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TEKST: MARTA NOWICKA,  ARTUR OSIAK

Podczas powstania warszaw-
skiego była sanitariuszką ba-
talionu „Zośka”. W sierpniu 
1944 roku miała czternaście 

lat. Lidia Markiewicz-Ziental „Lidka” 
jako jedna z nielicznych przeszła cały 
szlak bojowy zgrupowania „Rado-
sław”. Dwukrotnie została odznaczo-
na Krzyżem Walecznych.

Początek wojny
W 1939 roku była uczennicą szkoły 
prowadzonej przez siostry szaryt-
ki przy ul. Nowolipki w Warszawie. 
Z września 1939 roku zapamięta-
ła wybuchające bomby, informacje 
radiowe o nacierających wojskach 
niemieckich i udział ojca w Straży 
Obywatelskiej działającej w ramach 
organizowanej przez prezydenta Ste-
fana Starzyńskiego cywilnej obronie 
stolicy.

Szare Szeregi
Po wrześniowej kapitulacji Warszawy 
uczyła się w Gimnazjum Anieli Hoene-
-Przesmyckiej. W 1942 roku wstąpiła 
do konspiracyjnej organizacji harce-
rek. Kryterium przyjęcia były dobre 
wyniki w nauce. W Szarych Szeregach 
obowiązywał bowiem program ide-
owy, który zawierał się w haśle: „Dziś, 

jutro, pojutrze”. Znaczyło to: dziś na-
uka i działanie w konspiracji, jutro 
walka, pojutrze praca w wolnej Polsce 
oraz odbudowa kraju po zniszcze-
niach wojennych. Do drużyny wpro-
wadziła ją Alicja Gołod-Gołębiow-
ska „Lusia”. Dziewczęta przechodziły 
szkolenie sanitarne, przenosiły ulotki, 
paczki i były przygotowywane do ak-
cji małego sabotażu. Podczas okupacji 
cała rodzina Markiewiczów uczestni-
czyła w konspiracji, chociaż wówczas 
nikt z nich o tym nie wiedział.

Powstanie warszawskie
Kiedy wybuchło powstanie, miała 
czternaście lat i osiem miesięcy. „To 
dużo czy niedużo? Niedużo, ale ludzie 
wtedy dorastali znacznie szybciej” – 
wspominała po latach. Już 5 sierpnia 
brała udział w ataku na „Gęsiówkę”. 
Żołnierze batalionu „Zośka” uwolnili 
wówczas żydowskich więźniów. Ze 
zgrupowaniem „Radosław” przeszła 
cały szlak bojowy: z Woli na Stare 
Miasto, kanałami do Śródmieścia, 
później na Górny Czerniaków i kana-
łami na Mokotów i ponownie kanała-
mi do Śródmieścia. 

Ewakuację ze Starego Miasta wspo-
mina tak: „Wchodziliśmy do kanału 

przy placu Krasińskich. [...] po czte-
rech czy pięciu godzinach [przewod-
nik] wyprowadził nas u zbiegu No-
wego Światu i Wareckiej. Doznaliśmy 
wszyscy szoku. Wyciągali nas, my 
nędzni, w opłakanym stanie, bez je-
dzenia, wyczerpani, szarzy, okropnie 
wyglądaliśmy, [a na ulicach] ludzie 
elegancko poubierani, czyści, domy 
całe, światło elektryczne”.

Podczas walk na Czerniakowie we 
wrześniu 1944 roku została dwukrot-
nie ranna. Po kapitulacji powstania 
wyszła z miasta z ludnością cywilną.

Łomianki
Do Warszawy wróciła w 1945 roku 
i ukończyła studia prawnicze. Od dwu-
dziestu lat mieszka w Łomiankach. 
Na pytanie, co chciałaby przekazać 
sąsiadom z Łomianek, odpowiedzia-
ła: „Życzę wszystkim mieszkańcom 
spokojnego życia, nigdy więcej wojny, 
nigdy więcej takich zdarzeń, jakie nam 
przyszło przeżyć. Walczyliśmy nie dla 
siebie, walczyliśmy dla przyszłych po-
koleń. I to, co jest dzisiaj, między in-
nymi jest również dzięki tym, którzy 
kładli na szalę swoje życie”.

W czasie okupacji działała w konspiracji, była żołnierzem Szarych Szeregów. Po wojnie została radcą 
prawnym i od wielu lat mieszka w Łomiankach.  

PSEUDONIM: LIDKA
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Szanowni Czytelnicy!
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Oddajemy w Państwa ręce październikowy numer Biuletynu 
Informacyjnego „Miasto i Gmina Łomianki”.

Z artykułu „Szczepienia przeciwko grypie” (s. 4–5) dowiedzą 
się Państwo nie tylko o tym, dlaczego warto się zaszczepić, 
ale również w jaki sposób można skorzystać z refundowanych 
szczepień w programie gminnym i rządowym. Są one skierowane 
do seniorów, którzy stanowią grupę najbardziej narażoną na 
zachorowania. 

Znajdą Państwo tu także informacje o tym, jakie warianty 
działania szkół mogą zostać wprowadzone w sytuacji   
zachorowań na COVID-19 w łomiankowskich placówkach 
oświatowych (s. 11). 

Przeczytają Państwo o przemocy w szkole, w domu i planowanej 
w listopadzie kampanii „19 dni” (s. 12–13). Artykułowi „Nie 
tylko bicie i poniżanie” warto poświęcić chwilę uwagi, by móc 
zareagować, gdy ktoś obok nas doświadcza przemocy. 

W materiale „Zebrania wiejskie w sołectwach” (s. 14) 
podsumowaliśmy z kolei spotkania sołtysów z mieszkańcami 
i zebraliśmy informacje o tym, w jaki sposób planują wydać 
w 2021 r. swoje środki z funduszu sołeckiego. Przygotowaliśmy 
też krótkie podsumowanie projektów, o których realizacji 
zdecydowali sami mieszkańcy (s. 15).

Wrzesień w Łomiankach obfitował w wiele wydarzeń  
kulturalnych i patriotycznych. Przeczytają Państwo o nich na 
stronach 22–24. 

Tradycyjnie już publikujemy informacje o planowanych 
wydarzeniach, do udziału w których serdecznie zapraszam          
(s. 20, s. 26).

Te i wiele innych informacji znajdą Państwo w tym wydaniu 
gminnego biuletynu.

Zapraszam do lektury.

Korzystając ze sposobności, pragnę złożyć najlepsze życzenia 
wszystkim pracownikom oświaty, którzy każdego dnia pracują 
z łomiankowskimi dziećmi i młodzieżą. Szanowni Państwo, 
z okazji Waszego Święta (Dzień Edukacji Narodowej, 14 
października) życzę Państwu wielu sukcesów i radości z efektów 
Państwa pracy. 

KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

WRZESIEŃ (WYBÓR)

30.08  Udział w uroczystości z okazji 40. rocznicy 
Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.
2.09  Spotkanie z sołtysem Kiełpina Pawłem Stasiakiem 
w sprawie organizacji pikniku w Kiełpinie.
4.09  Spotkanie z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią 
Pszczółkowską – sprawy bieżące.
6.09  Udział w 26. Rajdzie Rowerowym.
Udział w zebraniu sołectwa Łomianki Dolne.
7.09  Spotkanie z prezesem KMŁ Sp. z o.o. Bogdanem 
Marcińczykiem w sprawie poprawy przewozu osób 
w Łomiankach.
Udział w zebraniu Zarządu Koła Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Łomiankach 
w Centrum Kultury, wybór prezesa.
8.09–10.09 Udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu 
dotyczącym rozwoju gospodarczego (gmina Łomianki 
zajęła 3 miejsce w Rankingu Finansowym na najbardziej 
gospodarną gminę miejsko-wiejską w Polsce za 2019 
rok).
11.09 Udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu ds. 
Zarządzania Kryzysowego w sprawie działania placówek 
oświatowych w Łomiankach.
Podpisanie umowy na przebudowę i modernizację placu 
zabaw przy ul. Akacjowej.
12.09  Udział w pikniku w Kiełpinie.
12.09–13.09  Udział w Dniach Dąbrowy.
14.09  Udział w uroczystości upamiętniającej wybuch II 
wojny światowej i ofiary niemieckiej egzekucji w Puszczy 
Kampinoskiej na cmentarzu w Palmirach.
16.09  Spotkanie ze starostą powiatu warszawskiego
zachodniego Janem Żychlińskim w starostwie 
powiatu warszawskiego w sprawie remontu ul. Rolniczej.
Udział w zebraniu sołectwa Łomianki Chopina.
17.09 Spotkanie z radą nadzorczą KMŁ sp. z o.o.
18.09  Udział w uroczystości patriotycznej organizowanej 
przez Stowarzyszenie Proobronne „Amor Patriae” 
z okazji 76. rocznicy zestrzelenia amerykańskiego 
samolotu B-17G niosącego pomoc powstańczej 
Warszawie.
19.09 Udział w uroczystości patriotycznej w Kiełpinie 
upamiętniającej 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej 
i bitwy pod Łomiankami oraz 76. rocznicę Powstania 
Warszawskiego i zestrzelenia amerykańskiego samolotu 
B-17G niosącego pomoc powstańcom.
24.09  Udział w konferencji regionalnej w Piasecznie pt. 
„Efekty UE w wielu odsłonach. Mazowsze 2020”.
25.09  Spotkanie z radą nadzorczą ZWiK Sp. z o.o.
Spotkanie z wójtem gminy Izabelin Dorotą Zmarzlak 
i burmistrzem dzielnicy Bielany Grzegorzem 
Pietruczukiem w sprawie S7, współpraca samorządów.
29.09  Udział w spotkaniu on-line z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad.
Podpisanie umowy na budowę szkoły podstawowej 
w Sadowej.
Każdy poniedziałek miesiąca – spotkania z mieszkańcami.
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Zbliża się sezon grypowy, któ-
ry w tym roku, w dobie pan-
demii koronawirusa, wydaje 
się olbrzymim wyzwaniem 

dla całego społeczeństwa. Dlatego 
warto podkreślić znaczenie wszelkich 
środków i działań, które zmniejszają 
ryzyko zachorowania i wystąpienia 
powikłań. 

Grypa czy koronawirus?
Dla lekarzy pierwszego kontaktu 
podstawową kwestią stanie się wła-
ściwe zdiagnozowanie zgłaszających 
się pacjentów, aby zastosować naj-
skuteczniejszą terapię. Małgorzata 
Kalinowska, lekarz rodzinny z NZOZ                            
w Łomiankach, zaznacza, że „Leczenie 
antybiotykami infekcji wirusowych, 
takich jak grypa czy COVID-19, jest 
zdecydowanie nieskuteczne. Obja-
wy obu chorób mogą być nie do od-
różnienia i są bardzo niecharaktery-
styczne: gorączka, bóle głowy, bóle 
mięśniowo-kostne, osłabienie, suchy 
uporczywy kaszel, brak apetytu czy 
zaburzenia smaku i zapachu”.

Profilaktyka i szczepienia
Różnicowanie obu schorzeń będzie 
nastręczać lekarzom dużo trudności, 
dlatego aby ich uniknąć lub zmniej-
szyć ryzyko powikłań, lekarze zalecają 
działania profilaktyczne: szczepienie 

przeciwko grypie oraz szczepienie 
przeciwko pneumokokom, które są 
częstą przyczyną nadkażenia bakte-
ryjnego w toku infekcji wirusowej, 
takiej jak: zapalenie oskrzeli, płuc, 
ucha środkowego, zatok, a nawet za-
palenie opon mózgowo-rdzeniowych. 
„Konsekwencja i rozwaga w tych 
działaniach mają kluczowe znacze-
nie. Szczepienia to najskuteczniejsza 
forma zapobiegania chorobom zakaź-
nym. Do tej pory nikt nie wymyślił nic 
lepszego, a wszelkie głosy krytyczne 
w tej sprawie nie mają podłoża na-
ukowego. Warto o tym pomyśleć, aby 
oszczędzić sobie i najbliższym stresu 
i cierpienia” – stwierdza doktor Mał-
gorzata Kalinowska.

Ponadto lekarze stan-
dardowo podkreślają, 
aby dbać o higienę oso-
bistą, często myć ręce, 
nosić maseczki i dezyn-
fekować powierzchnie 
często używane przez 
wiele osób, na przykład 
klamki i poręcze, a tak-
że telefony komórkowe 
i komputery. Do dzia-
łań profilaktycznych możemy także 
zaliczyć używanie chusteczek jedno-
razowych, unikanie skupisk ludzkich 
i kontaktów z osobami chorymi, które 

powinny się wykazać odpowiedzial-
nością i pozostać w domu w przy-
padku wystąpienia objawów infekcji. 
Co jeszcze możemy dla siebie zrobić? 
Wspierać odporność przez ruch na 
świeżym powietrzu, zdrowy sen i roz-
sądną dietę.

Działania Rady Seniorów
Do szczepień przeciwko grypie za-
chęcają także łomiankowscy senio-
rzy. W grupie osób w głównej mierze 
narażonej na zachorowania są ludzie 
starsi, a także osoby z obniżoną od-
pornością, u których występują inne 
choroby, w szczególności przewlekłe. 
2 września br. odbyło się posiedze-
nie Rady Seniorów, na którym zde-

cydowano o złożeniu 
wniosku do burmistrz 
Łomianek w sprawie 
kontynuacji w 2020 
roku programu bez-
płatnych szczepień 
przeciwko grypie oraz 
o zabezpieczenie na ten 
cel środków w budże-
cie gminy. Anna Ber-
n a t o w i c z - S o b i e c h , 
przewodnicząca Rady 

Seniorów w Łomiankach, dodaje, że 
z uwagi na wyjątkową sytuację epide-
miczną rada złożyła również wniosek 
o objęcie programem bezpłatnych 

Szczepienia to najskuteczniejsza 
forma zapobiegania chorobom 
zakaźnym. Do tej pory nikt nie 

wymyślił nic lepszego, a wszelkie 
głosy krytyczne w tej sprawie nie 

mają podłoża naukowego.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA NA PODSTAWIE 
MATERIAŁÓW ANNY BERNATOWICZ-SOBIECH

Urząd Miejski w Łomiankach co roku zachęca do szczepień 
przeciwko grypie. W obecnej sytuacji epidemicznej jest to 
szczególnie wskazane. Informujemy o zasadach i refundacjach 
szczepień w gminnym i rządowym programie szczepień 
ochronnych.

SZCZEPIENIA 
PRZECIWKO 
GRYPIE
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szczepień przeciwko grypie minimum 
500 seniorów, czyli dwukrotnie wię-
cej niż w zeszłym roku.

