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Pierwszy rok kadencji
za nami
Czas na podsumowanie projektów
zrealizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy

s. 4

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z wolą
mieszkańców

Prezentujemy projekty, które poprawią
jakość życia i bezpieczeństwo

s. 12

AKTUALNOŚCI

Państwa głos jest dla nas
bardzo ważny

Zapraszamy do udziału w konsultacjach
społecznych Strategii Rozwoju Elektromobilności
dla gminy Łomianki

s. 13

| ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

KAPITAN KAZIMIERZ MEDYŃSKI
PRAWDZIWA LEGENDA ŁOMIANEK

Człowiek, którego życiorysem można byłoby obdzielić przynajmniej kilka osób.
Skromny, ciągle aktywny i niezwykle zaangażowany w sprawy Łomianek, które od 1944 roku
są jego domem.
TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: PIOTR KACZMAREK

U

rodził się 27 lutego 1936
roku w Warszawie. Miał zaledwie trzy lata, kiedy rozpoczął się okrutny czas II
wojny światowej. Wojny, która sprawiła, że kilka lat wraz z rodziną pan
Kazimierz spędził z dala od Warszawy.
Do stolicy wrócił tylko na krótki czas,
żeby ostatecznie w kwietniu 1944
roku przeprowadzić się do Dąbrowy Leśnej. W Łomiankach już po
wojnie skończył szkołę powszechną.
Z Warszawą nie rozstał się jednak
całkowicie. Liceum i studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale
Samochody i Ciągniki kończył właśnie
w stolicy. W 1963 roku podjął pracę
w Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu
Motoryzacyjnego w Warszawie.
Działalność społeczna i pozazawodowa pana Kazimierza została wielokrotnie doceniona. Sam był zaskoczony, gdy spisywaliśmy jego nagrody
i odznaczenia, że nazbierało się tego
naprawdę dużo.
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Na szczególną uwagę dla nas – mieszkańców Łomianek – zasługują jednak
jego działania na rzecz samych Łomianek oraz naszych kombatantów.
Jako członek nadzwyczajny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i prezes Koła ZK
RP i BWP w Łomiankach nieustannie
dba o to, żeby pamięć o prawdziwych
bohaterach nie zatarła się w naszej
codzienności. Jest z nami w trakcie
wszystkich uroczystości patriotycznych i historycznych. Chętnie dzieli
się swoją wiedzą.
To szczególnie ważne we współczesnych, rozpędzonych czasach, kiedy większość z nas zapomina, komu
zawdzięcza wolność, która stała się
dzięki tym wielkim ludziom naszą
codziennością. Pamiętajmy o nich
zwłaszcza w okresie okołoświątecznym! Tak niewielu ich zostało.
Za swoją aktywność pan Kazimierz
Medyński został w 2013 roku odznaczony krzyżem „Za Wybitne Zasługi
dla Związku Kombatantów RP”.

| GRUDZIEŃ 2019

Od roku 2010 do dziś jako społeczny prelegent, w ramach „lekcji żywej
historii”, opowiada historię Łomianek
od zarania do czasów współczesnych,
a także porusza inne tematy związane
z historią ostatniej wojny.
Sam przyznaje, że Łomianki zajmują
szczególne miejsce w jego sercu. Dba
o to, żeby ich historię poznawali nie
tylko mieszkańcy naszej gminy.
W 2013 roku opublikował poszerzone wydanie książki pt. „Wojenne Łomianki”. Jest również autorem opracowania pt. „Ilustrowane Kalendarium
Łomiankowskie”. Wkrótce ukaże się
wydanie przygotowane wspólnie
z Urzędem Miejskim na 30-lecie praw
miejskich Łomianek.
Kazimierz Medyński to człowiek wyjątkowy nie tylko ze względu na swoje doświadczenie życiowe, wspaniałą
osobowość, ale również z uwagi na
zaangażowanie w sprawy Łomianek
i naszych, miejscowych kombatantów.

OD WYDAWCY

|

KALENDARZ

PANI BURMISTRZ
05.11

Spotkanie dot. organizacji Orszaku Trzech Króli w Łomiankach

06.11

Spotkanie z Blanką Winiarską dot. działalności Szkoły Tańca
w ICDS w roku 2020

07.11

Spotkanie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Łomiankach 		
Adamem Salwowskim w sprawie planów zagospodarowania
przestrzennego

08.11

Otwarcie nowoczesnej pracowni językowej w Szkole
Podstawowej nr 1 w Łomiankach
Udział w uroczystości patriotycznej z okazji 101 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości 11 Listopada w Szkole
Podstawowej nr 1 w Łomiankach

11.11

Z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 Listopada:
Udział wraz z mieszkańcami w tanecznym korowodzie –
„Polonez w Burakowie”
Udział w uroczystej mszy świętej w Parafii św. Małgorzaty
w Łomiankach
Złożenie w asyście pocztów sztandarowych wieńców pod Pomnikiem
ku czci 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski
Przeniesienie wraz z harcerzami flagi Polski pod Centrum Kultury
w Łomiankach oraz udział w koncercie patriotycznym zespołu
„Harfa”
Udział w obchodach 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
zorganizowanych przez harcerzy na Scenie plenerowej pod
Centrum Kultury

12.11

Comiesięczna koordynacja międzywydziałowa z zarządem
gminy i kierującymi wydziałami. Podsumowanie pracy, plany na
kolejny miesiąc, wymiana informacji

13.11

Obecność na przedstawieniu edukacyjnym dla młodzieży pt.
„Działka” w ICDS w Łomiankach

15.11

Spotkanie robocze z przedstawicielami Wydziału Edukacji UM
u wójta gminy Czosnów w sprawie budowy szkoły w Sadowej

16.11

Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
mieszkańcom Łomianek w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej

18.11

Spotkanie ze starostą powiatu warszawskiego zachodniego
w sprawie przyszłości LO w Łomiankach

19.11

Udział w spotkaniu podsumowującym „Kampanię 19 dni”
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach

20.11

Udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego

21.11

Spotkanie z radnymi dot. zmian systemu naliczania opłat za
odbiór i gospodarowanie odpadami

22.11

Spotkanie z Zarządem Osiedla Prochownia

26.11

Udział w spotkaniu Komisji Budżetowej

27.11

Spotkanie z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie
i gminami aglomeracji warszawskiej dot. rozwiązań
komunikacyjnych podnoszących standardy

28.11

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

29.11

Spotkanie międzygminne w sprawie Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych
Udział w Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
„Unia Miasteczek Polskich” w Podkowie Leśnej

30.11

Wręczanie nagród na Międzynarodowej Wystawie Kotów
Rasowych w ICDS w Łomiankach

FOT.: PIOTR KACZMAREK

LISTOPAD (WYBÓR)

