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ŁOMIANKI DLA UKRAINY
Bieżąca sytuacja związana z napaścią Rosji na Ukrainę i trudna sytuacja ludności cywilnej, mieszkańców
ukraińskich miast i miasteczek, całkowicie przesłoniła wszystkie inne wydarzenia. Zdumienie i niedowierzanie,
jak mogło dojść do czegoś takiego w cywilizowanej Europie XXI wieku, towarzyszy chyba każdemu.

Trwa exodus ludności ukraińskiej z ogarniętego wojną kraju. Tysiące ludzi, głównie matek z dziećmi w różnym wieku, przekracza
codziennie granicę z Polską, wiele z nich trafia też do nas, do Łomianek. Nasza społeczność lokalna natychmiast zmobilizowała się
do niesienia pomocy potrzebującym – mieszkańcy przyjmują uchodźców pod swój dach, jeżdżą po osoby czekające na przejściach
granicznych, przekazują dary, żywność, odzież lub po prostu pieniądze. Ta sytuacja jednoczy nas we wspólnej sprawie, a każdy
pomaga jak może i potrafi, ofiarując chociażby własny czas. Tym ludziom, oprócz dachu nad głową i ciepłego posiłku, potrzebne
jest poczucie bezpieczeństwa. Musieli zmierzyć się z sytuacją dla nas niewyobrażalną, z olbrzymim stresem, który wciąż trwa, bo po
tamtej stronie granicy zostawili rodzinę, mężów, ojców, braci, zmobilizowanych, by bronić swojego kraju.
Co będzie dalej, jak rozwinie się sytuacja i jak długo potrwa to przymusowe uchodźctwo, czas pokaże. Jedyne co my możemy zrobić,
to nadal pomagać i wspierać, mając na uwadze, że nie wystarczy jednorazowy zryw – pomoc będzie potrzebna przez dłuższy czas.

Aleksandra Moraczewska

CENTRUM POMOCY I WSPARCIA JAK POMAGAĆ NAJLEPIEJ?
DLA UCHODŹCÓW
PRZY PARAFII ŚW. MAŁGORZATY W ŁOMIANKACH

W Parafii Św. Małgorzaty od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę,
prężnie działa Centrum Pomocy uchodźcom. Ksiądz Proboszcz Jacek
Siekierski już tego dnia gościł pierwszych potrzebujących schronienia na plebanii przy ulicy Warszawskiej.
Organizacja pomocy potoczyła się bardzo sprawnie i w ciągu kilkunastu
godzin powołał zaufany
zespół parafian, a w piątek
wieczorem zebranie organizacyjne ludzi dobrej woli,
gotowych do zaangażowania się w pomoc. Powstała
baza danych umożliwiająca koordynację przyjmowania uchodźców, a już w niedzielę uruchomiono pierwszy w Łomiankach
magazyn gotowy na przyjęcie darów od mieszkańców.
Aktualnie przy parafii, w podziemiach kościoła, nieustannie działa centrum
składania darów (wejście od Wiosennej). Z zawartości magazynu mogą
korzystać potrzebujący
uchodźcy za okazaniem
dokumentu przekroczenia granicy w ostatnich
dniach, lub po przyjściu
z opiekunem, u którego
mieszkają.
Dwadzieścia cztery godziny na dobę działa baza
transportowa z kierowcami
pozostającymi
w gotowości do wyjazdu po oczekujące rodziny. Wolontariusze zajmują się
też lokowaniem uchodźców – rejestracją i kierowaniem rodzin z granicy prosto do mieszkańców Łomianek chętnych przyjąć Ukraińców.
Centrum Pomocy prosi o wsparcie pieniężne na konto fundacji założonej specjalnie w celu wspierania bieżących potrzeb przyjmowanych
uchodźców.
Fundacja św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy z siedzibą w Łomiankach:
MBS Bank w Łomiankach, PLN 38 8009 0007 0017 5369 2001 0001
Wszystkie bieżące informacje można śledzić na profilu FB parafii.
Anita Łodzińska
fot. Parafia św. Małgorzaty w Łomiankach

Wojna na Ukrainie to bolesny szok. Już od czwartku 24 lutego płynie do Polski fala uchodźców. W ciągu pierwszych dni mieszkańcy Łomianek przyjęli do
swoich domów kilkaset osób. Są to głównie matki z dziećmi.
Dziś pomagamy ofiarom wojny, jak umiemy. Jednak po kilku dniach intensywnej pomocy doraźnej, musimy pomyśleć o tym, co będzie dalej. Bo pomoc będzie potrzebna na dłużej.

POMAGAJ MĄDRZE
 Myśl globalnie, działaj lokalnie. Bo wtedy Twoja pomoc najlepiej działa.
 Włączaj się materialnie lub finansowo w te akcje, które już są organizowane
w Łomiankach.
 Jeśli chcesz coś kupić, podarować, najpierw dowiedz się, co jest aktualnie
potrzebne.
 Dołącz do lokalnej grupy na FB / Łomianki dla Ukrainy
JEŚLI CHCESZ PRZYJĄĆ UCHODŹCÓW Z UKRAINY,
NIE KIERUJ SIĘ TYLKO PORYWEM SERCA
 Zastanów się, czy na pewno jesteś w stanie gościć uchodźców z Ukrainy
przez dłuższy czas, na przykład 2 miesiące.
 Przedyskutuj to z najbliższymi, czy oni też się na to zgadzają.
JEŚLI JUŻ GOŚCISZ U SIEBIE UCHODŹCÓW – MIERZ SIŁY NA ZAMIARY
 Zgłoś jak najszybciej, ile jest u Ciebie osób i w jakim wieku. Dzięki
temu władze Łomianek i lokalne organizacje będą mogły zaplanować odpowiednią pomoc.
GDZIE MOŻNA ZGŁASZAĆ RODZINY UKRAIŃSKIE:
Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Szpitalna 7), tel. 22 751 90 57
Centrum Pomocy Ukrainie przy parafii św. Małgorzaty (wejście od ul. Wiosennej):
tel. +48 889 199 263
 Przekazuj Ukraińcom informacje o możliwych formach pomocy w naszej
gminie, ale nie organizuj wszystkiego za nich. Uchodźcy też chcieliby sami
organizować swoje życie w Łomiankach i w Polsce. Pomagaj im tak, by brali
sprawy w swoje ręce.
 Koniecznie proś innych o pomoc. Angażuj sąsiadów, znajomych w drobne
działania pomocowe. Niech ktoś ugotuje zupę albo weźmie rodzinę ukraińską na spacer. Albo może ktoś ze znajomych zechce dołożyć się do rachunków domowych.
Uważaj na wypalenie! Jeśli czujesz irytację, bezradność i bezsens, gdy jesteś
fizycznie i psychicznie wyczerpana/y, porozmawiaj o tym z kimś bliskim albo
zgłoś się do psychologa, na przykład w Ośrodku Pomocy Społecznej.
 Dbaj o siebie, o własne ciało, odpoczynek, regenerację ze stresu. Wtedy będziesz mógł/mogła pomagać lepiej i dłużej. Teraz wszyscy jesteśmy potrzebni.
Agnieszka Szczurek
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ŁOMIANKI DLA UKRAINY

