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MISTRZOSTWA POLSKI
W TAŃCU NA WÓZKACH W ŁOMIANKACH?
TAK! I TO JUŻ PO RAZ PIĘTNASTY!
W październiku br. odbyły się w naszym mieście XXI Mistrzostwa Polski w Tańcu na Wózkach.
Wydarzenie zostało objęte patronatem burmistrz, Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak.
TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: JACEK REDA

I

mpreza na terenie naszej gminy
jest nieprzerwanie organizowana
od 2004 roku. Natomiast początki
mistrzostw Polski w tej dyscyplinie
sięgają aż 1998 roku i przez pierwsze
lata odbywały się wyłącznie w Warszawie.

Założycielem Stowarzyszenia oraz
jego prezesem jest Iwona Ciok, natomiast rolę głównego trenera oraz
choreografa przejął mąż pani Iwony,
pan Włodzimierz Ciok. Jest on również trenerem kadry Polski w tańcu na
wózkach.

W tym roku, 5 i 6 października tancerze z całego kraju zaprezentowali
swoje umiejętności taneczne w auli
ICDS. Uczestnicy turnieju udowodnili kolejny raz, jaką siłę niosą za sobą
pasja, wytrwałość i miłość do tańca.
Tancerze wystąpili w trzech kategoriach: Standard, Łacina i Freestyle. Był
to ogromny wysiłek dla uczestników,
ale również czas pozytywnych emocji
i wielu wzruszeń. Wstęp na wydarzenie był jak zawsze bezpłatny.

Para zawodowych tancerzy po zakończeniu kariery w latach 90. zajęła się
trenowaniem kolejnych pokoleń. Dla
małżeństwa z Łomianek szczególnie
bliski stał się temat aktywizacji osób
niepełnosprawnych poprzez taniec
i ruch, a inicjatorką wprowadzenia
dyscypliny „Taniec na wózkach” w Polsce była właśnie pani Iwona. Stowarzyszenie może się pochwalić również
licznymi inicjatywami na rzecz uznania tańca na wózkach za dyscyplinę
paraolimpijską.

Warto przypomnieć, że w Łomiankach
prowadzone są również zajęcia taneczne dla osób niepełnosprawnych.
Prowadzi je Stowarzyszenie Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób
Niepełnosprawnych
„Swing-Duet,
które jest organizatorem corocznych
mistrzostw w naszej gminie. Zajęcia
i obozy taneczne prowadzone przez
Stowarzyszenie są nieodpłatne.
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Mistrzostwa Polski w Łomiankach
były kolejny raz dowodem na to,
jak ważne jest aktywizowanie osób
z ograniczeniami ruchowymi. Ale jak
dowiedzieliśmy się od pani Iwony,
Stowarzyszenie zachęca do treningów tanecznych również osoby z lekką niepełnosprawnością umysłową
oraz osoby niedowidzące. Obecnie na
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zajęcia mogą uczęszczać dzieci nawet
od czwartego roku życia.
Taniec jest wspaniałą formą rehabilitacji, także szansą na aktywny wypoczynek i integrację. Oddają to najlepiej słowa prezes Stowarzyszenia:
„Zdaję sobie sprawę, że dla osób niepełnosprawnych taniec nie musi być
priorytetem, ale od lat widzę, że jest
dla nich ogromną radością i źródłem
szczęscia”.
Już dziś zapraszamy wszystkich Państwa na kolejne, XXII Mistrzostwa Polski w Tańcu na Wózkach, które odbędą
się już za rok w Łomiankach! A w imieniu Stowarzyszenia przypominamy
o możliwości zapisania dzieci niepełnosprawnych na zajęcia taneczne.

OD WYDAWCY

|

KALENDARZ

PANI BURMISTRZ
FOTO: PIOTR KACZMAREK

PAŹDZIERNIK (WYBÓR)
2.10
Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.
Rozmowy dotyczące „Koncepcji Programowej dla rozbudowy drogi
krajowej S7 Czosnów–Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej”.
5.10
Obecność na V Sztafetowym Biegu dla młodzieży i dorosłych
w Łomiankach
Obecność na XXI Mistrzostwach Polski w Tańcu na Wózkach cz. 1
Spotkanie z mieszkańcami Kępy Kiełpińskiej. Uhonorowanie
najstarszych mieszkańców Kępy oraz małżeństw obchodzących
złote gody
6.10
Obecność na XXI Mistrzostwach Polski w Tańcu na Wózkach cz. 2
7.10
Spotkanie w Polskim Związku Pięcioboju Nowoczesnego z prezesem
Anną Bajan i dyrektorem Stanisławem Pytelem. Rozmowy dotyczące
współpracy oraz zawodników trenujących pięciobój nowoczesny
Spotkanie z dyrektor Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr
71 Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Łomiankach Teresą Juranek
10.10
Udział w uroczystości pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Seniora w Centrum Kultury
11.10
Udział w uroczystości pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej
im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim
13.10
Udział w wyborach parlamentarnych, wizyty w lokalach wyborczych
na terenie gminy Łomianki

Szanowni Czytelnicy!
Listopad to przede wszystkim dzień Wszystkich Świętych
i 101 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Czas
zadumy, refleksji, ale i radości z życia w wolnym kraju.
W najnowszym biuletynie znajdą Państwo wiele informacji,
sprawdzą, jak w Łomiankach będziemy świętować 11
listopada (s. 7), przeczytają Państwo o planach na rozbudowę
sieci wodno-kanalizacyjnej w naszej gminie w najbliższych
latach (s. 4). Dowiedzą się Państwo, w jaki sposób
poprawiamy bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy
(s. 6) i jakie działania prowadzimy, by zapobiegać przemocy
(s. 9). Przeczytają Państwo o inicjatywach społecznych, do
udziału w których zapraszamy mieszkańców, by mogli realnie
współdecydować o przyszłości Łomianek (s. 5), i wielu
ciekawych akcjach, które dzieją się w naszej gminie.
Serdecznie zapraszam do lektury, wspólnego świętowania,
do udziału w wydarzeniach kulturalnych, które dla Państwa
przygotowaliśmy. Już dziś zapraszam wszystkie dzieci
i młodzież do wspólnego spędzenia mikołajek na lodowisku
(8 grudnia br., start godz. 16.00). Szczegóły przekażemy
wkrótce w naszych serwisach internetowych.

