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DZIAŁAĆ
SENSOWNIE

WIĘCEJ NIŻ BIZNES

W 2021 roku Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował raport
na temat jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce. Młodzi ludzie
potrzebują pilnej pomocy psychologicznej. Co siódme dziecko
w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu
zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. Eksperci alarmują
i nawołują do wdrożenia programów psychoedukacyjnych
związanych z zapobieganiem i leczeniem depresji.
Przykładowe rozwiązania to rozwinięcie sieci pomocowych (telefony zaufania, poradnie i ośrodki psychologiczno-pedagogiczne) czy
zwiększenie liczby psychologów i pedagogów w szkołach i dostępnych dla młodych miejscach.
Sytuacja polskiej psychiatrii jest tragiczna, dostęp do pomocy psychologicznej i wsparcia terapeutycznego nie jest nadal na poziomie
umożliwiającym pomoc każdej potrzebującej tego osobie. Dlatego każda forma pracy na tym polu jest warta odnotowania i rozwijania.
O swoich doświadczeniach z pracy z dziećmi i młodzieżą oraz o możliwościach i planach rozwijania tej działalności rozmawiam z Renatą
Rejer z Fundacji „Per Aspera ad Astra”. Fundacja od wielu lat prowadzi w Łomiankach szkołę podstawową „Moja szkoła”.
Sylwia Maksim-Wójcicka – Jak oceniasz wyniki
raportu?
Renata Rejer – Są druzgocące. Krzyczą: dorośli –
róbcie coś – działajcie.
– Wiem, że dla ciebie działanie jest ważne.
– Przede wszystkim to sens mojego życia – robienie czegoś, co zostanie dla innych. Codziennie
mam kontakt z młodymi ludźmi, z nauczycielami
i pedagogami, widzę jak ważna jest mądra edukacja. Także obserwowanie dziecka, jak funkcjonuje w środowisku rówieśniczym, w szkole, czy
nie pojawiają się problemy, też psychiczne – to
nasz obowiązek.
– Umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków, zastanawiania się co jeszcze możesz zrobić,
została ci z lat prowadzenia szkoły. Nie lubisz być
bierną.
– Nie potrafię być bierną. Uważam, że jeśli mogę pomóc choćby jednej osobie, to już warto. Całego świata nie zmienię, ale warto już dla tej jednej.
– Lubisz tworzyć coś od samego początku...
– Tworząc coś nowego zawsze mam nadzieję, że
wyjdzie z tego coś wartościowego, co zostawi
ślad. Tym bardziej w dziedzinie wsparcia psychologicznego. Szczególnie teraz, po dwóch latach
pandemii, w obliczu wojny za naszą granicą, wynikających z tego skutków finansowych i gospodarczych, kondycja psychiczna jest naszym fundamentem. Tego potrzebujemy. Dlatego Fundacja
zdecydowała, że nie pozostanie bierna. Naszą odpowiedzią, pomysłem na działanie jest stworzenie
miejsca, gdzie ileś osób dostanie pomoc, zobaczy
zmiany w swoim życiu. I to jest dla mnie kluczowe.
Podobnie jest np. ze szkołą. Dzieci pamiętają to
miejsce albo jako koszmar, albo coś normalnego,
przestrzeń dobrych doświadczeń, przyjaźni. Miejsce, gdzie nikt nie dokłada im ciężarów do plecaka. I tak prowadzimy naszą szkołę. A w przypadku
dorosłych ważne jest dla mnie, aby ich życiowe
plecaki stały się lżejsze, żeby wyjęli kilka kamieni
i szli przez życie swobodniejszym krokiem.
– Fundacja stworzyła nowe miejsce na mapie Łomianek, Centrum Terapii Sens, które wpisuje się
w ideę zwiększenia dostępności do pomocy psy-