„MOŻESZ
NA
MNIE
LICZYĆ"
GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET I DZIECI Z UKRAINY
Pod takim hasłem w Centrum Kultury w Łomiankach odbywają się spotkania dla kobiet
i dzieci z Ukrainy, które w naszej gminie schroniły się przed wojną.
W poniedziałki, środy i piątki (godz. 12.00-15.00)
kobiety mogą przyjść, porozmawiać, napić się

herbaty, a przede wszystkim odetchnąć w gronie innych kobiet. Jest też miejsce do zabawy
dla dzieci. Cieszy nas, że w tę akcję angażują się
mieszkanki Łomianek, które jako wolontariuszki
pomagają w prowadzeniu spotkań.
Każdy dzień pokazuje większe możliwości, których mogą użyć nasi goście z Ukrainy… oczywiście bezpłatnie! Stałymi gośćmi spotkań są między innymi prawnik, lakarz, psycholog. Najmłodsi
mogą uczestniczyć w warsztatach oraz spotkać
się z łomiankowskimi strażakami z Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Już niebawem na stronie Centrum Kultury w Łomiankach pojawi się oferta zajęć dla naszych
ukraińskich gości.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

ZBIÓRKI I ODBIÓR POMOCY DLA UCHODŹCÓW
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul Szpitalna 7, tel. 22 751 90 57, poniedziałek-piątek, godz. 8.00-20.00
ZBIÓRKA: żywność z długim terminem ważności – (konserwy; pasztety, dżemy, makarony, kasze, ryż, mąka, cukier, mleko; płatki śniadaniowe, gotowe
dania do podgrzania (takie, które nie wymagają przechowywania w lodówce), sosy do makaronu, batony energetyczne, woda, żywność dla dzieci:
kaszki, soki, mleko; środki do higieny osobistej – mydło, żel pod prysznic;
szampon, kremy pielęgnacyjne (uniwersalne), podpaski, tampony; papier
toaletowy, pieluchy typu „pampers”, środki do prania – kapsułki, płyny uniwersalne do sprzątania, płyny i gąbki do mycia naczyń. Potrzebne są też
nowe małe koce. Prosimy nie przynosić ubrań i zabawek.
ODBIÓR: po wcześniejszym kontakcie mailowym z listą co potrzeba:
d.kowalczyk@ops.lomianki.pl

KOŚCIÓŁ ŚW. MAŁGORZATY W ŁOMIANKACH

ul. Warszawska 121, tel. 889 199 263
poniedziałek-sobota: godz. 9.00-12.00 oraz 16.00-19.00
ZBIÓRKA: żywność, ubrania, środki do higieny osobistej, leki.
ODBIÓR: zapraszamy po odbiór WYŁĄCZNIE osoby z dokumentem przekroczenia granicy lub z opiekunem, u którego mieszkają.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

ul. Wiejska 12a, tel. 735 625 214, 698 951 333
ZBIÓRKA: worki budowlane do budowy barykad, materiały opatrunkowe,
leki przeciwbólowe – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

HUFIEC ZHP

ul. Konopnicka 1 (teren instytutu PAN),
poniedziałek-piątek: godz. 17.30-20.30, sobota: 13.30-13.00
Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym w godzinach otwarcia szkoły
ZBIÓRKA: żywność długoterminowa, leki przeciwbólowe, środki opatrunkowe, artykuły dla niemowląt, zabawki, kolorowanki, książeczki dla dzieci,
nowa bielizna i skarpety, śpiwory, koce, karimaty, latarki, baterie, powerbanki, środki czystości, koce termiczne, folie stretcz, plandeki.

PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK KIDS STORY

ul. Kolejowa 222, przy ul. Waligóry, Dziekanów Bajkowy, tel. 698 453 722,
poniedziałek-piątek: 6.30-18.00
ZBIÓRKA: żywność długoterminowa, leki przeciwbólowe, środki opatrunkowe, artykuły dla niemowląt, zabawki, kolorowanki, książeczki dla dzieci,
ubrania, nowa bielizna i skarpety, śpiwory, koce, karimaty, latarki, baterie,
powerbanki, środki czystości, koce termiczne.
ODBIÓR: po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Mniejsze i czasowe zbiórki oraz zapotrzebowanie na konkretną pomoc
można ogłaszać na grupie FACEBOOK / ŁOMIANKI DLA UKRAINY
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Proszę mieszkańców Łomianek, którzy przyjęli
pod swój dach uchodźców z Ukrainy, by informowali swoich gości o spotkaniach.
Magdalena Cłapińska
fot.: Centrum Kultury w Łomiankach

WWW.KULTURA.LOMIANKI.PL

ZAKWATEROWANIE

– Osoby chętne przyjąć uchodźców z Ukrainy oraz osoby chcące skorzystać z pomocy lokalowej mogą zgłaszać się do kościoła św. Małgorzaty
w Łomiankach, ul. Warszawska 121, tel. 889 199 263.
– Dla osób uciekających z Ukrainy po 24 lutego 2022, Starosta Warszawski Zachodni udostępnił 2 obiekty: Kręczki – gm. Ożarów Mazowiecki (hala widowiskowo-sportowa); Julinek – gm. Leszno (ośrodek szkolno-wychowawczy).
Zapytania w sprawie wolnych miejsc do zakwaterowania należy kierować
do Dyrektor OPS-u w Łomiankach: e-mail: d.kowalczyk@opslomianki.pl

POMOC PSYCHOLOGICZNA

– Bezpłatne wsparcie psychologiczne w Punkcie Interwencji Kryzysowej
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, tel. 22 732 70 85
– Bezpłatna pomoc psychologiczna w Centrum Rozwoju Dziecka BLOOM,
Łomianki, ul. Jeziorna 1h, w każdy czwartek w godz.13.00-15.00. Kontakt
przez Facebbok / Centrum Rozwoju Dziecka BLOOM

POMOC MEDYCZNA

– Przychodnia SPZZLO, ul. Szpitalna 6, tel. 22 751 10 55.
– Przychodnia Lekarska przy Polmo, ul. Warszawska 31, tel. 22 751 69 91.
– Centrum Medyczne ROYALMED, ul. Wiślana 36, tel. 533 702 703
– Centrum Medyczne CMP, ul. Warszawska 55, tel. 22 737 50 50
– Szpital w Dziekanowie Leśnym, ul. Konopnickiej 65, tel. 22 76 57 210
– Nocna pomoc medyczna, ul. Warszawska 31, tel. 22 250 28 01 w. 8