Obecność na Turnieju Tańca Małe Grand Prix 2019 o Puchar Pani
Burmistrz
14.10
Udział w uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w ICDS
w Łomiankach

Z OSTATNIEJ CHWILI

15.10
Udział w uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 2
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach

BUSPAS NA UL. PUŁKOWEJ -

19.10
Obecność na Gali Boksu Zawodowego „Tymex Boxing Night 10”

STATUS PRAC

24.10
XVII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach
28.10
Spotkanie ze Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Janem
Żychlińskim. Rozmowy dotyczące oświaty.
30.10
Udział w uroczystości pasowania na ucznia w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym

W trakcie ostatniego spotkania burmistrz Łomianek z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego ds. oceny kosztów i wykonalności
inwestycji oraz koordynacji działań dotyczących buspasa łączącego Łomianki z Warszawą. W minionym tygodniu prezydent Warszawy poprosił nas pismem o wytypowanie z naszej
strony członków tego zespołu. Zarząd Gminy Łomianki wyznaczył swoich przedstawicieli do prac w zespole. Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się w połowie listopada br.

Każdy poniedziałek miesiąca – spotkanie z mieszkańcami gminy
(15:00–18:00)
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SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
W GMINIE ŁOMIANKI W NAJBLIŻSZYCH LATACH
Kiedy mówimy o priorytetowych inwestycjach w gminie Łomianki, to rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej zawsze znajduje się w pierwszej trójce tych najbardziej wyczekiwanych.
O harmonogramie prac na lata 2018–2023, planach i możliwościach ich realizacji rozmawiamy
z zastępcą burmistrza ds. technicznych Pawłem Bohdziewiczem.
TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Redakcja: Bieżące oraz przyszłe inwestycje w naszej gminie są jednym z priorytetów zarządu Łomianek. Wiemy, że
Urząd Miejski w Łomiankach wraz ze spółką komunalną
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przygotował
harmonogram realizacji inwestycji na lata 2018–2023. Na
czym polega ważność tego dokumentu dla mieszkańców?
Paweł Bohdziewicz: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, to ważna sprawa dla mieszkańców naszej gminy. Harmonogram na lata 2018–2023, który przygotowaliśmy,
określa kolejność planowanych inwestycji i ich zakres.
Kolejność realizacji nie jest oczywiście przypadkowa. Wynika ze stopnia przygotowania dokumentacji technicznej
dotyczącej konkretnej inwestycji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w naszej gminie. Co ważne, harmonogram będzie aktualizowany raz na kwartał i uzupełniany o kolejne
inwestycje. Mówiąc w dużym skrócie, mieszkańcy dzięki
niemu będą mogli się dowiedzieć, które inwestycje już się
zakończyły, które trwają i jakie są planowane.
Red.: No dobrze, a skąd środki na takie działania? To
ogromne koszty dla gminy, a jak wiemy, sieć wodno-kanalizacyjna, to niejedyny priorytet inwestycyjny dla Łomianek.
P.B.: Zgadza się. Wszelkie inwestycje tego typu są bardzo
dużym wydatkiem dla każdej gminy. W 2019 roku nakłady inwestycyjne na środki trwałe w budowie i wykup sieci
zaplanowaliśmy na prawie 23 mln zł. Oczywiście częściowo korzystamy z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na przyszły
rok przygotowujemy również wnioski o dofinansowania,
jednak pozyskanie środków zewnętrznych jest bardzo
trudne ze względu na ogromne potrzeby wszystkich gmin,
ale nie niemożliwe. Walczymy o każdą złotówkę.
W październiku na ręce pani burmistrz trafiło pismo od
marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika
informujące nas o zabezpieczeniu środków w budżecie
województwa dla naszej gminy. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla Dziekanowa Leśnego. Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy dotyczącej dotacji. To jednak nastąpi
po przyjęciu przez sejmik uchwały w sprawie przydzielenia naszej gminie pomocy finansowej zgodnie z właściwą
ustawą (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.).
To dla nas wielka sprawa i ważne wsparcie. Przed nami
jeszcze wiele koniecznych etapów wynikających z proce4
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dur, ale najważniejsze, że jest szansa. To pozwala nam planować kolejne działania.
Red.: Co składa się na tak dużą inwestycję, a właściwie
szereg inwestycji dotyczących sieci wodno-kanalizacyjnej
dla Łomianek?
P.B.: Realizacja to ostatni etap. Zanim będzie można do
niej przystąpić, trzeba przygotować ogrom dokumentów,
uzyskać dziesiątki pozwoleń, przygotować projekty, zaplanować prace techniczne, podpisać umowy z wykonawcami, przeprowadzić konsultacje prawne, społeczne, znaleźć
i zabezpieczyć środki na realizację, zaplanować czasowe
przeorganizowanie ruchu i wiele, wiele innych elementów,
z których każdy jest niezbędny. Między innymi, po to opracowuje się dokument, o którym rozmawiamy.
Inwestycja dotycząca sieci wodnej i kanalizacyjnej w Łomiankach, to nie tylko budowa od zera poszczególnych
jej elementów. To również przebudowa starych odcinków,
modernizacja przepompowni, montaż studni wodomierzowych czy doposażanie poszczególnych odcinków sieci.
Przed nami zatem dużo pracy.
Red.: Pozostaje więc trzymać kciuki i życzyć powodzenia.
Czekamy na kolejne efekty.