chologicznej i pedagogicznej, do czego nawołują – Poza indywidualnym wsparciem psychologicznym, terapeutycznym, a także konsultacjami pospecjaliści.
– Zacznę od porównania. Kiedy zbliżała się reforma magającymi osobom doświadczającym sytuacji
sześciolatków, rodzice dzieci z naszego przedszkola kryzysowej, prowadzimy warsztaty grupowe, gruczuli duży niepokój. Nie wiedzieli co zrobić, do jakiej pę terapeutyczną „Przestrzeń relacji”, warsztaty
placówki oddać swoje dziecko. I to był bodziec dla dla rodziców dzieci z trudnościami rozwojowymi
nas. Wiedziałyśmy, że odpowiedzią na te rozterki „Rozwijaj skrzydła”. To bardzo ważne dla nas projekpowinna być dobra, nowoczesna, przyjazna dziecku ty, cieszymy się, że Gmina Łomianki wsparła finanszkoła, do której dzieci i ich rodzicie idą z radością sowo ich organizację, co znacznie zmniejsza koszt
i spokojem. I dzisiaj jest podobnie. Od dłuższego cza- udziału uczestników.
su docierały do nas opinie o utrudnionej dostępności do pomocy
Szczególnie teraz, po dwóch latach pandemii,
psychologiczno-pedagogicznej
w obliczu wojny za naszą granicą, wynikających
dla dzieci, o odległych terminach
albo braku miejsc. Zobaczyłyśmy
z tego skutków finansowych i gospodarczych,
więc problem, a jednocześnie wiekondycja psychiczna jest naszym fundamentem...
działyśmy, że w szkole i w naszym
otoczeniu mamy zasoby w postaci
specjalistów i doświadczenie, które może być odpo- – Marginalia. To kolejny pomysł.
wiedzią na te przeszkody.
– Za nami już dwa spotkania. Chcemy odświeżyć
– Czyli w obszarze pomocy dzieciom i młodzieży i wypromować zamierającą formę spotkań literacbędzie to naturalna kontynuacja działań szkoły. kich wokół dobrej literatury, z jej twórcami oraz
z psychologami, terapeutami, coachami. Nie rozmaA dorośli?
– To jest ten sam mechanizm. My, dorośli potrzebu- wiamy wyłącznie o książkach, raczej o kondycji ludzjemy wsparcia, rozmowy, rozpoznania i zmierzenia kiej i o człowieku. W trakcie poprzednich dwóch odsię z tym co w nas, w środku. Często wypieramy te słon Marginaliów zastanawialiśmy się nad wyborami
potrzeby, uważając, że jeszcze nie czas, że trzeba życiowymi kobiet, co je determinuje, dlaczego są
zająć się dziećmi, pracą, a „ja sobie jakoś poradzę”. takie a nie inne („12 kobiet”, Magda Sikorska). Potem
Przychodzi kryzys, jeden… kolejny, a my siłujemy razem z autorką próbowałyśmy zrozumieć powody
się z sobą, mierzymy, wstajemy i pędzimy dalej. Ale i cele wspinaczki wysokogórskiej, jej wpływ na row środku zostają opiłki wcześniejszych zdarzeń, dziny wspinaczy i sens tego sportu („Życie za szczyt”,
trudności, zmagania i rany. I one dają o sobie znać, Rachela Berkowska). Teraz jesteśmy przed odsłoną
męczą. A my podajemy dłoń, oferujemy pomoc, trzecią, czyli spotkaniem z Tomaszem Jastrunem
żeby nie zmagać się z tym samemu, tylko odnaleźć mistrzem opowieści o życiu i relacjach kobiet i mężczyzn, autorem „Osobistego przewodnika po deprerozwiązanie.
– Są już w Łomiankach takie miejsca, do których sji”. Będziemy rozmawiać o widzeniu świata oczami
osoba dorosła może się udać po wsparcie, nie mężczyzny i kobiety, o zrozumieniu, być może także
o depresji. Rozwijamy biblioteczkę książek psychomówiąc o Warszawie.
– I bardzo dobrze, nadal jest ich jednak zbyt mało, logicznych i oferujemy osobom zainteresowanym
zwłaszcza, że pandemia i wojna w Ukrainie nasila możliwość wypożyczenia naszych książek.
występowanie kryzysów. Każde z takich miejsc ma – Dużo się dzieje.
swoją specyfikę, trochę inaczej sformułowaną ofertę. – Ideę działania, o której mówiłyśmy na początku,
– Powiesz kilka słów o tym do czego zapraszacie postrzegam szeroko, wielowymiarowo – wtedy życie
naprawdę ma sens.
osoby dorosłe?

CENTRUM TERAPII SENS – WWW.CENTRUM-SENS.ORG
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SPORT NIEJEDNO MA IMIĘ
W Łomiankach działa kilkadziesiąt klubów sportowych. Ich oferta jest skierowana głównie,
choć nie tylko, do najmłodszych mieszkańców gminy. W tym roku można było spróbować różnych
dysyplin podczas dwóch imprez, zorganizowanych na przełomie sierpnia i września.
Piknik „Sportowa Rodzina”, który odbył się 28 sierpnia
na placu zabaw i boiskach w Kiełpinie był idealną propozycją dla osób, które planują zapisać się na zajęcia sportowe. Podczas wydarzenia, zorganiowanego przez Fundację
Jestem MAMĄ we współpracy z Urzędem Miejskim w Łomiankach, zaprezentowały się klubu i organizacje sportowe, działające na terenie gminy Łomianki.
W jednym miejscu można było zagrać w tenisa, badmintona, siatkówkę, piłkę nożną, spróbować gimnastyki powietrznej, wziąć udział w zajęciach pokazowych judo,
akrobatyki czy ogólnorozwojowych dla najmłodszych.

