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Po raz pierwszy o pomnikach 
przyrody pisał na przełomie 
XVIII i XIX w. Aleksander von 
Humboldt, przyrodnik i jeden 

z twórców nowoczesnej geografii. 
Jego publikacje zapoczątkowały kie-
runek konserwatorski w ochronie 
przyrody. 

Kryteria objęcia ochroną
W Polsce o ochronie przyrody zaczę-
to pisać znacznie później. Jesienią 
1918 r. ukazał się dekret Rady Regen-
cyjnej o opiece nad zabytkami sztu-
ki i kultury, a rok później dokument 
o ochronie niektórych zabytków przy-
rody. Po raz pierwszy słowa o ochro-
nie alei przydrożnych pojawiły się jed-
nak w rozporządzeniu prezydenta RP 
o opiece nad zabytkami w 1928 r.

Drzewa, aby spełniać kryterium po-
mnika przyrody, powinny wyróżniać 
się m.in. ze względu na obwód pnia, 
wysokość, szerokość korony, wiek, 
występowanie w skupiskach (np. ale-
je), znaczenie dla historii lub kultury 
regionu. To cenne okazy i z tego po-
wodu wprowadza się wiele zasad, 
które mają je chronić, m.in.: zakaz ich 
przekształcania czy umieszczania na 
nich tablic reklamowych. Aby zabez-
pieczyć łomiankowskie pomniki przy-
rody, ustalono strefę ochronną w pro-
mieniu 15 m od pnia każdego drzewa 
i nałożono obowiązek oznakowania 
i stałego monitorowania ich stanu 
zdrowotnego oraz wykonywania prac 
pielęgnacyjnych.

Przydrożne wierzby
Nowe pomniki przyrody na terenie 
gminy Łomianki to cztery wierzby bia-
łe (Salix alba), które znajdują się przy 
drodze prowadzącej do rezerwatu 
przyrody Jezioro Kiełpińskie. Przy-
drożne wierzby są charakterystycz-
nym elementem nie tylko łomian-

kowskiego krajobrazu, ale i całego  
Mazowsza. Jednak nasze znacząco się 
wyróżniają. Przede wszystkim cha-
rakteryzują się okazałymi rozmiara-
mi (obwody pni to: 390 cm, 357 cm, 
527 cm, 393 cm), regularnym pokro-
jem oraz kształtem korony, a także 
niewielkimi ubytkami wewnątrz pnia 
(z wyjątkiem jednego drzewa). Śred-
ni obwód pierśnicy wierzb na terenie 
gminy Łomianki wynosi około 200 
cm, a więc wytypowane na pomniki 
przyrody drzewa znacznie przekra-
czają ten wymiar.

Kasztanowce z Kościelnej Drogi
Przedstawiciele Stowarzyszenia Przy- 
jaciół Dziekanowa zgłosili rów-
nież dwa kasztanowce zwyczajne 
(Aesculus hippocastanum), które ro-
sną przy ul. Kościelna Droga koło 
Domu Księży Emerytów. Miejsce wy-
stępowania tych drzew jest jednym 
z ważniejszych pod względem histo-
rycznym dla gminy. 

Kościelna Droga jest bowiem jedną 
z najstarszych ulic. Prowadziła od 
zespołu dworskiego (obecnie park 
fabryczny) do kościoła w Kiełpi-

nie, którego początki datowano na 
1461 r. Kościół przestał istnieć po 
powodzi w 1924 r., jednak Kościel-
na Droga obsadzona była szpalerem 
kasztanowców i do dziś zachowały 
się dwa z nich. Ich obwody (264 cm 
i 278 cm) mierzone na wysokości 130 
cm przekraczają minimalny obwód 
pnia podany w rozporządzeniu jako 
kryterium uznawania drzew z gatunku 
kasztanowiec zwyczajny za pomnik 
przyrody (250 cm).

Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach podjęto decyzję o ustanowieniu w naszej 
gminie sześciu pomników przyrody. Z inicjatywą ochrony drzew wystąpiło Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dziekanowa.

POMNIKI PRZYRODY
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Oddajemy w Państwa ręce wrześniowy numer Biuletynu 
Informacyjnego „Miasto i Gmina Łomianki”.

W artykule „Razem kształtujemy naszą wspólną prze-
strzeń” (s. 4–8) zachęcamy Państwa do wzięcia udziału 
w konsultacjach dotyczących dokumentów planistycznych. 
Państwa pomysły, opinie i wnioski są dla nas bardzo cenne 
i pomogą nam w zaprojektowaniu konkretnych rozwiązań. 
Plany miejscowe powinny być tworzone dla mieszkańców 
i przy ich czynnym udziale, aby zapisy organizujące prze-
strzeń życia najlepiej spełniały Państwa oczekiwania. 

W kolejnym artykule przypominamy naszym rolnikom 
o Powszechnym Spisie Rolnym. Odpowiadamy też na pod-
stawowe pytania z nim związane (s. 9).

Opublikowaliśmy dla Państwa także materiał dr. hab. prof. 
nadzw. Mariusza Jędrzejki o cyberzaburzeniach u dzieci   
(s. 14–15) – warto poświęcić chwilę na jego przeczytanie, 
bo nadużywanie nowych technologii cyfrowych wśród 
dzieci i młodzieży to dziś jeden z największych problemów 
młodego pokolenia.

W tym wydaniu gminnego biuletynu przeczytają Państwo 
także o organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021 
w czasie pandemii (s. 16–17). 

W trakcie wakacji zadbaliśmy o komfort i bezpieczeństwo 
łomiankowskich uczniów i przedszkolaków i wyremonto-
waliśmy szkoły i przedszkola – informacje znajdą Państwo 
na s. 18–19. Przeprowadziliśmy również wiele remontów 
i robót budowlanych na gminnych ulicach. Część inwesty-
cji już trwa. O tym przeczytają Państwo na s. 20–21.

Tradycyjnie już publikujemy nasz ekoporadnik (s. 10–11), 
krzyżówkę (s. 29), zwierzaki do adopcji (s. 23) i zaproszenia 
na lokalne wydarzenia i zajęcia, których nie brakuje w na-
szej gminie (s. 3, 13, 19, 24, 27) i do udziału w których 
gorąco zachęcam.

Zapraszam do lektury.

Zajęcia tenisa dla dzieci 
dofinansowane w ramach 
Narodowego Programu 
Upowszechniania Tenisa 
organizowane przez Klub 
Tenisowy Frajda Łomianki

Szanowni Czytelnicy!

HONOROWE PATRONATY PANI BURMISTRZ

Łomot Festiwal – występy 
zespołów młodzieżowych, 

5.09.2020

Uroczystość 
z okazji 76. rocznicy 

zestrzelenia samolotu 
Sił Powietrznych USA 

Boeing B-17G niosącego 
pomoc powstańczej 

Warszawie, 18.09.2020

Koduj z Gigantami – 
bezpłatne warsztaty 

programowania dla dzieci                  
i młodzieży w Łomiankach, 

12–13.09.2020
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SZCZEGÓŁY NA WWW.LOMIANKI.PL
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA, REFERAT FUNDUSZY 
ZEWNĘTRZNYCH, I KAROLINA CIULKIN, WYDZIAŁ GEODEZJI, 

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO

Chcesz mieszkać w miejscu, które spełnia Twoje oczekiwania, 
zaspokaja Twoje potrzeby i sprawia, że z przyjemnością do niego 
wracasz i w nim przebywasz? Zależy Ci na tym, jak wygląda Twoja 
okolica i Twoja gmina? Weź udział w konsultacjach dotyczących 
dokumentów planistycznych.

RAZEM 
KSZTAŁTUJEMY 
NASZĄ WSPÓLNĄ
PRZESTRZEŃ

Do udziału w konsultacjach 
społecznych dotyczących 
kształtowania przestrzeni 
zachęca burmistrz Łomia-

nek Małgorzata Żebrowska-Piotrak: 
– Zapraszam mieszkańców naszej 
gminy oraz wszystkich zaintereso-
wanych do udziału w opracowaniu 
nowego planu miejscowego dla te-
renu publicznego przy skrzyżowaniu 
ul. Cienistej i Rolniczej w Kiełpinie. 
Wszelkie pomysły, wnioski i opinie są 
dla nas bardzo cenne i pomogą nam 
w zaprojektowaniu konkretnych roz-
wiązań. Plany miejscowe powinny być 
tworzone dla mieszkańców i przy ich 
aktywnym udziale, aby zapisy organi-

zujące przestrzeń życia najlepiej speł-
niały ich oczekiwania.

Czym są konsultacje w planowaniu 
przestrzennym?
Dokumenty planistyczne i zapisane 
w nich kierunki rozwoju przestrzenne-
go gminy lub poszczególnych jej ob-
szarów są jednymi z najważniejszych 
dokumentów dla Urzędu Miejskie-
go. Ich opracowanie to długotrwały 
i kosztowny proces. Dlatego decyzje 
planistyczne powinny być podejmo-
wane na podstawie wiedzy zdobytej 
w trakcie konsultacji, co zapewni ich 
większą efektywność.

Konsultacje społeczne dokumentów 
planistycznych są dla gminy obowiąz-
kowe, tak zapisano w Ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. Jednak 
to od samorządu zależy, w jaki sposób 
je przeprowadzi, czy zdecyduje się 
na dialog z różnymi interesariusza-
mi, który czasem generuje trudności 
na etapie tworzenia dokumentów 
planistycznych, ale pozwala uniknąć 
konfliktów w przyszłości, w czasie ich 
realizacji.

