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UKRAINA UCZY WIARY

I KONSEKWENCJI W DZIAŁANIU
MACIEK MORACZEWSKI: Subtelna dziewczyna
plus niebezpieczny sport to dość nieoczywiste
połączenie. Skąd pomysł na sporty walki?
ALEKSANDRA SASZA SIDORENKO: Moi rodzice
byli sportowcami, spadochroniarzami. Zawsze byli
aktywni, więc można powiedzieć, że sport mam
w genach. A sporty walki? Od przedszkola byłam
waleczna. Ja i inne dziewczyny walczyłyśmy z chłopakami o swoje racje, o miejsce na karuzeli czy
huśtawce. Rywalizowałyśmy, nie chciałyśmy być
gorsze. Tak pamiętam swoje dzieciństwo i może
właśnie wtedy wszystko się zaczęło.
Ale to takie przedszkolne zabawy, a kiedy zaczęłaś się zajmować sportem na poważnie?
Mając 12 lat postanowiłam pójść na trening jakiegoś sportu walki. Zainteresowałam się treningami
karate, które odbywały się w Winnicy, gdzie mieszkałam. Zobaczyłam jak wyglądają ćwiczenia i od
razu mi się to spodobało. Na pierwszym treningu
nie miałam ani kimono, ani odpowiedniego obuwia, a mimo to wepchnęłam się do pierwszego
rzędu, w którym stali już doświadczeni, najlepsi
zawodnicy i zawodniczki. Trener kazał mi stanąć
z tyłu i wtedy natychmiast obudziła się we mnie
chęć rywalizacji. Jak to ja mam stać z tyłu, jak ktoś
kto jest najgorszy? Ja wam jeszcze pokażę! – pomyślałam. Później poszło szybko. Po dwóch latach treningów wygrałam mistrzostwa Ukrainy, a potem
mistrzostwa Europy.

fot. Jacek Piątek

Robiłaś karierę w karate, więc skąd boks?
Treningi i zawody karate sprawiały mi dużo satysfakcji, aż do walki, która była przełomowa. Na zawodach ze względów bezpieczeństwa wymagane
były kaski z protektorem, więc aby cios był skuteczny trzeba było użyć siły. Walczyłam z zawodniczką, którą trafiłam tak mocno, że wylądowała pod
stolikiem sędziowskim. Nic się jej nie stało, ale ja
zostałam zdyskwalifikowana, za tak zwane przekroczenie siły. Obraziłam się wtedy na karate i postanowiłam spróbować czegoś bardziej kontaktowego, gdzie nie było ograniczeń co do siły ciosów.
Zaczęłam trenować kick boxing. Dość szybko
zaczęłam wygrywać walki i zdobywać medale
w mistrzostwach Ukrainy i zawodach międzynarodowych. Mając 17 lat stanęłam na najwyższym
podium Pucharu Świata Kick Boxing. Wtedy trener zaproponował bym wystartowała w Mistrzostwach Ukrainy w Boksie. Oczywiście zgodziłam się,
zwłaszcza, że boks, zaraz po piłce nożnej, był i jest
najpopularniejszym sportem wśród Ukraińców.

Czułam się bardzo pewna swoich możliwości po
wcześniejszych sukcesach, ale ówczesna mistrzyni
Europy pokazała mi już w drugiej rundzie na jakim
faktycznie jestem poziomie. Przegrałam. Zrozumiałem różnicę w wyszkoleniu, wytrenowaniu i klasie
zawodników. I to znowu było dla mnie mobilizujące.
Znowu pomyślałam – Ja mam przegrywać? Zabieram się do roboty! Muszę być mistrzynią w boksie!
Na ringu bokserskim też sukcesy przychodziły
tak łatwo jak w karate i kick boxingu?
Nie, było znacznie trudniej niż to sobie wyobrażałam. Boks kobiet nie był w środowisku tak ważny,
jak boks mężczyzn. Trenerzy traktowali mnie trochę jak sportowca drugiej kategorii, ale nie poddawałam się. Dopiero trener braci Kliczko, najbardziej utytułowanych ukraińskich zawodników,
zauważył mój potencjał. Zaczęliśmy współpracę
i zdobyliśmy siedem mistrzostw Ukrainy, medale
na turniejach międzynarodowych m.in. na turnieju im. Feliksa Stamma w Polsce.
To były turnieje amatorskie, a teraz walczysz na
ringu zawodowym?
Po tym jak się przeprowadziłam do Polski w 2014
roku zaczęłam walczyć zawodowo. Zaważyły o tym
w dużej mierze względy finansowe. Zarobki proponowane bokserkom amatorskim były bardzo niskie,
nie wystarczało nawet na opłacenia wynajmu mieszkania. W sporcie zawodowym łatwiej o sponsora,
choć i tu kobiety mają dużo mniejsze możliwości
finansowe niż mężczyźni, mimo że walki są równie
emocjonujące i atrakcyjne dla widzów.
Jesteś jedną z bardziej utytułowanych zawodniczek na świecie, która z wygranych walk była
dla Ciebie najważniejsza?
Oczywiście najbardziej zapadły mi w pamięć pierwsze złote medale w Mistrzostwach Ukrainy, Puchar
Świata w Kick Boxingu, Zawodowe Mistrzostwo Europy w Boksie w 2017 roku. Ale tak naprawdę każda
walka jest ważna, nie tylko ta wygrana, ale też ta
przegrana. A nawet – powiem szczerze – ważniejsze dla mnie były te przegrane, bo to one mnie
bardziej motywowały. Wiedziałam, że coś muszę
poprawić, lepiej się przygotować – to mnie bardzo
napędzało i napędza do działania.
Co Twoim zdaniem jest kluczem do sukcesu,
w sporcie jak i w życiu?
Ważna jest wiara w siebie i konsekwencja w działaniu. Bez tego szanse na sukces mocno słabną.
Trzeba obrać cel i do niego dążyć. Jak
się coś nie udaje, to nie poddawać się
– wyciągać wnioski, naprawiać błędy
i dalej próbować.
Ponadto bardzo ważne było i jest
wsparcie bliskich osób, zwłaszcza rodziny. Rodzice bardzo mnie wspierali
i wspierają. Ojciec nie opuszczał na
początku żadnego mojego treningu.
Razem analizowaliśmy moje postępy, planowaliśmy kolejne działania.

fot. Jacek Piątek

O początkach i rozwijaniu kariery sportowej, o wartościach, które w życiu są najważniejsze,
o tym co jej dała i czym jest dla niej Ukraina, gdzie się urodziła – opowiada mieszkanka Łomianek,
Aleksandra Sasza Sidorenko, jedna z bardziej utytułowanych zawodowych pięściarek Europy.

