywa to
potrzeba chwili. Tworzą ją mieszkańcy Łomianek.
Ukierunkowana jest na działanie długofalowe,
wieloletnie. Aby mieć realny wpływ na to, co się
dzieje wokół, należy działać na różnych poziomach. Zarówno oddolnie, jak i tam, gdzie są podejmowane decyzje o charakterze strategicznym,
dotyczące rozwoju gminy. W tej sytuacji jest oczywiste, że stowarzyszenie „Mieszkańcy Łomianek”
weźmie udział w najbliższych wyborach samorządowych.

LOMIANKI.INFO: „Mieszkańcy Łomianek łączą,
nie dzielą.” „Mieszkańcy Łomianek, cieszą się
z rozwoju”, „Zapraszamy do współpracy”... to dość
dziwne hasła, jak na łomiankowskie realia. Do tej
pory efekty wyborcze przynosiła kampania negatywna. Wszyscy dobrze pamiętamy poziom „czerwonej gazety”, której twórcy przegrywają teraz
sprawy sądowe.
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Tak, to może
uchodzić za novum w naszych lokalnych realiach.
Zauważyliśmy, że to, co zniechęca społeczników
do działania w Łomiankach, to właśnie lokalne
„dziel i rządź”, to skłócanie jednych z drugimi. To
również obrzydliwie brudna kampania wyborcza.
Wielu pewnie powie: „Tak przecież jest wszędzie”.
To prawda. Ale czy u nas musi tak być? W Łomiankach, moim zdaniem, mieszka wiele fantastycznych ludzi – i tych, którzy na tych terenach są
„od zawsze”, i tych, co zamieszkali tu całkiem niedawno. Właśnie rozmowy z nimi utwierdziły nas
w przekonaniu, że już dość, że już wystarczy tej
nagonki, tego brudu, że chcemy inaczej – właśnie
łączyć, a nie dzielić, że potrzebne są merytoryczne spotkania i taka praca, by służyła większości.
I mamy odwagę mówić o tym głośno. Że warto
wprowadzać nowe, otwierające na współpracę
standardy i do sąsiedztwa, i do urzędu. Na tym będzie bazowała nasz kampania. Czy inni też w taki
sposób podejdą do tematu? Mam nadzieję, że tak.

LOMIANKI.INFO: Stowarzyszenie działa jawnie.
Nie skrywacie swoich intencji. Na stronie internetowej pod każdym artykułem widnieje nazwisko.
Jesteście transparentni. Nie obawiacie się ataków
personalnych?
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Oczywiście, że
działamy otwarcie. Naszą zaletą jest właśnie autentyczność. Szczycimy się tym. Mówimy wprost,
co nas boli, co chcemy zmienić. Wkrótce sprecyzujemy, jak to zrobimy. Właśnie ta nasza jawność,
pisanie pod własnym nazwiskiem, bezpośredni
kontakt z realiami łomiankowskiej codzienności
przysporzył nam tak wielu sympatyków. Świadomi
jesteśmy, że obecne władze gminy niszczą swoich
przeciwników. Jesteśmy gotowi stawić im czoła.
LOMIANKI.INFO: Co Mieszkańcy Łomianek chcieliby przekazać czytelnikom LOMIANKI.INFO?
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Napoleon Hill
powiedział: „Wygrywają jedynie ci, co mają jasno
określone cele i nieodparte pragnienia, by je osiągnąć”. Mieszkańcy Łomianek mają i cele, i pragnienia. Mają ponadto odwagę i ogromną determinację, by działać.
Zapraszam na stronę internetową – www.mieszkancyłomianek.pl, gdzie na bieżąco pojawiają się
informacje o naszych inicjatywach, pomysłach na
przyszłość oraz o sprawach, które dotyczą każdego mieszkańca Łomianek.