Szanowni Czytelnicy!
Grudzień to miesiąc szczególny, pełen magii, emocji,
rodzinnych spotkań. Zanim jednak usiądą Państwo do
wigilijnej kolacji z najbliższymi i powitają radośnie Nowy
Rok, zachęcam do spotkań w gronie mieszkańców gminy.
Już 8 grudnia br. czekają nas roztańczone Mikołajki na
lodowisku (str. 18), 17 grudnia br. – wspólna wigilia przed
łomiankowskim Urzędem Miejskim (str. 20).
Grudzień w urzędzie to jednak nie tylko ciepłe spotkania.
To przede wszystkim praca nad planowanym budżetem
i „zamknięcie roku”. W moim przypadku pierwszego roku
jako Państwa burmistrza.
Dlatego w 12 numerze biuletynu przygotowaliśmy
podsumowanie naszej rocznej pracy. Rok to zbyt krótko, by
zrealizować spektakularne projekty, ale wystarczająco długo,
by wyznaczyć właściwy, zgodny z obietnicami kierunek
(str. 4). Znają Państwo również informacje o ostatnich
projektach, na które udało się pozyskać dofinansowania
(str. 12). Poznają bliżej człowieka legendę, który pokochał
Łomianki i kultywuje naszą historię, nie zapominając o tych,
dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce (str. 2). Przeczytają
Państwo o kampanii przeciwko przemocy wobec
najsłabszych (str. 14). Szczególnej uwadze polecamy apel
o kontakt z urzędem w sprawie zasadności uruchomienia
programu asystenta dla osób niepełnosprawnych (str. 17).
Zapraszam do lektury.

Drodzy Mieszkańcy!
Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia pragnę
złożyć Państwu – wszystkim i każdemu z osobna –
najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, radosnych
i wypełnionych miłością Świąt.
Życzę również wspaniałego Nowego 2020 Roku.
Wierzę, że przyniesie tylko dobre dni, spełnienie
marzeń i ogrom pozytywnych zaskoczeń.

Każdy poniedziałek miesiąca – spotkania z mieszkańcami gminy w godz.
15:00–18:00

BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 12

| GRUDZIEŃ 2019

3

| POD LUPĄ

JEDEN ROK.

R

ok temu po raz pierwszy przyszłam do łomiankowskiego urzędu
jako jego szef. Po wyczerpującej kampanii, w której udało się nam
(mieszkańcom Łomianek) przekonać Państwa do konieczności
zmian, przyszedł czas na pracę dla rozwoju gminy. Pracę dla tych,
którzy w wyborach oddali swój głos na mnie, i dla tych, którzy zdecydowali inaczej.
Od początku wiedziałam, że w tej kadencji nie będzie równych i równiejszych, że przy podejmowaniu każdej decyzji najważniejsze będą dla zarządu: dobro gminy, przepisy prawa i merytoryczne argumenty. Byłam
pewna, że nigdy nie zgodzę się na rozwiązania, które w konsekwencji
przyniosą korzyść jedynie wybranym, nawet jeśli są moimi zwolennikami. Bardzo zależało mi na tym, by Łomianki stały się miejscem dla

1.

FOT.: EWA MILUN-WALCZAK

DUŻO CZY MAŁO?
TO ZALEŻY
wszystkich mieszkańców. Chciałam nowego modelu zarządzania, nowych
społecznych standardów, które pozwolą Państwu współdecydować o przyszłości gminy, a nie być jedynie obserwatorami.
Rok to zbyt krótko, by zrealizować spektakularne projekty, ale wystarczająco długo, by wyznaczyć właściwy, zgodny z obietnicami kierunek.
Drodzy Państwo, dziękuję za Wasze zaufanie, za zaangażowanie w społeczne sprawy, za pomoc, za każdą uwagę i konstruktywną krytykę.
Dziękuję za wsparcie, rozmowy, spotkania – te oficjalne i te w kolejce po
bułki. Każdy z Państwa jest dla mnie równie ważny.
Dziś jestem mądrzejsza o doświadczenia z tych dwunastu miesięcy i jestem przekonana, że wybrałam uczciwy kierunek zmian i rozwoju naszej
małej ojczyzny.

INWESTYCJE 2019

Wybudowaliśmy 12 ulic: Powstańców Warszawy, Górną, Osikową, Graniczną, Sezamkową (dwa odcinki), Klonową, Żołnierzy
Narwiku, Kościuszki na odcinku od Przyłuskiego do Wólczyńskiej, Malarską, Chrobrego, Gościńcową na odcinku od Włościańskiej do Wiejskiej.
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FOT.: ARTUR OSIAK

1. NOWE DROGI

POD LUPĄ
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13. WODOCIĄGI I KANALIZACJA W ŁOMIANKACH

FOT.: ARTUR OSIAK

ZREALIZOWANE:

2. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
W SP W DZIEKANOWIE LEŚNYM. Trwa realizacja z terminem zakończenia grudzień 2019.

3. REMONT OGRODZENIA CMENTARZA PRZY UL.
ROLNICZEJ. Trwa realizacja z terminem zakończenia grudzień 2019.
4. KANALIZACJA DESZCZOWA NA TERENIE GMINY.
Przeprowadzono wstępną analizę stanu odbiornika wód. Przygotowano wzory umów i druków towarzyszących (załączników).

5. ZADASZENIE BOISKA PRZY ICDS (hala pneumatyczna).
Przygotowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na
realizację. Realizacja zaplanowana na rok 2020.

6. PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ
PRZY UL. PRZYŁUSKIEGO. W trakcie realizacji.

Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Kościelna Droga (odcinek od
Armii Poznań do Wiślanej). Wykonano łącznie 4113,3 m sieci kanalizacyjnej oraz 2111,7 m sieci wodociągowej. Wartość całkowita kontraktu to
3 315 946,07 zł netto.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cienistej. Wykonano łącznie
901,1 m sieci kanalizacyjnej. Wartość całkowita kontraktu to 967 000 zł
netto.
Odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego w zakresie robót utrzymaniowych i zabezpieczających oraz konserwacyjnych nawierzchni
w ul. Kościelna Droga na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Armii Poznań oraz
ul. Szymanowskiego od ul. Chopina do ul. Kościelna Droga. Wartość całkowita kontraktu to 957 794,00 zł netto.
W TRAKCIE:
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Miłej oraz
ul. M. Konopnickiej. Do wykonania jest 2200 m.b. sieci kanalizacyjnej,
z czego wykonano ok. 1275,9 m. Zakończenie inwestycji 29.02.2020 r.
Wartość całkowita kontraktu to 5 572 020,00 zł netto.

8. BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO. Przygotowano

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Szymczaka, Asnyka,
(na odcinku od ul. Miłej do ul. Kolejowej), Reymonta, Niskiej (na odcinku
od ul. Miłej do ul. Pogodnej), Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego,
Pogodnej, Torfowej (na odcinku od ul. Miłej do posesji nr 31) oraz w drogach dojazdowych do posesji Miła 22-22A, Miła 12-12C na terenie gminy
Łomianki. W zakresie do wykonania jest 4694,3 m sieci kanalizacyjnej oraz
4799,4 m sieci wodociągowej. Zakończenie inwestycji 13.08.2020 r. Wartość całkowita kontraktu to 9 918 706,23 zł netto.