POD LUPĄ

TAK MINĘŁO 100 LAT!
Pani Janina Klepacz-Jakubowicz, mieszkanka naszej gminy, obchodziła 29 października przepiękny i wyjątkowy jubileusz. Urodziła się równo 100 lat temu!
Nasza Jubilatka dzieciństwo i młodość
spędziła w pięknym otoczeniu osady,
Puszczy Mariańskiej. Kocha zwierzęta,
w szczególności psy, które od zawsze towarzyszą jej w życiu. Jest dumną Mamą,
Babcią i Prababcią cały czas w sile wieku!
Jaki jest sekret długowieczności według
Pani Janiny?
„Ważne jest, by polubić to, co się robi
i oddawać się temu z pasją, na miarę

|

TEKST: MARZENA MARKOWSKA
FOT.: MARTA NOWICKA

swojego wieku i możliwości, nigdy
nie opuszczać skrzydeł, nawet gdy
jest trudno. A to, że zdrowie zaczyna
szwankować, to zupełnie naturalne, bo
każda pora życia ma swój rytm i piękno. Z tym trzeba się umieć pogodzić”.
Pamiątkowy medal oraz bukiet kwiatów
wręczyła Pani Janinie osobiście burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak.
Poza życzeniami wszelkiej pomyślności
nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć
naszej Jubilatce 200 Lat!

RADA SENIORÓW
NABÓR NA KADENCJĘ 2019–2022
Burmistrz Łomianek ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Łomianki
na kadencję 2019–2022.

D

o kandydowania na członków Rady Seniorów zapraszamy aktywnych seniorów,
którzy zechcą reprezentować potrzeby i interesy osób starszych
mieszkających w gminie Łomianki. Seniorów, którym zdrowie i siły pozwolą
na czynny udział w pracach Rady na
rzecz poprawy jakości życia seniorów.

TEKST: JOLANTA PAJĄK

• przedstawiciel seniorów posiadający poparcie co najmniej 10 seniorów
zamieszkałych na terenie gminy,

du Miejskiego, ul. Parkowa 2 (Świetlica Miejska w Burakowie), a także na
stronie internetowej www.lomianki.pl.

• przedstawiciel podmiotu działającego na rzecz osób starszych, np. organizacji pozarządowej, UTW.

Formularze zgłoszeniowe i listy poparcia wraz z pisemnymi oświadczeniami kandydata o wyrażeniu zgody
na kandydowanie do Rady oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych należy składać w Biurze
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego, ul. Warszawska 115.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych
kandydatów do Rady wynosić będzie
od dziewięciu do 15 osób, wszyscy
zgłoszeni kandydaci obejmą mandat
członka Rady, natomiast gdy kandydatur będzie powyżej 15, wybór członków Rady odbędzie się na zebraniu
seniorów zwołanym przez Burmistrza.
Seniorami są osoby, które ukończyły
60 lat.

Rada Seniorów Gminy Łomianki,
utworzona Uchwałą nr XIV/104/2019
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4
lipca 2019 roku, będzie reprezentowała potrzeby i interesy osób starszych, które mieszkają na terenie gminy Łomianki. Rada będzie zrzeszała
przedstawicieli osób starszych oraz
przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Rada
będzie miała charakter konsultacyjny,
doradczy i inicjatywny.

Nabór kandydatów prowadzony jest
w terminie od 28 października 2019 r.
do 22 listopada 2019 r.

Kadencja Rady będzie trwała trzy lata.
Rada Seniorów będzie liczyła od dziewięciu do 15 członków. Kandydatem
na członka Rady może zostać:

Formularze zgłoszeniowe są dostępne
w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu
Miejskiego, ul. Warszawska 115 oraz
w Referacie Spraw Społecznych Urzę-

BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 11

| LISTOPAD 2019

5

| POD LUPĄ

POPRAWA
BEZPIECZEŃSTWA
W GMINIE ŁOMIANKI

U

TEKST: AGATA STEFAŃSKA
FOT.: MARZENA MARKOWSKA I ARTUR OSIAK

rząd Miejski w Łomiankach przystąpił do projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki”,
pamiętając, że bezpieczeństwo pieszych jest priorytetem. Projekt przewiduje oświetlenie przejść dla pieszych
po zmroku, tak aby dać szansę kierowcy dostrzeżenia osoby na
przejściu i zareagowania we właściwy sposób.
Do użytku oddano pierwsze bezpieczne przejście dla pieszych
przez ulicę Marii Konopnickiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Francisa Akinsa w Dziekanowie Leśnym.
Przejście zostało wyposażone w automatyczną strefę detekcji
pieszego. Polega ona na wykryciu pieszego w obrębie przejścia
przez zainstalowany czujnik ruchu. Dodatkowo zastosowano lampy LED oświetlające poziome przejście, poprawiając widoczność
pieszego na przejściu. Nad jezdnią, na wysięgniku zainstalowano
znak D-6 z aktywną sylwetką pieszego oraz działającą całą dobę,
pulsującą lampę ostrzegawczą. Dzięki dobraniu odpowiednich
źródeł światła oraz zastosowaniu układów optycznych przejście
jest doskonale widoczne, a jednocześnie nie powoduje olśnienia
kierujących pojazdami.
Aktualnie powstaje projekt kolejnych innowacyjnych rozwiązań
bezpiecznych przejść dla pieszych przy ulicy Warszawskiej. Poprawiło się również bezpieczeństwo u zbiegu ulic Warszawskiej
i Szkolnej. To trudne skrzyżowanie zyskało właśnie lustro ułatwiające wyjazd wszystkim korzystającym z tego odcinka drogi.
O tę pozornie niewielką, ale jakże ważną inwestycję wnioskowali
mieszkańcy osiedla Łomianki Majowe.

STRAŻ MIEJSKA
BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW

W

TEKST: MARCIN WĘGIEŁEK

ramach
realizowanego
programu
„Z Mieszkańcami dla Mieszkańców” uruchomiony został w naszej gminie dodatkowy numer telefonu alarmowego 986,
który ma za zadanie przyspieszyć i ułatwić kontakt ze
strażą miejską.

Dodatkowo zostało stworzone tzw. miejsca obsługi interesanta. To punkt bezpośredniego kontaktu z dyżurnym strażnikiem, który przyjmie zgłoszenie, udzieli in-
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formacji, ewentualnej porady lub pomoże w załatwieniu
spraw leżących w kompetencji Straży Miejskiej.
Stały i codzienny kontakt ze społecznością lokalną to
jedno z priorytetowych zadań, jakie postawiła przed
sobą łomiankowska straż miejska, a dzięki zaangażowaniu w sprawę burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak
oraz sekretarza Artura Gajowniczka możemy dzisiaj poinformować Państwa o realizacji dwóch, tak ważnych
z punktu widzenia mieszkańców zadań.

