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|    ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

Instytut Misjonarzy Matki Bożej 
Pocieszenia powstał w 1901 r. 
w Turynie z inicjatywy księdza Jó-
zefa Allamano. Obecnie zgroma-

dzenie liczy ponad 1000 misjonarzy 
z różnych stron świata, którzy pracują 
w 30 krajach. 

Ewangelizacja i pomoc
W Afryce i Ameryce Południowej zaj-
mują się nie tylko ewangelizacją, lecz 
także pomocą humanitarną: budowa-
niem szkół, szpitali i studni, pomocą 
najuboższym na przedmieściach wiel-
kich miast. W Europie misjonarze pra-
cują w pięciu krajach: we Włoszech,  
w Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Bry-
tanii i od 2008 r. w Polsce. Od listopa-
da 2013 r. zgromadzenie ma siedzibę 
w Kiełpinie. Od tego czasu Łomianki 
stały się bazą, która umożliwia im pra-
cę w Europie Wschodniej, głównie na 
Białorusi, Ukrainie i w Rosji.

Zgromadzenie w Polsce 
Celem działania w Polsce jest propa-
gowanie i szerzenie ducha misyjnego, 
współpraca z Kościołem i uczelniami, 
np. Uniwersytetem Warszawskim, or-
ganizowanie spotkań misyjnych oraz 
odwiedzanie szkół i parafii. Dla każde-
go misjonarza pierwszym zadaniem, 
jeszcze przed rozpoczęciem pracy mi-
syjnej, jest nauka języka i poznawanie 
kultury kraju, do którego pojedzie. Oj-
ciec Ashenafi z Etiopii mieszka w Pol-

sce już 11 lat i świetnie mówi po pol-
sku. Naukę języka wspomina jednak 
następująco: „Język polski jest bardzo 
trudny, a jego nauka to długi proces, 
bo trzeba się go uczyć od podstaw”. 
Dodaje także żartobliwie, że anioło-
wie chyba „mówią w języku polskim, 
bo muszą się uczyć wiecznie”. 

Działalność misyjna
Misjonarze chętnie włączają się w lo-
kalne inicjatywy, ale przede wszyst-
kim organizują wyjazdy misyjne, m.in. 
do Kenii, Mozambiku, Argentyny, Bra-
zylii, Meksyku, Wenezueli, Mongolii 
czy Tajwanu. Podczas tych podróży 
priorytetem jest wsparcie medycz-
ne i edukacyjne miejscowej ludno-
ści. Ojciec Ashenafi wspomina jeden 
z pobytów w Etiopii, gdy organizował 
obóz wakacyjny. Razem z ośmioma 
studentami z różnych stron Polski 
uczyli języka angielskiego, matema-
tyki i plastyki oraz prowadzili zajęcia 
z pierwszej pomocy oraz zasad higie-
ny w szkołach i przychodniach lekar-
skich.

Król Baltazar
Jeden z ojców, Ditrick Sanga z Tan-
zanii, wzbudził powszechne zainte-
resowanie, gdy jako Baltazar pojawił 
się w ubiegłym roku w warszawskim 
Orszaku Trzech Króli. Ostatnio był 
gościem w jednym z programów te-
lewizyjnych i stwierdził, że „Łomianki 

to świetne miejsce do życia”. Ojcowie 
mieszkający w Kiełpinie potwierdzają 
jego opinię i dodają, że Łomianki to 
przede wszystkim życzliwi i serdeczni 
ludzie. 

Kaplica w Kiełpinie
Aktualnie w Kiełpinie mieszka dwóch 
misjonarzy – Ashenafi Yonas Abebe 
z Etiopii i Luca Bovio z Włoch, oraz 
dwóch kleryków – Patryk Okwa-
ro z Kenii i Michael Mille z Tanzanii. 
Ojcowie Juan Carlos i Ditrick Sanga 
przenieśli się do Białegostoku, gdzie 
zgromadzenie zamierza otworzyć 
drugi dom w Polsce. Za domem oj-
ców misjonarzy w Kiełpinie znajduje 
się skromna, drewniana kaplica (do
2018 r. msze były odprawiane w na-
miocie misyjnym), w której w każdą 
niedzielę odprawiane są nabożeń-
stwa. Msza święta u misjonarzy wy-
gląda tak samo jak w Kościele kato-
lickim, choć trochę inny jest sposób 
prowadzenia nabożeństwa, który 
szczególnie przyciąga młodzież. Bez-
pośredniość, prostota i otwartość 
misjonarzy sprzyja nawiązywaniu do-
brych relacji. Po mszy ojcowie zawsze 
znajdują czas na rozmowę i chętnie 
odpowiadają na wszystkie pytania.  

Więcej informacji: Zgromadzenie 
Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia 
(Missionari della Consolata), ul. Rol-
nicza 219, Kiełpin, www.consolata.pl.

TEKST: MARTA NOWICKA 
FOT.: LUCA BOVIO 

Działają w różnych krajach, gdzie prowadzą szkoły, ośrodki zdrowia i budują kościoły. A w Polsce? Kim są 
księża misjonarze mieszkający w Łomiankach i jaką rolę mają do wypełnienia?

MISJONARZE W KIEŁPINIE
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WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY

W czasie pandemii wszystko trudniej zaplanować. 
Zachorowania, izolacje, kwarantanny, nowe obostrzenia, 
zmiany wprowadzane z dnia na dzień i nowe zadania zlecane 
gminom nie pomagają w realizacji założonych planów. 

Dlatego chciałabym szczególnie podziękować i wyrazić 
uznanie dla Wydziału Edukacji oraz gminnych placówek 
oświatowych za sprawne działanie, zaangażowanie 
dyrektorów, nauczycieli i personelu pomocniczego 
i bezwzględną dbałość o bezpieczeństwo uczniów 
i przedszkolaków, a przez to całej naszej społeczności.

Jesienią odnotowaliśmy znaczny wzrost zachorowań na 
COVID-19, a szkoły ponownie musiały funkcjonować 
w systemie zdalnym i hybrydowym. Obecnie obserwujemy 
mniej zachorowań, wciąż jednak jesteśmy świadomi 
konieczności przestrzegania reżimu sanitarnego 
i obostrzeń mimo trudności, jakie sprawiają w codziennym 
funkcjonowaniu większości rodzin.

Jako urząd wspieramy lokalny system edukacji, wspólnie 
pracujemy nad procedurami bezpieczeństwa, kupujemy 
sprzęt do nauki zdalnej zarówno ze środków budżetowych, 
jak i pozyskanych środków zewnętrznych.

O tym, jak istotne dla dzieci są bezpośrednie kontakty 
z rówieśnikami i nauczycielami, przekonaliśmy się podczas 
ferii. Okazało się, że dla dzieci była ważna nie tylko zabawa, 
zorganizowanie wolnego czasu, ale przede wszystkim 
możliwość spotkania się z kolegami i koleżankami. To 
wyraźnie widać także po powrocie do nauki stacjonarnej 
najmłodszych klas szkół podstawowych. Nigdy wcześniej 
dzieci tak chętnie nie biegły do szkoły… 

Wierzę, że będzie tylko lepiej, że już wkrótce wrócimy 
do normalności i kontakty online znów zmienimy na 
bezpośrednie spotkania, czego sobie i Państwu życzę!

Korzystając z okazji, życzę także nam wszystkim, 
a szczególnie zakochanym, wspaniałych walentynek. Niech 
14 lutego będzie dla każdego z Państwa radosnym i pełnym 
dobrych emocji dniem!

W tegorocznym, 29. Finale WOŚP graliśmy z głową, 
czyli dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngo-
logii i diagnostyki głowy.

Wszystko odbyło się inaczej i później niż zwykle. Pan-
demia COVID-19 zmusiła nas do przeniesienia wszel-
kich aktywności do internetu. Nie zniechęciło to jednak 
organizatorów, wolontariuszy i darczyńców. 

31 stycznia grała Polska i ludzie z całego świata. Trady-
cyjnie grały też Łomianki! Naszym sztabem (nr 2577) od 
lat kieruje Michał Naftyński. Już po raz kolejny połączy-
liśmy siły z Izabelinem. Tegoroczny sztab mieścił się, po-
dobnie jak w ubiegłych latach, w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łomiankach. 

Wiele aktywności (online) zorganizowało jak zawsze 
Centrum Kultury w Łomiankach, łącząc się na wizji 
z Centrum Kultury w Izabelinie. Zaczęli od wspólnego 
powitania, później była retransmisja koncertu Łomian-
kowskiej Orkiestry Kameralnej, wspólne z Izabelinem 
telekonferencje oraz występy zaproszonych zespołów 
i wykonawców. Zagrali Henryk Miśkiewicz i Filip Siejka, 
zaśpiewał Łukasz Zagrobelny, czyli mieszkańcy Łomia-
nek. Były pokazy, wywiady z gośćmi i mnóstwo pozy-
tywnych emocji.
 
W trakcie wypuszczenia Światełka do Nieba mieszkańcy 
mogli obejrzeć fantastyczną animację i zapalić w oknie 
swojego domu symboliczne światełko – świeczkę lub 
latarkę w telefonie. 

Przez cały czas trwały licytacje przedmiotów przeka-
zanych przez naszych mieszkańców i urzędy. Wirtual-
ne skarbonki zapełniały się w błyskawicznym tempie. 
Zbiórkę pieniędzy organizowała również restauracja 
Lemon Tree, która za przelane do wirtualnych skarbo-
nek pieniądze przekazywała niezwykłe ceramiczne ser-
ca, przygotowane specjalnie na 29. Finał WOŚP przez 
Wytwórnię Kształtu – Pracownię Ceramiki.

Łącznie z Izabelinem zebraliśmy w tym roku (stan na 
1 lutego br., godz. 02.20) do tradycyjnych puszek 
100 766, 84 zł, do e-skarbonek 21 561 zł. Ostateczną 
kwotę zebraną pod-
czas 29. Finału WOŚP 
poznamy w marcu br. 
Wszystkim, którzy za-
silili zbiórkę, bardzo, 
bardzo dziękujemy! 
Do zobaczenia za rok! 
Wierzymy, że osobi-
ście! Siema! 
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Najważniejsze terminy rekrutacji do poszczególnych placówek:
– deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej: od 2 do 8 marca br.  

do godz. 15; 
– rejestracja kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych: od 9 marca od godz. 13 do 25 marca br. 
do godz. 20;

– zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwo-
dzie szkoły: od 8 do 31 marca br.;

– wnioski o przyjęcie do oddziałów sportowych w SP nr 1 w Łomiankach 
oraz SP nr 3 w Łomiankach: od 19 do 30 kwietnia br. do godz. 15;

– wnioski o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych w SP nr 2 w Łomian-
kach oraz SP nr 3 w Łomiankach: od 26 kwietnia do 11 maja br. do 
godz. 15.

Kryteria naboru
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych odbędzie się w systemie 
elektronicznym. Zasady będą zbli-
żone do tych, które obowiązywały 
w ubiegłym roku. Kryteria samorzą-
dowe brane pod uwagę w drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego 
pozostały te same i przypominamy 
je w tabelach poniżej.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramów postępowania re-
krutacyjnego można sprawdzić na: www.lomianki.pl.

Zbliża się termin przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów dwujęzycznych i sportowych w szkołach podsta-
wowych oraz zgłaszania dzieci do klas I szkół podstawowych obwodowych prowadzonych przez gminę 
Łomianki. Przedstawiamy poszczególne placówki i zasady zapisów.

REKRUTACJA NA ROK 
SZKOLNY 2021/2022

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2021/2022 do samorządowych przedszkoli 
stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli.

lp. Kryterium Liczba 
punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów

1
Dziecko z rodziny objętej:
1) wsparciem asystenta rodziny  lub
2) nadzorem kuratorskim.

50

1) Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o korzystaniu 
z pomocy ośrodka pomocy społecznej z działu wsparcia dziecka 
i rodziny.
2) Kopia orzeczenia sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora.

2

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują 
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/
prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

10
Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/
prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna.

3
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun 
samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od 
osób fizycznych na rzecz gminy Łomianki.

15 Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na 
rzecz gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów).

4 Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem 
podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz gminy Łomianki. 10 Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na 

rzecz gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów).

5 Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym 
edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu. 5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do 

przedszkola rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym.

Podczas rekrutacji korzystamy 
z elektronicznego systemu 

Vulcan, do którego link 
będzie aktywny w momencie 

rozpoczęcia procedury zapisów.
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W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2021/2022 do samorządowych oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli.

lp. Kryterium Liczba 
punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów

1 Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, w której będzie 
spełniać obowiązek szkolny. 50

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka o adresie 
szkoły rejonowej zgodnej z miejscem zamieszkania, w której dziecko 
rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego w kolejnym roku szkolnym.

2

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują 
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, 
prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 
Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/
prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

10
Oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/
prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna.

3
Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun 
samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od 
osób fizycznych na rzecz gminy Łomianki.

15
Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych 
na rzecz gminy Łomianki (od każdego z rodziców/prawnych 
opiekunów).

4 Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem 
podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz gminy Łomianki. 10

Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych 
na rzecz gminy Łomianki (od jednego z rodziców/prawnych 
opiekunów).

5 Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w danym roku szkolnym 
edukację w tej samej szkole. 5 Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu do tej 

samej szkoły rodzeństwa kandydata w danym roku szkolnym.

Jadwiga Idziaszek, naczelnik Wydziału Edukacji

Proces rekrutacji koordynuje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach, któremu podlegają gminne 
przedszkola (cztery) i szkoły podstawowe (sześć). Naczelnik wydziału utrzymuje stały kontakt z dyrektorami 
wszystkich placówek oświatowych. Udziela merytorycznego wsparcia m.in. w sprawach organizacyjnych i ka-
drowych, szczególnie w czasie pandemii COVID-19 przez wspomaganie zdalnego i stacjonarnego nauczania 
oraz szybkie wdrażanie procedury przechodzenia z nauczania stacjonarnego na zdalne. Wydział Edukacji nad-
zoruje także bieżącą działalność placówek, w szczególności dotyczącą spraw finansowych i administracyjnych, 
w tym prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi, a także przestrzegania aktualnych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa oraz organizacji i higieny pracy.

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE

Przedszkole Samorządowe w Łomiankach
ul. Szpitalna 1, tel. 22 751 10 89, https://ps.edulomianki.pl,  czynne pn.–pt. 6.30–17.30.

Zapewniamy każdemu dziecku podmiotowe, indywidualne trak-
towanie, radosny i wszechstronny rozwój oraz poczucie bezpie-
czeństwa. Troszczymy się o jego zdrowie psychiczne i fizyczne. 
Respektujemy więzi rodzinne w organizacji grup wychowaw-
czych. Nasza oferta edukacyjna sprzyja kreatywności i kształto-
waniu u dzieci samodzielności.
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Dyrektor Urszula 
Górka: Absolwentka 
kierunku edukacja 
początkowa UW. 
Jako nauczyciel 
przedszkolny pra-
cuje blisko 31 lat, 
od 2006 r. na sta-
nowisku dyrektora. 

Zwolenniczka koncepcji przedszkola otwarte-
go, przyjaznego, atrakcyjnego dla dzieci i ich 
rodzin. Dba o wysoki poziom edukacji i zależy 
jej na wspólnych działaniach całego zespołu 
przedszkola mających na celu przede wszyst-
kim dobro dzieci, rodziców i pracowników.