9. MONITORING W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W ŁOMIANKACH. 39 kamer już działa.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Paderewskiego i Vivaldiego.
Umowa podpisana 16.10.2019 r. W zakresie do wykonania jest 619,4 m
sieci kanalizacyjnej oraz 649,5 m sieci wodociągowej. Zakończenie inwestycji 15.03.2020 r. Wartość całkowita kontraktu to 680 456,00 zł netto.

7. BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SADOWEJ.
Przygotowano i przeprowadzono procedurę wyboru projektanta realizującego Program Funkcjonalno-Użytkowy. Trwa realizacja z terminem zakończenia grudzień 2019.

i przeprowadzono procedurę wyboru projektanta na wykonanie analizy. Trwa realizacja z terminem zakończenia grudzień 2019.

10. MODERNIZACJA BUDYNKU NA PLACU ZABAW
PRZY UL. AKACJOWEJ 20. Przygotowano ekspertyzę doty-

czącą wykonania termomodernizacji, przebudowy i przystosowania
budynku do centralnego ogrzewania.

11. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ
TRZECH BEZPIECZNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH NA
ULICY WARSZAWSKIEJ. Realizacja do końca 2019 roku.
12. WYSTAWIONO ŁĄCZNIE 701 DECYZJI (lokalizacyjne,
na zajęcie pasa i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym).

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Baczyńskiego. W zakresie do wykonania jest 181,2 m sieci kanalizacyjnej oraz 317,4 m sieci
wodociągowej. Zakończenie inwestycji 2.03.2020 r. Wartość całkowita kontraktu to 396 480,00 zł netto.
JESZCZE W TYM ROKU:
Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dziekanowie Leśnym. W zakresie do wykonania jest 2000 m sieci wodociągowej
i 550 m sieci kanalizacyjnej. Wartość całkowita to 3 143 171,00 zł netto.
BIULETYN INFORMACYJNY
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14. W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ŁOMIANKI

FOT.: ARTUR OSIAK

Kupiono dwa autobusy typu mini (Autosan Sancity 9LE) na potrzeby komunikacji wewnętrznej.
Kupiono dwa autobusy elektryczne Solaris U12 na potrzeby
komunikacji z Warszawą.
Przygotowano infrastrukturę (stację ładowania) dla dwóch autobusów elektrycznych kupionych przez gminę.
Realizowano na zlecenie gminy przewozy dzieci z niepełnosprawnościami.

FOT.: ARTUR OSIAK

Zabiegamy o zwiększenie komfortu pasażerów (trwają analizy
i rozmowy z ZTM).

2.

POZYSKUJEMY ŚRODKI ZEWNĘTRZNE.
ROZWIJAMY GMINĘ
Zakontraktowane środki finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych
w 2019 roku to blisko 3 mln zł (2 918 759,32 zł)!

„Portal internetowy promujący zasoby kultury regionu na bazie
turystyki rowerowej”. Wartość projektu 2 016 120 zł.
„Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Gminy Łomianki”. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 5 629 464 zł, z czego dofinansowanie to
2 420 152,32 zł.
„Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”. Ostateczna wartość projektu wynosi 19 557 zł.
„Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach”. Wartość dofinansowania 41 540 zł.

6

Projekty sołeckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019”. Planowane dofinansowanie
udzielone Gminie Łomianki wynosiło 40 000 zł.

Gmina Łomianki uzyskała pomoc w wysokości 100 000 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym dla
OSP Dziekanów Polski.

Gmina Łomianki otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000 zł
na kompleksowe działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie Łomianki. Zakupione zostało mobilne laboratorium
do badania jakości powietrza oraz zestaw narzędzi do kontroli
palenisk domowych w zakresie spełniania przepisów mazowieckiej
uchwały antysmogowej.

„Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w gminie Łomianki”. Umowa o dofinansowanie na kwotę 63 630 zł.
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„Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej
w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki”. Dofinansowanie udzielone Gminie Łomianki wyniesie 95 250 zł.

POD LUPĄ

|

Gmina Łomianki jest jedną z pierwszych gmin, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu „Internet dla każdego”. Po realizacji projektu nasi mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpłatnego
i powszechnego Internetu w przestrzeni publicznej. W naszej gminie
powstanie 11 hotspotów z wi-fi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.
Kwota dofinansowania: 64 368 zł.
„Przebudowa zewnętrznej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym w gminie Łomianki” Dofinansowanie
udzielone Gminie Łomianki wyniesie 95 250 zł.

3.

BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ

W ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców (GPWP) rozpatrzyliśmy pozytywnie 14 wniosków o rozliczenie dotacji celowej. Łącznie
podpisaliśmy 17 umów z mieszkańcami, którzy złożyli wniosek.
W ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy usunęliśmy łącznie 40,5 tony azbestu z nieruchomości.
Gmina pozyskała oraz wyremontowała dwa lokale mieszkalne
o statusie socjalnym (po eksmisjach). W grudniu br. zostaną rozdysponowane przez komisję mieszkaniową na rzecz mieszkańców
oczekujących na liście na lokal socjalny.
Zaczipowaliśmy bezpłatnie 92 koty i 56 psów właścicielskich.
Przekazaliśmy bezpłatnie 60 kompostowników przeznaczonych do
użytkowania przez mieszkańców gminy Łomianki na nieruchomościach prywatnych.
Zebraliśmy cały kontener eletroodpadów. W zamian rozdaliśmy
mieszkańcom ponad 2 tys. sztuk kwiatów i ziół w doniczkach. Akcje
będziemy powtarzać w 2020 roku.
Wszystkie place zabaw znajdujące się w zasobach gminy zostały poddane gruntownym przeglądom technicznym, wdrożyliśmy plan modernizacji oraz remontów placów, który systematycznie realizujemy.
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BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW
I PORZĄDEK W GMINIE

Uruchomiliśmy numer alarmowy 986.
Utworzyliśmy w siedzibie SM tzw. miejsca obsługi interesanta.
Przygotowaliśmy plan modernizacji i rozbudowy systemu
monitoringu miejskiego na lata 2019–2023.
Rozbudowaliśmy system monitoringu miejskiego – park
przy ul. Fabrycznej (zadanie w toku – planowane uruchomienie 20.12.2019 r.).
Doposażyliśmy jednostki w niezbędny sprzęt i przeszkoliliśmy funkcjonariuszy w zakresie działalności tzw. Ekopatrolu
(szeroko rozumiana ochrona środowiska i ochrona zwierząt).

Zintensyfikowaliśmy działania edukacyjno-profilaktyczne
(przedszkolaki, uczniowie, rodzice, seniorzy).
Przeprowadziliśmy zajęcia z samoobrony dla kobiet – „Nasza Siła w Naszych Rękach”.

er owy
m m
u
N ar
al

Przeprowadziliśmy wiele działań mających na celu uporządkowanie przestrzeni drogowej – odholowaliśmy z terenu
gminy wraki pojazdów.