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

tel. 511 089 668, email.: kancelaria@iei.org.pl

EDUKACJA

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora
publicznej szkoły podstawowej, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z Ukrainy. W przypadku, gdy szkoła nie posiada wolnych miejsc w danej
klasie, należy zwrócić się do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach (numery telefonów: 22 768 62 41, 22 768 62 19) o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Darmowe przejazdy komunikacją ZTM (m.in. w Warszawie i Łomiankach dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24.02.2022.
__________
Pracownicy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają obywatelom Ukrainy informacji na temat legalizacji pobytu w punktach informacyjnych m.st. Warszawy. MUW uruchomił też całodobową infolinię
pod numerem 987, obsługiwaną również w języku ukraińskim.
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NIC MI NIE ZROBISZ, BO MNIE NIE ZŁAPIESZ
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W Łomiankach „stygną” samochody ukradzione w Warszawie,
ale mamy swoje problemy z innymi kradzieżami.
W styczniu policjanci ze stołecznego Wydziału do
Walki z Przestępczością Samochodową znaleźli
w Łomiankach 3 skradzione w Warszawie samochody, które stały sobie przy ul. Wiślanej, Baczyńskiego
i Lutza. Musiał to być spory sukces, bo o wydarzeniu
poinformowały prawie wszystkie media.
UKRADZIONY SAMOCHÓD
MUSI „OSTYGNĄĆ”.
Okazuje się, że obecnie złodzieje samochodów mają
utrudnione zadanie. Najpierw muszą ukraść samochód, a potem postawić go na kilka dni w ustronnym miejscu – do „ostygnięcia”, czyli sprawdzenia,
czy dzięki zainstalowanemu systemowi GPS auto
nie zostanie namierzone przez właściciela i policję.
Dopiero po tej kilkudniowej kwarantannie złodziej
może w miarę bezpiecznie zaprowadzić samochód
do „dziupli”, by tam poddać go dalszej przestępczej
obróbce.
Nie wiadomo, dlaczego złodzieje na „ostudzenie”
ukradzionych samochodów wybrali Łomianki.
Może przez przypadek, może są mieszkańcami naszego miasta i chcieli mieć łupy na oku, a może źle
zrozumieli hasło promocyjne: „Łomianki – miasto
możliwości”? Nieważne. Grunt, że tym razem samochody zostały odnalezione.
Informacja o odnalezieniu u nas „stygnących” samochodów miała też walor promocyjny, bo niebawem
w łomiankowskich mediach społecznościowych
pojawiły się zdjęcia samochodów ukradzionych
w Warszawie i okolicach, a ich dotychczasowi
właściciele prosili o zwrócenie uwagi, czy ich auta
nie stoją gdzieś w Łomiankach.

WIĘCEJ „STYGNIE” NIŻ GINIE
U nas kwarantannie poddaje się samochody ukradzione w Warszawie, natomiast samochody ukradzione w Łomiankach pewnie „stygną” w innych
miejscowościach. Chcąc sprawdzić, jaka jest skala
tego zjawiska, zwróciłem się do Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach z prośbą o podanie
informacji na temat przestępczości w Łomiankach.
Okazało się (zob. tabela), że w kwestii kradzieży
samochodów nie jest (przynajmniej dotychczas
nie było) źle. W zasadzie to trzeba było mieć pecha,
żeby stracić samochód, więc raczej więcej samochodów u nas „studzono” niż kradziono.
PRZESTĘPSTWO NIEMAL DOSKONAŁE
Zdecydowanie gorzej jest jednak z włamaniami
i kradzieżami. Przy czym szczególnie niepokojące
są wskaźniki wykrywalności sprawców.
Łomianki w 2020 r. w GUS-owskim wykazie miast
z największą liczbą wszystkich (nie tylko kradzieży,
kradzieży z włamaniem i rozbojów) przestępstw
przeciw mieniu na 1000 mieszkańców zajęły 249
miejsce (na 964 miasta). Odnotowano u nas 9 takich
przestępstw na 1000 mieszkańców. Dla porównania: pierwsze w rankingu Krosno – 176 przestępstw,
ostatnie: Koźminek, Opatówek, Stawiszyn (wszystkie z powiatu Kaliskiego) – 1,8, a Warszawa – 16,4.
Jednak o ile średnia wykrywalność takich przestępstw jak kradzież z włamaniem wynosi ponad
40%, to w Łomiankach jest to niestety w zasadzie
przestępstwo doskonałe. Wykrycie sprawcy należy
do rzadkości. Może powinno się spróbować coś
z tym zrobić?
/ Juliusz Wasilewski

Zestawienie statystyczne niektórych kategorii przestępstw odnotowanych na terenie gminy Łomianki.
KATEGORIA
PRZESTĘPSTW

2019

2020

2021

liczba

sprawcy

liczba

sprawcy

liczba

sprawcy

kradzież z włamaniem

42

4

34

5

36

1

razem kradzież

105

18

88

15

132

24

razem rozboje

0

0

2

2

0

0

kradzież samochodu

1

2

0

0

2

0

zabójstwa

0

0

2

2

2

1
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KRADZIEŻ (klasyfikowana jako przestępstwo
i uwzględniana przez policyjne statystyki) – to
przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej (także
np. energii, programu komputerowego) o wartości przekraczającej 500 zł. Kradzież przedmiotu poniżej tej wartości nie jest przestępstwem,
lecz wykroczeniem.
KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM – to zabór rzeczy
ruchomej w celu jej przywłaszczenia dokonany
w następstwie usunięcia przeszkody materialnej, będącej częścią konstrukcji pomieszczenia
zamkniętego, lub specjalnego zamknięcia tego
pomieszczenia utrudniającego dostęp do jego
wnętrza. Przy czym nie ma znaczenia jakość
i skuteczność ustanowionych zabezpieczeń ani
też ich stan techniczny. Ważne jest, że sprawca
uzyskuje świadomość, że zabezpieczenie ma na
celu wyłączenie dostępu do pomieszczenia osobom nieuprawnionym przez dysponenta tego
pomieszczenia. Ważna uwaga – w przypadku
kradzieży z włamaniem nie ma znaczenia wartość skradzionej rzeczy. A zatem np. kradzież
z półki sklepowej butelki wódki o wartości 30 zł
będzie zakwalifikowana jako wykroczenie, ale
kradzież takiej samej butelki poprzez wybicie
szyby w samochodzie jest przestępstwem.
Ze statystyk policji wynika, że np. w 2021 r. w Łomiankach zgłoszono 36 zdarzeń zakwalifikowanych jako kradzież z włamaniem. Statystyki nie
mówią jednak, jaki charakter miały te zdarzenia.
Wśród nich mogą być np. „klasyczne” poważne
włamania do domów, podczas których łupem
padają drogie przedmioty lub znaczne sumy
pieniędzy, ale do tych zdarzeń będzie też zaliczona np. zgłoszona na policję kradzież piły z komórki ogrodowej czy kradzież hulajnogi pozostawionej przez dziecko na ogrodzonej działce.
ROZBÓJ – to kradzież wraz z użyciem przemocy
(albo groźby natychmiastowego jej użycia) wobec osoby lub doprowadzeniem człowieka do
stanu nieprzytomności lub bezbronności.

WICEBURMISTRZ WITOLD GAWDA ODWOŁANY

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak odwołała Witolda Gawdę ze stanowiska zastępcy burmistrza. „Czas pokazał,
że na ich przestrzeni założone w kampanii kierunki rozwoju Łomianek, a także nasze opinie w wielu kwestiach zasadniczo się różnią"
– pisze burmistrz Żebrowska-Piotrak. Byłego wiceburmistrza poprosiliśmy o krótkie podsumowanie pracy w Urzędzie.
Od 14 lutego nie jestem wiceburmistrzem Łomianek. Chciałbym podziękować pracownikom Urzędu,
z którymi miałem przyjemność współpracować i nadzorowanym przeze
mnie jednostkom. Pracuje tam wiele
wspaniałych ludzi, których potencjał
nie jest do końca wykorzystany.
Podsumowując swoją ponad trzyletnią pracę, mam zarówno satysfakcję,
jak i niedosyt wobec wielu niezrealizowanych projektów.
W początkowym okresie, kiedy dano
mi większą swobodę działania, radykalnie przebudowałem sferę społeczną
Urzędu, tworząc liczne rozwiązania