Kadra: Wykwalifikowani pedagodzy, któ-
rzy prowadzą interesujące zajęcia i zabawy, 
a jednocześnie dążą do ukształtowania dziec-
ka samodzielnego, kreatywnie myślącego 
i otwartego na kontakty z otoczeniem. Uczy-
my wychowanków wyrażać emocje i uczucia, 
uwrażliwiamy ich na to, co czują inni. Nasi na-
uczyciele przekazują im wiedzę i umiejętności, 
które przygotowują dzieci do nauki w szkole.  

Lokalizacja: W centrum Łomianek. Duży ogród 
ze starodrzewem, bezpiecznym i wysokiej jako-
ści sprzętem do zabawy.

Wyposażenie: Słoneczne, przestronne i funk-
cjonalne sale. Pomieszczenia są kolorowe i do-
brze wyposażone – z kącikami aktywności, 
w których dzieci mogą nabywać wiedzę i umie-
jętności przez doświadczanie i działanie. Na 
bieżąco dokupujemy pomoce i zabawki. Każda 
z grup posiada tablet wykorzystywany w pracy 
dydaktycznej. Dzieci uczą się bezpiecznego ko-
rzystania z nowoczesnych technologii, oglądają 
ciekawe prezentacje multimedialne i uczestni-
czą w grach edukacyjnych.
Edukacja: Stosujemy różnorodne formy i  me-
tody pracy w zależności od potrzeb i etapów 
rozwojowych dzieci, np. rozwijanie sprawności 
manualnej i  ekspresji twórczej przez cieka-
we  techniki pracy (zabawy badawcze, impro-
wizacje ruchowe, malowanie przy muzyce). 
Korzystamy z metod m.in.: Carla Orffa, ruchu 
rozwijającego W. Sherborne, ekspresji twórczej 
R. Labana, pedagogiki zabawy Klanza i Metody 
Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Organizujemy 

zajęcia kulinarne, świętujemy ważne uroczy-
stości. Realizujemy program „Dwujęzyczne 
dzieci”. Najstarsza grupa uczestniczy w bez-
płatnych zajęciach sportowych oraz uczęszcza 
na basen. Zapewniamy opiekę logopedyczną 
i współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-
-Pedagogiczną w Dziekanowie Leśnym.

Zajęcia dodatkowe: Język angielski i religia. 

Społeczność: Zachęcamy rodziców do uczest-
nictwa w życiu przedszkola przez organizację 
konkursów plastycznych czy recytatorskich. 
Bierzemy udział w akcjach charytatywnych 
(„Góra grosza”, „Dary dla schroniska”). Współ-
pracujemy z instytucjami na terenie naszej 
gminy – OPS czy biblioteką. Uczestniczymy 
w zajęciach edukacyjnych straży miejskiej i po-
licji z Komendy Powiatowej w Starych Babicach, 
a także akcjach organizowanych przez MEN, 
takich jak ,,Szkoła pamięta” czy „Szkoła do 
hymnu”.
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Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie
ul. Kolejowa 51, tel. 22 751 24 70, www.przedszkoledabrowa.edulomianki.pl, czynne pn.–pt. 7–17.

Dajemy dziecku możliwość samorealizacji, pracy z innymi, 
kreatywnego myślenia i działania. Dbamy o dobre kontakty 
międzyludzkie i dobrą komunikację. Rozwijamy współpracę 
z rodzicami w celu stworzenia przyjaznego miejsca dla dziec-
ka. Kształtujemy wrażliwość przedszkolaka na piękno przyrody 
i rozwijamy jego zainteresowanie sztuką. 
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Dyrektor Jadwiga 
Stasiak: Nauczy-
ciel dyplomowany 
wychowania przed-
szkolnego i pedago-
giki opiekuńczo-wy-
chowawczej. Od 24 
lat kieruje przed-

szkolem w Dąbrowie. 
Dba o podnoszenie jakości pracy, kwalifikacji 
i wiedzy pedagogicznej nauczycieli, jak również 
o podejmowanie innowacyjnych form i metod 
działania. Ceni takie wartości i postawy, jak 

szacunek dla drugiego człowieka, tolerancja 
i uznawanie niepowtarzalności każdego z nas.

Kadra: Nauczycielki ze stopniem awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowanego wychowa-
nia przedszkolnego, specjaliści dyplomowani 
(logopeda i psycholog). Kadra, która systema-
tycznie podnosi kwalifikacje, stosuje efektyw-
ne metody i formy pracy aktywizowania dzieci 
i rodziców.

Lokalizacja: Cichy i przytulny budynek, choć 
przy ruchliwej ulicy, otoczony ogrodem z ate-
stowanym, nowoczesnym sprzętem do zabawy.

Wyposażenie: Trzy słoneczne sale dydaktyczne 
wyposażone w multimedia do prezentacji edu-
kacyjnych. Różnorodne kąciki tematyczne, ma-
teriały i pomoce do prowadzenia samodzielnej 
eksploracji z odpowiednim zapleczem kuchen-
no-gospodarczym. Bogaty księgozbiór. Gabinet 
terapii indywidualnej dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.

Edukacja: Stosujemy metody stymulujące 
wszechstronny rozwój przedszkolaków. Za-
pewniamy pomoc specjalistów i wspieramy 
rodziców w zakresie opieki psychologicznej  
i logopedycznej. Współpracujemy z Poradnią 
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Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym
ul. Konopnickiej 65, tel. 22 751 32 64, www.psdl.edulomianki.pl, czynne pn.–pt. 7–17.

Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci przez rozbudzanie 
ciekawości otaczającym światem. Wyrównujemy szanse eduka-
cyjne i przygotowujemy do nauki w szkole. Nasze motto brzmi: 
„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się 
w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współ-
żyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać 
sobie lepszy świat” – Robert Fulghum.
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Dyrektor Janina 
Wieczorek: Absol-
wentka Wydziału 
Pe d a g o g i c z n e g o 
Uniwersytetu War-
szawskiego. Wie-
loletni pedagog 
i dyrektor placówki. 

Preferuje zarządzanie 
partycypacyjne, włączające nauczycieli, pra-
cowników oraz rodziców do udziału w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących placówki. 
Dba o stały rozwój przedszkola przez wdra-
żanie nowoczesnych metod i form kształcenia. 
Priorytetem w procesie edukacji jest dla niej 
umiejętność odkrywania, doświadczania i wy-
korzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. 

Kadra: Wykwalifikowani, kompetentni, zaan-
gażowani i odpowiedzialni pedagodzy. Na-
uczycielki rozwijają zdolności i zainteresowa-
nia dzieci, inspirują do podejmowania działań 
twórczych oraz wspierają indywidualny poten-
cjał rozwojowy każdego dziecka. Doceniają 
każde, nawet najmniejsze osiągnięcie przed-
szkolaków. Zapewniają atmosferę szacunku, 

życzliwości i bezpieczeństwa. Systematycznie 
podnoszą kwalifikacje, uczestnicząc w różnych 
formach doskonalenia zawodowego. 

Lokalizacja: W otoczeniu Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Doskonała lokalizacja, z dala od 
miejskiego zgiełku oraz spalin. 

Wyposażenie: Na parterze znajdują się sale 
dwóch starszych grup, a na piętrze dwóch 
młodszych. Sale mają wydzielone sypialnie 
zapewniające młodszym dzieciom spokojny 
odpoczynek. Pomieszczenia wyposażone są 
w zabawki, sprzęt i ciekawe pomoce dosto-
sowane do wieku oraz zainteresowań dzieci. 
W ogrodzie, wśród śpiewu ptaków, najmłodsi 
bawią się, uczą i obserwują przyrodę. 

Edukacja: Stosujemy aktywizujące metody 
oraz ciekawe formy pracy, które dają dzieciom 
wiele radości i zapewniają osiąganie sukcesów. 
Prowadzimy ćwiczenia i zabawy doskonalące 
mowę i zapewniamy pomoc doświadczonego 
w pracy z małymi dziećmi logopedy. Realizuje-
my projekty edukacyjne, prowadzimy zabawy 
badawcze, eksperymenty, wykorzystujemy 
pedagogikę zabawy, bajkoterapię, muzykote-
rapię, elementy dramy. Prowadzimy warsztaty 

plastyczne dla dzieci i rodziców, organizujemy 
spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, te-
atrzyki, konkursy plastyczne, zawody sportowe 
i uroczystości związane ze świętami państwo-
wymi. Ważna jest dla nas edukacja przyrod-
nicza. Często odwiedzamy leśną polanę, która 
jest wspaniałym miejscem do nauki i zabawy 
przez cały rok.

Zajęcia dodatkowe: Język angielski, rytmika, 
a na życzenie rodziców – religia. 

Społeczność: Współpracujemy z instytucjami 
znajdującymi się na terenie naszej gminy: bi-
blioteką, policją, strażą miejską, OPS. Uczest-
niczymy w akcjach charytatywnych takich jak: 
„Góra grosza” – pomoc rodzinnym domom 
dziecka, przekazujemy upominki dla pa-
cjentów szpitala dziecięcego w Dziekanowie 
Leśnym oraz pomagamy dzieciom z ośrodka 
preadopcyjnego w Otwocku i dzieciom ze 
szkoły specjalnej w Warszawie. Uczestniczymy 
w programach organizowanych pod patrona-
tem MEN, m.in.: „Szkoła do hymnu” i „Razem 
na święta”.
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Psychologiczno-Pedagogiczną w Dziekanowie 
Leśnym. Ćwiczymy pamięć, ucząc się tekstów 
piosenek, oraz korzystamy z metody ruchu roz-
wijającego W. Sherbone oraz gimnastyki eks-
presyjnej R. Labana. Wykorzystujemy metodę 
C. Orffa, która aktywizuje ruchowo i umuzykal-
nia dzieci, oraz zasady dziecięcej matematyki 
E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Mamy też zajęcia 
z technologii cyfrowej. Korzystamy z Metody 
Dobrego Startu M. Bogdanowicz, która przy-
gotowuje dziecko do nauki czytania i pisania, 

a także zapobiega dysleksji. Wyjeżdżamy na 
wycieczki, do kina i do teatru, lubimy space-
ry po warszawskich Łazienkach Królewskich 
i ogrodzie zoologicznym. Przedszkolaki bawią 
się w „kuchcikowanie” i poznają smaki różnych 
warzyw i owoców, tradycyjnie już pieką pier-
niczki. Co roku utrwalamy wiedzę dotyczącą 
zasad bezpieczeństwa pod okiem ratownika. 

Zajęcia dodatkowe: Język angielski, a na ży-
czenie rodziców – religia. Sześciolatki mogą 
bezpłatnie uczyć się pływania. 

Więcej informacji zamieszczamy w „Ofercie 
edukacyjnej”.

Społeczność: Chętnie włączamy się w takie 
projekty edukacyjne, jak: „Szkoła do hym-
nu”, „Kartka dla Seniora”, „Cała Polska czyta 
dzieciom”, zbieranie plastikowych nakrętek na 
sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych 
dzieci, zbiórki ciepłych rzeczy dla schroniska 
dla zwierząt. Uczestniczymy też w akcjach 
lokalnych, m.in. OPS, i organizujemy zajęcia 
otwarte z udziałem rodziców.
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Dyrektor Bożena Go-
dzimirska: W 2018 r. 
podjęła misję utwo-
rzenia przyjaznego 
dzieciom i rodzicom 
przedszkola. Znając 
i rozumiejąc potrze-
by najmłodszych, 
stworzyła przestrzeń 

sprzyjającą edukacji, zabawie i rozwojowi 
przedszkolaków. Zapewniła im przyjazne wa-
runki, inwestując w nowoczesne i najwyższej 
jakości pomoce dydaktyczne oraz zatrudniając 
wykwalifikowanych, zaangażowanych i kre-
atywnych nauczycieli.

Kadra: Nauczyciele uczestniczą w wielu szkole-
niach podnoszących kwalifikacje. Dbają o przy-
jazną atmosferę, cechuje ich pogoda ducha, 
serdeczność, cierpliwość i odpowiedzialność. 

Lokalizacja: Przy bocznej ulicy, co zapewnia 
ciszę i spokój, oraz w bliskim sąsiedztwie szko-

ły podstawowej. Przy przedszkolu znajduje się 
powiększony w ubiegłym roku plac zabaw, 
a także parking i przystanek autobusowy.  

Wyposażenie: Nowoczesne, słoneczne sale wy-
posażone w niezbędne pomoce dydaktyczne, 
atrakcyjne zabawki oraz różnorodne pomoce 
do prowadzenia zajęć z kodowania i robotyki, 
a także sprzęt multimedialny (tablica interak-
tywna, komputery, tablety). 

Edukacja: Stosujemy metody i techniki pracy 
dostosowane do możliwości i zainteresowań 
dzieci. Rozwijamy u nich aktywność językową, 
wrażliwość muzyczną, kompetencje matema-
tyczne, informatyczne, społeczne i ruchowe, 
wykorzystując m.in. metodę projektów i Me-
todę Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Ponadto 
prowadzimy zajęcia według koncepcji E. Grusz-
czyk-Kolczyńskiej oraz zabawy badawcze, do-
świadczenia i eksperymenty. Wszystkie dzieci 
uczestniczą w programie „Dwujęzyczne dzieci”. 
Realizujemy projekty edukacyjne, m.in.: Necio.

pl, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Kreatywny 
przedszkolak, Mały Miś w Świecie Wielkiej Li-
teratury. Organizujemy warsztaty plastyczne 
i kulinarne.  

Zajęcia dodatkowe:  Język angielski i religia.

Społeczność: Wspólnie z dziećmi i ich rodzicami 
bierzemy udział w akcjach charytatywnych, 
np. „Góra grosza”, zbiórkach rzeczy Fundacji 
Ochrony Zwierząt w Łomiankach, Mikołajkach 
dla Mukoludków. Wspieramy zarówno akcje 
lokalne, m.in. organizowaną przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej kampanię „19 dni przeciw-
ko przemocy”, jak i ogólnopolskie rekomendo-
wane przez MEN „Szkołę do hymnu”, „Szkoła 
pamięta”, „Razem na święta”. Współpracujemy 
z lokalną strażą miejską, która przeprowadza 
w przedszkolu zajęcia dotyczące zasad bezpie-
czeństwa.

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym
ul. Akinsa 8, tel. 22 427 65 56, www.ps2dziekanow.edu.pl, czynne pn.–pt. 6.30–17.30.

Współpracujemy z rodzicami i dbamy, aby dzieci zdobyły umie-
jętności i wiedzę, które umożliwią im spełnianie wymagań, jakie 
stawia szkoła. Uczymy samodzielności, kreatywności i otwartości 
w kontaktach z ludźmi oraz wrażliwości na potrzeby innych. 

FO
T:. 

AR
TU

R O
SIA

K

DY
RE

KT
OR

 BO
ŻE

NA
 GO

DZ
IM

IRS
KA

, 
FO

T.:
 AR

CH
IW

UM
 PR

YW
AT

NE

SZKOŁY PODSTAWOWE

Jesteśmy najstarszą i największą placówką oświatową w gminie 
Łomianki. Mury szkoły i kilka pokoleń jej wychowanków do-
świadczyły okrucieństw wojny i ciężkich lat okresu powojennego. 
Czujemy się w obowiązku, aby kłaść nacisk na kształtowanie 
postawy patriotycznej oraz poszanowanie symboli narodowych 
wśród młodzieży. Jesteśmy także miejscem przyjaznym dla 
dzieci o różnym stopniu rozwoju.
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 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
ul. Warszawska 73, tel. 22 751 15 54, www.sp1.edulomianki.pl, świetlica czynna pn.–pt. 7–17.30.
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Dyrektor Marek Lis: 
Od urodzenia zwią-
zany nierozerwalnie 
z Łomiankami. Ab-
solwent, nauczyciel 
języka polskiego 
i historii SP nr 1 
w Łomiankach oraz 
jej dyrektor w latach 

2006–2011 i od 2017 r. do chwili obecnej. 
Współtwórca Izby Pamięci Narodowej i pomy-
słodawca Biegu Pamięci Narodowej. Miłośnik 
sportu, sztuki i kultury.