Z ROZWIĄZANYM JĘZYKIEM

100 KILOMETRÓW OD ŁOMIANEK

Co nas nie zabije to nas wzmocni. Przeżyliśmy dwie niedziele bez
handlu, ostatnie filmy Patryka
Vegi a nawet plotki o tym, że The
Grand Tour ma zniknąć po trzeciej
serii. Wydaje się więc, że jesteśmy
nieśmiertelni, no a przynajmniej
odporni do tego stopnia, że nawet
urzędy nam nie straszne. Ja tak
pomyślałem. Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o swoich
planach.
Miałem ostatnio kilka papierkowych spraw do załatwienia, w tym
wizyty w takich urzędach, o których
istnieniu do tej pory nie miałem pojęcia. Na swoją obronę dodam, że
jestem w Łomiankach nowy, mieszkam tu dopiero kilka lat i mam szereg naiwnych przyzwyczajeń, jak
na przykład wiara że właściwe dla
danego miasta urzędy powinny się
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w tym mieście znajdować. Lub przynajmniej gdzieś niedaleko.
A teraz, kochany czytelniku, odpal
mapy Google i wstukaj: Łomianki,
Błonie, Ożarów Mazowiecki i Grodzisk Mazowiecki. W tych miastach
mamy porozrzucane swoje urzędy,
konia z rzędem temu, kto się w tym
potrafi połapać. Oczywiście taki rozstrzał rodzi kilka dodatkowych pytań:
– Czy nie dało się tego bardziej skoncentrować?
– Z jaką sprawą gdzie jechać?
– Czemu wilk tak wyje w księżycową
noc?
– Kto wpadł na pomysł, że Grodzisk
Mazowiecki jest niedaleko???
Około 45 kilometrów w jedną
stronę. Doliczając standardowe błądzenie w poszukiwaniu miejsca do
parkowania i McDonalda w drodze
powrotnej dorabiamy sobie stów-

kę do przebiegu. Ja wiem, że jazda
samochodem to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w życiu, ale bez
przesady. Obowiązkowa wizyta na
stacji benzynowej też nam trochę tej
frajdy odbiera.
Przynajmniej stojąc w korkach
możemy podziwiać krajobraz, „Siódemka” albo S8 są przecież takie
piękne. To znaczy jeśli zamkniemy
oczy i wyobrazimy sobie, że jesteśmy
gdzieś indziej. Ja wyobraziłem sobie,
że jadę do Rzeszowa – też szmat drogi, ale na miejscu mają przynajmniej
przekozacki Irish Pub.
Zostawmy jednak Podkarpacie
i wróćmy do siebie. Jest sobie Powiat
warszawski zachodni, w którego skład
wchodzi bodaj 7 miejscowości. Ale
ten powiat ma swoją stolicę i jest ona
w Ożarowie!!! Jak bardzo im się tam
nudzi, że grają w kapsle na mapie?

Przypomina mi się scena z filmu
„Poszukiwany – Poszukiwana” Barei:
– Panie dyrektorze, ale tu jest jezioro!
– To jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni
Hej, wymyśliłem taką zabawę –
wiem, to szalone, ale spróbujmy,
tylko zobaczymy jakby to było, znaleźć w jednym mieście jakiś bardzo
duży budynek i zebrać tam wszystkie urzędy na kupie? To dopiero byłby chaos – wydział komunikacji na
pierwszym piętrze, urząd pracy na
drugim, a orzecznictwo o niepełnosprawności na parterze.
Borze liściasty, jeszcze ktoś by
załatwił wszystkie sprawy w jeden
dzień!
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.

REKLAMA

im. Karola Wojtyły w Łomiankach
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PUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DZIEŃ OTWARTY
11 kwietnia 2018 (środa), godz. 18.00
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

od 1 klasy: język angielski lub język polski *
od 2 klasy: biologia lub historia *

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE (od 2 klasy):
obowiązkowe: historia i społ. lub przyroda *
dodatkowe, autorskie programy szkoły:
praktyczne zastosowania informatyki
lub
przygotowanie do studiów w AWF *
* w zależności od liczby chętnych

UWAGA! Nasze liceum nie uczestniczy w rekrutacji elektronicznej.
Wypełniony wniosek składa się w sekretariacie szkoły
Łomianki, ul. Staszica 2 www.plokarol.edu.pl tel. 22 751 60 84

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

> MŁODZI – ZDOLNI

UCZYĆ SIĘ W NEW YORKU...
GABRYSIA SOBOCIŃSKA jest mieszkanką Łomianek Dolnych. Ma
9 lat i uczęszcza do 4 klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach.
Jej pasją jest taniec disco. Swoją przygodę z tańcem zaczęła 5 lat
temu – mając zaledwie 4 lata – w łomiankowskim Centrum Kultury,
gdzie stawiała pierwsze taneczne kroki pod okiem instruktorów.
Obecnie należy do zespołu Tarcho Team Kids w Egurrola Dance Studio
i właśnie rozpoczyna swój sezon turniejowy po Polsce.
Inną pasją Gabrysi jest akrobatyka i gimnastyka. Jest też wielką fanką Grzegorza Hyżego. W przyszłości chciałaby zostać sławną tancerką
i występować w programach telewizyjnych z zespołem Volt. Marzy też
o nauce tańca i ukończeniu Broadway Dance Center w Nowym Jorku.