Konsultacje społeczne w planowa-
niu przestrzennym należy potrakto-
wać jako zdobywanie i uwspólnianie 

!!

MIASTO ŁOMIANKI

GMINA ŁOMIANKI
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wiedzy na temat funkcjonowania 
całej gminy lub jej konkretnych frag-
mentów, a także godzenie (nierzadko 
sprzecznych) interesów stron. Pro-
wadzenie dialogu umożliwia pozna-
nie i w konsekwencji uwzględnienie 
w dokumentach planistycznych ocze-
kiwań różnych grup, a dzięki temu 
pozwala wpłynąć na poprawę jakości 
tworzonych dokumentów planistycz-
nych, a później lepsze kształtowanie 
przestrzeni.

Czym jest planowanie przestrzenne?
Planowanie przestrzenne można zde-
finiować jako szereg usystematyzo-
wanych działań, których celem jest 

efektywne wykorzystanie przestrzeni 
w gminie tak, aby zapewnić miesz-
kańcom jak najlepszą 
przestrzeń do życia. 
To podejmowanie de-
cyzji o przeznaczeniu 
i zasadach kształto-
wania terenów przy 
uwzględnieniu indy-
widualnych cech każ-
dego obszaru (m.in. 
charakteru obecnej 
zabudowy, walorów 
krajobrazu naturalne-
go i kulturowego) oraz 
interesów i potrzeb różnych użytkow-
ników.

Ważnym aspektem planowania prze-
strzennego jest również wykorzy-

stanie i zabezpieczenie 
środowiska naturalnego 
i zabudowanego w taki 
sposób, by możliwe było 
zaspokojenie potrzeb 
obecnych i przyszłych 
pokoleń.

W ramach planowania 
przestrzennego bur-
mistrz zobowiązany jest 
do opracowania dwóch 
dokumentów – studium 

uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 

Planowanie przestrzenne 
można zdefiniować jako szereg 
usystematyzowanych działań, 
których celem jest efektywne 

wykorzystanie przestrzeni 
w gminie tak, aby zapewnić 
mieszkańcom jak najlepszą 

przestrzeń do życia.

!!

MIASTO ŁOMIANKI

GMINA ŁOMIANKI
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(w skrócie studium) oraz miejscowych 
planów zagospodarowania prze-
strzennego (w skrócie plany miejsco-
we). Obydwa dokumenty uchwalane 
są przez Radę Miejską.

Co to jest studium?
Studium jest podstawowym doku-
mentem planowania przestrzennego 
na terenie gminy, które odzwierciedla 
politykę przestrzenną gminy, wskazu-
jąc ogólne zasady zagospodarowania 
terenów wynikające ze strategii roz-
woju gminy. Studium sporządzane 
jest dla terenu całej gminy i składa się 
z części tekstowej oraz graficznej.

Studium pełni trzy funkcje:
• prezentuje politykę gminy w zakre-
sie rozwoju przestrzennego,
• przedstawia cele rozwoju społecz-
no-gospodarczego gminy,
• wskazuje obszary do objęcia pla-
nami miejscowymi oraz koordynuje 
ich ustalenia.

Studium nie stanowi aktu prawa miej-
scowego, jednak jego ustalenia mają 

charakter wiążący podczas sporzą-
dzania planów miejscowych.

Aktualne studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Łomianki 
uchwalono w 2015 r.

Co to jest plan miejscowy?
To lokalny akt prawny tworzony dla 
całej miejscowości lub jej części, w za-
leżności od potrzeb. Opracowywany 
jest na podstawie studium i jednocze-
śnie stanowi jego doprecyzowanie. 
Plan miejscowy składa się z części 
tekstowej (uchwały) oraz graficznej 
(załącznika do uchwały) stanowiącej 
rysunek planu.

Plan miejscowy określa przeznacze-
nie terenu, warunki zagospodarowa-
nia i zabudowy terenu, a także roz-
mieszczenie inwestycji publicznych. 
Tym samym plan miejscowy decyduje 
o funkcji zabudowy, jej lokalizacji, wy-
sokości, powierzchni, jaką może zająć 
na działce, a także o kolorystyce, ma-
teriałach wykończeniowych i kształ-

cie dachu. Ustalenia planu miejscowe-
go są więc kluczowe przy wydawaniu 
pozwoleń na budowę.

Dlaczego studium i plany miejscowe 
mają tak duże znaczenie?
W dużej mierze od standardu przyję-
tego studium oraz uchwalanych obec-
nie planów miejscowych zależeć bę-
dzie rozwój przestrzenny naszej gminy 
oraz jakość środowiska, w którym bę-
dziemy żyć. To przez konkretne zało-
żenia zapisane w planie miejscowym 
realizowane będą wizja funkcjonowa-
nia danego obszaru w naszej gminie, 
jego charakter i rola, jaką pełni.

Twój wpływ na sporządzenie planu 
miejscowego
Sporządzenie planu miejscowego 
jest procedurą złożoną i długotrwałą, 
a mieszkańcy mają prawnie zapew-
nioną możliwość uczestnictwa w jego 
opracowywaniu. Zgodnie z przepisa-
mi ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym mieszkańcy 
mogą się wypowiedzieć na dwóch 
etapach procedury planistycznej:

ETAP PROCEDURY UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW

podjęcie uchwały przez Radę Miejską w sprawie przystąpienia                               
do sporządzenia planu miejscowego

zawiadomienie instytucji i organów uzgadniających                                            
i opiniujących o podjęciu uchwały

ogłoszenie burmistrza o podjęciu uchwały ZŁOŻENIE WNIOSKÓW
minimum 21 dni

rozpatrzenie przez burmistrza wniosków mieszkańców

sporządzenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu

uzyskanie opinii o projekcie planu miejscowego od właściwych organów

uzgodnienie projektu planu miejscowego z właściwymi organami 

uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych                                      
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne

ogłoszenie burmistrza o wyłożeniu projektu planu miejscowego                                
do publicznego wglądu

wyłożenie projektu planu miejscowego

dyskusja publiczna

UCZESTNICTWO W WYŁOŻENIU  
I DYSKUSJI PUBLICZNEJ

minimum 21 dni
ZŁOŻENIE UWAG

minimum 14 dni po zakończeniu wyłożenia

rozpatrzenie przez burmistrza uwag

powtórzenie procedury w niezbędnym zakresie

uchwalenie planu miejscowego przez Radę Miejską
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Co opracowujemy i jaki jest zasięg 
opracowania?
Rada Miejska w Łomiankach pod-
jęła uchwałę (nr XXVI/230/2020 
z 14.07.2020) w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru części sołectwa Kiełpin w re-
jonie ul. Cienistej i Rolniczej. Uchwała 
ta jest podstawą do przeprowadzenia 
procedury planistycznej. Opracowa-
niem nowego planu miejscowego ob-
jęto teren przedstawiony obok.

Czy warto wziąć udział w konsulta-
cjach?
Chcemy poznać potrzeby i oczeki-
wania mieszkańców gminy Łomianki 
względem terenu objętego planem 
miejscowym, a także rozwoju i rozbu-
dowy infrastruktury społecznej w gmi-
nie. Jesteśmy ciekawi pomysłów na 
zagospodarowanie terenu publiczne-
go. Chcemy wspólnie się zastanowić 
nad konkretnymi rozwiązaniami i dzia-
łaniami. W proces planowania pra-
gniemy również włączyć dzieci, które 
w znacznym stopniu będą użytkowni-
kami tej przestrzeni. Dzięki konsulta-
cjom możemy znaleźć najlepsze roz-
wiązania dostosowane do wspólnych 
potrzeb i oczekiwań oraz możliwości 
gminy.

Gmina Łomianki rozpoczęła współpra-
cę z Fundacją Sendzimira w ramach 
projektu „Wspólna Przestrzeń – par-
tycypacyjne planowanie 
przestrzenne w gminach”. 
Udział w projekcie ozna-
cza dla gminy wsparcie 
finansowe w wysokości 
20 000 zł na przeprowa-
dzenie konsultacji spo-
łecznych wybranego do-
kumentu planistycznego, 
wsparcie merytoryczne 
i praktyczne Fundacji 
w całym okresie przygo-
towania i przeprowadzenia procesu 
oraz cykl szkoleń dla pracowników 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
z zakresu partycypacji, komunikacji, 
mediacji oraz systemów informacji 
przestrzennej. 

Realizacja projektu finansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, 
Oś priorytetowa II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.19 „Usprawnie-
nie procesów inwestycyjno-budowla-
nych i planowania przestrzennego”.

Harmonogram konsultacji 
Proces konsultacji społecznych no-
wego planu miejscowego dla tere-
nu publicznego przy skrzyżowaniu 
ul. Cienistej i Rolniczej rozpocznie-
my od zebrania informacji o potrze-
bach i oczekiwaniach mieszkańców 
względem sposobu zagospodarowa-
nia omawianego terenu. W tym celu 
zachęcamy do wypełnienia ankiety 

i złożenia wniosku do planu 
miejscowego, a 12 wrze-
śnia zapraszamy do punktu 
konsultacyjnego.