5.
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ZARZĄDZAMY GMINĄ, WYKORZYSTUJĄC
WIEDZĘ I ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW
Powołaliśmy trzy Komisje Dialogu Społecznego: KDS ds. Zieleni i Ochrony Przyrody, KDS ds. Zwierząt, KDS ds. Smogu (czwarta
– KDS ds. Mobilności w toku), które pełnią funkcję doradczą dla działań Urzędu Miejskiego.
Uruchomiliśmy pierwszą edycję Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2020.

Do ŁMP mieszkańcy zgłosili 242 propozycje, z których wybrali 32 projekty do realizacji!
Realizujemy program powołania Rady Młodzieżowej w Łomiankach. Po konsultacjach ze środowiskiem młodzieżowym przygotowaliśmy pełną dokumentację ws. reaktywacji Rady (projekt statutu, uchwały oraz zarządzenia). Trwa nabór na kadencję
2019–2021.
Po konsultacjach ze środowiskiem seniorów przygotowaliśmy pełną dokumentację (projekt statutu, uchwały i zarządzenia)
w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Łomianki. Trwa nabór na kadencję 2019 –2022.
Powołaliśmy Radę Oświatową działąjcą przy Radzie Miejskiej w Łomiankach.
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DLA KAŻDEGO COŚ WAŻNEGO. SZEROKA OFERTA
DLA MIESZKAŃCÓW W KAŻDYM WIEKU

Podpisaliśmy 83 umowy na realizację zadań cyklicznych i imprez jednorazowych (zajęcia sportowe, kulturalne, koncerty,
edukacyjne, profilaktyczne).
Wdrożyliśmy elektroniczny system wspomagający obsługę składania i oceny ofert, rozliczania dotacji oraz komunikacji między
organizacjami a urzędem – „witkac.pl”.
Jeszcze w tym roku ogłosimy konkurs ofert na realizację zadań
w 2020 roku dla organizacji pozarządowych.
Od postaw urządziliśmy wnętrza świetlicy w Burakowie. Zadbaliśmy o efektywne i funkcjonalne zagospodarowanie przestrzeni na potrzeby mieszkańców Łomianek. W świetlicy prowadzone
są zajęcia: sportowe, kulturalne, manualne, kulinarne, przyrodnicze, dla maluchów i seniorów, spotkania i szkolenia.
W każdym tygodniu proponujemy około 20 różnych zajęć!
Szkolimy nie tylko siebie. W 2019 roku przeszkoliliśmy niemal
200 przedstawicieli organizacji pozarządowych, przeprowadziliśmy pięć spotkań z przedstawicielami jednostek pomocniczych
gminy.
Koordynujemy budżety 23 jednostek pomocniczych gminy Łomianki, wspieramy, pomagamy w realizacji pomysłów sołeckich.
Wspieraliśmy sołectwa w procesie naboru projektów do Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (nowe kosze dla
sołectwa Łomianki Chopina, zakup i montaż inteligentnej wiaty
rowerowej dla sołectwa Kiełpin, doposażenie OSP Dziekanów
Polski przez zakup urządzenia do napełniania przenośnych
zbiorników ciśnieniowych wykorzystywanego do uzupełniania
powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego,
pneumatycznych sań lodowych oraz pneumatycznych poduszek
wysokociśnieniowych).

W ramach realizacji przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego (FS): zakupiliśmy kosze na śmieci dla sołectwa Sadowa, przy szkole w Sadowej zostały zamontowane światowidy, na placu zabaw zostały
zamontowane nowe zabawki. Doposażyliśmy szkołę w Sadowej
w meble. Zostało zamontowane lustro drogowe przy ul. Jagodowej.
Dzięki FS OSP Dziekanów Polski zyska nowe wyposażenie za kwotę
blisko 30 tys. zł.
Aktywnie wspieramy organizacje senioralne i kombatanckie w Łomiankach w ich działaniach.
Aktywowaliśmy program „Łomianki Weteranom”.
Realizujemy zadania rekomendowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2019.
GKRPA – zaangażowano dotychczas 802 055,24 zł.
Zapewniliśmy darmowe szczepienia przeciwgrypowe dla seniorów
z Łomianek.

DLA TYCH, KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY
Uruchomienie telefonu zaufania dla
dzieci i młodzieży – 880 330 264
Utworzenie jadłodzielni
Utworzenie zniczodzielni
Akcja wymiana ciepła: 3–13 grudnia
Grupa wsparcia dla seniorów
Kampania przeciwko przemocy
19 dni

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Konsultacje społeczne dotyczące
Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych w gminie Łomianki
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

niowy –
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Wykłady, imprezy integracyjne,
spotkania edukacyjne, warsztaty,
zajęcia profilaktyczne, akcje pomocy
potrzebującym
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FOT.: ARTUR OSIAK

MIESZKANIEC MA PRAWO WIEDZIEĆ

FOT.: PIOTR KACZMAREK

7.
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|

ZIELONA I PRZYJAZNA
GMINA ŁOMIANKI
CZĘŚĆ II

Komisja Dialogu Społecznego do spraw Zieleni i Ochrony Przyrody opracowała projekt programu
dla gminy Łomianki dotyczącego kształtowania i pielęgnacji zieleni miejskiej.
TEKST: KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO DS. ZIELENI
I OCHRONY PRZYRODY

D

otychczasowy sposób zarządzania zielenią w gminie
KDS ocenia jako niezadowalający. Głównymi powodami tej sytuacji są:
brak spójnej koncepcji krajobrazu Łomianek, przewidującej powszechny dostęp mieszkańców do
terenów zielonych: parków, skwerów, zielonych ciągów pieszo-rowerowych,
brak planów i skoordynowanych
działań dotyczących nasadzeń zieleni w tym w szczególności zieleni
przyulicznej,
daleko niewystarczające środki
przeznaczone w poprzednich budżetach na tworzenie i pielęgnację
zieleni i zadrzewianie gminy,
niefrasobliwe i bezmyślne podejście
do wycinki starodrzewu przy okazji
prowadzenia inwestycji drogowych.
Na podstawie tej oceny i przeprowadzonych konsultacji KDS ds. Zieleni
zaproponowała podjęcie następujących działań.
Opracowanie z udziałem ekspertów
Koncepcji Krajobrazu Łomianek. Powinna ona zawierać:
inwentaryzację istniejących terenów zielonych ze wskazaniem
obszarów cennych przyrodniczo
w celu otoczenia ich specjalną
opieką lub objęcia formami ochrony przyrody,
plan powiększenia zielonych zasobów
gminy, w tym ciągów zieleni, mini-

parków, łąk kwietnych itp.,
tworzenie i uzupełnianie zieleni
przyulicznej wzdłuż głównych ulic
Łomianek.
Koncepcja Krajobrazu i związany z nią
program działań powinien przewidywać dwa główne projekty, tj.: rewitalizację Strugi Dziewanowskiej oraz
utworzenie we współpracy z GDDKiA pasów wysokiej zieleni ochronnej
wzdłuż planowanego na terenie Łomianek przebiegu trasy ekspresowej S7.
Proponujemy ponadto
stworzenie wieloletniego planu zadrzewiania gminy przy udziale mieszkańców, m.in. poprzez akcje społeczne
typu „Wskaż, gdzie posadzić drzewo
i urządzić łąkę kwietną”.