MIESZKAŃCY ROZDYSPONOWALI

MILION ZŁOTYCH

W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego mieszkańcy zgłosili 32 projekty,
z czego Urząd Miejski po weryfikacji formalnej do
głosowania dopuścił 15 projektów.
W głosowaniu więło udział 1023 mieszkańców
gminy Łomianki (z czego 899 osób – 92% przez
internet) oddając 4889 głosów. Aktywniejsze
były kobiety – oddając 64% głosów, mężczyzni –
36%. Ponad połowa (51%) głosujących to osoby
w wieku 36-49 lat, najmniej aktywna była młodzież w wieku do 25 lat – niespełna 6% głosów.
Najwięcej głosów oddano w sołectwie Łomianki
Dolne – 400 głosów. Najmniej na osiedlu Równolega i w Kępie Kiepińskiego – po 3 głosy.
Wszystkie 15 projektów ma być realizowanych.
Więcej szczegółów na: www.LOMIANKI.INFO

Z mieszkańcami rozmawiali także trenerzy personalni oraz
instruktorzy nauki pływania.
Podczas Dnia Otwartego ICDS, który odbył się 5 września,
wszyscy chętni mogli zapoznać się z ofertą klubów sportowych, których zajęcia odbywają się w obiektach gminnych
– hali sportowej i basenie ICDS oraz boiskach szkolnych. Nie
zabrako konkursów, pokazów i „dmuchańców".
Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Najmłodsi
chętnie korzystali z zabaw i atrakcji, a rodzice ochoczo dopytywali o warunki skorzystania z oferty łomiankowskich
klubów sportowych.
/red.

TYTUŁ PROJEKTU

Budowa oświetlenia ulicy Kościelna Droga w Łomiankach Dolnych
PLASTUSIOWA ŁAWECZKA – pomnik-ławeczka z Marią Kownacką i Plastusiem
DZIECKO W SPEKTRUM AUTYZMU – II edycja
Park kieszonkowy z funkcją organizacji wystaw plenerowych (obok sklepu Lidl)
Pływająca ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym
Hotele dla dzikich zapylaczy
Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt
BEZPŁATNE lekcje tenisa
LEŚNE PRZYGODY – rodzinne spotkania przyrodnicze
Budka z książkami na placu zabaw w Kiełpinie
SPORTOWE WYZWANIE – w zdrowym ciele zdrowy duch!
Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów, nauka tańca, zajęcia ruchowe
Jestem kobietą – dbam o siebie
CIESZ SIĘ ZDROWIEM I TAŃCZ
Akademia Kobiet – cykl 28 spotkań

TY TEŻ MOŻESZ WESPRZEĆ

Szacunkowy
koszt

Liczba
głosów

236 000 zł
150 000 zł
65 000 zł
313 500 zł
54 000 zł
6 500 zł
54 000 zł
15 000 zł
13 100 zł
18 700 zł
9 000 zł
20 200 zł
3 000 zł
22 202 zł
30 500 zł
1 010 702 zł

597
400
386
371
369
357
346
298
290
254
253
252
247
240
229
4889

MAŁA GAJKA
Z ŁOMIANEK

HAFCIARKA
Z BURAKOWA

KARETKA
DLA SZPITALA

Kto to? – Mała Gajka z Łomianek, która urodziła się
całkowicie głucha.
Kto zbiera? – Mama Gai.
Na co zbiera? – Procesor
dla Gai umożliwiający słyszenie, system FM potrzebny w środowisku natężonego hałasu, dalszą rehabilitację.
Dlaczego zbiera? – Po śmierci męża i chorobie
syna jest sama z dwójką niepełnosprawnych
dzieci, w tym z niesłyszącą Gajką.
Po co zbiera? – By córka mogła słyszeć i prawidłowo funkcjonować w całkiem nowych warunkach szkolnych.
Więcej informacji oraz zbiórka:
www.pomagam.pl/uslyszec_szkole

Fundacja Promocji i Rekreacji „KIM” wyszła z inicjatywą
stworzenia muralu poświeconego zmarłej niedawno
mieszkance Burakowa, pani
Mariannie Romańskiej – wieloletniej sołtysce,
a także utalentowanej hafciarce.
Mural ją upamiętniajacy powstanie na murze
w pasażu pomiędzy ulicami 11 listopada i Przyłuskiego, nieopodal domu rodzinnego pani Marianny. Wykona go znana artystka Dorota Berger-Słowińska, mieszkanka Łomianek.
Częściowego wsparcia dla projektu udzialił Powiat Warszawski Zachodni, ale by pozyskać brakujące środki organizatorzy założyli zbiórkę na
www.zbieram.pl. – Mural „Hafciarka”

W potrzebie jest Szpital
w Dziekanowie Leśnym,
który dysponuje karetkami,
mającymi lata świetności
już dawno za sobą. Jak wiadomo, w przypadku karetki niezawodność działania jest podstawą, by mogła na czas i bezpiecznie
dojechać do małego pacjenta. Ze względu na rosnące koszty utrzymania szpitala, placówki nie stać
na nową karetkę.
Mieszkańcy Czosnowa i Łomianek utworzyli zbiórkę, dzięki której jest szansa na zebranie funduszy
na zakup karetki.
Zbiórka poprzez serwis www.zrzutka.pl – Karetka
dla Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym
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MARNE SZANSE NA POPRAWĘ