POD LUPĄ
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TO JUŻ 101 LAT
NIEPODLEGŁEJ POLSKI!

W codziennym pędzie współczesnego świata zapominamy niejednokrotnie o tym, jak wielką
i nieocenioną wartością są wolność i niepodległość. Uważamy je za stałe i niezmienne elementy
naszego życia.

W

olność i niepodległość
uważamy dziś za stałe
elementy naszego życia. Naturalne jest dla
nas to, że Polska widnieje na mapach
Europy, że używamy na co dzień ojczystego języka, że jesteśmy wolnym
i autonomicznym państwem.
O to, co dla nas dziś jest oczywiste,
poprzednie pokolenia Polaków walczyły przez 123 lata. Lata zaborów,
krwawo tłumionych powstań narodowych, zsyłek na daleką Syberię, represji politycznych, germanizacji czy
rusyfikacji naszego społeczeństwa.
Mimo potężnej siły zaborców zwyciężyła naturalna, ludzka potrzeba wolności. W listopadzie 1918 roku Polska
odzyskuje upragnioną niepodległość!
Nie zapominajmy, jak wiele zawdzięczamy ofiarności i wytrwałości Polaków, którzy w tych ciężkich czasach
potrafili znaleźć w sobie siłę. Zjednoczyć się przeciwko wrogom i wpajać
młodym pokoleniom w czasach niewoli ogromną miłość i przywiązanie do
kultury narodowej i języka polskiego.
11 listopada w całym kraju świętujemy odzyskanie niepodległości. Organizowane są akademie, marsze,
pokazy wojskowe. Łomianki również
zapraszają do udziału w uroczystościach. Co będzie się działo w naszej
gminie?

TEKST: MARZENA MARKOWSKA, AGNIESZKA SZCZUREK

do przeniesienia flagi Polski wraz
z harcerzami pod Centrum Kultury
w Łomiankach. W sali widowiskowej
około godziny 13:30 odbędzie się
koncert pieśni patriotycznych chóru
„Harfa”.
Po koncercie przy scenie plenerowej
Centrum Kultury harcerze zapraszają
małych i dużych do udziału w licznych atrakcjach, które przygotowali
specjalnie dla naszych mieszkańców.
Będą warsztaty robienia kotylionów,
strzelnica harcerska, malowanie buziek, a na zakończenie wspólne ognisko. Poza uroczystościami i atrakcjami
przygotowanymi przez Urząd Miejski
i harcerzy swoje atrakcje przygotował też Zarząd Osiedla Buraków wraz
z mieszkańcami.
Poloneza czas zacząć
Pierwszego poloneza zainicjowała
Agnieszka Szczurek i przyjaciele Burakowa w ubiegłym roku. W odpowiedzi na spontaniczny pomysł świętowania niepodległości zebrało się 50
par! To było piękne wydarzenie, które
łączyło mieszkańców różnych osiedli
Łomianek, różne pokolenia (seniorów,
ale i niemowlę w wózku) i pewnie też
różne opcje polityczne.
I szły pary po parach hucznie i wesoło,
Rozkręcało się, znowu skręcało się koło,
Jak wąż olbrzymi, w tysiąc łamiący się zwojów

Mieni się cętkowata, różna barwa strojów.
Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz, Księga XII”

Zapraszamy więc ponownie do poloneza, który rozpocznie się w poniedziałek 11 listopada 2019 roku,
o godzinie 11:11 na ul. 11 Listopada
w Burakowie, przy sklepie ODIDO
państwa Rzeźnickich. Mile widziane
stroje galowe lub staropolskie. Jeśli
ktoś będzie chciał przypomnieć sobie
krok podstawowy poloneza, zapraszamy o 10:45 na próbę.
Tanecznym krokiem przejdziemy na
plac przy ul. Sobieskiego i Przyłuskiego, gdzie odsłonimy pamiątkowy
pomnik. Następnie korowód uda się
do „Domu Spotkań Sąsiedzkich”, czyli
nowej świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej 2. Tam przewidziany jest poczęstunek.
Natomiast w kościele pw. Bł. Marceliny Darowskiej o godzinie 13 odbędzie
się koncert przygotowany przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną.
Świętujmy całymi rodzinami, przekazujmy najmłodszym wiedzę o historii naszego kraju. Pokolenia walczące o naszą wolność nigdy nie porzuciły marzeń
o odzyskaniu niepodległości. Szanujmy
to i czcijmy godnie ich pamięć.
Zapraszamy do świętowania w Łomiankach!

O godzinie 12 w kościele św. Małgorzaty w Łomiankach rozpocznie się
uroczysta Msza Święta, a po niej złożymy wspólnie wieńce pod pomnikiem 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski w asyście pocztów
sztandarowych.
Po złożeniu wieńców zapraszamy
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RADA MŁODZIEŻOWA
W ŁOMIANKACH

Wiele mówi się o tym, że w dzisiejszych czasach
młode pokolenie nie angażuje się w sprawy lokalne.
Że jest zamknięte na tematy społeczne i koncentruje
się jedynie na sobie.
TEKST: JOLANTA PAJĄK
GRAFIKA: MARZENA MARKOWSKA.

Ł

ŹRÓDŁO: MPIPS.GOV.PL

omianki są zupełnym zaprzeczeniem tej obiegowej opinii. Właśnie z inicjatywy naszej młodzieży oraz gminy Łomianki zostanie powołana
Rada Młodzieżowa!