Postulujemy podwyższenie środków
w budżecie gminy na kształtowanie
i pielęgnację zieleni do 1% budżetu.
Przedstawiony przez KDS program
zawiera również propozycje z zakresu zarządzania zielenią i stworzenia
w tym celu reguł i procedur. Zwraca
też uwagę na konieczność edukacji
mieszkańców gminy w zakresie działań i zachowań proekologicznych.
Zieleń i przyroda ma znaczący wpływ
na jakość i komfort naszego życia –
musimy o nią dbać.
O naszych kolejnych działaniach będziemy informować w następnych
odcinkach.
Więcej informacji na naszej stronie
www.lomianki.pl.
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OSTATNIO ZREALIZOWANE PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM
Różne sołectwa mają różne potrzeby. Czasem środki sołeckie to zbyt mało, by zrealizować projekty
ważne dla ich mieszkańców. Chętnie zabiegamy o fundusze zewnętrzne i z satysfakcją po nie
sięgamy.
TEKST: ALEKSANRA JANKOWSKA

„Doposażenie remizy OSP w Dziekanowie Polskim” – w ramach
projektu gmina Łomianki kupiła urządzenie do napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych wykorzystywane do uzupełniania
powietrza w butlach aparatów ochrony układu oddechowego, pneumatycznych sań lodowych oraz pneumatycznych poduszek wysokociśnieniowych. Takie urządzenie jest niezbędne do sprawnego
funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej, podnosi zdecydowanie
poziom bezpieczeństwa mieszkańców, a tym samym zwiększa stopień gotowości bojowej strażaków. Zakup sprzętu był możliwy dzięki
pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na
realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019”.
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FOT.: ALEKSANDRA JANKOWSKA

FOT.: ALEKSANDRA JANKOWSKA

„Dostawa i montaż inteligentnej wiaty rowerowej z ogniwami fotowoltaicznymi w Kiełpinie” – w ramach projektu plac zabaw w Kiełpinie przy ul. Rolniczej został wyposażony w inteligentną wiatę rowerową składającą się z zadaszonego miejsca postojowego dla rowerów
(wiata metalowa wraz ze stojakami rowerowymi) oraz miejsca odpoczynku dla użytkowników placu zabaw wyposażonego w porty USB,
panele fotowoltaiczne do ładowania drobnych urządzeń elektrycznych oraz oświetlenie LED. Zadanie zostało zrealizowane w trosce
o uporządkowanie sprawy pozostawianych rowerów, aby zadbać
o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników placów zabaw. Zakup i montaż sprzętu był możliwy dzięki pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadań w ramach
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019”.

„Uzupełnienie infrastruktury sołectwa Łomianki Chopina o publiczne kosze na śmieci” – w ramach projektu gmina Łomianki kupiła 20
sztuk nowych publicznych koszy na śmieci, które zostały zamontowane na terenie sołectwa. Kosze konstrukcji metalowo-drewnianej
o pojemności 60 l wyposażone są również w daszek oraz pojemnik
na worki na psie odchody. Kosze w całości prezentują się bardzo
estetycznie i już od pierwszych dni są wykorzystywane przez mieszkańców. Realizacja zadania pozwoliła wyjść na przeciw oczekiwaniom
i potrzebom mieszkańców sołectwa i okolicznych osiedli i jednocześnie zmierzyć się z problemem zaśmiecania terenów i porzucania
odpadów niebezpiecznych. Zakup i montaż koszy był możliwy dzięki
pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie na
realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw MIAS MAZOWSZE 2019”.
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PROJEKTY Z DOFINANSOWANIEM

FOT.: ARTUR OSIAK

Nowy wóz strażacki
7 listopada do Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim
trafiło nowe auto strażackie, zaprojektowane i stworzone ściśle
według wskazań i zapotrzebowania jednostki. Samochód kosztował
860 000 złotych, z czego gmina Łomianki przekazała 500 000
złotych, 260 000 złotych przekazały Wojewódzki oraz Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Komendą
Główna Państwowej Straży Pożarnej, a kwotę 100 000 złotych –
Samorząd Województwa Mazowieckiego. Renault Range D16
będzie pełnił funkcję samochodu pierwszego wyjazdu.
Bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym priorytetem!

FOT.: ARTUR OSIAK

Nowoczesna pracownia językowa
Od końca października br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach mają do dyspozycji w pełni wyposażoną, nową salę do
nauki języków. Jej system umożliwia przede wszystkim efektywne
wykonywanie zadań, lepsze skupienie i koncentrację oraz głośny trening wymowy.
Projekt zrealizowano dzięki pomocy finansowej udzielonej przez
Województwo Mazowieckie na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych
i Językowych”. Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał
Gminie Łomianki pomoc finansową na realizację zadań polegających
na utworzeniu nowych lub modernizacji już istniejących pracowni informatycznych i językowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Sala została gruntownie wyremontowana i wyposażona w profesjonalne nagłośnienie, nowe meble, sprzęt audio, a także specjalistyczne oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób niedosłyszących.

PAŃSTWA GŁOS
JEST DLA NAS BARDZO WAŻNY!

TEKST: MARZENA SOBOLEWSKA

P

ołożenie naszej gminy w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku
Narodowego obliguje i motywuje gminę Łomianki do zainteresowania wszystkimi rozwiązaniami wpływającymi na poprawienie stanu środowiska naturalnego.

Elektromobilność, czyli komunikacja oparta na pojazdach elektrycznych, jest jednym z kluczowych kierunków wspierających ochronę
środowiska.
Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych (do
15 marca 2010 roku), dzięki którym uda się wspólnie wypracować
najkorzystniejsze rozwiązania dla mieszkańców. Swoje oczekiwania,
potrzeby, problemy czy spostrzeżenia można przedstawić w ankiecie
dostępnej zarówno na stronie www.lomianki.pl, jak i w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. Ankieta będzie dostępna
do połowy marca 2020 roku, a my już dzisiaj zapraszamy do uczestnictwa w tym ważnym dla nas wszystkich procesie.
BIULETYN INFORMACYJNY
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PRZEMOCY MÓWIMY
STANOWCZE – NIE!
Przemoc rodzi przemoc, nikt chyba nie dyskutuje z tym stwierdzeniem. Nikt również nie ma wątpliwości,
że przemoc jest zła bez względu na to, czy wiąże się z krzywdą fizyczną, czy psychiczną.
TEKST: DOMINIKA KOWALCZYK-PTASIŃSKA
FOT.: MARTA NOWICKA, SP 1 W ŁOMIANKACH

