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TEKST  I FOT.: DAWID DZIADUŚ

Szkoła podstawowa w Dziekanowie Leśnym ma nowego dyrektora. Dawid Paweł Dziaduś jest 
nauczycielem plastyki, techniki, pedagogiem szkolnym i doradcą zawodowym. Poprosiliśmy go, żeby 
przedstawił pomysły rozwoju placówki, a także podsumował dotychczasowe działania szkoły. 

DZIELNA ZAŁOGA

Kiedy poznawałem osoby pra-
cujące w szkole, zorientowa-
łem się, że działa w niej duża 
grupa kreatywnych nauczy-

cieli, którzy wykonują pracę z pasją, 
którym się zwyczajnie chce.

Praca zespołowa
Do gminy i szkoły wkroczyłem jako 
osoba z zewnątrz, jednak spotkałem 
się z wielką życzliwością ze strony 
łomiankowskiego środowiska. Czuję, 
że jesteśmy jedną załogą i trzyma-
my się razem. W naszej szkole dużo 
się dzieje. Każda inicjatywa to praca 
wielu osób, ciężka praca. W tym roku 
szkolnym wymyśliliśmy m.in. pochód 
antysmogowy oraz event z okazji Dnia 
Bajki, braliśmy także udział w gmin-
nych konkursach o prawach dziecka. 
W wielu z nich nasi uczniowie zajęli 
wysokie miejsca. 

Szkoła w czasach koronawirusa
Kiedy już mocno się rozpędziliśmy, 
rozpoczęła się epidemia, a wraz z nią 

zdalne nauczanie. Wiązały się z tym 
stres, zmęczenie i spore zamieszanie. 
Przed wyzwaniem stanęli nie tylko 
uczniowie i rodzice, lecz także nauczy-
ciele. Zbliżająca się rocznica urodzin 
naszej patronki Marii Konopnickiej 
zmotywowała nas jednak do podjęcia 
działań.

Nagraliśmy wspólnie piosenkę, a naj-
większym zaskoczeniem okazało się  
to, że kiedy piszę te słowa, utwór ma 
prawie… 10 tysięcy wyświetleń! Na 
pomysł wpadła nauczycielka, a potem 
zaangażowali się inni. Tak powstała 
piosenka „Dzielna załoga” o naszej 
szkole w czasach koronawirusa. Jest 
o tym, jak w trudnym czasie epidemii 
dają sobie radę uczniowie, rodzice, dy-
rekcja i nauczyciele oraz inni pracow-
nicy naszej szkoły.

Jak nagrywaliśmy? Jedna z pań szu-
kała wykonawców i po trzech dniach 
znalazła 20! Druga nagrała wzorcowy 
podkład muzyczny i wraz ze słowami 

rozesłała wykonawcom. Potem kolej-
na nasza koleżanka w dwa dni uszyła 
30 profesjonalnych maseczek. Na-
stępnie każdy musiał nagrać samego 
siebie, ale wszyscy musieli śpiewać 
w jednym rytmie. Każdy z nas spędził 
nad tym ładnych parę godzin. Potem 
zostało już tylko zebranie nagrań 
i montaż, którego podjął się syn naszej 
nauczycielki. Na filmiku dodatkowo 
pojawiają się zdjęcia ze szkolnych rej-
sów po Bałtyku na żaglowcu „Zawisza 
Czarny”. 

Film sprawił nam wiele radości. Oka-
zało się, że tkwi w nas wielka siła, 
a dzięki determinacji i współpracy to, 
co wydaje się niemożliwe, nagle staje 
się realne i całkiem możliwe.

Rozwój i współpraca
Dla mnie jako dyrektora ten rok był 
bardzo trudny. Dwukrotna ewakuacja 
szkoły i potem zdalne nauczanie. Jed-
nak działamy razem i to daje siłę.

Jakie mam plany? W mojej koncepcji 
rozwoju placówki dość mocno sta-
wiam na współpracę. Dyrektor sam 
nic nie znaczy, jeśli nie współgra z na-
uczycielami, rodzicami, organem pro-
wadzącym. Od początku powtarzam, 
że rozmowa i wspólny front pozwa-
lają osiągnąć cel. Planuję wprowadzić 
do metod pracy elementy oceniania 
kształtującego. Stawiamy także na 
rozwój artystyczno-techniczny, więc 
od przyszłego roku szkolnego ucznio-
wie klasy czwartej zostaną objęci cie-
kawym projektem. O tym jednak napi-
szemy na stronie szkoły oraz naszym 
fanpage’u.

Więcej informacji: Szkoła Podstawo-
wa im. M. Konopnickiej w Dziekano-
wie Leśnym, ul. F. Akinsa 6, spdl.edu-
lomianki.pl.
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Oddajemy w Państwa ręce czerwcowy numer Biuletynu 
Informacyjnego „Miasto i Gmina Łomianki”.

Pod lupą znalazło się w tym wydaniu zagrożenie suszą. 
W artykułach pod wspólnym tytułem „Postaw się suszy” 
(s. 4–8) znajdą Państwo informacje o tym, w jaki sposób 
możemy ograniczyć jej skutki, jak działa w naszej gminie sieć 
wodociągowa i jakie mamy pomysły na to, by ograniczyć 
zużycie wody i wspólnie poradzić sobie z suszą. To nie koniec 
tematów środowiskowych w tym numerze. Na kolejnych 
stronach zamieszczamy tekst o wałach przeciwpowodziowych 
w naszej gminie (s. 21) i „Ekoporadnik” (s. 10–11) – jestem 
przekonana, że bardzo przydatny.

W artykule „Sesja Rady Miejskiej” (s. 12–13) przeczytają 
Państwo o pierwszej od miesięcy sesji Rady Miejskiej, 
którą pod nieobecność przewodniczącego zwołała 
wiceprzewodnicząca, i o konsekwencjach, z jakimi zmierzy się 
każdy z nas z powodu zawieszenia pracy Rady na tak długi 
czas. 

Tradycyjnie już informujemy Państwa o gminnych inwestycjach 
i remontach (s. 18–19) czy modernizacji uwielbianego przez 
mieszkańców i gości parku linowego (s. 20). Zapraszam też 
do przypomnienia sobie przepisów, które obowiązują również 
rowerzystów (s. 22), i zapoznania się ze współfinansowanymi 
przez gminę aktywnościami dla każdego, do udziału w których 
gorąco zachęcam (s. 14–17). 

Korzystając z okazji:

Miło mi będzie spotkać się z Państwem po tak długiej 
przerwie. Zapraszam na rodzinny piknik, który odbędzie się 
21 czerwca br. (szczegóły na plakacie na s. 32). Zorganizujemy 
go w reżimie sanitarnym i z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa.

Każdemu tacie z okazji Dnia Ojca życzę wszystkiego, co 
najlepsze. 

Maturzystom i ósmoklasistom – połamania piór. Zdajcie 
swoje egzaminy śpiewająco i dokonajcie wyborów, które 
będą krokiem do wymarzonej przyszłości. 

KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

MAJ (WYBÓR)

7.05
Udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu ds. Za-
rządzania Kryzysowego wraz z przedstawicielami 
Straży Miejskiej, ICDS i ZWiK w celu ustalenia po-
działu zadań i kolejnych kroków przygotowujących 
placówki do przyjęcia dzieci.

8.05
Złożenie wieńca pod pomnikiem „Bohaterom Po-
ległym w Obronie Ojczyzny” z okazji 75. rocznicy  
zakończenia II wojny światowej.
Odebranie sprzętu komputerowego dla łomian-
kowskich szkół kupionego w ramach programu 
„Zdalna szkoła” ogłoszonego przez Ministerstwo 
Cyfryzacji (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).
Udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego 
ds. Zieleni i Ochrony Przyrody.

11.05
Spotkanie z komendantem Komisariatu Policji 
w Łomiankach w celu przekazania nowoczesnego 
alkomatu kupionego w ramach środków przezna-
czonych na realizację Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2020 r.
Przekazanie sprzętu komputerowego uczniom 
i nauczycielom z łomiankowskich szkół kupionego 
w ramach programu „Zdalna szkoła” ogłoszonego 
przez Ministerstwo Cyfryzacji (Program Operacyj-
ny Polska Cyfrowa).
Spotkanie z zastępcą komendanta Straży Pożarnej 
Mariuszem Tymoszewiczem.

13.05
Udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu ds. Zarzą-
dzania Kryzysowego wraz z dyrektorami placówek 
oświatowych w celu ustalenia szczegółów powrotu 
dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach.

15.05
Udział w XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
w Łomiankach.

18.05
Spotkanie u wojewody mazowieckiego Konstante-
go Radziwiłła.

27.05
Udział w spotkaniu online na temat przeciwdziała-
nia suszy.

29.05
Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Przyjaciół Dziekanowa.
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CZY GROZI NAM SUSZA

TEKST: TOMASZ CZAJKOWSKI

W raporcie na temat zagrożenia suszą portal stopsuszy.pl podaje, że blisko 40 proc. obszaru województwa mazowieckiego jest w stanie ekstremalnego 
zagrożenia suszą rolniczą (stan na 30.04.2020 r., https://stopsuszy.pl/zagrozenie-susza-raport-kwiecien-2020-r/). Jaka jest tego przyczyna? To skutek 
ciepłej i bezśnieżnej zimy oraz utrzymującego się niedoboru opadów atmosferycznych. W efekcie zarówno gleby, jak i rzeki nie zdążyły odbudować swojego 
potencjału. 

Mniej opadów i duże zużycie wody sprzyjają wystąpieniu suszy. Radzimy, jak oszczędzać wodę i przy okazji zmniejszyć domowe rachunki.

W tej sytuacji każdy z nas musi zmienić podejście do gospodarowania 
zasobami wodnymi. Na deficyt wody wrażliwe są przede wszystkim rzeki 
i zbiorniki wodne, ponieważ większość opadów atmosferycznych odpływa 
bezpośrednio do odbiornika. W dalszej kolejności cierpią na tym gleby. 
W dużo mniejszym stopniu na niewielkie opady reagują wody podziemne. 
A w związku z tym, że system zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Łomia-
nek opiera się na ujęciach podziemnych, Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Łomiankach uspokaja, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat nie doszło 
do zmian w zakresie zasobów wodnych w ujęciach wody na terenie gminy 
Łomianki. Obowiązujące pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziem-
nych przerastają obecne jej zapotrzebowanie. Z naszych obserwacji wynika 
również, że poziom wody w zwierciadłach wszystkich ujęć jest porównywalny 
z tym w latach ubiegłych. Jednak utrzymująca się tendencja niewielkich opa-
dów atmosferycznych może oznaczać niekorzystne zmiany w przyszłości.

PODZIEMNE UJĘCIA WODY

Korzystając z zasobów wodnych, musimy odwrócić ten niekorzystny trend. 
Jak to zrobić? Jeśli podlewamy ogródek, najczęściej wodą miejską, to zwróć-
my szczególną uwagę na porę dnia. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ło-
miankach zwraca się z prośbą o ograniczenie podlewania w porach, gdy 
większość z nas korzysta z wody do celów bytowych. Nadmierne korzystanie 
z wody w porach szczytu, to znaczy w porze porannej i wieczornej, może 
skutkować okresowym spadkiem ciśnienia w najmniej korzystnych punk-
tach. Ponadto podlewanie tuż przed godzinami z najwyższą temperaturą 

mija się z celem, ponieważ wtedy parowanie jest największe i zmniejsza 
jego efekt.

Co zatem zrobić? Najprostsza odpowiedź to: oszczędzać! Warto, aby każdy 
użytkownik zastanowił się, czy codzienne branie kąpieli w wannie wypełnio-
nej po brzegi jest na pewno potrzebne. A czy opróżnianie pełnej spłuczki jest 
koniecznością? Podobnie mycie naczyń przy odkręconym non stop kranie 
wydaje się zbyteczne.

Niewątpliwie najważniejsze są rozwiązania systemowe, które pozwolą na re-
tencję „darmowej” wody opadowej na danym terenie. Do tego służą obiekty 
dużej i małej retencji, to znaczy jeziora, stawy i zbiorniki wodne. Na to jed-
nak potrzeba dużych nakładów finansowych i długofalowych koncepcji, więc 
z tym muszą się uporać jednostki do tego powołane.

W warunkach lokalnych prawie każdy użytkownik jest w stanie wprowadzić 
rozwiązania oszczędzające wodę. Najprostsze z nich, poza ograniczaniem 

zużycia na cele bytowe, to budowa przydomowych zbiorników na deszczów-
kę. Rozwiązanie to jest proste, ponieważ polega na podłączeniu rynien z da-
chu i doprowadzeniu wody do jednego zamkniętego zbiornika. Taki system 
pozwoli na zatrzymanie wody opadowej i wykorzystanie jej do podlewania 
ogródka i upraw. Dzięki temu także zyskujemy, bo w ten sposób zmniejsza-
my opłatę za wodę do podlewania oraz zwiększamy retencję w ekosystemie. 

?

POSTAW SIĘ SUSZY
O zagrożeniu suszą rozmawiamy obecnie w całej Polsce. Dlatego w tym miesiącu dużo miejsca poświęcamy ochronie środowiska naturalnego. 
Objaśniamy funkcjonowanie sieci wodociągowej w gminie Łomianki i wyjaśniamy powody, dla których musimy oszczędzać wodę w kranach. 
Przedstawiamy inicjatywy urzędu miejskiego mające na celu przeciwdziałanie suszy i rozpoczynamy w biuletynie publikację tekstów dotyczących 
ekologicznego stylu życia.

OSZCZĘDZAJMY WODĘ W KRANIE

DESZCZÓWKA DO PODLEWANIA OGRODU
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CO Z ZIELENIĄ MIEJSKĄ

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Do tej pory w gminie Łomianki regularnie kosiliśmy wszystkie miejskie trawniki. W tym roku, z powodu suszy, zdecydowaliśmy o ograniczeniu koszenia 
trawy. Na bieżąco prowadzimy jednak prace porządkowe terenów obsadzonych krzewami i bylinami.

Ograniczyliśmy koszenie trawników w naszej gminie. Częstotliwość przycinania uzależniamy od warunków atmosferycznych.

?

Częste i niskie koszenie trawników, do poziomu zaledwie kilku centymetrów, w przypadku suszy 
jest działaniem niewskazanym. Tak skoszony trawnik to biologiczna pustynia. Nie ma żadnej 
wartości dla dzikich zwierząt, w tym dla owadów zapylających. Jest niemal całkowicie pozbawio-
ny cennych gatunków roślin, które stanowiłyby pożytek dla ptaków, pszczół, motyli czy innych 
dzikich zapylaczy, w tym wielu gatunków mniej popularnych owadów, na przykład chrząszczy.

CHRONIMY ZIELEŃ

Nadmierne koszenie wpływa także na przesuszanie trawy i wierzchniej warstwy gleby, co zwiększa 
zapylenie powietrza oraz przyczynia się do powstawania w miastach wysp ciepła (wzrost tempera-
tury w mieście). W trakcie suszy to koronny argument na ograniczenie koszenia. Właściwie pielę-
gnowane i rzadziej koszone trawniki będą lepiej utrzymywać wilgotność. Odpowiednio zarządzane 
tereny zieleni stanowić będą także schronienie dla występujących w mieście innych gatunków zwie-
rząt, na przykład jeży. 

MIEJSKA WYSPA CIEPŁA

STRUGA DZIEKANOWSKA

TEKST: KOMISJA DIALOGU SPOŁECZNEGO DS. ZIELENI
 I OCHRONY PRZYRODY

Struga Dziekanowska to rozciągający się na przestrzeni wielu kilometrów ciek wodny położony w obrębie gminy Łomianki. Łączy sieć zróżnicowanych pod 
względem wielkości starorzeczy usytuowanych na tarasie zalewowym doliny Wisły. 

Stanowi ważne ogniwo w systemie ekologicznym na terenie naszej gminy. Jej sprawne funkcjonowanie jest jednak zakłócone. Pomóc mogą 
działania rewitalizacyjne.

Ten system wodny składa się zarówno z małych, silnie zarastających zbior-
ników wodnych, jak i całkiem sporych jezior, takich jak Jezioro Dziekanow-
skie czy będące rezerwatem przyrody Jezioro Kiełpińskie. Zbiorniki te nie 
mają bezpośredniego połączenia z Wisłą, jednak pozostają z nią w ścisłej 
więzi zarówno hydrologicznej, jak i przyrodniczej. Więzi te są niestety stale 
osłabiane w wyniku trwających od wielu lat procesów towarzyszących urba-
nizacji tych obszarów.

Struga Dziekanowska rozpoczyna swój bieg w okolicach ogródków działko-
wych w Burakowie. Zasila ją kilka źródeł, które sprawiają, że woda w strudze 

płynie, co w konsekwencji daje szansę wymiany wód pomiędzy poszczegól-
nymi zbiornikami. Przez wiele lat struga zbierała również wody opadowe 
i roztopowe ze znacznego terenu gminy, spełniając rolę rowu melioracyj-
nego. Dzięki budowie śluzy wałowej na północno-zachodnim skraju Jezio-
ra Dziekanowskiego powstał rozbudowany system retencjonowania wody 
o kluczowym znaczeniu dla znacznej części Łomianek. Stał się jednocześnie 
siedliskiem dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

SIEDLISKO FAUNY I FLORY

FOT.: KAROLINA ŻEBROWSKA
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Niestety obecnie wiele czynników zakłóca sprawne funkcjonowanie systemu. 
Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są nierozważna działalność czło-
wieka oraz stale rosnąca presja urbanizacyjna. Na te problemy nakładają się 
wieloletnie zaniedbania w zakresie utrzymania strugi w należytym stanie 
technicznym. Praktycznie zaprzestano prowadzenia prac konserwacyjnych. 
Ponadto doszło do licznych uszkodzeń przepustów oraz zawężania czy wręcz 
zasypywania strugi oraz niedozwolonego piętrzenia wody. W wielu przy-
padkach mieliśmy do czynienia z przejawami wandalizmu polegającego na 
tworzeniu nielegalnych wysypisk śmieci w jej obrębie.

Część nieprzemyślanych decyzji urbanizacyjnych doprowadziła m.in. do 
obniżenia poziomu wód gruntowych na znacznym obszarze gminy, co na-
stępnie przełożyło się na obniżenie zwierciadła wody w zbiornikach całego 
ciągu starorzeczy. W chwili obecnej można już mówić o przerwaniu ciągłości 
Strugi Dziekanowskiej jako cieku wodnego. W efekcie zakłócone zostały jej 
niezwykle istotne funkcje przyrodnicze jako korytarza ekologicznego uła-
twiającego procesy migracyjne. 

URBANIZACJA I DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA

Dzisiejsza struga to ciąg starorzeczy o stale słabnącej więzi pomiędzy jego 
składnikami. Przestaje również pełnić funkcję sprawnego systemu retencjo-
nowania wody na terenie gminy. Silnej degradacji ulegają cenne siedliska 
chronionych gatunków flory i fauny, szczególnie tych, które powiązane są 
z terenami wodno-błotnymi. Warto przypomnieć, że m.in. ze względu na 
potrzebę ochrony tych siedlisk na terenie gminy Łomianki ustanowiono War-
szawski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Stale osłabiane są czynniki decydujące o atrakcyjności Łomianek. Przekła-
dać się to będzie nieuchronnie na spadek wartości nieruchomości, co dotknie 
wszystkich mieszkańców niezależnie od stanu ich świadomości ekologicznej. 

Zatrzymanie tych niekorzystnych zjawisk leży więc w interesie nas wszystkich. 

Dlatego właśnie konieczne jest opracowanie koncepcji rewitalizacji Strugi 
Dziekanowskiej. Będzie ona możliwa do zrealizowania tylko wówczas, gdy 
zostanie poprzedzona szczegółową i rzetelną analizą całej zlewni strugi. 
Dopiero wyniki badań dadzą nam odpowiedź na pytanie, jakie działania 
należy podjąć i w jakim czasie. Muszą one także pozwolić na oszacowanie 
kosztów, które wiążą się z realizacją tak ambitnego programu. Jego wdroże-
nie z pewnością potrwa wiele lat.

O działaniach urzędu w sprawie Strugi Dziekanowskiej napiszemy w następ-
nym numerze Biuletynu.

CZAS NA REWITALIZACJĘ

OSZCZĘDZAJ WODĘ

TEKST: AGNIESZKA GAWRON-SMATER,
ALEKSANDRA JANKOWSKA

O suszy słyszymy coraz częściej. Nie pojawiła się nagle, doświadczamy jej trzeci rok z rzędu, bo braki wody nie są uzupełniane przez opady jesienne i zi-
mowe. Jak postępować w takiej sytuacji? Konieczne jest wdrożenie różnego rodzaju działań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury oraz długofalowych 
programów gospodarowania wodą. 

Gmina Łomianki inwestuje w błękitno-zieloną infrastrukturę, by przeciwdziałać suszy.

PRZYKŁADY BŁĘKITNO-ZIELONEJ INFRASTRUKTURY

!

W ostatnich latach obserwujemy większą aktywność miast w ramach inwesty-
cji zawierających elementy tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, które mogą 

się przyczyniać do ograniczania i adaptacji zmian klimatu, zapewniając jedno-
cześnie liczne korzyści zarówno środowiskowe, jak i społeczno-ekonomiczne.

FOT.: DARIUSZ DĄBROWSKI
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PUNKTY EDUKACYJNE

Gmina Łomianki ma już pewne doświadczenie w prowadzeniu infrastruktu-
ralnych przedsięwzięć opartych na przyrodzie. W większości miały wymiar 
edukacyjny. W 2018 r. zaprosiliśmy Fundację Sendzimira z projektem „Moja 
Puszcza. Angażowanie społeczności lokalnych w ochronę przyrody i krajo-
brazu Kampinoskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny”. Było to przed-
sięwzięcie realizowane w partnerstwie z Kampinoskim Parkiem Narodowym. 
Projekt współfinansowała Unia Europejska ze środków Funduszu Spójności 
w ramach POIiŚ 2014–2020, działanie 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja 
ekologiczna”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu” oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

Celem przedsięwzięcia było zaangażowanie kluczowych grup tworzących 
społeczności lokalne na terenie KPN i jego otuliny we współpracę z parkiem 
na rzecz ochrony przyrody. W ramach projektu przy trzech szkołach w gmi-
nie Łomianki powstały błękitno-zielone punkty edukacyjne:

• ogród deszczowy w Dziekanowie Leśnym (http://mojapuszcza.sendzimir.
org.pl/wydarzenia/458-ogrod-deszczowy-w-dziekanowie-lesnym),

• ogród rodzimy w Łomiankach (http://mojapuszcza.sendzimir.org.pl/wy-
darzenia/432-ogrod-rodzimy-w-lomiankach-2),

• łąka kwietna w Dziekanowie Polskim (http://mojapuszcza.sendzimir.org.
pl/wydarzenia/405-szkolna-laka-rozkwitnie-na-wiosne-2).

WYKORZYSTANIE WÓD OPADOWYCH 

Z roku na rok przybywa miast, które wdrażają różnego rodzaju programy 
krajobrazowej retencji, wykorzystania wód opadowych. Pionierami w tego 
typu działaniach są często duże, „zabetonowane” miasta, które borykają się 
m.in. z występowaniem miejskiej wyspy ciepła, nadmiarem lub niedoborem 
wody. W porównaniu z dużymi miastami skala i charakter problemu w ma-
łych miastach są inne, jednak konieczność podjęcia konkretnych działań jest 
taka sama. 

Łomianki są gminą miejsko-wiejską, w której zachowało się jeszcze stosun-
kowo dużo przestrzeni zielonej. Dlatego w długofalowej perspektywie dzia-
łania i programy powinny kłaść duży nacisk na ochronę i zagospodarowanie 
tych terenów. Mając to na uwadze, przymierzamy się do podjęcia wyzwania

i zastosowania w dużo większej skali rozwiązań opartych na przyrodzie, 
takich jak:

• przebudowa terenów wokół zbiorników wodnych na terenie gminy (Struga 
Dziekanowska, w pierwszej kolejności jeziora Fabryczne, Pawłowskie), 

• kompleksowe podejście do nowych inwestycji infrastruktury drogowej, kła-
dące nacisk na zagospodarowanie wód opadowych i projektowanie terenów 
zielonych odpornych na suszę. 

Rozważamy również finansowe wsparcie dla mieszkańców w ramach progra-
mu dofinansowania małej retencji w gminie. Jednak ten pomysł, zwłaszcza 
w świetle pesymistycznych prognoz finansowych gmin, wymaga szczegóło-
wego dopracowania.

Przez błękitno-zieloną infrastrukturę rozumiemy wszystkie rozwiązania 
techniczne oparte na przyrodzie. Sprawdzają się w warunkach miejskich, 
gdzie z powodzeniem mogą uzupełniać lub zastępować tradycyjne rozwią-
zania, równocześnie regulując temperaturę powietrza oraz magazynując 
i oczyszczając wodę deszczową. Przykładem błękitno-zielonej infrastruktury 

są zagospodarowane zbiorniki retencyjne, niecki bioretencyjne, ogrody desz-
czowe, zielone dachy, fasady i ściany czy też nawierzchnie przepuszczalne. 

JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ

Podstawowa zasada, o jakiej powinniśmy pamiętać, to oszczędne gospodaro-
wanie wodą, czyli lepsze wykorzystanie wód opadowych i zachowanie wody 
w obiegu w ten sposób, aby mogła być powtórnie użyta, a nie spływała 
bezpośrednio do kanalizacji. 

W kwestii poprawy jakości środowiska oraz inwestowania w błękitno-zie-
loną infrastrukturę wiele mogą zrobić sami mieszkańcy. Przydomowe 
rozwiązania służące zagospodarowaniu wód opadowych wdrożyć można 
(często niedużym kosztem) w każdej chwili. Doskonałym przykładem takich               
pomysłów są:

• zbiornik na deszczówkę – łatwy i obecnie najbardziej popularny sposób na 
zbieranie wody deszczowej. Wykonany z tworzywa sztucznego, postawiony 
przy budynku zbiera wodę spływającą rurą spustową (pionową) z rynien 
wokół dachu,

• ogrody deszczowe – nasadzenia roślin w podłożu o dobrej przepuszczal-

ności i porowatości zasilanym wodą opadową doprowadzoną ze szczelnej 
powierzchni (np. dachu czy tarasu),

• studzienki chłonne – urządzenie podziemne, które stosuje się w celu za-
trzymania wody, może służyć m.in. do gromadzenia wody do podlewania 
roślin w ogrodzie. 

Przegląd rekomendowanych przez Fundację Sendzimira rozwiązań z tego 
zakresu znajduje się w broszurze informacyjnej dotyczącej gospodarowania 
wodą deszczową dedykowanej mieszkańcom dzielnicy Wawer (dostępna 
tutaj: https://sendzimir.org.pl/publikacje/wawer-lapie-wode-broszura-in-
formacyjna-dotyczaca-gospodarowania-woda-deszczowa/). 

Uniwersalne rozwiązania przedstawione w informatorze w przystępny spo-
sób prezentują zagadnienia związane ze zbieraniem wody deszczowej w wa-
runkach domowych i korzyści z tego tytułu dla całego miasta.
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Podczas spotkania prelegenci podkreślali potrzebę działań systemowych 
w kwestii przeciwdziałania suszy, ale także niezbędną współpracę na pozio-
mie lokalnym. Apelowali, by zacząć od najprostszych spraw – oszczędzania 
wody w kranie czy racjonalnego i odpowiedzialnego gospodarowania wodą 
w ogrodzie. Zaprezentowano także krótki filmik przedstawiający jeden z po-

mysłów na wykorzystanie deszczówki na działce przy tworzeniu oczka wod-
nego. Pokazano w ten sposób, że każdy mieszkaniec może się przyczynić do 
powstania systemu mikroretencji w pobliżu swojego domu. 

Poniżej prezentujemy główne zagadnienia poruszane przez prelegentów.  

STOP SUSZY

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie Łomianek Małgorzata Żebrowska-
-Piotrak i Paweł Bohdziewicz, radna Agnieszka Gawron-Smater, przedsta-
wiciel Kampinoskiego Parku Narodowego Włodzimierz Szaga oraz Robert 
Latawiec z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach. Webinar pro-
wadził Marcin Chodorowski z Fundacji Promocji Rekreacji „KIM”. 

Każdy z uczestników krótko przedstawiał wybrane zagadnienie. Webinar 
przewidywał także udział mieszkańców – mogli zadawać pytania w trakcie 
trwania spotkania. Wszystkie ich sugestie i komentarze przekazano później 
do KDS ds. Zieleni i Ochrony Przyrody. Link do webinaru z 27 maja 2020 r. 
jest dostępny na stronie www.lomianki.pl. 

Urząd Miejski w Łomiankach zorganizował webinar dotyczący przeciwdziałaniu suszy. 

TEMATY WEBINARU

!

RYZYKO POŻAROWE

Włodzimierz Szaga tłumaczył, że głównym zagrożeniem na terenach le-
śnych jest ryzyko pożarowe, które wzrasta w okresach występowania suszy. 
Wówczas dużą rolę odgrywają bagna i torfowiska, które chłoną i utrzymują 
wodę. Także wśród zwierząt mamy sprzymierzeńców. Bobry na terenie par-

ku zbudowały 49 tam, które zatrzymują wodę powierzchniową. Ponadto na 
terenie KPN budowane są m.in. brody i przepusty piętrzące. Przykładem 
może być odnowiona grobla na granicy wsi Sadowa.

SYSTEM WODOCIĄGÓW

Robert Latawiec wyjaśnił, jak działa system wodociągów, i przekonywał, że 
nie grozi nam brak wody w kranach. Dlaczego? To kwestia poboru wody 
z podziemnych ujęć. Nie zwalnia nas to jednak z rozsądnego korzystania 
z wody. Sieć wodociągów w Łomiankach została zaprojektowana do kon-

kretnych przepływów, więc jeśli wszyscy mieszkańcy zaczną w tym samym 
czasie np. podlewać ogródki, to rury nie rozprowadzą jednocześnie tak dużej 
ilości wody. 

PLANY URZĘDU

Paweł Bohdziewicz omawiał kilka kwestii, m.in. plany inwestycji w błękit-
no-zieloną infrastrukturę i zasilania wodnego Strugi Dziekanowskiej. Wspo-
mniał o pielęgnacji zieleni w przestrzeni publicznej, czyli pracach w parku 
miejskim, wyższym koszeniu trawników, lokalizacji przyszłych nasadzeń 

drzew i róż okrywowych oraz zakładaniu łąk kwietnych. Urząd planuje 
także rozpisanie konkursu na wykorzystanie wody deszczowej, a najlepsze 
pomysły mieszkańców będą realizowane przy wsparciu finansowym miasta.

PRZECIWDZIAŁANIE SUSZY

Agnieszka Gawron-Smater przekonywała, że Łomianki powinny wdrożyć 
program dla mieszkańców wspierający przeciwdziałanie suszy. Radna przy-
gotowała już wniosek w sprawie zagospodarowania wody deszczowej. W wy-

stąpieniu przywoływała także przykłady działań innych miast i zachęcała do 
udziału w spotkaniach KDS ds. Zieleni i Ochrony Przyrody, w trakcie których 
dyskutowane są także tematy omawiane podczas webinaru.  
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TEKST: MARCIN WĘGIEŁEK
FOT.: STRAŻ MIEJSKA

Wyrzucanie prywatnych śmieci do koszy publicznych jest nielegalne. Mieszkanka Łomianek nie tylko 
złamała prawo, ale przy okazji upubliczniła własne dane osobowe.

MANDAT ZA PODRZUCANIE 
ŚMIECI

Problem nielegalnego pozby-
wania się odpadów przez go-
spodarstwa domowe i firmy 
to plaga wielu gmin w Polsce. 

Także w Łomiankach strażnicy miejscy 
mają ogrom pracy przy wykrywaniu 
sprawców porzucania śmieci w prze-
strzeni publicznej.

Monitoring miejski
Kolejna akcja namierzenia sprawcy 
podrzucania odpadów komunalnych 
do publicznego kosza miała miejsce 
25 maja br. Strażnicy miejscy zostali 
wezwani przez mieszkańca, który za-
uważył worki ze śmieciami w pobli-
żu kosza ulicznego przy ul. Kmicica. 
Sprawa, jakich strażnicy miejscy mają 
wiele. W takiej sytuacji procedu-
ra przewiduje weryfikację materiału 
z monitoringu oraz tzw. kamer puła-
pek. W opisywanym przypadku decy-
dującą rolę odegrała jednak spostrze-
gawczość strażników. 

Dane osobowe na śmietniku
Przez strukturę worka na śmieci prze-
świtywały kompletne dane z polisy 
ubezpieczeniowej. Poza samym spo-
sobem pozbycia się odpadów zdzi-
wienie funkcjonariuszy wzbudziła 
niedbałość o pełne dane osobowe. 
Nie pozostawało nic innego, jak udać 
się pod wskazany adres. Na miejscu 
zaskoczona mieszkanka przyznała się, 

że są to jej dane, które potwierdzi-
ła dokumentem tożsamości. Kobieta 
przyznała się do podrzucenia i została 
ukarana mandatem karnym. Strażnicy 
poinformowali ją także o możliwych 
konsekwencjach w przypadku, gdy-
by dane sprawczyni znajdujące się 
w śmieciach dostały się w niepowoła-
ne ręce.

TEKST: MARCIN WĘGIEŁEK

Dla Straży Miejskiej w Łomiankach liczy się każde życie. Nawet to najmniejsze.

NA RATUNEK SIKORCE

W sobotę 23 maja oko-
ło godziny 20 straż 
miejska otrzymała nie-
typowe zgłoszenie. 

Mieszkanka ul. Żywicznej poprosiła 
o interwencję w sprawie… sikorki.

Natychmiastowa reakcja
Pilnej pomocy wymagał podlot sikorki 
modraszki. Z oświadczenia zgłasza-
jącej było wiadomo, że w okolicy od 

dłuższego czasu nie pojawiały się żad-
ne dorosłe ptaki, natomiast ptaszkiem 
zainteresowały się obecne na posesji 
psy. Rozpoczęła się walka z czasem. 
Patrol szybko odebrał sikorkę i mimo 
weekendu oraz późnej pory udało się 
znaleźć dla niej fachową opiekę. 

Wiosenna nauka latania
W opisywanym przypadku reakcja 
zgłaszającej była prawidłowa. Nie-

trudno sobie wyobrazić, co stałoby się 
z ptakiem tych rozmiarów, gdyby nie 
szybka interwencja. Pamiętajmy jed-
nak, aby nie łapać młodych ptaków, 
które uczą się latać w towarzystwie 
rodziców. Reagujmy, gdy znajdą się 
w realnym niebezpieczeństwie.

Zgłoszenia do straży miejskiej: tel. dy-
żurny: 22 751 35 03, tel. alarmowy: 
986.
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OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA, MARTA NOWICKA

Bycie eko to już nie chwilowa i kosztowna moda, wręcz odwrotnie – to sposób na oszczędzanie, 
styl życia i nasz obowiązek. Rozpoczynamy cykl ekoporad dla każdego, kto chce oddychać świeżym 
powietrzem, pić czystą wodę i chodzić po nieskażonej ziemi.

EKOPORADNIK

Wiele osób utożsamia 
ekologiczny styl życia 
z kupowaniem jedy-
nie drogich produktów 

spożywczych i środków czyszczących. 
Rzeczywiście, w sklepach wyroby eko 
są droższe od innych, jednak możemy 
znacznie zaoszczędzić i przygotować 
je samodzielnie. Zaczynamy od kilku 
porad, które sprawdzą się w każdym 
domu i ogrodzie.

Domowe mikstury. Część I

Zwykle mamy je w domu. Wystarczy 
wyjąć z szafki kilka składników, zmie-
szać i już. Do samodzielnego przygo-
towania środków czystości przydadzą 
się:

• Cytryna – naturalny wybielacz, który 
w połączeniu z sodą oczyszczoną lub 
solą ma wielką moc w walce z plamami 
i tłuszczem.

• Ocet spirytusowy – pełni rolę wy-
bielacza, środka usuwającego tłuszcz, 
dezynfekującego i usuwającego pleśń; 
pomaga pozbyć się plam i brzydkich 
zapachów.

• Soda kaustyczna (wodorotlenek 
sodu) – znakomicie udrażnia rury, roz-
puszcza złogi mydła i tłuszcz w odpły-
wach.

• Mydło naturalne – produkowane na 
bazie oliwy z oliwek lub innego nie-
zwierzęcego tłuszczu nadaje się do 
prania, a jego roztwór do czyszczenia.

• Olejki zapachowe – naturalne (np. 
eukaliptusowy, lawendowy), mają 
właściwości antybakteryjne i prze-
ciwgrzybicze w zależności od rodzaju 
olejku.

• Boraks – alkaliczna sól mineralna, 
która może podrażnić skórę; należy 
zachować ostrożność podczas usuwa-
nia plam lub dezynfekcji przedmiotów.

• Soda oczyszczona – ma właściwo-
ści ścierne i czyszczące, poradzi sobie 
z plamami i przykrymi zapachami; po-
łączenie sody i octu świetnie sprawdzi 
się w czyszczeniu łazienki.

Kilka praktycznych propozycji przygo-
towania domowej chemii:

Uniwersalny środek do czyszczenia 

Sposób nr 1
– łyżeczka mydła w płynie 
lub startych wiórków z kostki
– łyżeczka boraksu
– łyżeczka ekstraktu z euka-
liptusa
– 3 krople olejku z drzewa 
herbacianego
– 2 łyżki stołowe białego octu
– 2 szklanki gorącej wody
– łyżeczka ekstraktu lawen-
dowego

Wymieszaj w butelce i używaj na każ-
dej powierzchni z wyłączeniem szkła.

Sposób nr 2
– łyżeczka mydła w płynie 
lub startej kostki
– łyżeczka boraksu 
– wyciśnięty sok z cytryny
– 1 litr ciepłej wody

Wymieszaj w butelce i używaj na każ-
dej powierzchni z wyłączeniem szkła.

Sposób nr 3
– 2 łyżki octu spirytusowego
– 2 łyżeczki boraksu
– 2 szklanki wody
– 3 krople olejku lawendo-
wego
– 3 krople olejku z drzewa 
herbacianego

Miksturę przelej do butelki ze spryski-
waczem.

Płyn do mycia naczyń

– 3 cytryny
– 1½ szklanki wody
– szklanka soli drobnoziarni-
stej 
– szklanka białego octu

Wymieszaj wszystkie składniki. Gotuj 
w garnku przez około 10 minut, cały 
czas mieszając, dopóki płyn się nie za-
gęści. Ciepły płyn wlej do szklanego 
naczynia. 

Tabletki do zmywarki (około             
15 sztuk)

– szklanka sody oczyszczonej 
lub kalcynowanej (piorącej)
– ½ szklanki soli
– ½ szklanki wody
– ¼ szklanki kwasku cytryno-
wego
– kilka kropel olejku eterycz-
nego (opcjonalnie, żeby na-
czynia pachniały)
– opakowanie silikonowe na 
lód



POD LUPĄ    |

11BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 6    |    CZERWIEC 2020

Przygotowanie: piekarnik rozgrzej 
do temperatury 200°C. Na blachę 
do pieczenia wsyp sodę i podgrze-
waj przez 30–45 minut, od czasu do 
czasu przemieszaj. Jeśli używasz sody 
kalcynowanej (piorącej), nie trzeba 
jej podgrzewać, ponieważ w procesie 
podgrzewania soda oczyszczona staje 
się kalcynowaną.

W głębokim naczyniu dokładnie wy-
mieszaj pozostałe składniki, dodaj sodę 
(może być ciepła) i ponownie wszyst-
ko wymieszaj. Od razu przełóż do fo-
remki na lód i poczekaj minimum dwie 
godziny, aż wystygnie.

Tabletki najlepiej działają w tempera-
turze powyżej 30°C (tryb zmywania: 
minimum 60 minut).

Jak kompostować odpady                                       
w ogrodzie 

Kompostowanie to tani i dobry spo-
sób na uzyskanie pełnowartościowe-
go nawozu organicznego. 

Kompost z własnego ogrodu jest nie 
tylko najwłaściwszym nawozem dla 
roślin, to także wielka oszczędność: 
mniej wyrzucamy (trafiają tu niemal 
wszystkie odpady organiczne) i mniej 
kupujemy (substratów glebowych 
i nawozów organicznych, podłoży, 
ściółek). Taki kompost chroni także 
korzenie roślin: latem przed utratą 
wody, a zimą przed mrozem i wysu-
szającym wiatrem. Dlatego krok po 
kroku podpowiadamy, co i jak kompo-
stować.

1. Kompostownik zakładamy od wio-
sny do jesieni, przy dodatniej tempe-
raturze. 

2. Możemy kupić gotowy kompostow-
nik lub samodzielnie wykonać prostą 
konstrukcję, nie mniejszą jednak niż 
sześcian o boku 1 metra. Zazwyczaj 
składa się z czterech drewnianych 
ścian, bez dna. Kompostownik czę-
ściowo zakopujemy w ziemi. Niezależ-
nie od formy jego przeznaczenie jest 
takie samo: produkcja materiału ściół-
kującego lub nawozu kompostowego. 

3. Miejsce przeznaczone na kompo-
stownik powinno być osłonięte od 
wiatru i zacienione. Powinno też być 
nieco wyżej, aby woda opadowa nie 
zalewała powstającego kompostu. 
Świetnym rozwiązaniem jest uloko-
wanie kompostownika w bezpośred-
nim sąsiedztwie bzu. Krzew ten w na-
turalny sposób neutralizuje zapachy 
powstające podczas procesu rozkładu 
substancji organicznych.

4. Na początek dobrze jest dodać 
nieco gotowego kompostu. Potem 
stopniowo dokładamy to, co akurat 
mamy: trawę z kosiarki, chwasty po 
wypieleniu, resztki roślin z ogrodu, 
rozdrobnione gałęzie po cięciu drzew 
i krzewów, resztki owoców, skorupki 
jaj, popiół z ogniska, odpadki kuchen-
ne roślinnego pochodzenia, zgrabio-
ne liście itd. Ważne, aby materiał był 
czysty, to znaczy nie miał oznak pro-
cesów chorobotwórczych i objawów 
żerowania szkodników. Chwasty po-
winno się umieszczać jeszcze przed 
kwitnieniem. Jeśli zdążą wykształcić 
nasiona, to po zastosowaniu nawozu 
mogą się szybko rozmnożyć. Z resztek 
z domu lub gospodarstwa przydatne 

są wspomniane już skorupki jaj, fusy 
z kawy i herbaty, odchody zwierzęce, 
słoma, popiół, resztki owoców i wa-
rzyw.

5. Uwaga! Do kompostu nie wrzuca-
my: metalu, kolorowych gazet, szkła, 
plastiku, mięsnych odpadów kuchen-
nych i kości oraz zainfekowanych ro-
ślin ogrodowych. 

6. Kompost podlewamy umiarkowa-
nie wodą z konewki, utrzymujemy wil-
goć i nie dopuszczamy do przesusze-
nia. Gdy poczujemy niemiły zapach, to 
możemy być pewni, że jest za mokro.

7. „Przelany kompost” ratujemy przez 
wprowadzenie powietrza: nakłucia 
widłami, poruszenie całego kompo-
stu, przełożenie mokrych warstw 
chłonącymi wilgoć rozdrobnionymi 
gałązkami.

8. Kompost powinien mieć stały do-
stęp powietrza, wtedy będzie się roz-
kładał bez procesu gnicia. Materiału 
nie należy ubijać.

9. Dojrzewanie kompostu trwa zwy-
kle około 18 miesięcy (w kompostow-
nikach z tworzyw sztucznych proces 
ten można skrócić nawet do dwóch 
miesięcy).

10. Aby skrócić proces rozkładu, każ-
dą świeżo złożoną porcję odpadów 
przysypujemy warstwą żyznej ziemi 
z ogrodu, a jeżeli jeszcze jej nie mamy 
– kupioną ziemią liściową. Możemy 
także zastosować nabyte w sklepie 
ogrodniczym ekologiczne aktywatory 
lub specjalne startery do kompostu 
zawierające mikroorganizmy inicjują-
ce procesy rozkładu. 

11. Dojrzały kompost ma jednolitą 
strukturę i zapach świeżej ziemi. Moż-
na go bez ograniczeń wykorzystywać 
do użyźniania gleby. Stosowanie kom-
postu nie grozi przenawożeniem ani 
zatruciem środowiska, jak to może 
mieć miejsce w przypadku nawozów 
sztucznych czy obornika. Dzięki sto-
sowaniu kompostu uboga w składniki 
odżywcze i mineralne gleba staje się 
żyzna, bogata w humus i urodzajna, 
a my możemy się cieszyć jej plonami.
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Przewodniczący 
Rady Miejskiej ma 
obowiązek zwołać 
sesję na wniosek 
burmistrza lub ¼ 
członków Rady 

Miejskiej. 

Radni złożyli wnioski o zwoła-
nie sesji Rady Miejskiej. Prze-
wodniczący zignorował je tak 
samo jak pięć wniosków bur-

mistrz Łomianek. Czy miał do tego 
prawo? Nie miał. Przepisy 
mówią wprost – przewod-
niczący Rady Miejskiej ma 
obowiązek zwołać sesję na 
wniosek burmistrza lub ¼ 
członków Rady Miejskiej.

Zwołanie sesji
Po niemal trzech miesiącach 
bezczynności przewodni-
czącego, po konsultacjach 
z uznanymi kancelariami 
prawnymi, analizie wyroków Naczel-
nego Sądu Administracyjnego do-
tyczących podobnych sytuacji oraz 
odpowiedzi wojewody mazowieckie-
go na skargę burmistrz na działanie 
przewodniczącego (wojewoda uznał 
skargę za zasadną) – zapadła decyzja. 
Zdeterminowana wiceprzewodni-

cząca Rady Miejskiej Maria Pszczół-
kowska zwołała sesję. W sytuacji gdy 
kolejne przetargi trzeba było unie-
ważnić, gminne inwestycje są w wielu 
przypadkach zagrożone, a przewod-

niczący konsekwentnie nie 
pozwala pracować radzie 
i burmistrzom oraz działa na 
szkodę mieszkańców, trud-
no było zdecydować inaczej.

Odwołanie 
przewodniczącego
Radni Maria Pszczółkowska, 
Mariola Niecikowska, Mar-
cin Etienne, Magdalena Cła-
pińska, Tomasz Dąbrowski, 

Agnieszka Gawron-Smater, Mateusz 
Krogulec, Grzegorz Lenard, Jerzy Se-
rzysko, Janusz Skonieczny, Krzysztof 
Wawer, Agnieszka Zdunek (12 z 20 
radnych Rady Miejskiej) stawili się na 
sesji zwołanej przez wiceprzewodni-
czącą. Sesję zorganizowano z zacho-
waniem wszelkich zasad bezpieczeń-

stwa (wymagana odległość, maski, 
środki dezynfekcyjne, pomiar tem-
peratury). Także mieszkańcy w bez-
pieczny sposób mogli wziąć udział 
w obradach. Radni podjęli uchwały, 
w tym uchwałę odwołującą radnego 
Adama Salwowskiego z funkcji prze-
wodniczącego Rady Miejskiej (12 gło-
sów: 10 za odwołaniem, 2 nieważne, 
0 przeciwnych).

Decyzja wojewody
Prawomocność uchwał podjętych 
przez radnych na ostatniej sesji oceni 
wojewoda. Radni złożyli już stosowne 
wyjaśnienia, przedstawili fakty i po-
wołali się na zapisy prawa oraz wyroki 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Teraz wszyscy czekają na decyzję – 
jeśli wojewoda uzna przyjęte uchwa-
ły potwierdzi tym samym, że Adam 
Salwowski nie jest przewodniczącym, 
a radni będą mogli wrócić do pracy na 
rzecz mieszkańców. Jeśli wojewoda 
uzna podjęte na sesji uchwały za nie-

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
FOT.: ARTUR OSIAK

Adam Salwowski od tygodni blokował pracę Rady Miejskiej. W tej sprawie toczy się postępowanie 
w prokuraturze. Jednak już dziś wszyscy – i urząd, i mieszkańcy – ponosimy konsekwencje paraliżu pracy 
radnych. To unieważnione przetargi, zawieszone inwestycje i komplikacje w sprawnym zarządzaniu gminą.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
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ważne, gmina będzie ścigała się z czasem. Każda ze 
strategicznych decyzji wymaga zmian w budżecie. 
Te mogą być przeprowadzone na sesji Rady Miej-
skiej przez podjęcie stosownych uchwał. Na wiele 
decyzji nie możemy czekać do 30 czerwca br., a do-
piero na ten dzień Adam Salwowski zwołał sesję 
Rady Miejskiej.

Dramatyczne konsekwencje
Jakie poniesiemy konsekwencje działania Adama 
Salwowskiego? Będziemy musieli zapomnieć o inwe-
stycjach i przetargach na budowę szkoły w Sadowej, 
czy przebudowę ulicy Fabrycznej wraz z instalacją 
odwodnienia centrum Łomianek oraz rewitalizację 
kompleksu połączonych ze sobą jeziorek.

Nie podpiszemy także umowy na odbiór śmieci, bo 
tydzień przed zaplanowaną przez Adama Salwow-
skiego sesją (30 czerwca!) trzeba będzie unieważ-
nić przetarg na odbiór odpadów, a przeprowadze-
nie kolejnego oznacza dodatkowy czas i koszty (co 
wtedy mieszkańcy zrobią z odpadami?). Ponad-
to kilkadziesiąt maluchów zostanie bez miejsca 
w przedszkolach. Co wtedy? Kosztowna opiekun-
ka lub rodzic rezygnujący z pracy, a w przypadku 
szczęściarzy – zaangażowanie babci?

To tylko kilka dramatycznych przykładów skutków 
uchylania się od pracy byłego przewodniczącego. 
Czy tego chcą mieszkańcy – z pewnością nie!

Radni, burmistrz i mieszkańcy wciąż mają nadzieję 
na powrót do normalności. Nadzieję dają jedno-
znaczne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjne-
go, rozsądek wojewody i postępy w postępowaniu 
prokuratorskim prowadzonym przeciwko Adamowi 
Salwowskiemu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach sabotu-
je pracę Rady i do tej pory nie poniósł żadnych kon-
sekwencji swoich decyzji. Z powodu zaniechania lub 
chęci uzyskania kawałka tortu łomiankowskiego – na, 

powiedzmy, własnych warunkach i wykorzystując sytuację 
epidemii – rozpoczął akcję całkowitej blokady pracy Rady. 
Nie zwoływał sesji, a przez to ograniczył najważniejszą funk-
cję Rady, czyli podejmowanie uchwał. 

Dla wielu organizacji pozarządowych, tak jak i dla Stowarzy-
szenia Młode Łomianki, jest to decyzja niezrozumiała i au-
todestrukcyjna. Pan Adam Salwowski cieszy się dużym za-
ufaniem wśród mieszkańców Dziekanowa Nowego. Jednak 
w mojej opinii nadużył ich zaufania, ponieważ zmarnował 
czas niezbędny dla realizacji niezwykle ważnych inwestycji na 
terenie gminy. 

Mieszkańcy Dziekanowa Polskiego, z którego pochodzę, do-
stają także mylne komunikaty ze strony komitetu radnego 
Salwowskiego. Spowodowane jest to rozbiciem komitetu 
Wolne Łomianki (patrz Klub Radnych Niezależnych) na dwa 
główne obozy: „za Salwowskim” i „przeciw Salwowskiemu”. 
To niebezpieczna sytuacja dla władz gminy i dlatego wzywa-
my przewodniczącego do natychmiastowego zaniechania – 
najprawdopodobniej słabo przemyślanych – decyzji i działań.

TEKST:  PATRYK ZAJĄCZKOWSKI
CZŁONEK RADY MŁODZIEŻOWEJ

BLOKADA PRACY 
RADY MIEJSKIEJ
W ostatnim czasie w naszej gminie mamy sytuację bez 
precedensu w skali ogólnopolskiej. 
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OPRACOWANIE: JOLANTA PAJĄK

Polecamy bezpłatne zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne i sesje rehabilitacyjne w ramach projektów 
NGO dofinansowanych przez gminę Łomianki.

AKTYWNOŚĆ DLA KAŻDEGO

W budżecie gminy Ło-
mianki na 2020 r. prze-
znaczono 1 470 000 zł 
na dotacje dla NGO 

(organizacji pozarządowych) reali-
zujących zlecone zadania publiczne. 
Poprosiliśmy współpracujące z gminą 
Łomianki organizacje o relacje z trwa-
jących wydarzeń, zapowiedzi naboru 
uczestników oraz informacje o dosto-
sowaniu zajęć do zmieniających się 
reżimów sanitarnych.

Klub Sportowy Osa 
Łomiankowski klub Osa nie poddał się 
wirusowi. W momencie gdy obiekty 
sportowe zostały zamknięte, zajęcia 
przeniosły do World Wide Web. Na 
początku zarówno trenerzy, jak i pod-

opieczni musieli się zapoznać z nową 
internetową rzeczywistością. Zdarza-
ły się problemy techniczne przy reali-
zacji nagrań oraz publikacji 
materiałów szkoleniowych. 
Będziemy wspominać czę-
ste uśmiechy przy kręceniu 
filmików instruktażowych 
oraz miłe komentarze pod 
publikacjami na portalach 
społecznościowych.

Początek wiosny był trud-
ny, lecz powoli sytuacja się 
zmienia, co pozwala na rozpoczęcie 
treningów poza ścianami własnego 
mieszkania. Od początku maja Osa 
Łomianki realizuje zajęcia sportowe 
w grupach do sześciu osób na boiskach 

przyszkolnych. Zgodnie z wytycznymi 
Ministra Sportu od 18 maja organi-
zujemy zajęcia w większych grupach, 

również w hali. Dlatego za-
chęcamy do wyjścia z domu 
i dołączenia do naszych grup 
treningowych. Nabór na za-
jęcia siatkarskie trwa cały 
rok. Prowadzimy treningi dla 
dzieci i młodzieży od 4 klasy 
szkoły podstawowej. Cze-
kamy również na dorosłych 
amatorów siatkówki.

Klub oferuje także ogólnorozwojowe 
zajęcia sportowe dla dzieci w wieku od 
trzeciego roku życia. Jeżeli podczas 
kwarantanny zauważyliście u swoich 
pociech nieograniczone zasoby ener-

Klub Sportowy Osa 
zaprasza dzieci, 

młodzież i dorosłych 
na treningi siatkarskie.
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gii, chętnie przechwycimy tę energię 
i ukierunkujemy na sport. Zachęcamy 
do zapoznania się z naszymi filmikami 
na Facebooku, gdzie możecie zoba-
czyć, jak bogaty w pomysły jest świat 
sportu. Spodobało się? Zapraszamy 
na zajęcia do ICDS Łomianki.

Więcej informacji: www.ksosa.pl, 
Facebook – Osa Łomianki, tel.: 783 
368 729.

Klub Sportowy Osa – Stowarzyszenie 
ACTION GROUP, wartość dofinanso-
wania przez gminę Łomianki: 30 000 zł.

Fundacja ART 
W ramach „Akademii Odkrywcy 
2020” rusza projekt dla dzieci ze szkół 
podstawowych w wieku 6–9 lat. Pre-
legentami będą znani i nagradzani po-
dróżnicy, autorzy książek i albumów. 
Zachęcamy rodziców i szkoły pod-
stawowe do udziału w spotkaniach 
i warsztatach. Nasze zajęcia są zgod-
ne z podstawą programową i mogą 
być ciekawą lekcją online dla waszych 
dzieci. Nagrania będą udostępniane 
na stronie fundacji www.fundacjaart.
org oraz na Facebooku przez co naj-

mniej tydzień od daty emisji. Szcze-
gółowe tematy i daty spotkań oraz 
warsztatów wraz materiałami promo-
cyjnymi prześlemy na adresy e-mailo-
we szkół, zainteresowanych rodziców 
oraz zamieścimy na stronie interneto-
wej fundacji. 

Zapraszamy w wirtualną podróż po 
Szwecji śladami Pippi Pończoszanki 
i Dzieci z Bullerbyn z Anną i Krzyszto-
fem Kobusami. Warsztaty plastyczne 
poprowadzi Aleksandra Bednarska- 
-Paparo. Czekają na was również kon-
kursy i niespodzianki.

Natomiast w ramach „Akademii Se-
niora 2020” fundacja przygotowała 
koncert online „Wspomnienia daw-
nych dni – Mieczysław Fogg, Zula Po-
gorzelska i inni” w wykonaniu zespołu 
Retro Orchestra oraz spacer nordic 
walking po Kampinosie. 

Więcej informacji: www.fundacjaart.
org.

Fundacja ART Aktywni Razem Twór-
czo, wartość dofinansowania przez 
gminę Łomianki: „Akademia Odkryw-

cy 2020” – 15 000 zł, „Akademia Se-
niora 2020” – 30 000 zł.

Fundacja Otwarte Ramiona
Celem projektu fundacji jest zapew-
nienie fachowej opieki nad dziećmi na 
sesjach z różnymi, indywidualnie do-
branymi metodami rehabilitacyjnymi. 
Sesje prowadzą certyfikowani tera-
peuci w siedzibie fundacji w Dzieka-
nowie Leśnym. Bezpłatne zajęcia ad-
resowane są do rodziców i ich dzieci 
z dysfunkcjami rozwojowymi i rucho-
wymi z gminy Łomianki i będą trwały 
do końca listopada 2020 r.

Zajęcia wczesnej interwencji najlepiej 
rozpocząć przed szóstym miesiącem 
życia dziecka (do maksymalnie trzech 
lat). Metody stosowane na zajęciach 
pomagają we wszechstronnym roz-
woju między innymi tym niemowlę-
tom, które mają kłopoty z napięciem 
mięśniowym, asymetrię ułożenia 
albo urodziły się przedwcześnie i by 
dogonić rówieśników, potrzebują od-
powiedniej stymulacji. Fizjoterapeu-
tyczne metody rehabilitacyjne, które 
będą stosowane na zajęciach przez 
certyfikowane fizjoterapeutki, uwa-
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ża się za wiodące wśród 
metod terapeutycznych. 
Wraz z dzieckiem w zaję-
ciach uczestniczą rodzi-
ce albo opiekunowie, aby 
odpowiednio przeszkoleni 
byli w stanie kontynuować 
ćwiczenia wykonywane 
w czasie rehabilitacji w wa-
runkach domowych. 

Otwarte Ramiona Funda-
cja Splotu Ramiennego od 
20 lat pomaga w finanso-
waniu zabiegów operacyjnych oraz 
późniejszej rehabilitacji. Podopiecz-
nymi fundacji są zarówno dzieci, jak 
i dorośli, których problemy nie ograni-
czają się do ręki i splotu ramiennego. 
Spektrum problemów jest bardzo sze-
rokie – wady wrodzone, rozległe ura-
zy oraz choroby genetyczne. Punk-
tem wspólnym jest realna nadzieja 
pacjentów na powrót do normalności 
oraz niewystarczająca ilość środków 
finansowych w ich kieszeniach. Or-
ganizujemy również dwa razy do roku 
konsultacje medyczne ze specjalista-
mi, którzy na co dzień zajmują się pro-
blematyką rekonstrukcji nerwów oraz 

chirurgią rekonstrukcyjną 
ręki. Od 2011 roku prowa-
dzimy w siedzibie fundacji 
punkt rehabilitacji i fizjote-
rapii dla dzieci z gminy.

Więcej informacji: www.
otwarteramiona.pl, zapisy 
(liczba miejsc ograniczona): 
22 751 24 16, 506 580 
295.

Otwarte Ramiona Funda-
cja Splotu Ramiennego, 

wartość dofinansowania przez gminę 
Łomianki: 17 210 zł.

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Koronawirus wiele planów pokrzy-
żował, ale nie przerwał działalno-
ści Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Łomiankach. Wznowiliśmy spotka-
nia koła malarskiego. Odbywają się 
regularnie co tydzień w poniedziałek 
o godz. 10. Wyglądają trochę inaczej 
niż zwykle – trzeba się zalogować na 
platformie Zoom, a instruktorów oraz 
koleżanki i kolegów widzi się na ekra-
nie monitora, ale rozmawiać o pra-
cach malarskich można jak dawniej. 

Państwo Kuźniccy – nasi instruktorzy 
– zachęcają do zainteresowania się 
nowymi technikami artystycznymi, 
a także dzielą się wiedzą o ulubionych 
malarzach i ich dziełach. Jest trochę 
więcej teorii niż praktyki, ale przecież 
nikomu to nie zaszkodzi. Frekwencja 
na zajęciach dopisuje.

Ruszyła też nowa strona internetowa 
UTW i zachęcamy gorąco do zaglą-
dania na nią (utwlomianki.pl). Mamy 
nadzieję, że jest atrakcyjniejsza i bar-
dziej przejrzysta od poprzedniej. Za-
mieszczamy na niej informacje o pla-
nowanych wydarzeniach, zajęciach 
i wszelkie aktualności związane z dzia-
łalnością UTW. Na stronie zamieścili-
śmy na przykład link do relacji z pełnej 
przygód podróży z Ameryki Połu-
dniowej do Polski naszej koleżanki, 
podróżniczki Elżbiety Wichrowskiej-
-Janikowskiej. Ela musiała przerwać 
wyprawę z powodu koronawirusa. 
Teraz zamierza nagrać wykład na te-
mat krajów, które odwiedziła podczas 
ostatniego wyjazdu. Zaglądajcie też 
na nasz profil na Facebooku, który jest 
na bieżąco aktualizowany. 

W czasie zagrożenia 
epidemiologicznego 
zajęcia odbywają się 

zgodnie z zaleceniami 
Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów 
zapewniającymi 
bezpieczeństwo 

zarówno pacjentowi, jak 
i fizjoterapeucie.
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Koleżanki, którym szczególnie brakuje 
aktywności fizycznej, mogą co tydzień 
brać udział w zajęciach nordic walking 
z instruktorką Weroniką Doliwą. Te za-
jęcia na szczęście nie są wir-
tualne i odbywają się w parku 
Młocińskim, oczywiście z za-
chowaniem wszelkich zasad 
dystansu społecznego.

Mimo trudnej sytuacji i wielu 
ograniczeń staramy się dzia-
łać, inspirować i wzajemnie 
wspierać. I mamy nadzieję, 
że to wszystko szybko się 
skończy, bo przecież nic nie 
zastąpi bezpośredniego kon-
taktu z drugim człowiekiem. 

Więcej informacji: utwlomianki.pl.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ło-
miankach, wartość dofinansowania 
przez gminę Łomianki: „Ruch zamiast 
lekarstwa” – 15 160 zł, „Ciekawie 
i aktywnie” – 17 800 zł.

Akademia Sportowa Fit Camp
Klub od września 2019 roku prowadzi 
treningi piłki ręcznej dla dzieci w róż-

nych kategoriach wiekowych. Trenu-
ją u nas dzieci już od siódmego roku 
życia. Aktualnie realizujemy projekt 
„Szkolenie i współzawodnictwo spor-

towe w piłce ręcznej dzieci 
na terenie gminy Łomian-
ki”. Projekt, dofinansowany 
przez gminę, określony jest 
konkretnym terminem, jed-
nak nabór na zajęcia trwa 
przez cały rok kalendarzowy.

Prowadzimy ciekawe zajęcia, 
grupy szkoleniowe syste-
matycznie się powiększają, 
a zawodnicy mają możliwość 
wzięcia udziału w rozgryw-
kach Mazowieckiej Ligi Pił-

ki Ręcznej dla dzieci. To okazja, by 
sprawdzić siły w meczu ligowym, 
rywalizując z rówieśnikami z innej 
drużyny, rozwijając umiejętności 
współzawodnictwa, przewidywania, 
wyobraźni, współpracy w zespole 
oraz kształtując przy tym charakter 
i wolę walki.

Dysponujemy specjalistycznym sprzę-
tem do gry, m.in. kolorowymi piłkami 
o różnej strukturze dostosowanymi 

do wieku i umiejętności dzieci. Nasza 
kadra trenerów to wykwalifikowany 
i doświadczony zespół, w skład które-
go wchodzą byli reprezentanci Polski 
oraz zawodnicy z pierwszoligowych 
drużyn piłki ręcznej. Aktualnie prowa-
dzimy trzy grupy: grupa 1 (dziewczynki 
z rocznika 2008 i młodsze); grupa 2 
(chłopcy z rocznika 2008 i młodsi); 
grupa 3 (dziewczynki z rocznika 2005 
i młodsze).

Trenujemy dwa lub trzy razy w ty-
godniu w zależności od miesiąca na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 2 
w Dąbrowie Leśnej (ul. Partyzantów 
31). Czasami treningi odbywają się 
w obiektach stołecznej Akademii Wy-
chowania Fizycznego (AWF, ul. Ma-
rymoncka 34) na hali głównej lub na 
boisku do piłki ręcznej plażowej.

Więcej informacji: www.fitcamp.pl, 
tel.: 796 801 880, e-mail: biuro@fit-
camp.pl. 

Klub Akademia Sportowa Fit Camp, 
wartość dofinansowania przez gminę 
Łomianki: 20 000 zł.

Nowa strona 
internetowa 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku: 
utwlomianki.pl.
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INWESTYCJE I REMONTY

TEKST: PAWEŁ BOHDZIEWICZ

Przeprowadzone i trwające prace remontowe: 
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Czyszczenie odwodnienia: I etap zakończony m.in. 
przy ul. Krzywej, Akacjowej, Wiosennej, Staszica, Za-
chodniej, Dolnej, Jedności Robotniczej, Armii Poznań, 

Konarskiego, Kamienistej, al. Chopina.
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Konserwacja oznakowania przeprowadzona na wnio-
sek mieszkańców: ul. Kasprzaka róg Włościańskiej 

(ustawiono dwa nowe lustra drogowe poprawiające 
bezpieczeństwo w obrębie skrzyżowania).
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Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych prze-
prowadzone w maju: ul. Szkolna, Okrężna, Osiedlowa, 
Bołtucia, Kiepury, Jeziorna, Baczyńskiego, Szpitalna, 
Sierakowska (od Warszawskiej do DK7), Warszawska 
153, Staszica, Warszawska róg Mokrej, Jedności Ro-

botniczej (głównie przy studzienkach), Paderewskiego 
róg Wspólnej, Podbipięty, Skrzetuskiego, Szyma-

nowskiego, Strzelecka, Lutza, przy pętli w Dąbrowie 
(Zachodnia róg Sierakowskiej). 
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Równanie dróg gruntowych z doziarnianiem i za-
gęszczeniem na działkach drogowych należących do 

gminy: ul. Lotników Alianckich w Dziekanowie Leśnym 
(pozostałe ulice zostaną odtworzone po robotach 
wodno-kanalizacyjnych), Poziomkowa, Rolnicza 

(sięgacze), oraz ulice w Dziekanowie Bajkowym (bez 
Sienkiewicza, Baśniowej i Kopciuszka ze względu na 
budowę infrastruktury podziemnej), Truskawkowa, 
Porzeczkowa, Cyprysowa, Jałowcowa, Gwiaździsta, 
Wiśniowa, Ogrodowa, Kościelna Droga, Cebertowi-

cza, Brzóski, Koncertowa, al. Chopina.

Remonty nawierzchni ulic, równanie dróg gruntowych czy rozbudowa parku linowego to tylko przykłady 
inwestycji realizowanych aktualnie w naszej gminie. Prace, pomimo wyjątkowej sytuacji, prowadzone są 
zgodnie z planem i harmonogramem. 
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Odnowienie miejsc postojowych dla niepełnospraw-
nych m.in. przy ul. Baczyńskiego. 
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Przejścia dla pieszych: al. Chopina i ul. Włościańska. 
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Odtworzenie oznakowania poziomego: ul. Warszaw-
ska na odcinku Wiślana – DK 7 oraz na rondzie War-

szawska/Brukowa, ul. Brukowa, ul. Akacjowa. 
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Rozbudowa i przebudowa kolizji teletechnicznych:    
ul. Długa (odcinek Wiślana – Wąska). 

Kończą się prace polegające na przebudowie kolizji 
branży teletechnicznej z zaprojektowanym układem 
drogowym w ciągu ul. Długiej na odcinku 590 m od 
ulicy Wiślanej. W czerwcu rozpocznie się rozbiórka 

istniejącej nawierzchni oraz budowa systemów odwod-
nienia pasa drogowego. W związku z powyższym mogą 
się pojawić większe utrudnienia w ruchu na tym odcinku 
drogi. Prace potrwają do 30.11.2020 r.

Zakończył się proces budowy wagi na terenie GP-
SZOK. Konieczność jej budowy wynikała z zaleceń 
pokontrolnych otrzymanych przez gminę w 2017 r. 
po przeprowadzonej przez WIOŚ kontroli w okresie 
18.07–31.08.2017. Waga będzie służyła do ważenia 
odpadów odbieranych z terenu GPSZOK.
Zakończono rozbudowę parku linowego w Łomiankach.
Wyłoniony został wykonawca dokumentacji projekto-
wej zagospodarowania terenu przyległego do Jeziora 
Fabrycznego, tym samym rozpoczęto proces porząd-
kowania terenu wzdłuż Strugi Dziekanowskiej.
Zakończono proces przygotowywania dokumentacji 
projektowej na przebudowę boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.
Zakończono proces przygotowania projektu boiska 
wielofunkcyjnego w Kiełpinie.
Zakończono doposażenie wentylacji w systemy chłod-
nicze Przedszkola Samorządowego przy ul. Akinsa 8 
w Łomiankach.

Doposażono budynek świetlicy miejskiej przy ul. Par-
kowej w urządzenia chłodniczo-grzewcze.
Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie 
wykonawcy budowy bezpiecznych przejść dla pie-
szych w gminie Łomianki.
Zakończono aktualizację dokumentacji technicznej    
ul. Ogrodowej w Łomiankach na odcinku od ul. War-
szawskiej do ul. Rolniczej.
Wykonano dokumentację doposażenia istniejącego 
placu zabaw przy ul. Waligóry w Dziekanowie Bajko-
wym. Twa odbiór dokumentacji.
Trwa wykonywanie dokumentacji projektowej ul. Pa-
derewskiego na dwóch odcinkach: od ul. Rolniczej 
do ul. Wspólnej oraz od al. Chopina do ul. Kościelna     
Droga.
Wykonano dokumentację projektową placu zabaw 
przy ul. Akacjowej wraz z oświetleniem. Trwa uzyski-
wanie pozwolenia na budowę.

Zrealizowane i trwające prace inwestycyjne:

!
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK

Istniejący park linowy doposażono z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy, dla których 
dotychczasowe trasy wspinaczkowe parku były niedostępne. 

MODERNIZACJA PARKU 
LINOWEGO

Pod koniec maja w parku li-
nowym przy ul. Łyżwiarskiej 
zakończyliśmy prace mon-
tażowe, których celem było 

zainstalowanie nowych zabawek dla 
najmłodszych dzieci. 

Koło młyńskie i piaskownica
Część doposażenia sfinansowaliśmy 
ze środków własnych – dostawę 
i montaż czterech ław i stołów dę-
bowych oraz zadaszonej piaskowni-
cy. Pozostałe doposażenie zawarto 
w projekcie współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej. Projekt 
„Doposażenie parku linowego przy 
ul. Łyżwiarskiej w gminie Łomianki” 
dofinansowany za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Między 
Wisłą a Kampinosem” zakładał mon-
taż nowych atrakcji dla dzieci. W ra-
mach rozbudowy parku (rozszerzenia 
jego funkcjonalności) doposażono go 
w modułowy park linowy z przeszko-
dami zawieszonymi na wysokości do 
50 cm nad ziemią oraz koło młyńskie 
(tzw. chomik) napędzane siłą grawi-
tacji. W tym samym czasie z nowych 
atrakcji będzie mogło korzystać na-
wet 40 osób.

Ogólnodostępny i bezpłatny
Przedsięwzięcie, jako jedno z głów-
nych, wpisało się w program wspar-
cia modernizacji ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury rekre-
acyjnej. Celem projektu była popra-
wa dostępności parku linowego dla 
wszystkich potencjalnych użytkow-
ników, stworzenie atrakcyjniejszej 
strefy rekreacji, a przez to poprawa 
jakości życia mieszkańców. Doposa-
żony park linowy przyczyni się także 
do wszechstronnego psychofizycz-

nego rozwoju najmłodszych dzieci, 
wzmocni poczucie bezpieczeństwa 
użytkowników parku, wpłynie na lep-
szą integrację mieszkańców oraz po-
prawi stan infrastruktury publicznej. 
Zmodernizowany park linowy będzie 
miejscem ogólnodostępnym, nieko-
mercyjnym, udostępnianym wszyst-
kim zainteresowanym bezpłatnie.

Otwarcie parku linowego planowane 
jest na 1 lipca br.



AKTUALNOŚCI    |

21BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 6    |    CZERWIEC 2020

TEKST: PAWEŁ BOHDZIEWICZ
FOT.: AGATA ZAKRZEWSKA

Urząd gminy Łomianki na bieżąco monitoruje sytuację związaną z remontami i przebudową wałów 
przeciwpowodziowych. Prowadzimy dialog z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie 
i mamy nadzieję na wypracowanie w tym roku wspólnego planu działania w tym zakresie. 

WAŁY
PRZECIWPOWODZIOWE

Przebudowa wałów przeciwpo-
wodziowych na terenie gminy 
to koszt szacunkowy około 
100 mln zł, bez odszkodowań 

za grunty będące własnością prywat-
ną. Z budżetu gminy Łomianki w po-
przednich kadencjach zostało łącznie 
przekazane na dotacje celowe około 
462 tys. zł na dokumentację, która nie 
została zrealizowana (w obecnym sta-
nie prawnym i technicznym brak jest 
możliwości wykorzystania tych do-
kumentów). Dlatego teraz tak ważne 
staje się dla urzędu ustalenie wspól-
nego planu działania z odpowiednimi 
organami oraz aplikowanie o środki 
zewnętrzne na prace remontowe 
i przebudowę wałów. 

Prace modernizacyjne
Urząd na bieżąco prowadzi korespon-
dencję z jednostkami odpowiedzial-
nymi za gospodarkę wodną. Oto frag-
ment jednego z pism, które w ciągu 
2019 i 2020 roku wysłałem w spra-
wie: „(…)podjęcia działań dotyczących 
modernizacji odcinka wałów prze-
ciwpowodziowych znajdujących się 
w granicach gminy Łomianki. Pragnę 
kolejny raz zadeklarować, że jesteśmy 
zainteresowani współpracą w reali-
zacji zamierzeń inwestycyjnych doty-
czących poprawy bezpieczeństwa. (…) 
proszę o przedstawienie stosownego 
projektu porozumienia pomiędzy na-
szymi jednostkami w zakresie udzie-
lenia przez Gminę dotacji celowej na 
konkretne zamierzenia modernizacyj-
ne”. 

W trakcie wymiany korespondencji 
uzyskałem m.in. następującą informa-
cję: „(…) w oparciu o zapisy protoko-
łu z przeglądu urządzenia wodnego 

(lewostronnego wału przeciwpowo-
dziowego na odcinku Buraków–Sady) 
z dnia 7 maja 2019 r. na chwilę obec-
ną nie ma potrzeby przeprowadzania 
pilnych napraw korpusu konstrukcji. 
Stan techniczny obwałowania uznano 
za zadowalający”. Ponadto poinformo-
wano mnie, że w 2019 r. przeprowa-
dzono koszenie skarp i korony wałów 
oraz pasa wzdłuż jego podstawy od 
strony wody. W 2020 r. planowa-
ne jest przeprowadzenie podobnych 
prac.

Pozyskiwanie środków finansowych
W mojej ocenie, po przeanalizowaniu 
stanu faktycznego i prawnego oraz 
możliwości finansowych, aby pozy-
skać środki na modernizację wałów 
musimy aplikować o fundusze ze-
wnętrzne. Mamy dwie możliwości: 
pozyskanie środków krajowych lub 
pochodzących z Funduszu Spójności 
UE. Wiadomo, że środków krajowych 

jest zbyt mało, a potrzeby w całym 
kraju są wielkie. 

Działania z zakresu modernizacji wa-
łów będą zawierały się w projektach 
dotyczących przystosowania syste-
mu społecznego do zmian klimatu 
i środowiska naturalnego. Dotyczy 
to m.in. dostosowania infrastruktury 
miejskiej do ekstremalnych stanów 
pogodowych, zagospodarowania wód 
opadowych, wspierania małej retencji, 
przeciwdziałania suszy oraz ochrony 
i zapobiegania klęskom żywiołowym.

Budżet na realizację takich progra-
mów wsparcia w perspektywie finan-
sowej 2021–2027 ma wynieść 14 mld 
euro. To poziom zbliżony do środków 
rozdysponowanych w Polsce w latach 
2014–2020. Na nową pulę środków 
przyznawanych z funduszu polityki 
spójności UE trzeba będzie poczekać 
najprawdopodobniej do 2022 r. 
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TEKST: MARCIN WĘGIEŁEK
FOT.: MARTA NOWICKA

Coraz częściej jeździmy w mieście na rowerach, jednak nie zawsze pamiętamy o obowiązujących nas 
wtedy przepisach. Przypominamy najważniejsze z nich.

ROWERZYSTA
W MIEŚCIE

Zwolenników jazdy na rowerze 
wciąż przybywa, zwłaszcza 
w czasie pandemii. W ten 
sposób ograniczamy kontakt 

z innymi osobami oraz możemy za-
chować fizyczną sprawność, a także 
uniknąć porannych korków. Jednak 
musimy pamiętać, że rower to pojazd, 
więc rowerzyści także zobowiązani są 
do przestrzegania przepisów. Wszyst-
ko w myśl zasady, że już po wyjściu 
z domu, wchodząc na chodnik, stajemy 
się „uczestnikiem ruchu drogowego”. 
Poprosiliśmy Straż Miejską w Łomian-
kach, by odpowiedziała na najczęstsze 
pytania związane z przepisami, odpo-
wiedzialnością i zachowaniem rowe-
rzystów w przestrzeni publicznej.

Czy mogę korzystać z jezdni, jeżeli 
jest wyznaczona droga dla rowerów? 
Kto komu ustępuje miejsca na drodze 
dla rowerów i pieszych?
Kierujący rowerem jest obowiąza-
ny korzystać z drogi dla rowerów lub 
pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one 
wyznaczone dla kierunku, w którym 
się porusza lub zamierza skręcić.

Rowerzysta, korzystając z drogi dla ro-
werów i pieszych, jest także obowią-
zany zachować szczególną ostrożność 
i ustępować miejsca pieszym.

Czy rowerem mogę przewozić dziec-
ko?
Dziecko w wieku do 7 lat może być 
przewożone rowerem pod warunkiem 
umieszczenia dodatkowego siodełka 
zapewniającego bezpieczną jazdę.

Czy mogę jeździć na rowerze „bez 
trzymanki”?
Kierującemu rowerem zabrania się:

• jazdy po jezdni obok innego uczest-
nika ruchu,

• jazdy bez trzymania co najmniej jed-
nej ręki na kierownicy oraz nóg na pe-
dałach lub podnóżkach,

• czepiania się pojazdów.

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po 
jezdni obok innego roweru lub moto-
roweru, jeżeli rowerzysta nie utrudnia 

poruszania się innym uczestnikom 
ruchu albo w inny sposób nie zagraża 
bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Czy rowerem mogę jeździć po chod-
niku lub przejściu dla pieszych?
Korzystanie z chodnika lub drogi dla 
pieszych przez rowerzystę jest do-
zwolone wyjątkowo, gdy:

• opiekuje się dzieckiem (w wieku do 
lat 10) jadącym rowerem;

• szerokość chodnika wzdłuż drogi, 
po której ruch pojazdów jest dozwolo-
ny z prędkością większą niż 50 km/h, 
wynosi co najmniej 2 m i brakuje wy-
dzielonej drogi dla rowerów oraz pasa 
ruchu dla rowerów;

• warunki pogodowe zagrażają bez-
pieczeństwu rowerzysty na jezdni 
(śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gę-
sta mgła).

Kierujący rowerem, korzystając 
z chodnika lub drogi dla pieszych, jest 
obowiązany jechać powoli, zachować 
szczególną ostrożność i ustępować 
miejsca pieszym. 

Kategorycznie zabroniona jest jazda 
rowerem po przejściu dla pieszych. 
Przed przejściem dla pieszych rowe-
rzysta obowiązany jest zejść z roweru.

Co grozi za niestosowanie się do 
przepisów?
Strażnik miejski lub policjant może 
zatrzymać rowerzystę i nałożyć grzy-
wnę, mandat karny lub skierować do 
sądu wniosek o ukaranie sprawcy 
wykroczenia, który nie stosuje się do 
zasad określonych w prawie o ruchu 
drogowym.
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OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Ogłoszono kolejny etap odmrażania gospodarki, jednak wciąż daleko nam do normalności sprzed 
wybuchu epidemii koronawirusa.

NOWA
NORMALNOŚĆ

W czwartym etapie zno-
szenia obostrzeń zwią-
zanych z COVID-19 
pod pewnymi warun-

kami nie musimy zasłaniać już nosa 
i ust w przestrzeni otwartej. Wracają 
kina, teatry, siłownie i baseny. Jed-
nak zasady, na których będą działać, 
znacznie różnią się od tych, do któ-
rych byliśmy przyzwyczajeni.

Maseczki ochronne
Od 30 maja noszenie maseczek nie 
będzie obowiązkowe w przestrzeni 
otwartej pod warunkiem, że może-
my zachować 2 m odstępu od innych. 
Maseczki nadal jednak obowiązują 
w przestrzeniach zamkniętych: auto-
busach i tramwajach, sklepach, kinach 

i teatrach, salonach masażu i tatuażu, 
kościołach, urzędach. Ust i nosa nie 
trzeba zasłaniać w pracy, jeżeli pra-
codawca zapewni odpowiednie od-
ległości między stanowiskami i spełni 
wymogi sanitarne. Maseczki możemy 
także zdjąć w restauracji i barze, ale 
dopiero po zajęciu miejsca przy sto-
liku.

Zgromadzenia i limity osób
Od 30 maja zniesiono limity osób 
w sklepach, restauracjach i kościo-
łach. Możliwa jest także organizacja 
koncertów plenerowych i zgromadzeń 
do 150 osób z zachowaniem dystan-
su społecznego. Ruszają także kina, 
teatry, opery (liczebność na widowni 
ograniczona do 50 proc. i obowiązko-

we maseczki). Restauracje i bary hote-
lowe mogą serwować gościom posiłki 
na sali. 

Od 6 czerwca na określonych warun-
kach sanitarnych mogą być otwarte 
siłownie, kluby fitness, baseny, sale 
zabaw i parki rozrywki. Działać mogą 
także sauny, salony masażu i tatuażu, 
możliwa będzie organizacja targów, 
wystaw i kongresów oraz przyjęć we-
selnych do 150 gości. Nadal zamknię-
te pozostaną jednak dyskoteki i kluby. 

Więcej informacji: www.gov.pl; infor-
macje dotyczące COVID-19: Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ożaro-
wie Mazowieckim 602 472 821, NFZ 
800 190 590.

ZAPRASZAMY KANDYDATÓW 
DO KLASY 1 PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Szkoła zapewnia: 

• naukę języka angielskiego w wy-
miarze rozszerzonym, 
• naukę dodatkowego języka – nie-
mieckiego lub rosyjskiego, 
• naukę informatyki w nowoczesnej 
pracowni komputerowej, 
• wybór rozszerzenia z przedmiotów: 
biologia z chemią lub historia z wie-
dzą o społeczeństwie, 
• możliwość udziału w zajęciach po-
zalekcyjnych (koła przedmiotowe, 
koło filmowe) 
• różnorodne zajęcia sportowe, 
• infrastrukturę dostosowaną dla 
osób niepełnosprawnych.

Wniosek o przyjęcie do LO oraz 
wszystkie przydatne informacje 
znajdują się na stronie internetowej 
szkoły: www.lolomianki.edu.pl 
Wypełniony i podpisany wniosek 
kandydata należy złożyć osobiście 
w sekretariacie bądź przesłać zeska-
nowany na adres: lolomianki@wp.pl.

Informujemy, że od dziś 
(1.06.2020 r.) nocna i świąteczna 
opieka zdrowotna na terenie gmi-
ny Łomianki będzie realizowana  
w nowej lokalizacji:

NZOZ ŁOMIANKI

UL. WARSZAWSKA 31

05-092 ŁOMIANKI

tel. 695 805 523

adres e-mail:
nisozdziekanow@gmail.com

NOCNA POMOC
LEKARSKA WRACA
DO ŁOMIANEK!
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RZP.271.03.2020
Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego 
na terenie gminy Łomianki w okresie od podpisania 
umowy do 31.12.2020 r. – zawarto umowę z wyko-
nawcą: Krzysztofem Duckim, ul. Lawendowa 1, 05-152 
Kazuń Nowy.

RZP.271.04.2020
Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnia-
niem – zawarto umowę z wykonawcą: TOMBUD Firma 
Handlowo-Usługowa Tomasz Anuszkiewicz, ul. Krótka 4, 
05-135 Wieliszew.

RZP.271.05.2020
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bi-
tumicznych – zawarto umowę z wykonawcą: Roboty 
Drogowe Łukasz Wycech, ul. Niemcewicza 22, 05-075 
Warszawa Wesoła.

RZP.271.06.2020
Przebudowa ul. Parkowej na odcinku między ul. Przy-
łuskiego a ul. 11 Listopada – zad. 2018/22 – postę-
powanie unieważniono; cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza prze-
znaczyć na sfinansowanie zamówienia.

RZP.271.07.2020
Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS – zadanie 
2019/09 – postępowanie unieważniono; cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawia-
jący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
nia.

RZP.271.11.2020
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
mieszkańców oraz obsługa gminnego punktu odbierania 
odpadów w okresie od 1.07.2020 r. do 31.12.2020 r. – 
wpłynęła jedna oferta.

RZP.271.12.2020
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wej na rozbudowę ul. Armii Poznań w gminie Łomian-
ki” w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. 
Armii Poznań” – zad. 2015/10 – postępowanie unie-
ważniono; cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfi-
nansowanie zamówienia.

RZP.271.13.2020
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Część I przedmiotu zamówienia – „Utrzymanie traw-
ników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych 

i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci na-
rodowej na terenie gminy Łomianki w 2020 r.” – wpły-
nęło pięć ofert, w trakcie procedury wyłonienia wyko-
nawcy.

Część II przedmiotu zamówienia – „Utrzymanie rabat, 
kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylina-
mi przy ul. Warszawskiej, ul. Chopina, przy budynkach 
Urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzy-
manie rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz 
utrzymanie donic kwietnikowych zawieszanych na słu-
pach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki 
w 2020 r.” – wpłynęły cztery oferty, w trakcie procedu-
ry zawierania umowy.

Część III przedmiotu zamówienia – „Wycinka, pielę-
gnacja, konserwacja i korekta drzew i krzewów z wy-
łączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych 
gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew i krzewów 
na terenie gminy Łomianki” – wpłynęły cztery oferty, 
w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy.

Część IV przedmiotu zamówienia –„Pielęgnacja, kon-
serwacja i bieżące utrzymanie zieleni na terenie parku 
Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach” – 
w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy.

Część V przedmiotu zamówienia – „Wykonanie i pie-
lęgnacja łąk kwietnych na terenie gminy Łomianki” – 
wpłynęły dwie oferty, trwa ich weryfikacja.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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TEKST: URSZULA POLAŃSKA

Pierwsza edycja konkursu „Rozpisane Łomianki. Zasłyszane przy stole” rozstrzygnięta! Publikujemy 
nazwiska laureatów.

HISTORIE RODZINNE

Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 2 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewiń-
skiej w Łomiankach. Patronem honorowym wy-
darzenia była burmistrz Łomianek Małgorzata 

Żebrowska-Piotrak. Nagrodzonych zostało dziesięć prac 
napisanych przez uczniów oraz ich bliskich.

Rodzina siłą! 
Celem konkursu była popularyzacja wartości rodzinnych, 
takich jak miłość, szacunek, zaufanie, akceptacja, empatia, 
czułość, tradycje rodzinne. Chcieliśmy zwrócić szczególną 
uwagę na konieczność wydłużenia czasu poświęcanego 
rodzinie. Paradoksalnie trafiliśmy z konkursem na czas 
pandemii i związanej z nią kwarantanny. 

Uczestnicy konkursu pisali o tym, jaką rolę w ich życiu 
odgrywa rodzina. Opowiadane historie rodzinne były po-
ruszające i nieraz sięgały czasów II wojny światowej. Ten 
temat pojawiał się bardzo często. Autorzy opowiadań wie-
le razy podkreślali, że w rodzinie jest wielka siła – dzięki 
tradycjom, wspaniałym wartościom i miłości. 

Konkurs nabiera rozmachu
Była to pierwsza edycja konkursu, w przyszłym roku pla-
nowana jest kolejna. Jaki będzie temat? To na razie tajem-
nica. Szczegółowe informacje zostaną opublikowane po 
wakacjach. 

To bardzo ważne, aby młodzi ludzie pisali, bo pisząc, uwal-
niamy stres, rozładowujemy emocje i przy okazji rozwija-
my kreatywność. W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach 
nauczyciele kładą nacisk na to, aby rozwijać pisemne for-

my wypowiedzi nie tylko po to, by spełniać szkolne kryte-
ria, lecz także po to, by kształtować wyobraźnię młodego 
człowieka. Prowadzone są również zajęcia z innowacji pe-
dagogicznej z kreatywnego i twórczego pisania. Obecnie 
realizowany jest wewnątrzszkolny projekt „Mam bzika na 
punkcie pamiętnika”, w ramach którego uczniowie opo-
wiadają o emocjach, jakie towarzyszyły im podczas kwa-
rantanny związanej z pandemią koronawirusa. 

PIERWSZA KATEGORIA
I MIEJSCE Paulina Filar SP 2 Łomianki

DRUGA KATEGORIA
I MIEJSCE Natalia Zabłocka SP 2 Łomianki
II MIEJSCE Anna Studzińska SP 1 Łomianki

III MIEJSCE Olga Kwasiborska SP 2 Łomianki

TRZECIA KATEGORIA 
I MIEJSCE Julian Baryga SP w Dziekanowie Leśnym

WYRÓŻNIENIA
Oliwia Hurnik SP 2 Łomianki, Paulina Hurnik SP 2 
Łomianki, Daniel Wierzbicki SP 2 Łomianki, Dawid 
Wojciechowski  SP 2 Łomianki, Dominik Wojcie-

chowski SP 2 Łomianki.

Nagrodzone opowiadanie Natalii Zabłockiej i jej dziad-
ka Stanisława Zabłockiego: „Historia o starych foto-
grafiach i śnieżnobiałych włosach mojego pradziadka” 
zostanie opublikowane na stronie Urzędu Miejskiego                            
www.lomianki.pl.
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TEKST: JANUSZ ZAWADZKI

Wysoka frekwencja na zajęciach prowadzonych online 
w Centrum Kultury w Łomiankach prawdopodobnie 
utrzyma się do końca roku artystycznego.

ZAJĘCIA ONLINE 
NA DŁUŻEJ

W maju minął drugi miesiąc zajęć organi-
zowanych online przez Centrum Kultury 
w Łomiankach. Cieszymy się, że odbiorcy 
naszej oferty mają możliwość uczestnicze-

nia w ulubionych warsztatach i zajęciach pozwalających na 
kontynuację ich pasji i zainteresowań pod okiem ulubio-
nych instruktorów. 

Zaletą zajęć online jest możliwość 
uczestniczenia w nich ponad podzia-
łami i utrudnieniami wynikającymi 
z odległości i dostępności również dla 
osób z niepełnosprawnościami. Do-
strzegamy w tym możliwości, które 
mogą zostać przez nas wykorzystane 
długofalowo, aby zwiększyć zasięg 
wydarzeń plenerowych lub dostępność wydarzeń z ogra-
niczeniami dotyczącymi liczby uczestników. Sprawdzone 
przez nas narzędzia do transmisji i spotkań online okazały 
się strzałem w dziesiątkę, umożliwiając prowadzenie spo-
tkań o wysokiej jakości wizualnej i merytorycznej. Zagosz-
czą w Centrum Kultury na dłużej jako uzupełnienie oferty 
standardowej i stacjonarnej. 

Więcej informacji: www.kultura.lomianki.pl.

O zajęciach sportowych 
i kulturalnych 

dofinansowanych przez 
gminę Łomianki czytaj na 

str. 14.

TEKST: JANUSZ ZAWADZKI

Centrum Kultury w Łomiankach ogłasza konkurs 
ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, 
kulturalnych, edukacyjnych, ruchowych 
i ogólnorozwojowych w sezonie 2020/2021.

ZOSTAŃ 
ANIMATOREM 
KULTURY

Do konkursu mogą przystąpić osoby praw-
ne, organizacje pozarządowe oraz osoby 
fizyczne.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu 
proszeni są o przesłanie kompletu dokumentów: CV 
instruktora oraz wypełnionego i odręcznie podpi-
sanego formularza oferty (załącznik nr 1 do regula-
minu konkursu; dostępne na stronie internetowej). 
Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na 
adres: konkurs@kultura.lomianki.pl (w temacie wia-
domości prosimy wpisać „Konkurs na prowadzenie 
zajęć”) do 19 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerw-
ca 2020 r. Powiadomienie o wynikach postępo-
wania konkursowego zostanie przesłane w formie 
pisemnej informacji na wskazany w ofercie adres 
mailowy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi przez 
komisję osobami i podmiotami. Pozostałym osobom 
bardzo dziękujemy za zainteresowanie konkursem 
i zachęcamy do obserwowania naszej strony oraz 
fanpage’ów w mediach społecznościowych w celu 
uzyskania informacji o kolejnych postępowaniach 
konkursowych.

Więcej informacji: www.kultura.lomianki.pl.
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CZEKAJĄ NA DOM

ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. W tym numerze trzej bohaterowie – może któryś 
z nich zostanie twoim przyjacielem?

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

WEGA

Energiczna, wesoła, bardzo przyjaź-
nie nastawiona do ludzi. Raczej ład-
nie chodzi na smyczy, zwraca uwagę 
na człowieka, który towarzyszy jej na 
spacerach. Inne psy ją interesują, więc 
czasem musi je obszczekać. Lubi ak-
tywny tryb życia. Powinna trafić do 
spokojnego domu, gdzie mogą być 
starsze dzieci. 

W typie rasy: mieszaniec
Wiek: 3 lata
Płeć: suczka
Waga: 18 kg
Nr: 2307/19
Status: do adopcji
Przyjęta: 19.11.2019

Kontakt w sprawie adopcji: Kasia 608 
219 752, Kasia 661 250 921.

DYNIA 

To jeszcze psie dziecko – wesołe, roz-
brykane, skoczne, rozdające buziaki na 
prawo i lewo. Sunia potrzebuje opie-
kuna cierpliwego, aktywnego, goto-
wego na poświęcenie czasu tej małej 
kulce o niespożytej energii. 

W typie rasy: mieszaniec
Wiek: 9 miesięcy
Płeć: suczka
Waga: 9 kg
Nr: 0144/20
Status: do adopcji
Przyjęta: 18.01.2020

Kontakt w sprawie adopcji: Beata 606 
331 925, Rafał 534 494 919, Dorota 
501 240 883.

KROPEK 

Młody, radosny pies. Szybko uczy się 
chodzić na smyczy, a podczas space-
rów raczej nie zwraca uwagi na inne 
psy, bo nie widzi świata poza człowie-
kiem. Uwielbia przysmaki i jest przyja-
zny dla nowo poznanych ludzi, dlate-
go z całą pewnością nie odnajdzie się 
w roli stróża. 

W typie rasy: owczarek kaukaski
Wiek: 4 lata
Płeć: samiec
Waga: 43 kg
Nr: 1826/19
Status: do adopcji
Przyjęty: 4.09.2019

Kontakt w sprawie adopcji: Agnieszka 
693 141 535, Marek 572 298 650, 
Kasia 608 616 990.

Wszystkie zwierzęta znajdują się obecnie w schronisku Na Paluchu: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa.

Więcej informacji znajdą Państwo na: www1.napaluchu.waw.pl oraz www.lomianki.pl.
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Konkurs plastyczny rozstrzygnięty. Gratulujemy 
i publikujemy nagrodzone prace.

WIDOK
Z MOJEGO OKNA

Zwykle wiosną spotykamy się na rajdach rowerowych, bie-
gach i piknikach. W tym roku niestety nie możemy, ale nie 
chcemy tracić z wami kontaktu. Dlatego zachęcamy do udzia-
łu w konkursach, które będą regularnie ogłaszane na stronie 
internetowej urzędu.
W maju młodszym mieszkańcom Łomianek zaproponowali-
śmy udział w konkursie plastycznym „Widok z mojego okna”. 
Wasze prace nas zachwyciły, zwłaszcza te, których autorami 
okazali się najmłodsi uczestnicy. Miała być jedna pierwsza na-
groda i jedno wyróżnienie. Zmieniliśmy jednak zdanie i przy-
znaliśmy ich więcej.
Kategoria wiekowa 7–11 lat:
• 1 miejsce ex aequo: Olga Kwasiborska i Oliwier Tendaj
• Wyróżnienie ex aequo: Anastazja Szymańska i Zofia Grądzik
Kategoria wiekowa 12–15 lat:
• 1 miejsce: Alicja Kaczmarska.
• Jury nie przyznało wyróżnienia.

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA
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CZYTELNICZY RAJ

„Nie jesteś sam w domu. Od drobnoustrojów po krocionogi, śpieszki 
i pszczoły miodne. Historia naturalna stworzeń, z którymi dzielimy życie”
Robert Dunn
Profesor biologii Rob Dunn i jego współpracownicy wykorzystali syneko-
logię (dział ekologii), aby rozwikłać zagadki funkcjonowania powszechnie 
ignorowanego ekosystemu ludzkiego domostwa. Badania pozwalają lepiej 
zrozumieć jego funkcję oraz wpływ stworzeń zamieszkujących środowisko 
domowe na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Jeśli kiedykolwiek chcie-
liście wiedzieć, z czym i z kim dzielicie przestrzeń życiową, ta książka do-
starczy wam wielu informacji. Niektóre was zachwycą, niektóre przerażą.
Cudowna, dobrze napisana książka dla tych, którzy są zainteresowani tym, 
co żyje wokół nich i dosłownie… na nich. Nie czytać przed snem!

„Gryzak. Książkopotworek”
Emma Arlett
Gryzak to bardzo niegrzeczny potworek, który wprost uwielbia żuć, chru-
pać i zatapiać ząbki we wszystkim, co znajdzie się w jego zasięgu. W każdej 
części przygód wygryza drogę ze swojej książki do innych opowieści. W tej 
części namieszał m.in. w opowieści o „Złotowłosej” i „Czerwonym Kaptur-
ku”. Czy uda się go złapać i umieścić z powrotem w jego historii? Unoś 
skrzydełka i klapy, zaglądaj przez otwory w stronach i weź udział w pościgu 
za książkopotworkiem.

„Normalni ludzie”
Sally Rooney
Marianne i Connell żyją obok siebie, ale pochodzą z dwóch różnych świa-
tów. Mieszkają w niewielkim mieście, jednym z tych, z których chce się 
uciec jak najszybciej. Chodzą do tej samej szkoły, ale na korytarzu mijają 
się bez słowa i unikają spojrzeń, chociaż łączy ich coś więcej niż wspólne 
lekcje. Ukrywanie tej znajomości nie jest trudne. Komplikacje zaczynają się 
wtedy, gdy między dwojgiem nastolatków budzi się uczucie.
Powieść „Normalni ludzie” nominowana była do Nagrody Bookera, otrzy-
mała Costa Book Award w 2019 roku, a autorkę okrzyknięto Salingerem 
doby Instagrama.

„Pudełko z pamiątkami”
Katarzyna Kowalewska
Aśka Maciejska to singielka, której zadziorności i dowcipu można tylko 
pozazdrościć. W wolnych chwilach albo ratuje z opałów przyjaciółki, albo 
sama pakuje się w tarapaty. Tak też staje się w momencie, kiedy postana-
wia poznać prawdę o swoich rodzicach. Babcia Maryla, z którą mieszka od 
ósmego roku życia, nie chce rozmawiać o tym, co było. Próba konfrontacji 
dla jednej kończy się kontuzją, a dla drugiej szpitalem. Od tego momentu 
Aśka będzie zmuszona poprosić innych o pomoc. Będzie również wspierać 
Wiktorię – neurotyczkę o samoocenie na poziomie Rowu Mariańskiego, 
oraz Lilianę – świeżo upieczoną małżonkę. Przy okazji stanie się ekspertką 
od problemów nastolatek. Przez cały czas nie przestanie szukać tajemni-
czego pudełka z pamiątkami, czyli furtki do zagadki z przeszłości. A pewien 
ortopeda o nieposkromionej czuprynie nie będzie chciał opuścić jej myśli… 
Pełna humoru opowieść z rodzinną tajemnicą w tle.

KSIĄŻKI POLECA MICHAŁ KOWALCZYK
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 kolorowa kratka z indeksem dolnym  - oznacza literę do hasła

biała kratka z indeksem górnym - hasło pionowo/poziomo

Nagroda niespodzianka zostanie wylosowana za prawidłową 
odpowiedź wysłaną do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, 
biuletyn@lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 czerwca.

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. 5 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź:   
rondo Zygmunta Lipskiego. Wygrała pani Ania Jurczewska. Po odbiór 
nagrody zapraszamy po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w ko-
lejnych konkursach.

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: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 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.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 

ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. lotką do tarczy
2. gazowa powłoka otaczająca Ziemię
3. oświetla scenę
4. instrumentalna forma muzyczna, która jest wstępem do więk-
szego dzieła muzycznego
5. podkręcana zalotką
6. kwit z poczty
7. Szlak …….. – szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de 
Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii
8. zwierciadło duszy

Pionowo
1. pasmo wijących się włosów lub skręconej sierści
2. inaczej iluzjonista, czarodziej, mag, magik, żongler
3. przyspieszone po biegu
4. zimozielony krzew, długowieczny, doskonale nadaje się na 
niskie strzyżone żywopłoty i obwódki
5. rozdzielanie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej przez odpa-
rowanie, a następnie skroplenie jej składników
6. co …., to obyczaj
7. leczy rany
8. klatka filmowa

kolorowa kratka z indeksem dolnym – oznacza literę do hasła

biała kratka z indeksem górnym – hasło pionowo/poziomo



INFORMATOR    |
                                                                               
   

ODPADY KOMUNALNE SZKŁO   PAPIER  PLASTIK METAL
REJON 1    poniedziałek 1.06, 15.06, 29.06 15.06

REJON 2    wtorek 2.06, 16.06, 30.06 16.06

REJON 3    środa 3.06, 17.06 17.06

REJON 4    środa 3.06, 17.06 17.06

REJON 5    czwartek 4.06, 18.06 18.06

REJON 6    piątek 5.06, 19.06 19.06

REJON 7    poniedziałek 8.06, 22.06 22.06

REJON 8    wtorek 9.06, 23.06 23.06

REJON 9    środa 10.06, 24.06 24.06

REJON 10    środa 10.06, 24.06 24.06

REJON 11    czwartek 13.06, 25.06 25.06

REJON 12    sobota, piątek 12.06, 26.06 26.06

REJON 13    poniedziałek, 
czwartek

1.06, 4.06, 8.06, 12.06, 15.06, 
18.06, 22.06, 25.06, 29.06 1.06, 8.06, 15.06, 22.06, 29.06

URZĄD MIEJSKI
 tel. (22) 768 63 24, www.lomianki.pl

STAROSTWO POWIATOWE  
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów 

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ:
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 732 70 85

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 
ul. Szpitalna 7,  Łomianki, tel. (22) 751 90 57  

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. Baczyńskiego 7, Łomianki 
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)

e-mail: gkrpa@lomianki.pl 
Spotkania GKRPA odbywają się w każdą środę 

w godz. 15:00–18:00
Terapeuci:

problemy alkoholowe: poniedziałki w godz. 
12:00–18:00 p. Teresa KOPKA

punkt konsultacyjny dla młodzieży: środy w godz. 
17:00–19:00 p. Tomasz PAWLUK

problemy narkotykowe: środy w godz. 
18:00–20:00 p. Anna TWIERDZIAŃSKA

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki,   

tel. (22) 751 35 02, 503 575 123

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wiejska 12A, Łomianki, tel. (22) 751 32 23

www.biblioteka.lomianki.pl

SZKOŁY
SP nr 1 w Łomiankach tel. (22) 751 15 54

SP nr 2 w Łomiankach tel. (22) 510 484 999
SP nr 3 w Łomiankach tel. (22) 751 56 10

SP w Dziekanowie Leśnym tel. (22) 751 20 88
SP w Dziekanowie Polskim tel. (22) 751 10 23

SP w Sadowej tel. (22) 751 25 10
Publiczne LO tel. (22) 751 60 84

KMŁ: tel. (22) 751 33 79; (22) 751 21 75
 Rozkłady jazdy: 

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

ZWIK: tel. (22) 751 35 04  
zwik@zwik-lomianki.pl

 Pogotowie wodociągowe ZWIK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

tel. (22) 751 32 22 
OSP Dziekanów Polski ul. Rolnicza 427,
Naczelnik OSP w Dziekanowie Polskim 

Tomasz Klepacki tel. 538 359 125.
www.ospdziekanowpolski.pl.  

e-mail: ospdziekanowpolski@gmail.com

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

telefon czynny całą dobę:  
(22) 751 10 07 faks: (22) 604 38 30

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

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
NZOZ ŁOMIANKI, ul. Warszawska 31, 

tel. 695 805 523, e-mail: nisozdziekanow.gmail.com

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 powiada-

miania o zagrożeniu zdrowia, życia, mienia.
998 Straż pożarna

997 Policja
999 Pogotowie ratunkowe

986 Straż miejska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW – CZERWIEC 2020
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

ZIELONE
REJON 1A  12.06, 26.06

REJON 1B  9.06, 24.06

REJON 2A  12.06, 26.06

REJON 2B  4.06, 23.06

REJON 3    2.06, 17.06

REJON 4    9.06, 24.06

REJON 5    10.06, 25.06

REJON 6A 2.06, 17.06

REJON 6B 3.06, 18.06

REJON 7A 10.06, 25.06

REJON 7B 8.06, 22.06

REJON 8A 1.06, 15.06

REJON 8B 5.06, 19.06

REJON 9    3.06, 18.06

REJON 10A 5.06, 19.06

REJON 10B 16.06, 30.06

REJON 11 16.06, 30.06

REJON 12 4.06, 23.06

REJON 13
1.06, 8.06, 15.06, 

22.06, 29.06

WAŻNE! 
Aktualnie wysokość opłaty za odbiór odpadów 
wynosi:
• 33,80 zł za osobę.
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku 
segregowanie odpadów jest obowiązkowe.

Opłatę należy wnosić  do  dnia 15 każdego 
miesiąca, z góry za dany miesiąc. Wpłaty można 
dokonać gotówką w kasie Mazowieckiego 

Banku  Spółdzielczego  w Łomiankach oraz 
przelewem na indywidualny rachunek bankowy.
  
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.  

BYŚ ZWiK