W listopadzie i grudniu 
zorganizujemy warsztaty 
projektowe, na których 
wspólnie wypracujemy za-
łożenia nowego zagospo-
darowania terenu publicz-
nego oraz przedyskutujemy 

oczekiwania związane z rozwojem 
i rozbudową infrastruktury społecz-
nej w gminie. Na zakończenie całego 
procesu, w I kwartale 2021 r., zorgani-
zujemy spotkanie otwarte, na którym 
podsumujemy dotychczasowe etapy 
konsultacji i zaprezentujemy koncep-
cję planu miejscowego opracowaną 
na podstawie zebranego w ramach 
konsultacji społecznych materiału.

Twoje pomysły i opinie mają 
znaczenie!
Weź udział w konsultacjach i przyłącz 
się do opracowania nowego planu 
miejscowego dla terenu publicznego 
przy skrzyżowaniu ul. Cienistej i Rol-
niczej w Kiełpinie:

• 12 września (od godz. 12) przyjdź 
do punktu konsultacyjnego na pikni-
ku sołeckim w Kiełpinie (plac zabaw 
przy ul. Rolniczej), w którym możliwe 
będzie wypełnienie ankiety, złożenie 
wniosku do planu miejscowego, roz-
mowa z projektantami planu miejsco-
wego, a także uzyskanie informacji 
z zakresu planowania przestrzennego; 
zaplanowaliśmy również kącik konsul-
tacyjny dla dzieci,

• do 5 października wypełnij an-
kietę w formie papierowej dostępną 
w Urzędzie Miejskim, Centrum Kultu-
ry, ICDS, miejskiej świetlicy, szkołach 
i przedszkolach; w formie elektronicz-
nej ankieta dostępna jest na stronie 
www.lomianki.pl,

• do 5 października złóż wniosek 
do planu miejscowego w formie 
papierowej do Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
a w formie elektronicznej wyślij mail 
na adres umig@lomianki.pl lub sko-
rzystaj z platformy ePUAP.

Więcej informacji: www. lomianki.pl, 
fb Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 
nr tel.: 22 76 86 234.

Rolnicza

Ci
en

ist
a

Po
rz

ec
zk

ow
a

W
iśn

io
w

a

Tr
us

ka
w

ko
w

a

Ja
rz
ęb

in
ow

a

Kl
on

ow
y 

Pa
rk

Jesteśmy ciekawi 
pomysłów na 

zagospodarowanie terenu 
publicznego. Chcemy 

wspólnie się zastanowić 
nad konkretnymi 
rozwiązaniami 
i działaniami.



8 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 9    |    WRZESIEŃ 2020

|    POD LUPĄ

Łomianki, 01 września 2020 r.

nr sprawy: WGG.6721.1.2.2020 r. 

       

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach 
Uchwały nr XXVI/230/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku 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 sporządzeniem planu miejscowego określono na załączniku. 

Wnioski do planu miejscowego można składać w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Łomiankach (Biuro Obsługi 
Mieszkańców) ul. Warszawska 115, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres umig@lomianki.pl lub za pośrednictwem 
platformy ePUAP. 

Termin składania wniosków do dnia 5 października 2020 r.

We wniosku należy podać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Łomianek

      Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Klauzula informacyjna dotycząca RODO znajduje się na www.bip.lomianki.pl.
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OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA                                                 
NA PODSTAWIE MATERIAŁU GUS

Rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. 
Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym badaniem. 

ROLNIKU, PRZYGOTUJ SIĘ
DO SPISU!

Spis potrwa trzy miesiące (od 
1 września do 30 listopada  
2020 r.). Dane będą zbierane 
według stanu na 1 czerwca 

2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? 
Powszechny Spis Rolny jest organi-
zowany co 10 lat. Jako badanie obej-
mujące wszystkie gospodarstwa rolne 
w kraju jest jedynym źródłem infor-
macji pozwalającym na ocenę stanu 
polskiego rolnictwa. Samym rolnikom 
wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej ma-
jące wpływ na opłacalność ich działal-
ności.

Spisowi podlegają faktyczni użyt-
kownicy gospodarstw rolnych. Każ-
dy z nich otrzyma list od prezesa 
GUS. Oprócz informacji o obowiązku 
spisania list będzie zawierać ważne 
informacje potrzebne do logowania 
się w aplikacji spisowej, dlatego pi-
smo należy zachować do momentu 
spisania.

Jak podać dane? 
Przewidziano trzy sposoby. Pierwszy 
to internet – kluczowa metoda spi-
sowa i o niej w pierwszej kolejności 
powinni pomyśleć rolnicy. Jest to me-
toda wygodna, ponieważ spisać się 
można samodzielnie w domu przez 
komputer lub telefon z dostępem do 
internetu, w dogodnym dla siebie mo-
mencie. Dla rolników, którzy nie mają 
komputera lub telefonu z dostępem 
do internetu, planowane jest przy-
gotowanie na czas spisu gminnego 
punktu spisowego.

Jeśli rolnik z ważnych powodów nie 
może lub nie chce spisać się przez 

internet, powinien zadzwonić na info-
linię spisową (22 279 99 99) i podać 
dane przez telefon. Rolnik, który nie 
skorzysta z żadnej z wymienionych 
opcji (internet lub telefon), może się 
spodziewać wizyty rachmistrza. Rol-
nicy powinni pamiętać, że w takim 
przypadku nie będą już mogli odmó-
wić udzielenia odpowiedzi i przełożyć 

tego na inny termin. Rachmistrze roz-
poczną pracę 1 października 2020 r.

Więcej informacji: https://spisrolny.
gov.pl, infolinia 22 279 99 99, stro-
na internetowa lub Facebook Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach oraz Urzę-
du Statystycznego w Warszawie.
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SPOSOBY NA CHOROBY ROŚLIN

Właściwie pielęgnowane rośliny wy-
kazują większą odporność nie tylko 
na mróz, lecz także na szkodniki i cho-
roby. Dopasowanie do warunków 
siedliskowych i pogodowych oraz 
stosowanie ochronnych oprysków to 
szansa na piękny i zdrowy ogród.

Przede wszystkim profilaktyka
W ekoogrodzie powinniśmy przede 
wszystkim skupić się na profilaktyce. 
Ważne, aby przy zakupie roślin do-
kładnie je obejrzeć, by uniknąć nabycia 
chorej rośliny, gdyż jest to najczęstsza 
droga zakażenia pozostałych. Ponad-
to każda praca związana z pielęgnacją 
ogrodu powoduje uodpornienie ro-
ślin. Szczególne znaczenie ma dbałość 
o ich korzenie, czyli o glebę. Rośliny 
żyjące w zgodzie z rytmem przyrody 
są wzrostem i rozwojem dostosowa-
ne do istniejących warunków pogodo-
wych. Oznacza to, że nie są za małe 
albo zbyt wybujałe, a poszczególne 
procesy – intensywny wzrost, kwit-
nienie, owocowanie i przystosowanie 
do zimy – przebiegają we właściwym 
czasie. Ma to znaczenie w przypadku 
roślin wieloletnich, czyli drzew, krze-
wów i bylin. 

Po czym poznać, że roślina choruje?
Najważniejsze z przyczyn chorób ro-
ślin to zaniedbania wynikające z nie-
wystarczającej profilaktyki (np. małej 
dbałości o glebę); brak obserwacji 
roślin i w konsekwencji opóźnienie le-
czenia; nadgorliwość (np. zbyt obfite 
podlewanie lub stosowanie sztucz-

nych nawozów); niedostosowanie ga-
tunku rośliny do siedliska.

Symptomem choroby są zmiany wy-
glądu: słaby wzrost, zniekształcone 
liście, plamy na liściach lub pędach, 
zmiana koloru liści w trakcie wegeta-
cji, pokrycie się liści jasnym lub ciem-
nym nalotem.

Naturalne środki ochrony roślin
Jednym z wiodących trendów 
w ochronie ekologicznej jest stoso-
wanie różnorodnych wywarów z ro-
ślin. W ten sposób roślinami chronimy 
inne rośliny. Opryski najlepiej stoso-
wać rano lub wieczorem, a unikać go-
dzin południowych i popołudniowych 
(prażące słońce może powodować 
poparzenia). To preparaty o krótkiej 
trwałości, dlatego najlepiej wykorzy-
stać je w ciągu dwóch, trzech dni.

Roztwór czosnkowy
Leczenie roślin czosnkiem jest nie-
zwykle praktyczne – działa skutecz-
nie na wszystkie niemal gatunki owa-
dów i choroby, a przy tym nie szkodzi 
roślinie. Czosnkowy roztwór można 
śmiało stosować, nawet gdy nie zna-
my przyczyny złej kondycji rośliny.
Roztwór przyrządzisz z roztartych 
200 g ząbków czosnku. Zalej je 10 l 
wody i odstaw na 24 godziny. Po tym 
czasie odcedź płyn i obficie spryskaj 
rośliny. 

Aksamitka
Z aksamitki można wytwarzać prepa-
rat zapobiegający zgorzelom i wielu 
chorobom porażającym części pod-
ziemne bylin. 
Wywar przygotujesz z 0,5 kg świe-
żych rozdrobnionych roślin (liście, ło-
dygi i kwiaty). Gotuj go ok. 30 minut. 
Po wystygnięciu stosuj do zaprawia-
nia cebul, bulw i podlewania roślin.