N

ajwiększy sprzeciw budzi
agresja wobec tych, którzy
z góry stoją na straconej
pozycji. Są bezbronni i bezradni. Nie potrafią obronić się samodzielnie, nie znają sposobu na rozwiązanie swojego problemu i nierzadko
nie mają się do kogo zwrócić z prośbą
o wsparcie. Mowa o najmłodszych.
To dzieci i młodzież doświadczający
różnych rodzajów przemocy: od domowej, przez szkolny lub internetowy
hejt czy przypadkową agresję na ulicy,
są w najtrudniejszej sytuacji.
Traumatyczne doświadczenia kształtują
ich psychikę i postawę na resztę życia.
Co możemy zrobić jako dorośli, jako
obywatele, jako sąsiedzi? Przede
wszystkim reagować i pomagać,
wykorzystując wszystkie dostępne
i zgodne z prawem sposoby do walki
z agresją słowną czy fizyczną.
Kampania 19 dni to światowa akcja,
w ramach której przez dziewiętnaście pierwszych dni listopada realizowanych jest wiele działań przeciwko
przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się równolegle we wszystkich krajach i na
wszystkich kontynentach. W Łomiankach też. Ośrodek Pomocy Społecznej
w ramach kampanii wspólnie z Urzę-
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dem Miejskim, Strażą Miejską, placówkami oświatowymi i organizacjami pracującymi na co dzień z dziećmi
i młodzieżą zaplanował i przeprowadził cykl akcji mających na celu pomoc
osobom doświadczającym przemocy.
Działania miały również charakter
informacyjno-konsultacyjny i kierowane były także do tych, którzy chcą
pomagać, ale nie znają odpowiednich
metod i narzędzi.
Symbolem akcji były mandarynki rozdawane dzieciom w szkołach i przedszkolach oraz pomarańczowe odblaski, które symbolizują solidarność
przeciwko wszechobecnemu hejtowi
i mają przypominać o tym, że przemoc
w każdej formie jest zła i należy się jej
przeciwstawiać.
Kulminacyjnym punktem kampanii
było uruchomienie telefonu zaufania
dla dzieci i młodzieży, pod którym począwszy od 19 listopada, można uzyskać pomoc specjalistów.
Dyżury są pełnione w każdą środę
i czwartek od 12.00 do 15.00 oraz
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 17.00–18.00 pod numerem 880 330 264.
Nie zostawiajmy nikogo bez pomocy.
Bądźmy uważni i wrażliwi na cierpie-
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nie najmłodszych. I reagujmy, bo milczenie zawsze jest przyzwoleniem.
Tylko odpowiedzialne, przemyślane
i świadome działanie jest w stanie zatrzymać przemoc.
Więcej: www.lomianki.pl, fb: Urząd
Miejski w Łomiankach
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ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

RZP.271.31.2019 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z odziarnianiem – zawarto umowę z Wykonawcą: South Stream
S.A. ul. Piaseczyńska 16, 05-555 Tarczyn.
RZP.271.32.2019 Wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych – zawarto umowę z Wykonawcą: P.H.U „Prima”
Bogdan Głuchowski, Karwowo 8, 96-500 Sochaczew.
RZP.271.33.2019 Wykonanie doraźnych remontów ogólnobudowlanych w placówkach
oświatowych (szkoły, przedszkola) na terenie
gminy Łomianki – zawarto umowę z Wykonawcą: Z.U.H. ANDMAR Andrzej Dąbrowski
ul. 11 Listopada 2, 05-092 Łomianki.
RZP.271.34.2019 Modernizacja wyposażenia
serwerowni w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – zawarto umowę z Wykonawcą: NetSecure Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,
00-116 Warszawa.
RZP.271.36.2019
Całodobowe
zimowe
utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na
terenie gminy Łomianki w roku 2019:
Część I przedmiotu zamówienia –„Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w roku 2019” – jako
najkorzystniejszą ofertę wybrano Wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lider „BYŚ” Wojciech
Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa Partner EKO–BYŚ Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa.
Część II przedmiotu zamówienia – ,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków,
chodników, ścieżek rowerowych i parkingów
na terenie miasta i gminy Łomianki w roku
2019” – jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy: Konsorcjum Firm: Lider „BYŚ”
Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, 01934 Warszawa Partner EKO–BYŚ Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa.
RZP.271.38.2019 Remont nawierzchni ul. Armii Poznań na odcinku od al. Chopina do ul.
Brzegowej wraz ze skrzyżowaniami – otwarcie ofert 22.11.2019 r.

BEZ CENZURY

|

BEZPIECZEŃSTWO
MIESZKAŃCÓW
NASZYM PRIORYTETEM
TEKST: ADAM SALWOWSKI

Nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego pomagają
samorządom i współpracującym z nimi służbom mundurowym
zadbać o porządek w najbardziej niebezpiecznych punktach
gminy.

J

est to narzędzie, które
ułatwia także kierowanie
ruchem drogowym i pomaga w prawidłowym zabezpieczaniu wydarzeń gminnych.
Przede wszystkim jednak system
taki zwiększa bezpieczeństwo
mieszkańców.
Dzięki temu narzędziu służby
mundurowe mają możliwość
szybszej reakcji czy zabezpieczenia wiarygodnego materiału
dowodowego, a o to chyba nam,
mieszkańcom, chodzi.
Nikt nie ma chyba wątpliwości, że bezpieczeństwo jest dla mieszkańców istotnym elementem komfortu życia.
Cieszy więc, że w 2019 roku udało się rozpocząć prace nad jego
rozbudową.
Zmodernizowano już monitoring w parku miejskim przy ul. Fabrycznej. W kolejnym etapie w 2020 roku planuje się wykonać
monitoring na placach zabaw przy ul. Rolniczej w Kiełpinie i przy
ul. Marii Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym oraz zmodernizować system na ul. Zachodniej. III etap – lata 2021–2023, to
pozostałe place zabaw, okolice szkół i dróg: wjazdowych, wyjazdowych, newralgicznych skrzyżowań.
Inwestowanie w bezpieczeństwo zawsze oznacza dobrze wydane
pieniądze. Dlatego cieszy nowy sprzęt dla naszych ochotników ze
straży pożarnej, choćby nowy samochód dla OSP z Dziekanowa
Polskiego, którego zakup umożliwiła gmina, województwo mazowieckie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie.
Taki zakup znacznie poprawi stan bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a strażakom umożliwi profesjonalne i szybkie działanie.
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CZYTELNICZY
RAJ

NAGRODA NOBLA
W DZIEDZINIE LITERATURY
DLA OLGI TOKARCZUK

„Brakująca połowa dziejów. Krótka
historia kobiet na ziemiach polskich”
Anna Kowalczyk
Rewelacyjna książka o dziejach kobiet
na ziemiach polskich. Autorka przybliża sytuację Polek w różnych epokach
historycznych. Podejmuje m.in. temat
edukacji, pracy, emancypacji, roli kobiet w życiu społecznym, kulturalnym,
religijnym, gospodarczym i politycznym.