Jakie będą jej cele i zadania?
Rada przede wszystkim będzie reprezentowała i integrowała środowiska młodzieżowe, zajmowała się
organizacją aktywnego uczestnictwa młodych ludzi
w życiu publicznym. Dzięki działaniom rady upowszechniane będą idee samorządowe wśród młodzieży z naszej gminy.
Kandydatem do rady może być każdy uczeń szkoły
w naszej gminie oraz osoby w wieku 13–21 lat zamieszkujące Łomianki, niekoniecznie uczęszczające do
szkół prowadzonych przez naszą gminę.
Jesteśmy już po pierwszym etapie wyborów, które odbyły się 30 października w poszczególnych szkołach.
O dalszych krokach i działaniach Rady będziemy Państwa informować na bieżąco.
A młodzieży gratulujemy zaangażowania i dziękujemy
za aktywność. Trzymamy kciuki za kandydatów i dobre
wybory. Na ich barkach bowiem będzie spoczywało
podejmowanie działań mających na celu zaspokajanie
potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy.
Więcej informacji na www.lomianki.pl oraz na oficjalnym profilu na fb: Urząd Miejski w Łomiankach.

500 +
I DOBRY START

P

TEKST: DOMINIKA KOWALCZYK-PTASIŃSKA

rogram „Dobry Start” to jednorazowy dodatek
w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie niezależnie od wysokości dochodów. Natomiast „Rodzina 500+” to program działający od 1 kwietnia
2016 r. i znowelizowany w lipcu 2019 r. Dzięki temu rodzice otrzymują co miesiąc kwotę 500 zł na każde dziecko. Pieniądze przyznawane są na dowolny cel.
Jak to wygląda w liczbach?
W okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
w naszej gminie wpłynęło 3900 wniosków o świadczenie
wychowawcze 2019/2021. Jednocześnie w tym samym
okresie zostało wydanych 2898 informacji o przyznaniu
świadczeń wychowawczych dla 4419 dzieci w łącznej
kwocie 3 722 222 zł.
W okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. wpłynęło 2927 wniosków o świadczenie „Dobry Start”. Jednocześnie w tym samym okresie zostało wydanych 2637
informacji o przyznaniu świadczeń dla 3828 dzieci w łącznej kwocie 1 147 800 zł.
Wszystkie świadczenia w ramach programu „Dobry Start”
oraz „Rodzina 500+” wypłacane są z pieniędzy przydzielonych przez rząd poszczególnym samorządom.
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KAMPANIA 19 DNI
PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIECI
I MŁODZIEŻY

W 2018 roku według statystyk policyjnych w Polsce miało miejsce ponad dwanaście tysięcy zgłoszeń
małoletnich ofiar przemocy za pośrednictwem procedury Niebieskiej Karty.
TEKST: DOMINIKA KOWALCZYK-PTASIŃSKA

M

imo iż liczba ta maleje od
2015 roku, to ciągle bardzo poważny problem,
który wymaga działania
i wsparcia najmłodszych.
Od 1 do 19 listopada będzie trwała międzynarodowa akcja przeciwko
przemocy wobec dzieci i młodzieży.
Na terenie naszej gminy kampania
będzie koordynowana i organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łomiankach.
Kolor pomarańczowy, to element
charakterystyczny całej akcji, podczas
której przeprowadzonych zostanie
wiele działań.

Przede wszystkim uruchomiony zostanie telefon zaufania dla dzieci
i młodzieży oraz konsultacje dla najmłodszych i ich rodziców. To niezwykle ważna inicjatywa, w ramach której
zostanie utworzony Punkt Niebieskiej
Karty. Będzie można zasięgnąć informacji, czym właściwie jest Niebieska
Karta i jaka jest procedura jej uruchomienia.
W ramach „Kampanii 19 dni” zostanie
stworzony również panel dyskusyjny
z pracownikami oświaty dotyczący
trudnych sytuacji związanych z przemocą. Będzie prowadzony przez specjalistę ze Stowarzyszenia Niebieska
Linia. Dla przedszkolaków zorganizowane zostaną profilaktyczne poga-

danki o przemocy i znaczeniu słowa
NIE. Nie zabraknie również symboli
przypominających najmłodszym, że
każdy, kto czuje się zagrożony, ma
możliwość zgłoszenia przemocy.
Dzieciom w szkołach zostaną rozdane
pomarańczowe odblaski oraz mandarynki, które mają symbolizować niezgodę na wszechobecny hejt.
Celem nadrzędnym akcji jest uświadomienie dzieciom, młodzieży, ale
również dorosłym, że przemoc w każdym wydaniu jest zła i nikt nie musi
się na nią godzić. Co jednakowo ważne, chodzi o uświadomienie osobom
doświadczającym przemocy, że każdy ma szanse na uzyskanie pomocy
i wsparcia.
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FOTOREPORTAŻ

SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW
KĘPY KIEŁPIŃSKIEJ

Z

W sobotę 5 października br. z inicjatywy sołtysa Krzysztofa Skarbka oraz przedstawicielek
Rady Sołeckiej Grażyny Wekier i Kamili Kamińskiej odbyło się ważne i wzruszające spotkanie
mieszkańców Kępy Kiełpińskiej.
TEKST I FOT.: MARZENA MARKOWSKA

aproszeni zostali przedstawiciele władz
naszej gminy: burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak, zastępca burmistrza
Paweł Bohdziewicz i przewodniczący
Rady Miejskiej Adam Salwowski i radna miejska
Agnieszka Gawron-Smater, ale przede wszystkim
mieszkańcy.

Sobotnie popołudnie było szansą dla wszystkich
zaproszonych gości na wysłuchanie niezwykle
barwnej historii Kępy Kiełpińskiej, która sięga
1803 roku! Prowadzący spotkanie opowiedzieli
historię pierwszych osadników i niezwykłej przyrodniczej pamiątki tego rejonu gminy – charakterystycznych rzędów wierzb na miedzach i wzdłuż
dróg oraz na pozostałościach ewangelickiego
cmentarza, który wciąż można odwiedzać, mimo
że znajduje się obecnie na prywatnej posesji.
Był również czas na rozmowy i pytania do przedstawicieli władz naszej gminy oraz pyszny poczęstunek.
Ale zdecydowanie kluczowym i najbardziej
wzruszającym elementem spotkania było uhonorowanie najstarszych mieszkańców Kępy. Od
przedstawicieli władz zostały przekazane kwiaty
i pamiątkowe medale. Otrzymali je: Zofia Dąbrowska, Bernard Nowicki, Anna Dąbkowska, Teresa i Małgorzata Lenart, Teresa Mazurek, Helena
Szymańska, Krystyna Markowska, Anna Strucińska, Zofia Ginalska, Alina Falińska, Lucyna Mamaj,
Halina Gnaś oraz Antoni Miecznikowski.
Ponadto uhonorowane zostały małżeństwa
mieszkające w Kępie Kiełpińskiej i obchodzące
w tym roku swoje „złote gody”. 50 lat przeżyli
wspólnie: Danuta i Jerzy Czerwińscy, Stanisława
i Henryk Mizielińscy, Janina i Jan Dąbkowscy, Alicja i Wiesław Mazurek oraz Halina i Henryk Falińscy.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a naszym
wspaniałym mieszkańcom jeszcze raz gratulujemy i życzymy kolejnych, pięknych lat!
Ponadto zapraszamy wszystkich do odwiedzania
Kępy Kiełpińskiej. To piękny rejon naszej gminy,
idealny do odpoczynku i spacerów o każdej porze
roku.
10
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BEZ CENZURY