Bez czarny
Ten pospolity krzew wyróżnia się cen-
nymi kwiatami, owocami oraz... przy-
krym zapachem. Jego właściwości 
wykorzystuje się w ochronie roślin. To 
dobry sposób na szkodniki, a regular-
ne stosowanie wzmacnia odporność 
roślin. Wykorzystuje się rozdrobnione 
liście, kwiatostany i drobne, zielone, 
niezdrewniałe pędy. 
Gnojówkę z dzikiego bzu przygotuj 
z 1 kg ziela. Zalej bez 10 l wody 
i odstaw na 2–4 tygodnie (aż roztwór 
zrobi się klarowny, bez piany). Co-
dziennie go mieszaj, aby zwiększyć in-
tensywność fermentacji. Stosuj w roz-
cieńczeniu 1:10.

Wrotycz pospolity
Wrotycz to jeden z najcenniejszych 
gatunków do produkcji ekologicznych 
oprysków o uniwersalnym działaniu. 
Zwalcza zarówno szkodniki, jak i cho-
roby, zwłaszcza mączniaka i rdzę. 
Wyciąg z wrotyczu przygotuj z 400 g 
ziela, które zalej 10 l wody i odstaw na 
dobę. Roztwór z niewielką ilością pia-
ny możesz stosować bez rozcieńcze-
nia przeciw chorobom grzybowym.

Mniszek pospolity
Najlepsze są młode liście (przed kwit-
nieniem). Należy unikać zrywania ło-
dyg (zawierają trujący sok mleczny, 
który podrażnia skórę) i owocosta-
nów (ryzyko rozprzestrzenienia się 
chwastu). Głównym zastosowaniem 
mniszka jest zwalczanie szkodników 
i przyśpieszanie rozkładania pryzm 
kompostowych. Preparaty można 
aplikować także profilaktycznie na 
rośliny (pryskając i podlewając), aby 
wzmocnić ich odporność (jako bez-
pieczny, mało intensywny nawóz).
Wyciąg z mniszka pospolitego przygo-
tuj z 0,5 kg świeżych rozdrobnionych 
liści, które zalej 10 l wody i pozostaw 

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA, MARTA NOWICKA

W tym miesiącu główne tematy to uprawa roślin i naturalne środki ich ochrony. Jak zawsze radzimy 
również, jak ekologicznie, a zarazem skutecznie posprzątać dom.

EKOPORADNIK
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na 4–5 godzin (można co pewien czas 
przemieszać). Po tym okresie wywar 
nadaje się do stosowania na byliny 
bez rozcieńczenia.

Skrzyp polny
Preparaty z użyciem skrzypu często 
wykorzystuje się do zwalczania mącz-
niaka prawdziwego, mączniaka rzeko-
mego, rdzy i plamistości liści oraz zapo-
biegawczo. Surowiec zbiera się przez 
cały sezon, jednak najcenniejszy jest 
ten pozyskiwany od połowy lipca do 
końca sierpnia (największa zawartość 
kwasu krzemowego). Należy unikać 
zbioru roślin z miejsc podmokłych, 
bo wtedy skrzyp polny łatwo pomylić 
z trującym skrzypem bagiennym.
Napar ze skrzypu przygotuj z 200 g 
rozdrobnionego surowca (szorstkie 
pędy płonne), który zalej 10 l wody 
i gotuj przez 30 min. Po wystygnięciu 
stosuj bez rozcieńczenia jako oprysk.

EKOLOGICZNE SPRZĄTANIE

Czysta podłoga i lśniące meble, 
ekologiczne pastowanie butów 
i usuwanie pleśni. To tylko niektóre 
z tematów porad, jak przygotować 
i wykorzystać naturalne preparaty 
podczas sprzątania.

Domowe mikstury. Część IV

Polerowanie mebli drewnianych
Sposób 1: 

Składniki: 2 szklanki oliwy z oliwek 
i szklanka soku z cytryny lub 50 ml 
wody, 100 ml octu, 100 ml oliwy 
z oliwek i kilka kropel olejku ete-
rycznego.
Składniki dokładnie wymieszaj 
i przetrzyj meble. Wytrzyj do sucha 
i wypoleruj suchą szmatką.

Sposób 2:
Składniki: esencja z czarnej herbaty. 
Przetrzyj meble, ten zabieg nada im 
blask.

Konserwacja mebli ratanowych i wi-
klinowych

Składniki: olej roślinny, np. słonecz-
nikowy.
Wetrzyj delikatnie olej, poleruj czy-
stą szmatką. Taka pielęgnacja zapo-
biega wysuszaniu i pękaniu ratanu 
i wikliny.

Czyszczenie dywanów
Składniki: soda oczyszczona.
Rozsyp sodę na dywanie, wetrzyj 
kolistymi ruchami za pomocą szmat-
ki i pozostaw na noc. Rano wystar-
czy odkurzyć. Soda nie tylko oczy-
ści dywan, lecz także zdezynfekuje 
i zniweluje nieprzyjemny zapach.

Czyszczenie drewnianych podłóg 
Składniki: 1,5 szklanki octu, 1,5 
szklanki ciepłej wody, 20 kropli olej-
ku miętowego.
Wymieszaj wszystkie składniki, 
umyj podłogę, a następnie wytrzyj 
ją do sucha.

Usuwanie pleśni
Sposób 1: 

Składniki: 0,5 szklanki octu, 0,5 
szklanki boraksu, 1 l ciepłej wody. 
Składniki zmieszaj, powstałym pły-
nem i ściereczką zmyj zabrudzenie.

Sposób 2: 
Składniki: 2 szklanki wody, 3 łyżki 
mydła w płynie, 20–30 kropel olej-
ku z drzewa herbacianego.
Po wymieszaniu składników powsta-
nie płyn, którym usuniesz pleśń.

Czyszczenie żaluzji
Składniki: ocet, woda (proporcjo-
nalnie). Najlepsza w użyciu będzie 
bawełniana skarpetka, która dosko-
nale zaabsorbuje mieszaninę octu 
i wody, a nałożona na dłoń ułatwi jej 
rozprowadzanie na listwach żaluzji. 

Czyszczenie wazonu
Składniki: łyżka ryżu, ciepła woda. 
Napełnij ¾ wazonu ciepłą wodą, 
a następnie wrzuć ryż. Zatkaj wy-
lot naczynia i energicznie potrząsaj. 
Wylej zawartość i przepłucz wazon 
bieżącą wodą.

Konserwacja butów skórzanych
Składniki: olej roślinny.
Oczyść buty z kurzu, nałóż odrobinę 
oleju roślinnego i wetrzyj dokładnie 
w powierzchnię buta.

Polerowanie butów
Składniki: skórka pomarańczy. 
Wierzch buta przecieraj skórką po-
marańczy (wewnętrzną stroną) do 
czasu, aż nabierze ładnego połysku.

Usuwanie wilgoci i zapachu z obuwia
Składniki: kilka łyżek ryżu i plaster-
ków cytryny.
Wilgoć usuniesz, gdy wsypiesz do 
butów ryż i pozostawisz go na noc. 
Jeśli chcesz usunąć brzydki zapach, 
ułóż równomiernie kilka plasterków 
cytryny na chusteczce i pozostaw 
na 24–48 godzin.

Usuwanie etykiet ze słoików
Składniki: łyżka oleju kokosowego, 
łyżka sody oczyszczonej.
Wymieszaj oba składniki i nałóż na 
naklejkę. Odczekaj minutę, a na-
stępnie usuń etykietę myjką pod 
bieżącą wodą.

Usuwanie mrówek
Składniki: cynamon lub skorupki jaj 
kurzych bądź mięta pieprzowa lub 
ocet i woda (1:1) albo orzechy wło-
skie.
Zasada zawsze jest ta sama: rozsyp 
cynamon lub skorupki jajek, posma-
ruj zgniecioną miętą trasy wędró-
wek mrówek lub umyj szafki mie-
szanką wody i octu bądź wywarem 
z orzechów.

Czyszczenie warzyw i owoców
Składniki: 1 l wody, łyżka sody 
oczyszczonej, 0,5 szklanki octu, 2–3 
łyżki kwasku cytrynowego.
Do wody dodaj jeden z trzech wy-
mienionych produktów. Pozostaw 
w niej na kilka minut owoce i wa-
rzywa, by usunąć z nich pestycydy, 
i dokładnie wypłucz w czystej wo-
dzie.
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TEKST: ARIMR

Od 3 sierpnia do 11 wrze-
śnia 2020 r. biura powiato-
we ARiMR będą przyjmo-
wały wnioski o przyznanie 

pomocy na inwestycje zwiększające 
odporność ekosystemów leśnych i ich 
wartość dla środowiska. Pomocą ob-
jęte są lasy prywatne w wieku 11–60 
lat o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha 
stanowiące własność lub współwła-
sność wnioskodawcy lub własność 
jego małżonka, które nie są objęte 
premią pielęgnacyjną PROW i dla 
których opracowany jest uproszczony 
plan urządzenia lasu lub dla których 
zadania z zakresu gospodarki leśnej 
określa decyzja starosty.