umożliwiające dialog z mieszkańcami.
Czy możliwości te zostały wykorzystane
w procesie zarządzania gminą, mam
wątpliwości. Powstały więc 4 Komisje
Dialogu Społecznego, Rada Młodzieżowa, Rada Seniorów, Rada Oświatowa,
Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny, nowe składy osobowe samorządu
sołectw i osiedli, unowocześniony został
proces konkursu dla organizacji pozarządowych. A przede wszystkim udało
się stworzyć bardzo profesjonalny i zaangażowany zespół Referatu Społecznego (dziś niestety już nieistniejący).
Po tym okresie nastąpiła zmiana mojego zakresu obowiązków i znaczne

utrudnienia w możliwości kontynuowania procesu zmian. Powtarzać też
zaczęły się różnice zdań, co do kierunku rozwoju Łomianek.
Dużą trudnością był dla mnie specyficzny styl kierowania, który panował
w Urzędzie. Oceniam go jako bardzo
emocjonalny, pełen podejrzliwości
i asekuracji.
Chciałbym być dobrze zrozumiany.
Nie ma we mnie nienawiści, ani chęci
odwetu. Staram się swoje oceny formułować w sposób wyważony, ale po
latach, w których nie było mi to dane,
mogę wreszcie wypowiadać się bez
kontroli Urzędu.

Sprawą, która najbardziej mnie porusza, jest rozczarowanie środowiska,
które zaproponowało Małgorzacie
Żebrowskiej-Piotrak kandydowanie
i reprezentowanie nas w kampanii
wyborczej.
Stawiam sobie za cel ponowną integrację tego wspaniałego zespołu,
przywrócenie zaangażowania i próbę,
już w inny sposób, kontynuowania
procesu zmian. Zapraszam wszystkich,
którym bliska jest wizja Łomianek jako
miasta otwartego na dialog, niezakompleksionego, gotowego równać
do najlepszych wzorców światowych.
Witold Gawda
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30. FINAŁ WOŚP W ŁOMIANKACH
Jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy za nami. W niedzielę 30 stycznia 2022 r. ponownie zagraliśmy w Łomiankach i Izabelinie, tym razem dla
okulistyki dziecięcej. A wcale nie było łatwo. Początek
ferii, fatalna pogoda, mnóstwo ludzi na kwarantannie, to
wszystko nie napawało optymizmem. Wielu z Was było
zmuszonych do pozostania w domu lub rezygnacji z powodu wyjazdu. Pozostały e-skarbonki, ale wiemy że to
nie to samo, co uczestniczyć osobiście. Mimo przeciwności losu kolejny finał zakończył się sukcesem. Ostateczne
kwoty potwierdzone przez Fundację to: 112.165,65 zł
puszki + 37.229,00 zł eskarbonki, łącznie 149.394,65 PLN.
To druga co do wielkości zebrana przez nasz sztab suma,
po rekordowym 28. finale.
Dziękujemy wszystkim artystom, wykonawcom i darczyńcom, którzy wsparli nasz Finał. Centrum Kultury Izabelin
oraz Centrum Kultury Łomianki za przygotowanie koncertów, licytacji i transmisji internetowych, w szczególności Darii Kuźniecow-Dudko i Januszowi Zawadzkiemu, ale
również pracownikom wspierających nas firm i instytucji,
obsłudze technicznej, wszystkim tym, których nie widać,
ale my wiemy że bez Was to by się nie udało.
Lemon Tree i Tomkowi Leszczyńskiemu za zorganizowanie finałowego Jam Session i poczęstunek w sztabie. Urzędowi Miasta Łomianki za zasponsorowanie
koszulek i odblasków dla wolontariuszy. OSP Łomianki
za udostępnienie siedziby sztabu. Firmie Walor za wypożyczenie liczarek, Nugatexowi za osłodzenie nam pracy.
ŁOMIANKI.INFO i Maćkowi Moraczewskiemu za wsparcie medialne i zdjęcia.
Współpracownikom i pomocnikom w sztabie, w osobach: Kasia Wojtyńska, Kinga Młyńska, Ola Moraczewska,
Sylwia Maksim-Wójcicka, Ania Petrulewicz, Monika Kaperzyńska, Gabrysia Skaza, Karol Łach, Mateusz Modzelewski, Tomek Pękala, Adam Marszałek, Radek Stachnik,
Igor Piotrak, Michał Naftyński i inni.
Przede wszystkim wielkie dzięki dla wolontariuszy
i ofiarodawców. Jesteście wielcy, wspaniali, niesamowici i dajecie nam wszystkim moc i energię do działania!
Jesteśmy z Was dumni. Do zobaczenia za rok!
Katarzyna Galas
szef sztabu 6642 WOŚP Łomianki & Izabelin

To już trzeci rok owocnej współpracy z Łomiankami. Wspólny sztab, wymiana artystów na obu
scenach domów kultury, wspólne telekonferencje z udziałem przedstawicieli Izabelina
i Łomianek.
Wreszcie wspólny sukces – to buduje i daje nadzieję na lepsze jutro. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wspólnie zagraliśmy dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci.
Ludzie dobrej woli z Izabelina wpłacili gotówkę
do puszek w wysokości 14.805,60 zł. Ponadto do
e-Skarbonki sztabu wpłynęło ponad 5000 zł.
Transmisję live 30. Finału WOŚP Łomianki Izabelin mogliśmy obejrzeć dzięki wsparciu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego. Za wsparcie promocyjne dziękujemy: władzom Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władzom samorządowym gminy Izabelin, władzom samorządowym
gminy Łomianki, TVN24 oraz Radio Pro Rock.
Wielkie podziękowania kierujemy dla wolontariuszy, ludzi dobrego serca sprzedających
przedmioty i usługi, artystów, kucharzy, ekip
technicznych. Podziękowania płyną ze szczerego serca od Katarzyny Galas – szefowej sztabu WOŚP #6642 oraz dyrekcji Centrum Kultury Izabelin i Centrum Kultury w Łomiankach.
Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy – to my!
Daria Kuźniecow-Dudko
koordynator 30. Finału WOŚP w Izabelinie
Centrum Kultury w Łomiankach podobnie jak w ubiegłych latach włączyło się w działania na
rzecz 30. Finału Wielkiej Orkiestry. Nasi mieszkańcy po raz kolejny pokazali, że mają wielkie
serducha i chętnie wrzucali złotóweczki do puszek oraz e-skarbonek, i jeszcze chętniej brali
udział w prowadzonych aukcjach. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które sprzedawały
za naszym pośrednictwem różnorodne produkty, uczestnikom zajęć i instruktorom za bardzo ciekawe pokazy, muzykom i zespołom muzycznym za niezwykle energetyczne koncerty.
Dziękujemy naszym wspaniałym mieszkańcom za aktywny udział i złotóweczki, które poleciały na szczytny cel: wspieranie nowoczesnej okulistyki dziecięcej.
Janusz Zawadzki
Dyrektor Centrum Kultury w Łomiankach
Stało się już tradycją, że gramy z Jurkiem. I jak co roku
dzięki Darkowi, który udostępnia lokal, Jackowi który
prowadzi aukcje, Magdzie, która robi cudowne serduszka
i oczywiście artystom. Kubie, który zorganizował Jam sassion, Kubie Sienkiewiczowi, zespołom Cinematic, Jaśmin
za zagranie koncertu. Oraz oczywiśćie dzięki Wam, nasi
goście, bez Was nic by nie było. A tak udało nam się dolać
kropelkę do oceanu serc i dorzucić troszkę kasy na konto
WOŚP. Bardzo dziękujemy. Do zobaczenia za rok.
Tomek Leszczyński, Lemon Tree