Minęły wakacje – wróciły korki. Tego chyba wszyscy się spodziewali. Przejazd „siódemką" jest coraz większym wyzwaniem dla podróżujących zarówno do, jak i z Warszawy. Rano dojazd z centrum Łomianek do warszawskiego metra zajmuje kilkadziesiąt minut, a nawet godzinę. Sytuacja ta
jest uciążliwa zwłaszcza dla osób korzystajcych z komunikacji zbiorowej
– często zatłoczonej w godzinach szczytu.

BUSPAS NADAL TYLKO W PLANACH

„By dojechać do szkoły na Żoliborz na godzinę 8:00 –
muszę wyjechać z okolic ICDSu o 6:30. Autobusy stoją
w korkach. Jest uciążliwy tłok. Taki początek dnia nie
nastraja optymistycznie” – mówi licealistka codziennie dojeżdżająca do szkoły.
Zapewne sytuację poprawiłoby uruchomienienie
trzeciego pasa ruchu – buspasa – przeznaczonego
wyłącznie dla komunikacji miejskiej, która omijając
korki, stanowiłaby atrakcyjną alternetywę dla transportu indywiualnego, generującego tak wzmożony
ruch. Alternatywy brak – zdecydowanie wygodniejsze jest stanie w korku we własnym autcie.
Urząd Miejski w Łomiankach nad buspasem „pracuje” od początku obecnej kadencji. Hasło „15 minut
do Warszawy” – było jednym z głównych deklaracji
przed wyborami samorządowymi obecnej burmistrz
Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak.

„Inwestycja jest na etapie tworzenia pomiędzy
Gminą Łomianki a Miastem Stołecznym Warszawa
porozumienia, mającego na celu określenie zasad
współpracy, wzajemnych zobowiązań oraz rozliczeń finansowych przy pracach, polegających na
przygotowaniu wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy
z m.st. Warszawą oraz w m.st. Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej”
– informuje Urząd Miejski w Łomiankach.
Wiadomo, że buspasowi nie kibicują Młociny – co artykułowano niejednokrotnie. Koszt budowy buspasa też
nie będzie mały, co może mieć znaczenie w kontekście
zbliżających się wyborów samorządowych. Można
przypuszczać, że władze stolicy – mimo starań Łomianek – raczej niechętnie będą chciały wydać pieniądze
na inwestycję służącą dojeżdząjącym do Warszawy.

CZY WIELKI SMOG POWRÓCI?

Zbliża się jesień, chłodniejsze dni, zima. Ceny energii i paliw rosną w niespotykanym dotychczas tempie, tani i dobrej jakości węgiel pozostaje marzeniem.
Politycy namawiają do zbierania chrustu, a prezes PiS Jarosław Kaczyński
oznajmił, że „trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami i tymi podobnymi rzeczami”. Wszystko wskazuje na to, że smog tegorocznego sezonu grzewczego „da nam popalić”, a wszystkie dotychczasowe działania samorządów, mające na celu polepszenie jakości powietrza „pójdą z dymem”.
Ale może nie będzie tak źle. Miejmy nadzieję, że nikt o zdrowych zmysłach nie skorzysta z namów prezesa i nie będzie wrzucał do pieca czy kominka wszystkiego co się
da spalić. Drewno, którym można palić np. w kominku, musi być sezonowane, właściwie przechowywane, o wilgotności poniżej 20%. Należy palić drewnem drzew liściastych, zawierającym mniejsze ilości substancji żywicznych. Żywica wytwarza dużą
ilość dymu oraz sadzy, która osadza się w przewodzie kominowym, zmniejszając jego
drożność i zwiększając zagrożenie pożarowe.
Jak informuje Urząd Miejski w Łomiankach... „Na terenie gminy Łomianki nie obowiązuje zakaz palenia drewnem w kominkach, z wyjątkiem okresu grzewczego, w dniach,
gdy stężenie pyłu PM10 przekracza dopuszczalne normy, czyli powyżej 50 µg/m3. Palenie w kominkach jest dopuszczalne w dni, kiedy jakość powietrza jest zadowalająca – zgodna z normami. Zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą wszystkich
mieszkańców Mazowsza, do 31 grudnia 2022 roku użytkownicy kominków muszą je
wymienić na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu (certyfikat Ecodesing) lub wyposażyć w urządzenia ograniczające emisję pyłu (ekofiltry)”.
/red.

