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GLINA I CZŁOWIEK
Kiedy ktoś robi w życiu coś wyjątkowego, warto o tym pisać. I takie wyjątkowe
rzeczy tworzy Magda Pichalska z Wytwórni Kształtu. Jako młoda osoba
uczęszczała na warsztaty ceramiczne i tam zaświtała jej myśl, że chce właśnie
to w życiu robić – pracować z gliną i z ludźmi. W swojej pracowni prowadzi
warsztaty ceramiczne oraz wykonuje swoje autorskie przedmioty z duszą
– misy, patery, filiżanki, figurki, ozdoby ścienne i wszystko, co jej w duszy zagra.
Opowiedz jak zaczęła się Twoja przygoda z gliną?
Zawsze interesował mnie człowiek, jego
motywy działania, zachowanie. Myślałam o psychologii, ale nie wyszło, studiowałam ekonomię, później politykę
społeczną, a w międzyczasie pojawiła się
glina. Miałam uzdolnioną artystycznie
przyjaciółkę, która wyciągnęła mnie na
zajęcia z ceramiki. Utknęłam w tej pracowni ceramicznej na kilka lat. Odbywały
się w środę i pamiętam, że około wtorku
czułam się już psychicznie wyeksploatowana codziennością, a po każdej kolejnej
środzie na zajęciach znowu świat wydawał mi się piękny, kolorowy. Ładowałam
tam akumulatory na kolejny tydzień.
W pewnym momencie mojego życia
czułam się bardzo źle, dopadła mnie
taka totalna deprecha. W końcu pojawiła się refleksja, że życie jest krótkie,
więc dlaczego mam je marnować na
robienie czegoś, czego nie chcę. Dlatego jedyne co mogę zrobić, to zacząć
robić coś innego. Jakkolwiek to dziwnie
zabrzmi, odkryłam w sobie światełko,
taką wewnętrzną wizualizację, że będę
miała własną pracownię. Stworzyłam
sobie całkiem nieświadomie mapę marzeń. Zanim powstała pracownia, ona
już od dawna była w mojej głowie. To
już po prostu istniało. A potem w moim
życiu zaczęło się układać.
Tak po prostu...?
Ależ oczywiście nie jest tak, że spełnienie
marzeń wjeżdża na złotej tacy. Wielokrotnie dobijasz do ściany, walisz w nią
głową i musisz zdecydować – iść w prawo lub w lewo. Mówisz dobra, to ja teraz
pójdę tam, potem coś ci przywala, ale jesteś uparta, idziesz dalej. Kiedy sobie to
wymyśliłam i jeszcze miałam w głowie
to światełko, stwierdziłam, że tak chcę
i tak będzie... I zaczęło się to dziać.
Skąd pomysł, by prowadzić warsztaty?
Dawno temu, jako mała dziewczynka,
marzyłam, że będę miała mały śliczny
sklepik i będę tam pakować prezenty dla

ludzi. Będą do mnie przychodzić i będą
się czuli tak cudownie.
Zawsze miałam w sobie potrzebę, by coś
dawać ludziom, więc od początku był
pomysł, by prowadzić warsztaty.
Praca z ludźmi daje mi dużo satysfakcji.
Kiedy człowiek wchodzi w proces twórczy, coś sobie wyobraża, tworzy, a potem konfrontuje się z rzeczywistością.
Towarzyszenie komuś w tym procesie
jest bardzo interesujące.
Jak wygląda praca z dziećmi?
Nie rzucam dzieciom gliny i nie mówię
taplajcie się w błotku, tylko chcę żeby się
czegoś nauczyły. Pokazuję im różne techniki. Są zasady, według których trzeba
zrobić daną pracę żeby się nie rozpadła,
żeby dobrze wyszła w wypale. Trzeba
temat tak wymyślić, żeby to się dzieciom
udało i było dla nich ciekawe. Temat
i sposób realizacji dopasowuję do wieku
i do zaawansowania uczestników kursu.
Są dzieci, które przychodzą do mnie już
od kilku lat, więc muszę wymyślać dla
nich nowe, ciekawe tematy.
Przygotowuję się do każdych zajęć,
co bywa czasochłonne. Ale to bardzo
wdzięczna praca obserwować jak dzieciaki się uczą, jakie robią postępy, ich
coraz większą dokładność, pomysłowość. Lepienie gliną jest formą terapii
sensorycznej, usprawnia motorykę. Jeśli
dziecko chce pracować, jest szansa zrobić przy okazji coś dobrego dla niego.
Na warsztatach realizuję z dziećmi temat przewodni pozwalając im jednocześnie na swobodną ekspresję. Prace
nigdy nie są identyczne. Kiedy ustawi się
je później obok siebie, to każda jest zupełnie inna i odzwierciedla co w danym
momencie gra w duszy jej twórcy.
A co, jeśli trafi się kursant całkiem
bez talentu, któremu żadna praca
nie wychodzi?
Do pracy z każdą osobą staram się podchodzić indywidualnie. Czasem przychodzą bardzo uzdolnione dzieci, z innymi
trzeba więcej popracować. Ale najważ-

niejsze są chęci i czas, na przestrzeni którego dziecko rozwija się twórczo i manualnie. Kiedy uda się praca albo coś pięknie
poszkliwi jest z siebie takie dumne. Dla
mnie to też jest satysfakcja, kiedy widzę,
jak się starają i jakie efekty te starania
przynoszą. To jest cudowne.
A dorośli?
Z dorosłymi pracuje się zupełnie inaczej.
Zazwyczaj przychodzą kobiety. Wyrywają się od domowych obowiązków i tu
mają takie dwie godziny spokoju i wyciszenia, odreagowania. Przy lepieniu
można pogadać, a nawet się wygadać.
Chcę żeby ludzie na warsztatach spędzali
miło czas, przy okazji robiąc ładne rzeczy,
które zabiorą z satysfakcją do domu.
Czy glina jest trudnym tworzywem?
Bierzesz do ręki materiał, jest fajny, przyjemny w dotyku, ale jednocześnie stawia opór. Glina ma swoje wymagania,
trzeba ją poczuć.
Szkliwienie jest dość trudne, bo inaczej wyglądają szkliwa w momencie
nakładania ich na pracę, a inaczej po
wypaleniu. Wybarwiają się na różne
kolory, więc tu jeszcze w grę wchodzi
wyobraźnia, bo trzeba sobie wyobrazić
czy użyte kolory będą ze sobą współgrały. Często efekt końcowy jest zaskakujący. Niekiedy wyobrażenia rozminą
się z rzeczywistością, ale najczęściej
wychodzi coś niesamowitego.
Szkliwienie może popsuć fajną formę. To musi być frustrujące?
Nieprzewidywalność to jest kolejny
aspekt, dla którego lubię pracę z gliną.
Uczy pokory i cierpliwości. Całość procesu zajmuje sporo czasu i podzielone jest
na etapy. Wylepioną pracę trzeba odstawić do wyschnięcia, później wypalić. Po
wypale trzeba ją wyczyścić, następnie
można nakładać szkliwa, po czym pracę trzeba znowu wypalić. Trwa to dość