RANKING
30. FINAŁU WOŚP:
Najlepsze wyniki – PUSZKA
3 910,00 Grzegorz Gromadka
3 153,09 Antek Moraczewski
3 027,23 Aleksander Kluszczyński
Najlepsze wyniki – ESKARBONKA
4 931,00 Maria Żółtowska
4 405,00 Jakub Skorek
3 055,00 Julia Szlązek
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Najlepsze wyniki wolontariuszy
PUSZKA + ESKARBONKA
7 109,67 Jakub Skorek
4 931,00 Maria Żółtowska
4 175,00 Grzegorz Gromadka
3 938,24 Julia Szlązek
3 786,09 Antek Moraczewski
3 027,23 Aleksander Kluszczyński
2 881,63 Bartosz Dębski
2 707,30 Antoni Andruszko
2 575,02 Antonina Babik
2 436,50 Amelia Grzechnik

Najlepsze wyniki instytucje i firmy:
7 485,69 Centrum Kultury Łomianki
6 947,23 Naam Thai
6 294,54 Lemon Tree
4 374,55 Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
4 309,95 Szkoła Podstawowa nr 3 w Łomiankach
3 967,82 Ochotnicza Straż Pożarna Łomianki

WIĘCEJ ZDJĘĆ:

WWW.FACEBOOK.COM / WOSPLOMIANKI

CO, GDZIE, KIEDY?
POLECAMY!

09.03, g.19 	Stand-up – Michał Leja – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
12.03, g.13	Obrazy z mchu – warsztaty z okazji Dnia Kobiet –
CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
11.03, g.20	Kobiety blusa przedstawi Lady Bird – Usłyszymy utwory m.in Arethy
Franklin, Amy Winehouse, Beth Hart – LEMON TREE
13.03, g.18
Łomiankowska Orkiestra Kameralna – koncert
z okazji Dnia Kobiet – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
18.03., g.10	45. Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka”
– eliminacje gminne – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
18.03, g.20	Antek Sojka, Janek Pęczak plus goście – nowe oraz
starsze utwory – LEMON TREE
18.03, g.19	Scena Zaułek – Krzysztof Daukszewicz, Wojtek
Gęsicki – CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
19.03., g.10-17	ZDROWY ZAWRÓT GŁOWY warsztaty, konkursy, quizy
– GALERIA ŁOMIANKI
20.03, g.17	MOŻESZ NA MNIE LICZYĆ – koncert charytatywny
dla Ukrainy – koncerty, pokazy, licytacje,
degustacje – CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
20.03., g.8:30	Małe Grand Prix o Puchar Burmistrz Łomianek
– Polskie Towarzystwo Taneczne – ICDS
20.03, g.12	Muzykowanie na dywanie – koncert dla dzieci „Wiosenny bal”
– CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
25.03, g.20	Laura Jazz Band – w jazzowej aranżacji utwory
m.in. Davida Bowie, Chrisa Issak – LEMON TREE
26.03, g.15	Takie sobie bajeczki – spektakl dla dzieci
– CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
26.03, g.19	Nowa Kultura – koncert zespołu reggae
– CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
26.03, g. 11-16	Darmowe Warsztaty Rodzinne ZIELONO MI
– GALERIA ŁOMIANKI
01 04, g.20	Damian Ukeje – koncert Moje boskie Buenos Aires!
– LEMON TREE
26 MARCA 2022, GODZ. 19:0
W CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKAC
01.04, g.17, 19	Kabaret Hrabi – Ariaci – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
02.04, g.19	Od serca do serca – recital Moniki Chrząstowskiej
w repertuarze Wiery Gran – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
08.04, g.19	Cudowna Terapia – spektakl komediowy
– CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
09.04, g.19	Spektakl „8 kobiet” – CENTRUM KULTURY
W ŁOMIANKACH
WSTĘP WOLNY

Obowiązują wejściówki dostępne poprzez stronę www.biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultu

UWAGA!!!
Daty i godziny wydarzeń warto weryfikować bezpośrednio u organizatora.

________________________
CENTRUM KULTURY, ul. Wiejska 12a, www.kultura.lomianki.pl, 22 751 35 02
LEMON TREE, ul. Zachodnia 38, www.lemondabrowa.pl, 798 110 522
kwietnia - godz.
ICDS, ul. Staszica 2, www.icds.pl, 22 751 04 74
C e n t22
r u m751
K u l32
t u r23
y w Łom
BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Wiejska 12a, www.biblioteka.lomianki.pl,
Wejściówki do n
WSTĘP WOLNY
SPOT, ul. Warszawska 55, www.spot-lomianki.pl, 507 222 672
www.biletyna.p
GALERIA ŁOMIANKI, ul. Brukowa 25, www.galerialomianki.pl, 22 209 86 51
ICDS, ul. Staszica 2, Łomianki

8.IV.20
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Bilety w trzech kategoriach cenowych (68 zł, 88 zł, 98 zł) dostępne za po
www.biletyna.pl oraz w recepcji Centrum Kultury w Łomia

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

DODAJ WYDARZENIE
KALENDARIUM na www.LOMIANKI.INFO
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ŁOMIANKOWSKA SŁUŻBA ZDROWIA
POD OKIEM KOMISJI SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ

8 lutego br. odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej, poświęcone sprawom służby
zdrowia w Łomiankach w ramach podstawowej opieki zdrowotnej finansowanej
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).
Na zaproszenia odpowiedziała Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz i Bielany
– Dyrektor SPZZLO Pani Małgorzata
Zaława-Dąbrowska. Przychodnię
przy ul. Szpitalnej 6 reprezentowała
jej Kierownik – Pani Swietłana Miczorek. Dyrekcja NZOZ Łomianki
oraz Szpitala w Dziekanowie Leśnym
nie mogły uczestniczyć w spotkaniu
w wyznaczonym terminie i poprosili
o wyznaczenie innego. Kierownictwo
RoyalMed w sposób zdecydowany

odmówiło udziału w spotkaniu, zaś
przychodnia CMP Łomianki nie odpowiedziała na zaproszenie.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz i Bielany to
sieć 12 przychodni (w tym jedna w Łomiankach), w których zatrudnionych
jest 880 pracowników. W Łomiankach
świadczy usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
i dorosłych, leczenia stomatologicznego (60 godzin tygodniowo), a także
w zakresie ginekologii i położnictwa
(14 godzin tygodniowo). W wyniku
zawartej umowy z samorządem wo-

Alergologia
Chirurgia ogólna
Dermatolog
Endokrynologia
Ginekologia
Internista/lek.rodzinny
Kardiologia
Mukowiscydoza
Neurologia
Nefrologia
Okulistyka
Otolaryngologia
Pediatria
Pulmologia
Rehabilitacja
Stomatologia
Zakaźne choroby