Szczepienia w Łomiankach
Co roku Urząd Miejski w Łomian-
kach zapraszał seniorów na bez-
płatne szczepienia przeciwko gry-
pie. Wyjątkowa sytuacja sprawia, że 
tegoroczna akcja będzie wyglądać 
inaczej.  „W bieżącym 
roku szczepienia prze-
ciw grypie dla seniorów 
sfinansowane zostały 
przez NFZ. Zasady re-
fundacji są nieco inne 
niż zapewniane przez 
Urząd Miejski w ubie-
głych latach, niemniej 
nikt z seniorów nie po-
winien zostać bez pomocy. Należało 
podjąć decyzję, czy mimo możliwości 
uzyskania dofinansowania z innych 
źródeł należy wyasygnować środki na 
ten cel z budżetu Łomianek. Łącze-
nie zniżek, tak by częściowo pokryte 
zostały z naszych środków, a w czę-
ści z NFZ, okazało się niemożliwe. 
W tych okolicznościach Urząd Miejski 
zdecydował się na rozwiązanie łączą-
ce w inny sposób oba źródła finan-
sowania. Ci z mieszkańców, którzy 
zgłoszą się jako pierwsi, będą mogli 
skorzystać ze szczepienia opłaconego 

z budżetu gminy, pozostali otrzymają 
je na ogólnopolskich zasadach refun-
dacji świadczeń medycznych" tłuma-
czy Witold Gawda, zastępca burmi-
strza Łomianek.

W tym celu podpisano umowę 
z Samodzielnym Publicznym Zespo-
łem Zakładów Lecznictwa Otwar-
tego Warszawa-Żoliborz na usługę 

szczepień. Przychodnia 
przy ul. Szpitalnej 6 
wykona kwalifikację do 
szczepienia i bezpłat-
ne szczepienie części 
mieszkańców gminy 
Łomianki od 65. roku 
życia. Szczepienia od-
będą się w terminie od 
1 października do 15 

grudnia br. lub do wyczerpania puli 
szczepień. Zapisy (od 1.10) przyjmo-
wane będą w przychodni (ul. Szpitalna 
6) lub telefonicznie: 22 751 10 55.

Rządowe refundacje
Wirus grypy szybko się zmienia, dlate-
go co roku szczepionka ma nieco inny 
skład, opracowywany z uwzględnie-
niem nowych szczepów wirusa, które 
wywołują grypę w danym sezonie.

Ministerstwo Zdrowia zaleca szcze-
pienia ochronne w każdej grupie 

wiekowej, jednak szczepienie nale-
ży zawsze skonsultować z lekarzem. 
Najlepiej zaszczepić się na początku 
sezonu grypowego, przed szczytem 
zachorowań. Po podaniu szczepion-
ki odporność rozwija się w ciągu 
dwóch–trzech tygodni. 

Od 1 września br. szczepienia prze-
ciwko grypie są w połowie refundo-
wane dla: 
• dzieci w wieku od trzech do pięciu 
lat; 
• kobiet w ciąży; 
• dorosłych do 65. roku życia z cho-
robami współistniejącymi (m.in. me-
tabolicznymi, kardiologicznymi, odde-
chowymi, po transplantacjach); 
• dorosłych od 65. do 75. roku życia. 

Szczepionka przeciw grypie będzie 
bezpłatna dla osób powyżej 75. roku 
życia.

W przypadku szczepień refundowa-
nych przez rząd w pierwszej kolej-
ności należy udać się do lekarza ro-
dzinnego po receptę na szczepionkę. 
Z wykupioną w aptece szczepionką 
należy pójść  do swojej przychodni na 
kwalifikację i szczepienie.

Więcej informacji: szczepienia.pzh.
gov.pl, www.lomianki.pl.

Przychodnia przy ul. Szpitalnej 
6 wykona kwalifikację do 

szczepienia i bezpłatne szczepienie      
mieszkańców gminy Łomianki          

od 65. roku życia.
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SZKODNIKI W OGRODZIE

Niektóre owady i pajęczaki potrafią 
się stać utrapieniem każdego ogrod-
nika i działkowca. Radzimy, jak pozbyć 
się szkodników z ogrodu. 

Mszyce i przędziorki

Najczęściej spotykanym i trudnym 
do wytępienia szkodnikiem są mszy-
ce, które żerują na większości roślin 
w ogrodzie, oblepiając młode pędy. 
Mszyce zwijają liście zaatakowanych 
roślin w trąbkę, gdzie tworzą kryjów-
ki dla następnych pokoleń, których 
w ciągu roku może być kilka. Równie 
uciążliwym szkodnikiem, w dodatku 
tak małym, że praktycznie niewidocz-
nym, są półmilimetrowej wielkości 
przędziorki. Obecność tych małych 
pajęczaków poznajemy po nakłutych 
przez nie liściach i pędach, na których, 
patrząc pod światło, można dostrzec 
cieniutką pajęczynkę. Przędziorki 
atakują przeważnie rośliny rosnące 
w nietypowych dla siebie (np. zbyt su-
chych) warunkach, powodując stop-
niowe pogorszenie ich kondycji.

Olej parafinowy i nasturcje

Jeżeli rokrocznie powtarza się pro-
blem z mszycami i przędziorkami, za-
stosujmy oprysk z ekologicznym ole-
jem parafinowym (dokładnie według 
instrukcji na opakowaniu). Oprysk 

najlepiej wykonać wczesną wiosną. 
Olej parafinowy nie jest trucizną – 
działa na powierzchni rośliny, bloku-
jąc układ oddechowy szkodników, 
i likwiduje zimujące mszyce, przę-
dziorki czy tarczniki. Olej można kupić 
w sklepach ogrodniczych pod wie-
loma nazwami, dlatego warto pytać 
o „substancję czynną”, czyli po prostu 
olej parafinowy.

Niektóre owady mają ulubione gatun-
ki roślin, np. mszyce lubią nasturcje. 
Jeżeli zauważymy, że co roku oble-
piają konkretne drzewo lub krzew – 
posadźmy pod nim nasturcje. Owady 
wybiorą smakołyk i prawdopodobnie 
pozostawią drzewo w spokoju.

Napary z roślin

Skuteczne w walce ze szkodnikami są 
napary z roślin, które możemy przy-
rządzić samodzielnie lub kupić w skle-
pie zielarskim czy aptece. Spryskanie 
całej rośliny ciepłym naparem (do 
45°C, nie więcej!) nie tylko pozbawi 
ją mszyc, ale i innych szkodników, np. 
żarłocznych gąsienic, które są larwa-
mi motyli. 

• Napar z piołunu: ziele piołunu 
parzymy jak herbatę, opryskujemy 
po wystudzeniu i odcedzeniu. 

• Odwar z korzenia goryczki: ko-
rzenie goryczki zalewamy zimną 
wodą i gotujemy na małym ogniu 
1,5 godziny, przecedzamy i po wy-
studzeniu opryskujemy zaatakowa-
ne rośliny. 

• Roztwór z kwiatów bzu czarne-
go: garść świeżych kwiatów lub łyż-
ka stołowa suszonych na 1 l wody. 

Po trzech godzinach preparat jest 
gotowy do oprysku, działa najefek-
tywniej, gdy płyn jest świeżo przy-
gotowany.

• Roztwór czosnkowy: najsku-
teczniejszy z naturalnych sposo-
bów zwalczania szkodników, pisali-
śmy o nim w poprzednim numerze 
(BIUM 9/2020). 

Pamiętajmy, że nie wszystkie owa-
dy są szkodnikami. Niektóre, takie 
jak ważka, biedronka, biegacz złoci-
sty czy tęcznik większy, są naszymi 
sprzymierzeńcami w usuwaniu szkod-
ników. I nie stosujmy w ogrodzie che-
micznych środków zwalczających ko-
mary – są szkodliwe dla środowiska, 
zwłaszcza dla organizmów wodnych, 
ale też dla pszczół i innych bezkrę-
gowców lądowych.

DOMOWA AROMATERAPIA

Coraz częściej rezygnujemy z uży-
wania chemii gospodarczej, która ma 
szkodliwy wpływ na zdrowie. W tym 
numerze podpowiadamy, jak wyko-
nać domowe aromatyzery powietrza, 
które oprócz działania aromaterapeu-
tycznego wykazują także właściwości 
antybakteryjne i antyseptyczne.

Olejki eteryczne

Olejki eteryczne pozyskiwano z roślin 
już w starożytnym Egipcie. Od wie-
ków znane są z dobroczynnych wła-

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA, MARTA NOWICKA

Jak ekologicznie zwalczać ogrodowe szkodniki? A jak samodzielnie, tanio i szybko wykonać domowe 
aromatyzery powietrza na bazie naturalnych olejków zapachowych? Przedstawiamy kolejne ekoporady.

EKOPORADNIK
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ściwości leczniczych. Pamiętajmy jed-
nak, że działanie terapeutyczne mają 
tylko naturalne, a nie syntetyczne 
substancje zapachowe.

Olejki można mieszać ze sobą, by uzy-
skać oryginalny zapach i wzmocnić 
jego prozdrowotne działanie. Wiado-
mo, że połączenie lawendy z cytryną 
i rozmarynem daje świeży, ziołowy 
zapach, a goździk z pomarańczą ma 
piękny korzenny aromat. Cytrusowy 
zapach uzyskamy z połączenia poma-
rańczy, cytryny i grejpfruta, natomiast 
olejek miętowy z eukaliptusowym czy 
eukaliptusowy z cytryną wniosą do 
domu powiew świeżości. Oto krótka 
charakterystyka najpopularniejszych 
olejków:

• lawendowy – działa uspokaja-
jąco;

• eukaliptusowy – wykorzysty-
wany do inhalacji w leczeniu ka-
taru i przeziębienia, ma działanie 
odkażające i oczyszczające;

• sosnowy – pomocny pod-
czas infekcji dróg oddechowych, 
wzmacnia odporność;

• cytrynowy – działa odświeża-
jąco i pobudzająco na organizm, 
pomaga w stanach apatii. Uwaga! 
Jest trujący dla kotów;

• pomarańczowy – działa uspo-
kajająco i antydepresyjnie, uła-
twia zasypianie;

• grejpfrutowy – działa antyde-
presyjnie, relaksująco, poprawia 
koncentrację;

• rozmarynowy – wspomaga or-
ganizm podczas infekcji, niweluje 
ból głowy;

• jaśminowy – zmniejsza stany 
napięcia nerwowego;

• cedrowy – pomocny w cho-
robach układu krążenia i układu 
pokarmowego;

• z drzewa herbacianego – dzia-
ła antybakteryjnie, antywiruso-
wo, przeciwgrzybiczo. Uwaga! 
Jest trujący dla kotów;

• bazyliowy – pomaga w stanach 
bezsenności, problemach ga-
strycznych, w przypadku różnego 
rodzaju bólów: reumatycznych, 
migrenowych, miesiączkowych;

• miętowy – działa przeciwbó-
lowo, pomaga w dolegliwościach 
gastrycznych.

Zrób to sam!

Aromatyzer możemy kupić, ale także 
samodzielnie, tanio i w parę minut 
wykonać w domu, wykorzystując na-
turalne olejki zapachowe.

Zapach w spryskiwaczu

Co będzie potrzebne: butelka ze spry-
skiwaczem.

Składniki: pół szklanki wody, 4 łyżki 
wódki (ok. 30 ml) lub 2 łyżki spirytusu, 
pół łyżki sody oczyszczonej, 20 kropli 
naturalnych olejków eterycznych (np. 
10 kropli olejku geranium i 10 kropli 
olejku limetkowego).

Wykonanie: wszystkie składniki wy-
mieszaj w butelce, wstrząśnij przed 
każdym rozpyleniem. Stosuj na 
niechłonne powierzchnie. Mikstura 
z olejkami eterycznymi może pozo-
stawiać ślady, więc używaj ostrożnie.

Dyfuzor zapachowy

Co będzie potrzebne: szklana bute-
leczka, mały słoik lub inny ozdobny 
pojemnik; długie, cienkie patyczki np. 
z rattanu, trzciny, bambusa lub do sza-
szłyków.

Opcja nr 1

Składniki: 50 ml wody, 50 ml wód-
ki, 30–60 kropli naturalnego olejku 
eterycznego, 10–15 kropli świeże-
go soku z cytryny.

Wykonanie: składniki po wymiesza-
niu umieść w butelce z wąską szyj-
ką. Do środka włóż kilka patyczków. 
Ostre końcówki przytnij tak, aby 
były dwa razy dłuższe i wystawały 
nad poziom płynu. Patyczki pełnią 
rolę dystrybutora zapachu, dlatego 
dobrze jest je obrócić co kilka dni.

Opcja nr 2

Składniki: pół szklanki białego ryżu, 
6 łyżeczek sody oczyszczonej, 
10–15 kropel ulubionego olejku 
eterycznego (np. jaśminowego, ró-
żanego).

Wykonanie: w dowolnym naczy-
niu dokładnie wymieszaj ryż z sodą 
i wlej do niego olejek eteryczny. Ca-
łość ponownie wymieszaj i przełóż 
do ozdobnego pojemniczka. Do 
środka włóż kilka patyczków.

Uwaga! Olej nie rozpuszcza się 
w wodzie, dlatego dodanie wódki 
lub spirytusu jest konieczne do uzy-
skania jednolitej konsystencji. Jeśli 
nie masz alkoholu, użyj 1–2 łyżek 
soli morskiej lub stołowej.
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OPRACOWANIE: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Gmina Łomianki uruchomiła nową sieć hotspotów, czyli punktów
z bezpłatnym wi-fi.

INTERNET
DLA KAŻDEGO

Hotspot to miejsce, w którym 
można się połączyć bez-
przewodowo z internetem 
przy użyciu własnego tele-

fonu czy laptopa. Na terenie gminy 
Łomianki istniały takie punkty, jednak 
budowa sieci hotspotów to nowa ini-
cjatywa. 

Lokalnie i globalnie
Inwestycję zrealizowano w ramach 
programu „Łącząc Europę” w dziedzi-
nie transeuropejskich sieci telekomu-
nikacyjnych „Propagowanie łączności 
internetowej w społecznościach lo-
kalnych WiFi4EU (WiFi4EU-2019-1)” 
prowadzonego przez Agencję Wy-
konawczą ds. Innowacyjności i Sieci 
(INEA). Inicjatywa WiFi4EU jest pro-
gramem wsparcia społeczności, któ-
re w większym stopniu będą mogły 
korzystać z jednolitego rynku cyfro-

wego. Użytkownicy uzyskają dostęp 
do społeczeństwa gigabitowego, po-
nadto zwiększą się ich umiejętności 
poruszania się w świecie cyfrowym, 
a usługi publiczne świadczone w tych 
przestrzeniach zostaną uzupełnione 
o dodatkowe możliwości.

Jak korzystać z hotspotów?
Nowa sieć hotspotów w Łomiankach  
obejmuje 10 punktów zewnętrznych 
i dwa punkty wewnętrzne. Dostęp do 
publicznej sieci wi-fi jest bardzo pro-
sty. Wystarczy znaleźć się w pobliżu 
hotspota w wybranej lokalizacji, wy-
szukać na swoim urządzeniu mobil-
nym sieć WiFi Lomianki… i już.

Lokalizacja hotspotów:

• Dwa w parku miejskim, ul. Fa-
bryczna, Łomianki.