Kadra: Nauczyciele systematycznie podnoszą 
kwalifikacje, a uczniowie mogą liczyć na ich 
wsparcie oraz profesjonalną pomoc psycho-
logiczno-pedagogiczną. Od 2006 r. w szkole 
działa Zespół Wczesnego Wspomagania Roz-
woju Dziecka (wskazanie do zajęć to m.in. 
zaburzenia ze spektrum autyzmu i opóźnienie 
rozwoju mowy), w skład którego wchodzą: 
logopeda, oligofrenopedagog, psycholog oraz 
terapeuta SI. 

Lokalizacja: Centrum Łomianek. Dobrze sko-
munikowany punkt z parkingiem przy szkole.

Wyposażenie: Wyposażyliśmy pracownie spe-
cjalistyczne (m.in. salę sensorycznej integracji) 

w pomoce multimedialne, by wspomagać w na-
uce dzieci z różnymi dysfunkcjami. W 2019 r. 
powstał ogródek sensoryczny (poznawanie 
przez wzrok, węch i dotyk). Systematycznie 
doposażamy wszystkie sale lekcyjne w nowo-
czesne pomoce dydaktyczne. Oprócz interak-
tywnego wyposażenia sali językowej zainsta-
lowaliśmy tablice multimedialne oraz monitory 
interaktywne. Posiadamy defibrylator (AED), 
a kadra przeszła kursy ratowników medycz-
nych. Uczniowie mają do dyspozycji dwie, 
w pełni wyposażone, sale gimnastyczne oraz 
zespół boisk Orlik. 

Edukacja: Realizujemy innowacje pedagogicz-
ne w nauczaniu języków obcych. W 2018 r. 
powstała profesjonalna pracownia językowa 
(w tym jedno stanowisko dla dziecka słabosły-
szącego) z zestawami ułatwiającymi swobodny 
trening wymowy. Współpracujemy z miastem 
siostrzanym w Stanach Zjednoczonych (wizyty, 
biblioteka anglojęzyczna). Uczniowie od lat 
osiągają wysokie miejsca w różnych zawodach 
sportowych (m.in. w Mazowieckich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej), a niedawno powsta-
ła u nas klasa sportowa (piłka siatkowa dla 
dziewcząt, piłka nożna dla chłopców). Zapew-
niamy opiekę logopedy, terapeuty pedagogicz-
nego, trenera SI (sensoryczna integracja), TUS 

(trening umiejętności społecznych) i nauczycieli 
wspomagających kształcenie uczniów niepełno-
sprawnych. 

Zajęcia dodatkowe: W świetlicy odbywają się 
zajęcia plastyczne, techniczne, rękodzielnicze, 
szachowe. Działa Dyskusyjny Klub Książki 
w ramach programu Instytutu Książki i od-
bywają się spotkania z pisarzami. W świetlicy 
mamy też podłogę interaktywną wyposażoną 
w gry edukacyjne wymagające ruchu. Zajęcia 
sportowe odbywają się na placu zabaw lub 
Orliku.

Społeczność: W szkole powstała Izba Pamięci 
Narodowej z pamiątkami przekazanymi przez 
kombatantów, z którymi regularnie organizu-
jemy spotkania. Uczniowie opiekują się gro-
bami na cmentarzu wojskowym w Kiełpinie, 
cmentarzu ewangelickim na terenie KPN oraz 
grobem patronki szkoły na Powązkach. Od lat 
współpracujemy z Kołem Kombatantów w Ło-
miankach i Stowarzyszeniem Nasze Łomian-
ki. Szkoła co roku organizuje Bieg Pamięci 
Narodowej oraz m.in. Karnawałowe Zawody 
Sportowe, Turniej Dwójek Siatkarskich, Zawody 
Lekkoatletyczne, Turniej Tenisa Stołowego.
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Wartości, które przekazujemy młodzieży, widnieją na sztanda-
rze szkolnym. To myśl św. Augustyna: „Dopóki walczysz, jesteś 
zwycięzcą”, bardzo bliskie sercu i działaniom naszej patronki – 
Ireny Szewińskiej.
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Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach
ul. Partyzantów 31, tel. 22 888 97 20, www.sp2.edulomianki.pl, świetlica czynna pn.–pt. 7–17.30.

Dyrektor Małgorza-
ta Pelczarska: Absol-
wentka AWF w War-
szawie, menedżer 
oświaty, ekspert ds. 
awansu zawodowe-
go nauczycieli na 
liście MEN. Z zami-

łowania samorządowiec 
i radna pięciu kadencji. Jako dyrektor dba 
o wysoki poziom nauczania, a priorytetem jest 

dla niej stworzenie takiej szkoły, w której uczą 
się szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci, przychodzą 
zadowoleni rodzice i pracują spełnieni zawodo-
wo nauczyciele. 

Kadra: Wykwalifikowana kadra pedagogiczna 
na wszystkich szczeblach awansu zawodowego. 
Wielu z nas posiada przygotowanie do naucza-
nia dwujęzycznego. Lubimy ze sobą spędzać 
czas, także po pracy. Stworzyliśmy nauczyciel-
ski zespół muzyczny o nazwie Ticzersi. Przeszli-
śmy wiele szkoleń, które przygotowały nas do 

pracy zdalnej, dzięki czemu lekcje prowadzone 
są ciekawie i profesjonalnie. 

Lokalizacja: Nieopodal Puszczy Kampinoskiej, 
w malowniczej Dąbrowie Leśnej. 

Wyposażenie: Nowoczesne wnętrza, sale lek-
cyjne i laboratoria wyposażone w monitory 
i tablice multimedialne. W pracowniach przed-
miotowych: lingwistycznych, polonistycznych, 
matematycznych, przyrodniczej, kompute-
rowej, chemicznej, znajduje się sprzęt elek-
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troniczny najwyższej jakości, umożliwiający 
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz 
ciekawy sposób przekazywania wiedzy przez 
nauczycieli. 

Edukacja: Na pierwszym miejscu stawiamy 
bezpieczeństwo, dokładamy też starań, aby 
umożliwić dzieciom edukację na najwyższym 
poziomie. Zapewniamy pomoc pedagogiczną, 
psychologiczną, logopedyczną, terapię peda-
gogiczną, a także opiekę terapeuty integracji 
sensorycznej i szkolnej pielęgniarki. Odbywają 
się u nas zajęcia TUS oraz socjoterapii. Wszyst-
kie gabinety specjalistyczne wyposażone są 
w pomoce do pracy z uczniami i nowoczesny 

sprzęt. Możemy się pochwalić wysokimi osią-
gnięciami uczniów z egzaminu ósmoklasisty. 
Zdolności lingwistyczne uczniowie mogą roz-
wijać w klasach dwujęzycznych, m.in. na obo-
zach językowych typu Euroweek i wycieczkach 
zagranicznych. Od czwartej klasy dzieci uczą 
się drugiego języka obcego. Promujemy czy-
telnictwo i dysponujemy biblioteką z bogatym 
księgozbiorem.

Zajęcia dodatkowe: Innowacje pedagogiczne, 
m.in. z jęz. polskiego i angielskiego, biolo-
gii oraz zajęcia rozwijające zainteresowania 
i sportowe treningi. Dzięki temu nasi uczniowie 
odnoszą sukcesy w konkursach ogólnopolskich 

w różnych dziedzinach i upowszechniają idee 
i wartości szkolnej patronki Ireny Szewińskiej.

Społeczność: Współpracujemy z Fundacją KiM 
i Akademią Odkrywców im. Tony Halika. Re-
alizujemy wiele programów, m.in. wychowanie 
patriotyczne, byliśmy także autorami i orga-
nizatorami programu „Rozpisane Łomianki”. 
Czynnie uczestniczymy w kampanii „19 dni 
przeciw przemocy” i na jej potrzeby stworzyli-
śmy film promocyjny, który można obejrzeć na 
stronie naszej szkoły. Wspomagamy schroniska 
dla zwierząt i współpracujemy z Domem Dziec-
ka w Dziekanowie Leśnym. 

Wicedyrektor Izabe-
la Grochowska (p.o. 
dyrektora od 1 mar-
ca br. do czasu wy-
łonienia dyrektora 
z konkursu): Absol-
wentka politechniki 
z wykształceniem 
techniczno- infor-

matycznym. Zgadza się z mottem Korczaka: 
„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele 
pomagają im je rozwinąć”. Pracuje z pełnymi 
pasji i zaangażowania nauczycielami, dla któ-
rych każdy młody człowiek jest kimś wyjąt-
kowym. Prywatnie pasjonatka podróżowania, 
sportu, kultury i sztuki. 

Kadra: Zespół kreatywnych i zaangażowanych 
nauczycieli. Dbamy o budowanie pozytywnych 
relacji będących podstawą kształtowania i rozwo-
ju dzieci przez wyjątkowy system wartości, oparty 
na wiedzy, postawach patriotycznych, znajomości 
języków obcych czy rywalizacji sportowej. 

Lokalizacja: Nowoczesny klimatyzowany budy-
nek w gmachu ICDS, co umożliwia korzystanie 

z pływalni, hali sportowej, lodowiska, boiska. 
W pobliżu znajduje się skatepark i plac zabaw 
dla młodszych dzieci. 

Wyposażenie: Realizujemy założenia projektu 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Sale lekcyj-
ne wyposażone są w sprzęt multimedialny, 
a w trosce o bezpieczeństwo dzieci zainstalo-
wano monitoring. Dysponujemy świetlicą szkol-
ną z internetowymi pomocami dydaktycznymi. 
Mamy ogródek meteorologiczny. Uczniowie 
klas młodszych mają do dyspozycji ogródek 
sensoryczny. 

Edukacja: Lekcje w hali sportowej, na basenie, 
lodowisku czy boisku szkolnym, obecnie z ogrze-
waną halą pneumatyczną. Umożliwiamy naukę 
w klasach sportowych (koszykówka dziewcząt, 
pływanie chłopców i dziewcząt, piłka nożna 
chłopców). Dziewczynki z klas sportowych na-
leżą do Mazowieckiej Ligi Koszykówki, biorą 
też udział w programie Szkolne Młodzieżowe 
Ośrodki Koszykówki. Od klasy siódmej oferuje-
my naukę w klasach dwujęzycznych, z wiodącym 
jęz. angielskim. Zapewniamy zajęcia z zakresu 
terapii pedagogicznej, rewalidacji, logopedii, 

socjoterapii, integracji sensorycznej oraz stałą 
pomoc pedagogiczną i psychologiczną.  

Zajęcia dodatkowe: Uczniowie klas 4–6 uczą 
się drugiego języka obcego (jęz. francuski lub 
niemiecki). Organizujemy też zajęcia sportowe. 
Dla uczniów klas siódmych prowadzimy lekcje 
wyrównawcze z jęz. polskiego i matematyki, 
a w ósmych klasach – zajęcia przygotowujące 
do egzaminu. Nauczyciele przygotowują także 
do konkursów kuratoryjnych. Klasy najmłodsze 
uczą się dodatkowo jęz. angielskiego oraz in-
formatyki.

Społeczność: Realizujemy założenia programu 
edukacji patriotycznej „Spotkania z historią”, 
współpracujemy ze środowiskami komba-
tanckimi oraz Gimnazjum im. J.I. Kraszew-
skiego w Wilnie. Przystąpiliśmy m.in. do akcji 
„Szkoła do hymnu”, „Bezpieczni i świadomi”, 
„Zdrowo i sportowo”, projektu „Eko-szkoła” 
i „Geo-Planeta”. Uczestniczymy w konkursach 
recytatorskich, międzynarodowym konkursie 
matematycznym oraz akcjach charytatywnych 
i społecznych. Wspólnie z rodzicami co roku or-
ganizujemy piknik oraz kiermasz świąteczny.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi 
im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach
ul. Staszica 2, tel. 22 751 56 10, www.sp3.edulomianki.pl, świetlica czynna pn.–pt. 7–17.30.

Misją naszej szkoły jest dbanie o rozwój indywidualnych zdolno-
ści każdego dziecka. Jesteśmy po to, aby je w uczniu odnaleźć, 
wzmacniać i promować. Nasza szkoła to placówka bezpieczna, 
przyjazna i z tradycjami. Uczniowie, rodzice i nauczyciele tworzą 
dynamiczną społeczność, której relacje opierają się na wzajem-
nej życzliwości i zaufaniu. 
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Dyrektor Dawid Pa-
weł Dziaduś: Ukoń-
czył pedagogikę 
pracy i doradztwa 
zawodowego na Uni-
wersytecie Opolskim 
oraz pedagogikę 
opiekuńczo-resocja-
lizacyjną w Akade-

mii Pedagogicznej w Częstochowie. Doświad-
czenie zawodowe zdobywał, pracując w szkole, 
ośrodku socjoterapii i na uczelni. Zwolennik 
oceniania kształtującego. Wie, jak ważna jest 
współpraca, aby osiągnąć sukces. Prywatnie 
człowiek z pasjami artystycznymi i pozytywną 
dawką energii.

Kadra: Wysokie kompetencje kadry pedago-
gicznej, nieustannie doskonalącej umiejętności 
i warsztat pracy. Od ubiegłego roku stopniowo 
wprowadzamy system oceniania kształtującego.

Lokalizacja: Okolica Kampinoskiego Parku Na-
rodowego, co sprzyja realizacji podstawy pro-
gramowej nie tylko na terenie szkoły. 

Wyposażenie: Tablice interaktywne, rzutniki 
multimedialne, drukarki i nowe meble. Na 
korytarzach wygodne kanapy, projektor in-
teraktywny na magicznym dywanie, bajkowe 
postacie na ścianach. Dysponujemy m.in.: 
bezpiecznym placem zabaw dla dzieci z klas 0 
i 1–3, uniwersalnym boiskiem o nawierzchni 
tartanowej, dwiema salami gimnastycznymi, 
doskonale wyposażoną salą do integracji sen-
sorycznej oraz salą terapeutyczną i gabinetem 
pielęgniarki szkolnej. 

Edukacja: Z roku na rok poszerzamy ofertę. Od 
kilku lat funkcjonuje innowacja pedagogiczna 
– edukacja filmowa w klasach 6–8. Od tego 
roku szkolnego innowacje są realizowane także 
w obu klasach czwartych. W klasie realizującej 
rozszerzenie politechniczne rozbudowany jest 
program techniki oraz programowania, w ar-
tystycznej – plastyki i muzyki. Nauka przez 
zabawę i zajęcia praktyczne przyczyniają się 
do rozwoju kreatywności i abstrakcyjnego my-
ślenia. Jesteśmy dumni z tego, że nasi ucznio-
wie uzyskują bardzo wysokie wyniki w nauce 

i w wojewódzkich konkursach oraz są stypen-
dystami Mazowieckiego programu stypendial-
nego dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Zajęcia dodatkowe: Koło Turystyczne zrzesza-
jące uczniów i absolwentów, którzy żeglują po 
mazurskich jeziorach i po Morzu Bałtyckim, 
wędrują po beskidzkich szlakach i uczą się 
samodzielności, zaradności oraz nawiązują dłu-
goletnie relacje. Tradycją są u nas kilkudniowe 
wyjazdy klasowe i to już od etapu nauczania 
wczesnoszkolnego. 