CMP
ul. Warszawska 55
tel. 22 737 50 50

Szpital w
Dziekanowie
ul. Konopnickiej 65
tel. 22 76 57 210

POLMO
ul. Warszawska 31
tel. 22 751 69 91

Royalmed
ul. Wiślana 36
tel. +48 533 702 703

Stan na dzień
19.01.2022

SPZZLO Żoliborz
ul. Szpitalna 6
tel. 22 833 14 77 3

Liczba pracowników medycznych w poszczególnych specjalnościach
świadczących nieodpłatne usługi w ramach NFZ
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jewództwa mazowieckiego w przychodni działa poradnia rehabilitacyjna, która prowadzi zajęcia profilaktyki
sprawności fizycznej dla osób powyżej 60 roku życia.
W placówce przy ul. Szpitalnej deklarację złożyło niemal 10,6 tys.
mieszkańców Łomianek (w tym 2,8
tys. dzieci). Placówka zatrudnia 5 lekarzy (3 w poradni dla dorosłych i 2
w poradni dla dzieci). W 2021 r. udzielono w niej blisko 30 tys. porad.
Pełna oferta specjalistów dostępna
jest dla mieszkańców Łomianek we
wszystkich przychodniach SPZZLO
w Warszawie tj.: przy ul. Szajnochy,
ul. Kochanowskiego, ul. Sieciechowskiej, ul. Klaudyny, ul. Conrada, ul. Elbląskiej, ul. Felińskiego, .ul. Kleczewskiej, ul. Kochowskiego, ul. Wrzeciono
i ul. Żeromskiego. Co ważne. Dzwoniąc pod numer call center: 22 11
66 800 mieszkańcy Łomianek mogą
zapisać się do specjalisty w dowolnej
z wymienionych placówek. Zgodnie
z zapewnieniami Dyrektor SPZZLO
Małgorzaty Załawy-Dąbrowskiej pod
numerem tym uzyskają oni również
informację, w której z przychodni
otrzymamy pomoc – najszybciej. Na
wizytę do wybranego specjalisty
mieszkańcy mogą zapisać się również za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji pacjentów https://eportal.spzzlo.pl/eportal/
(ważny każdy ukośnik w odnośniku).
Podczas spotkania padło wiele pytań, m.in. to najważniejsze dotyczące, znikomej wręcz, dostępności do
lekarzy specjalistów w przychodni
przy Szpitalnej 6. Głównym problemem, jak zaznaczała to wielokrotnie Kierownik przychodni

„Podczas spotkania
padło wiele pytań,
m.in. to najważniejsze
dotyczące, znikomej wręcz,
dostępności do lekarzy
specjalistów...”

Swietłana Miczorek, są braki kadrowe związane z nieakceptowalnymi
przez lekarzy stawkami płacowymi,
jak również sprzeczne ze stanem faktycznym stanowisko NFZ mówiące
o tym, że Łomianki mają już „wysycone zapotrzebowanie w wielu specjalnościach”. NFZ od wielu już lat nie
ogłasza nowych konkursów w związku z czym SPZZLO nie jest w stanie
uruchomić kolejnych specjalistów,
którzy świadczyliby w Łomiankach
swoje usługi w ramach NFZ. Jedyny
konkurs, jaki ogłoszono dotyczył badań endoskopowych (gastroskopia
i kolonoskopia). Badania te można wykonać w przychodni przy ul. Klaudyny.
Czy skierowania do poradni specjalistycznych mają określoną
ważność? Nie, skierowania takie są
bezterminowe. Wyjątek stanowią
skierowania na zabiegi rehabilitacyjne. Ich ważność wynosi 30 dni. Czy
można zamówić wizytę domową?
Tak, wizyty takie są realizowane. Czy
skierowanie na badania pochodzące
od innego lekarza (NFZ) są honorowane w przychodniach SPZZLO Warszawa-Żoliborz i Bielany? Nie. Skierowanie takie musi być od lekarza
z jednej z 12 placówek SPZZLO.
Zapraszam serdecznie na kolejne
spotkanie Komisji Społecznej z kierownictwem innych działających
w Łomiankach przychodni. O terminie poinformuję.
Marcin Etienne
Przewodniczący Komisji Społecznej

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŁOMIANKACH W 2021
Główną działalnością Biblioteki jest wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. W 2021 roku udostępniliśmy łącznie
ponad 102 tysiące pozycji. Zarejestrowaliśmy
4849 czytelników (w 2020 – 3808).
Biblioteka w Łomiankach oferuje również swoje
usługi on-line poprzez katalog w internecie.
Czytelnicy biblioteki mają dostęp do ponad 1200
tytułów ebooków, które mogą wypożyczyć zdal-

nie, bez wychodzenia z domu. W 2021 roku uruchomiona została również usługa e-prasy. Biblioteka zakupiła dostęp do 22 tytułów prasowych,
które można bezpłatnie wypożyczać on-line.
Biblioteka prowadzi również działania kulturalne i edukacyjne. Cały 2021 rok obfitował
w wydarzenia kulturalne i edukacyjne, skierowane do wszystkich grup odbiorców. Niemal 800
uczestników wzięło udział w 60 różnych warsztatach, klubach, lekcjach,
NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANE POZYCJE:
dyskusjach i wystawach.
• 1 miejsce – „Siedem sióstr” – Lucinda Riley – 26 wypożyczeń
Część z nich miało charakter cykliczny.
• 2 miejsce – „Siostra perły” Lucinda Riley – 25 wypożyczeń
Michał Kowalczyk
• 3 miejsce – „To nie ja, kochanie” Tillie Cole – 20 wypożyczeń
Dyrektor Biblioteki
• 4 miejsce – „Chłopiec z lasu” Harlan Coben – 16 wypożyczeń
Publicznej w Łomankach
• 5 miejsce – „Najważniejszy” Magdalena Majcher – 15 wypożyczeń
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WIĘCEJ INFO + KATALOG ON-LINE: www.biblioteka.lomianki.pl

REKLAMA

ULOTKI – PLAKATY BROSZURY – WIZYTÓWKI
STUDIO GRAFICZNE

e: nawias @ pracownia.net t: 603 299 772

REKLAMA

USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY
GRAWEROWANIE LASEROWE

REKLAMA
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ŁOMIANKOWSKI ULICZNIK
D Z I E K A N Ó W L E Ś NY

ULICE DZIEKANOWA LEŚNEGO

Patronami ulic Dziekanowa Leśnego przeważnie są postacie związane z literaturą – poeci i pisarze. Ale trzy ulice mają nazwy odwołujące się do wydarzeń, które miały miejsce
na tym terenie podczas II wojny.
Są to ulice: Lotników Alianckich, Francisa
Akinsa i Władysława Szymczaka. Mają one
związek z przelotem 107 amerykańskich samolotów wiozących pomoc dla walczącej Warszawy. Miało to miejsce 18 września 1944 r. Nisko

sierż. Walter Shimshock
Władysław Szymczak
kach, a następnie w 1947 r. przeniesione na
Cmentarz Wojskowy Stanów Zjednoczonych
Neaville-en-Condroz w Belgii.
W Łomiankach czci się pamięć bohaterskich
lotników pod poświęconym im pomnikiem na
cmentarzu w Kiełpinie, a także pamiątkową tablicą w dziekanowskiej szkole. Kapitan załogi
Akins i polskiego pochodzenia lotnik Szymczak
zostali patronami ulic.
Szacunek dla pamięci zestrzelonej załogi samolotu doprowadził do zawarcia umowy o Miastach Siostrzanych pomiędzy Łomiankami a miastem Columbia Heights (stan Minnesota) w USA,
z którego pochodził lotnik mający polskie korzenie – Władysław Szymczak.
Osobą, która wieloletnim staraniem przyczyniła
się do upamiętnienia załogi samolotu był Ryszard Szcześniak, który jako dwunastoletni chłopiec, mieszkający w Dziekanowie Polskim, był
świadkiem tamtego wydarzenia.
EPK
REKLAMA