długo i jest sporo etapów, na których coś
może pójść nie tak.
Im więcej zdobędzie się doświadczenia,
tym jest teoretycznie łatwiej, ale i tak
efekt może zaskoczyć, bo różne rzeczy
mogą się wydarzyć po drodze. Szkliwa
mogą ze sobą różnie zareagować, praca
może pęknąć. Otwieram piec i dopiero
widzę czy wyszło pięknie, czy zakończyło się jedną wielką masakrą.
Wydajesz się być marzycielką unoszącą się kilka centymetrów nad ziemią...
Mieć głowę w chmurach, a nogi mocno
osadzone na ziemi, wtedy można spełniać marzenia. Poznałam wiele osób
z ciekawymi pomysłami na życie, ale
rzeczywistość ich pokonała. Właściwie
nie wiem jak to robię, ale jakoś wychodzi.
Moja pracownia to też miejsce terapeutyczne dla mnie – gdzie uczę się ludzi,
wyznaczania granic i cierpliwości. Jak
już mówiłam, uwielbiam pracę z ludźmi,
ale potrzebuję też przestrzeni dla siebie,
żeby zachować równowagę i mieć dobrą energię do pracy.
Skąd czerpiesz inspiracje do tworzenia swoich autorskich projektów?
W mojej głowie siedzi dużo różnych rzeczy i czasem sobie coś stamtąd wyciągam. Czasem to archetyp zwierzęcia,
np. sowy, wilka czy ważki. Inspiruję się
tym, co zaobserwuję w naturze i staram
się zrobić własną interpretację, przełożyć ten motyw na glinę. Mam dobrą
wyobraźnię przestrzenną, więc projekty
noszę w głowie, nie na papierze.
Gdzie można zobaczyć Twoje prace?
Wszystkie prace są dostępne u mnie
w pracowni na ul. Staszica 29, można je
też zobaczyć na Facebook'u. Zapraszam!
Rozmawiała Aleksandra Moraczewska

FACEBOOK /

WYTWÓRNIA KSZTAŁTU - PRACOWNIA CERAMIKI
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DWA LATA KADENCJI...

O dokonania, osiągnięcia i ocenę mijających dwóch lat obecnej kadencji zapytaliśmy burmistrz Łomianek
oraz wszystkie radne i radnych Rady Miejskiej. Otrzymane wypowiedzi publikujemy poniżej.

MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek
Dwa lata z pięcioletniej kadencji
to i dużo, i mało. Jaki był ten czas?
– Trudny. Nie tylko dla Łomianek, ale
dla wszystkich samorządów.
Musieliśmy się zmierzyć ze skutkami rządowych obietnic i decyzji: z rosnącymi opłatami odbioru odpadów
w wyniku zmienionych przepisów czy podwyżkami dla
nauczycieli, których koszty subwencja pokryła jedynie
częściowo. Wiosną zaskoczyła nas pandemia. W Łomiankach dodatkowo przyszło nam borykać się z problemem niezwoływanej przez wiele miesięcy sesji Rady
Miejskiej. To wstrzymało możliwość rozwoju miasta
i podejmowania jakichkolwiek decyzji.
Nie narzekam – żal tylko czasu. Wykorzystaliśmy go
i tak najlepiej jak się dało.
– Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie od początku kadencji nabrała tempa. W latach
2019-2020 przybyło ponad 20 km sieci wodociągowej
i ponad 13 km sieci kanalizacyjnej. Część budowanej
infrastruktury została sfinansowana ze środków zewnętrznych i odciążyła budżet gminy.
– Ruszyła budowa szkoły podstawowej z oddziałami
integracyjnymi wraz z infrastrukturą sportową we wsi
Sadowa (zakończenie I etapu – wrzesień 2021 r., zakończenie inwestycji – kwiecień 2022 r.).
– Przebudowa wałów przeciwpowodziowych – rozmawiamy z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, współpracujemy z innymi
samorządami i wspólne pracujemy nad dokumentacją
techniczną i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
– Pozyskaliśmy milion złotych dofinansowania
z NFOŚiGW na budowę błękitno-zielonej infrastruktury
(pierwszy raz w historii naszego miasta). To pierwszy
etap do retencjonowania wody deszczowej w Jeziorze
Fabrycznym i zasilenia całej Strugi Dziekanowskiej, która wymaga rewitalizacji. Powstaje Spółka Wodna.
– Wyremontowaliśmy i remontujemy place zabaw,
wyremontowaliśmy i doposażyliśmy szkoły, doposażyliśmy Ochotnicze Straże Pożarne, budujemy halę pneumatyczną, remontujemy i budujemy ulice i drogi.
– Pracujemy nad porządkowaniem przestrzeni publicznej.
– Realizujemy Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny.
To tylko część naszych działań. Ta kadencja to inny styl
zarządzania. Dla nas równie ważna jest otwartość na
udział społeczny w podejmowaniu decyzji, zaangażowanie mieszkańców. Cieszą efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi, Radą Seniorów, Radą Młodzieżową i komisjami dialogu społecznego, samorządami
sołectw i osiedli. Cieszą efekty pracy jednostek podległych
(Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, ICDS). Istotna jest współpraca z radnymi, dla których
interes społeczny jest ważniejszy niż własny. Powrót do
normalności (bez wirusa, który determinuje wiele działań) i merytoryczne decyzje podejmowane przez radnych
na pewno ułatwią dalszy rozwój naszej gminy.
MARIA PSZCZÓŁKOWSKA
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Rada to organ kolegialny, obradujący
i podejmujący rozstrzygnięcia w formie
uchwał na sesjach większością głosów.
Mimo tak trudnych czasów, do których
należy zaliczyć rządowy wzrost opłat
za wywóz śmieci, strajki nauczycieli i pandemię, która dotknęła cały świat, realizujemy okrojony program wyborczy.
Oczywiście można lepiej i więcej, ale w związku ze zmniejszonymi wpływami do budżetu, uszczuplonymi decyzjami
rządu, Rada Miejska skupia się na najważniejszych inwestycjach (drogi, woda-kanalizacja) i na programach pomocowych dla dotkniętych kryzysem gospodarczym. Osobiście
zabiegam o utrzymanie konsensu i powagi Rady Miejskiej
przy podejmowaniu racjonalnych uchwał. Staram się pomimo pandemii, aby Rada Miejska podejmowała uchwały
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konieczne dla sprawnego funkcjonowania miasta. Na dyżurach radnej w licznych rozmowach skupiam się na potrzebach mieszkańców. Zapraszam do kontaktu.
MARCIN ETIENNE
Duże inwestycje wymagają czasu. Nie
sposób ich zamknąć w ramach pojedynczych lat. Poza sprawami społecznymi, którymi zajmuję się na co dzień
od ponad dekady, dziś realizuję umowę, jaką zawarłem z mieszkańcami
w kampanii wyborczej 2018 r.
Mamy więc już podpisaną umowę na budowę szkoły
w Sadowej. W budżecie zapisano środki na wykonanie
projektu przebudowy wałów przeciwpowodziowych.
Monitoruję stan zobowiązań między Urzędem a PGW
„Wody Polskie” w sprawach utrzymania i konserwacji
wałów. Zabiegam o zintensyfikowanie prac związanych
z ułożeniem wodociągu na terenie Dziekanowa Bajkowego (inwestycja ruszyła).
Trwa, zainicjowana przeze mnie, akcja usuwania wraków pojazdów z terenu gminy. Do dziś Straż Miejska wywiozła ich ponad 60. Na ukończeniu jest przebudowa
placu zabaw w Dziekanowie Bajkowym. Nadal pracuję
nad rozwiązaniem problemu zajmowanych miejsc parkingowych przez tzw. „słupy ogłoszeniowe na kółkach”.
Pomóc w tym może przyjęcie tzw. „uchwały krajobrazowej”, która poprawi estetykę miasta (prace w toku).
Działam w trzech komisjach: Społecznej (przewodniczący), Bezpieczeństwa i Rewizyjnej. Moją aktywność
radnego można śledzić na: facebook.com/marcin.
etienne.lomianki.
GRZEGORZ LENARD
Pierwsze dwa lata kadencji były
bardzo trudne. Decyzje rządowe
uderzające w środki dla samorządów, wstrzymanie prac Rady Miejskiej, w końcu Covid-19. Trudności
jednak nie zwalniają nas z pracy na
rzecz mieszkańców. W 2019 r. udało się kupić nowy
samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Dziekanowie Polskim, w bieżącym roku zrealizować inwestycje
wodociągowe w trzech ulicach w Dziekanowie Bajkowym. Trwa remont placu zabaw przy ul. Waligóry.
W naszym wniosku do budżetu na 2021 rok, który złożyliśmy z radnym Tomaszem Dąbrowskim znajdują się:
zwiększenie środków na projekt i budowę ul. Wędkarskiej
i budynku OSP w Dziekanowie, jak również utworzenie
nowego zadania: projekt i budowa ul. Mikołajczyka czy
zabezpieczenie środków na budowę sieci kanalizacyjnej
w Dziekanowie Polskim i Dziekanowie Nowym.
AGNIESZKA GAWRON-SMATER
Od początku kadencji, jako radna
swoje działania koncentruję wokół
obszarów związanych z ochroną środowiska. Uczestniczę w wielu spotkaniach dotyczących rewitalizacji Strugi
Dziekanowskiej, prowadzę na ten temat konsultacje z instytucjami, lokalnymi środowiskami. Wspieram działania mające na celu rozwój błękitno-zielonej infrastruktury w gminie. Ponadto. m.in. na
mój wniosek został uruchomiony pilotażowo Gminny
Program Gromadzenia Wody, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Aktywnie
wpieram rozwój sołectwa Kiełpin, pomagając w działaniach rady sołeckiej oraz dbając o stopniowy wzrost
jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa
mieszkańców dzięki m.in. remontowi ul. Ogrodowej. Minione dwa lata są dla mnie czasem bardzo pracowitym,
ale też satysfakcjonującym. Mimo trudności, uważam
że w ciągu ostatnich dwóch lat udało się wprowadzić
wiele pozytywnych zmian w naszej gminie. Tym samym
jestem pełna nadziei i energii do pracy na rzecz mieszkańców na kolejne 3 lata.