• Osiem na placach zabaw:
– osiedle Buraków, ul. Kościuszki 
10, Łomianki,
– osiedle Łomianki Majowe,                
ul. Osiedlowa 5A, Łomianki,
– osiedle Dąbrowa Leśna, ul. Aka-
cjowa 20A, Łomianki,
– ul. Wspólna, Łomianki Dolne,
– ul. Waligóry 2-16, Dziekanów Baj-
kowy,
– ul. Rodziewiczówny, Dziekanów 
Leśny,
– ul. Rolnicza 226-230, Kiełpin,
– osiedle Równoległa, ul. Równole-
gła, Łomianki.

• Dwa hotspoty wewnętrzne          
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
przy ul. Warszawskiej 115 i ul. War-
szawskiej 71.

We wrześniu Straż Miej-
ska w Łomiankach 
uruchomiła stronę in-
ternetową. Od tej pory 

aktualności dotyczące pracy miejskich 
strażników mogą Państwo znaleźć 
bezpośrednio na: www.strazmiejska.
lomianki.pl. Zapraszamy do odwie-
dzania strony i korzystania z udostęp-
nianych informacji i danych. Przypo-
minamy także telefon alarmowy do 
naszych strażników: 986.

TEKST I FOT.: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

STRAŻ MIEJSKA
W INTERNECIE
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Gmina Łomianki rozpoczyna długofalowy 
proces termomodernizacji budynków szkół, 
przedszkoli i domów komunalnych na 
swoim terenie.

TERMO-
MODERNIZACJA

Do najważniejszych zalet przepro-
wadzenia termomodernizacji na-
leżą: oszczędność energii, dbałość 
o środowisko naturalne, oszczęd-

ność ekonomiczna, trwałość elewacji oraz 
możliwość ciekawej aranżacji wyglądu ze-
wnętrznego budynków.

Audyty energetyczne 
Celem inwestycji jest kompleksowa popra-
wa efektywności energetycznej budynków. 
Dlatego wstępnym warunkiem realizacji 
tego przedsięwzięcia jest przeprowadzenie 
właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia 
oszczędności energii i redukcji emisji w spo-
sób opłacalny, tak aby czynnikiem decydują-
cym o wyborze konkretnych rozwiązań był 
najlepszy stosunek wykorzystania zasobów 
do osiągniętych rezultatów. 

Pierwszym krokiem w całym przedsięwzięciu 
będzie sporządzenie audytów energetycz-
nych wybranych obiektów, które posłużą do 
weryfikacji faktycznych oszczędności energii 
i wynikających z nich wymiernych skutków 
finansowych oraz do identyfikacji optymal-
nego zestawu działań zwiększających efek-
tywność energetyczną w danym budynku. 

Harmonogram prac
Jeszcze w tym roku mamy poznać ocenę sta-
nu technicznego wybranych budynków pod 
kątem termoizolacji. Audytem objęto ICDS, 
budynki wszystkich szkół i przedszkoli gmin-
nych, domy komunalne oraz świetlicę przy 
ul. Akacjowej. Opracowywane obecnie au-
dyty energetyczne będą stanowiły podstawę 
do ubiegania się gminy Łomianki o dofinan-
sowanie przedsięwzięć termomodernizacyj-
nych ze środków zewnętrznych. Kolejnym 
krokiem będzie sporządzenie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej wybranych 
obiektów, aby następnie rozpocząć w nich 
prace termomodernizacyjne.

TEKST: AGATA STEFAŃSKA, MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
FOT.: ARTUR OSIAK

Rozpoczęła się modernizacja placu zabaw przy ul. Akacjowej 
w Dąbrowie Leśnej. 

Przebudowa istniejącego 
terenu rekreacyjnego zlo-
kalizowanego przy ul. Aka-
cjowej 20A w Łomiankach 

polegać będzie na kompleksowej 
modernizacji układu komunika-
cyjnego oraz wewnętrznego placu 
rekreacyjno-wypoczynkowego. 
Prace będą dotyczyć także boiska 
do gry w piłkę ręczną i piłkę nożną 
wraz z budową nowego boiska do 
gry w minisiatkówkę, minikoszy-
kówkę oraz badmintona!

Dla dzieci…
W ramach przebudowy powsta-
ną dwa place zabaw: dla dzieci 
w wieku 1–6 lat z bezpieczną 
nawierzchnią piaskową i ogrodze-
niem oraz dla dzieci powyżej 7 lat 
z nawierzchnią poliuretanową. 
Na obu placach znajdą się bujaki, 
huśtawki, piaskownica, lokomoty-

wa, zestawy wspinaczkowe, ka-
ruzela i zabawka akustyczna. Nie 
zabraknie również uwielbianych 
przez dzieci trampolin, hamaków 
i piramidy linowej ze zjeżdżalnią 
tubową oraz tyrolką. Wszystkie 
urządzenia spełnią najwyższe 
standardy bezpieczeństwa. 

…i dla rodziców
To nie wszystko! Zostaną też za-
instalowane elementy małej ar-
chitektury oraz nowe oświetlenie. 
Rodzice będą mogli odpocząć na 
wygodnych, estetycznych, drew-
nianych ławeczkach i obserwo-
wać bawiące się dzieci. Nowością 
będzie wydzielone miejsce do kar-
mienia i przewijania maluchów. 
Zaplanowaliśmy również altanę 
wraz z grillem, który posłuży jako 
miejsce sąsiedzkich spotkań.

REMONT PLACU 
ZABAW
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TEKST: ROBERT SOKOŁOWSKI

Na terenie ICDS powstanie nowoczesna hala pneumatyczna wraz z zapleczem socjalnym
i technicznym.

ZBUDUJEMY HALĘ 
PNEUMATYCZNĄ

Główny cel budowy hali 
pneumatycznej to odciąże-
nie istniejących hal spor-
towych, na które w okresie 

jesienno-zimowym zarówno w godzi-
nach przedpołudniowych, jak i popo-
łudniowych jest bardzo duże zapo-
trzebowanie.

Boisko na bieżni
Hala przykryje boisko do piłki noż-
nej oraz łuk za boiskiem, na którym 
znajduje się pole do gry w siatkówkę. 
W okresie użytkowania obiektu, tzn. 
od października/listopada do marca/
kwietnia (w zależności od pogody i de-
cyzji władz gminy), nie będzie można 
korzystać z toru wewnętrznego bieżni. 
Na pierwszym torze bieżni zamonto-
wane będzie osiem śrub mocujących 
naciągi drzwi wyjść ewakuacyjnych.

Oprócz hali powstanie także konte-
ner socjalny – dwie szatnie z toaleta-
mi i pomieszczeniem dla obsługi hali, 
oraz kontener techniczny – pomiesz-

czenie z urządzeniami nadmuchu 
i podgrzewania powietrza wraz z ma-
gazynem do przechowywania powło-
ki hali po złożeniu.

Nowoczesna technologia
Podczas budowy wykorzystana zo-
stanie najnowsza technologia. Hala 
składać się będzie z dwuwarstwowej 
membrany bez olinowania. Jako izola-
cję cieplną wykorzysta się powietrze 
wtłaczane pomiędzy dwie powłoki. 
Dzięki temu współczynnik izolacyj-
ności cieplnej wyniesie 2,5–2,7 W/ 
m2k, a to oznacza, że koszty ogrzewa-
nia będą dużo mniejsze niż w halach 
jednowarstwowych. Natomiast brak 
olinowania sprawi, że do montażu 
i demontażu hali nie będzie potrzeb-
ny ciężki sprzęt, co zredukuje koszty 
i czas operacji do około 15 godzin. 

Wewnątrz hali zamontowane zosta-
nie energooszczędne oświetlenie 
w systemie lamp ledowych, a tempe-
ratura będzie stale utrzymywana na 

poziomie 10 stopni C, optymalnym 
dla tego typu obiektów (para wodna 
nie skrapla się wtedy na powłokach). 

Kto skorzysta z hali?
W dni powszednie w godzinach 8–16 
w hali odbywać się będą szkolne lek-
cje WF oraz treningi klas sportowych. 
W godzinach 16–22 udostępnimy 
halę stowarzyszeniom sportowym 
oraz grupom niezrzeszonym z tere-
nu naszej gminy. Natomiast w sobo-
ty i niedziele planujemy organizację 
turniejów i imprez sportowych. Dzię-
ki temu stowarzyszenia sportowe 
(głównie piłki nożnej) w okresie je-
sienno-zimowym zwolnią około 20 
godzin tygodniowo w halach sporto-
wych, a nauczyciele WF będą mieli 
gdzie prowadzić lekcje i zajęcia poza-
lekcyjne.

Planowane rozpoczęcie robót budow-
lanych nastąpi na początku paździer-
nika, a zakończenie prac przewiduje-
my w połowie grudnia 2020 roku.

PRZEBUDOWA 
ULICY OGRODOWEJ

Zakres prac przewi-
duje wymianę na-
wierzchni (beton 
asfaltowy), budowę 

odwodnienia w kierunku 
pobocza chłonnego, wyko-
nanie chodników i zjazdów 
z kostki brukowej betono-
wej (chodnik z szarej, zjazdy 
z czerwonej).

Roboty przygotowawcze 
oraz rozbiórkowe potrwają do 11 października. Zakończenie 
przebudowy przewidziano 13 listopada br., jednak przebieg 
robót uzależniony jest od warunków atmosferycznych, dlatego 
harmonogram prac może ulec zmianie.

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Planowany remont ulicy Ogrodowej obejmie 
odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej 
i potrwa do 13 listopada 2020 r.
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Funkcjonowanie placówek 
oświatowych omówiono 11 
września br. na posiedzeniu 
Gminnego Zespołu ds. Za-

rządzania Kryzysowego z udziałem 
łomiankowskich dyrektorów szkół 
i przedszkoli. 

Reżim sanitarny
Wszystkie placówki edukacyjne 
w Łomiankach pracują stacjonarnie 
w reżimie sanitarnym, na podstawie 
wprowadzonych przez dyrektorów 
procedur bezpieczeństwa w okresie 
pandemii COVID-19. Regulaminy do-
stosowane są do warunków każdej 
z placówek, z uwzględnieniem liczby 
uczniów, oddziałów i sal lekcyjnych. 
Z przedstawionych przez dyrektorów 
informacji wynika, że większość rodzi-
ców i uczniów ze zrozumieniem przy-
jęła obowiązujące zasady. Uczniowie 
na przerwach noszą maseczki, często 
myją i dezynfekują ręce oraz starają 
się zachować dystans społeczny.

Warianty działania szkół
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zakłada trzy możliwe warianty funk-
cjonowania szkół w okresie pandemii 
w sytuacji wystąpienia zakażenia na 
danym terenie: wariant A – tradycyjna 
forma kształcenia, wariant B – mie-
szana forma kształcenia (hybrydo-
wa), wariant C – kształcenie zdalne. 
Zgodnie z założeniami, poszczególne 
modele mogą być jednocześnie wdra-
żane w różnych rejonach kraju w za-
leżności od panującego tam zagroże-
nia COVID-19. 

Tradycyjna forma kształcenia (A)
Obowiązują wytyczne Ministerstwa 
Zdrowia, GIS i MEN dla szkół i pla-
cówek oświatowych. W przypadku 
wystąpienia zagrożenia epidemiolo-
gicznego dyrektor szkoły, po uzyska-

niu pozytywnej opinii państwowego 
powiatowego inspektora sanitarne-
go i za zgodą organu prowadzącego, 
może częściowo lub w całości zawie-
sić stacjonarną pracę szkół i placó-
wek. Wówczas dopuszczalne są dwa 
warianty kształcenia: B i C.

Mieszana forma kształcenia (B)
Dyrektor może zawiesić zajęcia gru-
py lub całej placówki w zakresie 
wszystkich lub poszczególnych zajęć 
i prowadzić kształcenie na odległość 
(zdalne). Będzie to zależało od sytu-
acji epidemicznej na danym terenie. 
Decyzję podejmie dyrektor po uzy-
skaniu zgody organu prowadzącego 
i otrzymaniu pozytywnej opinii pań-
stwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego. 

Kształcenie zdalne (C)
Dyrektor placówki podejmuje decy-
zję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych 
na określony czas i wprowadzeniu 
w całej szkole kształcenia na odle-
głość (edukacji zdalnej). Konieczna 
jest w tym przypadku zgoda organu 
prowadzącego i pozytywna opinia 
państwowego powiatowego inspek-
tora sanitarnego. 

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego 
Zgodnie z regulacjami prawnymi od-
powiedzialność za organizację pracy 

szkoły/przedszkola ponoszą dyrektor 
i organ prowadzący. W związku z tym 
rola dyrektorów placówek edukacyj-
nych w podejmowaniu decyzji o spo-
sobie nauki jest kluczowa, jednak 
organ prowadzący nie pozostawia 
dyrektorów bez wsparcia. 

Na spotkaniu Gminnego Zespołu ds. 
Zarządzania Kryzysowego określi-
liśmy zasady, które obowiązują we 
wszystkich łomiankowskich szkołach 
i przedszkolach, m.in.: noszenie ma-
seczek na przerwach. O pozostałych 
wytycznych przeczytasz na ostatniej 
stronie biuletynu.

Środki ostrożności
Przypominamy, że do przedszkoli 
i szkół mogą przychodzić tylko osoby 
zdrowe bez objawów wskazujących 
na infekcję dróg oddechowych oraz 
pracownicy i dzieci, których domow-
nicy nie są zakażeni i nie przybywają 
na kwarantannie. Osoby przyprowa-
dzające dzieci muszą osłaniać usta 
i nos, dezynfekować ręce lub nosić 
rękawiczki jednorazowe. Opiekuno-
wie (zasada jedno dziecko – jeden 
opiekun) mogą wchodzić do prze-
strzeni wspólnej pod warunkiem 
zachowania dystansu społecznego. 
Osoby z zewnątrz mogą przebywać 
jedynie w miejscach do tego wyzna-
czonych.

TEKST: ANNA GRABOWSKA

W momencie zamykania październikowego numeru BIUM wszystkie placówki edukacyjne na terenie 
gminy Łomianki pracują stacjonarnie, jednak każda z nich jest przygotowana na różne warianty 
działania.

SZKOŁA W CZASIE
PANDEMII
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TEKST: SYLWIA GIERSZ

W szkole dzieci i młodzież zdobywają wiedzę, nowe umiejętności i nawiązują przyjaźnie. To miejsce, 
gdzie nie powinno być przemocy. A jednak jest, choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. 

NIE TYLKO BICIE
I OBRAŻANIE

Przemoc to nie tylko bicie czy 
poszturchiwanie. Coraz czę-
ściej przemoc w szkole przy-
biera inne formy: dziecko jest 

stale wyzywane, poniżane, odpycha-
ne, prześladowane, może doświad-
czać celowego odsunięcia od grupy. 

Różne formy przemocy
Dzieci deklarują, że bardziej dotkli-
we i przykre jest dla nich wyklucze-
nie z grupy, które przejawia się także 
w obgadywaniu i wyśmiewaniu. Pa-
miętajmy, że odrzucenie i nietoleran-
cja to również przemoc. Prześlado-
wanie i dokuczanie może dotyczyć 
każdego, niezależnie od jego wyglądu, 
umiejętności, zdolności czy sprawno-
ści fizycznej, bo wystarczy, że grupa 
rówieśników zarzuci komuś, że do 
niej nie pasuje. Wielu uczniów, szcze-
gólnie z różnego rodzaju deficytami 
(autyzm, zespół Aspergera, ADHD) 
o wiele częściej staje się ofiarami 
przemocy rówieśniczej. 