ZAMÓWIENIA
PUBLICZNE

RZP.271.26.2019 Przebudowa ulicy
Kościuszki – zawarto umowę z Wykonawcą: Zakładem Usług Terenowych
Budowlanych i Porządkowych Margot
Expert Sp. z o.o. ul. Pasaż Ursynowski
11, 02-784 Warszawa.
RZP.271.28.2019 Przebudowa ulic:
Dąbrówki i Mieszka w ramach zadania
inwestycyjnego nr 2016/30 – cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
RZP.271.29.2019 Poprawa stanu infrastruktury
edukacyjno-sportowej
w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym, w formule „zaprojektuj
i wybuduj” – zawarto umowę z Wykonawcą: Eversportem Sp. z o.o. ul.
Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa.
RZP.271.31.2019 Równanie dróg
gruntowych i tłuczniowych z odziarnianiem – wpłynęły trzy oferty – trwa
ocena dokumentów.
RZP.271.32.2019 Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych – wpłynęła jedna oferta
– trwa ocena dokumentów.
RZP.271.33.2019 Wykonanie doraźnych remontów ogólnobudowlanych
w placówkach oświatowych ( szkoły,
przedszkola) na terenie Gminy Łomianki.
RZP.271.34.2019 Modernizacja wyposażenia serwerowni w Urzędzie
Miejskim w Łomiankach – wpłynęły
dwie oferty – trwa ocena dokumentów.
RZP.271.35.2019 Remont ogrodzenia
cmentarza wojennego w Kiełpinie Poduchownym w Łomiankach – zawarto
umowę z Wykonawcą: PHU HELION
Artur Dziechciarski al. Dwudziestolatków 4 lok. 18, 02-157 Warszawa.

|

CZYSTA WODA

I POWIETRZE, A JUŻ WKRÓTCE RÓWNIEŻ
OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ ORAZ CIEPŁA W ICDS
TEKST: MAGDALENA CŁAPIŃSKA

Coraz częściej słyszymy o przeciwdziałaniu zmianom klimatu na świecie albo o wzrastających cenach energii elektrycznej w Polsce i Europie. Nie
zdajemy sobie sprawy, że w naszym najbliższym
otoczeniu pojawiają się inicjatywy przekładające
się na efekty ekologiczne, poprawiające zdrowie
ludzi.
Dzięki staraniom zespołu pod kierownictwem dyrektora Jerzego Warchoła od kilku miesięcy na dobrze nam znanej pływalni ICDS w Łomiankach prowadzone są badania z udziałem naukowców z najlepszych polskich uczelni
technicznych i już teraz możemy się pochwalić rezultatami. Jesteśmy dumni,
bo za pochwałami stoją ludzie oraz instytucje tworzące standardy w dziedzinie poprawy zdrowia. 23 września w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny odbyła się konferencja,
na której wyróżniono naszą pływalnię za spełnianie najwyższych wymagań
higienicznych przez wodę niecek basenowych i powietrze w hali pływalni.
Podczas konferencji omówiono wielomiesięczny harmonogram badań nad
innowacyjną metodyką oraz stworzenie systemu eksperckiego umożliwiającego efektywne kosztowo monitorowanie potencjału tworzenia i usuwania z przestrzeni użytkowych pływalni substancji będących ubocznymi produktami procesu dezynfekcji wody. Warunki higieniczne wody mają istotny
wpływ na zdrowie użytkowników pływalni.
„Dla poprawnie eksploatowanych obiektów harmonogramy dozowania podchlorynu sodu są obliczane w odpowiedzi na bieżące pomiary oraz dobowy
cykl eksploatacyjny obiektu. Jednak na wielu basenach występują istotne
rozbieżności między wskazaniami sond a stanem faktycznym. Sondy podlegają uszkodzeniom, wymagają częstszej, niż jest to wykonywane obecnie, kalibracji.” powiedział Grzegorz Nowaczewski, szef partnera technologicznego
projektu firmy Virtual Power Plant.
Korzystając z pływalni, nie zdajemy sobie sprawy, jak złożone zjawiska fizyko–chemiczne zachodzą w wodzie niecek basenowych. Warunki higieniczne
zależą od wiedzy oraz staranności techników, a także od algorytmów zaszytych między innymi w systemach uzdatniania wody. Na optymalnie eksploatowanej pływalni systemy ogrzewania wody i wentylacji są sterowane w powiązaniu z wytycznymi budowlanymi, warunkami pogodowymi, obciążeniem
obiektu i komfortem odczuwalnym przez użytkowników niecek basenowych.
Dyrektor Jerzy Warchoł powiedział: „Rozbudowaliśmy tradycyjny system
uzdatniania wody o nowego robota wykonującego precyzyjne oznaczenia
chemiczne kilka razy dziennie oraz czujniki pozwalające na lepsze monitorowanie zjawisk termodynamicznych w hali basenowej. Wprowadziliśmy
usprawnienia w zarządzaniu parametrami technologicznymi pływalni. Przechodzimy do kolejnego etapu optymalizacji energetycznych. W najbliższych
miesiącach planujemy badania, których celem jest obniżenie zużycia energii
elektrycznej i ciepła przy zachowaniu odpowiednich norm użytkowych”.
BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 11

| LISTOPAD 2019

11

| STREFA KULTURY

CZYTELNICZY
RAJ

20 LISTOPADA –
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PRAW DZIECKA

„Euforia”
Lily King
Akcja powieści rozgrywa się w latach
30. XX wieku. Głównymi bohaterami
są antropolodzy kultury, badający życie mieszkańców Australii i Oceanii.
Nell i Fen są małżeństwem, a Andrew
nowo poznanym kolegą po fachu. Życie uczuciowe bohaterów komplikuje
się. Książka jest sfabularyzowanym
fragmentem biografii antropolożki
Margaret Mead. Niezwykła opowieść
o trzech silnych osobowościach.