TEKST: GRAŻYNA KOZIŃSKA
FOT.: www.facebook.com/OlgaTokarczukProfil

10 października świat
obiegła wieść o Nagrodzie
Nobla w dziedzinie literatury dla Olgi Tokarczuk.
Historyczna chwila udzieliła się wielu mieszkańcom
Łomianek. Jeszcze przed
otwarciem biblioteki ustawiła się kolejka do wejścia.
Tego dnia wszystkie książki
autorstwa Olgi Tokarczuk
ze zbiorów biblioteki zniknęły z półek.

[Książka mówiona] „Becoming: moja
historia”
Michelle Obama
Michelle Obama opisuje doświadczenia, które ją ukształtowały – od
dzieciństwa w południowym Chicago,
przez lata dojrzewania, aż do czasu
spędzonego w Białym Domu. Opisuje,
jak Obamowie znaleźli się w centrum
zainteresowania światowych mediów
i jak wyglądało ich życie w Białym
Domu przez osiem kluczowych lat,
kiedy poznawała Amerykę, a Ameryka
poznawała ją.

Olga Tokarczuk została uhonorowana przez komisję noblowską „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia”. W Polsce Olga Tokarczuk kilkakrotnie została
doceniona i otrzymała Literacką Nagrodę „Nike”. Jest
również laureatką brytyjskiej The Man Booker International Prize.

„Czarnobyl. Historia nuklearnej katastrofy”
Serhii Plokhy
Na publikację o Czarnobylu składają
się historie strażaków, żołnierzy i naukowców, którzy brali udział w gaszeniu pożaru i likwidowaniu następstw
katastrofy. Tragedia opowiedziana
z perspektywy tych, którzy byli najbliższej katastrofy.

Z wykształcenia Olga Tokarczuk jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracowała jako psychoterapeutka w Wałbrzychu.
W 1979 roku zadebiutowała na łamach czasopisma „Na
przełaj”, w którym publikowała opowiadania. Pierwsza
książka pisarki ukazała się w 1989 roku i nosiła tytuł
„Miasto w listach” (utwory poetyckie). Olga Tokarczuk
jest autorką kilkunastu książek. Jej utwory zostały przetłumaczone na trzydzieści siedem języków.

„Fińskie dzieci uczą się najlepiej”
Timothy D. Walker
Wypalony amerykański nauczyciel
przeprowadza się do Finlandii i rozpoczyna pracę w szkole. Poznaje fiński
system edukacji i na nowo odkrywa
pasję nauczania. Książka dla wszystkich zainteresowanych edukacją i poszukujących nowego wymiaru kształcenia.

Zachęcam do lektury książek polskiej noblistki.

„Jędruś – chłopak ze Lwowa”
Andrzej Perepeczko
Andrzej Perepeczko opowiada historię swojego dzieciństwa, kiedy to
przeprowadza się z rodzicami ze Lwowa do Modlina i wybucha druga wojna światowa. W ramach walki z okupantem chłopiec wstępuje do Szarych
Szeregów. Książka dla dzieci powyżej
ósmego roku życia. Publikacja wydana w ramach serii „Wojny dorosłych
– historie dzieci”.

W DNIACH 23.12.2019 – 8.01.2020
BIBLIOTEKA W ŁOMIANKACH BĘDZIE
ZAMKNIĘTA
Szanowni Czytelnicy, uprzejmie informujemy, że w dniach
23.12.2019–8.01.2020 Biblioteka w Łomiankach przy ul.
Wiejskiej 12A będzie nieczynna z powodu skontrum (spisu książek).

„Magiczne drzewo. Pióro T-rexa”
Andrzej Maleszka
Andrzej Maleszka powraca z kolejnym tomem niesamowitych przygód.
Tym razem bohaterowie poszukują leku niezbędnego do uratowania
przyjaciela. Lek jest do zdobycia tylko
w świecie... dinozaurów.
16
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ODKRYWAMY ŁOMIANKI

ASYSTENT OSOBY

KONKURS

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

CO TO ZA MIEJSCE I GDZIE SIĘ

TEKST: WITOLD GAWDA Z-CA BURMISTRZA

Urząd Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach we współpracy z organizacjami pozarządowymi
zamierzają uruchomić gminny program Asystenta
Osoby Niepełnosprawnej.

|

ZNAJDUJE?
Nagroda niespodzianka zostanie wylosowana za prawidłową
odpowiedź wysłaną do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki,
biuletyn@lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 grudnia.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, nr tel.)
w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją danych zwycięzcy.
Autor ma prawo do wglądu do swoich danych, włącznie z ich zmianą
i wniesieniem sprzeciwu. Administrator danych: Urząd Miejski
w Łomiankach (e-mail: umig@lomianki.pl).
Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 11 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź:
Dom Księży Emerytów, ul. Kościelna Droga 110. Wygrała pani Anna
Mańkowska, którą zapraszamy po odbiór nagrody niespodzianki.
Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

W związku z planowanym projektem zwracamy się
z prośbą do wszystkich, którzy byliby zainteresowani
taką pomocą, o kontakt telefoniczny. Chcemy się zorientować, jak wielu asystentów byłoby potrzebnych
oraz w jakim zakresie powinni świadczyć pomoc.
Jeżeli pojawi się zapotrzebowanie ze strony mieszkańców naszej gminy, po zebraniu Państwa uwag opracowane zostaną szczegóły programu. Ze strony Rady Miejskiej swój udział w tworzeniu programu zadeklarowała
radna Mariola Niecikowska.
O kontakt prosimy w godzinach 8:00–16:00 pod numerem telefonu 22 751 90 57.

Dyskusyjny Klub Książki
w Łomiankach zaprasza 17
grudnia 2019 r. (wtorek)
o godz. 18.00 na spotkanie
na temat książki „Tulipanowa gorączka” Deborah Moggach.
Spotkanie odbędzie się
w Bibliotece Publicznej (ul.
Wiejska 12A). Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Biuletyn Informacyjny Miasto i gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 (ICDS),
e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol.
Zdjęcie na okładce: Dariusz Dąbrowski.
Druk: Zakład Poligraficzny OFFDRUK, ul. Wiślana 15, Łomianki.
Nakład: 9500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach,
ul. Staszica 2.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy
sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Nie publikujemy reklam.
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GRUDZIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Mikołajkowa NOC gier planszowych
6 grudnia, godz. 21:00
Centrum Kultury w Łomiankach

Ś
Ę

ŚWIĄTECZNA
SCENA ZAUŁEK
w programie m.in. kolędy i pastorałki

Ł
Bilety dostępne za pośrednictwem biletyna.pl oraz
w recepcji Centrum Kultury w Łomiankach.

Rodzinne Gotowanie – Mikołajkowy Warsztat Kulinarny
dla Rodzin w CK Łomianki
7 grudnia, godz. 17:00
Centrum Kultury w Łomiankach
CZYLI ANIMACJE MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI W CK

Kiermasz świąteczny 2019
8 grudnia, godz. 10:00
Centrum Kultury w Łomiankach

KIERMASZ
ŚWIĄTECZNY
08.12.2019
godz. 10:00

CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH

Wstęp wolny!