Społeczność: Integralną częścią funkcjonowa-
nia placówki jest ścisła współpraca z rodzicami 
i społecznością lokalną, która pozwala uczniom 
w pełni rozwijać talenty, kształtować osobo-
wość i umiejętności społeczne. Wielu naszych 
wychowanków jest aktywnie zaangażowanych 
w działania wolontariatu. O pochodzie anty-
smogowym, miesiącu czytania wierszy przez 
nauczycieli i innych akcjach można przeczytać 
na naszej stronie internetowej i fanpage’u. 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym
ul. Akinsa 6, tel. 22 751 20 88, www.spdl.edulomiaki.pl, fanpage na fb, świetlica czynna pn.–pt. 7–18.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, z tradycjami, dynamicznie się 
zmieniającą i rozwijającą. Różnorodne formy prowadzonych za-
jęć umożliwiają wychowankom realizowanie pomysłów, rozwi-
janie wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz ekspresji własnej. 
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Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim
ul. Rolnicza 435, tel. 22 751 10 23, www.spdziekanowpol.szkolnastrona.pl, świetlica czynna pn.–pt. 7–17. 

Celem działalności szkoły jest wszechstronny, harmonijny roz-
wój uczniów i przygotowanie do wyzwań czekających na nich 
w przyszłości. Nasi absolwenci to otwarci, kreatywni, empatyczni 
i wrażliwi młodzi ludzie, którzy potrafią budować wartościowe 
relacje społeczne, a wiedzę traktują jako podstawę do zdobywa-
nia kolejnych umiejętności.  
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Dyrektor Małgo-
rzata Korulczyk: 
Magister oligofreno-
pedagogiki, nauczy-
cielka edukacji wcze-
snoszkolnej i etyki. 
W Dziekanowie pra-
cuje od 1991 r., jako 
dyrektor od 2007 r. 

Nadrzędnym celem w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej jest dla niej przygotowanie dzieci 
do wyjścia w świat jako dobrzy ludzie. Naucze-
nie ich, że choć nie zawsze wszystko się udaje, 
to ważne jest, aby dostrzegać błędy i starać się 
je poprawiać.

Kadra: W większości nauczyciele dyplomowani 
i mianowani, podnoszący kwalifikacje nawet 
podczas pandemii. Chętnie korzystają z na-
rzędzi teleinformatycznych i multimedialnych. 
Zwolennicy relacji partnerskich, dostępni dla 
uczniów i rodziców również poza godzinami 
pracy.

Lokalizacja: Niedaleko Jeziora Dziekanow-
skiego. W otoczeniu szkoły łąka kwietna i plac 
zabaw. Niewielki parking z miejscami dla osób 
niepełnosprawnych. 

Wyposażenie: W starszej części szkoły – od-
nowione i wyposażone w kolorowe meble sale 
dla czterech klas młodszych. Nowa część to 
przestronny budynek z windą. Sale lekcyjne wy-
posażone w nowoczesne meble i zestawy mul-
timedialne. Dla młodszych interaktywny dywan 
zabaw, dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi 
sala z odpowiednim sprzętem. Hala sportowa 
i boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki. 
Na korytarzach kanapy i okrągłe stoliki. W szat-
ni jednoosobowe kodowane szafki. 

Edukacja: Ciekawość poznawczą rozbudzamy 
u uczniów przez udział w kołach przedmioto-
wych oraz konkursach wiedzy. Młodsi uczest-
niczą w zajęciach plastyczno-technicznych 
i teatralnych. Od klasy szóstej dzieci uczą się 
obowiązkowo drugiego języka obcego. Ucznio-
wie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych, 
rewalidacyjnych, logopedycznych i gimnastyki 
korekcyjnej. Otaczamy opieką dzieci z dysfunk-
cjami oraz niepełnosprawnościami. Zwracamy 
szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne, 
edukację czytelniczo-medialną, ekologiczną 
i zdrowy styl życia. Przed pandemią we współ-
pracy z rodzicami były przygotowywane zdrowe 
śniadania dla uczniów. Organizujemy Europej-
ski Tydzień Sportu i regularnie zapraszamy 

koszykarki ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
oraz ludzi świata sportu, np. Pawła Nastulę czy 
Aleksandrę Sidorenko.

Zajęcia dodatkowe: Klasy najstarsze – zajęcia 
z przedmiotów egzaminacyjnych, dzięki czemu 
nasi uczniowie od wielu lat uzyskują wysokie 
wyniki. Realizowana jest też zindywidualizo-
wana ścieżka kształcenia. W czasie pandemii – 
lekcje muzealne i wycieczki w formie zdalnej.

Społeczność: Aktywnie działa samorząd 
uczniowski, który organizuje m.in. Dni Tole-
rancji. Posiadamy certyfikat Szkoły Młodych 
Patriotów i bierzemy udział w akcjach „Prze-
rwany marsz”, „Szkoła pamięta” czy „Szkoła 
do hymnu”. Uczniowie odwiedzają cmentarz 
wojskowy w Kiełpinie. Sprawnie działa klub wo-
lontariusza. Należymy do Klubu Szkół UNICEF. 
Angażujemy się w akcje charytatywne, współ-
pracujemy m.in. z Polską Akcją Humanitarną, 
fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych, Towarzy-
stwem Opieki nad Ociemniałymi z Lasek. Nawet 
w czasie pandemii udało nam się zorganizować 
kilka dużych akcji. Ważne są dla nas działania 
proekologiczne, dlatego m.in. przygotowujemy 
Dni Krajobrazu. Propagujemy czytanie dzieciom 
przez wolontariuszy, organizujemy Dni Głośne-
go Czytania i spotkania z pisarzami.
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Szkoła Podstawowa im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej
ul. Strzelecka 35, tel. 22 751 25 10, www.sp-sadowa.szkolnastrona.pl, świetlica czynna pn.–pt. 7–8 oraz 12.30–16.30.

Celem działalności szkoły jest wszechstronny i harmonijny roz-
wój wychowanków. Dużą wagę przywiązujemy do indywidualne-
go traktowania każdego ucznia przez rozwijanie jego uzdolnień 
i zainteresowań oraz wspomaganie jego rozwoju. Szkoła jest 
otwarta dla uczniów i rodziców, bezpieczna, przyjazna, kształ-
tująca postawę patriotyczną i proekologiczną. 
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P.o. dyrektor Ewa 
Kot: Absolwentka 
studiów podyplo-
mowych z zakresu 
edukacji wczesno- 
szkolnej, terapii 
p e d a g o g i c z n e j , 
edukacji integra-

cyjnej i włączającej, informacji naukowej 
i studiów bibliologicznych, zarządzania 

oświatą. W pracy skupia się na działaniach 
zmierzających do wszechstronnego rozwo-
ju uczniów, kształtowaniu kreatywności 
i ciekawości poznawczej. Dba, aby uczniowie 
czuli się w szkole bezpieczni i akceptowani.

Kadra: Nauczyciele posiadają wysokie kwali-
fikacje pedagogiczne. Aktywnie uczestniczą 
w  różnych szkoleniach, dzięki którym syste-
matycznie wzbogacają warsztat pracy. Sto-

sując aktywizujące metody pracy, rozwijają 
u dzieci ciekawość po-
znawczą oraz kreatyw-
ność. Szczególną opieką 
(psycholog, logopeda, 
terapeuta, pedagog spe-
cjalny) objęci są ucznio-
wie ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi. Wśród nauczycieli są 
również specjaliści z edukacji włączającej. 

O budowie nowoczesnej 
Szkoły Podstawowej 

z Oddziałami Integracyj-
nymi w Sadowej czytaj 

na s. 14. 



POD LUPĄ    |

13BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 2    |    LUTY 2021

Podczas pandemii gmina Łomianki 
dokonała zakupu sprzętu kompu-
terowego dla szkół podstawowych 
w ramach budżetu gminy oraz pro-
gramów rządowych. 

Z budżetu gminy sfinansowano za-
kup 23 komputerów i 57 tabletów. 
Kupiono także sprzęt z funduszy 
rządowych w ramach programów: 
„Zdalna Szkoła” (22 komputery 
i 45 tabletów) i „Zdalna Szkoła+” (30 

komputerów). Sprzęt służy zarówno 
uczniom, jak i nauczycielom do nauki 
i pracy zdalnej. Szkoły dokonują rów-
nież zakupów w ramach własnych 
budżetów. Ponadto gmina wzięła 
udział w projekcie „Mazowiecki pro-
gram przygotowania szkół, nauczy-
cieli i uczniów do nauczania zdalne-
go”, z którego Szkoła Podstawowa 
w Dziekanowie Leśnym otrzymała 
m.in. 13 drukarek laserowych, 13 
laptopów i 12 tabletów.

Zaplecze techniczne
Remonty, aprowizację i obsługę 
stołówek w samorządowych pla-
cówkach oświatowych realizuje In-
tegracyjne Centrum Dydaktyczno-
-Sportowe. 

ICDS to nowoczesny ośrodek sporto-
wo-rekreacyjny, ale odpowiada tak-
że za obsługę stołówek oraz zakup 
środków czystości i artykułów che-
micznych w gminnych przedszkolach 
i szkołach. Ponadto wykonuje w nich 
drobne prace remontowe i napraw-
cze. Podczas ferii przeprowadzono 
m.in. malowanie sześciu klas i mon-
taż sprzętu multimedialnego w szko-
le przy ul. Warszawskiej; malowanie 
kilku pomieszczeń i korytarzy, mon-
taż mebli w sześciu klasach oraz na-

prawę dachu nad przebieralniami hali 
sportowej w szkole przy ul. Akinsa 
w Dziekanowie Leśnym; a także roz-
biórkę pomieszczeń gospodarczych, 
montaż altany śmietnikowej i prace 
porządkowe na terenie przedszkola 
przy ul. Szpitalnej w Łomiankach.
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Lokalizacja: W otulinie KPN, co sprzyja orga-
nizowaniu spacerów i zajęć w terenie.

Wyposażenie: Wzbogacana baza pomocy dy-
daktycznych i sprzętu multimedialnego. Sale 
wyposażone w kolorowe meble dostosowane 
do potrzeb uczniów klas 1–3 oraz oddziału 
przedszkolnego. Wyposażony plac zabaw. 
Zorganizowany we współpracy z Radą Sołec-
ką kącik przyrodniczo-ekologiczny.  

Edukacja: Mało liczne klasy sprzyjają indywi-
dualnemu podejściu do ucznia. Uwzględniamy 
możliwości zarówno uczniów zdolnych, jak i ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pod-
czas zajęć wykorzystujemy elementy bajko-

terapii, muzykoterapii, arteterapii oraz terapii 
ręki. Zapewniamy opiekę logopedy, pedagoga 
specjalnego, terapeuty pedagogicznego i psy-
chologa. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne, 
m.in. rewalidacyjne i rozwijające kompetencje 
społeczne. Organizujemy wycieczki krajoznaw-
cze, wyjścia do teatru, uczestniczymy w lekcjach 
muzealnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, 
koncertach. Bierzemy udział m.in. w akcjach 
Śniadanie Daje Moc, Przyjaciele Natury, Bez-
pieczni w Sieci. Współpracujemy z biblioteką 
w Łomiankach.

Zajęcia dodatkowe: Plastyczne, czytelnicze, or-
tograficzne, muzyczne, matematyczne. 

Społeczność: W szkole panuje życzliwa at-
mosfera, dzięki której każdy uczeń czuje 
się w niej bezpieczny i otoczony szczególną 
opieką. Współpracujemy ze strażą miejską, 
policją i OPS w Łomiankach, OSP w Dziekano-
wie Polskim. Bierzemy udział w programach 
„Szkoła pamięta”, „Szkoła do hymnu”, „Razem 
na Święta” oraz akcjach charytatywnych, np. 
„Góra grosza”, zbiórkach rzeczy dla Schroniska 
Fundacji Braci Mniejszych w Nowym Dworze. 
Organizujemy międzyszkolne konkursy pla-
styczne, a także ogólnopolski „Chrońmy Serce 
Przyrody”. Jesteśmy otwarci na współpracę 
z rodzicami naszych uczniów oraz ze społecz-
nością lokalną. 
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Pandemia nie przeszkodziła nam 
w realizacji założonych planów 
i zadań. Wszelkie aktywności 
przyjęły formę zdalną, przez co 
jesteśmy jeszcze bardziej dumni 
z naszych wychowanków. Eduka-
cja zdalna, mimo że była dużym 
wyzwaniem, przynosi efekty. Ro-
dzice, którzy zgłosili problem ze 
sprzętem komputerowym, uzy-
skali pomoc. Wszyscy uczniowie 
uczestniczą w zajęciach z wyko-
rzystaniem aplikacji Teams. Dzię-
ki odpowiedzialności rodziców 
i samodyscyplinie uczniów fre-
kwencja na lekcjach jest zde-

cydowanie wyższa niż podczas 
edukacji stacjonarnej. Nauczy-
ciele odbyli także wiele szkoleń, 
co ułatwiło przygotowywanie się 
do zajęć i opracowywanie ma-
teriałów. Powrót uczniów klas 
1–3 do edukacji stacjonarnej 
wymagał od nas korekty planu 
zajęć, ale udało się zorganizo-
wać zajęcia uczniów i nauczycieli 
w taki sposób, by do absolutne-
go minimum ograniczyć miesza-
nie się grup. Czekamy na kolejne 
rozporządzenia, mając nadzieję 
na szybki powrót wszystkich 
uczniów do szkoły.

Razem z nauczycielami przygo-
towywaliśmy się do nauki zdalnej 
od marca 2020 roku, testowali-
śmy różne aplikacje i harmono-
gramy zajęć. Bardzo pomogło 
nam doposażenie w sprzęt kom-
puterowy, ponieważ wcześniej 
mieliśmy głównie stare laptopy. 
Korzystamy obecnie z aplikacji 
Teams i tak układamy plan, by za-
jęcia odbywały się naprzemien-
nie w formie online (na żywo) 
oraz zdalnie (materiał przekazy-
wany uczniom). Jesteśmy w sta-
łym kontakcie z rodzicami, by 
nauczanie w takiej formie było 
jak najbardziej efektywne. Po-
wołaliśmy funkcję koordynato-
ra pracy zdalnej, który pomaga 
uczniom i rodzicom, ale też prze-
prowadza ewaluację i stara się 
usprawnić pracę zdalną w szkole. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, że 

nic nie zastąpi bezpośredniego 
kontaktu z nauczycielem i rówie-
śnikami. Widzimy, jakie to miało 
znaczenie dla dzieci z klas 1–3, 
które wróciły do nauki stacjo-
narnej, ale bardzo przestrzegamy 
reżimu sanitarnego. Wychowaw-
cy klas każdego dnia tak starają 
się ułożyć dzień pracy, aby dzieci 
z różnych klas nie spotykały się 
na przerwach. W tym kontekście 
problemem jest świetlica, dlate-
go zwróciliśmy się do rodziców, 
by z zajęć korzystali tylko ucznio-
wie, którzy nie mają możliwości 
powrotu do domu po lekcjach. 
Czekamy na powrót wszystkich 
dzieci do szkoły, a jednocześnie 
rozumiemy, że obostrzenia są 
w tym momencie konieczne, by 
chronić zdrowie nas wszystkich 
– dzieci, nauczycieli, rodziców 
i całych rodzin.

Placówki oświatowe
Nauczanie zdalne dla uczniów klas 4–8 
przedłużono do połowy lutego.