Teraz moim fundamentem jest mój mąż Jacek,
który pozwolił mi znaleźć spokój, harmonię i dał
przestrzeń do samorealizacji. No i oczywiście,
nasz urwis, 3,5 letni synek Kola.
Prowadzisz też klub sportowy w Łomiankach...
Bardzo mi się podoba praca trenerki. Szczególnie lubię pracować z dziewczynami, kobietami, które stanowią już prawie połowę naszych podopiecznych.
Trenujemy, rozmawiamy o życiu, zaprzyjaźniamy
się. Podczas treningów bokserskich, wbrew temu co
się może powszechnie uważa, przykładamy główną
wagę do spokoju, opanowania, koncentracji, oprócz
oczywiście ćwiczeń motorycznych i fizycznych.
Na początku uczymy się jak pewnie i stabilnie stać
na nogach, co jest podstawą na ringu, a w życiu pozwala zmierzyć się z codziennymi, mniejszymi czy
większymi problemami. Potem do balansu ciała dochodzi umiejętność obrony i ataku, co daje pewność
siebie, pozwala oceniać rzeczywistość bez zbędnych
emocji, które nie są dobrym doradcą. Zauważam, że
szczególnie te umiejętności są potrzebne kobietom,
które często nie potrafią powiedzieć „nie”, nie potrafią, boją się zadbać same o siebie, czy to w pracy, czy
w domu, czy w związku. Widzę, że treningi w naszym klubie dają ludziom pozytywną energię, co
z kolei dla mnie jest bardzo motywujące.
Czym dla Ciebie jest Ukraina – kraj, w którym
teraz toczy się wojna?
Ukraina to kraj, który mnie ukształtował, wiele mnie
nauczył, który dał mi wiarę w spełnienie marzeń, to
kraj, który pozwolił mi zaleźć drogę życiową. Ukraina to kraj, z którym będę związana zawsze – niezależnie, od tego, że teraz mam też obywatelstwo
polskie, niezależnie, od tego, że teraz moje życie
toczy się w w Polsce, w Łomiankach. Ukraina to też
kraj ludzi, którzy wierzą w wolną Ukrainę i konsekwentnie walczą już od lat o to, by móc samemu
decydować o sobie. Pamiętam jakie były nastroje
podczas „pomarańczowej rewolucji” kiedy jeszcze
mieszkałam w Ukrainie, jak bardzo pragnęliśmy
być bliżej Europy. To była wielka, piękna rewolucja,
która pokazała naszą prawdziwą siłę.
Jak w boksie – wiara i konsekwencja w działaniu?
Tak. Wiem, że dzięki tym cechom Ukraińców Putin
nie wygra wojny, którą wywołał i że niezależnie jak
się potoczą faktycznie losy tej napaści, Ukraina nigdy nie będzie rosyjska, a Ukraińcy zawsze będą
Ukraińcami, nie Rosjanami.
Korzystając z okazji chcę podziękować w imieniu
wszystkich Ukraińców, mieszkankom i mieszkańcom Łomianek i generalnie Polakom za pomoc
i opiekę nad ukraińskimi kobietami i dziećmi. To
bardzo dużo dla nas wszystkich znaczy. Dziękuję!
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CZY RADNI POPRĄ BUDOWĘ NOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO?
Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak wystąpiła z inicjatywą rozpoczęcia dyskusji nad koncepcją budowy nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Pomysł realizacji inwestycji przedstawiono radnym Rady Miejskiej podczas posiedzenia połączonych komisji RM. Koncepcja
przewiduje finansowanie budowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które to rozwiązanie obejmowałoby nie tylko sam projekt
i budowę, ale też obsługę (np. remonty) przez 25 lat budynku, który byłby własnością gminy. Gmina przez ten czas „spłacałaby” inwestycję.
O komentarz na ww. temat poprosiliśmy burmistrz Łomianek oraz wszystkich radnych RM. Otrzymane komentarze publikujemy poniżej.
MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek
O planach budowy nowej
siedziby Urzędu Miejskiego mówi się
w gminie od lat, były projekty, pomysły
i na tym się kończyło. Czas zrealizować
inwestycję, która ciągle była w planach.
Wielu z Państwa widziało, co w sytuacji
wzmożonego ruchu dzieje się w wąskich
korytarzach urzędu, w jakich warunkach
przyjmujemy dokumenty, rozmawiamy
o sprawach, które wymagają ciszy i skupienia (np. akty zgonu). Dodatkowo nie
mamy jednego budynku – nasi pracownicy obsługują mieszkańców w pięciu
lokalizacjach, w budynkach niedostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, odległych od siebie, wymagających
bezustannych remontów, generujących
ogromne koszty. Niektórych z nich (np.
budynek przy ul. Warszawskiej 71) nie da
się już wyremontować i dostosować do
obowiązujących dziś przepisów i standardów. Nowy ratusz mógłby to zmienić.
Chcemy zadbać o godne warunki obsługi mieszkańców naszej gminy. Wiem,
że musimy remontować ulice, budować
szkoły, i robimy to, ale konieczne jest też
godne obsłużenie coraz większej liczby
mieszkańców. Często dostaję pytania,
dlaczego nie zorganizujemy większej liczby stanowisk do obsługi dowodów, paszportów, a teraz PESELi biometrycznych.
Jednym z powodów jest brak miejsca.
Budowa nowego ratusza w formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest
korzystna dla gminy z wielu powodów
– choćby dlatego, że pierwsze środki wykładamy już po wybudowaniu i odbiorze
budynku. Więcej o PPP i samej inwestycji
opowiemy Państwu 21 kwietnia br. na
spotkaniu zaplanowanym w ICDS, na
które serdecznie zapraszam.
MARIA PSZCZÓŁKOWSKA
Przewodnicząca RM
Nigdy nie będzie dobrego
momentu na podjęcie decyzji o budowie nowego ratusza.
Mierzyli się z tym pomysłem wszyscy
burmistrzowie minionych kadencji.
Niepolitycznie, nie teraz, co ludzie powiedzą, ilu wyborców stracę na tej niepopularnej decyzji.
Tymczasem ratusz jest potrzebny.
Mieszkańcy mają prawo do przestrzeni,
w której w wygodny sposób w jednym
miejscu będą mogli załatwić sprawy
urzędowe. Publikowanie informacji
w portalach społecznościowych przez
radnego, że pani burmistrz „buduje sobie ratusz, żeby móc w komfortowych
warunkach udzielać ślubów” jest po
prostu nieprzyzwoite.
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MAGDALENA CŁAPIŃSKA
Radna RM
Halo Łomianki! Budowa ratusza jest jak najbardziej potrzebną inwestycją w naszej gminie. Myślę,
że większość mieszkańców rozumie to, iż
ratusz jest sercem i wizytówką miasta. Wiemy też, że obecne warunki pracy łomiankowskich urzędników są skandaliczne.
Nie potrzebujemy więc promocyjnych filmików (nagranych w ubiegłym roku), aby
wyrobić sobie na ten temat zdanie.
Nie mogę jednak zgodzić się ze sposobem
podejścia do tego ważnego tematu. Inwestycja jest ogromna, więc należy o niej myśleć
całościowo. Powinniśmy wspólnie przeanalizować wszystkie możliwości dotyczące
działek, na których miałby stanąć ratusz.
Powinniśmy wykorzystać w 100% te tereny,
które należą do gminy. Planując inwestycję warto myśleć nie tylko o ratuszu, ale też
o przedszkolu czy nowym budynku Centrum
Kultury. Potrzebne jest więc systemowe podejście, a nie tylko odpowiedź na najpilniejsze potrzeby. Pośpiech jest złym doradcą.
Ponadto brakuje konsultacji w gronie
mieszkańców lub przynajmniej w gronie
radnych. Nie widzieliśmy projektu ratusza, a mamy dyskutować już o kolejnym
kroku, czyli sposobie jego inwestowania.
Nie możemy analizować formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, nie wiedząc,
co konkretnie ona ma finansować. Lider
w ważnych sprawach pyta innych o radę.
To nie jest oznaka słabości, ale mądrości,
bo kto pyta, nie błądzi. Mam nadzieję, że
w sprawie ratusza Łomianki nie zbłądzą.
MARCIN ETIENNE
Radny RM
Poprawa komfortu pracy Urzędu, w tym obsługi mieszkańców, jest niezbędna. Mówi się zresztą o tym
od ponad 20 lat. Burmistrz Łomianek uważa,
że to właśnie dziś jest najlepszy moment na
rozpoczęcie tej ogromnej inwestycji. Miałoby
się to wiązać z zaciągnięciem zobowiązań
na ponad 92 mln zł na 25 lat. Według mnie
– jest to najgorszy moment na zadłużanie
gminy na tak ogromną skalę. Dlaczego? Bo
z uwagi na dwucyfrową inflację, obsługa
kredytu – jest dziś po prostu najdroższa.
Osoba odpowiedzialna za finanse gminy
powinna zadbać dziś o dodatkowe miejsca
w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Zadbać o poprawę infrastruktury drogowej.
Powinna kontynuować rozpoczęte już prace nad doświetleniem ulic w gminie oraz
inwestycje wodno-kanalizacyjne. To z tych
mediów mieszkańcy będą znacznie częściej
korzystali niż z wizyt w Urzędzie. Zresztą dziś,
większość spraw mieszkańcy mogą załatwić
nie wychodząc z domu, za pośrednictwem
portali rządowych oferujących im e-usługi.
Przeglądając opublikowaną przez Mini-

sterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
bazę podpisanych do tej pory umów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
(165 w całej Polsce) nie trudno zauważyć,
że planowane przez Burmistrz Łomianek
przedsięwzięcie, ze względu na wartość
inwestycji znajduje się na 20 miejscu. Wyżej
w rankingu są największe miasta w Polsce
oraz województwa, których budżety są
nieporównywalnie większe niż nasz. Warto
również wskazać, że wspomniane podmioty w znacznej części korzystają z różnych
programów wsparcia, w tym: Programu
Ogólnopolskiego Infrastruktura i Środowisko, Funduszu Spójności, Programu Ogólnopolskiego Rozwoju Polski Wschodniej
i innych. W naszym przypadku – na żadne
dofinansowanie przy budowie ratusza liczyć nie można.
Stąd też moje obawy, że nałożony na
mieszkańców obowiązek spłat zaciągniętego zobowiązania (3,6 mln zł rocznie)
przez kolejnych 25 lat – wiązałby się z zahamowaniem wszystkich innych, długo oczekiwanych przez mieszkańców, inwestycji.
JERZY SERZYSKO
Radny RM
Ratusz, jego bryła architektoniczna, usytuowanie i funkcjonalność jest swojego rodzaju wizytówką
miasta i lokalnej społeczności. Budowany
powinien być z materiałów i z zastosowaniem technologii zapewniających
wysoką trwałość. Budowanie tasiemca
o drewnianej konstrukcji szkieletowej na
działce o powierzchni około 0,39 ha i szerokości od ul. Warszawskiej około 25 metrów może i rozwiąże aktualne problemy
obsługi mieszkańców, ale z pewnością
w bliższej i dalszej perspektywie nie będzie chlubą Łomianek. Uważam, że dużo
korzystniejszą lokalizacją zaprojektowania i budowy ratusza jest gminna działka
o powierzchni około 0,33 ha i kształcie
zbliżonym do kwadratu usytuowana przy
ul. Wiejska/Szczęśliwa. Jest praktycznie
w geometrycznym środku miasta z możliwością zaprojektowania ciekawej bryły
budynku ratusza i zagospodarowania
otaczającej przestrzeni jako wspólnej
dla zlokalizowanym po sąsiedzku budynków użyteczności publicznej tj. Cen-

trum Kultury, Straży Pożarnej, Biblioteki
i muszli koncertowej.
GRZEGORZ LENARD
Radny RM
Halo Łomianki! Nasze miasto jak najbardziej zasługuje
na porządny budynek administracyjny.
Nowy ratusz to bardzo duże i trudne
wyzwanie, szczególnie pod względem
ekonomicznym. Według przedstawionych nam informacji najkorzystniejszym
i najbardziej opłacalnym dla miasta wariantem jest budowa nowego ratusza
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, bo w takim przypadku urząd
„nie wyda nawet złotówki z budżetu
gminy w czasie budowy”. Do partnerstwa miasto wniosłoby teren, a partner
kapitał na sfinansowanie inwestycji. Po
wybudowaniu budynku gmina musiałaby spłacać zobowiązanie przez kolejne
25 lat. W mojej ocenie powinniśmy przeanalizować różne warianty dotyczące
budowy ratusza, a nie skupiać się na
efekcie końcowym, czyli finansowaniu,
nie znając nawet projektu inwestycji.
TOMASZ DĄBROWSKI
radny RM
Halo Łomianki ! Na ostatniej
Sesji RM gorącym tematem miał stać się projekt uchwały dot.
budowy ratusza. Właściwie to projekt
dotyczył stricte sposobu finansowania
tej inwestycji. Co ciekawe nie spotkałem się z krytycznym nastawieniem
kogokolwiek z Rady względem samego pomysłu budowania nowej siedziby
UM. Nie tylko mój klub „Halo Łomianki”
dostrzega potrzebę realizacji tego zadania. Niemniej o tak ważnej sprawie
dla mieszkańców, nie rozpoczyna się
dyskusji od końca. Najpierw należałoby
przedstawić założenia projektowe oraz
wizję budynku, wspólnie zastanowić się
nad możliwością przeniesienia przedszkola oraz wykorzystania lub sprzedaży budynku przy ul. Warszawskiej 71,
a dopiero potem decydować o sposobie
finansowania tego przedsięwzięcia.
TAK dla budowy ratusza – NIE dla przedstawionego sposobu finansowania.