REKLAMA

por. Francis Akins

lecące od strony Wisły samoloty B-17, które dokonywały zrzutów na spadochronach pojemników przypominających ludzką postać przeraziły Niemców – myśleli, że to desant wojskowy.
Podobne były oczekiwania okolicznej ludności,
która z nadzieją obserwowała samoloty. Niestety jedna z maszyn o nazwie „I’ll be seeing you”
(„Do zobaczenia”), tak zwana „Latająca Forteca”
z 10-cio osobową załogą, została zestrzelona
przez dobrze zamaskowane niemieckie baterie
przeciwlotnicze. Jak opisuje świadek wydarzenia: „Zaraz po trafieniu oderwał się statecznik
samolotu, ale załoga wyprowadziła maszynę
do poziomu i lot trwał nadal. Samolot tracił jednak szybkość i wysokość, a następnie pozostał
w tyle za ostatnim w szyku, wówczas został zaatakowany przez niemiecki myśliwiec. W pewnym momencie nastąpiła eksplozja i oderwało
się skrzydło, część załogi opuściła pokład samolotu skacząc na spadochronach. Mieli szansę uratowania życia, wszystkie spadochrony
prawidłowo otwarte powoli opadały ku dołowi,
a oni na dowód poddania, machali białymi chusteczkami. Jednak żołnierze niemieccy, po opanowaniu chwilowego przerażenia, otworzyli do
nich ogień, nie zważając na dawane znaki”. Ciała lotników miejscowa ludność pochowała we
wspólnej mogile przy obecnej ul. Konopnickiej.
Wśród ofiar był kapitan samolotu por. Francis
Akins oraz sierż. Walter Shimschock (Władysław
Szymczak).
W listopadzie 1946 r. ciała lotników zostały ekshumowane na cmentarz wojskowy na Powąz-
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DZIURAWA
RZECZYWISTOŚĆ
W budżecie gminy Łomianki w 2022 roku na łatanie
dziurawych dróg przewidziano kwotę 1 605 000 zł.
Potrzeby w zakresie remontów nawierzchni są duże,
a drogi do remontów typowane są na podstawie
przeglądów dróg oraz objazdów terenowych
pracowników Urzędu Miejskiego.
W remontach nawierzchni dróg uwzględnia się również
zgłoszenia mieszkańców.
Chociaż tegoroczna zima była dla łomankowskich ulic i dróg dość łaskawa, nadchodząca wiosna po raz kolejny obnażyła bolesną
prawdę o stanie ich nawierzchni – dziury.
Przeprowadzane przez Urząd naprawy nawierzchni pomagają doraźnie, łata w asfalcie dość szybko
się wykrusza pozostawiając drogę w jeszcze gorszym stanie. Nie lepiej jest na drogach gruntowych,
których w gminie Łomianki, zwłaszcza na nowo za-

siedlanych terenach, jest ciągle sporo. Ciężki sprzęt
dojeżdżający na prowadzone budowy tworzy
w nawierzchni więcej nowych dziur. Coraz intensywniejsza zabudowa powoduje wzmożony ruch
także pojazdów osobowych, co z kolei rodzi coraz
więcej niezadowolenia.
Swoje frustracje okazują nowi mieszkańcy Łomianek, którzy uwierzyli deweloperom, sprzedającym kilka lat temu szeregowce np. w Łomiankach Dolnych nad Wisłą z obietnicą
komfortowego dojazdu. Miało być
pięknie jak w folderach, a tym czasem urywają zawieszenia w swoich
autach, denerwują się na jakość
nawierzchni i oczekują natychmiastowej poprawy takiego stanu
rzeczy. Tym czasem w Łomiankach
na kompleksowe remonty dróg
mieszkańcy niektórych ulic czePieniędzy na remonty i równanie ulic jest
kają od lat, bo od lat ich drogi są
zawsze za mało. Które ulice powinny być
w opłakanym stanie, np. ul. Wyboremontowane w pierwszej kolejności?
ista, Równa, Asfaltowa w Dąbrowie
Nowo zasiedlone czy te, na których
Leśnej, większość uliczek w Dziemieszkańcy mieszkają już kilkadziesiąt lat?
kanowie Bajkowym i Leśnym czy

nawet będąca w coraz gorszym stanie ul. Szkolna w Łomiankach Majowych.
W 2021 roku łączne nakłady na remonty dróg
poniesione przez gminę Łomianki wyniosły
2 060 451 zł. Wyrównano 67 dróg, a 31 dróg
zostało załatanych. W 2022 roku na łatanie dziurawych dróg przewidziano kwotę 1 605 000 zł.
Potrzeby w zakresie remontów nawierzchni
są duże, a drogi do remontów typowane są na
podstawie przeglądów dróg oraz objazdów terenowych pracowników Wydziału Inwestycji
i Remontów Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
„Działania z zakresu bieżącego utrzymania dróg
(łatanie i równanie) wykonywane są na bieżąco
wg potrzeb oraz panujących warunków atmosferycznych umożliwiających wykonywanie prac tj.
brak opadów przez min 48 h, sucha nawierzchnia
przewidziana do naprawy, średnia dobowa temperatura powyżej zera” – informuje Urząd.
W remontach nawierzchni dróg uwzględnia się
również zgłoszenia mieszkańców. Uwagi odnośnie
remontów dróg można zgłaszać mailowo na adres:
um@poczta.lomianki.pl.
am.

INWESTYCJE OŚWIATOWE
ZGODNIE Z PLANEM

Od kilku miesięcy Urząd Miejski w Łomiankach realizuje w gminie
dwie duże inwestycje związane z oświatą – przedszkole przy ulicy
Piaskowej w Dąbrowie oraz nową szkołę podstawową w Sadowej
przy ulicy Strzeleckiej.
W nowo budowanym sześciooddziałowym, nowoczesnym przedszkolu obecnie montowana jest stolarka zewnętrzna.
Rozpoczęto prace przy instalacjach elektrycznych. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2021 r., zakończenie prac ma nastąpić
w grudniu 2022 r.
Natomiast w nowo powstającej szkole
podstawowej z oddziałami integracyjnymi obecnie wykonywane są prace przy
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instalacjach wewnętrznych budynku oraz
montowane są płyty karton-gipsowe. Rozpoczęto prace przy elewacji budynku. We
wrześniu 2022 r. w szkolnych ławkach nowej placówki mają zasiąść uczniowie.
Jak deklaruje Urząd Miejski w Łomiankach – roboty wykonywane są zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
/ red.

Budowa przedszkola w Dąbrowie
przy ulicy Piaskowej

Budowa szkoły podstawowej w Sadowej
przy ulicy Strzeleckiej

NIEPUBLICZNA SZKOŁA MUZYCZNA W ŁOMIANKACH

REKLAMA

25 lat

Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach powstała w 1995 roku (Kuratorium Oświaty Wydział Kształcenia – wpis do ewidencji szkół
Nr 13/Z/95 z dnia 25.07.1995; Centrum Edukacji Artystycznej – wpis do ewidencji Nr 73/96 z dnia 05.07.1996). Decyzją Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego otrzymała status szkoły publicznej.