TEKST: GRAŻYNA KOZIŃSKA

20 listopada będziemy obchodzić kolejny Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Z tej okazji chciałabym przybliżyć kilka książek, które dotyczą życia i myśli wychowawczej jednego z najwybitniejszych pedagogów – Janusza
Korczaka.

„Jest taka historia… opowieść o Januszu Korczaku”
Beata Ostrowicka
Piękna i wzruszająca książka o wychowankach warszawskiego Domu
Sierot i ich pedagogu – Januszu Korczaku. Wspaniała lektura dla młodszych czytelników, przybliżająca życie
i działalność Janusza Korczaka.

Kilka lat temu nakładem wydawnictwa W.A.B. ukazała
się publikacja pt. „Janusz Korczak. Próba biografii” Joanny Olczak-Ronikier. Autorka skonstruowała ciekawą
opowieść o życiu Korczaka, począwszy od dzieciństwa
i lat młodzieńczych, przez lata praktyki lekarskiej, głoszenie nowej teorii wychowania, pisarstwo, pracę w Domu
Sierot, aż do heroicznej śmierci z podopiecznymi. Joannie Olczak-Ronikier udało się napisać nieromantyczną
biografię, w której Janusz Korczak (właściwie Henryk
Goldszmit) jak każdy z nas ma swoje słabości i problemy.
Szczególnie zainteresował mnie wątek polsko-żydowskiej tożsamości Korczaka.

„Pamiętnik Blumki”
Iwona Chmielewska
Główną bohaterką opowieści jest
Blumka – mieszkanka Domu Sierot
i podopieczna „Pana Doktora” Janusza Korczaka. Książka jest napisana
w formie pamiętnika Blumki. Z relacji
dziewczynki można się wiele dowiedzieć o mieszkańcach Domu Sierot
i zasadach panujących w ośrodku,
a także wartościach pielęgnowanych
przez Starego Doktora.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka warto
wspomnieć o działach Korczaka, które zostały zdigitalizowane i upublicznione przez Rzecznika Praw Dziecka
w 2012 roku. On-line możemy przeczytać, m.in. „Prawo
dziecka do szacunku”, „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie”, „Momenty wychowawcze” i „Jak kochać dziecko.
Internat. Kolonie letnie. Dom Sierot”.

„Prześcignąć swój czas. Kariera Ireny
Szewińskiej od kulis”
Maciej Petruczenko
W światłach jupiterów, na najsłynniejszych arenach świata pojawiła się
nagle i zupełnie niespodziewanie także dla niej samej, kiedy była nastoletnią uczennicą warszawskiego liceum
im. Jarosława Dąbrowskiego.
O sportowych wyczynach „Irenissimy”, ale też jej niezwykle skomplikowanym i intensywnym życiu
opowiada dziennikarz „Przeglądu
Sportowego”. Dlatego w książce znajdziemy także wiele informacji, jakim
była człowiekiem. O tym, że nigdy
nie zdradzała przyjaciół, a największe
przyjaźnie pielęgnowała przez całe
życie. O tym, że była też obiektem
politycznych ataków, często za sprawą ludzi z jej najbliższego kręgu.

NADANIE SZTANDARU SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2 IM. IRENY
SZEWIŃSKIEJ
TEKST: MARTA NOWICKA

15 października 2019 to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Szkoły Podstawowej im. Ireny Szewińskiej
w Dąbrowie. Tego dnia w obecności burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak i wielu znakomitych gości odbyła
się uroczystość nadania sztandaru szkole.
Był to bardzo wzruszający i podniosły moment, ale również hołd oddany naszej znakomitej lekkoatletce i mieszkance Łomianek pani Irenie Szewińskiej. Na sztandarze
obok godła Polski znajduje się podobizna patronki szkoły
oraz piękna myśl św. Augustyna „Dopóki walczysz, jesteś
zwycięzcą”.

„Sztokholm. Miasto, które tętni ciszą”
Katarzyna Tubylewicz
Katarzyna Tubylewicz – pisarka i tłumaczka literatury szwedzkiej, oferuje
czytelnikom przewodnik po stolicy
Szwecji wraz z osobistymi refleksjami
i sugestiami turystycznymi. Autorka
przedstawia współczesne problemy
miasta, takie jak: tematy tabu i relacja
uchodźcy-sztokholmczycy.
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Szkoła zyskała tym samym ważny symbol łączący na zawsze obecne i kolejne pokolenia uczniów szkoły.
Więcej informacji na www.lomianki.pl.
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ODKRYWAMY ŁOMIANKI

PRZEDSZKOLA W ŁOMIANKACH –
TUTAJ SIĘ DZIEJE!

KONKURS

16 października br. w Urzędzie Miejskim
w Łomiankach odbyło się spotkanie dyrektorów
przedszkoli samorządowych z przedstawicielami
Wydziału Edukacji: naczelnikiem Jadwigą Idziaszek
oraz Anną Grabowską.

ZNAJDUJE?