MAGDALENA CŁAPIŃSKA
Sport i kultura to dziedziny życia, które są mi bliskie i aktywnie pracuję nad
nimi od dwóch lat. Wreszcie powstaje
w Łomiankach pierwsza hala pneumatyczna, która stanie na Orliku przy
ICDS jeszcze w tym roku. To był jeden
z głównych punktów mojego programu, poświęciłam
wiele godzin by to zrealizować. Stoi już poidełko, o które
wnioskowałam w ramach budżetu partycypacyjnego.
Centrum Kultury gości artystów Filharmonii Narodowej
na koncertach dedykowanych dzieciom. Monika Pyrek,
medalistka Igrzysk Olimpijskich, przyjęła moje zaproszenie i zorganizowała Alternatywne Lekcje WF. Do tego
projektu zaprosiłam również Cezarego Trybańskiego,
pierwszego Polaka w NBA, którego Akademia od września prowadzi zajęcia z koszykówki w naszej gminie.
Ubiegłoroczne potańcówki prowadził mój przyjaciel
Marek Sierocki. Poza sportem i kulturą byłam zaangażowana w rozpoczęcie prac nad audytem energetycznym w gminie, a także działałam, wraz z dyrektorem
Warchołem, na rzecz poprawy efektywności energetycznej i warunków higienicznych basenu. W dobie
lockdown’u potrzebujące dzieci mogły liczyć na mnie
przy okazji prowadzonych akcji pozyskiwania i dostarczania im sprzętu komputerowego.
Koncentruję się dziś na działaniach ukierunkowanych
w rozwój naszej gminy. Pozwólcie, że nie będę oceniała
działań obecnej burmistrz.
TOMASZ DĄBROWSKI
Przez ostatnie dwa lata udało mi się
zrealizować część pomysłów i załorzeń, z którymi szedłem do wyborów.
Cieszy mnie wiele spraw, inicjatyw
i przedsięwzięć, które udało się zrealizować m.in. wprowadzenie Karty Weterana, zakupu nowych wozów ratowniczo-gaśniczych
dla jednostek OSP Dziekanów Polski oraz OSP Łomianki,
współpraca z kombatantami, organizacja uroczystości
patriotycznych czy praca na rzecz mieszkańców i poprawy ich bezpieczeństwa w zakresie Komisji Bezpieczeństwa. Wielu moich założeń nie udało mi się jeszcze
zrealizować. Widząc jednak otwartość i chęć współpracy ze strony pracowników Urzędu, sołtysów, organizacji pozarządowych i mieszkańców, jestem przekonany,
że są one możliwe do zrealizowania do końca kadencji.
PIOTR BARTOSZEWSKI
Jest to wyjątkowo nieudana kadencja, nastąpiło kompletne zahamowanie rozwoju Łomianek w każdym
obszarze. W latach 2019-20 zdejmowano kolejne zadania inwestycyjne:
budowa żłobka, przedszkola, szkoły
w Kiełpinie, parku artystów, obiektu sportowego, ratusza oraz wielu dróg. Jednocześnie zwiększono zadłużenie miasta o 22 mln zł.
Intensywnie rozwija się budowa bloków w Łomiankach przy niezabezpieczonej infrastrukturze drogowej,
oświatowej i wodno-kanalizacyjnej, co będzie kosztować wszystkich mieszkańców. Nie zrobiono nic w sprawie poprawy dojazdu do Warszawy oraz drastycznie
podniesiono opłaty za odpady.
Tak złej kadencji jeszcze w Łomiankach nie było.
MICHAŁ NAFTYŃSKI
Funkcja radnego, którą pełnię po raz
pierwszy, napełnia mnie coraz większą
frustracją. Moje pomysły dotyczące
edukacji są podobno nierealizowalne.
Pani burmistrz twierdzi, że wykraczają
one poza kompetencje urzędu. Urząd
koncentruje się na budynkach, ławkach i pomocach naukowych w niewielkim stopniu troszcząc się o najważniejszy element edukacji, czyli pedagogów. Jesteśmy w trakcie

TWOJE PODATKI SĄ LEPSZE NIŻ MOJE?
Gdy prawie 30 lat temu przeniosłem się z Żoliborza do Łomianek, to na ul. Kolejowej
(podobnie jak w całych Łomiankach) nie było ani jednego skrzyżowania z sygnalizacją
świetlną, od ul. Rolniczej w kierunku Wisły były tylko łąki, nikogo nie dziwił widok krów
pasących się przy Warszawskiej, a większość ulic (poza kilkunastoma głównymi) nie
miało nawierzchni czymkolwiek utwardzonej. Dużo się zmieniło, ale nie wszędzie.
W Łomiankach zawsze obowiązywał specyficzny
(bardziej wschodni niż zachodni) sposób sprawowania i oceniania władz lokalnych. Władze
się specjalnie nie ukrywały z tym, że szczególnie dbają o swoje najbliższe otoczenie i interesy,
a większość mieszkańców przyjmowała to do
wiadomości. Może nie tyle z aprobatą, co ze zrozumieniem. W końcu jak ktoś ma władzę, to jest
oczywiste, że ją wykorzystuje. Przecież każdy by
tak robił.