Uczniowie klas 1–3 szkół podstawowych 
oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym 
kontynuują naukę stacjonarną z zachowa-
niem zasad reżimu sanitarnego. Natomiast 
uczniowie klas 4–8 szkół podstawowych 
i szkół ponadpodstawowych do 14 lutego 
br. będą uczyć się zdalnie. Ponadto w szko-
łach, w ramach konsultacji z nauczycielami, 
można przeprowadzać testy sprawdzające 
poziom przygotowania uczniów do egzami-
nu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, 
tzw. egzaminy próbne szkolne.

Więcej informacji: www.gov.pl/web/eduka-
cja-i-nauka.

Nowa szkoła w Sadowej
W tym roku rozpoczniemy budowę nowo-
czesnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Sadowej. 

Pomimo pandemii realizujemy potrzebną 
lokalnej społeczności inwestycję. Obiekt 
szkolny z zapleczem sportowo-rekreacyj-
nym powstanie obok funkcjonującej szko-
ły przy ul. Strzeleckiej 35, której uczniowie 
przejdą bezpośrednio do nowej placówki. 
Dlatego już dziś zachęcamy, szczególnie 
mieszkańców Sadowej, do zapisania dzieci 
do tej szkoły. Uczniowie rozpoczną naukę 
w nowym budynku w 2022 r. 

Więcej o szkole: www.sp-sadowa.szkolna-
strona.pl.

O sytuację w szkołach i wpływ pandemii na pracę nauczycieli 
oraz naukę dzieci zapytaliśmy dyrektorów szkół podstawowych 
w gminie Łomianki.

SZKOŁA 
I COVID-19

MAŁGORZATA KORULCZYK, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POR. ADOLFA PILCHA 
PS. GÓRA-DOLINA W DZIEKANOWIE POLSKIM

DAWID PAWEŁ DZIADUŚ, SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ 
W DZIEKANOWIE LEŚNYM



URZĄD GMINY    |

15BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 2    |    LUTY 2021

Jadwiga Choroś, kie-
rownik Urzędu Stanu 
Cywilnego

Jestem wieloletnim 
pracownikiem admini-
stracji samorządowej. 

Zaczynałam od najniższego szczebla 
w hierarchii urzędniczej w 1994 r., 
referenta ds. rolnych, zamówień pu-
blicznych i inspektora ds. oświaty. 
Od 2008 r. kieruję Urzędem Stanu 
Cywilnego. W pracy nauczyłam się 
opanowania, spokoju i rozwagi w po-
dejmowanych decyzjach i kontaktach 
z ludźmi. W Urzędzie Stanu Cywilnego 
wydajemy i sporządzamy akty i doku-
menty wieczyste dotyczące podsta-
wowych praw człowieka. W takiej 
pracy są chwile radosne i niezapo-
mniane podczas ceremonii zawarcia 

związku małżeńskiego czy przygoto-
wania aktu urodzenia, ale także chwile 
smutku i przygnębienia, kiedy sporzą-
dzamy akty zgonu.

Czym zajmuje się Urząd Stanu Cywil-
nego? 
Wydaje odpisy skrócone oraz zupełne 
z aktów stanu cywilnego i dokonuje 
rejestracji urodzeń, małżeństw i zgo-
nów. Przyjmuje oświadczenia woli 
(m.in. o zawarciu związku małżeńskie-
go), wydaje decyzje (m.in. o zmianie 
imienia i nazwiska) oraz zaświadcze-
nia (m.in. o dokonanych w księgach 
stanu cywilnego wpisach lub ich bra-
ku). Organizuje także uroczystości 
50-lecia pożycia małżeńskiego i opra-
cowuje transkrypcje zagranicznych 
aktów stanu cywilnego. 

GMINA ŁOMIANKI W 2020 ROKU

25 901 tyle nas mieszkało w gminie 
Łomianki; w 2019 r. było nas 25 465, czyli 
przybyło nam 436 nowych mieszkańców 

98 par zawarło związek małżeński 

255 tyle urodziło się dzieci (135 chłopców 
i 120 dziewczynek) 

1180 osób zameldowało się na pobyt stały 
w gminie Łomianki

601 osób zameldowało się na pobyt czasowy 

250 osób zmarło (w 2019 r. – 218 osób)

Nie mogę się dodzwonić do Wydzia-
łu Komunikacji w Urzędzie Miejskim 
w sprawie rejestracji pojazdu…
Urząd Miejski w Łomiankach nie 
prowadzi rejestracji pojazdów. 
Samochód można zarejestrować 
w Wydziale Komunikacji Starostwa 
Powiatu Warszawskiego Zachod-
niego. Jesteśmy osobnymi urzęda-
mi o różnych kompetencjach. U nas 
mieści się jedynie filia starostwa, 
a jego główna siedziba znajduje się 
w Ożarowie Mazowieckim i tam 
prosimy zgłaszać uwagi i zażalenia.

Kiedy na mojej ulicy będzie sieć 
wodno-kanalizacyjna?
Na styczniowej sesji radni przyjęli 
Harmonogram realizacji inwestycji 
sieci wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej w gminie Łomianki na lata 
2021–2024. Udostępniliśmy go 
na stronach www.zwik-lomianki.
pl oraz www.lomianki.pl w aktual-
nościach. Harmonogram może ulec 
modyfikacjom i mogą się w nim zna-
leźć dodatkowe inwestycje. Wiele 
zależy od finansów i uzyskanych 
pozwoleń. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać, kontaktując się 
bezpośrednio ze ZWIK: tel. 513 181 
103, 22 751 35 04.

Pytania do pani burmistrz można zada-
wać przez formularz na stronie www.
lomianki.pl.

ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

NASI URZĘDNICY
W styczniowym numerze biuletynu zapowiadaliśmy zmiany, które, mamy 
nadzieję, ułatwią mieszkańcom gminy lepsze poznanie urzędu, spraw, które 
mogą w nim załatwić, a także urzędników pracujących w poszczególnych 
wydziałach. Zaczynamy statystycznie, podsumowując ubiegły rok.

Grażyna Tymieniecka, 
kierownik Referatu 
Spraw Obywatelskich

Ukończyłam prawo na 
Uniwersytecie War-
szawskim i studia po-
dyplomowe z zarządza-

nia nieruchomościami na Politechnice 
Warszawskiej. Pracowałam m.in. jako 
agent celny i dyrektor w korporacji. 
Stale współpracowałam z urzędami, 
dlatego na pracę urzędu potrafię spoj-
rzeć również z perspektywy interesan-
ta. W Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
pracuję od ośmiu lat. Zaczęłam od sta-
żu w referacie inwestycji. Następnie 
pracowałam w Biurze Obsługi Miesz-
kańca. W RSO pracuję od 2015 r. i zaj-
muję się także obsługą interesantów 
w Terenowym Punkcie Paszportowym. 

Bezpośrednia obsługa interesanta wy-
maga kultury, cierpliwości, empatii 
i sprawności działania. Tego wymagam 
od siebie i swoich współpracowników. 

Czym zajmuje się Referat Spraw Oby-
watelskich?
Prowadzi ewidencję ludności i rejestr 
wyborców. Wydaje dokumenty tożsa-
mości (dowody osobiste i paszporty) 
i zaświadczenia (m.in. o zameldowa-
niu na pobyt czasowy). Udostępnia 
dane osobowe (m.in. zaświadczenie 
o numerze PESEL osoby zmarłej). 
Ponadto sporządza statystyki i spisy 
na potrzeby wydziałów i referatów 
urzędu oraz innych podmiotów (m.in. 
szkół, urzędu statystycznego, urzędu 
skarbowego, Krajowego Biura Wy-
borczego).
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Urząd Miejski w Łomiankach
Biuro Obsługi Mieszkańców
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16
ul. Warszawska 115, tel. 22 76 86 324
www.bip.lomianki.pl, www.lomianki.pl
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Szczepienia przeciw 
COVID-19
Rozpoczęły się szczepienia osób za-
kwalifikowanych do grupy pierwszej 
według harmonogramu Narodowego 
Programu Szczepień. Przypominamy 
podstawowe informacje dotyczące 
przeprowadzania akcji w gminie Ło-
mianki.

Szczepienia w Łomiankach
Na terenie naszej gminy szczepienia 
odbywają się w następujących pla-
cówkach:
• Royalmed, ul. Wiślana 36, tel. 533 
702 703,
• SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. 
Szpitalna 6, tel. 22 751 10 55,
• NZOZ Łomianki, ul. Warszawska 31, 
tel. 22 751 69 91,
• CMP – NZOZ Oddział w Łomian-
kach, ul. Warszawska 55, tel. 22 737 
50 50.

Transport z gminy dla potrzebujących
Dla osób, które chcą się zaszczepić 
przeciw COVID-19 i posiadają aktu-
alne orzeczenie o niepełnosprawno-
ści w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N lub odpowiednio I grupę z ww. 
schorzeniami lub mają trudność z do-
tarciem do punktu szczepień, zorga-
nizujemy specjalny transport. Należy 
zadzwonić na infolinię 516 768 500 
(pon. 10–18, wt.–pt. 8–16) minimum 
dwa dni przed planowaną datą szcze-
pienia i zgłosić potrzebę skorzystania 
z transportu. / KŻ

ARTystyczne Łomianki 
Zapraszamy na wystawę prac mieszkańców naszej gminy.

Piąta edycja wystawy plenerowej prezentuje malarstwo, rysunek, foto-
grafię, ceramikę, grafikę i rękodzieło mieszkańców Łomianek – sąsiadów, 
z którymi spotykamy się na bazarku, w sklepie, w autobusie lub podczas 
spaceru. Prace można obejrzeć na ogrodzeniu szkoły podstawowej przy ul. 
Warszawskiej 73. Organizatorem pokazu jest Stowarzyszenie Pracownia 
Łomianki, a wystawa współfinansowana jest ze środków gminy Łomianki. 
Więcej informacji: www.artystyczne.lomianki.info.

Aktualne zasady 
i ograniczenia
Od 1 lutego br. obowiązują nowe za-
sady bezpieczeństwa związane z CO-
VID-19. 

Nastąpiły trzy zmiany. W reżimie sani-
tarnym otwarte są sklepy w galeriach 
handlowych; zniesiono tzw. godziny 
dla seniorów; działają galerie sztuki 
i muzea przy zachowaniu zasady jed-
nej osoby na 15 mkw. Wszystkie do-
tychczasowe obostrzenia obowiązują 
bez zmian do 14 lutego br. Więcej in-
formacji: www.gov.pl.
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Konkurs muzyczny
W grudniu ubiegłego roku od-
był się XX Międzynarodowy 
Konkurs Muzyczny im. Juliusza 
Zarębskiego. 

Do konkursu zgłosiło się blisko 
180 młodych wykonawców 
z całego świata, którzy rywa-
lizowali w sekcjach: fortepian 
solo, duet fortepianowy, ka-
meralistyka fortepianowa, so-
liści – skrzypce i wiolonczela. 
W konkursie wzięli także udział 
uczniowie Niepublicznej Szko-
ły Muzycznej w Łomiankach, 
przygotowujący się pod opieką 
łomiankowskich pedagogów. 
Łomianki reprezentowali w gro-
nie jury prof. Andrzej Zieliński 
z Uniwersytetu Muzycznego, 
Swietłana Dumańska i Lucjusz 
Pinkosz. Laureatem I nagrody 
i „Osobowością konkursu” zo-
stał pianista Ruan YangYang. 
Impreza otrzymała wsparcie 
MKiDN, a także dofinansowa-
nie Urzędu Miejskiego w Ło-
miankach. / Lucjusz Pinkosz

Więcej informacji: www.kon-
kurs-zarebski.eu, www.szkola-
muzycznalomianki.pl.
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Wnioski o przyznanie świadczenia 500+
W 2021 r. zmieniają się zasady rozliczenia programu. Aby uzyskać świadcze-
nie, konieczne jest ponowne złożenie dokumentów.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy 
okres 2021/2022 będą przyjmowane już od 1 lutego br. Od tego dnia będzie 
można składać dokumenty tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Złożenie 
wniosku w papierowej formie będzie możliwe od 1 kwietnia br. w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Łomiankach. Jeśli wniosek trafi do urzędu do 30 kwietnia 
br., to wypłata pieniędzy nastąpi do 30 czerwca br. Złożenie wniosku później 
oznacza późniejszą wypłatę, czyli wniosek w maju to wypłata do końca lip-
ca br. (wniosek w czerwcu – wypłata w sierpniu, wniosek w lipcu – wypłata 
w sierpniu). / Dominika Kowalczyk-Ptasińska

Ćwiczenia strażaków
Szkolenia z ratownictwa lodowego 
odbywają się w jednostkach strażac-
kich w całym kraju. Korzystając z zi-
mowej aury, ćwiczyli także strażacy 
z OSP Łomianki.

Szkolenie było przeznaczone dla stra-
żaków oraz kandydatów na strażaków 
z zeszłorocznego naboru. Tym razem 
jako miejsce ćwiczeń wybrano Jezio-
ro Fabryczne w Łomiankach Dolnych. 

W ramach szkolenia każdy z uczestni-
ków miał możliwość nauczenia się sa-
modzielnej ewakuacji na taflę lodu po 
wpadnięciu do wody, techniki podej-
ścia i ewakuacji w systemie człowiek 
żaba oraz działania z wykorzystaniem 
pneumatycznych sań lodowych. Ra-
townicy na brzegu ćwiczyli organi-
zację działań i prawidłową technikę 
ciągnięcia liny, minimalizując ryzyko 
powstania urazów. W ćwiczeniach 
brało udział 18 strażaków i kandyda-
tów do OSP. / Mateusz Czajkowski
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Wsparcie dla rodzin
Od prawie czterech lat w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach funk-
cjonuje Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny.

Do głównych zadań działu należy pomoc psychologiczna dla rodzin oraz 
dzieci i młodzieży (depresja, obniżenie nastroju, myśli samobójcze), monito-
rowanie sytuacji dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem i podejmowanie 
interwencji kryzysowej w terenie. Organizowane są także grupy edukacyj-
ne i wsparcia (m.in. dla ofiar przemocy, osób współuzależnionych, młodych 
mam) oraz warsztaty umiejętności wychowawczych i spotkania tematyczne 
(m.in. emocje dziecka i rodzica). Pomoc świadczona przez Dział Wsparcia 
Dziecka i Rodziny jest bezpłatna. / Dominika Kowalczyk-Ptasińska
Więcej informacji i zgłoszenia: 22 751 90 57 wew. 17.  

Nieodpłatna pomoc prawna 
Ze względu na sytuację epidemiczną konsultacje odbędą się w formie po-
rad telefonicznych.

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie powiatu warszawskiego zachodniego działa 
pięć punktów pomocy prawnej, w których osoby uprawnione mogą uzyskać 
ją nieodpłatnie. Jeden z takich punktów funkcjonuje w Łomiankach w ICDS 
przy ul. Staszica 2 (pn., pt. 10–14, wt.–czw. 15–19), jednak z powodu pan-
demii będzie działał zdalnie. Zapisy na porady prawne i mediacje przyjmo-
wane są wyłącznie telefonicznie (22 733 72 83) w poniedziałki i czwartki. 
Więcej informacji: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl. 

Gość specjalny 
u koszykarek
W styczniu Szkołę Mistrzostwa 
Sportowego odwiedziła Ewelina Ko-
bryn, jedna z najbardziej utytułowa-
nych polskich koszykarek.