BRAK PIENIĘDZY NA S7

Z zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Aurostrad wynika, że jeszcze w tym roku ma zostać rozpisany przetarg na drogę ekspresową S7
na odcinku Kiełpin – Warszawa (przekierowującą
część ruchu z ul. Kolejowej). Ale przetarg tylko na
sam projekt. Powstanie projekt, a co z budową?
„W planach przetargowych na ten rok (ogłaszanych
w grudniu 2021 r.) GDDKiA wskazywała ten odcinek
wśród tych, na które przetargi mają być ogłoszone
w 2022 roku, ale które nie mają jeszcze zapewnionego finansowania" – informuje www.rynekinfrastruktury.pl.
Łomiankowski odcinek S7 ma omijać Łomianki.
Za węzłem Kolejowa ma odbiegać w kierunku
Kanału Młocińskiego, dalej obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego aż do węzłów Wólka
Węglowa i Janickiego.
/red.

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
DO KONSULTACJI

Też od Ciebie zależy jak w Łomiankach będą wyglądały tablice reklamowe, czy „reklamy”
będą jak do tej pory „ozdabiały”
ogrodzenia, zwłaszcza te, wzdłuż
głównych ulic Łomianek.
Urząd Miejski w Łomiankach zaprasza do konsultacji zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
Dyskusja publiczna nt. Uchwały Krajobrazowej odbyła się 14 września
2022 w ICDS. Uwagi do projektu Uchwały Krajobrazowej można zgłaszać
za pomocy formularze w formie papierowej osobiście: ul. Warszawska 115;
w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki; w formie elektronicznej na
e-mail: um@poczta.lomianki.pl; w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.
Nagranie z „dyskusji publicznej", projekt uchwały oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdziesz na www.LOMIANKI.INFO.
/red.
REKLAMA
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USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY
ULOTKI – PLAKATY – BROSZURY – WIZYTÓWKI
STUDIO GRAFICZNE

e: nawias @ pracownia.net t: 603 299 772
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KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY
GRAWEROWANIE LASEROWE

KIEDY?
ROZWIJAJ PASJE, CO, GDZIE, POLECAMY!
POSZERZAJ HORYZONTY
W naszej ofercie na sezon 2022/23 gwarantujemy, że i Ty znajdziesz coś, co Cię zainteresuje. Rozwijaj z nami swoje pasje, poszerzaj
horyzonty i daj nam szansę pomóc w doskonaleniu Twoich umiejętności.

Prowadzimy zapisy na zajęcia taneczne, muzyczne, językowe, rękodzieło
i wiele innych. Jeżeli więc chciałbyś w wolnym czasie postrugać w drewnie,
to zajęcia stolarskie „Wióry lecą” lub „Dama z wiertarką” są dla Ciebie. Z kolei
na zajęciach „Młody projektant wnętrz” pomożemy Ci zaaranżować swój
pokój, a podczas zajęć „Kreatywna przyroda” stworzysz swój pierwszy las
w szkle. Zajęcia z szachów będą świetną okazją do nauki logicznego myślenia, podczas gdy na zajęciach z filcowania rozwiniesz swoje zdolności
manualne.
Jeżeli jednak stawiasz przede wszystkim na ruch, rozładowanie nadmiaru
energii oraz dobrą kondycję polecamy zajęcia z taekwondo, aikido, a także zajęcia taneczne z szeregiem stylów do wyboru, a wśród nich nowością
w postaci nauki stepowania.
Nie zabraknie również nauki gry na instrumentach tj. ukulele, bębnach afrykańskich, gitarze, perkusji oraz pianinie. Do tego proponujemy udział w zajęciach „Co szepcze ulica”, podczas których będziemy przeprowadzać sondy
uliczne poruszające ważne, aktualne, a czasami zabawne kwestie społeczne.
Jest to idealna opcja dla młodych aktywistów aspirujących do bycia reporterami, dziennikarzami, czy redaktorami.
Wszystkie wyżej wymienione zajęcia, to jedynie kropla w morzu ofert, które
dla Was przygotowaliśmy na ten sezon.
Postaw w tym roku na rozwój z Centrum Kultury w Łomiankach, ponieważ
„Jeśli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni”. Ręczymy głową, że znajdziesz coś
w naszej ofercie dla siebie. Zapraszamy.
Zapisy prowadzone są w formule on-line, poprzez stronę www.strefazajec.pl.
Ruszamy już od 5 września.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z recepcją CK pod numerem
(22) 751 35 02 lub mailowo ck@kultura.lomianki.pl.
/ Centrum Kultury w Łomiankach