Z OSTATNIEJ CHWILI...

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak
zaprosiła mieszkańców na spotkanie
w sprawie budowy nowej siedziby Urzędu
Miejskiego w Łomiankach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wcześniej spotkanie zostało zorganizowane dla radnych Rady Miejskiej w Łomiankach.
Podczas spotkań padło wiele merytorycznych wyjaśnień dotyczących
samej formuły finansowania, jak i wizji nowego ratusza. Nie obeszło się
niestety bez sporów miedzy radnymi i burmistrz, które nic nie wnosiły do
meritum sprawy, a pokazały tendencje do skupiania się na przytykach personalnych zamiast na problemach do rozwiązania.

Zobacz video ze spotkań na www.LOMIANKI.INFO
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To musiało się kiedyś zdarzyć. W środę 6 kwietnia w godzinach porannych zepsuty
TIR, blokujący przez kilka godzin jeden pas na trasie do Warszawy w okolicach Młocin,
doprowadził do gigantycznego korka i paraliżu komunikacyjnego na wielką skalę.
DO METRA SZYBCIEJ PIESZO
Pobite zostały wszystkie rekordy czasu dojazdu
z Łomianek do Warszawy. W szczytowych momentach dojazd samochodem z Łomianek Dolnych do
metra Młociny (ok. 9 km) zajmował prawie dwie
godziny. Czyli szybciej można było dojść (jak to
mówią w Krakowie) na nogach. Trudno sobie wyobrazić, jak długo tkwili w korku mieszkańcy np.
Sadowej czy Czosnowa, wspierani przez licznych
przecież kierowców zmierzających do stolicy z dalszych regionów.
Wydarzenie to obnażyło sytuację komunikacyjną
nie tylko Łomianek – wystarczy banalny, zdarzający się przecież często w ruchu drogowym przypadek, by dojazd do stolicy od północy stał się dla
tysięcy osób koszmarem, wywracającym ich plany.
Nie trzeba żadnego kataklizmu, nadzwyczajnego
wydarzenia. Wystarczy jeden zepsuty TIR, by ludzie
nie dojechali do pracy, szkoły, na randkę, wizytę do
lekarza, na którą czekali dwa lata, na pogrzeb, pociąg, samolot, rozmowę w sprawie interesu życia.
Nawet jeśli, wychodząc z domów, wzięli solidną
poprawkę na możliwość trudnych warunków drogowych.
„Czarna środa” pokazała, jak niezbędne są alternatywne sposoby dojazdu do Warszawy. Miło, że
władze Łomianek gaworzą co jakiś czas z władzami Warszawy o budowie bus-pasa na ul. Pułkowej.
Może kiedyś będą jakieś efekty, ale w obecnej sytuacji są to działania przypominające zakup kaloszy
jako ochrony przed powodzią – owszem, bardzo
się przydadzą, ale dom i tak zaleje.
TO NIE JEST ŚMIESZNE
W sytuacji, w której tysiące osób tracą codziennie
godziny na dojazdy, powinno się stawiać sprawy
jasno, nazywać rzeczy (oraz ludzi) po imieniu, stawać po stronie dobra ogólnego, wysuwać dalekowzroczne propozycje z myślą o przyszłości. Mieszkańcy Łomianek, nudząc się w korku, z pewnością
chętnie by przeczytali, że np. któryś z radnych

PRZEGRUPOWANIA
W RADZIE MIEJSKIEJ

w związku z podwyższeniem sobie diety do ponad
3000 zł miesięcznie postanowił przeznaczyć kilka
godzin na sprawdzenie, dlaczego decyzja o budowie „naszego” odcinka trasy S7 (Kiełpin-Bemowo)
utknęła u wojewody. Kto ją oprotestowuje i jakie
stawia argumenty?
Ze zrozumieniem i powszechną akceptacją spotkałyby się też pewnie zabiegi Urzędu Miasta, by do
planów perspektywicznych Warszawy i województwa formalnie wprowadzić temat przedłużenia metra (choćby w wersji naziemnej) do Łomianek. Wiadomo, że nikt tego z entuzjazmem nie podchwyci,
ale żeby w ogóle w jakiejś perspektywie podchwycił, to trzeba kiedyś zacząć za tym konsekwentnie
i z uporem chodzić.
A MOŻE HULAJNOGĄ?
Na razie pewną alternatywę na przemieszczanie
się zaoferowała (bez żadnych zabiegów ze strony
Łomianek) firma Tier, włączając Łomianki do (funkcjonującej już w ponad 120 miastach na całym
świecie) sieci swoich hulajnóg elektrycznych. Pod
koniec marca w Łomiankach pojawiło się w kilku
miejscach kilkadziesiąt takich urządzeń. Jeśli będzie zainteresowanie, będzie ich więcej.
Zabawne były pierwsze reakcje. Pojawiły się głosy
pewnego rozczarowania (a może nawet pretensji),
że firma nie spytała o zdanie, czy może udostępniać swoje hulajnogi, tylko tak po prostu je nagle
przywiozła i zostawiła. Padły pytania, czy jesteśmy
przygotowani, czy znamy przepisy, czy nie jest to
coś złego?
Hulajnogi Tier mają w miarę bezpieczną szeroką
podstawę, spore (jak na sprzęt tego typu) koła,
podwójny amortyzator, hamulec. Są wyposażone
w składany kask. Mogą rozwijać prędkość do 20
km/h.
Zasada działania jest prosta – trzeba pobrać na
smartfona aplikację, wybrać metodę płatności,
znaleźć na mapie najbliższą hulajnogę i... w drogę.
Opłaty: odblokowanie hulajnogi 2,60 zł, minuta jaz-