TEKST: MARZENA MARKOWSKA

|

CO TO ZA MIEJSCE I GDZIE SIĘ

Nagroda-niespodzianka zostanie wylosowana za prawidłową
odpowiedź wysłaną do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki,
biuletyn@lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 listopada.
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 10 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź:
wejście do Kampinoskiego Parku Narodowego na końcu ul. J. Lutza.
Wygrał pan Filip Chyliński, którego zapraszamy po odbiór nagrody-niespodzianki.
Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

S

potkanie było ostatecznym podsumowaniem
prac nad planem zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Wszystkie zajęcia dla
przedszkolaków są realizowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową, ale warto pamiętać,
że placówki w ramach dotacji gminnych przygotowują
również dodatkową pulę zajęć dla naszych dzieci.
Codzienna nauka przez zabawę rozwija w naszych pociechach wiele zdolności i jest bardzo precyzyjnie dostosowana poziomem do wieku przedszkolaków. Realizowany
program, to zarówno edukacja językowa, przyrodnicza,
plastyczno-techniczna, muzyczna, jak i matematyczna.
Poza obowiązkowymi lekcjami języka angielskiego,
w naszych przedszkolach realizowany jest codzienny
program dwujęzyczności „Baby Beetles”. To wyjątkowy
element edukacji najmłodszych pozwalający im na osłuchanie się z językiem. Program składa się z kompletu
płyt DVD i CD oraz specjalnych książeczek i zeszytów
ćwiczeń. Jego ogromną zaletą jest możliwość kontynuowania zajęć z dzieckiem w domu bez konieczności znajomości języka angielskiego.
Ponadto placówki organizują zajęcia z rytmiki, grupa sześciolatków uczęszcza na lekcje pływania, nie brakuje też
dodatkowych, codziennych zajęć ruchowych, sensoplastyki czy gier dydaktycznych.
Nasze pociechy uczą się przez zabawę każdego dnia,
a dokładny harmonogram zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych jest dostępny w każdej placówce. Zachęcamy
rodziców i opiekunów do zapoznania się z elementami
programu edukacyjnego przedszkoli w naszej gminie. Tu
naprawdę dzieją się wspaniałe rzeczy!

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: Artur Osiak.
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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LISTOPAD
KALENDARZ WYDARZEŃ
Koncert Lory Szafran „I tak się trudno rozstać”
9 listopada, godz.18:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Uroczystość patriotyczna „Święto Niepodległości”
11 listopada
Program uroczystości na stronie 16

„Polonez na 11 Listopada w Burakowie”
11 listopada, godz. 11:11
ul. 11 Listopada w Burakowie

Kabaret Ciach
16 listopada, godz. 20:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Akademia Odkrywcy im. Tony Halika „Jak zdobyć świat
aparatem fotograficznym”
17 listopada, godz. 15:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Zapraszamy
na zajęcia rekreacyjno-sportowe

Spotkanie z Anną Seniuk „Nietypowa baba jestem”
17 listopada, godz. 18:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

dla dorosłych i seniorów

w nowej świetlicy w Burakowie

PILATES + JOGA

poniedziałek i środa: 19.00-20.00
(w tym m.in. ćwiczenia z zakresu:
”Zdrowy kręgosłup” i “Brzuch po porodzie”)

AKTYWNY SENIOR
ENERGIA
RADOŚĆ
ZDROWIE
BALANS
KONTAKT:

Scena Zaułek – Lidia Stanisławska
22 listopada, godz. 19:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

wtorek i czwartek: 9.30-10.30

Zajęcia rozpoczynają się od
21 października i są bezpłatne.
Zadanie współfinansowane
ze środków Gminy Łomianki

Karolina Bukowska
503- 798 -653
Buraków, ul.Parkowa 2, 05-092 Łomianki

Teatrzyk dla dzieci „Egzamin Sztukmistrza”
23 listopada, godz. 14:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

„Domówka” komedia koncertowa – Sonia Bohosiewicz
24 listopada, godz. 19:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

Damian Ukeje – koncert „Moje Boskie Buenos”
30 listopada, godz. 20:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury w Łomiankach

„Mikołajki na Lodzie”. Zabawy i konkursy
mikołajkowe dla dzieci.
8 grudnia, godz. 16:00-18:00
Lodowisko ICDS w Łomiankach

INFORMATOR
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wiejska 12 A, Łomianki, tel. (22) 751 32 23
www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 732 70 85

KMŁ: tel. (22) 751 33 79; (22) 751 21 75
Rozkłady jazdy:
www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57
(czynny w godz. 8:00–20:00)

ZWIK: tel. (22) 751 35 04
zwik@zwik-lomianki.pl
Pogotowie wodociągowe ZWIK 606 399 893

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

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 12 A, 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 – LISTOPAD 2019
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

BYŚ

ZWiK

ZIELONE

ODPADY KOMUNALNE SZKŁO PAPIER PLASTIK METAL
REJON 1 poniedziałek

04.11, 18.11

04.11

REJON 1A poniedziałek

04.11

REJON 2 wtorek

05.11, 19.11

05.11

REJON 1B wtorek

05.11

REJON 3 środa

06.11, 20.11

06.11

REJON 2A środa

06.11

REJON 4 środa

06.11, 20.11

06.11

REJON 2B czwartek

07.11

REJON 5 czwartek

07.11, 21.11

07.11

REJON 3 wtorek

12.11

REJON 6 piątek, sobota

08.11, 22.11

02.11

REJON 4 środa

13.11

REJON 7 poniedziałek, sobota

09.11, 25.11

09.11

REJON 5 piątek

08.11

REJON 8 wtorek

12.11, 26.11

12.11

REJON 6A czwartek

14.11

REJON 9 środa

13.11, 27.11

13.11

REJON 6B piątek

15.11

REJON 10 środa

13.11, 27.11

13.11

REJON 7A poniedziałek

18.11

REJON 11 czwartek

14.11, 28.11

14.11

REJON 7B wtorek

19.11

REJON 12 piątek, sobota

02.11, 15.11, 29.11

08.11

REJON 8A środa

20.11

REJON 13 poniedziałek,
wtorek, czwartek

04.11, 07.11, 12.11, 14.11,
18.11, 21.11, 25.11, 28.11

04.11, 12.11, 18.11, 25.11

REJON 8B czwartek

21.11

REJON 9 piątek

22.11

REJON 10A poniedziałek

25.11

REJON 10B wtorek

26.11

REJON 11 środa

27.11

REJON 12A czwartek

28.11

REJON 12B piątek

29.11

WAŻNE!
Od 01.07.2019 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,
iż
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.
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