Przeznaczenie dotacji
Wsparcie przyznawane jest właści-
cielom powierzchni lasu, w którym 
realizowane są konkretne inwestycje. 
Dotację można otrzymać na prze-
budowę składu gatunkowego drze-
wostanu przez wprowadzenie w nim 
drugiego piętra lub przez dolesienie 
luk powstałych w wyniku procesu 
chorobowego. Pomoc przyznawana 
jest również na zróżnicowanie struk-
tury drzewostanu przez wprowadze-
nie podszytu rozumianego jako dolna 
warstwa w drzewostanie, złożona 
z gatunków drzewiastych i krzewia-
stych chroniących i uaktywniających 
glebę. 

Wnioskować można także o dofinan-
sowanie na założenie remizy rozu-
mianej jako obszar, na którym wpro-
wadzane są gatunki drzew i krzewów 
o dużym znaczeniu biocenotycznym. 
W ramach naboru przewidziana jest 
również pomoc na inwestycje w za-
kresie czyszczenia późnego rozumia-
nego jako cięcia pielęgnacyjne pole-
gające na rozluźnieniu drzewostanu 
przez usunięcie drzew niepożąda-
nych. Właściciele lasów mogą otrzy-

mać dodatkowe wsparcie na zabiegi 
ochronne przed zwierzyną.

Kwota wsparcia
Wysokość wsparcia zróżnicowana 
jest w zależności od rodzaju inwesty-
cji oraz warunków, w jakich ma być 
realizowana. 

Na przebudowę składu gatunkowe-
go drzewostanu przez wprowadzenie 
w nim drugiego piętra pomoc wynosi:
• 8 137 zł/ha w przypadku realizacji 
inwestycji na gruntach w warunkach 
korzystnych,
• 9 249 zł/ha na gruntach o nachyle-
niu terenu powyżej 12 stopni.
Wsparcie przewidziane na przebudo-
wę składu gatunkowego drzewosta-
nu przez dolesianie luk powstałych 
w wyniku procesu chorobowego wraz 
z zabezpieczeniem pniaków po wycię-
tych drzewach:
• 12 538 zł/ha na gruntach w wa-
runkach korzystnych,
• 14 213 zł/ha w przypadku grun-
tów o nachyleniu terenu powyżej 12 
stopni.

Na inwestycje w zróżnicowanie struk-
tury drzewostanu przez wprowadze-
nie podszytu właściciele lasu mogą 
otrzymać:
• 4 610 zł/ha na gruntach w warun-
kach korzystnych,
• 5 210 zł/ha na gruntach o nachyle-
niu terenu powyżej 12 stopni.

Z kolei w przypadku zakładania remi-
zy dofinansowanie wynosi 848 zł bez 
względu na powierzchnię realizacji in-
westycji i rodzaj gruntu. 

Natomiast wysokość wsparcia na 
czyszczenie późne to:
• 764 zł/ha w przypadku realizacji 
inwestycji na gruntach w warunkach 
korzystnych, 

• 917 zł/ha na gruntach o nachyle-
niu terenu powyżej 12 stopni.

Dodatkowo dofinansowanie na zabie-
gi ochronne przed zwierzyną, w przy-
padku wprowadzania drugiego pię-
tra w drzewostanie lub podszytu lub 
dolesiania luk bądź założenia remizy 
wynosi: 
• 424 zł/ha na zabezpieczenie sa-
dzonek repelentami,
• 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sa-
dzonek osłonkami,
• 8,82 zł/m.b. na ogrodzenie remizy 
siatką metalową o wysokości mini-
mum 2 m.

Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, 
bezpłatna infolinia: 8003800 84, oraz 
punkty informacyjne w biurach po-
wiatowych i oddziałach regionalnych 
ARiMR.

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą się ubiegać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
o dotację z PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014–2020.

PRYWATNY LAS Z DOTACJĄ
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TEKST I GRAFIKA: FUNDACJA CZUŁOŚĆ

We wrześniu startuje program wsparcia i rozwoju dla dzieci i rodziców w Łomiankach. 
Realizatorem projektu jest Fundacja Czułość.

MAMA, TATA I DZIECKO

Rodzice i przyszli rodzice za-
mieszkujący gminę Łomian-
ki będą mogli wziąć udział 
w bezpłatnych warsztatach 

i spotkaniach Rozwojowej Grupy 
Wsparcia. – Bardzo zależało nam na 
stworzeniu takiego programu, który 
byłby jednocześnie źródłem rzetel-
nej, naukowej wiedzy dla rodziców 
oraz wsparcia, zarówno tego profe-
sjonalnego, jak i płynącego od innych 
uczestniczek i uczestników. Chcemy, 
żeby młodzi rodzice w Łomiankach 
wiedzieli, że nie są sami w obliczu 
trudności – twierdzi Joanna Frejus, 
prezeska Fundacji Czułość.

Rozwój maluszka i karmienie piersią
We wrześniu i październiku odbędą 
się trzy warsztaty. Szkołę Zdrowe-
go Rozwoju Maluszka dla rodziców 
z dziećmi poprowadzi terapeutka SI 
(integracji sensorycznej). Podczas 
spotkania opowie, jak optymalnie 
wspomagać rozwój malucha i na któ-
re aspekty jego funkcjonowania zwra-
cać szczególną uwagę w pierwszych 
trzech latach życia dziecka.   

Natomiast Szkoła Karmienia Piersią 
z Hafiją to propozycja dla przyszłych 
i świeżo upieczonych mam. Warsztat 
poprowadzi dyplomowana promotor-
ka karmienia piersią Agata Aleksan-
drowicz, znana jako Hafija.pl. W miłej 
atmosferze i w kobiecym, wspierają-
cym gronie uczestniczki będą mogły 
się dowiedzieć o technikach karmie-
nia, odpowiednim jadłospisie mat-
ki karmiącej, korzyściach płynących 
z karmienia piersią czy aktualnych 
wytycznych WHO (Światowej Orga-
nizacji Zdrowia). 

Budowanie relacji i grupa wsparcia
Natomiast Trening Umiejętności Ro-
dzicielskich będzie spotkaniem skon-
centrowanym na wsparciu rodziców 
w budowaniu dobrej, empatycznej re-

lacji i komunikacji z dzieckiem, radze-
niu sobie w sytuacjach trudnych i zro-
zumieniu własnych emocji i reakcji.

W ramach programu rodzice małych 
dzieci wezmą też udział w 10 spotka-
niach Rozwojowej Grupy Wsparcia 
prowadzonych przez wykwalifikowa-
ną psycholożkę. Spotkania będą oka-
zją do zajęcia się trudnymi emocjami 
związanymi z rodzicielstwem, nauki 
umiejętności radzenia sobie z trud-
nościami, ale też do zadawania py-

tań i poznania innych rodziców dzieci 
w podobnym wieku. 

Więcej informacji: Centrum Wsparcia 
Mamy, Taty i Dziecka, ul. Szkolna 4 
w Łomiankach. Zgłoszenia: fundacja-
czulosc@gmail.com, tel.: 530 151 683.

Udział w programie jest bezpłatny 
(finansowe wsparcie gminy Łomian-
ki wyniosło 15 000 zł), jednak liczba 
miejsc jest ograniczona (decyduje ko-
lejność zgłoszeń). 
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TEKST: DR HAB. PROF. NADZW. MARIUSZ JĘDRZEJKO
FOT.: PAWEŁ ROSOSZCZUK

Nadużywanie nowych technologii cyfrowych wśród dzieci i młodzieży to obecnie jeden z największych 
problemów młodego pokolenia. Szacuje się, że dotyczy nawet ¼ populacji.

CYBERZABURZENIA
U DZIECI

Od września w łomiankow-
skich szkołach Fundacja 
Bonum Humanum będzie 
realizowała projekt – do-

finansowany przez gminę Łomianki 
kwotą 20 300 zł – „Nie dopalaj się 
– bo się spalisz”. Fundacja wspólnie 
z prof. Mariuszem Jędrzejką, pedago-
giem społecznym, socjologiem i tera-
peutą, przeprowadzi cykl warsztatów 
profilaktycznych dla uczniów, nauczy-
cieli i rodziców.

Celem programu jest przekazanie 
wiedzy i umiejętności metodycznych 
w celu obniżenia ryzyka zagrożeń 

związanych z używaniem narkotyków 
i NSP (nowych substancji psychoak-
tywnych). Prof. Jędrzejko zajmuje się 
także związkami pomiędzy różnymi 
substancjami uzależniającymi i nad-
używaniem nowych technologii cy-
frowych. Poniżej prezentujemy jego 
tekst o cyberzaburzeniach.

Wady technologii cyfrowej
Nowe technologie cyfrowe (TC) silnie 
oddziałują na młodych ludzi – mocniej 
niż na dorosłych. Dodatkowo w cza-
sie koronawirusa mamy do czynienia 
z ich „wymuszonym” nadużywaniem – 
dzieci musiały realizować lekcje przed 

ekranem komputera, częściej używały 
smartfonów, kontaktując się z rówie-
śnikami, dłużej przeglądały strony 
WWW, korzystały z portali społecz-
nościowych i oglądały TV.  