Relacje w klasie
Jeżeli jedno dziecko często siedzi 
samotnie (w ławce, w autobusie na 
wycieczce szkolnej, na 
przerwie) i nie jest anga-
żowane w życie klasy, to 
sygnał dla nauczyciela, 
aby przyjrzał się uważnie 
relacjom w grupie. Nie 
wystarczy raz zapytać, 
czy wszystko w porząd-
ku. Odrzucane dziecko, 
podejmując bezskutecz-
ne próby zdobycia ak-
ceptacji, czuje się gorsze 
i niepotrzebne. Jedno-
cześnie grupa rówieśni-
cza jest dla niego ważna, 
dlatego stara się w niej 
pozostać nawet wtedy, gdy doświad-
cza przemocy. 

Brak wsparcia
Ofiary przemocy szkolnej bardzo 
rzadko mówią dorosłym o swoich 
problemach, bo często te problemy 
są bagatelizowane („przezywają cię – 
nie zwracaj na to uwagi”, 
„nie skarż”). Obawiają 
się też pogorszenia sy-
tuacji i zemsty ze strony 
prześladowców. Ponad-
to przeszkadza im wstyd 
i są przekonani, że wina 
tkwi w nich samych. Dla-
tego często nie zgłaszają 
nawet aktów przemocy, 
bo słyszą „przecież pięć 
osób nie może kłamać, 
więc to znaczy, że ty je-
steś winny”. Brakuje im 
wsparcia. Zdarza się, że 
przyczyniają się do tego 
niewinne żarty, na przy-
kład, gdy zniecierpliwio-
ny nauczyciel WF powie „co ty, nawet 
piłki kopnąć nie umiesz?”. A dziecko 
rzeczywiście może mieć zaburzoną 
koordynację ruchową.

Wybuchy agresji
Mówiąc o przemocy, na-
leży pamiętać, że dziec-
ko, które ma wybuchy 
agresji, bo nie potrafi 
inaczej wyrazić emo-
cji (np. frustracji), różni 
się od sprawcy klaso-
wej przemocy. Klasowa 
przemoc trwa tygodnia-
mi, to co innego niż jed-
norazowe uderzenie czy 
obrażenie kolegi. Często 
dziecko, które nie radzi 
sobie z emocjami i ata-
kiem ze strony rówieśni-
ków, po prostu wybucha. 

Wtedy wydaje się to dziwne, a kiedy 
nie rozumiemy jakiejś sytuacji, to ła-

twiej ją ignorować, niż próbować po-
móc i zrozumieć. 

Bywa, że do wykluczenia przyczynia-
ją się także rodzice uczniów, bo jeśli 

jakieś dziecko w klasie 
ma na przykład problem 
emocjonalny związany 
z zespołem Aspergera, to 
taki uczeń jest traktowa-
ny jak potencjalny agre-
sor i pojawia się obawa, 
że obniży poziom klasy. 

Samotność i lęk 
Uczniowie, którzy są wy-
kluczani, często doświad-
czają lęku społecznego, 
samotności, wycofania, 
chorób fizycznych i mają 
niskie poczucie własnej 
wartości. Ich zachowanie 
może stać się agresywne 

lub mogą popaść w depresję. Częściej 
podejmują próby samobójcze. Na-
rażeni są także na wiele problemów 
emocjonalnych w dorosłym życiu. 
Dlatego uczmy szacunku już od naj-
młodszych lat i przeciwstawiajmy się 
każdej formie przemocy. Bo przemocy 
nie należy traktować jako „etapu do-
rastania”.

Pomoc w każdej sytuacji
W szkołach przy okazji różnych kam-
panii coraz częściej nagłaśnia się te-
mat walki z przemocą rówieśniczą. 
Niestety, nauczyciele nie są wystar-
czająco przygotowani do tego, by od-
powiednio radzić sobie z problemami 
wychowawczymi wśród uczniów, 
w szczególności związanymi z izola-
cją. Nierzadko zmuszeni są działać, 
kierując się własną intuicją. A to waż-
ne, by ofiara przemocy mogła otrzy-
mać pomoc w szkole – rozmawiając 
z wychowawcą lub psychologiem, 

Polska szkoła wciąż 
nastawiona jest na 

rywalizację, a nie współpracę. 
Nie uczymy dzieci, że siła tkwi 
w zespole, bo przecież każdy 
jest w czymś dobry i razem 

możemy więcej.

Nie ma uniwersalnej recepty 
na ograniczenie przemocy 
wśród dzieci i młodzieży. 

Pomóc może uruchamianie 
lokalnych zespołów wsparcia 

złożonych z pedagogów 
i psychologów. Warto też 
uczyć właściwej reakcji 
świadków przemocy, by 

prześladowcy nie zyskiwali 
akceptacji wśród rówieśników.
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a także w domu – od najbliższych. 
Powinniśmy jak najwięcej rozmawiać, 
żeby dziecko czuło nasze wsparcie 
i wiedziało, że może na nas liczyć 
w każdej sytuacji.

Stop przemocy!
Numery telefonów i miejsca, gdzie 
można uzyskać pomoc:
• Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łomiankach: Punkt Interwencji 
Kryzysowej 22 751 90 57 wew. 
117; telefon zaufania dla dzieci 
i młodzieży 880 330 264.
• Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Dziekanowie Leśnym.
• Komitet Rodziców w Łomian-
kach – dzieci z SPE: komitet.rodzi-
cow.lomianki@gmail.com.
• Ogólnopolskie numery: Telefon 
dla Rodziców i Nauczycieli 800 
100 100 (bezpłatny), pn.–pt. godz. 
12–15; Telefon Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży 116 111, codziennie, 
całodobowo.

KAMPANIA
19 DNI

1-19 LISTOPADA

W pierwszych dniach listopada różne organizacje pracujące z dziećmi biorą 
udział w kampanii przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

TEKST: DOMINIKA KOWALCZYK-PTASIŃSKA

Międzynarodowe działania 
koordynuje genewska 
organizacja zajmująca się 
prawami dzieci i kobiet 

Women’s World Summit Foundation. 
W Polsce akcją kieruje Fundacja po 
DRUGIE. Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Łomiankach, pod patronatem 
burmistrz Łomianek Małgorzaty Że-
browskiej-Piotrak,po raz kolejny włą-
cza się w „Kampanię 19 dni”.

Warsztaty i konsultacje
W dniach od 1 do 19 listopada Ło-
mianki nabiorą koloru pomarań-
czowego na znak sprzeciwu wobec 
krzywdzenia dzieci i młodzieży. W za-
leżności od sytuacji epidemicznej pra-
cownicy OPS przygotują bezpłatną 
ofertę indywidualnych konsultacji dla 
rodziców, dzieci i młodzieży. Posta-
ramy się także przeprowadzić zaję-
cia dotyczące profilaktyki przemocy 
w publicznych szkołach i przedszko-

lach i planujemy zorganizować kon-
kurs plastyczny dla klas 4–8 „Stop 
przemocy rówieśniczej”. Ponadto 
przewidujemy organizację paneli dys-
kusyjnych dotyczących problematy-
ki przemocy i procedury Niebieskiej 
Karty przeznaczonych dla pracowni-
ków oświaty ze szkół niepublicznych 
na terenie gminy Łomianki.

Więcej informacji:                                               
www.opslomianki.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach zaprasza na spotkanie 
z bohaterką książki „Ambasadorowa”. 

PRZEMOC DOMOWA

Beata Gołaszewska doświad-
czyła przemocy domowej 
w każdej postaci, także w re-
lacjach z toksyczną, zabor-

czą matką. Na podstawie jej historii 
powstała powieść „Ambasadorowa”. 

Podczas spotkania opowie o tym, 
co ją spotkało, i jednocześnie oba-
li stereotyp, że przemoc domowa 
dotyczy tylko rodzin biednych czy 
takich, w których pojawiają się uza-
leżnienia. Zachęcamy do przyjścia 
i podzielenia się także własnymi do-
świadczeniami.

Więcej informacji: 4.11 godz. 17.30, 
miejsce spotkania sprawdź na: www.
opslomianki.pl.

TEKST: DOMINIKA KOWALCZYK-PTASIŃSKA
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TEKST: JOLANTA PAJĄK, KAMILA URBAŃSKA

Mieszkańcy gminy Łomianki wybrali przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego             
w 2021 roku.

ZEBRANIA WIEJSKIE
W SOŁECTWACH

Fundusz sołecki to środki wy-
odrębnione z budżetu gminy, 
zagwarantowane na realizację 
przedsięwzięć służących po-

prawie życia mieszkańców. 

Zebrania sołeckie
W zebraniach sołeckich uczestniczy-
li radni miejscy, burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak, za-
stępcy burmistrza Łomianek Paweł 
Bohdziewicz i Witold Gawda oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego i ZWiK. 
Podczas spotkań mieszkańcy wskazy-
wali najważniejsze dla nich zadania do 
realizacji na obszarach sołectw, m.in. 
remonty ulic i chodników, budowę 
spowalniaczy ruchu, oświetlenie dróg, 
zmiany organizacji ru-
chu, montaż ulicznych 
koszy na śmieci. Za-
rząd gminy informował 
mieszkańców o plano-
wanych w sołectwach 
inwestycjach oraz 
aktualnie trwających 
pracach projektowych 
i wykonawczych.

Podział finansów
Podstawą prawną funk-
cjonowania funduszy 
sołeckich jest Ustawa 
z 21 lutego 2014 roku 
o funduszu sołeckim. Gmina, po zre-
alizowaniu przedsięwzięć sołectw, ma 
możliwość otrzymania zwrotu części 
poniesionych wydatków z budże-
tu państwa. Warunkiem podzielenia 
środków finansowych przez sołectwo 
jest zwołanie prawomocnego zebra-
nia (z udziałem minimum 25 miesz-
kańców) oraz złożenie do 30 września 
2020 roku przez sołtysa wniosku do 
burmistrz Łomianek.

Łomianki Dolne i Dziekanów Leśny
Mieszkańcy Łomianek Dolnych przy-

szłoroczny budżet jednogłośnie 
przeznaczyli na położenie destruk-
tu asfaltowego z powierzchniowym 
utrwaleniem na ul. Brzegowej oraz 
organizację pikniku sołeckiego. Na-
tomiast sołtys Dziekanowa Leśnego 
wraz z radą sołecką zaproponowa-
li sześć przedsięwzięć do realizacji, 
które zostały jednogłośnie przegło-
sowane przez uczestników zebrania. 
Głównym przedsięwzięciem Dzieka-
nowa Leśnego w 2021 roku będzie 
poszerzenie oferty rekreacyjnej placu 
zabaw przy ul. Rodziewiczówny, na 
co mieszkańcy zdecydowali się prze-
znaczyć 35 tys. zł. To kontynuacja 
realizowanego w 2020 roku projektu 
modernizacji placu.

Sadowa i Łomianki 
Chopina
Sołectwo Sadowa 
w 2021 roku będzie 
realizowało osiem 
przedsięwzięć, m.in. 
doposażenie szkoły 
podstawowej, doposa-
żenie OSP oraz piknik 
rodzinny. Natomiast 
mieszkańcy sołectwa 
Łomianki Chopina 
przeznaczyli 17 250 zł 
na wykonanie elemen-
tów małej architektury: 

koszy i ławek ulicznych. W 2021 roku 
ulice Łomianek Chopina rozbłysną 
także świątecznymi dekoracjami. Na 
ten cel mieszkańcy przeznaczyli 15 
tys. zł.

Dziekanów Polski i Dziekanów Nowy
Sołectwo Dziekanów Polski doposaży 
pracownię komputerową Szkoły Pod-
stawowej w Dziekanowie Polskim (12 
tys. zł). Kupione laptopy będą mogły 
być wykorzystywane do nauki zdal-
nej, jeżeli w związku z epidemią w pla-
cówce zostanie wprowadzona taka 

forma edukacji. Mieszkańcy przezna-
czyli również środki na umunduro-
wanie dla druhów z OSP Dziekanów 
Polski (18 tys. zł).

Dziekanów Nowy, jak co roku, zor-
ganizuje tradycyjne święto plonów – 
dożynki. Tradycja ta podkreśla wiejski 
charakter sołectwa oraz tworzy prze-
strzeń do spotkań sąsiedzkich. Miesz-
kańcy sołectwa przeznaczyli także 
11 tys. zł na uregulowanie prawa 
własności do gruntów stanowiących 
drogę gminną – ulicę Poziomkową. 
Zakup gruntu pozwoli w dalszej per-
spektywie na remont drogi, np. jej od-
wodnienie.

Dziekanów Bajkowy, Kiełpin i Kępa 
Kiełpińska
Mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego 
zdecydowali o kontynuacji projektu 
oświetlenia ulic sołectwa lampami so-
larnymi. Przeznaczyli na ten cel 20 tys. 
zł. W 2021 roku sołectwo zorganizuje 
również piknik z okazji Dnia Dziecka 
oraz kupi i zamontuje na terenie so-
łectwa czujniki jakości powietrza.

Najmniejsze z naszych sołectw, Kępa 
Kiełpińska, dofinansuje Szkołę Pod-
stawową w Dziekanowie Polskim. 
Mieszkańcy uznali, że w obecnym 
trudnym czasie należy wspierać pla-
cówki edukacyjne, w których uczą się 
dzieci. Środki funduszu zostaną prze-
znaczone m.in. na zakup artykułów hi-
gienicznych i środków do dezynfekcji.

Zebranie wiejskie zwołał także soł-
tys Kiełpina, jednak nie można było 
podjąć uchwał o podziale środków 
z powodu braku kworum (minimum 
25 mieszkańców). Kolejne zebranie 
zaplanowano na 30 września br.

Zdjęcia ze spotkań dostępne na www.
lomianki.pl/Aktualnosci.

W ramach przyszłorocznego 
budżetu mieszkańcy mieli do 
rozdysponowania:
• Łomianki Dolne: 45 000,08 zł,
• Dziekanów Leśny: 65 217,50 zł,
• Sadowa: 65 217,50 zł,
• Łomianki Chopina: 65 217,50 zł,
• Dziekanów Nowy: 42 782,68 zł,
• Dziekanów Polski: 61 826,19 zł,
• Kępa Kiełpińska: 18 782,64 zł,
• Dziekanów Bajkowy: 65 217,50 zł,
• Kiełpin: 65 217, 50 zł.
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TEKST: JOLANTA PAJĄK

Integracja sąsiedzka, usprawnienia komunikacyjne i przyjazna przestrzeń publiczna dla młodzieży 
i dorosłych to projekty wybrane przez mieszkańców gminy Łomianki. 

REALIZUJEMY POMYSŁY 
MIESZKAŃCÓW

W tegorocznym budżecie 
gminy Łomianki prze-
znaczono ponad 700 
tys. zł na realizację 

pomysłów mieszkańców: ponad 440 
tys. zł pochodzi z funduszu sołeckie-
go, a ponad 260 tys. zł z Łomiankow-
skiego Mechanizmu Partycypacyjne-
go 2020. Projekty zgłoszone przez 
mieszkańców są sukcesywnie realizo-
wane przez Urząd Miejski w Łomian-
kach.

Plac zabaw w Dziekanowie Leśnym
Mieszkańcy Dziekanowa Leśnego 
przeznaczyli 35 tys. zł na moderni-
zację placu zabaw przy ul. Rodziewi-
czówny. Na początku listopada br. 
teren zostanie wyposażony w wiaty 
z zadaszeniem i grillem, ławostoły, 
piłkarzyki integracyjne, szachy ple-
nerowe z płyt betonowych, stojaki 
na rowery, ławki oraz kosze na odpa-
dy segregowane z podziałem na pięć 
frakcji. Sołectwo w ramach budżetu 
na 2020 r. przeznaczyło także 5 tys. 
zł na doposażenie szkoły w Dziekano-
wie Leśnym. Sprzęt w dużym stopniu 
poprawi jakość organizowanych przez 
placówkę spotkań, imprez i zajęć dla 
uczniów.

Parking rowerowy w Dziekanowie 
Polskim
Sołectwa Dziekanów Polski i Dzie-
kanów Bajkowy wspólnie chcą roz-
wiązać problem z parko-
waniem rowerów przez 
uczniów szkoły w Dzie-
kanowie Polskim. Miesz-
kańcy przeznaczyli 16 
tys. zł na wybudowanie 
wiaty rowerowej. Sołec-
twa mają nadzieję, że 
zadaszony parking ro-
werowy zachęci uczniów 
(i rodziców) do przyjazdu 

rowerem do szkoły i zapewni odpo-
wiednie warunki przechowywania 
pojazdu w trakcie lekcji.

Wiata edukacyjna w Sadowej
Mieszkańcy Sadowej również wspie-
rają placówkę oświatową. Ze środków 
funduszu sołeckiego (7 tys. zł), przy 
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego (10 
tys. zł), na terenie szkoły podstawo-
wej w Sadowej powstanie wiata edu-
kacyjna. Przedsięwzięcie polega na 
zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz 
wyposażeniu w ławki i rozkładane 
stoły wiaty edukacyjnej służącej do 
prowadzenia lekcji na świeżym po-
wietrzu.

Przebudowa ulicy w Łomiankach 
Dolnych
Łomianki Dolne przeznaczyły 15 tys. zł 
na opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej na przebudowę 
ul. Wiślanej w Łomiankach w ramach 
zadania inwestycyjnego „Przebudowa 
ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do 
ul. Brzegowej” na odcinku o długości 
ok. 1,5 km (od ul. Kościelna Droga do 
ul. Brzegowej w Łomiankach).

Siłownia plenerowa dla osiedli Rów-
noległa i Baczyńskiego
Mieszkańcy osiedli Równoległa i Ło-
mianki Baczyńskiego zdecydowali, że 
budżet w ramach Łomiankowskiego 

Mechanizmu Partycy-
pacyjnego wykorzystają 
na stworzenie miejsca 
do ćwiczeń, wypoczynku 
i spotkań lokalnej spo-
łeczności. Istniejący plac 
zabaw przy ul. Równole-
głej wzbogacono o trzy 
urządzenia, są to: wio-
ślarz, orbitrek i jeździec. 
W ramach ŁMP miesz-

kańcy przeznaczyli na ten cel 10 tys. 
zł. Siłownia na Baczyńskiego będzie 
wyposażona w urządzenia, takie jak: 
narciarz, biegacz, ławki z pedałami, 
rowerek z ładowarką USB. W ramach 
ŁMP przeznaczono na realizację pro-
jektu 18 502,50 zł.

Pikniki sąsiedzkie w Sadowej         
i Kiełpinie
Mieszkańcy Sadowej i Kiełpina z wy-
odrębnionego na fundusz sołecki bu-
dżetu sfinansowali m.in. lokalne pik-
niki sąsiedzkie, które odbyły się 30 
sierpnia i 12 września br. W sołec-
twach takie przedsięwzięcia stanowią 
okazję do wspólnego rodzinnego spę-
dzania wolnego czasu mieszkańców. 

W tegorocznym budżecie 
gminy Łomianki 

przeznaczono ponad 
700 tys. zł na realizację 

projektów zgłoszonych przez 
mieszkańców.
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TEKST: TOMASZ CZAJKOWSKI
FOT.: ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach informuje o budowie kolejnych odcinków sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacji na terenie gminy. 

HARMONOGRAM ROBÓT ZWIK

KOŚCIELNA DROGA
W połowie września rozpoczęły się 
prace w ramach „Budowy sieci wo-
dociągowej i sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przepompownią ścieków 
w drodze dojazdowej do ul. Kościel-
na Droga”. Plan budowy obejmuje 
16 dróg bocznych przyległych do ul. 
Kościelna Droga, w tym: Kościelna 
Droga dz. 1226/9, Chopina 28-28G, 
26-26S, Kościelna Droga 14-14A, 
Moniuszki, Chopina 50-50A, Bace-
wicz, Kościelna Droga dz. 1237/3, 
Niemena, Kościelna Droga 38-38N, 
Mozarta, Bogusławskiego, Kamiń-
skiego, Bacha, Elsnera, Kościelna Dro-
ga 45-45C, Kościelna Droga 52-52R.

Firma „DKM – Laskowscy” Spółka 
Jawna Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Wodnego, Melioracji, Kanalizacji 
i Robót Drogowych z siedzibą przy ul. 
Gospodarczej nr 76, 05-230 Kobyłka, 
wybuduje: sieć wodociągową o łącz-
nej długości 3470 m; odrzuty od prze-
wodu wodociągowego głównego do 
granicy nieruchomości (1132 m); sieć 
kanalizacji grawitacyjnej wraz z odcin-
kami do granic nieruchomości o łącz-
nej długości 5331 m; sieć kanalizacji 
tłocznej o łącznej długości 425 m oraz 
jedną przepompownię ścieków byto-

wych. Termin zakończenia prac prze-
widziano w czerwcu 2021 r.

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomiankach informuje także, że 
15.09.2020 r. uzyskał prawomocne 
pozwolenie na użytkowanie dla „Bu-
dowy sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w ulicach: Asnyka (od ul. Miłej 
do ul. Kolejowej), Reymonta, Niskiej 
(od ul. Miłej do ul. Pogodnej), Miodo-
wej, Wierzbowej, Norwida, Słowac-
kiego, Pogodnej, Torfowej (od ul. Miłej 
do posesji 31) oraz w drogach dojaz-
dowych do posesji Miła 22-22A, Miła 
12-12C na terenie gminy Łomianki”.

W ramach inwestycji wykonano: 
3727,01 m.b. sieci wodociągowej 
wraz z odcinkami odrzutów od prze-
wodu głównego do granic nierucho-
mości; 3959,09 m.b. sieci kanalizacyj-
nej wraz z odrzutami grawitacyjnymi 
od kolektora głównego do granic nie-
ruchomości.

W celu przyłączenia nieruchomo-
ści do miejskiej sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej, w zasięgu których 
znajdują się nieruchomości, należy się 
udać do ZWiK i złożyć wniosek o wy-

danie warunków technicznych wraz 
ze szkicem sytuacyjnym przyłącza. Po 
otrzymaniu dokumentów można wy-
konać przyłącze we własnym zakresie 
lub podpisać z zakładem umowę na 
wykonanie prac (możliwość nieopro-
centowanej oferty ratalnej).

Więcej informacji: Biuro Obsługi 
Klienta ZWiK, ul. Rolnicza 244, Ło-
mianki; pn. 10–18, wt.–pt. 8–16; tel.: 
22 751 35 04, 513 181 103, e-mail: 
zwik@zwik-lomianki.pl.

TEKST: BOGDAN MARCIŃCZYK

Od 5 października br. linię 150 w godzinach szczytu będą obsługiwały autobusy przegubowe. 

WIĘKSZE AUTOBUSY 

Burmistrz Łomianek Małgo-
rzata Żebrowska-Piotrak 
wnioskowała do ZTM o pil-
ne rozwiązanie problemu za-

tłoczonych autobusów. Mieszkańcy 
wielokrotnie zwracali się do urzędu             
z prośbą o pomoc w tej sprawie. ZTM 

zaproponował wprowadzenie pojaz-
dów przegubowych na najbardziej 
obleganych trasach. Linię 150 w go-
dzinach szczytu obsługiwać zaczną 
autobusy wielkogabarytowe, które 
przewożą znacznie więcej pasażerów 
niż dotychczasowe pojazdy.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
RZP.271.15.2020 Przebudowa ul. 
Parkowej na odcinku między ul. 
Przyłuskiego i 11 Listopada – zad. 
2018/22 – zawarto umowę z wyko-
nawcą: Dowbud-C II Sp. z o.o. Sp. k., 
ul. Pawlikowskiego 1 lok. 23, 03-983 
Warszawa.

RZP.271.16.2020 Budowa hali pneu-
matycznej na terenie ICDS BIS – za-
warto umowę z wykonawcą: Gardenia 
Sport SP. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-    
-699 Warszawa.

RZP.271.18.2020 Przebudowa ul. 
Ogrodowej w miejscowości Kiełpin 
(gmina Łomianki) na odcinku od ul. 
Warszawskiej do Rolniczej w ramach 
zadania inwestycyjnego nr 2016/12 
„Kompleksowa przebudowa dróg 
gminnych w kwartałach ulic VIII kwar-
tał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. 
Ogrodowa – ul. Warszawska)”. Zawar-
to umowę z wykonawcą: ALBLU Sp. 
z o.o., ul. S. Witkiewicza 14 lok. 103, 
03-305 Warszawa.

RZP.271.19.2020 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do szkół wraz 
z opieką w roku szkolnym 2020/2021 
– zawarto umowę z wykonawcą: kon-
sorcjum firm Luxury Medical Care Sp. 
z o.o. Sp. k., ul. Słomińskiego 17/47, 
00-195 Warszawa i LMC Trans Sp. 
z o.o., ul. Bartycka 17 paw. 2, 00-716 
Warszawa.

RZP.271.20.2020 „Budowa Szkoły 
Podstawowej w Sadowej wraz z po-
prawą infrastruktury sportowej” w ra-
mach zadania 2019/06 na podstawie 
programu funkcjonalno-użytkowego, 
w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Jako najkorzystniejszą ofertę wybra-
no konsorcjum firm: Firma Budowlana 
Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k., ul. Geode-
tów 29, 80-298 Gdańsk i Ekoinbud 
Sp. z o.o., ul. Geodetów 29, 80-298 
Gdańsk. Trwa procedura zawierania 
umowy.

RZP.271.21.2020 Przebudowa i mo-
dernizacja placu zabaw wraz z terenem 
rekreacyjno-sportowym przy ul. Aka-
cjowej róg Partyzantów w Dąbrowie 
Leśnej (zad. 2020/30). Zawarto umo-

wę z wykonawcą: Eversport Sp. z o.o., 
ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 
Warszawa.

RZP.271.22.2020 Modernizacja infra-
struktury oświetleniowej na terenie 
gminy Łomianki – etap I w ramach za-
dania inwestycyjnego „Modernizacja 
infrastruktury oświetleniowej na tere-
nie gminy Łomianki” nr 2015/18. Za-
warto umowę z wykonawcą: konsor-
cjum firm Zesti Fos Sp. z o.o., Dębe 5G, 
05-140 Serock i Energo – Inwest Jacek 
Mielczarek, Dębe 5G, 05-140 Serock.

RZP.271.23.2020 „Budowa budyn-
ku komunalnego” w ramach zadania 
2019/01 na podstawie programu 
funkcjonalno-użytkowego, w formu-
le „Zaprojektuj i wybuduj”. Otwarcie 
ofert 18.08.2020 r. Wpłynęła jedna 
oferta – postępowanie unieważniono, 
cena najkorzystniejszej oferty prze-
wyższa kwotę, którą zamawiający za-
mierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.

RZP.271.24.2020 „Modernizacja placu 
zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposa-
żeniem punktu rekreacyjno-sportowe-
go przy placu zabaw” (zad. 2020/33). 
Zawarto umowę z wykonawcą: AS 
BUD Albert Śpiewakowski, ul. Ciołko-
sza 2/41, 03-134 Warszawa.

RZP.271.25.2020 Opracowanie kom-
pleksowych dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowych na rozbudowę ul. 
Błotnej w Łomiankach na odcinku od 
ul. Przy Jeziorze do Drewnianej w ra-
mach zadania inwestycyjnego „Projekt 
i budowa ulicy Błotnej” nr 2020/20 
oraz rozbudowę ul. Przy Jeziorze w Ło-
miankach na odcinku od ul. Rolniczej 
do Błotnej w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Projekt i budowa ulicy 
Przy Jeziorze” nr 2020/21. Zawarto 
umowę z wykonawcą: DROPROJEKT 
Piotr Porczyk, ul. Posłańców 3, 04-409 
Warszawa.

RZP.271.26.2020 „Budowa zielone-
go skweru przy al. Chopina w gminie 
Łomianki” w ramach zadania 2013/15 
„Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 
z przeznaczeniem na ogród jorda-

nowski”. Otwarcie ofert 31.08.2020 r. 
Wpłynęły trzy oferty – postępowanie 
unieważniono, cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższa kwotę, którą zama-
wiający zamierza przeznaczyć na sfi-
nansowanie zamówienia.

RZP.271.27.2020 Budowa pełno-
wymiarowego boiska do piłki nożnej 
w Łomiankach – etap II w ramach zada-
nia inwestycyjnego 2015/22 „Budowa 
obiektu sportowego do piłki nożnej, 
w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz 
trybun”. Postępowanie unieważniono, 
nie wpłynęła żadna oferta.

RZP.271.28.2020 „Odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych od 
mieszkańców oraz obsługa gminnego 
punktu selektywnego zbierania odpa-
dów w okresie od 1 stycznia 2021 r. 
do 31 grudnia 2021 r.”. Otwarcie ofert 
8.10.2020 r.

RZP.271.29.2020 „Budowa zie-
lonego skweru przy al. Chopina 
w gminie Łomianki” w ramach zadania 
2013/15 „Zagospodarowanie dzia-
łek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na 
ogród jordanowski”. Otwarcie ofert 
24.09.2020 r.

RZP.271.30.2020 Rozbudowa ul. 
Krzyczkowskiego w Łomiankach 
w ramach zadania inwestycyjnego nr 
2016/12 „Kompleksowa przebudowa 
dróg gminnych w kwartałach ulic VIII 
kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza 
– ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)”. 
Otwarcie ofert 28.09.2020 r.

RZP.271.31.2020 Rozbudowa ul. 
Wspólnej w Łomiankach na odcinku od 
ul. Szymanowskiego do Paderewskie-
go w ramach zadania inwestycyjnego 
nr 2016/04 „Przebudowa ulicy Wspól-
nej”. Otwarcie ofert 1.10.2020 r.