WIĘCEJ INFORMACJI: WWW.KULTURA.LOMIANKI.PL

16-19.09

– Wystawa „Ocalone od zapomnienia” – od piątku do
niedzieli (pt. 15–18, sob. 13–18, ndz. 11–17)
– CENTRUM KULTURY
23.09, g. 19 – Spektakl „Działka” – CENTRUM KULTURY
24.09, g.20 – Ania Hamela – koncert LEMON TREE
25.09
– Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy
30.09, g. 19 – Spektakl „Działka” – CENTRUM KULTURY
30.09, g.20 – Adam Zalewski – koncert blues – LEMON TREE
1.10, g.18 – NOC BIBLIOTEK – literacki „escape room”
– BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Łomiankach
1-2.10
– Konkurs muzyczny X Warszawskie Dni Suzuki
– skrzypce i wiolonczela – CENTRUM KULTURY
7.10, g. 19 – Musical „Naprawczak” – CENTRUM KULTURY
7.10, g. 20 – Paweł Stankiewicz – koncert blues-rock – LEMON TREE
9.10, g.9 – Rajd Rowerowy – start ICDS
12.10, g. 20 – Stand-up – Wojciech Fedorczuk – LEMON TREE
13-15.10 – Mobilne Muzeum Historii – CENTRUM KULTURY
14.10, g.20 – Dorota Sowa Kuziela – koncert – poezja śpiewana,
folk – LEMON TREE
16.10, g. 18 – „Jesienne Liście” Koncert Łomiankowskiej Orkiestry
Kameralnej – CENTRUM KULTURY
20.10, g.20 – Darek Kozakiewicz – Test, Brekaut, Perfect
– koncert LEMON TREE
30.10, g. 18 – Kabaret Czesuaf z okazji Dnia Seniora – ICDS
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

POLUB ŁOMIANKI.INFO

WWW.FACEBOOK.COM/LOMIANKI.INFO

NOWE KSIĄŻKI
I MULTIMEDIA
REKLAMA

W ŁOMIANKOWSKIEJ
BIBLIOTECE

Łomiankowska Biblioteka znalazła się w gronie bibliotek, które
w 2022 r. otrzymały dofinansowanie ze środków finansowych Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Celem programu jest wspieranie rozwoju czytelnictwa poprzez wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Przyznane środki finansowe w kwocie 15 000 zł umożliwią zakup nowych książek oraz multimediów do łomiankowskich placówek.

ZAJRZYJ NA: WWW.BIBLIOTEKA.LOMIANKI.PL
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ŁOMIANKOWSKI ULICZNIK

ŁO M I A N K I C H OP I N A / ŁOM I A NKI DOLN E

MAŁY SKRÓT ROBI DUŻĄ RÓŻNICĘ,
CZYLI O UL. MJR. KAMIŃSKIEGO

REKLAMA

We wrześniu w Łomiankach wraca się myślą do tragicznych wydarzeń związanych
z obroną Warszawy. Dlatego na bohatera
tego odcinka „Ulicznika" wybrałam majora
Bronisława Kamińskiego, żołnierza, który
21 września 1939 r. dowodził i poległ w nierównej walce z niemieckim agresorem w niedalekiej osadzie Placówka.
W dniach 18-21 września miały miejsce najcięższe boje z okrążającymi stolicę wojskami
niemieckimi. Jedną z najcięższych walk stoczono we wsi Placówka (obecnie tereny huty).
Rozegrała się tu krwawa bitwa stoczona przez,
dowodzony przez majora Bronisława Kamińskiego, I batalion 30 Pułku Piechoty Strzelców
Kaniowskich z niemieckimi oddziałami 23 Dywizji Piechoty. Bój barwnie opisał Piotr Wróblewski na stronie Warszawanaszemiasto. Oto fragmenty: Nadrzędnym celem było uniemożliwienie
Niemcom przerwania szosy Warszawa-Modlin.
Chodziło o to, by opóźnić ich marsz na Warszawę. Strzelcy Kaniowscy mieli związać Niemców
walką. W tym czasie dwie, rozbite w bitwie pod
Bzurą, armie: „Poznań” i „Pomorze” zamierzały
przedostać się do Lasu Bielańskiego. Przed świtem
21 września batalion, w sile dziewięciuset mężczyzn, zaczął budować umocnienia. Do dyspozycji
mieli jedynie 12 działek przeciwpancernych i cięż-

kie karabiny maszynowe. Nie było wsparcia artyleryjskiego. Około godziny dziewiątej z oddali wyłoniły się oddziały wroga. Od strony Wawrzyszewa
– 3 bataliony, od Wólki Węglowej – czołgi. Poza
tym prawie setka dział, moździerzy i broni maszynowej. Wieś płonęła. W powietrzu świszczały kule.
Odpalono ckm-y. Przeciwnicy podchodzili coraz
bliżej i bliżej. Wkrótce znaleźli się na wyciągnięcie
ręki. Na wąskich uliczkach Placówki rozpoczęła
się walka twarzą w twarz na broń białą, na śmierć
i życie. W ruch poszły bagnety, kolby i granaty
ręczne. Rozpętało się piekło. Padł major Kamiński. Za chwilę kapitan Rudkowski i reszta dowódców. Niemcy wygrali, ale zapłacili wielką cenę
– około 1500 rannych i zabitych żołnierzy. Wróg
w popłochu wynosił poszkodowanych. Polaków
jednak pilnował. Ludność cywilna nie mogła im
pomóc aż do wieczora. Bilans był przerażający.
Z 900-osobowego batalionu majora Kamińskiego
poległo 600 żołnierzy, a 250 było rannych. Starcia
nie przeżyli dowódcy. Ogrom tragedii sprawił, że
bitwę o Placówkę nazywa
się „Warszawskie Termopile”. Niemcy tego dnia już nie
atakowali. Na chwilę udało
się przerwać ich ofensywę.
Po 40 latach od tych wydarzeń pracownicy Huty
Warszawa na miejscu bitwy
ufundowali pomnik, oddający cześć poległym żołnierzom. Pomnik stoi do dziś,

ale jego lokalizacja z boku, pod ogrodzeniem
huty, sprawia, że jest mało znany.
Jedynym upamiętnieniem bohaterskiego dowódcy bitwy jest nazwa ulicy w Łomiankach
Dolnych, która nosi jego imię. Ta przestrzeń
komunikacyjna, czyli wyboista, nierównej szerokości polna droga, jak dotąd, ma tylko tabliczkę z nazwą przy skrzyżowaniu z ul. Łużycką. Na
szczęście przy nazwisku i imieniu podany został
skrót mjr (powinno być mjr. ) – słowo kluczowe
dla tożsamości patrona ulicy. Bowiem żołnierzy o nazwisku Bronisław Kamiński jest jeszcze
dwóch: zasłużony cichociemny, ppor. piechoty
Polskich Sił Zbrojnych i AK, ale również bardzo
niechlubnej pamięci dowódca brygady RONA,
zbrodniarz wojenny zwany „katem Ochoty”.
EPK

Dom Pogrzebowy Ameno

INWESTYCJA POTRZEBNA MIESZKAŃCOM MIASTA
Rok temu 11 września 2021 Warszawski Dom Pogrzebowy Ameno
prowadzony przez Państwa Iwonę
i Pawła Petrykowskich, teraz również mieszkańców Łomianek z ul.
Działkowej, otworzył swoją siedzibę
w Łomiankach. Mieszkańcy miejscowości Buraków, Łomianki, Dąbrowa,
Dziekanów Leśny, Izabelin, Dziekanówek, Nowy Dziekanów, Łomna,
Palmiry, Cząstków Mazowiecki, Czosnów, Kazuń Nowy, i okolic, mają od
teraz ułatwiony dostęp do skorzystania – w razie przykrego wydarzenia
jakim jest śmierć Ukochanej osoby
– z ich usług.
Dynamiczny rozwój firmy pogrzebowej oraz sprawność w działaniu

pozwala im świadczyć całodobową
pomoc na całym obszarze Mazowsza.
Usługi pogrzebowe firmy Ameno
charakteryzują się jakością VIP
z zaznaczeniem, że jakość ta jest
dostępna dla każdej pogrążonej
w żałobie rodziny. Same ceremonie
pogrzebowe podlegają kredytowaniu w oparciu o zasiłek. Doświadczeni pracownicy Domu Pogrzebowego
Ameno bez dodatkowych opłat dbają
o formalności urzędowe i cmentarne.
Ciągły rozwój firmy i doświadczenie,
które przez ten czas zebrał zespół
firmy, pozwoliło im lepiej zrozumieć
problemy i trudności, stojące przed
bliskimi osób zmarłych. W domu pogrzebowym Ameno kompleksowe

usługi pogrzebowe realizowane są
zarówno na zlecenie osób prywatnych jak i instytucji państwowych
i samorządowych.
Wszystkie pogrążone w żałobie rodziny otrzymują wsparcie w filii Domu
Pogrzebowego Ameno w Łomiankach pod adresem Brukowa 6a oraz
w Warszawie przy ul. Aleja Zjednoczenia 44 oraz ul. Broniewskiego 44
pod całodobowymi numerami telefonów 602-892-079, 660-100-855
oraz numerem stacjonarnym (22)
639-51-10.
Budynek Domu Pogrzebowego Ameno przeszedł gruntowny remont, którego zwieńczeniem jest oprócz istniejącego biura, dużej wystawy trumien,
urn i prosektorium, oddanie do użytku klimatyzowanej kaplicy. Elegancka sala pożegnań w Łomiankach
wzbudziła duże zainteresowanie
mieszkańców Łomianek ze względu
na fakt stworzonego ołtarza, wyjątkowego wykorzystania oświetlenia,
stonowanych kolorów i eleganckich
materiałów. Pomieszczenie gwarantuje intymność i komfort pożegnań
o każdej porze dnia. Sala jest do dyspozycji wszystkich klientów Domu Pogrzebowego Ameno.
Kaplica pożegnalna w Łomiankach wykorzystywana jest zarówno
podczas pogrzebów wyznaniowych

z osobą prowadzącą modlitwę jak
i podczas ceremonii świeckich z mistrzynią ceremonii pogrzebowej Anetą Dobroch.
Przypominamy również, że Dom
Pogrzebowy Ameno pośredniczy
w zakupie miejsca na cmentarzu
nowym w Kiełpinie oraz ponosi
wtedy odpowiedzialność za usługi
związane z kopaniem grobów ziemnych oraz wykonywaniem grobów
murowanych do pogrzebu jak i za
życia. Wszystkie prace odbywają się
z dbałością o przestrzeganie regulaminu cmentarza i z zapewnieniem
sprawnego funkcjonowania Kiełpińskiej nekropolii.
Pracowity pierwszy rok działalności firmy pogrzebowej Ameno
w Łomiankach pokazał jak bardzo potrzebna była ta inwestycja
mieszkańcom miasta.
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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

REKLAMA

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
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POLUB
ŁOMIANKI.INFO
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STUDIO GRAFICZNE

USŁUGI GRAFICZNE DRUK CYFROWY STRONY WWW
ULOTKI PLAKATY BROSZURY WIZYTÓWKI BANERY
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM GRAWEROWANIE LASEROWE
e: nawias @ pracownia.net

t: 603 299 772
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PRACA
Architekt z uprawnieniami, tel. 663-187-009
Do prac ogrodowych 1 raz w tygodniu przyjmę, Dąbrowa, tel. 751-47-80 po 18:00
Dorywcza praca dla kierowcy kat. B. Szukamy miłej osoby, dla której praca z ludźmi jest przyjemnością. Mile widziany emeryt. Tel. 517-208-255
Zatrudnię panią do sprzątania w domku
jednorodzinnym dwa razy w tygodniu. Tel.
602-627-731

INNE
Złom kupię, minimum 200 kg – tel. 797-760-488 lub
515-146-480

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

NAUKA
ANGIELSKI – pomoc w nauce/konwersacje – tel.
660-334-807
ANGIELSKI – matura, egzamin ósmoklasisty,
FCE Young Learners, dojazd, tel. 500-191-492

REKLAMA

USŁUGI

ŻYWICE tarasowe, balkonowe, garażowe. Wszelkie IZOLACJE. Gwarancja. Tel. 789-262-387
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
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
ELEKTRYK – usługi elektryczne. Tel. 668-288-318
USŁUGI GRAFICZNE, druk, wizytówki, ulotki,
plakaty – tel. 605-599-603

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI

Lokal usługowy 30 m2 na I piętrze, ul. Wiślana
(przy Biedronce) do wynajęcia. Tel. 600-071-145
Wynajmę pokój. Tel. 534-189-297
Kawalerka od marca 25 m2 – 1250 zł, kawalerka od
kwietnia 20 m2 – 1150 zł. Tel 511-372-526
Sprzedam działkę rolną w Dziekanowie Polskim nad
jeziorem Dziekanowskim – tel. 516-248-473
Wynajmę pokój paniom z Ukrainy. Tel. 534-189-297

HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic, iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). GWARANCJA.
Tel. 789-262-387
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
PRZEPROWADZKI małe i duże, cały kraj, sprzątanie
piwnic, wywóz i utylizacja mebli, AGD i innych.
Tel. 690-907-799
SYSTEMY NAWADNIANIA – tel. 604-831-024
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic, iniekcje itp., ŻYWICE DEKORACYJNE (trwałe). Gwarancja.
Tel. 517-673-324
HYDRAULIKA – instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o. i gazowe – 602-282-757
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
ELEKTRYK ŁOMIANKI – usługi elektryczne w domu
i firmie. Wieczory, weekendy – tel. 501-121-493
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
DACHY – uszczelnianie, naprawa, likwidacja przecieków, serwis. GWARANCJA – tel. 517-673-324
CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu, montaż listew. Tel. 517-336-017
HYDRAULIK – udrażnianie kanalizacji, instalacje wodno-gazowe. Tel. 602-282-757
Bezpłatny odbiór puszek, butelek po piwie oraz
złomu – tel. 791-625-996
Malowanie DACHÓW, DOMÓW oraz naprawa i reperacja – tel. 789-262-387
GLAZURA, TERAKOTA, REMONTY, solidnie – tel.
602-670-035
MALOWANIE, szpachlowanie, panele i inne prace
wykończeniowe. Tel. 516-172-416
OXY-HOUSE tlenoterapia hiperbaryczna, dorośli i dzieci – ul. Zachodnia 2B, tel. 790-617-485
Mycie DACHÓW, malowanie i uszczelnianie, wymiana pokryw dachowych, naprawy, nowoczesne
technologie. Tel. 513-482-173
Makijaż profesjonalny na każdą okazję. Studio
Makeup House Łomianki, ul. Moniuszki 16,
tel. 601-377-701
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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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