ulice, na których nie ma jeszcze żadnych zabudowań, a już jest nawierzchnia asfaltowa oświetlona
w nocy latarniami. Jasne, że tak powinno wyglądać przygotowanie infrastruktury pod nowe inwestycje budowlane, ale przecież nie w mieście,
w którym są ulice nawet nieutwardzone, a ich
mieszkańcom (płacącym podatki od dziesięcioleci), gdy wracają po zmroku do domu, ewentualnie przyświeca tylko księżyc.
Później władze Łomianek zrozumiały, że inwestycje w infrastrukturę mają potencjał wyborczy.
Jak zrobisz ludziom ulicę, chodnik, postawisz
W tej samej gminie są ulice, które tylko raz
w swojej historii absorbowały urzędniczą uwagę. latarnie, to podczas wyborów okażą swoją
wdzięczność. Więc celownik inwestycyjny zoByło to co najmniej kilkadziesiąt lat temu,
gdy trzeba było im nadać nazwę.
stał też ustawiony na tereny z gęstą zabudową. Taka postawa chyba obowiązuje do dziś.
Dziwnym trafem asfalt czy latarnie w pierwszej Efekt jest taki, że są w Łomiankach miejsca, w któkolejności pojawiały się na ulicach, przy których rych można byłoby kręcić filmy reklamowe. Ich
mieszkał jakiś urzędnik lub radny, jego dzieci albo mieszkańcy zabiegają o nowe kwietniki i klomby,
kochanka, nieoczekiwanie zmieniały się plany za- zastanawiają się, czy może jednak nie należałoby
gospodarowania, decyzje administracyjne były wnioskować o wymianę latarni na ładniejsze. Ale
wstrzymywane lub zmieniane. Pamiętam, jak w tej samej gminie są ulice, które tylko raz w swojakieś 7-10 lat temu przejeżdżałem przez Kiełpin jej historii absorbowały urzędniczą uwagę. Było
i ze zdziwieniem zobaczyłem, że w miejscu, gdzie to co najmniej kilkadziesiąt lat temu, gdy trzeba
niedawno były pola z kapustą, nagle powstały było im nadać nazwę. Ich mieszkańcy (często już

budowy nowej szkoły w Sadowej, jednak edukacja, to
głównie kadra pedagogiczna. Niestety tę sprawę Urząd
przerzuca sprytnie na dyrektorów szkół, nie dając im
jednocześnie wsparcia. Cóż, nową szkołę widać i można
napisać w biuletynie „wybudowałam”, a zmotywowani
nauczycie „poszliby na konto” dyrektorów. Przekonuję się
coraz bardziej, że Rada Miejska jest instytucją przeszkadzającą Pani burmistrz w samodzielnym rządzeniu. Teoretycznie powinniśmy doradzać, a w praktyce nasza funkcja
sprowadza się do zautomatyzowanego zatwierdzania genialnych pomysłów Urzędu. Przy okazji kolejnych uchwał
Pani burmistrz za każdym razem poucza radnych i „prosi”
o odpowiedzialne głosowanie. Brak strategii, ukrywanie
informacji przed radnymi, zasłanianie się przepisami i niewielka skuteczność. Tak oceniam dotychczasową kadencję. Pani burmistrz zamiast strajkować i mieszać się w krajową politykę powinna wesprzeć łomiankowską edukację.
JANUSZ SKONIECZNY
Najważniejsze sukcesy aktualnej kadencji z mojej perspektywy:
1. Remont Fabrycznej – to inwestycja
ważna dla nas wszystkich, zapewni
odwodnienie centrum Łomianek,
a wody opadowe po podczyszczeniu
zasilą wysychającą Strugę Dziekanowską.
2. Remont Kościelnej Drogi – to ważna arteria komunikacyjna w Łomiankach Dolnych.
3. Szkoła w Łomiankach Dolnych – wybraliśmy miejsce
i planujemy budowę kolejnej bardzo potrzebnej szkoły.
4. Budżet Obywatelski – mamy za sobą pierwszą edycję
mechanizmu partycypacyjnego.
5. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe – wały są
w opłakanym stanie, szykujemy się do ich modernizacji.
6. E-urząd – modernizujemy informatykę w urzędzie, to
ważne szczególnie teraz, gdy coraz więcej spraw załatwiamy przez internet.
7. Kodeks Krajobrazowy – rozpoczynamy proces porządkowania przestrzeni publicznej.

8. Komisje Dialogu Społecznego – zwiększamy partycypację mieszkańców i korzystamy z wiedzy i doświadczenia ekspertów z Łomianek.
9. Rada Młodzieżowa – angażujemy młodzież w procesach konsultacji i zachęcamy do składania wniosków
wpływających na inwestycje.
JOANNA ZABŁOCKA-ŁUDZEŃ
Moje małe sukcesy:
– złożenie projektu uchwały o 98% bonifikacie od opłaty za przekształcenie
użytkowania wieczystego w prawo
własności , uchwalenie mojego projektu uchwały.
– wniosek, za pośrednictwem Pani Burmistrz do GDDKiA
o remont poboczy opaskowej drogi nr 7, realizacja XI. 2019
– wniosek o zabezpieczenie wyjazdu z os. Równoległa (XI.19)
realizacja X. 2020 (postawienie słupków przy bramie).
– Udział w KDS, promocja projektu uchwały o opiece nad
zwierzętami
Moja ocena Pani Burmistrz:
– brak nowych inwestycji, zahamowanie rozwoju Łomianek
– 27 mln deficytu, a 22 mln obligacji w 2020 na inwestycje,
których nie planuje się w 2021.
Ponad połowa radnych popiera politykę Pani Burmistrz.
AGNIESZKA ZDUNEK
Nie jest łatwo obiektywnie spojrzeć na
te mijające dwa lata obecnej kadencji. Przyniosły one wiele rozczarowań
ale i odrobinę dobrych doświadczeń.
Ze ścianą niemocy zderzyłam się
przy sprawach, wydawałoby się, błahych, jak ustawienie wiat przystankowych, wytyczenie
przejść dla pieszych, zorganizowanie przystanków na
nowej trasie „1”, stworzenie całodziennej komunikacji
między Dąbrową a resztą Łomianek, rozwiązanie problemów z wentylacją w nowej szkole w Dąbrowie…
Z rzeczy trudniejszych – jak dotąd nie zostały zrobione
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kolejne pokolenie) nadal przeskakują przez błotniste kałuże, rozwalają zawieszenia w samochodach, zastanawiając się czasem, jakie jest ukryte
przesłanie hasła „Łomianki – miasto możliwości”.
Łomianki się szybko rozwijają, powstają nowe
osiedla (także wielorodzinne). Zrozumiałe i racjonalne jest takie gospodarowanie publicznymi pieniędzmi, by w miarę możliwości zapewnić
właściwą infrastrukturę ich mieszkańcom (szczególnie, gdy jest ich dużo w jednym miejscu). Ale
może jednak powinno się brać pod uwagę także
choćby elementarne potrzeby tych, którzy czasem mieszkają w mniejszym zagęszczaniu, ale
jednak dokładają się do budżetu miasta od wielu
lat, i mieć jakiś pomysł na zrównoważony rozwój
poszczególnych części gminy.
Juliusz Wasilewski