Dzieci uczą się w rozmaitych sekcjach instrumentalnych pod kierunkiem znakomitych pedagogów, posiadających wyższe wykształcenie muzyczne i kwalifikacje pedagogiczne. To laureaci międzynarodowych konkursów
muzycznych, aktywnie koncertujący artyści. Prowadzimy edukację muzyczną w różnych formach:
– w trybie szkoły muzycznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczymy gry na instrumentach indywidualnie: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, śpiewu (Wokalne Studio Piosenki). Grupowo jest prowadzony chór, zespół kameralny, orkiestra szkolna, a także zajęcia teoretyczne: kształcenie słuchu, audycje
muzyczne i rytmika (uczniowie otrzymują świadectwa z „Orzełkiem”).
– w trybie ogniska muzycznego z dowolnym doborem przedmiotów muzycznych.
– Dział dla Przedszkolaków dla dzieci od lat 4, którym proponujemy zajęcia adaptacyjne kształcenia słuchu
z rytmiką, prowadzone przez bardzo doświadczoną i miłą nauczycielkę, i lekcje gry na wybranym instrumencie.
Organizujemy koncerty dające możliwość prezentacji na scenie w pięknych salach koncertowych Warszawy: Filharmonii Narodowej, na Zamku Królewskim, w Łazienkach Królewskich...
Organizujemy Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego dla dzieci i młodzieży
(www.konkurs-zarebski.eu) i Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Leopolda Godowskiego „Młody Wirtuoz” (www.godowski-konkurs.eu). Bierzemy udział
w projektach międzynarodowych w ramach współpracy zagranicznej w Belgii, Rosji, Portugalii... Zapraszamy do naszej Szkoły!

Oto nasze adresy: Łomianki, ul. Warszawska 73 (Szkoła Podstawowa nr 1); Dąbrowa Leśna, ul. Partyzantów 31 (Szkoła Podstawowa nr 2)
www.szkolamuzycznalomianki.pl; www.konkurs-zarebski.eu; tel: 601 65 80 20, 603 789 154; e-mail: lucpin@o2.pl
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STUDIO GRAFICZNE

USŁUGI GRAFICZNE
PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW
DRUK CYFROWY

ULOTKI PLAKATY BROSZURY WIZYTÓWKI
BANERY PLANSZE
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM

GRAWEROWANIE LASEROWE
e: nawias @ pracownia.net
t: 603 299 772

INNE

Stroje karnawałowe dla dzieci i dorosłych – wyprzedaż. Tel. 692-965-177
Drewno owocowe sprzedam do kominka lub masarni – jabłoń, grusza, śliwa. 30-35 cm długości.
Transport w cenie. Tel. 535-655-834
Sprzedam płyty gramofonowe i dobry gramofon.
Tel. 600-483-627

OGŁOSZENIA DROBNE

NOWY PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

MARUDA CAFE, ul. Warszawska 138 (przy Bołtucia)

CENY: 10 pln za ogłoszenie, wyróżnienie 20 pln (max. 100 znaków/liter)
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PRACA

Zatrudnię pielęgniarkę do punktu pobrań –
605-224-666
Zatrudnię do pracy fizycznej pod dachem, w cieple, elastyczny czas pracy, praca dorywcza – tel.
601-302-295
Szukam pana, który pomaluje pokój, zrobi poprawki
gipsowe, położy nowe panele – tel. 511-372-526
Dam pracę – pomoc do ogrodu i na posesji, złota
rączka – tel. 511-372-526
Zatrudnię pracownika do ogrodu, emeryt-rencista
mile widziani. Tel. 660-546-147
Firma sprzątająca zatrudni pracowników
w Galerii Łomianki, tel. 508-151-388
Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien, ogród.
Tel. 886-461-490
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USŁUGI

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

NAUKA

ANGIELSKI – pomoc w nauce/test ósmoklasisty/
konwersacje – tel. 660-334-807
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NIERUCHOMOŚCI

Lokal usługowy 30 m2 na I piętrze, ul. Wiślana 5
(przy Biedronce). Z klimatyzacją. Tel. 600-071-145
Do wynajęcia pokój 2-osobowy w Łomiankach, dobre warunki –tel. 603-210-677
Kawalerka od marca 25 m2– 1250 zł, kawalerka od
kwietnia 20 m2 – 1150 zł. Tel 511-372-526
Kawalerka kompletna, centrum Łomianek – tel.
503-819-749

HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic, iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). GWARANCJA.
Tel. 789-262-387
USŁUGI GRAFICZNE, druk, wizytówki, ulotki,
plakaty – tel. 605-599-603
HYDRAULIKA, instalacje wodno-kanalizacyjne
i gazowe – tel. 602-282-757
Usługi remontowo-budowlane i remontowe –
tel. 604-967-542
Tani transport busem, Łomianki i okolice, koszenie
trawników – tel. 501-147-312
USŁUGI OGRODNICZE – zakładanie i pielęgnacja trawników, przycinanie drzew i krzewów,
systemy nawadniania – tel. 604-831-024
Docieplenia poddaszy, układanie paneli deski Berlinackiej, malowanie, wstawianie ścianek działowych – tel. 608-259-760
INSTALACJE wodno-kanalizacyjne, centralne
ogrzewanie i gazowe. Naprawa, remonty. Tel.
602-282-757
GLAZURA, malowanie, remonty – tel. 505-293-818
PRZEPROWADZKI małe i duże, cały kraj, sprzątanie
piwnic, wywóz i utylizacja mebli, AGD i innych.
Tel. 690-907-799
DACHY, naprawy awaryjne rynien, obróbek blacharskich, papy, docieplenia elewacji, poddaszy.
Tel. 510-673-520
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic, iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). GWARANCJA.
Tel. 517-673-324
HYDRAULIK – instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. i gazowe – 602-282-757
DACHY – krycie papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie, rynny, obróbka kominów i inne.
Tel. 510-795-039
WYCINKA DRZEW, pielęgnacja ogrodów, żywopłotów, wywóz gałęzi, tel. 515-146-480
ŚLUSARZ narzędziowy podejmie współpracę
lub przyjmie drobne zamówienia – 501-107-760
KUNY, SZERSZENIE, OSY... eliminacja, likwidacja
gniazd – tel. 517-673-324
Złom kupię, minimum 200 kg. Dojeżdżam. Tel.
515-146-480, 797-760-488
Architekt z uprawnieniami, tel. 663 187 009
Odbiór złomu, puszek, butelek po piwie – tel.
791-625-996
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LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności
Robotniczej 15, tel. 504-235-266
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, tel. 22 751-88-74
DERMATOLOG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, tel. 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, tel. 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
PEDIATRA dr n. med. Joanna Brett-Chruściel, wizyty domowe, tel. 501-163-947
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, tel. 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel. 501-124-416
NEUROLOG, INTERNISTA, MEDYCYNA PRACY,
ul. Warszawska 135, tel. 783-236-333
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – tel. 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 783-236-333
OKULISTA Bogumiła Bartha – dzieci i dorośli,
tel. 22 751-82-22, 500-530-921
OKULISTA Michał Szot – dzieci i dorośli, tel. 22
751-82-22, 500-530-921
NEUROLOG – wizyty domowe i w gabinecie
w Polmo – tel. 601-816-445
MEDYCYNA PRACY, badania kierowców.
Lek. Bożena Bielecka, tel. 601-96-30-31
MEDYCYNA PRACY, badania kierowców, uczniów,
studentów, sanitarne, na broń – tel. 696-045-883
LEKARZ RODZINNY Krystyna Kamińska. Wizyty
domowe, dorośli i dzieci, tel. 794-710-485
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KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli

