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Wsparcie dla uchodźców

Grupa wsparcia dla kobiet z dziećmi -  Centrum Kultury w
Łomiankach, ul. Wiejska 12

Od 1 kwietnia br. spotkania odbywają się w środy w godz. 12:00 - 15:00 - kobiety mogą się spotkać,
porozmawiać, napić się herbaty, pobyć razem i wymienić doświadczeniami. Jest tam też miejsce dla
dzieci, gdzie będą mogły się pobawić.

Понеділок.Середа.П'ятниця., Година 12:00-15:00, Центр Культури в Ломіанках

Bezpłatne, ogólnodostępne stanowiska komputerowe z internetem
dla gości z Ukrainy 

Biblioteka Publiczna w Łomiankach , Wiejska 12A, Łomianki

У бібліотеці в Лом’янках ми пропонуємо безкоштовні комп’ютерні робочі місця з доступом до
Інтернету.

Centrum Rozwoju Dziecka BLOOM 

T: +48 509 737 172
M: kontakt@centrumbloom.pl
ul. Jeziorna 1h, 05-092 Łomianki

W każdy czwartek o 13:00 zaprasza dzieci- uchodźców z Ukrainy na bezpłatne spotkania
ogniskowe. W spotkaniach będzie brać udział @be_live.coach - Marina Biloshytska - lektorka
angielskiego, członkini zespołu Bloom, Ukrainka.
Porozmawia w ojczystym języku, nauczy podstawowych zwrotów w języku polskim. Dzieci będą
mogły pobawić się w sali zabaw.

@centrum_rozwoju_dziecka_bloom запрошує дітей - біженців з України на безкоштовні
зустрічі в колі найрідніших кожного четверга о 13: 00.

http://www.kultura.lomianki.pl/
http://www.kultura.lomianki.pl/
http://www.kultura.lomianki.pl/
https://biblioteka.lomianki.pl/


Відповідальною особою буде @be_live.coach-Марина Білошицька-викладач англійської
мови, мовний коуч, працівник центру розвитку дитини Bloom, Українка.

Вона буде говорити рідною мовою, також допоможе вивчити основні фрази польською
мовою. Діти зможуть пограти в ігровій кімнаті.

Na terenie gminy działa kilkanaście hotspotów z  bezpłatnym
dostępem do internetu:

Osiedle Buraków ul.Kościuszki 10 

Osiedle  Łomianki Majowe ul. Osiedlowa 5a 

 Osiedle Dąbrowa Leśna ul. Akacjowa 20A 

Sołectwo Łomianki Dolne ul. Wspólna (dz.ewid.nr 394/04) 

Sołectwo Dziekanów Bajkowy ul. Waligóry 2-16 

Sołectwo Dziekanów Leśny ul Rodziewiczówny (dz.ewid. nr 144/3) 

Sołectwo Kiełpin ul. Rolnicza 226-230 

Osiedle Równoległa ul. Równoległa

Fabryczna - Park 2 punkty

Przy  Szkole  Podstawowej  im.  Jadwigi  i  Romana  Kobendzów  w  Sadowej,  ul.  Strzelecka  35,
05-092 Łomianki,

Przy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092
Łomianki, -

Przy Cmentarzu Komunalnym od strony ul. Cienistej 20, 05-092 Łomianki,

Przy Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym w Łomiankach,  ul.  Staszica 2,  05-092
Łomianki,

Parking leśny przy ul. Marii Konopnickiej,  

Przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Brukowej,

Przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej,

Przy parku linowym ul. Łyżwiarska, 05-092 Łomianki, Dąbrowa

Dwa punkty wewnętrzne w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowymw Łomiankach, ul.
Staszica 2, 05-092 Łomianki

Informacja dla osób, które chcą zaangażować się w przewóz



uchodźców:

KROK PO KROKU:

1) Przede wszystkim należy stosować się do zaleceń służb m.in. policji czy straży granicznej. 

2) Nie podjeżdżaj pod samo przejście graniczne, aby nie blokować przejazdu dla służb. Kieruj się do
punktów recepcyjnych.

3) Podaj swoje dane w punkcie recepcyjnym.

4) Zgłoś w punkcie recepcyjnym miejsce swojej podróży tj. dokąd możesz zawieźć uchodźców.