ulice Żywiczna i Słoneczna, co więcej – nie znalazły się
nawet w planach na najbliższe lata. Pozostaje wciąż
nierozwiązane zagadnienie ulic częściowo prywatnych… I tak można wymieniać jeszcze wiele problemów wymagających dalszych starań…
Co się udało? Doprowadzić do remontu placu zabaw
w Dąbrowie. Od wielu lat najbardziej oczekiwana inwestycja nie-drogowa staje się właśnie faktem. Przygotowanie tych prac to był najbardziej satysfakcjonujący
czas współpracy zarówno z mieszkańcami jak i pracownikami Urzędu.
Dużo dobrego zaczęło dziać się też w kwestii funkcjonowania klubu osiedlowego (czy też miejskiej świetlicy)
w Dąbrowie, która zaczęła żyć i być otwarta dla inicjatyw mieszkańców…
Jednak najsmutniejsze jest to, że nie udało się stworzyć
prawdziwej współpracy na linii Rada Miejska-Zarząd
Gminy; to niestety są dwa lata narastającego konfliktu,
pogarszających się wzajemnych relacji, niezrozumiałej zakulisowej gry o wpływy i ogromnego „nie da się”.
Szkoda też, że nie ma dobrej współpracy radnych między sobą w jakieś szerszej skali.
Ze sporą obawą patrzę w przyszłość.
JERZY SERZYSKO
Jestem mieszkańcem osiedla Buraków,
w którym to pełnię funkcję wiceprzewodniczącego zarządu osiedla i głownie głosami mieszkańców uzyskałem
mandat radnego RM. Praca radnego
to wywarzona działalność w Radzie
Miejskiej zarówno na rzecz Gminy, jak i na rzecz lokalnych społeczności. W RM jestem przewodniczącym komisji technicznej oraz członkiem komisji statutowej, budżetowej, planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Na każdej z wymienionych płaszczyzn staram się być aktywny, twórczy i przygotowany merytorycznie zarówno
do pracy na sesjach i komisjach RM, jak również w podtrzymywaniu aktywnych relacji z lokalną społecznością.
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PREZENTY LOKALNIE!

MODERNIZACJA
OŚWIETLENIA

REKLAMA

SKLEP INTERNETOWY

Wymianą starych, wysłużonych lamp sodowych
i rtęciowych na nowoczesne lampy LED objęta została ul. Warszawska na odcinku od ul. Brukowej do
ul. Staszica oraz ul. Majowa wraz z ulicami poprzecznymi. Ponadto wraz z oprawami wymieniono wysięgniki do opraw, zainstalowano nowe podstawy
bezpiecznikowe, nowe przewody zasilające oprawy
i nowe zaciski prądowe.
Jak informuje Paweł Bohdziewicz – wiceburmistrz
ds. technicznych – Modernizacja pozwoli zaoszczędzić 50% dotychczasowego zużycia energii na modernizowanych odcinkach. Stare lampy były bardzo
mocno wyeksploatowane i poza mocą źródeł pobierały znaczną ilość energii, która była tracona przez
stateczniki w ciepło.
Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie gminy Łomianki będzie – jak zapewnia UM Łomianki – kontynuowana w kolejnych latach.

STRAŻ MIEJSKA Z ROZRUSZNIKIEM
Padł akumulator w samochodzie?
Nie wiesz co zrobić? Straż Miejska
w Łomiankach służy pomocą.
Przyjadą, pomogą – bezpłatnie!

REKLAMA

Straż Miejska informuje...
Działania Strażników Miejskich są skierowane do kierowców, którym pojazd odmówił
posłuszeństwa ze względu na rozładowany akumulator. Takie sytuacje zdarzają się
przede wszystkim jesienią i zimą – niskie
temperatury powodują spadek wydajności baterii samochodowych. Właściciele nie zawsze mają sprzęt, służący „do pobudzenia” akumulatora.
Patrol straży miejskiej będzie wyposażony
w bezpieczne i zarazem skuteczne urządzenie rozruchowe, które pomoże uruchomić pojazd zgłaszającego.
Każdy, kto będzie miał problem z rozładowanym akumulatorem, może w godzinach od 7:00 do 22:30 zadzwonić pod
numer Straży Miejskiej w Łomiankach:
986 lub 22 751 35 03, aby szybko otrzymać wsparcie. Pomoc lokalnych mundurowych jest bezpłatna.

USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY – ULOTKI – PLAKATY
BROSZURY – WIZYTÓWKI – KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY
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MARSZ KOBIET W ŁOMIANKACH

27 października ulicą Warszawską przeszedł „Marsz Kobiet”.
Łomianki tym samym dołączyły do setek miejscowości,
w których odbywają się protesty organizowane przez kobiety.
Uczestnicy zebrali się przy
ICDS. W spontanicznie, oddolnie zorganizowanym – z dnia na
dzień na portalu społecznościowym – spacerze wzięło udział
około pięciuset uczestników
(wśród nich głównie młode kobiety), którzy protestowali przeciw ograniczaniu praw kobiet
oraz przeciw aktualnemu rządowi. Głównymi hasłami skandowanymi przez uczestników były:
„Myślę, czuję, decyduję!”; „Rewolucja jest kobietą!”; „Matki, córki,
idą z nami!”; „Trzeba było nas nie
wkur...!”; „Jeb... PiS”.
Manifestacja odbyła się bez
ekscesów, nie licząc wykrzy-

czanych – dosadnych i ogólnie
znanych z manifestacji w całym
kraju – ww. sformułowań skierowanych do rządzących.
Ruch na ulicy Warszawskiej
był utrudniony, mimo to protestujący otrzymali wiele jednoznacznych sygnałów poparcia ze
strony kierowców.
W tym samym czasie na terenie Parafii w Łomiankach grupa
wiernych odmawiała w skupieniu modlitwę różańcową. Przed
kościołem grupka agresywnych
mężczyzn obstawiała bramę
wejściową. Co zdumiewające,
zaatakowali mężczyznę, który nie
uczestniczył w „Marszu Kobiet”,

a jedynie odmawiał modlitwę
przed bramą kościoła oraz kierowców niektórych przejeżdżających aut. Mało sympatycznie odnosili się też do protestujących.
Interweniowała Policja. O „czekających przed kościołem mężczyznach” protestujące osoby już
wcześniej zostały poinformowane. Proszono, by ich ignorować
i nie odpowiadać na zaczepki. Do
zaleceń uczestnicy marszu się zastosowali, dzięki czemu uniknięto potencjalnej konfrontacji.
Manifestacja była sprawnie
zabezpieczana przez Policję, za
co jej uczestnicy podziękowali
gromkimi oklaskami.

WIĘCEJ ZDJĘĆ + VIDEO: WWW.LOMIANKI.INFO oraz FACEBOOK/LOMIANKI.INFO
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RÓŻNIJMY SIĘ!