Jednak mózg dziecka jest w stanie bez-
problemowo wytrzymać oddziaływa-
nie technologii cyfrowych w czasie nie 
dłuższym niż 90–120 minut na dobę. 
Zapominamy także, że dzieci do trze-
ciego roku życia nie powinny w ogóle 
oglądać telewizji! Od tej zasady nie 
powinno być żadnego odstępstwa. 
Kiedy te reguły nie są przestrzegane, 
może się pojawić cyberzaburzenie.
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Jak dochodzi do cyberzaburzeń?
Kluczowe w specyfice korzystania 
z mediów mogącego prowadzić do 
cyberzaburzeń są: zmienność tema-
tyki i jej atrakcyjność (ciągle coś no-
wego); zaangażowanie 
(aktywność i nadaktyw-
ność); atrakcyjne formy 
obrazu i treści; wymu-
szanie obecności w sieci 
przez rówieśnicze pozy-
cjonowanie i ocenianie; 
brak granic, np. korzy-
stanie z przestrzeni za-
strzeżonych dla doro-
słych. Istotne są także 
możliwość swobodnego 
doboru tematu i treści oraz równo-
czesne wykonywanie wielu czynno-
ści (np. korzystanie z TV, komputera, 
smartfona i słuchanie muzyki) oraz 
nieustanny kontakt z rówieśnikami 
(autoprezentacja) i wreszcie – możli-
wość ukrywania się w przestrzeni in-
ternetowej.

Rozwój cyberzaburzeń jest genero-
wany przez zaburze-
nie relacji społecznych 
– dziecko coraz mniej 
rozmawia z rodzicami 
i rówieśnikami twarzą 
w twarz, samodzielnie 
spożywa posiłki (np. 
przed smartfonem, kom-
puterem), coraz częściej 
korzysta z kontaktów 
zapośredniczonych (np. 
Facebook, Messenger). 
Dlatego skutecznym sposobem ogra-
niczania ryzyka cyberzaburzeń jest 
pozostawianie telefonu przez dziecko 
(do 14. r. ż.) w sypialni rodziców nie 
później niż o godz. 21. Nie dawajmy 
także małym dzieciom (do 4. r. ż.) 
smartfonów do zabawy, np. aby oglą-
dały bajki na ekranie telefonu. 

Pułapki nowych technologii
Nowe technologie same w sobie nie 
są problemem, kłopoty powodu-
ją niewłaściwe modelowanie relacji 
dziecko – technologie oraz za wcze-
sny kontakt małych dzieci z obrazem 
cyfrowym i nieświadomość rodziców 
dotycząca siły działania tych tech-
nologii na mózg dziecka. Intensywne 
i wieloaspektowe działania obrazu, 
dźwięku oraz osobistego zaangażo-

wania cyfrowego prowadzi do bar-
dzo silnego pobudzenia ośrodkowego 
układu nerwowego i kory wzrokowej. 

W konsekwencji dochodzi do wzro-
stu poziomu produkcji 
dopaminy i serotoniny, 
co w odczuciu dziecka 
daje mu satysfakcję. Jed-
nocześnie realizowanie 
określonych czynności 
może prowadzić do czę-
stego nagradzania (np. 
opinie rówieśników). In-
nym ważnym aspektem 
rozwoju cyberzaburzeń 
jest osiąganie celu sto-

sunkowo małym nakładem pracy oraz 
wysiłku intelektualnego (mało czy-
tam, a wiem).

Długie przebywanie przed ekranem 
komputera czy telefonu oraz równo-
ległe korzystanie z kilku technologii 
stanowi jednak pułapkę. Uczy bowiem 
mózg funkcjonowania w nowym śro-
dowisku przy większej stymulacji, niż 

dają ją naturalne relacje 
społeczne.

Mówimy o cyberzabu-
rzeniach, a nie uzależ-
nieniach od technologii 
cyfrowych. Za takim 
podejściem przemawia 
możliwość dość szybkie-
go łagodzenia objawów 
oraz powrót do używa-
nia technologii cyfro-

wych, ale na ściśle określonych zasa-
dach. Na ogół przy uzależnieniu nie 
ma powrotu do korzystania z substan-
cji lub czynności (np. w alkoholizmie 
lub hazardzie). 

Trzy etapy cyberzaburzeń
Wyróżniamy trzy poziomy cyberza-
burzeń – na pierwszym możliwa jest 
pomoc na poziomie rodziny, czyli 
podpisanie kontraktu między rodzica-
mi i dzieckiem oraz praca nad relacja-
mi. Drugi poziom obejmuje wsparcie 
pedagogiczne i terapeutyczne, ale nie 
wymaga izolacji dziecka. Trzeci po-
ziom to sytuacja, gdy do powrotu do 
normalnych zachowań potrzeba głę-
bokich zabiegów terapeutycznych, na 
ogół wiąże się z silnym zaburzeniem 
relacji społecznych.

Pamiętajmy, że cyberzaburzenia po-
wstają na skutek długich niekon-
trolowanych kontaktów dziecka 
z cybernarzędziami i cyberświatem. 
Najgroźniejsze dla chłopców jest za-
zwyczaj długotrwałe i kompulsyw-
ne granie w gry komputerowe, a dla 
dziewcząt nadużywanie kontaktów 
przez portale społecznościowe.

Pomoc dla dziecka i rodziców
Kluczowymi czynnikami powodzenia 
diagnozy i terapii są: współpraca ro-
dziców z diagnostą i terapeutą, usta-
lenie czytelnego harmonogramu po-
stępowania, domowe modelowanie 
relacji dziecko – technologie, wdra-
żanie alternatywnych form aktywno-
ści, duża aktywność fizyczna dziecka 
(zajmowanie głowy i ciała), zgodność 
rodziców co do modelu postępowa-
nia, a także obowiązkowe podpisa-
nie i przestrzeganie przez dziecko 
kontraktu cyfrowego (profesjonalnie 
przygotowany kontrakt znajdziesz na: 
ww.cps.edu.pl).

Skuteczna profilaktyka
Rady dotyczące zapobiegania cyber-
zaburzeniom:

•  do 3. r. ż. dzieci nie powinny oglą-
dać telewizji oraz powinny mieć zmi-
nimalizowany kontakt z zabawkami 
cyfrowymi;

•  w wieku 4–6 lat oglądanie telewizji 
nie powinno przekraczać 30–40 min 
dziennie;

•  w wieku 7–11 lat kontakt z tech-
nologiami cyfrowymi (TC) nie powi-
nien być dłuższy niż 1,5 godz. dzien-
nie; a w wieku 12–15 lat niż 2 godz. 
dziennie; w obu przypadkach zaleca 
się jeden dzień w tygodniu bez TC;

•  do 3. r. ż. dzieci nie powinny oglą-
dać telewizji oraz powinny mieć zmi-
nimalizowany kontakt z zabawkami 
cyfrowymi;

•  do 17–18 r. ż. zakończenie pracy 
z cybertechnologiami powinno na-
stąpić do godz. 21.30 (u młodszych 
dzieci do godz. 20).

Więcej informacji: ww.cps.edu.pl, 
www.lomianki.pl.

Jeśli macie Państwo problem 
z cyberzaburzeniami 
u swojego dziecka, to 

zadzwońcie: 602 100 020, 
lub napiszcie: 

mariusz@cps.edu.pl.

Nowe technologie nie są 
problemem, kłopoty powodują 

za wczesny kontakt małych 
dzieci z obrazem cyfrowym 
i nieświadomość rodziców 

dotycząca siły działania tych 
technologii na mózg dziecka.
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TEKST: JADWIGA IDZIASZEK, MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

NOWY ROK
SZKOLNY

Decyzję o powrocie do szkół i przedszkoli podjął 
polski rząd, a minister edukacji narodowej przed-
stawił opracowane wspólnie z głównym inspek-
torem sanitarnym i ministrem zdrowia wytyczne, 

które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają za-
stosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ogólne zalecenia

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia zwią-
zane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem po-
siłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń 
i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrze-
nia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Niestety 
wszystkie (nawet te szczegółowe) wytyczne przedstawio-
no bardzo ogólnie. 

Dlatego najważniejsze wciąż pozostaje bezwzględne prze-
strzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, 
ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby 
trzecie przychodzące do szkoły lub przedszkola, regularne 
czyszczenie pomieszczeń.

Funkcjonowanie szkoły

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. 
W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej 
koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między 
osobami przebywającymi na terenie szkoły. Wszyscy jed-
nak mamy świadomość, że niemożliwe jest bezwzględne 
zachowanie dystansu. Szkolne klasy, korytarze, szatnie po-
zostaną dokładnie tych samych rozmiarów co przed epi-
demią. Dlatego właśnie dyrektorzy łomiankowskich szkół 
i przedszkoli dopracowują wewnętrzne regulaminy i pro-

cedury funkcjonowania placówek w czasie epidemii. Każda 
szkoła i przedszkole zabezpieczyły już na swoim terenie 
izolatorium, gdzie przeniesiony może być uczeń, u którego 
w trakcie zajęć wystąpią objawy sugerujące zakażenie ko-
ronawirusem. 

Zmiana systemu nauczania

Dyrektorzy naszych placówek przygotowali również wa-
rianty pracy, które pozwolą odpowiednio zareagować 
i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakaże-
nia. W takim przypadku po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dy-
rektor szkoły lub przedszkola i organ prowadzący podejmą 
decyzję o przejściu na system kształcenia „mieszany” lub 
„zdalny” tzw. wariant B lub C. Uzależnione to będzie rów-
nież od stopnia zakażenia występującego na danym terenie 
i adekwatne do okoliczności. 

Bez względu na to, jak dobre procedury wdrożą dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, nikt nie zagwarantuje, że nie zdarzy się 
przypadek zachorowania na terenie jednej z placówek.