DARMOWE WEJŚCIÓWKI DO ODBIORU
W RECEPCJI CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH

Mikołajki na lodowisku
8 grudnia, godz. 16:00–18:00
Lodowisko przy ICDS

PRZYJDŹ I ZNAJDŹ PREZENT
DLA SWOICH BLISKICH!

Święta pod gwiazdami – czyli animacje mikołajkowe
dla dzieci
8 grudnia, godz. 18:30
Sala widowiskowa w Centrum Kultury w Łomiankach

Spotkania z Filharmonią
Hu Hu Ha Zima z jazzem nie jest zła
15 grudnia, godz. 11:00
Sala widowiskowa w Centrum Kultury w Łomiankach

Spotkanie Wigilijne u Pani Burmistrz
17 grudnia, godz. 17:00
Plac przed Urzędem Miejskim w Łomiankach,
ul. Warszawska 115

Świąteczne spotkanie z Zaułkiem – koncert z udziałem
Aurelii Luśni i Wojtka Gęsickiego
27 grudnia, godz. 19:00
Sala widowiskowa w Centrum Kultury w Łomiankach

gościnnie:
Stanisław
Karpiel -Bułecka
Czesław Mozil

Ania Brachaczek

Pastorałki
z Anią Rusowicz

28.12.2019 r.
miejsce: ICDS
godz. 19.00
Bilety dostępne za pośrednictwem biletyna.pl oraz w recepcji centrum
kultury w łomiankach

Pastorałki z Anią Rusowicz
28 grudnia, godz. 19:00
ICDS

SPOTKANIA Z FILHARMONIĄ
HU HU HA... ZIMA Z JAZZEM NIE JEST ZŁA
Natalia Kordiak - wokal, animacje
Radosław Łukaszewicz - gitara basowa
Maciej Wojcieszuk - perkusja
Piotr Iwański - fortepian
Barbara Szczęsna-Remisz - prowadzenie

15 GRUDNIA 2019
GODZ. 11:00
WSTĘP: 10 ZŁ
BILETY DOSTĘPNE W RECEPCJI CK W ŁOMIANKACH I NA
BILETYNA.PL

INFORMATOR
URZĄD MIEJSKI
tel. (22) 768 63 24, www.lomianki.pl
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 732 70 85
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57
(czynny w godz. 8:00–20:00)
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. Baczyńskiego 7, Łomianki
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)
e-mail: gkrpa@lomianki.pl
Spotkania GKRPA odbywają się w każdą środę
w godz. 15:00–18:00
Terapeuci:
problemy alkoholowe: poniedziałki w godz.
12:00–18:00 p. Teresa KOPKA
punkt konsultacyjny dla młodzieży: środy w godz.
17:00–19:00 p. Tomasz PAWLUK
problemy narkotykowe: środy w godz.
18:00–20:00 p. Anna TWIERDZIAŃSKA

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wiejska 12A, Łomianki, tel. (22) 751 32 23
www.biblioteka.lomianki.pl
SZKOŁY
SP nr 1 w Łomiankach tel. (22) 751 15 54
SP nr 2 w Łomiankach tel. (22) 510 484 999
SP nr 3 w Łomiankach tel. (22) 751 56 10
SP w Dziekanowie Leśnym tel. (22) 751 20 88
SP w Dziekanowie Polskim tel. (22) 751 10 23
SP w Sadowej tel. (22) 751 25 10
Publiczne LO tel. (22) 751 60 84
KMŁ: tel. (22) 751 33 79; (22) 751 21 75
Rozkłady jazdy:
www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html
ZWIK: tel. (22) 751 35 04
zwik@zwik-lomianki.pl
Pogotowie wodociągowe ZWIK 606 399 893
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12,
tel. (22) 751 32 22
OSP Dziekanów Polski ul. Rolnicza 427,
Naczelnik OSP w Dziekanowie Polskim
Tomasz Klepacki tel. 538 359 125.
www.ospdziekanowpolski.pl.
e-mail: ospdziekanowpolski@gmail.com
POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki
telefon czynny całą dobę:
(22) 751 10 07 faks: (22) 604 38 30

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki,
tel. (22) 751 35 02, 503 575 123

Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek
ADAMCZYK, tel. (22) 751 10 07, kom. 600 997 647

ICDS: ul. Staszica 2, tel. (22) 751 04 74

Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin OHIRKO,

|

tel. (22) 751 10 07 kom. 600 997 641
Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz ORACKI,
tel. (22) 751 10 07 kom. 600 997 664
STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki
tel./faks: (22) 751 35 03, tel. alarmowy: 986
NOCNA POMOC MEDYCZNA
ul. Szpitalna 6, Łomianki, tel. (22) 866 52 55
ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz
ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Rejestracja czynna w godzinach 7:30–18:00
Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.
ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91
Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. (22) 250 14 45
e-mail: kontakt@royalmed.com.pl,
www.royalmed.com.pl
AWARIE
Pogotowie wodociągowe:
tel.: 606 399 893
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992
Awarie oświetlenia ulic: tel. 536 191 614
Awarie sygnalizacji świetlnej:
tel. 501 260 930
TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, życia, mienia.
998 Straż pożarna
997 Policja
999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – GRUDZIEŃ 2019
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

ODPADY KOMUNALNE

SZKŁO

PAPIER

PLASTIK METAL

REJON 1 poniedziałek

2.12, 16.12, 30.12

2.12

REJON 2 wtorek

3.12, 17.12, 31.12

3.12

REJON 3 środa

4.12, 18.12

4.12

REJON 4 środa

4.12, 18.12

4.12

REJON 5 czwartek

5.12, 19.12

5.12

REJON 6 piątek

6.12, 20.12

6.12

REJON 7 poniedziałek

9.12, 23.12

9.12

REJON 8 wtorek

10.12, 24.12

10.12

REJON 9 środa, sobota

11.12, 21.12

11.12

REJON 10 środa, sobota

11.12, 21.12

11.12

REJON 11 czwartek, sobota

12.12, 28.12

12.12

REJON 12 piątek

13.12, 27.12

13.12

2.12, 5.12, 9.12, 12.12, 16.12, 19.12,
23.12, 27.12, 30.12

każdy poniedziałek miesiąca

REJON 13 poniedziałek, czwartek, piątek

WAŻNE!
Od 1.07.2019 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi wynoszą:
– 33,80 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów segregowanych,
– 67,60 zł od osoby za miesiąc w przypadku odbioru odpadów zmieszanych.
Opłatę należy wnosić do dnia 15 każdego miesiąca, z góry za dany
miesiąc. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego

Banku Spółdzielczego w Łomiankach, przelewem na indywidualny
rachunek bankowy oraz kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach.
Ponadto przypomina się, że właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie opadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia
nastąpienia zmian w zakresie segregacji odpadów lub liczby osób
zamieszkujących posesję.