RZP.271.32.2020 Rozbudowa ul. Fa-
brycznej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej oraz przebudową niezbęd-
nej infrastruktury wodno-kanalizacyj-
nej, energetycznej i telekomunikacyj-
nej w ramach zadania „Przebudowa ul. 
Fabrycznej” (zad. 2016/03). Otwarcie 
ofert 2.10.2020 r.
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TEKST: KATARZYNA KOLASA

Pilotażowy program cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Łomianki. Rada Miejska 
zwiększyła dofinansowanie z budżetu do 50 tys. zł.

GMINNY PROGRAM 
GROMADZENIA WODY

W sierpniu br. przyjmo-
wane były wnioski 
o udzielenie dotacji ce-
lowej z budżetu gminy 

Łomianki w ramach Gminnego Pro-
gramu Gromadzenia Wody. Wpłynęło 
70 wniosków; 50 z nich przekazano 
(według kolejności zgłoszeń) do roz-
patrzenia i realizacji. W tym roku wy-
czerpano już środki z budżetu gminy 

i pozostałych 20 wniosków zostanie 
rozpatrzonych w kolejnym roku.

Program pilotażowy badał zaintere-
sowanie tematem naturalnej retencji 
oraz zapotrzebowanie mieszkańców 
gminy na budowę systemów deszczo-
wych do zatrzymywania i wykorzy-
stywania opadu w miejscu jego po-
wstania. Ogromne zainteresowanie, 

poparte licznie składanymi wnioskami 
o udzielenie dotacji, wpłynęło na de-
cyzję Rady Miejskiej o dofinansowa-
niu programu, podnosząc wysokość 
pierwotnie ustalonego budżetu na 
ten cel z 30 tys. zł do 50 tys. zł. Prze-
prowadzenie pilotażowego programu 
umożliwi także zabezpieczenie wła-
ściwej kwoty w przyszłym roku.

TEKST: AGATA ZAKRZEWSKA

Spis przez telefon to rozwiązanie stworzone z myślą o rolnikach, którzy nie 
mają komputera i dostępu do internetu. 

HALO! CHCĘ SIĘ SPISAĆ!

Trwa obowiązkowy Powszech-
ny Spis Rolny 2020. Najważ-
niejszą metodą spisową jest 
aplikacja internetowa (dostęp-

na na stronie: https://spisrolny.gov.pl). 
Jednak rolnicy mogą podać dane także 
przez telefon (infolinia: 22 279 99 99). 
To bezpieczna i wygodna metoda – 
można spisać się w domu, bez koniecz-
ności kontaktu z osobami z zewnątrz. 

Do 30 listopada br. można także do-
konać samospisu w wydzielonym 

przez Urząd Miejski w Łomiankach 
punkcie mieszczącym się w Integra-
cyjnym Centrum Dydaktyczno-Spor-
towym przy ul. Staszica 2 (pokój nr 
B04, wejście od strony filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu).

Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt telefoniczny w godzinach 
8–20 z uprawnionym pracownikiem 
urzędu panem Tomaszem Buckim pod 
numerem telefonu 666 834 539.

GMINNY 
PROGRAM 
WYMIANY 
PIECÓW

Na realizację akcji przezna-
czono ok. 188 tys. z bu-
dżetu gminy. Wpłynęło 
31 wniosków, z tego trzy 

rozpatrzono odmownie ze względu 
na niespełnienie warunków regula-
minu.

Program był czasowo zawieszony 
z powodu pandemii (przywróco-
ny w maju br.). Termin składania 
wniosków w 2020 roku upłynął 15 
września, jednak mieszkańcy gminy 
zgłaszali się także po tym terminie, 
co świadczy o rosnącym zaintere-
sowaniu tematem.

TEKST: KATARZYNA KOLASA

Celem programu jest poprawa 
jakości powietrza na terenie 
gminy Łomianki.

WIĘCEJ INFORMACJI:
WWW.LOMANKI.PL

URZĄD MIEJSKI
W ŁOMIANKACH
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TEKST: PAWEŁ STASIAK, PRZEWODNICZĄCY KDS DS. MOBILNOŚCI

Dzięki staraniom członków KDS ds. Mobilności, pracowników Urzędu Miejskiego w Łomiankach oraz 
radnych miejskich 27 sierpnia br. udało się przegłosować finalny projekt dokumentu. 

STRATEGIA ROZWOJU 
ELEKTROMOBILNOŚCI

W przyjętej strategii roz-
woju elektromobilno-
ści podsumowujemy 
główne cele, jakie po-

winniśmy realizować, by redukować 
niekorzystne czynniki emisji. Ponadto 
dokument zawiera przybliżone ramy 
czasowe i wskazuje konkretne za-
dania, których realizacja poprawi ja-
kość powietrza w naszej gminie oraz 
stan środowiska i ekologii, na czym 
wszystkim nam zależy.

Konsultacje społeczne
Prace nad przygotowa-
niem strategii rozpo-
częliśmy w listopadzie 
2019 r. cyklem spotkań 
z mieszkańcami gmi-
ny. Przewodniczyli im 
pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Łomian-
kach oraz konsorcjum 
firm Audytel SA oraz „Jan Friedberg. 
Projektowanie dróg i doradztwo 
w zarządzaniu”, któremu powierzono 
realizację projektu w 100 proc. finan-
sowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w ramach programu 

priorytetowego GEPARD II – trans-
port niskoemisyjny.

Autobusy elektryczne
Opracowany dokument zawiera za-
równo analizę obecnego stanu jakości 
powietrza w naszej gminie z uwzględ-
nieniem wybranych emisji zanieczysz-
czeń atmosferycznych, jak i ocenę za-
potrzebowania na szeroko rozumiany 
transport pasażerski kształtujący ja-

kość powietrza, którym 
oddychamy.

Realizacja postawionych 
celów już trwa. W la-
tach 2018–2019 dzięki 
uczestnictwu w progra-
mie „GIS – Green Invest-
ment Scheme – GEPARD 
– Bezemisyjny transport 
publiczny” udało nam 
się pozyskać środki na 

zakup autobusów elektrycznych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą dla gmi-
ny Łomianki. Co prawda to dopiero 
początek, ale przyjęcie strategii daje 
gminie dalsze możliwości korzysta-
nia ze środków unijnych oraz udziału 
w programach upowszechnienia elek-

tromobilności, a także komplekso-
wych i innowacyjnych rozwiązaniach 
typu smart city w Łomiankach. 

Plan działania
Wierzymy, że wspólnie z Państwem 
uda nam się wypracować listę rozwią-
zań niskoemisyjnych, które przyczy-
nią się do rozwoju naszej małej ojczy-
zny, a także będą spełniać potrzeby 
w zakresie transportu i ochrony śro-
dowiska. Przed nami próba wdroże-
nia pilotażowego projektu rowerów 
miejskich, dalsza modernizacja floty 
KMŁ Łomianki oraz pilotaż programu 
bezpłatnego wynajmu rowerów cargo 
dla seniorów z naszej gminy. 

Te i inne pomysły będziemy realizować, 
licząc na Państwa pomoc przy okazji 
kolejnych inicjatyw w zakresie elek-
tromobilności. Zachęcamy do wspar-
cia naszych wysiłków i uczestnictwa 
w najbliższych spotkaniach KDS. 

Więcej informacji: zgłoszenia udziału 
w spotkaniach KDS: aleksandra.jan-
kowska@lomianki.pl; szczegóły rekru-
tacji: www.lomianki.pl/Aktualnosci.

Przed nami próba wdrożenia 
pilotażowego projektu 

rowerów miejskich, dalsza 
modernizacja floty KMŁ 
Łomianki oraz pilotaż 
programu bezpłatnego 

wynajmu rowerów cargo dla 
seniorów z naszej gminy.

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Na początku lipca br. mieszkańcy naszej gminy wybrali w głosowaniu na Facebooku projekt muralu, 
który dziś zdobi mur przed Urzędem Miejskim przy ul. Warszawskiej 115. 

HISTORIA ŁOMIANEK PISANA MURALEM

Zniknęła obdrapana ściana, 
pojawiła się niezwykła hi-
storia. Łomianki zawdzięcza-
ją nazwę słowu „łomna”, co 

oznacza miejsca z naniesionymi przez 
wylewy rzeki drzewami lub równiny 
z wykrotami po wykarczowanym le-
sie. Dziś nadal możemy tu podziwiać 
niezwykłą przyrodę, a jednocześnie 

dostrzec Pałac Kultury i Nauki w cen-
trum Warszawy.

W Łomiankach można także wypocząć 
pośród starych wierzb i wypić kawę 
w lokalnych kawiarenkach, a bogata 
infrastruktura sportowa pozwala na 
realizowanie sportowych pasji w wie-
lu dyscyplinach. Sąsiedztwo Puszczy 

Kampinoskiej zachęca natomiast do 
długich spacerów, w trakcie których 
można podziwiać naturę i zwierzęta, 
które żyją obok nas. Słowem – Ło-
mianki to miasto możliwości! I o tym 
jest ten mural. Warto obejrzeć go 
uważnie, by dostrzec nieoczywiste 
detale i rozszyfrować umieszczone na 
nim zagadki.
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W Dąbrowie Leśnej przy 
ul. Akacjowej od lat 
funkcjonuje miejsce, 
w którym spotykają 

się mieszkańcy osiedla i gdzie orga-
nizowane są różne aktywności ad-
resowane do starszych i młodszych. 
W ubiegłym roku otworzyliśmy także 
świetlicę w Burakowie.

Nowe świetlice
Te dwa obiekty stanowią podstawę 
programu aktywizacji lokalnej, który 
konsekwentnie wdrażany jest od po-
czątku obecnej kadencji. W planach 
mamy budowę kolejnych świetlic, 
szczególnie oczekiwanych w sołec-
twach oddalonych od centrum mia-
sta. Przygotowujemy budynek 
w Dziekanowie Leśnym, trwają prace 

koncepcyjne nad przystosowaniem 
do tej funkcji starej szkoły w Sado-
wej. Propozycje kolejnych lokalizacji 
zgłaszane są na zebraniach sołeckich.
Samo istnienie budynków nie prze-
sądza oczywiście o aktywności 
w danej społeczności. Przykładem 
może być obiekt przy ul. Kościuszki 
w Burakowie, który poprzednie wła-
dze przeznaczyły na inne cele, bo nie 
potrafiono wykreować tam właśnie 
dostatecznej aktywności.

Działania organizacji pozarządo-
wych (NGO)
Dziś realizacja programu aktywizacji 
lokalnej spowodowała, że obie świe-
tlice oferują wiele różnorodnych za-
jęć. Placówkami opiekuje się nowo 
powołana struktura w Urzędzie Miej-

skim – Referat Spraw Społecznych. 
Nieocenionymi animatorami i inicja-
torami aktywności w tych miejscach 
są organizacje pozarządowe (NGO). 
Skierowanie ich uwagi na świetlice 
spowodowało, że oferta jest lepiej 
dopasowana do potrzeb lokalnych 
społeczności, a pieniądze przezna-
czane na dotacje dla NGO lepiej słu-
żą ogółowi mieszkańców.

Zachęcamy do odwiedzenia jednego 
z miejsc aktywności lokalnej. Można 
tam spotkać sąsiadów i poznać no-
wych znajomych. Bez takich kontak-
tów dużo trudniej przekształcić osie-
dle sypialnię w miejsce przyjazne, 
w którym czujemy się współgospo-
darzem i częścią wspólnoty.

TEKST: WITOLD GAWDA

Świetlice miejskie nie bez przyczyny zwane są miejscami aktywności lokalnej (MAL). Integrują sąsiadów 
i oferują interesujące zajęcia kulturalne i sportowe.

LOKALNIE I AKTYWNIE

GRAFIK ZAJĘĆ W DOMU SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH (BURAKÓW, UL. PARKOWA 2)

GRAFIK ZAJĘĆ W ŚWIETLICY MIEJSKIEJ (DĄBROWA LEŚNA, UL. AKACJOWA 20A)

Stowarzyszenie Nasze Łomian-
ki: Aktywny Senior – gimnastyka, 
pn., śr. 9.30–10.30, wstęp wolny; 
Joga dla wszystkich, pn., śr. 18.30–
19.30, zapisy: nl@naszelomianki.pl.

Fundacja Dla Rodziny „Mama i ja” 
(zapisy: dlarodziny.burakow@gmail.
com): Zajęcia umuzykalniające dla 
maluszków, wt. 9.30–12.30; An-
gielski dla maluszków, czw. 9.30–
10.30.

Nastula Club: Kurs samoobrony dla 
kobiet, wt., czw. 17.30–18.30, zapi-
sy: ksnastulaclub@nastula.pl, wstęp 
wolny.

Swing Duet: Taniec dla dzieci, śr., 
sob. 14–16, zapisy: 664 433 541.

Fundacja Jestem Mamą: Kreatywne 
dzieciaki, pt. 16–20, zapisy: kon-
takt@fundacjajestemmama.pl, 695 
330 116.

Uniwersytet Trzeciego Wieku: 
Warsztaty malarskie, sob. 10–13, 
zapisy: utw@utwlomianki.pl, 507 
971 368.

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM”: 
Kurs fotograficzny dla młodzieży, 
sob. 10–12, zapisy: eliza@fundacja-
kim.pl, 606 225 863.

Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” 
(zapisy: eliza@fundacjakim.pl, 606 
225 863): Joga, zdrowy kręgosłup, 
czw. 13:30-14:30; Zajęcia dla dzie-
ci, pt. 17–19.30.

Fundacja Self Active Planet: Aktyw-
na nastolatka, wt., czw. 18.30–20, 
zapisy: 788 021 372.

Klub Seniora Dąbrowy Leśnej,        
pn. 17.

Swing Duet: Taniec dla dzieci, wt., 
czw. 16–18, zapisy: 604 534 990.

Jachtklub: zajęcia teoretyczne że-
glarskie, sob. (17.10, 14.11, 5.12) 
12–20, zapisy: anv@wp.pl.

Fundacja Dla Rodziny: Kreatywne 
dzieciaki, śr. 16–20, zapisy: kreatyw-
nesrody@gmail.com, 506 811 350.

Fundacja Splotu Ramiennego 
Otwarte Ramiona: Akademia ręko-
dzieła – rodzinne warsztaty, sob.
(10 i 24.10, 7 i 21.11, 5 i 12.12) 
10–12, obowiązują zapisy.
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. W tym numerze kolejni bohaterowie – może 
któryś z nich zostanie twoim przyjacielem?

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

LESZANIE
Małe, zagubione kotki. Mają trzy–czte-
ry tygodnie, potrzebują nadal karmie-
nia z butelki i oczywiście masowania 
brzuszków. Maluchy szukają domów, nie 
mogą spędzić dzieciństwa w schronisku!
W typie rasy: europejska, wiek: jeden 
miesiąc, płeć: nn, waga: mniej niż 1 kg, 
nr: X/20, przyjęte: 12.09.2020, kontakt 
w sprawie adopcji: Magda 793 302 485, 
Magda J. 796 373 677.

LILI
Młodziutka sunia pełna energii i rado-
ści. Wszędzie jest jej pełno, wszystko ją 
ciekawi. To niesamowicie przyjazny i ko-
chany piesek. Uwielbia kontakt z ludźmi 
– przytulanie i głaskanie.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: je-
den rok, płeć: samica, waga: 9 kg, nr: 
1549/20, przyjęta: 2.09.2020, kontakt 
w sprawie adopcji: Iwona 606 229 787, 
Joanna 501 779 937, Magda 609 266 
951.

DALIA
Trochę nieśmiała i przestraszona su-
nia. Chętnie jednak przebywa z ludźmi. 
Uwielbia smaczki, długie spacery i przy-
tulanie. Zasługuje na lepszy los. Potrze-
buje dobrego i spokojnego domu.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: je-
den rok, płeć: samica, waga: 6 kg, nr: 
1415/20, przyjęta: 16.08.2020, kontakt 
w sprawie adopcji: Anita 697 880 435, 
Grzegorz 730 741 384, Ania 605 123 
423.

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.

ULTRA
Zielonooka młodziutka koteczka. Nie 
wiemy, co przeżyła, ale jest mocno wy-
cofana i nieufna. Szukamy dla niej łagod-
nego i cierpliwego opiekuna, bo potrze-
buje kogoś, kto zrozumie jej wrażliwą 
naturę. 
W typie rasy: europejska, wiek: dwa lata, 
płeć: samica, waga: 3 kg, nr: 0910/20, 
przyjęty: 7.09.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Magdalena 513 898 530.

AJRA
Przyjechała do nas ze schroniska w Ra-
dysach. Jest radosna, wesoła i łagodna. 
Odpowiednia praca na pewno zmieni ją 
w domową pupilkę, która także chętnie 
będzie chodziła na spacery.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: sześć lat, 
płeć: samica, waga: 18 kg, nr: 1191/20, 
przyjęta: 13.07.2020, kontakt w sprawie 
adopcji: Ewa 576 661 626, Iza 604 713 
718.

WOJTEK
To średni, czarny i bardzo łagodny oraz 
wesoły pies. Chce się ciągle bawić i bie-
gać. Lubi ludzi i głaskanie. Jest pojętny 
i nadzwyczaj szybko się uczy. Będzie cu-
downym kompanem.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: je-
den rok, płeć: samiec, waga: 17 kg, nr: 
1412/20, przyjęty: 15.08.2020, kontakt 
w sprawie adopcji: Izabela 502 310 205, 
Iza 604 713 718, Ula 602 448 601.
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6 września
Ponad dwustu zawodników wystar-
towało w 26. Rajdzie Rowerowym. 
Uczestnicy rajdu wyruszyli na polanę 
rekreacyjną Jakubów w Kampinoskim 
Parku Narodowym, gdzie organiza-
torzy (Urząd Miejski) przygotowali 
prawdziwą żołnierską grochówkę 
oraz kiełbasę z grilla dla wszystkich 
biorących udział w imprezie.

Jedną z atrakcji był konkurs dla naj-
młodszych. Zadaniem uczestników 
było wymyślenie hasła promującego 
naszą gminę. Zwyciężył 14-letni Ja-
kub Graz z hasłem: „Ładna Okolica 
Miasta I Atrakcyjna Natura Kampino-
su Inspiruje”. Pierwsze litery układają 
się w słowo ŁOMIANKI.

Dorośli rywalizowali w rzutach do 
kosza. Najlepszymi umiejętnościami 
w tej dziedzinie wykazał się Marcin 
Miecznikowski. Partner rajdu Toyota 
W&J Wiśniewski przekazał zwycięzcy 
w nagrodę toyotę na weekend.

12 września
Place zabaw w Kiełpinie i Dąbrowie 
Leśnej zamieniły się królestwo naj-
młodszych. Dorośli także się nie nu-
dzili. W Kiełpinie prym wiodła koszy-
kówka, na osiedlu Równoległa odbyły 
się rozgrywki w piłce nożnej o puchar 
Dąbrowy. Każdy z uczestników mógł 
wybierać w bogatej ofercie różnorod-
nych zabaw, konkursów i zawodów 
sportowych.

Szczególne podziękowania za or-
ganizację pikników składamy rad-
nej Agnieszce Zdunek oraz radnej 
Agnieszce Gawron-Smater i sołtysowi 
Pawłowi Stasiakowi.

Za organizację turnieju piłkarskiego 
dziękujemy radnemu Powiatu War-
szawskiego Zachodniego Tomaszowi 
Rusinkowi.

W trakcie pikniku w Kiełpinie rozpo-
częły się również konsultacje spo-
łeczne dotyczące kształtowania prze-
strzeni dla terenu publicznego przy 
skrzyżowaniu ul. Cienistej i ul. Rolni-
czej. Natomiast wieczorem mieszkań-
cy mogli obejrzeć komedię „Podwie-
czorek życia” teatru #MamTeatr. 

TEKST: KAROLINA ŻEBROWSKA, ARTUR OSIAK

Tradycyjnie we wrześniu odbyły się Dni Dąbrowy, a także przełożony z powodu pandemii 26. Rajd 
Rowerowy. Piknik zorganizowało również sołectwo Kiełpin. Na mieszkańców czekało wiele kulturalnych, 
integracyjnych i sportowych atrakcji.

WRZESIEŃ W ŁOMIANKACH
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13 września
Tego dnia odbył się Piknik w Dąbro-
wie Zachodniej z animacjami dla dzie-
ci w Lemon Tree, a o godz. 13 Arty-
ści Dąbrowy otworzyli ogrody dla 
mieszkańców gminy i wpuścili ich do 
swojego świata. Do każdego ogrodu 
gospodarze zaprosili wielu interesu-
jących gości. Nowością̨ była wystawa 
„Muzykalia” w Centrum Kultury w Ło-
miankach, czyli niezwykły zbiór in-
strumentów dawnych z kolekcji Paw-
ła Hruszwickiego. Dzień zakończył 
kameralny koncert Karoliny Gwóźdź 
w Centrum Kultury, w trakcie którego 
wystąpiły również nasze seniorki z ze-
społu Evitki. 
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TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
FOT.: PIOTR KACZMAREK

„Bohaterom i Bohaterkom winni jesteśmy obiet-
nicę, że koszmar najkrwawszego konfliktu w dzie-
jach ludzkości się nie powtórzy. Obyśmy nigdy 
więcej nie musieli z nikim licytować się na niena-
wiść i gotowość do zabijania. Nigdy więcej wojny 
pod żadną postacią! Uczcijmy dziś pamięć wszyst-
kich, którzy na skutek wojny nie mogli dokończyć 
swego życia w bezpiecznych warunkach. Cześć Ich 
pamięci!” – mówiła burmistrz Łomianek Małgorza-
ta Żebrowska-Piotrak, otwierając uroczystość.

Oficjalne przemówienia
Po mszy świętej polowej rozpoczęła się część pa-
triotyczna. Powitaliśmy asystę honorową z Pułku 
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Orkiestra 
Wojskowa w Siedlcach odegrała hymny: Pol-
ski, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 
i Francji. Następnie przemówienia wygłosili bur-
mistrz Łomianek i zaproszeni goście. Odczytano 
listy okolicznościowe od prezesa Rady Ministrów 
Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckie-
go; wojewody mazowieckiego Konstantego Ra-
dziwiłła; marszałka województwa mazowieckiego 
marszałka Adama Struzika oraz prezesa Stowarzy-
szenia Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich 
Jana Gromnickiego. Uroczyście odczytano także 
apel poległych.

Składanie wieńców
W kwaterze wojskowej cmentarza, pod pomnika-
mi poległych, wieńce złożyli kombatanci i wete-
rani, przedstawiciele i delegacje władz państwo-
wych RP, wojewódzkich i samorządowych, a także 
przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej i Naro-
du Amerykańskiego oraz miast siostrzanych: Co-
lumbia Heights i Noyelles-lès-Vermelles. 

Na zakończenie uroczystości burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak podziękowała za 
przybycie zgromadzonym gościom i mieszkańcom 
gminy Łomianki oraz odbyła się defilada asysty 
honorowej z Pułku Reprezentacyjnego Wojska 
Polskiego.

Dostojnie i wzruszająco – 19 września br. 
przed cmentarzem wojennym w Kiełpinie 
upamiętniliśmy 81. rocznicę wybuchu II wojny 
światowej i bitwy pod Łomiankami oraz 76. 
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 
i zestrzelenia amerykańskiego samolotu B-17G 
niosącego pomoc powstańcom.

PATRIOTYCZNIE
W ŁOMIANKACH
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CZYTELNICZY RAJ

„Elbing-Elbląg. Na zakręcie historii”
Wiktor Hajdenrajch
Annelore Heike, młoda mieszkanka między-
wojennego miasta Elbing, jest wrażliwą i inte-
ligentną dziewczyną. W 1939 roku wierzy, że 
jako zapalona orędowniczka idei głoszonych 
przez Adolfa Hitlera będzie mogła przetrwać 
ten czas godnie i z podniesioną głową. Wkrótce 
przekona się, że każda wojna oznacza ból, chaos 
i zniszczenie. Wiele lat później pisany przez nią 
pamiętnik przypadkiem wpadnie w ręce Anny 
i jej wnuka. Czy po latach będą oni w stanie 
zrozumieć wybory i decyzje dziewczyny, która 
kiedyś mieszkała w ich domu?

„Jak nie zwariować ze swoim dzieckiem” 
Mikołaj Marcela
Po co dzieciom edukacja? Jak uczy się mózg 
dziecka? Od czego zależy motywacja wewnętrz-
na? Jak rozwijać potencjał dzieci? „Jak nie zwa-
riować ze swoim dzieckiem” odpowiada na te 
i wiele innych pytań oraz zawiera praktyczne 
i proste do wprowadzenia rozwiązania, dzię-
ki którym dzieci same będą chciały się uczyć. 
Mikołaj Marcela daje wskazówki, jak pomóc 
uczniom stać się szczęśliwymi i przekonanymi 
o własnej wartości ludźmi.

„Po prostu Mama” 
Renata Piątkowska 
„Mama” – to często pierwsze słowo dziecka. 
„Bycie matką oznacza, że twoje serce nie jest 
już twoje. Wędruje tam, gdzie znajdują się twoje 
dzieci” pisał George Bernard Shaw. W tej książce 
powędruje w góry, by znaleźć zaginionego synka. 
Stanie pod sceną, by przepędzić tremę. Będzie 
czuwać tygodniami przy łóżku chorego malucha, 
bez snu, bez słowa skargi. Poznajcie historie wa-
lecznych mam, których siła i miłość nie znają gra-
nic. Bo wiadomo, na świecie można znaleźć tylko 
jedno doskonałe, wyjątkowe, wspaniałe dziecko. 
Dla każdej matki – jej własne.

„Uczniowie Hippokratesa. Doktor Bogumił” 
Ałbena Grabowska 
Bogumił Korzyński, absolwent Uniwersyte-
tu Medycznego w Wilnie, rozpoczyna pracę 
w warszawskim Szpitalu im. Dzieciątka Jezus na 
oddziale chorób wewnętrznych. Jest 1850 rok. 
Szpital połowy XIX wieku wciąż spływa ropą, 
krwią i brudem, a najlepszym chirurgiem jest 
ten, który potrafi najszybciej wykonać operację. 
Przeżywalność pacjentów sięga kilku procent. 
Bogumił pragnie zostać ginekologiem i tym sa-
mym pomóc kobietom takim jak jego żona, któ-
ra kolejny poród niemalże przypłaciła życiem.

KSIĄŻKI POLECA MICHAŁ KOWALCZYK

MAŁA KSIĄŻKA –
WIELKI CZŁOWIEK

TEKST: MICHAŁ KOWALCZYK

Najwyższy czas przygotować się na 
długie jesienne wieczory, podczas 
których nie powinno zabraknąć dobrej 
książki – dla rodzica i dla dziecka. 
Warto zatem udać się do biblioteki, 
gdzie na każdego przedszkolaka czeka 
wyjątkowa „Wyprawka Czytelnicza” 
przygotowana przez Instytut Książki.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia 
udziału w trzeciej odsłonie 
kampanii „Mała książka – wielki 
człowiek” w Bibliotece Publicznej 

w Łomiankach. Każde dziecko w wieku 
przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę 
publiczną, otrzyma w prezencie 
„Wyprawkę Czytelniczą”, a w niej książkę 
„Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 
zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego 
mały czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz 
dyplomu przedszkolak otrzyma także 
drobny czytelniczy upominek. 

W wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – przygotowana dla nich broszura 
informacyjna przypomni o korzyściach 
wynikających z czytania dzieciom oraz 
podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna 
bibliotekę i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego. 
Szczegółowych informacji dotyczących 
korzystania z Karty Małego Czytelnika 
udzielają bibliotekarze. Pamiętajcie, że 
miłość do czytania jest prezentem na całe 
życie!
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Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A

10.10 godz. 19
Stand-up: Antoni Syrek-Dąbrowski. 

Support: Łukasz Kowalski. 
Wydarzenie dla dorosłych. Bilety: 35/45 zł 

w dniu występu.

11.10 godz. 20
Koncert urodzinowy zespołu Śrubki.

16.10 godz. 19
Scena Zaułek Recital Marcina Stycznia „Ta droga”.

17.10 godz. 20
Piotr Zubek: projekt muzyczny „Moja wycinanka. Inne 

piosenki Jerzego Wasowskiego”.

18.10 godz. 15
„Przez siedem kontynentów. Dzień w Azji”. Prowadzenie 

Anna i Krzysztof Kobusowie.

23.10 godz. 20
Bitamina, czyli bity, sample i słowa sklejone emocjami.

24.10 godz. 14–18
Warsztaty tkackie

25.10 godz. 15
„Przygody Zefirka i spółki – w krainie żywiołów”.

25.10 godz. 17–21
Warsztaty wikliniarskie

30.10 godz. 20
Teatr w Oknie: Karawana opowieści – „Opowieści 

o śmierci, tej żywej”.

31.10 godz. 15–17 
Halloweenowa charakteryzacja. Wstęp wolny. Obowiązują 

zapisy w recepcji Centrum Kultury lub telefonicznie pod 
numerem: 22 751 35 02.

31.10 godz. 19, 21, 22.30 
Maraton filmów grozy: „W lesie dziś nie zaśnie nikt”, 
„Wilkołak”, „Ciche miejsce”. Bezpłatne wejściówki.

PAŹDZIERNIK
KALENDARZ WYDARZEŃ
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która nadeśle 
prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, 
biuletyn@lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 października.

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. 9 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź:   
Kapliczka przy skrzyżowaniu ulic Sierakowskiej i Zachodniej. Wygrał 
pan Marcin Zawadziński. Po odbiór nagrody zapraszamy po uprzed-
nim 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: Piotr Kaczmarek.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.

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. Film pełen grozy.
2. Końcówka sznurowadła.
3. Stolica Szwecji.
4. Zbigniew … – polski kompozytor muzyki filmowej oraz teatralnej.
5. Popularna nazwa samolotu An-2.
6. Czerwony, w piosence mknie przez miasto.
7. Duma jelenia.
8. Kwaśna mina.

Pionowo
1. Spacerowa atrakcja Sopotu.
2. Szybka, trafna odpowiedź.
3. Dymka, na działce.
4. Największy instrument strunowy z grupy smyczkowych.
5. Jesienna aura.
6. Lilia wodna. 
7. Rzeka w północno-wschodniej Polsce, prawy dopływ Narwi.
8. Ptak podobny do jaskółki.
9. Inaczej rama obrazu.
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TEKST: JOANNA ZABŁOCKA-ŁUDZEŃ

POLEMIKA

„Uczciwość, (...) – dziś już nie wystar-
cza. Ostatnia sesja RM dowodzi (...), że 
ludzie, którym społeczność powierzy-
ła los gminy, (...) powinni byli przejść 
test psychologicznej zdolności do ich 
pełnienia”.
Propozycja jak z czasów PRL, gdzie 
wobec osób  przeciwnych jedynie 
słusznej narracji stosowano „pomoc” 
psychologiczną, a często i psychia-
tryczną.

A tak na marginesie, w kwestii uczci-
wości, to można przypuszczać, że au-
torowi zdarzyło się być z nią na bakier. 
Przypomnieć warto historię wpisania 
nazwiska pani radnej A. Zdunek na 
wniosku o odwołanie przewodniczą-
cego RM A. Salwowskiego bez jej wie-
dzy i zgody.

„Podczas XXV sesji RM wybieraliśmy 
nowego jej przewodniczącego. Sesja 
w zamyśle uroczysta okazała się za 
sprawą  (...) G. Bryka i J. Zabłockiej-Łu-
dzeń (PiS) tego zaprzeczeniem”.
Wybór przewodniczącego nie był naj-
istotniejszym punktem  sesji. Dotyczyć 
miała bardzo ważnych spraw, stano-
wiących o przyszłości gminy, wzięcia 
22 mln zł obligacji, 27 mln deficytu po 
dobrym finansowo roku (a bez nowych 
inwestycji). To zrozumiałe, że sprawy 
te budziły zaniepokojenie opozycji 
oraz mieszkańców Łomianek. Ludzie 
mają prawo reagować, wiedzieć, jak są 
wydawane  publiczne, czyli ich, podat-
ników, pieniądze.

„Cała totalna opozycja ślepo (...) za-
głosowała (...) przeciwko budżetowi 
(...). Nawet (...) radny M. Wroniewski, 
beneficjent (...) inwestycji dot. budowy 
szkoły w Sadowej”.
Nie wiem, dlaczego pan Etienne w po-
przedniej kadencji był przeciwnikiem 
budowy szkoły na Dąbrowie, wiem 
natomiast, że ani pan Wroniewski, 
ani żaden inny radny opozycji nie jest 
przeciwny budowie szkoły w Sadowej 

ani też wzięciu obligacji. Istotny był 
zapis o konkretnym przeznaczeniu  
obligacji na cele inwestycyjne, służące 
rozwojowi Łomianek.

„Obstrukcja (nie)kontrolowana. W cza-
sie dyskusji (...) radni opozycyjni, (...) 
M. Zalewska i P. Bartoszewski, sku-
tecznie usiłowali paraliżować prace 
(...)”. Znowu powiało komentarzem 
rodem z Dziennika Telewizyjnego  lat 
80: obstrukcja, paraliż… Jak można nie 
mieć wątpliwości co do zdjęcia w WPF  
42 mln z inwestycji, a jednocześnie co 
do zapewnienia firmie „Byś” po 18 mln 
na rok 21 i 22. Czyżby paraliżowaniem 
obrad  był wniosek o przeznaczenie 
obligacji na  konkretne inwestycje? 
To  wyraz odpowiedzialności radnych 
opozycji, dbałości o właściwe prze-
znaczenie  zadłużenia wyłącznie na 
rozwój Łomianek.

„(...) XXV sesja RM zakończyła się tuż 
przed północą. Trzeba było widzieć 
zmęczenie wszystkich jej uczestników. 
Zwłaszcza (...) pracowników urzędu 
zmuszonych trwać do końca tego ab-
surdu”.
Według autora ABSURDEM  jest de-
mokratyczny spór, realizacja podsta-
wowych zadań RM, wyrażanie swoich 
wątpliwości i obaw w sprawie budże-
tu,  czyli pieniędzy podatników?
Autor tekstu, gdy był radnym opozycji, 
optował za wprowadzeniem oddziel-
nego głosowania nad każdą zmianą 
w budżecie. Przy ilości zmian w ostat-
nim budżecie takie głosowanie zakoń-
czyłoby się o świcie następnego dnia.

A na koniec PRL-owska perełka.
„Bryk, Bartoszewski, Zalewska, Naf-
tyński... Warto zapamiętać nazwiska 
głównych destruktorów XXV sesji”.
I znowu zapachniało mi Bareją. A może 
jeszcze zamieścić w biuletynie zdjęcia 
tych osób z  podpisem  „Tych Państwa 
nie obsługujemy!”.

Artykuł z biuletynu nr 7 autorstwa pana M. Etienne  „Uczciwość dziś nie 
wystarcza” wywołał u mnie déjà vu lektury „Trybuny Ludu”.

TEKST: AGATA ZAKRZEWSKA

Zarząd Koła Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych 
w Łomiankach wybrał nowego 
prezesa.

WYBORY W ZWIĄZKU
KOMBATANTÓW

Na początku zebrania uczczo-
no minutą ciszy zmarłego 
23 kwietnia br. Kazimierza 
Medyńskiego, dotychczaso-

wego prezesa. „Pan Kazimierz był nie-
zwykle zaangażowanym prezesem, 
ale także człowiekiem, który dzielił 
się historyczną wiedzą, wspomnie-
niami i pasją z kolejnymi pokoleniami 
młodych ludzi w gminie Łomianki. Zo-
stawił po sobie wiele publikacji, zdjęć 
i zbieranych latami pamiątek. Wkład 
pana Kazimierza w kształtowanie 
świadomości patriotycznej i histo-
rycznej wśród naszych mieszkańców 
jest nieoceniony” – mówiła burmistrz 
Łomianek Małgorzata Żebrowska-
-Piotrak, składając kondolencje i po-
dziękowania jego żonie Teresie Me-
dyńskiej.

Podczas zebrania wybrano nowego 
prezesa Zarządu Koła w Łomiankach. 
Został nim kpt. dr Jan Herburt-Heybo-
wicz. Podjęto także uchwałę w spra-
wie nawiązania współpracy ze Sto-
warzyszeniem Proobronnym „Amor 
Patriae”.
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap II.

Granica obszaru objętego projektem planu przebiega północną granicą działek nr ew. 2, 1/2, 1/1, 1/3, obręb 4.0024, do 
przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki nr ew. 144/2, obręb 4.0024, przedłużeniem północno-zachodniej 
granicy działki nr ew. 144/2 przez działkę 1/3, obręb 4.0024, północno-zachodnimi granicami działek nr ew. 144/2, 
158/1, 205/1, 205/2, 229/2, 229/5, 229/7, 230/5, obręb 4.0024, południowo-zachodnimi granicami działek nr ew. 
137/1, 135, 134, 133, 132, 128, 73, 72/10, 70/29, 42/3, 35, 272, 34/5, 31, 241, 238, 237, 15/3, 236/1, 10/1, 7, 3, 2, 
obręb 4.0024.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie wyłożony w dniach od 12 października 
2020 r. do 6 listopada 2020 r. w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Łomianek (w zakładce Ogłoszenia, informacje i wykazy).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5 listopada 2020 r. w auli 
ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godzinie 17:00. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem 
reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko 
należy w formie papierowej przekazać burmistrz Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, lub w formie 
elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: umig@lomianki.
pl lub za pomocą platformy ePUAP, a w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu, 
w  terminie od 12 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wzór pisma dostępny jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca/Wnioski, formularze, karty, zgłoszenia). 

Burmistrz Łomianek
      Małgorzata Żebrowska-Piotrak

ZBIÓRKA 
CHARYTATYWNA Pomoc jest szczególnie ważna 

w sezonie jesienno-zimowym, 
gdy bezdomni narażeni są na 
wychłodzenie organizmu i od-

mrożenia. Każda taka osoba otrzyma 
termos z ciepłą herbatą i śpiwór, aby 
mogła przetrwać ciężki czas, szcze-
gólnie w okresie pandemii koronawi-
rusa, gdy dostęp do innych świadczeń 
może być utrudniony.

Rzeczy nowe i używane (czyste i w do-
brym stanie) można składać w siedzi-

bie OPS (ul. Szpitalna 7, pokój nr 1) 
w godzinach urzędowania ośrodka. 
Zbiórka potrwa dwa tygodnie, od 12 
do 23 października br.

Więcej informacji:
www.opslomianki.pl.

TEKST: DOMINIKA KOWALCZYK-PTASIŃSKA

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Łomiankach organizuje zbiórkę 
termosów i śpiworów dla osób 
w kryzysie bezdomności. 



30 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 10    |    PAŹDZIERNIK 2020

|    INFORMATOR

WAŻNE! 

Aktualnie stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi wynoszą:
• 33,80 zł za osobę w zabudowie jedno-
rodzinnej,
• 8,50 zł za m sześc. wody zużytej na 
cele bytowe w zabudowie wielorodzin-
nej.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla wszystkich mieszkańców:

• 2 zł miesięcznie od osoby zamiesz-
kującej budynki jednorodzinne kompo-
stującej bioodpady w kompostowniku 
przydomowym; bioodpady kuchenne 
i bioodpady zielone z takiej posesji nie 
będą odbierane,
• 8 zł miesięcznie od każdego posiada-
cza ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 
zamieszkującego nieruchomość zabu-
dowaną budynkiem jednorodzinnym lub 
wielorodzinnym.

Aby skorzystać ze zwolnień opisanych 
obok, konieczne będzie złożenie nowych 
deklaracji wprowadzonych Uchwałą nr 
XXII/189/2020 z dnia 27 lutego 2020 
roku.
Opłatę należy wnosić do 15 dnia każdego 
miesiąca, z góry za dany miesiąc. Wpłaty 
można dokonać gotówką w kasie Mazo-
wieckiego Banku Spółdzielczego w Ło-
miankach lub przelewem na swój indywi-
dualny rachunek bankowy. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2020

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIS
TO

PA
D

REJON 1    poniedziałek 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 30.11 2.11, 30.11 02.11, 30.11

REJON 2    wtorek 3.11, 17.11 3.11, 17.11 3.11 3.11 3.11

REJON 3    środa 4.11, 18.11 4.11, 18.11 4.11 4.11 4.11

REJON 4    środa 4.11, 18.11 4.11, 18.11 4.11 4.11 4.11

REJON 5    czwartek 5.11, 19.11 5.11, 19.11 5.11 5.11 5.11

REJON 6    piątek 6.11, 20.11 6.11, 20.11 6.11 6.11 6.11

REJON 7    poniedziałek 9.11, 23.11 9.11, 23.11 9.11 9.11 9.11

REJON 8    wtorek 10.11, 24.11 10.11, 24.11 10.11 10.11 10.11

REJON 9    środa 14.11, 25.11 14.11, 25.11 14.11 14.11 14.11

REJON 10    środa 14.11, 25.11 14.11, 25.11 14.11 14.11 14.11

REJON 11    czwartek 12.11, 26.11 12.11, 26.11 12.11 12.11 12.11

REJON 12    piątek 13.11, 27.11 13.11, 27.11 13.11 13.11 13.11

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek 2.11, 9.11, 16.11, 23.11, 30.11 2.11, 09.11, 16.11, 

23.11, 30.11
2.11, 9.11, 16.11, 

23.11, 30.11
6.11, 13.11, 20.11, 

27.11 3.11, 10.11, 17.11, 24.11

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

PA
ŹD

ZIE
RN

IK

REJON 1    poniedziałek 5.10, 19.10 5.10, 19.10 5.10 5.10 5.10

REJON 2    wtorek 6.10, 20.10 6.10, 20.10 6.10 6.10 6.10

REJON 3    środa 7.10, 21.10 7.10, 21.10 7.10 7.10 7.10

REJON 4    środa 7.10, 21.10 7.10, 21.10 7.10 7.10 7.10

REJON 5    czwartek 8.10, 22.10 8.10, 22.10 8.10 8.10 8.10

REJON 6    piątek 9.10, 23.10 9.10, 23.10 9.10 9.10 9.10

REJON 7    poniedziałek 12.10, 26.10 12.10, 26.10 12.10 12.10 12.10

REJON 8    wtorek 13.10, 27.10 13.10, 27.10 13.10 13.10 13.10

REJON 9    środa 14.10, 28.10 14.10, 28.10 14.10 14.10 14.10

REJON 10    środa 14.10, 28.10 14.10, 28.10 14.10 14.10 14.10

REJON 11    czwartek 1.10, 15.10, 29.10 1.10, 15.10, 29.10 15.10 15.10 15.10

REJON 12    piątek 2.10, 16.10, 30.10 2.10, 16.10, 30.10 16.10 16.10 16.10

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek 5.10, 12.10, 19.10, 26.10 5.10, 12.10, 19.10, 

26.10
5.10, 12.10, 19.10, 

26.10
2.10, 9.10, 16.10, 

23.10, 30.10
6.10, 13.10, 20.10, 

27.10
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REJON 1A  9.10, 23.10 26.11

REJON 1B  8.10, 22.10 18.11

REJON 2A  9.10, 23.10 27.11

REJON 2B  2.10, 16.10 17.11

REJON 3    1.10, 15.10 2.11

REJON 4    8.10, 22.10 10.11

REJON 5    13.10, 27.10 9.11

REJON 6A 1.10, 15.10 3.11

REJON 6B 7.10, 21.10 5.11

REJON 7A 13.10, 27.10 19.11

URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

tel. (22) 768 63 24
www.lomianki.pl

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
tel. 22 888 98 76 – sprawy związane 

z prawem jazdy
tel. 22 888 98 75 – sprawy związane 

z rejestracją samochodów

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

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,

tel. 538 359 125.

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

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 ZIELONYCH 
PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2020

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl
ZWIK

ODPADY ZIELONE

REJON 7B 12.10, 26.10 24.11

REJON 8A 5.10, 19.10 13.11

REJON 8B 6.10, 20.10 12.11

REJON 9    7.10, 21.10 4.11

REJON 10A 6.10, 20.10 6.11

REJON 10B 14.10, 28.10 25.11

REJON 11 14.10, 28.10 23.11

REJON 12 2.10, 16.10 16.11

REJON 13 5.10, 12.10,
19.10, 26.10 30.11

PROSIMY O WYSTAWIANIE WORKÓW PRZED POSESJE NAJWCZEŚNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU ODPADÓW.

Inkasenci pan Kazimierz Gutowski oraz pan Wiesław Zieliński nie pobierają podatków lokalnych od 1 września 2020 r.                       
Wpłat podatków można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
ul. Warszawska 115 pokój 11.