Pamiętajmy, że w Polsce nadal występuje wiele zachoro-
wań na COVID-19.

Od września uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w przedszkolach i szkołach.                                            
W obecnej sytuacji zarówno dorośli, jak i dzieci muszą bezwzględnie przestrzegać                                      
zasad bezpieczeństwa.
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Dbamy o komfort i bezpieczeństwo uczniów i przedszkolaków. Integracyjne Centrum Dydaktyczno- 
-Sportowe w Łomiankach przeprowadziło podczas wakacji wiele remontów w samorządowych 
szkołach i przedszkolach. Prace sfinansowano ze środków przeznaczonych na zarządzanie obiektami 
oświatowymi.

REMONTY W SZKOŁACH
I PRZEDSZKOLACH

TEKST: JERZY WARCHOŁ

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Leśnej
• przebudowa łazienki 
• malowanie urządzeń na placu zabaw 

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska
• wymiana lamp oświetleniowych w klasach i na 
korytarzach
• renowacja parkietu w dwóch salach lekcyjnych

Przedszkole samorządowe w Łomiankach
• remont lub wymiana urządzeń na placu zabaw 
• renowacja parkietu w pomieszczeniach dla dzieci 

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim  
• budowa nowej  portierni
• wymiana drzwi w 32 klasach
• malowanie pomieszczeń
• wymiana szafek ubraniowych dla uczniów 

Przedszkole samorządowe w Dziekanowie Leśnym 
• remont lub wymiana urządzeń na placu zabaw

ICDS
• renowacja zjeżdżalni, malowanie farbami 
epoksydowymi
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WYSTAWY 
I PRACOWNIE

TEKST: KAROLINA ZWONIARSKA

Zapraszamy do Dąbrowy na 
spotkanie z artystami i ich sztuką   
w drugą niedzielę września. 

To już szósta edycja imprezy 
Otwarte Ogrody Artystów 
Dąbrowy, którą co roku od-
wiedza wielu mieszkańców 

Łomianek. Także tym razem będzie co 
podziwiać, bo lista autorów jest po-
kaźna.

Do każdego ogrodu gospodarze za-
prosili wielu interesujących gości. 
Tegoroczną ciekawostką jest koncert 
i pokaz instrumentów dawnych, który 
odbędzie się w Centrum Kultury przy 
ul. Wiejskiej. W tym czasie można 
również wziąć udział w wydarzeniach 
zorganizowanych w ramach Dni Dą-
browy. Szczególnie polecamy zwie-
dzanie w formie wycieczki rowerowej, 
indywidualnie lub w grupie. Zorgani-
zowana grupa rusza sprzed Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach przy ul. 
Warszawskiej 115 o godz. 13. 

Więcej informacji: www.lomianki.pl.

IMPREZA INTEGRACYJNA 
/ WYDARZENIE KULTURALNE

czyli rodzinny spacer 
do pracowni i ogrodów, 

gdzie prezentowane będą dzieła 
łomiankowskich artystów!

 
godz. 13.00 - 18.00

150, 750 - CENTRUMA

250 - ZACHODNIAA

250 - DŁUGA n.ż.A

250 - GRZYBOWA n.ż.A

R

Długość trasy zwiedzania - 6 km
     Autobusy 150, 250, 750 - ze stacji metra Młociny
     Zwiedzanie na rowerze: wycieczka rowerowa rozpoczyna się 
     pod Urzędem Gminy przy ul. Warszawskiej115 o godz.: 13.00 

A

R

DABROWA RAJSKA 

Wiejska 12A  Centrum Kultury w Łomiankach
wystawa MUZYKALIA - Dawne instrumenty: Cytry, Mandoliny, Heligonki,                                                       
obrazy, nuty, pocztówki, oprowadzanie kuratorskie przez Pawła Hruszwickiego 
o 13.00 , 15.00 i 17.00
koncert godz. 18.00
Krzysztof Rusiecki - wystawa EMBLEMER "Obrazy Pisane "

Zachodnia 41
Marysia i Jarek Łuczkiewiczowie – ogród i szkółka bylin Vika Plant

Zachodnia 13
Stanisław Babik - rzeźba
Partycja Barkowska – malarstwo i rzeźba
Dorota Grześkiewicz – rzeźba 
Malwina Grześkiewicz – fotografia i ceramika
Karina Kuberska - rzeźba
Marika Nowak – rzeźba
Monika Szambelan - Althamer – malarstwo i rzeźba
Karolina Zwoniarska – malarstwo
Marek Zając - malarstwo

Żwirowa 9 
Aga Pietrzykowska – malarstwo, ilustracja
Agnieszka Tarajko Bąk – fotografia

Żywiczna 3 wystawa rzeźby ceramicznej
prof ASP w Warszawie dr hab. Stanisław Brach, 
artyści z kręgu warszawskiej ASP oraz Zrzeszenia Artystów Ceramików 
Keramos: dr Piotr Lorek, Barbara Lorek, Katarzyna Stefaniak, Marek Moderau, 
Barbara Moderau, Mikołaj Ciszewski, Katarzyna Masny, Marianna Dudek, 
studenci ASP w Warszawie: Filip Musiał, Karolina Rybińska, Marek Aniołkowski, 
studenci Akademii Otwartej Pracowni Ceramiki ASP w Warszawie: Wanda Wolf, 
Aneta Zatyka, Małgorzata Konon-Kisiel, Kim Goung Hyon
oraz Beata Bogucka, Bożena Ratyńska

Graniczna 4B
AGMA - malarstwo
Sylwester Chłodziński - malarstwo
Malena (Magdalena Jankowska)- malarstwo
Mikołaj Malesza-  malarstwo
Jacek Maślankiewicz- malarstwo
Lech Maślankiewicz

Zapraszamy także na wydarzenia z okazji Dni Dąbrowy odbywające się w 
ogrodzie restauracji Lemon Tree: teatrzyk dla dzieci o godz. 15.00 oraz 
koncert o godz. 19.00

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
• renowacja parkietu w kilkunastu salach lekcyjnych 
oraz sali gimnastycznej
• wymiana drzwi wejściowych szkoły
• malowanie kilkunastu pomieszczeń i korytarzy 
przez pracowników technicznych  
• artystyczne ozdabianie ścian na korytarzach 
i w salach lekcyjnych przez jedną z pracownic szkoły

Przedszkole samorządowe w Dąbrowie
• renowacja parkietu w pomieszczeniach dla dzieci 
• remont lub wymiana urządzeń na placu zabaw 
• artystyczne ozdabianie ścian na korytarzach 
i w salach lekcyjnych przez jedną z pracownic szkoły
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INWESTYCJE I REMONTY

TEKST: PAWEŁ BOHDZIEWICZ

Prace zrealizowane:

Zakończenie robót budowlanych polegających na od-
tworzeniu konstrukcji drogowej ul. Pogodnej na całej 

jej długości;
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Harmonogram działań Wydziału Inwestycji i Remontów w lipcu i sierpniu.

Powiększenie (dodatkowe 320 mkw.) terenu rekre-
acyjnego przy przedszkolu samorządowym w Dzieka-

nowie Leśnym przy ul. Akinsa 8; 

Zrealizowanie robót budowlanych związanych 
z utwardzeniem poboczy wzdłuż ul. Pogodnej na od-

cinku od ul. Akinsa do ul. Mickiewicza wzdłuż istnieją-
cego ogrodzenia szkoły podstawowej oraz wykonanie 
fragmentów pobocza chłonnego wzdłuż ul. Pogodnej; 

Wykonanie remontu podmurówki betonowej pod 
istniejącym ogrodzeniem mieszczącym się przy przed-
szkolu samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy 
ul. Akinsa 8 (wyeliminowanie przypadków zalewania 

wodami opadowymi sąsiednich nieruchomości);

Zakończenie prac remontowych na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435 
(naprawa elewacji, kominów i obróbek blacharskich); 

Uzyskanie dwóch decyzji starosty powiatu warszawskie-
go zachodniego zezwalających na realizację inwestycji 
drogowych – rozbudowy ul. Wspólnej;

Wykonanie prac remontowych w budynku przedszkola 
samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konop-
nickiej 65;

Wykonanie badań geotechnicznych określających zasięg 
uszkodzeń konstrukcji ul. Spokojnej (odcinek pomiędzy 
ul. Wiślaną i Fabryczną).
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Przebudowa ul. Parkowej na odcinku między ul. Przy-
łuskiego i 11 Listopada (koniec realizacji listopad/gru-
dzień 2020 r.) – wprowadzono wykonawcę na teren 
budowy;

Rozbudowa ul. Długiej na długości 580 m.b. od ul. Wi-
ślanej. W ramach inwestycji wybudowano już kolejne 
skrzynki odwadniające, wykonano roboty brukarskie 
oraz elementy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (ko-
niec realizacji robót budowlanych listopad/grudzień 
2020 r.);

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zamiesz-
czono plan zagospodarowania terenu w zakresie 
przebudowy ul. Rolniczej w miejscowości Dzieka-
nów Nowy i Dziekanów Polski (na odcinku od granicy 
z gminą Czosnów do ul. Mikołajczyka). Do 14 sierpnia 

2020 r. sukcesywnie wpływały opinie mieszkańców, 
które Urząd Miejski przesłał do Zarządu Dróg Powia-
towych w Ożarowie Mazowieckim;

Ocena dokumentów przetargowych złożonych przez 
oferentów w zakresie:
– budowy hali pneumatycznej na terenie ICDS,
– przebudowy i modernizacji placu zabaw wraz z tere-
nem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej w Dą-
browie Leśnej,
– modernizacji placu zabaw przy ul. Waligóry,
– termomodernizacji budynków użyteczności publicz-
nej;

25 sierpnia br. podpisano umowę z wykonawcą na 
przebudowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. War-
szawskiej do ul. Rolniczej. 