Zawodniczki PZKosz Łomianki mia-
ły okazję zapytać mistrzynię WNBA, 
ligi hiszpańskiej, rosyjskiej oraz Eu-
roligi, a obecnie główną menedżer 
kadry narodowej w koszykówce ko-
biet o pierwsze kroki w sporcie za-
wodowym, grę na parkietach całego 
świata i poprosić o wskazówki dla 
młodych zawodniczek. – Wiadomo, 
że mam obowiązki dotyczące opieki 
nad drużyną [kadry Polski – red.], ale 
mam zamiar pomagać również mło-
dym dziewczynom wejść w dorosłą 
koszykówkę – powiedziała podczas 
spotkania Ewelina Kobryn. / www.
pzkosz.pl.
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Hala pneumatyczna
W ostatnim etapie realizacji hali 
przy ICDS zamontowaliśmy powło-
kę pneumatyczną przykrywającą 
istniejące boisko oraz kotwy, które 
ją utrzymują, a także system nadmu-
chowo-grzewczy, który zapewnia sta-
tykę obiektu. Zainstalowaliśmy rów-
nież awaryjny automatyczny system 
nadmuchowy i wewnętrzne oświetle-
nie ledowe. Halę zbudowano przy za-
stosowaniu nowoczesnej technologii. 
Czasza składa się z dwuwarstwowej 
membrany bez olinowania, a powie-
trze wtłaczane jest pomiędzy dwie 
powłoki, co obniża koszty ogrzewa-
nia. Obiekt powstał, by odciążyć inne 
hale sportowe, na które w okresie je-
sienno-zimowym jest duże zapotrze-
bowanie. Mamy nadzieję, że sytuacja 
epidemiczna ulegnie zmianie i hala 
będzie w pełni wykorzystywana przez 
uczniów i mieszkańców naszej gminy.

Roboty drogowe
Rozpoczęły się także kolejne etapy 
następujących prac drogowych i mo-
dernizacyjnych:

• rozbudowa ul. Fabrycznej – przygo-
towanie terenu pod budowę,

• rozbudowa ul. Wspólnej – trwa wy-
konywanie podbudowy z kruszywa, 

• remont ul. Ogrodowej – trwają pra-
ce poprawkowe, 

• remont ul. Krzyczkowskiego – za-
awansowanie rzeczowe w ok. 90 
proc.,

• przebudowa i modernizacja placu 
zabaw wraz z terenem rekreacyjno-
-sportowym przy ul. Akacjowej róg 
ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej – 
wykonanie podbudowy pod urządze-
nia i boiska oraz montaż oświetlenia. 

W styczniu remontowaliśmy gminne drogi i modernizowaliśmy plac zabaw wraz z terenem rekreacyjno-
-sportowym w Dąbrowie Leśnej. Zakończyła się także budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS.

NOWA HALA SPORTOWA

INFORMACJA: RADOSŁAW NOWAK, NACZELNIK WYDZIAŁU 
INWESTYCJI I REMONTÓW
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W styczniu br. odbyło się 
posiedzenie Komisji 
Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych (KOPI), 

zwołane przez generalnego dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad. Ocenia-
no elementy koncepcji programowej 
dla odcinka II projektowanej trasy S7 
pomiędzy Łomiankami a trasą S8 na 
Bemowie. Miesiąc wcześniej odbyło 
się także posiedzenie Zespołu Oceny 
Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) 
zorganizowane przez dyrektora Od-
działu Warszawskiego GDDKiA.

Uwzględnione uwagi
Dobra współpraca z GDDKiA i deter-
minacja Urzędu Miejskiego w Łomian-
kach sprawiły, że w projekcie koncep-
cji uwzględniono uwagi zgłoszone 
przez burmistrz Łomianek i wpisano 
do dokumentu następujące modyfi-
kacje:
• przejście dla pieszych wraz z drogą 
rowerową na wysokości ul. Akinsa (pi-
saliśmy o tym w BIUM 11/2020),
• przejścia dla pieszych wraz z dro-
gami rowerowymi na wysokości ul. 
Zielonej oraz na końcu ul. Wiślanej, 
w rejonie popularnego wejścia do 
KPN i parkingów,  

• połączenie pieszo-rowerowe po-
między tymi przejściami po stronie 
Dąbrowy, które ułatwi komunikację 
osiedli oraz dojazd rowerami do szko-
ły w Dąbrowie Leśnej,  
• ciągłość dróg rowerowych wzdłuż 
projektowanej trasy od Dziekanowa 
Bajkowego/Leśnego do ul. Kampino-
skiej, 
• przejazd dla wszelkich pojazdów 
pod trasą w ciągu ul. Zachodniej, która 
uzyska po stronie KPN połączenie z ul. 
Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym.

Ekrany akustyczne
Aktywność burmistrz Łomianek Mał-
gorzaty Żebrowskiej-Piotrak oraz 
pracowników urzędu widać również 
w nowym podejściu projektantów 
do ochrony akustycznej. W wyniku 
weryfikacji danych dokonanej we 
współpracy z kierownictwem i pra-
cownikami Urzędu Miejskiego i wy-
konania nowych analiz akustycznych 
uwzględniono zmiany w wysokości 
drogi względem terenu oraz kwali-
fikację akustyczną otoczenia drogi, 
uaktualniono też prognozy natężenia 
ruchu. W rezultacie stwierdzono, że 
należy powiększyć o ponad 40 proc. 
powierzchnię ekranów. Na całym 

odcinku łącznie powstanie 15,624 
km ekranów, z czego na terenie Ło-
mianek 7,437 km. Wszystkie analizy 
środowiskowe zostaną powtórzone 
na dalszym etapie realizacji inwesty-
cji przed sporządzeniem projektu bu-
dowlanego.

Trasa w 2026 roku
Przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach uzyskali zapewnienie, 
że będą kontynuowane prace nad 
porozumieniem z gminą w sprawie 
dodatkowych zabezpieczeń ekolo-
gicznych w formie pasów drzew na-
sadzonych w granicach określonych 
decyzją środowiskową. Ministerstwo 
Infrastruktury oraz GDDKiA poin-
formowały także, że w połowie tego 
roku zamierzają uzyskać decyzję 
ZRID, ogłosić przetarg i wyłonić wy-
konawcę S7 w formule projektuj-bu-
duj. Przejezdność całej trasy jest prze-
widywana w 2026 roku. 

Dodać należy, że w porównaniu ze 
wszystkimi poprzednimi koncepcjami 
nie zmieniły się zasadnicze funkcje 
komunikacyjne omawianej inwestycji, 
o których obszernie informowaliśmy 
w BIUM 8/2019.

Poznaliśmy datę powstania trasy planowanej przez GDDKiA. W projekcie koncepcji inwestycji 
uwzględniono także wnioski i uwagi burmistrz Łomianek. 

TRASA S7
TEKST: MACIEJ KROGULEC
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Warto wspierać organizacje pożyt-
ku publicznego (OPP) działające na 
rzecz mieszkańców naszej gminy 
i przekazać im podatek przy rocznym 
rozliczeniu PIT. 

Podatnik nie ponosi żadnych kosztów, 
przekazując 1% podatku, a sam wybór 
organizacji przy wypełnianiu PIT jest 
bardzo prosty – wystarczy wpisać jej 
nazwę oraz numer KRS. Szacuje się, 
że 57% Polaków nie korzysta z tej 
możliwości. A szkoda, bo można w ten 
sposób pomóc m.in. osobom chorym, 
dzieciom, seniorom, osobom niepeł-
nosprawnym i bezdomnym, wspierać 
ekologię, organizację imprez kultural-
nych oraz opiekę nad zwierzętami. 

Przedstawiamy organizacje pożyt-
ku publicznego, które mają siedzibę 
w gminie Łomianki:

– Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łomiankach (KRS: 0000337794): 
prowadzi działalność edukacyjną, 
prozdrowotną, kulturalną, sportową, 
artystyczną i krajowo-turystyczną dla 
osób w wieku przed- i emerytalnym. 

– Społeczna Pomoc – Stowarzysze-
nie Dom (KRS: 0000030333): orga-
nizacja z Sadowej. Priorytetem są dla 
niej działania, które pomagają lepiej 
funkcjonować osobom niepełno-
sprawnym intelektualnie. Prowadzi 
dwa ośrodki terapeutyczne, promuje 
twórczość osób niepełnosprawnych, 
wspiera działania integracyjne i wo-
lontariat.

– Fundacja Promocji Rekreacji „KIM” 
(KRS: 0000258346): wspólnie z gmi-
ną organizuje bezpłatne spływy ka-
jakowe dla mieszkańców Łomianek, 
zajęcia edukacyjne, ruchowe oraz in-
tegrujące mieszkańców, a także kursy, 
szkolenia i wykłady.

– Fundacja „Pomoc Rodzinie” (KRS: 
0000151624): organizuje szkole-
nia wspierające rodziców i uczniów 
w działaniach edukacyjnych i warsz-
taty dotyczące relacji małżeńskich. 

Udziela pomocy rzeczowej rodzinom 
znajdującym się w potrzebie. 

– Stowarzyszenie Nasze Łomianki 
(KRS: 0000061374): tworzy ofertę 
kulturalną i edukacyjną (m.in. wyciecz-
ki z ornitologiem), organizuje zajęcia 
brydża czy jogę na trawie. Opiekuje 
się starym cmentarzem ewangelic-
kim w Dziekanowie Leśnym. Zebrane 
z 1% środki przeznacza na upamięt-
nianie i dokumentowanie historii gmi-
ny Łomianki.

– Otwarte Ramiona Fundacja Splotu 
Ramiennego (KRS: 0000142952): je-
dyna w Polsce pozarządowa organi-
zacją non profit, która otacza opieką 
niepełnosprawne dzieci i osoby do-
rosłe dotknięte uszkodzeniem splo-
tu ramiennego. Dzięki współpracy 
z gminą w ubiegłym roku zapewniła 
mieszkańcom bezpłatne konsultacje 
rehabilitacyjne. 1% przeznacza m.in. 
na rehabilitację i zajęcia ogólnoroz-
wojowe podopiecznych.

– Ochotnicza Straż Pożarna w Ło-
miankach (KRS: 0000011566): dba 
o bezpieczeństwo mieszkańców. 
Jedna z najczęściej interweniujących 
OSP w woj. mazowieckim. Strażacy 
uczestniczą w piknikach i festynach 
oraz prowadzą zajęcia w ramach Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Z gminą Łomianki współpracują 
i działają na rzecz mieszkańców rów-
nież organizacje pożytku publicznego, 
które nie mają u nas siedziby, m.in.:

– Katolickie Stowarzyszenie Niepeł-
nosprawnych Archidiecezji Warszaw-
skiej (KRS: 0000215585): oddział 
w Łomiankach pracuje z osobami nie-
pełnosprawnymi ruchowo i intelek-
tualnie w stopniu znacznym i umiar-
kowanym. Wspiera je w różnych 
dziedzinach życia codziennego, bez 
względu na wyznanie czy poglądy 
polityczne. W oddziale odbywają się 
zajęcia edukacyjno-katechetyczne, 
a wspólnie z gminą organizowane są 
obozy integracyjno-edukacyjne.

– Fundacja Partytura (KRS: 
0000518184): wspiera sztukę i pro-
muje kulturę muzyczną (szczególnie 
polskie tango) wśród mieszkańców 
gminy Łomianki, co przyczynia się do 
integracji społeczności lokalnej.

– Polskie Stowarzyszenie Promo-
cji Oświatowych Oddział I (KRS: 
0000050337): promuje szeroko pojętą 
edukację oraz działania na rzecz roz-
woju nowoczesnych metod nauczania 
i wychowania. Wspólnie z gminą Ło-
mianki organizowało m.in. warsztaty 
kodowania. Od 30 lat prowadzi niepu-
bliczne placówki oświatowe.

– Chorągiew Stołeczna Związ-
ku Harcerstwa Polskiego (KRS: 
0000268913): szczepy 444 i 462 Dru-
żyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 
w Łomiankach zajmują się wspomaga-
niem wychowania dzieci i młodzieży, 
rozwijaniem ich umiejętności i osobo-
wości, kształtowaniem postawy pa-
triotycznej. Organizują cotygodniowe 
zbiórki dla harcerzy naszej gminy. 

Więcej informacji: wykaz wszystkich 
OPP uprawnionych do otrzymania 
1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2020 rok można zna-
leźć na stronie Narodowego Instytutu 
Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego: www.niw.
gov.pl/opp/wykaz-opp.

TWÓJ PIT MA ZNACZENIE
Rozlicz podatek tu, gdzie miesz-

kasz, a zyskasz ty i twoja rodzina. 

Wystarczy, że w zeznaniu podat-
kowym wpiszesz aktualny adres 

zamieszkania (niezależnie od 
miejsca zameldowania) i adres 
Urzędu Skarbowego Warsza-

wa-Bielany (ul. Skalbmierska 5,                     
01-844 Warszawa). W przypadku 

gdy z podatku rozlicza praco-
dawca, poinformuj go o miejscu 
zamieszkania w gminie Łomianki.

Przekaż 1% podatku 
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Adaptacja do zmian 
klimatu
Urząd Miejski zlecił opracowanie 
planu przeciwdziałania negatyw-
nym skutkom zmian klimatu.  

Od kilku lat coraz częściej doświad-
czamy ekstremalnych zjawisk po-
godowych. Naukowcy uważają, że 
zmiany będą się pogłębiać, a ich 
objawy intensyfikować. Szczegól-
nie narażone na negatywne skutki 
zmian klimatu są duże skupiska ludzi, 
usług i infrastruktury, czyli obsza-
ry miejskie położone w sąsiedztwie 
metropolii. Miejsca te są wyjątkowo 
wrażliwe na ekspozycję czynników 
klimatycznych. Aby temu przeciw-
działać, w grudniu 2020 r. Urząd 
Miejski zlecił opracowanie Miejskie-
go planu adaptacji do zmian klimatu 
dla gminy Łomianki. To strategiczny 
dokument w kontekście przygoto-
wania naszej gminy na coraz bardziej 
widoczne i odczuwalne skutki zmian 
klimatu. Opracowanie rozwiązań, 
które spowolnią proces zmian klima-
tycznych, wpłynie na poprawę jako-
ści życia w Łomiankach. W pracach 
nad przygotowaniem dokumentu 
planujemy przeprowadzić konsulta-
cje społeczne i współdziałać z Komi-
sją Dialogu Społecznego ds. Zieleni. 
/ Marzena Sobolewska

Sterylizacja kotów 
i psów
Właściciele zwierząt mieszkający 
w gminie Łomianki mogą zgłosić 
koty i psy do sterylizacji i kastracji.

Zabiegi przeprowadza Żoliborska 
Klinika Weterynaryjna w Warsza-
wie przy ul. Schroegera 72A (tel. 
22 834 54 53) do 31 grudnia 2021 r. 
lub do momentu wyczerpania środ-
ków przeznaczonych na realizację 
umowy. Programem objęte są także 
bezpańskie koty z gminy Łomianki. / 
Anna Matusiak
Więcej informacji: www.lomianki.pl.

TEKST: KONRAD BARANOWSKI, MB
FOT.: KATARZYNA SUWIŃSKA

W rozmowach z właści-
cielami strażnicy przy-
pominali, że zgodnie 
z ustawą o ochronie 

zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę do-
mowe, ma obowiązek zapewnić mu 
pomieszczenie chroniące je przed 
zimnem […], odpowiednią karmę 
i stały dostęp do wody. Zabrania się 
trzymania zwierząt domowych na 
uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 
godzin w ciągu doby lub powodujący 
u nich uszkodzenie ciała lub cierpie-
nie oraz niezapewniający możliwości 
niezbędnego ruchu. Długość uwięzi 
nie może być krótsza niż 3 m”.