Tolerancja to słowo, które, zwłaszcza ostatnio, jest odmieniane
przez wszystkie przypadki. Ale co ono właściwie znaczy?
nawet z nimi nie rozmawiając. Żyjemy w swojej „bańce informacyjnej”
i karmimy się własnym – niestety
często negatywnym – wyobrażeniem o innych. A przecież „tolerować” nie oznacza „kochać”.
Nikt nie każe nam uwielbiać tego,
z kim nie możemy znaleźć wspólnego języka, ale należy uszanować
jego odmienność i to zarówno na
gruncie fizycznym, światopoglądowym jak i społecznym, bo zgodnie
z art. 30 Konstytucji RP godność
jest źródłem praw i wolności każdego człowieka, jest przyrodzona
i niezbywalna. Czy to, że ktoś ma
taki czy inny kolor skóry, wierzy
w tego Boga czy w innego, pozwala na to, by nie traktować tej osoby
jako równej nam? Przecież wszyscy,
choć różni, należymy do tego samego gatunku. Ktoś powie: „mnie
to nie dotyczy, ja przecież szanuję
wyznawców innej religii”, ale odno-

REKLAMA

Słownik Języka Polskiego PWN
informuje, że TOLERANCJA to „poszanowanie czyichś poglądów,
wierzeń, upodobań, różniących
się od własnych”.
Wiele osób mówi: „jestem otwarty(a), tolerancyjny(a)”, ale bardzo
często to tylko puste zwroty, które
są wypowiadane, bo „wypada” ich
używać. Wystarczy rozejrzeć się
wokół: wszyscy różnimy się poglądami, kolorem skóry, wierzeniami,
obyczajami, orientacją seksualną;
ważne, byśmy „różnili się pięknie”,
bo dzięki poznawaniu, dyskusjom
z innymi osobami – nawet jeśli się
z nimi nie zgadzamy – poszerzamy swoje horyzonty i zyskujemy
nowe doświadczenia.
Jeśli kogoś do końca nie rozumiemy, to problemem jest tylko to,
że nie chcemy go zrozumieć! Zamykamy się na ludzi, którzy myślą
inaczej, a także „szufladkujemy” ich

si się z niechęcią i pogardą do ludzi
o innej narodowości; druga osoba
powie: „jestem tolerancyjny, bo popieram LGBT”, ale obraźliwie i bez
szacunku wypowiada się o mających konserwatywne poglądy.
Tolerancja nie działa wybiórczo
i dotyczy wszystkich aspektów, w których się różnimy! Dlatego warto głęboko zastanowić się nad własnym po-

stępowaniem i odpowiedzieć sobie,
czy faktycznie staramy się zrozumieć
i naprawdę tolerować tych „innych”?
16 listopada to międzynarodowe święto tolerancji, jednak warto pamiętać, aby nie kierować się
nią tylko tego jednego dnia...
Antonina Gutowska

USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY – ULOTKI – PLAKATY
BROSZURY – WIZYTÓWKI – KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY
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POMAGAJĄ POTRZEBUJĄCYM
21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. O to komu i w jaki sposób
pomaga na codzień i podczas pandemii łomiankowski Ośrodek Pomocy Społecznej
zapytaliśmy dyrektor – Dominikę Kowalczyk-Ptasińską.
Czym zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łomiankach?
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się realizowaniem ustawy o pomocy społecznej. Pomoc społeczna polega na wsparciu osób i rodzin przeżywających trudne sytuacje życiowe, którzy nie są w stanie
sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zakres działań pomocy
społecznej może być bardzo duży, od doraźnej
pomocy np. finansowej, rzeczowej, kierowanie do
placówek całodobowego pobytu poprzez udzielanie poradnictwa socjalnego i psychologicznego.
Z kim współpracujecie?
Normą jest współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej z rożnymi organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim oraz innymi kościołami
i związkami wyznaniowymi, pracodawcami, a także osobami fizycznymi i prawnymi. 			
W jaki sposób OPS pomaga potrzebującym?
Wspieramy osoby samotne i rodziny w wysiłkach
zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych
potrzeb m.in. poprzez:
– 
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków celowych na
pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom
niemającym dochodu i możliwości uzyskania
świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych,
– przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, praca socjalna,
– organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
– prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
– dożywianie dzieci,

– sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
– kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
– pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego,
– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
Jak OPS dowiaduje się kto potrzebuje pomocy?
Pomoc społeczna jest udzielana na wniosek osoby. Osoby i rodziny w potrzebie mogą same zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyjmujemy również zgłoszenia o osobach i rodzinach
potrzebujących pomocy od osób z ich środowiska. Wówczas pracownicy socjalni spotykają się
z nimi, diagnozują ich sytuacje, dowiadują się
o problemach i potrzebach.
Czy praca OPS opiera się jedynie na działaniu
pracowników, czy pomagają wolontariusze?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach podejmuje działania zmierzające do angażowania
wolontariuszy w akcje okolicznościowe, pomoc
dzieciom, seniorom, niepełnosprawnym. W naszej ocenie przynosi to wymierną korzyść zarówno Ośrodkowi, gminie, wolontariuszom, a przede
wszystkim wspólnocie lokalnej w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców. Ma też szczególnie
istotny wymiar w obecnym czasie – w czasie pandemii bardzo wielu wolontariuszy zgłosiło chęć
niesienia pomocy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje pomoc ze strony „WIDZIALNEJ RĘKI”.
Czy OPS organizuje jakieś akcje pomocowe?
Organizujemy wiele akcji, nawet w czasie pandemii. Wszystkie akcje, które organizujemy spotykają
się z życzliwym odbiorem naszych Mieszkańców.
W czasie pandemii pomagaliśmy osobom bezdomnym zbierając dla nich koce, śpiwory, termo-

sy, a także żywność długoterminową. Ośrodek
Pomocy Społecznej uczestniczy w programach
rządowych takich jak np. WSPIERAJ SENIORA.
Wspieramy seniorów m.in. w robieniu i dostarczaniu zakupów, przekazywaliśmy paczki z produktami spożywczymi i chemicznymi dla najbardziej
potrzebujących. Żadna nasza zbiórka nie udałaby
się jednak bez wsparcia ze strony mieszkańców, jak
i wolontariuszy.
Czy i jak zmieniła się praca OPS w czasie pandemii?
W czasie pandemii jesteśmy otwarci dla wszystkich potrzebujących mieszkańców. Pracownicy
świadczą pomoc w pełnym zakresie, modyfikacji
uległy jedynie formy pracy.
Obecnie staramy się udzielać pomocy w znacznie
większym zakresie telefonicznie i on-line. Jednakże w sytuacjach tego wymagających pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej pozostają w bezpośredniej dyspozycji dla potrzebujących wsparcia,
świadczą pracę socjalną w domach. W sytuacjach
zagrożenia zdrowia, życia lub przemocy podejmujemy interwencję w środowiskach.
Nasi psycholodzy również świadczą pomoc psychologiczną, angażują się w kampanie antyprzemocowe, takie jak właśnie zakończona kampania
„19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC DZIECI
I MŁODZIEŻY”.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMIANKACH
www.opslomianki.pl, tel. 22 751 90 57

29. FINAŁ WOŚP

Rusza nabór wolontariuszy do sztabu WOŚP w Łomiankach. Ten finał będzie na pewno inny niż poprzednie. Możliwe, że zarówno zbiórka i koncerty
będą odbywały się on-line. Już w poprzednich latach część wolontariuszy
zbierała pieniądze do wirtualnych skarbonek.
W tym roku zapewne będzie można zbierać pieniądze nie wychodząc
z domu. Szykujemy koncerty, ale możliwe, że one również odbędą się on-line. Tak czy siak, zgłaszajcie
się do nas. Liczba oficjalnych wolontariuszy jest ograniczona do 120. Śpieszcie się.
INFO: www.facebook.com/WospLomianki
Michał Naftyński
Sztab WOŚP
w Łomiankach
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TURNIEJ
TAŃCA
TOWARZYSKIEGO
20-21 LISTOPADA 2020 R. W ICDS
W dniach 21 i 22 listopada br. w hali sportowej ICDS odbyła się
taneczna impreza sportowa bez udziału publiczności.
Turniej tańca towarzyskiego zorganizowany
przez Szkołę Tańca FAST-STEP, oraz Okręg Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Tanecznego
ze szczególnym wkładem organizacyjnym jego
Prezesa – Pana Waldemara Sakowskiego.

W sobotę odbyły się Mistrzostwa
Sześciu Okręgów: Mazowieckiego,
Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego,
Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego
oraz na gali wieczornej – Otwarty
Puchar Okręgu Mazowieckiego.
W zawodach w godzinach porannych brały udział pary rekreacyjne, później zaś rywalizowały ze sobą licencjonowane pary taneczne z klubów, których
dotyczyły Mistrzostwa, oraz pary z całej Polski,
które podjęły rywalizację, a kategorie wiekowe
zawierały się od dzieci do 9 roku życia poprzez

Dwa dni turniejowe podzielone były na cztery
bloki tematyczne, które sędziowane były łącznie
przez 30 sędziów, w tym również zagranicznych.
Wszystko było transmitowane na żywo przez kanał YouTube, oraz za pośrednictwem facebooka
World Dance Council, co między innymi było
powodem prowadzenia jej również w języku
angielskim.

kategorie dziecięce, juniorskie, młodzieżowe, na
seniorach skończywszy.
Niedziela to był dzień, w którym odbywał się
trzeci turniej (FINAŁ) drugiego cyklu MAŁEGO GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ
ŁOMIANEK, dodatkowo był on również turniejem klasyfikacyjnym dla par. Taneczne Kluby
Sportowe zdobyć mogły tam również punkty
do rankingu Mazowieckiej Ligi Tanecznej, pary
taneczne mogły zdobyć punkty premium i odebrać nagrody za cały cykl MAŁEGO GRAND PRIX.
Wystąpili na nim uczestnicy w każdej kategorii
wiekowej.
____________
FAST-STEP to Szkoła Tańca, która od tego roku
prowadzi zajęcia taneczne w Centrum Kultury.
Wraz z Polskim Towarzystwem Tanecznym planują na rok 2021 organizację czterech tego typu
imprez w ICDS w Łomiankach.
Magdalena Cłapińska
fot.: facebook / Fast Step Szkoła Tańca

PARTYCYPACYJNIE OBYWATELSKI
Realizacja idei budżetu obywatelskiego ma w Łomiankach pewną historię.
Grupa przedstawicieli sołectw i osiedli w 2013 roku
podjęła próbę zastosowania
takich mechanizmów do
podziału tzw. wolnych środków, które zasiliły budżet
gminy. Dużo poważniejszy
projekt powstał społecznym
nakładem pracy w rok później, kiedy to przy pomocy
Fundacji Batorego opracowano kompletną uchwałę
wprowadzającą budżet partycypacyjny. Niestety, ani
uchwała nie została wówczas podjęta, ani rozwiązań
takich nie wprowadzono
przez kolejne 4 lata.
Pierwsza realizacja rozwiązań
partycypacyjnych nastąpiła
w 2019 roku i dotyczyła bu-
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dżetu 2020. Wprowadzono
wówczas oryginalną koncepcję Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.
Polegała ona na wykorzystaniu mechanizmów typowych
dla budżetu partycypacyjnego, również w odniesieniu do
funduszu sołeckiego. W procedurze konkursowej zgłoszono rekordową ilość 242
projektów podzielonych na
sołectwa i osiedla.
W głosowaniu i w wyniku
dalszych procedur funduszu sołeckiego do realizacji przyjęto 82 większe lub
mniejsze przedsięwzięcia.
Rok 2020 przejdzie zapewne
do historii jako jeden z najtrudniejszych w powojennej

historii. Bezprecedensowe
ograniczenia w funkcjonowaniu urzędów i instytucji
w naszym mieście uzupełnione zostały o przerwę
w działaniu Rady Miejskiej
uniemożliwiającą podjęcie
wielu działań. W efekcie realizacja inwestycji i zakupów
z Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego ruszyła praktycznie w lecie.
Do dziś udało się ukończyć
47 projektów, część pozostaje na etapie realizacji,
a niektórych prawdopodobnie nie uda się wykonać
ze względu na ograniczenia
epidemiczne.
Jednym z najciekawszych
projektów jest analiza hy-

drologiczna Strugi Dziekanowskiej. To przygotowanie do zagospodarowania
i udostępnienia mieszkańcom ciągu jezior zlokalizowanych między Burakowem
a Dziekanowem Nowym.
Na projekt ten złożyły się
wnioski przyjęte w kilku sołectwach i osiedlach zainteresowanych tym przedsięwzięciem.
Z pieniędzy ŁMP powstały
łąki kwietne, pojawiają się
nasadzenia drzew, kosze na
śmieci, ławki, siłownie, progi
spowalniające, modernizowane są place zabaw. W sołectwie Łomianki Chopina
powstaje park sąsiedzki.
Sporo zakupów zrealizowa-

no na rzecz Ochotniczych
Straży Pożarnych.
Utrudnienia w pracy Urzędu
w 2020 roku spowodowały niemożność przygotowania ŁMP 2021. Tak więc,
następna edycja programu
będzie dotyczyła budżetu
2022. Procedura zgłaszania
propozycji rozpocznie się
w pierwszym kwartale 2021
roku. Mamy sporo doświadczeń i uwag zebranych po
dotychczasowej realizacji.
Będziemy chcieli wykorzystać je i wypróbować nowe
rozwiązania. Liczymy ponownie na kreatywność i inicjatywy mieszkańców.
Witold Gawda
wiceburmistrz ds. społecznych

> > > > www.lomianki.budzet-obywatelski.org

REKLAMA

NOWA
KSIĄŻKA
O ŁOMIANKACH!
Pandemia ma też „plusy dodatnie”. Zatrzymała nas w domu obdarowując wolnym
czasem. Czymś, czego zawsze brakuje.
Więc aby go nie marnować, przygotowałam do druku nowe, uzupełnione i rozszerzone wydanie książki „Dawne Łomianki”,
pierwszej publikacji o historii naszego miasta, która ukazała się 15 lat temu.
Nowa, kolorowa książka ma tytuł „Łomianki – spotkania z historią”, zawiera 355 stron
i około 170 ilustracji. Fabuła jest poszerzona
o nieznane fakty historyczne odnalezione
podczas badań w bibliotekach i hipotece.
Kolorytu nadają wspomnienia spisane, bądź
opowiedziane przez mieszkańców, i stare
zdjęcia. Rozdziały zostały tak zbudowane,
aby łatwo było odnaleźć tekst odnoszący
się do dziejów poszczególnych wsi. Nowością jest indeks nazwisk, pomocny przy szukaniu interesujących czytelnika osób.

SKLEP INTERNETOWY

OZDOBY ŚWIĄTECZNE
Z DREWNA

Książka ukaże się w sprzedaży po
15 grudnia i będzie do kupienia
drogą elektroniczną (zobacz www.
historia.lomianki.online), a także
w kawiarni „Harmonia” przy ul.
Warszawskiej 107.
Ewa Pustoła-Kozłowska

KUBKI

Z NADRUKIEM

PREZENTY LOKALNIE!
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BUSI NESS

FO R

BUSI NESS

CA RD

CA RD

ul. Rolnicza 303
tel. 510 686 124

komispakamera@wp.pl
Komis Meblowy Antyki

obRazy
LaMPy
bIŻUTERIa
PoRcELana
RóŻnoścI

sprzedaż transport przeprowadzki renowacja

NAUKA
Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI – zapraszam od 7 klasy. Konwersacje,
egzaminy, korepetycje. Metodyk. Dojeżdżam/
online. Tel. 515-136-216
ANGIELSKI – egzamin ósmoklasisty, matura,
egzaminy YLE, PET, KET, własne materiały,
dojazd, online – tel. 500-191-492
Przyjrzyj się na nowo sobie, pracy, relacji. Sesje
coachingowe online i z dojazdem do klienta.
Tel. 885-533-578
Nauka GRY NA PERKUSJI (zajęcia indywidualne,
prywatnie) – tel. 792-073-074

REKLAMA

USŁUGI

REKLAMA

ELEKTRYK ŁOMIANKI – usługi elektryczne w domu
i firmie. Wieczory, weekendy – tel. 501-121-493
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 517-673-324
Naprawa RTV AGD, anteny TV i SAT – Andrzej
Wyszyński, tel. 603-210-677
PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja, naprawa, gwarancja – tel. 789-262-387

I CO NS

&

Otwarte: pn.-pt. 10-18
sob. 10-15

REKLAMA

Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
dobre warunki, tel. 603-210-677
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie na pierwszym
piętrze. Osiedle Równoległa – tel. 506-179-066
Do wynajęcia lokal usługowo-handlowy, 20 m2, parter, ul. Wiślana 5 (obok Biedronki), tel. 600-071-145
Pokoje do wynajęcia – tel. 22 751-36-47
Domek wolnostojący, dwa pokoje, kuchnia, łazienka,
wszystkie media – tel. 502-318-437

I CONS

KOMIS MEBLOWY

REKLAMA

NIERUCHOMOŚCI

CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu
– tel. 517-336-017
TARASY drewno, kompozyt, tel. 604-425-104
GLAZURA, TERRAKOTA, REMONTY. Solidnie – tel.
602-670-035
ŻYWICE, IZOLACJE, HYDROIZOLACJE, balkon,
taras, fundamenty, piwnice, papa, docieplenia,
mycie i malowanie elewacji, tel. 513-123-894
ANTENY TV-SAT montaż, ustawianie, naprawa, profesjonalnie i szybko. Tel. 883-997-800
GARAŻE – żywiczne powierzchnie, trwałe i dekoracyjne. Gwarancja, tel. 789-262-387
Kompleksowa pielęgnacja drzew, przycinanie drzew, wycinka drzew trudnych (metodą
alpinistyczną). Potrek J. – tel. 510-775-015
DACHY, przecieki, papa termozgrzewalna, mycie,
malowanie, docieplenia, obróbki blacharskie, rynny. Tel. 510-795-039
CZYSZCZENIE TAPICEREK – tel. 604-831-024
PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja,
naprawa... Gwarancja – tel. 517-673-324
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 789-262-387
USŁUGI GLAZURNICZE – płytki, gres, łazienki, tarasy, kompleksowo. Tel. 512-052-929
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe... Gwarancja – tel. 517-673-324
REMONTY – kompleksowe wykończenia wnętrz:
gładzie, tynki, karton-gips, malowanie, glazura,
umowa/FV. Tel. 512-052-929
DACHY, przecieki, papa termozgrzewalna, konserwacja, obróbki, rynny, hydroizolacja fundamentów.
Tel. 510-673-520
Ślusarz narzędziowy podejmie współpracę lub przyjmie drobne zamówienia – 501-107-760 Łomianki
KIEROWCA. Zawiezie, przywiezie samochodem
24/h i inne propozycje – tel. 796-985-986
HYDRO-IZOLACJE tarasów, piwnic, iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja. Tel. 789-262-387
Mycie okien, sprzątanie, po remoncie, do ogrodu.
Tel. 735-647-598 i 511-171-630
USŁUGI KSIĘGOWE z zakresu księgi przychodów
i rozchodów, ryczałt, deklaracje PIT, VAT, JPK, ZUS –
tel. 608-340-877
A-Z remonty, hydraulika, glazura, terakota, zabudowy, płyty g/k, gipsy, tapety, malowanie – 510-673-520

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności
Robotniczej 15, tel. 504-235-266
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, tel. 22 751-88-74
DERMATOLOG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, tel. 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, tel. 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, tel. 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel. 501-124-416
MEDYCYNA ESTETYCZNA, Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl, tel. 532-562-000
NEUROLOG, INTERNISTA, MEDYCYNA PRACY,
ul. Warszawska 135, tel. 783-236-333
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – tel. 572-712-552
OKULISTA Bogumiła Bartha – dzieci i dorośli,
tel. 22 751 82 22, 500 530 921
OKULISTA Michał Szot – dzieci i dorośli tel. 22 751
82 22, 500 530 921
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 783-236-333
NEUROLOG – wizyty domowe i w gabinecie
w Polmo – tel. 601-816-445
MEDYCYNA PRACY, badania kierowców.
Lek. Bożena Bielecka, tel. 601-96-30-31
Medycyna pracy, badania kierowców, uczniów,
studentów, sanitarne, na broń – tel. 696-045-883

PRACA
Zatrudnię, praca biurowa 1/2 etatu – tel. 513-098-758

INNE
Kupię stare monety, banknoty itp., tel. 884-657-311,
mail: andrzej.lech@vp.pl. Zadzwoń, dojadę.
Kupię książkę E. Razina „Historia sztuki wojennej",
tom I-III. Tel. 22 751-36-47

OGŁOSZENIA DROBNE

NOWY PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH

MARUDA CAFE, ul. Warszawska 138 (przy Bołtucia)

CENY: 10 pln za ogłoszenie, wyróżnienie 20 pln (max. 100 znaków/liter)

KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli
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REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

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

CENNIK: 210x297mm – 920 pln | 200x126 mm – 490 pln | 200x62mm – 260 pln | 99x126mm – 260 pln
99x62mm – 140 pln | 48x62mm – 80 pln | 99x32mm – 80pln netto | 1 i 4 strona+50%
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USŁUGI GRAFICZNE – STRONY WWW – DRUK CYFROWY – ULOTKI – PLAKATY
BROSZURY – WIZYTÓWKI – KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM – BANERY

REKLAMA

STUDIO GRAFICZNE

e: nawias @ pracownia.net

t: 603 299 772
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Od

w Łomiankach

PORTAL + GAZETA

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

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