Powyborczy „układ sił” w łomiankowskiej Radzie
Miejskiej już dawno się rozsypał. Część radnych wyKlub radnych „Halo Łomianki”
Tomasz Dąbrowski,
cofała się z pierwotnych klubów, idąc własną drogą
Magdalena Cłapińska,
(lub jej nadal szukają, błądząc we mgle), część sproGrzegorz Lenard
wadza swoje działania do kontestacji wszystkich
i wszystkiego, co się dzieje w Łomiankach, a niektórzy – można odnieść wrażenie –
ograniczają swoją aktywność do pobierania comiesięcznej diety. Warto zauważyć, że
przynależność do któregoś z klubu radnych nie koreluje z wysokim poziomem aktywności. W niektórych przypadkach bywa wprost odwrotnie.
Jak informuje przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Pszczółkowska ostatnimi czasy
funkcjonowały dwa kluby radnych – „Tak dla Łomianek" (Agnieszka Gawron-Smater,
Mariola Niecikowska, Mateusz Krugulec, Krzysztof Wawer, Maciej Wroniewski) oraz
klub „Tomasza Henryka Dąbrowskiego” (Cezary Astrau, Tomasz H. Dąbrowski, Maria Zalewska). Podczas ostatniej Sesji RM zgłoszono powołanie klubu „Halo Łomianki”.
– Przez dłuższy czas, każdy z nas był radnym niezwiązanym z żadnym klubem. Każdy z nas wie, że w pojedynkę nie mamy takiej siły przebicia, szczególnie w kontaktach
z Urzędem Miejskim. Współpracowaliśmy dotąd razem przy wielu projektach, mamy
zbliżone cele i wizję jakie Łomianki mogą być, dlatego powołaliśmy klub radnych HALO
Łomianki. Dziś ten klub tworzy Magdalena Cłapińska, Grzegorz Lenard i Tomasz Dąbrowski. Mamy nadzieję, że z każdym dniem, tygodniem czy miesiącem kolejni radni
niezrzeszeni zainteresują się naszą inicjatywą. Wierzymy, że jako grupa będziemy mogli aktywnie i jeszcze efektywniej działać z mieszkańcami i dla mieszkańców Łomianek.
– zachęca radny Tomasz Dąbrowski.
/red.
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dy 59 gr. Nowy użytkownik może wykupić w promocji miesięczny pakiet nielimitowanych odblokowań za 1 zł. Jechać można do 20 minut, a potem
trzeba hulajnogę postawić w bezpiecznym miejscu
i na smartfonie „zakończyć” przejazd. Jadąc, można
umieścić smartfon w specjalnym uchwycie, gdzie
będzie się on przy okazji doładowywał (jeśli ma
funkcję ładowania bezprzewodowego).
RACZEJ NIE.
Już z tego opisu widać, że hulajnogą raczej do Warszawy nie ma sensu się wybierać, chociaż teoretycznie jest to możliwe. Przy maksymalnej prędkości 20 km/h przez 20 minut można przejechać ok. 6
km w cenie 14,40 zł. Potem należałoby hulajnogę
„oddać”, ponownie ją wypożyczyć za 2,60 zł i jechać
dalej. W sumie koszt przejazdu byłby porównywalny z kosztem Ubera lub samochodu firmy Panek,
chociaż w godzinach szczytu lub przed południem
w „czarną środę” trwałby z pewnością krócej (o ile
nie okazałoby się, że np. na tzw. Kiełbasianej Górce
rozładował się akumulator).
Wszystko jednak wskazuje na to, że hulajnoga
może służyć do krótkiej przejażdżki po okolicy, dojechania do szkoły, pracy, sklepu, chłopaka, dziewczyny, basen czy na piwo w Łomiankach, ale jako
alternatywna forma dojazdu do Warszawy raczej
się nie sprawdzi. Trzeba stać w korku.
Juliusz Wasilewski

MILION ZŁOTYCH
NA POMYSŁY MIESZKAŃCÓW

Od 16 maja do 14 czerwca pełnoletni mieszkańcy gminy
będą mogli składać swoje propozycje projektów, które chcą
zrealizować w naszej gminie w ramach Łomiankowskiego
Mechanizmu Partycypacyjnego 2023.
Zgodnie z regulaminem ŁMP2023 celem inicjatywy jest wzmacnianie
postaw obywatelskich mieszkańców poprzez proces konsultacji społecznych ukierunkowanych na włączenie mieszkańców w decydowanie
o wydatkowaniu określonej części budżetu Gminy Łomianki. Realizacja projektów w ramach ŁMP 2023 odbywa się w ciągu jednego roku
budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest
wydłużenie realizacji projektu inwestycyjnego lub bieżącego na kolejny
rok, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.
Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach ŁMP
2023 dostępny będzie na stronie internetowej www.lomianki.pl,
a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 115. Projekty spełniające wymogi formalne, poddane
będą głosowaniu o charakterze powszechnym. Głosowanie przeprowadzone zostanie w terminie od 1 do 7 września 2022 roku.
/red.
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MIESZKAŃCY I SAMORZĄD
POMAGAJĄ UKRAIŃCOM
Już od pierwszych dni wojny w Ukrainie wielu uczniów przyjęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Łouchodźców znalazło schronienie w Łomiankach. miankach – 123 uczniów. Do Liceum OgólnokształParafia św. Małgorzaty szybko stała się Centrum cącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach dołączyło
Pomocy Ukrainie, gdzie każdy potrzebujący mógł 16 uczniów. Natomiast dla dorosłych zorganizowaotrzymać wsparcie. Rozdystrybuowano m.in. 30 ton no lekcje języka polskiego.
ubrań, 4500 puszek konserw, 2500 litrów oleju, Jak podkreśla UM Łomianki – Dyrektorzy łomian4 tony ziemniaków, 2 tony mąki, 1,6 tony makaro- kowskich szkół stanęli przed ogromnym wyzwaniem,
nu, 2 tony jabłek, 4000 sztuk jaj, 3500 litrów mleka, żeby zapewnić wszystkim dzieciom możliwość eduka5000 opakowań płatków śniadaniowych, 5600 opa- cji, zarówno dzieciom polskim, jak również dzieciom
kowań paluszków... Było to możliwe dzięki zaanga- z Ukrainy. Do chwili obecnej udało się przyjąć wszystżowaniu ks. proboszcza Jacka Siekierskiego, który kie zgłoszone dzieci do szkół podstawowych, jednak
błyskawicznie zgromadził wokół siebie ludzi wpra- nie wszystkie dzieci znalazły miejsce w szkole obwowionych w niesieniu pomocy innym – Składamy ser- dowej, najbliższej miejsca pobytu dziecka z Ukrainy.
deczne podziękowania za dar serca i za zaangażowa- Takie dzieci były kierowane do szkół, w których były
nie w dzieło Centrum Pomocy Ukrainie, przy Fundacji jeszcze wolne miejsca. Dzieci przyjmowane są do klas
Św. Małgorzaty w Łomiankach. Dzięki Waszej ofiar- ogólnych – organizowane są dla nich dodatkowe lekności codziennie wspieramy uchodźców mieszka- cje języka polskiego. Dużym wsparciem dla publicznej
jących w Łomiankach. Wspólnie „Szyjemy Dobro”. edukacji są placówki niepubliczne, funkcjonujące na
Dziękujemy! – mówi ks. Jacek Siekierski.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach
od początku konfliktu militarnego na terytorium Ukrainy realizuje zadania pomocowe wynikające ze specustawy.
Jak mówi Dominika Kowalczyk, dyrektorka
OPS w Łomiankach – Prowadzimy zbiórkę produktów żywnościowych i środków higieny, środków opatrunkowych oraz apteczek w ramach
akcji Apteczka dla Ukrainy. Codziennie, od poniedziałku do piątku, wolontariusze robią kanapki, fot. facebook/Parafia Łomianki
które rozwozimy do aktualnie zweryfikowanych
miejsc pomocowych na terenie Warszawy. Kanapki, owoce i naleśniki trafiają także codziennie
do łomiankowskiej Jadłodzielni. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach przeprowadził akcję
„Łomiankowska Szafa dla Ukrainy”, gdzie każdy
mógł całkowicie za darmo wybrać sobie ubranie.
W ramach specustawy, m.in. przyjmujemy wnioski o jednorazowe świadczenie 300 zł dla uchodźców z Ukrainy i wnioski o zwrot wydatków za
wyżywienie i udzielenie schronienia dla osób fot. facebook/Urząd Miejski w Łomiankach
goszczących. Oferujemy także bezpłatną pomoc
psychologiczną dla uchodźców z Ukrainy.
Urząd Miejski w Łomiankach, mimo ograniczeń lokalowych i ograniczonej liczby pracowników, zajął się koordynacją działań związanych
z pomocą uchodźcom. Utworzył dedykowaną
infolinię oraz bogatą w aktualne informacje
stronę internetową zarówno w języku polskim oraz ukraińskim. Organizowano spotkania informacyjne dla osób pomagających,
jak i potrzebujących pomocy. Odbywały się
spotkania koordynacyjne Gminnego Zes- fot. facebook/Magdalena Cłapińska - Radna Gminy Łomianki
połu Zarządzania Kryzysowego z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w pomoc.
Urząd przede wszystkim zajął się formalnościami, które zostały zlecone przez władze
centralne. To dzięki zaangażowaniu i pracy łomiankowskich urzędników, obywatele
Ukrainy mogą korzystać m.in. z pomocy publicznej, podjąć pracę, czy zapisać dziecko do
łomiankowskich szkół, do których już pod
koniec marca uczęszczało ponad 250 uczniów z Ukrainy. Największą liczbę ukraińskich fot. www.LOMIANKI.INFO, Maciek Moraczewski
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terenie naszej gminy, które również zaoferowały pomoc ukraińskim uczniom. Bardzo dziękujemy!
W Centrum Kultury ruszyła grupa wsparcia „Możesz na mnie liczyć” – miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i kontaktów dla osób
uciekających z Ukrainy. Jak mówi inicjatorka spotkań radna Magdalena Cłapińska – Już 28 lutego
wspólnie z dyrektorem CK, panem Januszem Zawadzkim zaczęliśmy organizować, trzy razy w tygodniu,
spotkania. Miały one na celu regularne wspieranie
i integrację kobiet ukraińskich, aby mogły się poznać,
spotkać z innymi kobietami po podobnych przeżyciach, aby miały przestrzeń, w której będą czuć się bezpiecznie. Organizowaliśmy spotkania z psychologiem,
radcą prawnym, lekarzem (również w ich rodzimym
języku), przedstawicielami powiatowego urzędu pracy oraz nauczycielami języka polskiego, zapewniając
na czas spotkań opiekę licznej grupy dzieci, by ich
mamy mogły jak najwięcej skorzystać. Pozyskaliśmy dla naszych małych gości pomoce szkolne
i artykuły plastyczne. Jako radna i vice przewodnicząca komisji społecznej czuję się zobowiązana
za to wszystko, jak najserdeczniej, szczerze Państwu, niosącym pomoc, podziękować. Dziękuję
za życzliwość i za gościnność, za otwarte serca
i domy. W kwietniu spotkania „grupy wsparcia"
się zakończyły, bo obecnie uchodźcy z Ukrainy
mają już inne potrzeby, a formuła spotkań się
wyczerpała. Na podstawie wielu rozmów z Ukraińcami wiem jednak, że wspólnymi siłami pomogliśmy tym kobietom i dzieciom przetrwać pierwsze, najtrudniejsze chwile. I to jest piękne!
Również w Centrum Kultury odbyła się impreza charytatywna, której pomysłodawczynią i organizatorką była mieszkanka Łomianek
Grażyna Miśkiewicz. Podczas pokazów tańca,
koncertów, licytacji, degustacji zebrano prawie
8 000 złotych. Cała kwota została wpłacona na
konto łomiankowskiej Fundacji św. Małgorzaty
Dziewicy i Męczennicy z przeznaczeniem na
rzecz Ukrainy. Również w LEMON TREE odbywają się koncerty, z których dochód przeznaczany jest na pomoc naszym wschodnim
sąsiadom. Dużym zainteresowaniem cieszył
się kiermasz rękodzieła, wykonanego przez
uchodźców z Ukrainy, który odbył się przed
Kościołem Św. Małgorzaty.
To oczywiście tylko część działań, w które angażują się mieszkańcy Łomianek, prywatni przedsiębiorcy, kościoły, organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia, fundacje i instytucje samorządowe. Wszystkich, tych małych – bardzo lokalnych – jak np. zbiórka odzieży, zorganizowana
przez Zarząd Osiedla Dąbrowa Zachodnia, czy
akcje organizowane przez łomiankowskie szkoły, Bibliotekę Publiczną czy ICDS, nie sposób
wymienić.
Śmiało można stwierdzić, że zarówno my –
mieszkańcy Łomianek, przedsiębiorcy, jak
i łomiankowski samorząd pokazaliśmy, że
potrafimy skutecznie działać, skupić się na
celu, na pomocy.
Maciek Moraczewski

IMPREZA INTEGRACYJNA

W DZIEKANOWIE BAJKOWYM
10 edycja wiosennej imprezy dla dzieci „Szukamy Wielkanocnych
Jajek” za nami. W tym roku przybrała charakter imprezy integracyjnej z naszymi gośćmi z ogarniętej wojną Ukrainy. W wydarzeniu
wzięło udział około 800 osób, w tym blisko 500 dzieci.

CO, GDZIE, POLECAMY!
KIEDY?

KONCERT ŁOMIANKOWSKI

29.04, g.20	Damian Ukeje – Nirvana, Metallica, Chris Cornell,
ORKIESTRY KAMERALNE
Black Keys, Prince czy Kings of Leon, oraz autorskie
utwory – koncert LEMON TREE
05.05, g.20	Afera dla Ukraińskich Ratowników Medycznych
– koncert LEMON TREE
08.05, g.18	Koncert Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej
– CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
11.05, g. 17:30	Mecz KS Łomianki – KS Legionovia II,
Stadion, ul. Fabryczna
13.05, g.20	Shandy&Ewa – polsko-karaibski duet – słoneczne
country, wesoły pop, jak i wyrafinowany jazz
– koncert LEMON TREE
14.05
Noc Muzeów 2022 – od godz. 18:00 do północy
– CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
20.05., g.20	Kraków Street Band – blues-rock-soul
– koncert LEMON TREE
20.05, g.19	Scena Zaułek – CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
22.05, g.20	The best of James Bond – koncert Sashy Strunin
– CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
22.05	BIEG ŁOMIANEK – Bieg główny: g.9:30,
godz. 18:00-00:00
biegi dla dzieci: g.11.00 Zapisy i szczegóły: www.bieglomianek.pl
w Centrum Kultury w Łomiankach
21.05, g. 11	Mecz KS Łomianki – Polonia II W-wa, Stadion, ul. Fabryczna
26.05, g.10:45	Akademia Odkrywcy 2022 Marokańskie legendy
z Essouiry – CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH
27.05, g.20	JemDżem – coverband wykonujący utwory
zespołu Dżem – koncert LEMON TREE
30.05, g.12.30	Akademia Odkrywcy 2022 – Gra terenowa
„Niezwykła podróż dookoła świata”
– SP 2 w Łomiankach, ul. Partyzantów 31
05.06, g. 11	EkoPiknik – biosko przy ICDS
DYRYGENT: BŁAŻEJ SROCZYŃSKI