Buda dla psa
Jeśli pies nie ma odpowiednio zadba-
nej, gęstej sierści z podszerstkiem, 
będzie miał problemy z utrzymaniem 
na dworze właściwej temperatury 
ciała. Dlatego psiak powinien być 
regularnie czesany, gdyż kołtuny 
wpływają na pogorszenie właści-
wości izolacyjnych sierści. Ponadto 
jego buda powinna stać na podwyż-
szeniu, w miejscu osłoniętym od 
wiatru i deszczu, a jej konstrukcja 
być szczelna i odpowiednio ocieplo-
na. Wielkość budy dostosujmy do 
wielkości psa, bo czworonogi muszą 
ogrzać przestrzeń własnym ciałem. 
Przy wejściu do budy można zawie-
sić kocyk. Wnętrze najlepiej wyłożyć 
suchą słomą i regularnie ją wymie-
niać (materiały chłonące wilgoć, np. 
koce, wychładzają ciało zwierzęcia).

Pokarm i picie
Czworonogi przebywające w okre-
sie zimowym na zewnątrz zużywa-
ją więcej energii, by utrzymać stałą 
temperaturę ciała. Jeżeli pies ma 
być zdrowy, będzie potrzebował 
dodatkowych kalorii. Przypilnujmy, 
by dostawał dobrej jakości pokarm, 
uwzględniający jego wiek, kondycję 
i aktywność. Ponadto pies musi mieć 

stały dostęp do świeżej wody. Trzeba 
pilnować, by woda i jedzenie w misce 
nie zamarzały! Można używać plasti-
kowej miski zamiast metalowej lub 
specjalnego dysku wytwarzającego 
ciepło, na którym ustawia się miskę.

Spacery zimą 
Psy stróżujące powinny także cho-
dzić na spacery. Unikajmy jednak 
nawierzchni oblodzonych, posypa-
nych solą drogową (chlorkiem sodu). 
Środki chemiczne mogą podrażnić 
poduszki na psich łapach. Pojawiają 
się wówczas pęknięcia, rany, a nawet 
krew. Pies będzie również utykał, 
gdy na sierści między pazurami śnieg 
zbije się w małe lodowe kulki. Jak 
zabezpieczyć psie łapy zimą? Można 
przycinać sierść między opuszkami 
łap i stosować specjalne woski oraz 
maści ochronne na bazie natural-
nych tłuszczów.

Strażnicy miejscy z Łomianek skontrolowali miejsca przebywania 
czworonogów stróżujących, które są szczególnie narażone na 
niekorzystne warunki atmosferyczne.

ZIMOWY EKOPATROL
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Odpady nie tylko zanieczyszcza-
ją powietrze, wody gruntowe 
i glebę, lecz także powodu-
ją emisję dwutlenku węgla 

i metanu do atmosfery, co skutkuje nie-
korzystnymi zmianami klimatu. Ilość od-
padów wytwarzanych w Unii Europejskiej 
stale rośnie i wynosi około 3 mld ton rocz-
nie. Obecnie w całej UE tylko 40 proc. 
odpadów z gospodarstw domowych jest 
ponownie wykorzystywanych lub podda-
wanych recyklingowi.

Zasada 3. Recycle, czyli odzyskaj. 
Recykling oznacza ponowne użycie, po-
wrót do obiegu. Z produktami, które ule-
gły procesowi recyklingu, spotykamy się 
na każdym kroku. Dokonując codziennych 
wyborów, każdy z nas ma wpływ na to, czy 
dany odpad będzie ponownie wykorzysta-
ny. Dlatego wybierajmy produkty w opa-
kowaniach nadających się do recyklingu.

Selekcja i przetwarzanie
Podstawą recyklingu jest właściwa selek-
cja odpadów, a następnie ich przetwo-
rzenie na nowe produkty i wykorzysta-
nie w maksymalnym stopniu. Surowiec 
odzyskuje się możliwie wielokrotnie do 
momentu, aż straci potencjał. Największą 
część odpadów pozyskiwanych do recy-
klingu stanowią posegregowane śmieci 
z gospodarstw domowych. Segregacja 
umożliwiająca ponowne wykorzystanie 
przyczynia się do:
• ochrony zasobów naturalnych planety 

i ograniczenia szkodliwego wpływu dzia-
łalności człowieka na środowisko (np. 
wycinki lasów);

• pozyskania tańszych surowców wtór-
nych niż wydobycie nowych surowców, 
np. recykling jednego aluminiowego opa-
kowania oszczędza 90 proc. energii po-
trzebnej do wyprodukowania nowego; 

• użycia odpadów do produkcji nowych 
materiałów, m.in. banknotów, mebli, 
części samochodowych, paliwa, odzieży;

• wielokrotnego wykorzystywania tych 
samych materiałów i zmniejszenia ilości 
odpadów (także tzw. dzikich wysypisk), 
a tym samym poprawy jakości powietrza 
i ochrony środowiska;

• oszczędności – recykling tony papieru 
przekłada się na oszczędność prawie 
26,5 tys. litrów wody oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych;

• ochrony zwierząt – składowiska odpa-
dów i miejsca ich spalania mają szkodli-
wy wpływ na siedliska zwierząt, także 
zagrożonych gatunków.

Czy wiesz, że…
• tona papieru to ok. 17 drzew, które 

w ciągu roku mogą wytworzyć tlen wy-
starczający dla 170 osób,

• szklana butelka w obiegu wtórnym to 
ograniczenie zużycia energii równe czte-
rem godzinom pracy żarówki o mocy 
100 W,

• 80–95 proc. samochodu przeznaczone-
go do złomowania nadaje się do recy-
klingu,

• 25 butelek PET to jeden nowy polar,
• tona przetworzonego aluminium to osz-

czędność czterech ton rudy i 700 kg 
ropy naftowej.

Źródło: naszesmieci.mos.gov.pl.

Jak segregować odpady?
Jednolity system segregacji odpadów 
zakłada oddzielanie surowców (metale 
i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpa-
dy biodegradowalne) od odpadów, które 
nie nadają się do powtórnego przetwo-
rzenia. Odpady niebezpieczne (np. zużyte 
baterie i świetlówki, akumulatory) oraz 
zużyty sprzęt RTV i AGD należy oddać do 
punktu GPSZOK. Masz wątpliwości, gdzie 
wyrzucić konkretne artykuły? Sprawdź 
na www.naszesmieci.mos.gov.pl oraz na 
www.lomianki.pl zakładka: Załatw sprawę 
w urzędzie – Gospodarka odpadami – Jak 
prawidłowo segregować odpady.

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA, 
KAROLINA ŻEBROWSKA

W ostatnich dwóch numerach BIUM pisaliśmy o podstawowych zasadach proekologicznego stylu 
życia: reduce (ogranicz) i reuse (użyj ponownie). W ostatniej części cyklu przedstawiamy trzecią 
regułę, która związana jest z odzyskiwaniem surowców z niepotrzebnych już artykułów.

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

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

MALCZIK
Spokojny, ale smutny piesek. W schro-
nisku jest za dużo hałasu i obcych ludzi. 
Poszukuje domu z ogródkiem i opiekuna 
z doświadczeniem, bo potrzebuje czasu 
na adaptację w nowych warunkach.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy lata; 
płeć: samiec; waga: 15 kg; nr: 47/21; 
przyjęty: 6.01.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Ida 694 689 970, Tonia 602 763 
034, Klaudia 514 360 970.

MIESZKO
W schronisku od niedawna, mocno za-
gubiony i zestresowany nową sytuacją. 
Uwielbia psich kolegów i koleżanki, ale 
nie jest natarczywy. Nie ma w nim cienia 
agresji.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: siedem 
lat; płeć: samiec; waga: 17 kg; nr: 73/21; 
przyjęty: 9.01.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Karolina 600 013 306, Iwona 
606 229 787, Karolina 512 986 537.

GAPA
Spragniona bliskości z człowiekiem, lubi 
towarzystwo innych psów. Spacery z nią 
to prawdziwa przyjemność. Bardzo ład-
nie chodzi na smyczy. Rokuje na wspa-
niałego członka rodziny.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sie-
dem lat; płeć: samica; waga: 19 kg; nr: 
2026/20; przyjęta: 15.11.2020; kontakt 
w sprawie adopcji: Basia 570 160 987, 
Sylwia 503 383 018.

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.

PIANKA
Wesoła i towarzyska. Nie wywołuje 
konfliktów i rozumie, gdy jakiś pies nie 
ma ochoty na szaleństwa. Szuka osoby, 
która zapewni jej bezpieczeństwo. Naj-
lepiej jej będzie z psim towarzyszem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy lata; 
płeć: samica; waga: 15 kg; nr: 1051/20; 
przyjęta: 4.07.2020; kontakt w sprawie 
adopcji: Klaudia 514 360 970, Anna 501 
238 595, Kinga 501 407 050.

NEGRITA
Wesoła i grzeczna, uwielbia inne psy. 
Długo się błąkała, prawdopodobnie nikt 
wcześniej jej nie głaskał, nie tulił. Po-
trzebuje spokojnego domu z ogrodem, 
najlepiej z innym psim kompanem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa lata; 
płeć: samica; waga: 13 kg; nr: 1668/20; 
przyjęta: 21.09.2020; kontakt w sprawie 
adopcji: Ida 694 689 970, Tonia 602 763 
034, Klaudia 514 360 970.

NEONKA, MAKRELKA, SZPROT
Uwielbiają swoje towarzystwo i zabawę, 
są łagodne i zżyte ze sobą, więc cudow-
nie byłoby, gdyby znalazły wspólny dom. 
Odnajdą się także w innym kocim towa-
rzystwie. 
W typie rasy: europejska; wiek: rok; 
płeć: dwie samice i samiec; waga: 2–3 
kg; nr: Neonka 18/21, Szprot 20/21, 
Makrelka 19/21; przyjęte: 8.01.2021; 
kontakt w sprawie adopcji: Monika 727 
672 852.
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TEKST: ANNA GRABOWSKA 
FOT.: ARTUR OSIAK

W dwutygodniowej akcji wzięło udział 
około 200 uczniów. Mimo wie-
lu ograniczeń i obowiązującego 
reżimu sanitarnego opiekunowie 

zapewnili dzieciom bogatą ofertę zajęć eduka-
cyjnych: sportowych, muzycznych, plastycznych, 
tanecznych oraz czytelniczych. Każdy znalazł coś 
interesującego dla siebie. Jednak tegoroczne ferie 
były dla dzieci przede wszystkim okazją do spo-
tkań z koleżankami i kolegami, których dawno nie 
widzieli z powodu nauki w trybie zdalnym. Naj-
większą uciechę sprawiały im wspólne rozmowy 
oraz zabawy na śniegu, który spadł w ostatnich 
dniach ferii. Lepienie bałwana oraz bitwa na śnież-
ki to atrakcje, których uczniowie nie mieli w ubie-
głym roku, dlatego wszyscy uczestnicy byli bardzo 
zadowoleni i dopytywali o kolejne akcje. 

W pierwszej połowie stycznia w pięciu szkołach 
podstawowych na terenie naszej gminy odbyła 
się akcja „Zima w mieście 2021”. 
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KONCERT DLA DZIECI: 
MUZYKOWANIE NA DYWANIE
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

SCENA ZAUŁEK: KONCERT TOMKA 
LEWANDOWSKIEGO
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

SPEKTAKL DLA DZIECI: JAK ZOSTAĆ 
MUZYKIEM
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

KONCERT: JAZZPOSPOLITA
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

STAND-UP: PIOTR SZUMOWSKI
Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A
bilety: 30 ZŁ

13.02
godz. 11

LUTY
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

19.02
godz. 19

20.02
godz. 15

27.02
godz. 20

6.03
godz. 19

13.02 MUZYKOWANIE NA DYWANIE 
Interaktywny koncert dla najmłodszych to wyjątkowe 
doświadczenie muzyczno-sensoryczne i zaproszenie 
do wspólnego śpiewania, grania na małych i dużych 
instrumentach oraz do tańca. To znakomity sposób, by 
podczas atrakcyjnej zabawy wykształcić w dzieciach 
poczucie wspólnoty, empatię oraz swobodę wyraża-
nia emocji. Koncert poprowadzą: Maria Foryś (znana 
z programu „You Can Dance”) i Małgorzata Lipka (znana 
z programu „X Factor”). Przy pianinie akompaniować im 
będzie Przemek Zalewski.

19.02 KONCERT NA SCENIE ZAUŁEK 
Tomek Lewandowski występuje na scenie od ponad 25 
lat. Jest kompozytorem i gitarzystą kojarzonym z nur-
tem piosenki poetyckiej i balladowej, ale czerpie rów-
nież z tradycji bluesowych i jazzowych. Przez kilka lat 
regularnie pojawiał się na scenie krakowskiego kabare-
tu „Piwnica pod Baranami”. 

20.02 JAK ZOSTAĆ 
MUZYKIEM 
Interaktywny spektakl muzycz-
ny dla dzieci z multimedialną 
scenografią. Historia oparta 
jest na kanwie baśni, której 
bohater marzy, aby pewnego 
dnia zdobyć nadprzyrodzoną 

moc i stać się superbohaterem. 
Podczas przedstawienia dzieci 
poznają autorski program edu-
kacji muzycznej („5 kroków, 
aby zostać muzykiem”), dowia-
dują się, jaki wpływ mają na 
nas dźwięki oraz jak radzić so-
bie z tremą. Zajęcia dla dzieci 
w wieku 6–13 lat, czas trwania 
spektaklu: 75 min.

27.02 JAZZPOSPOLITA 
Jedno z ciekawszych zjawisk 
muzycznych na polskiej scenie. 
Zespół w ciągu 11 lat działal-
ności wydał sześć płyt i zagrał 
ponad 400 koncertów. Używa-
jąc praktycznie niezmienione-
go instrumentarium – gitara, 
bas, klawisze, perkusja – wy-
pracował własne, rozpozna-
walne brzmienie i zdobył liczną 
grupę fanów. Siłę Jazzpo, jak 
często o grupie mówią fani, 
stanowią oryginalne kompozy-
cje, sytuujące zespół na styku 
jazzu, postrocka i elektroniki. 
Występują nie tylko na klu-
bowych scenach, ale też na 
dużych festiwalach jazzowych 
i popowo-rockowych.

6.03 PIOTR SZUMOWSKI
Komik i stand-uper. Występo-
wał w ponad 30 krajach, na 
pięciu kontynentach, w trzech 
językach, a także w TVP, Co-
medy Central oraz hinduskiej 
reklamie samochodów (sic!). 
Obecnie prowadzi między-
narodową scenę komediową 
w Warszawie, pisze książkę 
oraz myśli, jak stworzyć wy-
godniejszą saszetkę z ketchu-
pem.
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CZYTELNICZY RAJ

„Chłopiec z lasu” Harlan Coben 
New Jersey, 1986 rok. W lesie znaleziono 
dziecko. Brudne, odziane w łachmany i… 
kompletnie dzikie. Chłopiec rozumiał po an-
gielsku, lecz nic nie mówił. Nikt nie wie, kim 
jest i jak długo przebywał w lesie. Nikt nie 
wie, jak udało mu się przetrwać. Trzydzie-
ści lat później Wilde stara się żyć normalnie, 
choć jego przeszłość wciąż pozostaje tajem-
nicą. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość 
o zaginięciu nastolatki. Aby wyjaśnić przy-
czynę jej zniknięcia, będzie musiał wrócić do 
swojej przeszłości.

„Intymnie” Demi Moore
Trudne dzieciństwo, próby samobójcze matki, 
gwałt, trzy małżeństwa, zdrady, uzależnienia, 
poronienie. Brutalnie szczera autobiografia 
Demi Moore. Świat ją pokochał za rolę Mol-
ly w filmie „Uwierz w ducha”, zagrała także 
w „Szkarłatnej literze”, „Niemoralnej propo-
zycji” i „Striptizie”. Była żoną Bruce’a Willisa, 
a potem Ashtona Kutchera. Mało kto wie-
dział, że aktorka uzależniła się od alkoholu, 
kokainy i nie potrafiła zaakceptować swojego 
ciała. Kiedy jej życie się rozpadło, mąż zdra-
dzał i dzieci przestały się odzywać, postano-
wiła stawić czoła przeszłości.