5) Pozwól uchodźcom złożyć wnioski o pomoc międzynarodową w Polsce chyba, że ich miejscem
docelowym jest inne państwo niż Polska.

6) Pilnuj pasażerów do końca podróży.

7) Jeśli Twoi pasażerowie kwaterowani są u osób nieznajomych dla nich weź od uchodźców ich
podstawowe dane oraz numer telefonu, abyś następnego dnia mógł zadzwonić i potwierdzić ich
bezpieczne miejsce pobytu.

Bezpłatna hipoterapia
dla niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy/БЕЗКОШТОВНА
ГІПОТЕРАПІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ З УКРАЇНИ

Zajęcia odbywają się w Łomiankach Dolnych koło Warszawy, Łomianki Dolne, Ul. Wyjątkowa 31

www.fundacjabykazarogi.org

fundacjabykazarogi@gmail.com

tel: 0048 531 263 866

tel: 0048 723 858 853 (język ukraiński)
 

Дольні Лом’янки

вул. Винятковий 31

www.fundacjabykazarogi.org

fundacjabykazarogi@gmail.com

http://www.fundacjabykazarogi.org/?fbclid=IwAR3evc7wZVWFjArkkKvhGnEmNPYkoZArc4XLBmRu4DfhqpeGYX33ozi90b4
http://www.fundacjabykazarogi.org/?fbclid=IwAR2j-ceDW-dwCo5LKX6ZrAcHQGtlPWwaIrx2Gfei1h89TF7nnBy3xpo3X7M


тел: 0048 531 263 866

тел: 0048 723 858 853 (укр.)

Książki w języku ukraińskim
są już dostępne w naszej Bibliotece Publicznej w Łomiankach. 

Kolejne (w tym książki dla dzieci) już wkrótce zasilą nasze zbiory. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
zebrało linki do stron, gdzie można bezpłatnie pobrać książki dla dzieci w języku ukraińskim. 

Раді повідомити, що книги українською мовою тепер доступні в нашій бібліотеці!

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy w Centrum Kultury w Łomiankach!
Zapisy w recepcji Centrum Kultury

заняття для дітей з України у Культурному центрі в Лом’яках! Реєстрація на рецепції
культурного центру.



Bezpłatne zajęcia sportowe w ICDS (ul.Staszica 2) БЕЗКОШТОВНІ
СПОРТИВНІ ЗАХОДИ (ul.Staszica 2)

Od 9 marca 2022 r. dzieci uchodźców z Ukrainy będą mogły bezpłatnie korzystać z zajęć sportowych w
ICDS /з 9 березня 2022 року діти біженців з України зможуть безкоштовно користуватися
заходами в МЦДС (ICDS).

https://icds.pl/index.php/aktualnosci/339-bezplatne-zajecia-sportowe

Łomiankowska strona na FB Łomianki dla Ukrainy

Bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach
niepublicznych:

- Kolegium Św. Rodziny Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach przy ul.
Baczyńskiego 9, organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci i matek. Szczegółowe informacje można
uzyskać bezpośrednio w placówce tel. 885 373 381

https://icds.pl/index.php/aktualnosci/339-bezplatne-zajecia-sportowe
https://www.facebook.com/groups/1412387545845705/


- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Moja Szkoła" w Łomiankach przy ul. Równej 26 organizuje zajęcia
integracyjno-edukacyjne dla dzieci z Ukrainy w wieku 7-14 lat. Zajęcia odbywają się w wymiarze 3-4
godzin dziennie i kończą się obiadem. Nie jest to nauka systemowa, tylko integracja i
zabawa połączona z nauką języka. Można traktować te zajęcia jako dobry przystanek w podróży, przed
ostatecznymi decyzjami dotyczącymi pobytu rodziny i dzieci.
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w placówce nr tel.+48 22 497 97 98,
email:sekretariat@moja-szkola.org

Приватна початкова школа "Moja Szkoła" організовує безкоштовні навчально-виховні заняття
для дітей віком 7-14 років з України. Заняття тривають приблизно 3-4 години і закінчуються
обідом.
Zgłoszenia: sekretariat@moja-szkola.org Заяви просимо надсилати електронною поштою:
sekretariat@moja-szkola.org
lub przez FaceBook: Moja Szkoła або через Facebook: Moja Szkoła

Opcje strony