foto: Egurrola Dance Studio
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PLECIEMY NIE TYLKO BZDURY
Z przyjemnością piszemy Wam o ciekawych inicjatywach lub
pomysłach mieszkańców Łomianek. Tym razem prezentujemy
sylwetki dwóch sióstr, które postanowiły ożywić swój dom projektując
i tworząc kosze, makramy i kwietniki z włóczki, sznurka, a nawet
koce z wełny. Jeśli kochacie lub chcecie poznać styl Boho, warto
porozmawiać z dziewczynami z RękomadzieŁanie.
Czym się dokładnie zajmujecie?
Pleciemy nie tylko bzdury. Od makramowych dekoracji ściennych, przez koszyki, torebki, organizery koce, a tak naprawdę wszystko co da się zrobić
na szydełku lub ręcznie z materiałów, sznurków
i włóczek.
Skąd pomysł na dzierganie?
Właściwie nic oryginalnego, z pokolenia na pokolenia nasza mama, babcia i prababcia robiły wszystko na drutach, szydełku i ręcznie, więc dzierganie
i plecenie właściwie wyssałyśmy z mlekiem matki.

Z którego projektu jesteście
szczególnie dumne?
Każdy projekt jest wyjątkowy, nie jesteśmy
w stanie ukończy projektu jeśli nie jest on zgodny z naszą wizja lub wymaganiami zamawiającego. Często prowadzi to do sytuacji w której produkt jest tworzony od początku nawet kilka razy
i w każdy wkładamy mnóstwo pracy i serca.
Zamierzacie robić nowe rzeczy, co to będzie?
Oczywiście, w myśl zasady że tylko Nasza wyobraźnia Nas ogranicza, cały czas wybiegamy myślami
i projektami w przyszłość.
Nie ukrywamy również że inspirujemy się pomysłami Naszych Klientów - dlatego też Nasze projekty
są bardzo spersonalizowane.
Zawsze szukamy złotego środka pomiędzy Naszą
wizja a oczekiwaniem Klienta.
Dlaczego Warto mieć w domu coś od RękomadzieŁanie?
W dobie masowej produkcji i wszechobecnych
klonów z sieciówek zrobienie czegoś własnoręcznie jest dla Nas nie tylko pomysłem na oryginalne
gadżety, ale sposobem na wyrażenie siebie oraz
promowaniem wartości które są nam bliskie.

Ile czasu zajmuje stworzenie makramy lub torebki?
To wszystko zależy od projektu, niektóre są bardziej pracochłonne i wymagające, a inne w przypływie weny i płynnego snu latorośli powstają
w kilka godzin.

Z jakich materiałów tworzycie swoje rzeczy?
Nasze produkty są robione z najprzeróżniejszych
materiałów. Tak naprawdę wszystkiego co akurat
znajduje się pod ręką, ale bliska jest nam idea recyklingu i upcyklingu. Na przykład koszyk można
zrobić nawet z reklamówki.

Więcej prac od RękomadzieŁanie
znajdziecie na stronie
www.facebook.com/rekomadzielanie

REKLAMA

KROK DO ZDROWIA I PIĘKNEJ SYLWETKI
Jako sportowiec już dawno obrałam zdrową ścieżkę życia. Zmieniłam nawyki żywieniowe i zaczęłam
sięgać po najlepszej jakości produkty, co w dużej mierze przyczyniło się do poprawy wyników sportowych i ogólnego stanu zdrowia.
Dzisiaj moją misją jest pomaganie
innym w zmienianiu tych nawyków.
Zależy mi, aby każdy świadomie zrozumiał jak ważny dla naszego zdrowia fizycznego, ale też psychicznego
jest zdrowy styl życia. W czasach,
kiedy ciągle się spieszymy, stresujemy, jesteśmy zasypywani wysoko
przetworzonymi produktami coraz
częściej chorujemy. Chcę pokazać, że
można żyć inaczej, zdrowiej, weselej.
Przy współpracy z ICDS Fitness Club
wpadłam na pomysł, aby zrobić warsztaty zdrowego stylu życia, które nazwałam „Oczyść organizm na wiosnę”.
„Oczyść organizm”to 9-cio dniowy program na bazie sprawdzonych przeze
mnie naturalnych produktów. W czasie
oczyszczania organizm usuwa nadmiar
toksyn, złogi jelitowe, redukuje cellulit
i sprawia, że czujemy się lekko i mamy
więcej energii. W czasie tych 9-ciu
dni spotykamy się kilka razy, rozmawiamy o odżywianiu, robimy wspólny trening i wspólnie wykonujemy pomiary
wagi i obwodów :)