„Księga Axlin. Strażnicy Cytadeli” Laura Gal-
lego Garcia
Świat, w którym żyje Axlin, jest nękany przez 
potwory. Niektóre atakują podróżnych na 
drogach, inne napadają i niszczą wioski, ale 
są też i takie, które wślizgują się do domów, 
by porwać śpiące dzieci. Axlin postanawia 
dowiedzieć się jak najwięcej i napisać ro-
dzaj podręcznika, który pomoże obronić się 
ludziom. Okazuje się, że jeśli dziewczyna na-
prawdę chce kogoś uratować, będzie musiała 
opuścić rodzinną wioskę. Podczas wędrówki 
odkryje rzeczy, których wcześniej nie była 
sobie w stanie nawet wyobrazić.

„Ostatnia debiutantka” Lesley Lokko
Niezwykła powieść historyczna. Dzieje dra-
matu rodzinnego i skrywanych sekretów. 
W 1936 r. krawcowa upina sukienkę 13-let-
niej Kit, a dziewczynka zastanawia się, dlacze-
go musi wziąć udział w uroczystej prezentacji 
siostry Lily na królewskim dworze. Wie, że 
siostra jest tak piękna, że podbije wszystkie 
serca i będzie mogła przebierać w ofertach 
matrymonialnych. Jednak wszystko zmienia 
się po przyjeździe tajemniczego Niemca.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK

BIBLIOTEKA
W 2020 ROKU

TEKST: MICHAŁ KOWALCZYK

To był niezwykle trudny i pełen wyzwań 
rok. Dla bibliotekarzy oznaczał wiele zmian 
i zdobywanie nowych doświadczeń w pracy 
z czytelnikami. 

Staraliśmy się umilić Państwu ten czas dobrą 
literaturą. W ubiegłym roku kupiliśmy 2797 
nowości bibliotecznych. Przygotowanie ich 
do wypożyczenia wymagało zużycia niemal 
900 m folii. Dokonując zakupów, dbaliśmy 
o potrzeby dorosłych, jak również dzieci 
i młodzieży. Pamiętaliśmy też o czytelnikach 
poszukujących literatury niebeletrystycznej. 

Książkokramik
Na początku listopada, po informacji o po-
nownym zamknięciu bibliotek, znaleźliśmy 
sposób, aby nie pozbawiać Was dostępu do 
książek. Wymyśliliśmy ,,Książkokramik – wy-
pożyczenie na życzenie”. Zbiory udostęp-
nialiśmy bezkontaktowo, w papierowych 
torebkach. Nasza inicjatywa wzbudziła duże 
zainteresowanie, co bardzo nas cieszy.

Statystyki
W porównaniu z rokiem ubiegłym wypoży-
czyliśmy nieco mniej, jednak 
czytelnicy i tak chętnie nas 
odwiedzali, bo aż 30 910 
razy i wypożyczyli 77 167 
książek i multimediów, 
a zatem średnio 20 pozy-
cji na osobę. Najczęściej 
wypożyczanymi książkami 
były „Historie miłosne” Ka-
mili Cudnik (12 razy) i „Noc, 
kiedy umarła” Jenny Blackhurst (11), a filma-
mi „Corgi, psiak Królowej” (22) oraz „Green 
Book” (14). 

Nowy katalog 
Uruchomiliśmy także nowy katalog zbio-
rów, w którym na kartę biblioteczną można 
wypożyczyć e-booki. Usługa cieszy się dużą 
popularnością. Dodatkowo co miesiąc ofe-
rowaliśmy Państwu pulę kodów dostępu do 
usługi Legimi. Jak widać, pracowaliśmy na 
pełnych obrotach mimo pandemii. Liczymy, 
że czytelnictwo w naszej gminie nadal będzie 
się utrzymywało na wysokim poziomie, czego 
bardzo sobie życzymy w 2021 roku. 

359, 205 i 184!
Tyle razy wypożyczali 

książki i multimedia nasi 
trzej rekordziści.
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która nadeśle 
prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, 
biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 lutego.

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: um@poczta.lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 1 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź: 
Fragment ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim.  
Tym razem nikt nie przesłał prawidłowej odpowiedzi.

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

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 (ICDS), 
e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Artur Osiak.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.

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. Album filatelisty.
2. Imię pana Kleksa.
3. Napis wyryty w twardym materiale, np. na nagrobku, tablicy.
4. Odroczenie terminu realizacji jakiegoś zobowiązania.
5. Banał, komunał.
6. Robinia biała, potocznie.
7. Rozbraja ładunki wybuchowe.
8. Metalowa kołatka.

Pionowo
1. Ryby pływające razem w celu zapewnienia sobie pokarmu
    i większego bezpieczeństwa.
2. Długi, nudny i mało odkrywczy tekst.
3. Igranie z losem.
4. Przepych, zbytek.
5. Królewski gościniec.
6. Smuga, bruzda.
7. Podziemne pędy roślin.
8. Z kropką na końcu.
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o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru Sadowej Południe w rejonie ul. Sielanki                   

i ul. Zagórze

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 293) 
oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. 
Dz.U. z 2020, poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Łomiankach Uchwały nr XXXII/288/2020 z dnia 18 
grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe 
w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 Usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wszczęciu 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji ustaleń wyżej wymienianego planu.

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
położny jest w miejscowości Sadowa w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze, 
obejmującym obszary nr I,  II, III.

Szczegółowe granice obszaru objętego sporządzanym projektem planu 
określa załącznik graficzny.

Zainteresowani mogą:
– zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach – wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego, ul. Warszawska nr 71 w godzinach pracy 
urzędu, po wcześniejszym umówieniu pod nr. tel. 22 888 98 48;
– składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejsco-
wego. Wnioski należy składać w formie papierowej do burmistrza 
Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. War-
szawska 115, 05-092 Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na 
adres: um@poczta.lomianki.pl, lub za pomocą platformy ePUAP.

Termin składania wniosków: do 26 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łomianek. 

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki or-
ganizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
przedmiot wniosku. Wzór pisma dostępny jest na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej (w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca/Wnioski, 
formularze, karty, zgłoszenia).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Klauzula informacyjna dotycząca RODO znajduje się na www.bip.lo-
mianki.pl.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

RZP.271.36.2020 „Utrzymanie czystości na 
terenie gminy Łomianki oraz na terenie par-
ku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym”. 
Część I przedmiotu zamówienia: „Utrzyma-
nie czystości na terenie gminy Łomianki oraz 
utrzymanie małych obiektów użytkowych 
służących rekreacji codziennej i utrzymaniu 
porządku, tj. ławek ulicznych oraz koszy, 
w latach 2021–2022”. Wpłynęły cztery ofer-
ty. Trwa ich ocena. Część II przedmiotu za-
mówienia: „Utrzymanie czystości na terenie 
parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 
w Łomiankach w latach 2021–2022”. Wpły-
nęły cztery oferty, jako najkorzystniejszą wy-
brano ofertę firmy BYŚ Wojciech Byśkinie-
wicz, ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa. 

RZP.271.37.2020 „Utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach”. Część I przedmiotu 
zamówienia: „Utrzymanie trawników i po-
boczy w pasach drogowych dróg gminnych 
i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc 
pamięci narodowej na terenie gminy Ło-
mianki w 2021 r.”. Wpłynęło osiem ofert. 
Trwa ich ocena. Część II przedmiotu za-
mówienia: „Utrzymanie rabat, kwietników, 
terenów obsadzonych krzewami i bylinami 
przy ul. Warszawskiej, al. Chopina, przy bu-
dynkach Urzędu, Centrum Kultury, Bibliote-
ki Publicznej, utrzymanie rond obsadzonych 
krzewami i bylinami oraz utrzymanie donic 
kwietnikowych zawieszanych na słupach 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ło-
mianki w 2021 r.”. Wpłynęły trzy oferty. Trwa 
ich ocena. Część III przedmiotu zamówienia: 
„Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta 
drzew i krzewów z wyłączeniem pomników 
przyrody, uprzątnięcie ściętych gałęzi, fre-
zowanie karp oraz sadzenie drzew i krze-
wów na terenie gminy Łomianki”. Wpłynęło 
siedem ofert. Część IV przedmiotu zamó-
wienia: „Pielęgnacja, konserwacja i bieżące 
utrzymanie zieleni na terenie parku miejskie-
go przy Jeziorze Fabrycznym w Łomiankach”. 
Wpłynęło osiem ofert, jako najkorzystniej-
szą wybrano ofertę firmy Green Line Garden 
Service Michał Kusy, ul. Szkolna 28, 05-152 
Sowia Wola.

RZP.271.38.2020 „Obsługa prawna Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach i jednostek pod-
ległych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 
r. do dnia 31 grudnia 2021 r.”. Wpłynęły 
trzy oferty, jako najkorzystniejszą wybrano 
ofertę firmy Kancelaria Radców Prawnych 
Malawska Domachowski s.c., ul. Kaliska 9                      
lok. 5, 02-316 Warszawa.
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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 LUTY – MARZEC 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

MA
RZ

EC

REJON 1    poniedziałek 8.03, 22.03 8.03, 22.03 22.03 22.03 22.03

REJON 2    wtorek 9.03, 23.03 9.03, 23.03 23.03 23.03 23.03

REJON 3    środa 10.03, 24.03 10.03, 24.03 24.03 24.03 24.03

REJON 4    środa 10.03, 24.03 10.03, 24.03 24.03 24.03 24.03

REJON 5    czwartek 11.03, 25.03 11.03, 25.03 25.03 25.03 25.03

REJON 6    sobota, piątek 12.03, 26.03 12.03, 26.03 26.03 26.03 26.03

REJON 7    poniedziałek 1.03, 15.03, 29.03 1.03, 15.03, 29.03 1.03, 29.03 1.03, 29.03 1.03, 29.03

REJON 8    wtorek 2.03, 16.03, 30.03 2.03, 16.03, 30.03 2.03, 30.03 2.03, 30.03 2.03, 30.03

REJON 9    sobota, środa 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03

REJON 10    sobota, środa 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03

REJON 11    czwartek 4.03, 18.03 4.03, 18.03 4.03 4.03 4.03

REJON 12    piątek 5.03, 19.03 5.03, 19.03 5.03 5.03 5.03

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

1.03, 8.03, 15.03, 
22.03, 29.03

1.03, 8.03, 15.03, 
22.03, 29.03

1.03, 8.03, 15.03, 
22.03, 29.03

5.03, 12.03, 
19.03, 26.03

2.03, 9.03, 16.03, 
23.03, 30.03

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LU
TY

REJON 1    poniedziałek 8.02, 22.02 8.02, 22.02 22.02 22.02 22.02

REJON 2    wtorek 9.02, 23.02 9.02, 23.02 23.02 23.02 23.02

REJON 3    środa 10.02, 24.02 10.02, 24.02 24.02 24.02 24.02

REJON 4    środa 10.02, 24.02 10.02, 24.02 24.02 24.02 24.02

REJON 5    czwartek 11.02, 25.02 11.02, 25.02 25.02 25.02 25.02

REJON 6    piątek 12.02, 26.02 12.02, 26.02 26.02 26.02 26.02

REJON 7    poniedziałek 1.02, 15.02 1.02, 15.02 1.02 1.02 1.02

REJON 8    wtorek 2.02, 16.02 2.02, 16.02 2.02 2.02 2.02

REJON 9    środa 3.02, 17.02 3.02, 17.02 3.02 3.02 3.02

REJON 10    środa 3.02, 17.02 3.02, 17.02 3.02 3.02 3.02

REJON 11    czwartek 4.02, 18.02 4.02, 18.02 4.02 4.02 4.02

REJON 12    piątek 5.02, 19.02 5.02, 19.02 5.02 5.02 5.02

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

1.02, 8.02, 
15.02, 22.02

1.02, 8.02, 
15.02, 22.02

1.02, 8.02, 
15.02, 22.02

5.02, 12.02, 
19.02, 26.02

2.02, 9.02, 
16.02, 23.02

ZMIANA REJONÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wykonawca dokonał drobnych zmian w dotychczasowych rejonach. 

Warto sprawdzić, w którym rejonie znajduje się Państwa posesja. Szczegóły na www.lomianki.pl 
w zakładce Gospodarka odpadami oraz na ulotkach dostarczonych przez wykonawcę do Państwa skrzynek.
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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:  
tel. (22) 732 11 20, faks: 47 724 38 30

Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek Adamczyk, 
tel. tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 647

Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin Ohirko, 
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 641

Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz Oracki, 
tel. (22) 732 11 20, 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
Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.

ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91
Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. 533 702 703

Centrum Medyczne CMP
ul. Warszawska 55, tel. (22) 737 50 50

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

Awarie oświetlenia ulic: tel. 536 191 614 
Awarie sygnalizacji świetlnej: tel. 501 260 930 

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Małgorzata Żebrowska-Piotrak – gminny 
komisarz spisowy w Łomiankach, ogłasza 
otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów 
na rachmistrzów spisowych wykonujących 
czynności w ramach prac spisowych zwią-
zanych z przeprowadzeniem na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu po-
wszechnego NSP 2021 w terminie 1 kwiet-
nia – 30 czerwca 2021 r.

Do głównych zadań rachmistrza należeć bę-
dzie:
• przeprowadzenie wywiadów bezpośred-

nich lub telefonicznych w zależności od 
aktualnej sytuacji związanej z epidemią 
COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia 

mobilnego wyposażonego w zainstalowa-
ną aplikację formularzową;

• zebranie danych według ustalonej meto-
dologii i zgodnie z kluczem pytań w aplika-
cji formularzowej;

• przejęcie części zadań innych rachmi-
strzów spisowych w sytuacji awaryjnej, 
np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów 
w gminie (m.in. w przypadku rezygnacji, 
zachorowań) lub gdy dotrzymanie terminu 
realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat powinien spełniać następujące 
warunki:
• mieć ukończone 18 lat,
• cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

• posiadać co najmniej średnie wykształce-
nie,

• posługiwać się językiem polskim w mowie 
i piśmie,

• nie być skazanym prawomocnym wyro-
kiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe.

Termin składania ofert: 1–9 lutego 2021 r.

Więcej informacji, zasady składania ofert, 
formularz: www.lomianki.pl w zakładce Ak-
tualności oraz w Gminnym Biurze Spisowym 
w Łomiankach, tel. 22 888 98 13, um@lo-
mianki.pl.



41,22 proc. wszystkich dochodów bieżących gminy pochodzi                                    
z podatków PIT i CIT.
Rozlicz PIT tu, gdzie mieszkasz, a zyskacie ty i twoja rodzina.
To proste – wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz                        
aktualny adres zamieszkania (niezależnie od miejsca 
zameldowania).

Wypełnij tylko odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym:

W formularzu PIT-37 w części B zeznania wpisz adres zamieszkania na terenie gminy Łomianki                                       
na dzień 31.12.2020 r.

W formularzu PIT-37 w części A zeznania wpisz adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany:                                          
ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.

W przypadku, gdy z podatku rozlicza pracodawca, poinformuj go o miejscu zamieszkania                                                 
w gminie Łomianki.

Mieszkasz w Łomiankach –
 tu zapłać podatki.

1.

2.

TWÓJ PIT
MA ZNACZENIE