8 MAJA 2022 R.
GODZ. 18:00

MIEJSCE: CENTRUM
KULTURY W ŁOMIANKAC

BILET: 20 ZŁ

Bilety do nabycia za pośrednictwem strony www.biletyna.pl oraz w recepcji CK.
www.kultura.lomianki.pl / FB: Centrum Kultury w Łomiankach / ck@kultura.lomianki.pl / tel. (22) 751 35 02

Impreza rozpoczęła się o godzinie 12:00. Zbyt długie przemówienie na otwarcie!
Wiem, przepraszam. To się więcej nie powtórzy...
Do zdobycia było 1000 czekoladowych jajek. Te dzieci, którym się nie udało ich znaleźć w trawie, po chwili odnajdywały je w kapturze, nogawce i kieszeni... Wierzę, że
w efekcie wszystkie powróciły do domów z jakimiś trofeami.
Jednym z najbardziej obleganych miejsc (poza grillem) było to, zorganizowane
przez Fundację „Byka za Rogi". Tu dzieci ustawiały się w długiej kolejce, by skorzystać z przejażdżek na kucach. Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się
pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej z Dziekanowa Polskiego. W szczególności
ten, dotyczący pierwszej pomocy.
Grzegorz Targoński, olimpijczyk z Sydney uczył, jak wprawnie posługiwać się
łukiem, zaś trenerzy z FADA – sekcji łomiankowskiego badmintona – przybliżali
dzieciom zasady tej, chyba mimo wszystko mało znanej, dyscypliny.
Centrum Kultury w Łomiankach zadbało o nagłośnienie imprezy. Dzięki temu
zarówno dzieci, jak też ich opiekunowie, mogli zmierzyć się w konkursie ze znajomości bajek oraz starych seriali TV. CK ponadto zorganizowało liczne gry i zabawy. Można było tutaj również wyprodukować sobie okolicznościową wpinkę.
Pracownia Ceramiczna Kamionka udostępniła dzieciom koło garncarskie.
Można było tu coś pięknego „wykręcić” lub obok ulepić. Z przemyślnymi grami i szaradami można było się zetknąć w „Ogrodzie Wyobraźni” oraz „Pomysłowym Świecie”. Wśród drzew spotkać można było prawdziwe, najprawdziwsze, cudowne alpaki z hodowli „Alpaki Misiaki”. Karmienie marchewką z „pyszczka
do pyszczka” sprawiało WSZYSTKIM ogromną frajdę. Gros atrakcji zapewnili dzieciom również nauczyciele z niepublicznej szkoły podstawowej „Moja Szkoła”. Wolontariusze z najstarszych klas służyli uczestnikom eventu swoją pomocą. Udział
w imprezie młodych gimnastyczek artystycznych z IKS Łomianki był nie tylko pokazem gracji, to przede wszystkim spektakl, prawdziwa uczta dla oka.
Punkt informacyjny zapewnili mieszkańcom: Ośrodek Pomocy Społecznej oraz
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.
Podczas imprezy można było oddać krew w podstawionej mobilnej stacji krwiodawstwa. Swoim najcenniejszym darem podzieliło się 14 mieszkańców, spośród
których rozlosowana została bardzo sympatyczna nagroda...
Specjalne podziękowania dla Tetiany Ratych za pomoc w zakresie tłumaczenia
na język ukraiński wszystkich materiałów oraz nieocenione wsparcie podczas
całego wydarzenia. Dziękuję naszym sponsorom: Barbarze Witkowskiej (Manami), Joannie Toroniewskiej (Pracownia Urody), Paulinie Wysockiej (Kolorowe Pokoiki) i Agnieszce Bębenek-Słowik (Cukiernia Pod Kasztanem). Straży
Miejskiej w Łomiankach za PERFEKCYJNE zabezpieczenie eventu! Dziękuję
Любові Кубай, Olgi Pynalyuk, Sofii Petriv, Алёнe (Tani) Кузич i innym Paniom
Domu z Ukrainy za ich wspaniałe potrawy...
Wkrótce na stronie internetowej Dziekanowa Bajkowego (dziekanowbajkowy.pl)
oraz na portalu społecznościowym Facebook będziecie mogli się zapoznać z fotorelacją z imprezy. Udostępniony zostanie Wam również film z drona. Zapraszam serdecznie. Dziękuję wszystkim za tak liczny udział w wydarzeniu!
Marcin Etienne
fot. Antoni Moraczewski

- cykl akwareli 'Puszcza Kampinoska'
wystawa Jarosława Filipka

- „Ciuchcie Warszawskie”
mobilna wystawa kolejek

- „Mobilne Muzeum Rowerów i nie tylko”
wystawa rowerów zabytkowych

- wystawa fotografii pt. „Przemijanie”
poświęcona krajobrazowi kulturowem
Puszczy Kampinoskiej

PARTNERZY:

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
ICDS, ul. Staszica 2, www.icds.pl, 22 751 04 74
BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Wiejska 12a, www.biblioteka.lomianki.pl, 22 751 32 23
SPOT, ul. Warszawska 55, www.spot-lomianki.pl, 507 222 672
GALERIA ŁOMIANKI, ul. Brukowa 25, www.galerialomianki.pl, 22 209 86 51

Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty?
A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?
Dodaj wydarzenie w KALENDARIUM na www.LOMIANKI.INFO
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ŁOMIANKOWSKI ULICZNIK
ŁO M I A N K I PAW ŁO WO