Osoby, które będą miały chęć
na więcej, będą mogły skorzystać
z 15-dniowego programu utrwalającego zdrowe nawyki żywieniowe.
Obydwa programy zawierają jadłospisy, program suplementacji, przepisy na koktajle oraz rozpisane treningi.
Wszystko podstawione pod sam nos
po to, abyś mógł zmieniać swoje życie na lepsze :)
Cyklicznie w ICDS Fitness Club będą
odbywać się spotkania informacyjne
i starty poszczególnych programów.
Koszt 9-dniowego programu oczyszczającego to 510 zł (możliwość
otrzymania 15% zniżki na miejscu
– 433 zł). W cenie: pakiet wysokiej jakości naturalnych suplementów, 50%
zniżki na karnet na siłownię, porada
żywieniowa, wspólny trening.
Koszt 15-dniowego programu
utrwalającego nawyki to 643 zł
(możliwość otrzymania 15% zniżki
na miejscu – 547 zł) W cenie: pakiet
wysokiej jakości naturalnych suplementów, 50% zniżki na karnet na
kolejny miesiąc, porada żywieniowa,
wspólny trening.
Zrób krok w stronę swojego zdrowia i dołącz do mojego zespołu.
Zapraszam!
OKTAWIA NOWACKA
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NIERUCHOMOŚCI
Lokal usługowo-handlowy 25 m2 do wynajęcia. ul. Rolnicza 173. Tel. 505-617-622
PRACA
Samodzielną KRAWCOWĄ do poprawek
krawieckich, tel. 662-048-663
Szukam pracy jako opiekunka. Niepaląca, prawo jazdy. Tel. 512-919-652
NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumacze nia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
Język ANGIELSKI – lekcje indywidualne. Dzieci
i dorośli. Wszystkie poziomy. Tel. 537-184-145
USŁUGI
HYDRAULIK z Łomianek – instalacje gazowe,
woda, kanalizacja, serwis – 502-625-400
DOCIEPLENIA - MYCIE - MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna – tel. 513-123-894
HYDROIZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. ŻYWICE DEKORACYJNE (tarasowe, garażowe, itp.). Gwarancja! Tel. 789-262-387
REMONTY OGÓLNOBUDOWLANE, cyklinowanie,
układanie parkietów, schodów, poręczy, parapetów. Bezpyłowo, ekologicznie. Tel. 660-125-422
DACHOWE NAPRAWY, likwidacja przecieków,
izolacje antywodne, przeciwwilgociowe, również
podpłytkowe (gwarancja). Tel. 517-67-33-24
Usługi HYDRAULICZNE, remonty, instalacje
wod.-kan. – tel. 602-282-757
GŁADZIE - REMONTY - MALOWANIE - ŻYWICE
wewnętrzne posadzkowe – tel. 513-123-894
Bezpłatny wywóz złomu z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
Wykonamy najtrudniejsze IZOLACJE - HYDROIZOLACJE piwnic – tel. 513-123-894
HYDRAULIKA – instalacyjne-wodno-kanalizacyjne
– tel. 602-282-757
INNE
Kursy nurkowe i kursy pierwszej pomocy.
Michał Naftyński. tel. 535-353-412
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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
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552

Punkt przyjmowania ogłoszeń:
SALONIK FRYZJERSKI, ul. Warszawska 168
e-mail: ogloszenia@lomianki.info
DAM PRACĘ, SZUKAM PRACY, LEKARZE, ODDAM (max. 60 znaków/liter)

REKLAMA

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

tel. 603299772, e-mail: reklama@lomianki.info NAKŁAD: 7000 egz.

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%

tel. 603 299 772

reklama@lomianki.info
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ULOTKI, PLAKATY
WIZYTÓWKI, BROSZURY
DRUK CYFROWY
PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW
KUBKI I KOSZULKI
Z NADRUKIEM

WWW.PRACOWNIA.NET
TEL. 603 299 772

+ZAPYTAJ O DARMOWĄ REKLAMĘ NA PORTALU WWW.LOMIANKI.INFO
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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%