MIZERNA W FORMIE,
BOGATA W TREŚCI - UL. H.B.RAABE

Wojciech Bandyra
fot. Ewa Pustoła-Kozłowska

Centrali Związku Kupców oraz prezesem Wzajemnej Pomocy Kupców Wyznania Mojżeszowego m. Warszawy. W spółce był też Tadeusz
Raabe ceniony warszawski adwokat, kolekcjoner, mecenas sztuki i mąż jednej z najbardziej
znanych piosenkarek, gwiazdy kabaretu i filmu,
aktorki Toli Mankiewiczówny.
Tadeusz od lat szkolnych przyjaźnił się z Antonim Słonimskim, którego dwukrotnie zaprosił
na wakacje do Łomianek. Pobyt poety w Łomiankach odcisnął w literaturze trwały ślad
w postaci nostalgicznego wiersza o urokach
naszego miasta.
Krótka uliczka, łącząca ul. Wiślaną z Fabryczną,
skrywa jeszcze jedną historyczną ciekawostkę.
Jej charakterystyczny ukośny przebieg zachował ślad dawnej ścieżki tzw. przegonu, którą na przełaj w kierunku pastwisk nad Wisłą,
przepędzano krowy należące do włościan wsi
Łomianki. Uliczka sąsiaduje z boiskami sportowymi przeznaczonymi do gry w piłkę nożną.
Pierwsze z nich założone zostało przez zawodników utworzonego w 1932 r. wiejskiego klubu
sportowego. Położone było w centrum miejscowości, na terenie nieodpłatnie dzierżawionym od firmy H.B.Raabe. Boisko w tym samym
miejscu znajduje się do dziś. Na początku lat 90.
XX w. Rada Miejska, nowoutworzonego miasta
Łomianki, uliczce bez nazwy sąsiadującej z boiskiem „w dowód wdzięczności dla przedwojennej działalności właściciela garbarni” nadała
patrona – Hersza Berga Raabe..
EPK
REKLAMA

REKLAMA

jeziorkiem Fabrycznym, uruchomił on zakład
garbarski pod firmą „Garbarnia H.B. Raabe”. Od
20 lat prowadził tartak oraz wytwórnię sztyftów
drewnianych i szewskich kopyt w Białej PodlaJechałam na pogrzeb Wojciecha Bandyry – na- skiej, gdzie zatrudniał aż 300 robotników.
szego łomiankowskiego fotografa. Przejeżdża- Przedsiębiorca postanowił rozwijać firmę,
jąc obok cmentarza żydowskiego na Bródnie wzbogacając jej ofertę o nowe produkty, różneujrzałam poletko żółtych żonkili. Kwiatów, któ- go gatunku skóry przeznaczone dla szewców.
re za sprawą Marka Edelmana stały się symbo- Garbarnia w Łomiankach, zatrudniająca 53 rolem pamięci o bohaterstwie Żydów walczących botników, produkowała głównie skóry chromow powstaniu w getcie warszawskim. Zaczęłam we czarne i kolorowe oraz tzw. bukaty. Wyposasię zastanawiać czy w Łomiankach jest jakieś żona była w dużą lokomobilę o mocy 100 KM.
miejsce, które można nazwać pamiątką po Zakład przerabiał tygodniowo 3800 sztuk skór.
społeczności żydowskiej, która tu mieszkała? Dla pracowników przy ul. Warszawskiej wybuJedyną jaką znam jest nazwa ulicy. Miała ona dował dwa drewniane, parterowe zakładowe
uhonorować założyciela i właściciela najstar- domy mieszkalne.
szego zakładu przemysłowego w Łomiankach, Garbarnia, po śmierci Hersza Raabe, prowadzożydowskiego przedsiębiorcę – Hersza Berga na była przez jego 4 synów, a w 1922 r. przeRaabe. W 1892 r. na terenie podworskim nad kształcona w spółkę akcyjną „Zakłady garbarskie H. B. Raabe”, która
następnie przemianowana została na firmę
„Zakłady Przemysłowe H. B. Raabe S.A.”.
Zarząd i kantor firmy
mieściły się na ul. Dzikiej 5. Większość akcjonariuszy stanowili
synowie założyciela
firmy: Edward, Jakób,
inżynier Bernard (Boruch) i Maurycy Raabe,
który został prezesem.
Był on znanym działaczem na niwie spoBudynek garbarni i jej pracownicy ok. 1937 r. łecznej i filantropijnej,
współzałoż ycielem
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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!

REKLAMA

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

REKLAMA
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KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
REKLAMA

od poniedziałku do niedzieli

STUDIO GRAFICZNE

USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY
ULOTKI – PLAKATY – BROSZURY – WIZYTÓWKI
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY
GRAWEROWANIE LASEROWE

10e: nawias @ pracownia.net t: 603 299 772

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

INNE

Stroje karnawałowe dla dzieci i dorosłych – wyprzedaż. Tel. 692-965-177
Złom kupię, minimum 200 kg. Dojeżdżam. Tel.
515-146-480, 797-760-488

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)

REKLAMA

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
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
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

PRACA

Zatrudnię pielęgniarkę do punktu pobrań –
605-224-666
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
Firma sprzątająca zatrudni pracowników
w Galerii Łomianki, tel. 508-151-388
Szukam pracy – sprzątanie, mycie okien, ogród.
Tel. 886-461-490

REKLAMA

USŁUGI

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI

Lokal usługowy 30 m2 na I piętrze, ul. Wiślana
(przy Biedronce) do wynajęcia. 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
Pokój do wynajęcia – tel. 735-408-875
Kawalerka kompletna, centrum Łomianek – tel.
503-819-749
Wynajmę pokój – tel. 534-189-297
Do wynajęcia pokój 2-osobowy – tel. 534-189-297
Wynajmę lokal usługowy 35 m2 na parterze,
ul. Warszawska 71a – tel. 500-492-202

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. SERWIS. Tel. 517-673-324
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
Tani transport busem, Łomianki i okolice, koszenie
trawników – tel. 501-147-312
Montaż i serwis SYSTEMÓW 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
Architekt z uprawnieniami, tel. 663-187-009
Odbiór złomu, puszek, butelek po piwie – tel.
791-625-996
KIEROWCA 24h, zawiezie, przywiezie oraz inne
propozycje – tel. 796-985-983
Budowa tarasów drewnianych – 604-831-024
SPRZĄTANIE, MYCIE OKIEN, PRASOWANIE – tel.
698-076-904
HYDRAULIK – instalacje wodno-kanalizacyjne,
gazowe. Sprawdzanie instalacji, remonty – tel.
602-282-757
Przycinanie drzew, pielęgnacja ogrodów, trawników – tel. 503-306-109

REKLAMA

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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USŁUGI GRAFICZNE DRUK CYFROWY ULOTKI PLAKATY BROSZURY WIZYTÓWKI BANERY
STRONY WWW KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM GRAWEROWANIE LASEROWE

TEL. 603 299 772
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PORTAL + GAZETA

ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO
e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772

CENY MODUŁÓW: 210x297mm – 920 pln | 200x126 mm – 490 pln | 200x99mm – 350 pln | 99x126mm – 260 pln
99x62mm – 140 pln | 48x62mm – 80 pln | 99x32mm – 80pln netto | 1 i 4 strona+50%