Inwestycje w trakcie realizacji:

TEKST: PAWEŁ STASIAK, KDS DS. MOBILNOŚCI  

Komisja Dialogu Społecznego ds. Mobilności pracuje nad strategią 
integracji różnych środków transportu i liczy na współpracę 
zarówno z Urzędem Miejskim, jak i mieszkańcami gminy.

TWÓJ GŁOS SIĘ LICZY

W 2019 r. powstały czte-
ry zespoły wspierające 
Urząd Miejski w Ło-
miankach w obszarach, 

które dla nas, mieszkańców Łomia-
nek, są bardzo istotne. Jedną z ko-
misji, które wówczas powołano, była 
KDS ds. Mobilności. 

Współpraca z urzędem
W Komisji Dialogu Spo-
łecznego ds. Mobilności 
działają mieszkańcy gmi-
ny Łomianki, przedstawi-
ciele organizacji społecz-
nych i spółek miejskich, 
radni i urzędnicy miejscy. 
Naszym głównym celem 
jest stworzenie strategii 
na rzecz zrównoważonego podejścia 
mieszkańców i władz gminy do tema-
tu szeroko rozumianego pojęcia mo-
bilności. Wielowymiarowość zagad-
nienia sprawia, że każdy z nas może 

przedstawić własny pomysł urzędni-
kom miejskim za pośrednictwem KDS. 

Zakres działań
Transport indywidualny i zbiorowy 
oraz mobilność miejska i aglome-
racyjna są nierozerwalnie związane 
z naszym życiem, pracą, sportem 
i wypoczynkiem czy ekologią. Dlatego 
koncentrujemy się na następujących 

problemach i zagadnie-
niach:

• wsparciu samorządu 
w procesie precyzowa-
nia planów dotyczących 
transportu zbiorowego,

• optymalizacji oraz 
modernizacji nośników transportu 
miejskiego,

• poszerzeniu wiedzy mieszkańców 
na temat aktualnych problemów i roz-

wiązań zrównoważonego systemu 
transportu wewnątrz gminy i poza jej 
granicami,

• poprawie dostępu do transportu 
miejskiego,

• integracji różnych środków trans-
portu.

Poprawa jakości życia 
Wierzymy, że posiadana wiedza,  
wsparcie ze strony ekspertów oraz 
współdziałanie całej społeczności 
pomogą nam wesprzeć samorząd 
w sprawnym zarządzaniu miastem 
w sposób zgodny z obecnymi trenda-
mi i kierunkami rozwoju w dziedzinie 
elektromobilności i szeroko pojętej 
ekologii. Pamiętajmy, że planując dziś, 
przeciwdziałamy narastaniu proble-
mów w przyszłości, a to przyczynia 
się do poprawy jakości życia miesz-
kańców naszej gminy.

Pamiętajmy, że planując dziś, 
przeciwdziałamy narastaniu 
problemów w przyszłości.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
RZP.271.15.2020 Przebudowa ul. 
Parkowej na odcinku między ul. 
Przyłuskiego i ul. 11 Listopada (za-
danie 2018/22). Wybrano najko-
rzystniejszą ofertę: DOWBUD-C II 
Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pawlikowskiego 
1 lok. 23, 03-983 Warszawa. Trwa 
proces zawierania umowy.

RZP.271.16.2020 Budowa hali 
pneumatycznej na terenie ICDS 
BIS. Wybrano najkorzystniejszą 
ofertę: Gardenia Sport SP. z o.o., ul. 
Kłobucka 13, 02-699 Warszawa. 
Trwa proces zawierania umowy. 

RZP.271.18.2020 Przebudowa 
ul. Ogrodowej w Kiełpinie (gmina 
Łomianki) na odcinku od ul. War-
szawskiej do ul. Rolniczej w ra-
mach zadania inwestycyjnego nr 
2016/12 „Kompleksowa przebu-
dowa dróg gminnych w kwartałach 
ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. 
Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. War-
szawska)”. Wpłynęło 10 ofert, wy-
brano najkorzystniejszą: ALBLU Sp. 
z o.o., ul. Witkiewicza 14 lok. 103, 
03-305 Warszawa. Trwa proces za-
wierania umowy.

RZP.271.19.2020 Dowożenie 
uczniów niepełnosprawnych do 
szkół wraz z opieką w roku szkol-
nym 2020/2021. Wpłynęły trzy 
oferty, wybrano najkorzystniejszą, 
konsorcjum firm: Luxury Medical 
Care Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słomiń-
skiego 17/47, 00-195 Warszawa 
i Lider Konsorcjum LMC Trans Sp. 
z o.o., ul. Bartycka 17 paw. 2, 00-
716 Warszawa. Trwa proces zawie-
rania umowy.

RZP.271.20.2020 „Budowa Szko-
ły Podstawowej w Sadowej wraz 
z poprawą infrastruktury sporto-
wej” w ramach zadania 2019/06 
na podstawie programu funkcjo-
nalno-użytkowego w formule „Za-
projektuj i wybuduj”. Wpłynęła jed-
na oferta.

RZP.271.21.2020 Przebudowa 
i modernizacja placu zabaw wraz 
z terenem rekreacyjno-sportowym 
przy ul. Akacjowej róg ul. Partyzan-
tów w Dąbrowie Leśnej (zadanie 
2020/30). Wpłynęło sześć ofert, 
trwa ich analiza.

RZP.271.22.2020 Modernizacja 
infrastruktury oświetleniowej na 
terenie gminy Łomianki – etap 
I w ramach zadania inwestycyjne-
go „Modernizacja infrastruktury 
oświetleniowej na terenie gmi-
ny Łomianki” nr 2015/18. Termin 
składania ofert przesunięto na 
19.08.2020 r.

RZP.271.23.2020 „Budowa budyn-
ku komunalnego” w ramach zada-
nia 2019/01 na podstawie pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego 
w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Otwarcie ofert 18.08.2020 r. 

RZP.271.24.2020 „Modernizacja 
placu zabaw przy ul. Waligóry wraz 
z doposażeniem punktu rekreacyj-
no-sportowego przy placu zabaw” 
(zadanie 2020/33). Otwarcie ofert 
20.08.2020 r.

RZP.271.25.2020 Opracowanie 
kompleksowych dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowych na roz-
budowę ul. Błotnej w Łomiankach 
na odcinku od ul. Przy Jeziorze do 
ul. Drewnianej w ramach zadania 
inwestycyjnego „Projekt i budowa 
ulicy Błotnej” nr 2020/20 oraz roz-
budowę ul. Przy Jeziorze w Łomian-
kach na odcinku od ul. Rolniczej do 
ul. Błotnej w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Projekt i budowa ulicy 
Przy Jeziorze” nr 2020/21. Otwar-
cie ofert 21.08.2020 r.

RZP.271.26.2020 „Budowa zie-
lonego skweru przy al. Chopina 
w gminie Łomianki” w ramach za-
dania 2013/15 „Zagospodarowa-
nie działek 78/4 i 78/5 z przezna-
czeniem na ogród jordanowski”. 
Otwarcie ofert 31.08.2020 r.

RZP.271.27.2020 „Budowa peł-
nowymiarowego boiska do piłki 
nożnej w Łomiankach – etap II 
w ramach zadania inwestycyjnego 
2015/22 „Budowa obiektu sporto-
wego do piłki nożnej, w tym m.in. 
zaplecza sanitarnego oraz trybun”.
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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

COLUMBO
Posłuszny, ładnie chodzi na smyczy i ła-
two nawiązuje kontakt z opiekunem. To 
łagodny i ułożony pies, nie szuka kon-
fliktów z innymi zwierzętami, jest wobec 
wszystkich bardzo przyjazny.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: 5 lat, 
płeć: samiec, waga: 30 kg,
Nr: 1134/20, status: do adopcji
Przyjęty: 9.07.2020
Kontakt w sprawie adopcji: Ewa 576 
661 626, Iza 502 310 205

NUTKA
Wrażliwa i delikatna sunia. Lubi kontakt 
z ludźmi i spacery, podczas których po-
trafi pokazać swoją radosną naturę. Jest 
spokojna i troszkę lękliwa. Potrzebuje 
cierpliwego i łagodnego opiekuna.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: 2 lata, 
płeć: samica, waga: 8 kg
Nr: 1005/20, status: do adopcji
Przyjęty: 29.06.2020
Kontakt w sprawie adopcji: Basia 570 
160 987, Emilka 697 099 991

HOLTER
Kot do przytulania i kochania. Ma osiem 
lat i pewnie sporo przygód za sobą. Jakiś 
pech sprawił, że stracił dom. Jest wyka-
strowany, zaszczepiony i zaczipowany.
W typie rasy: europejska, wiek: 8 lat, 
płeć: samiec, waga: 5 kg
Nr: 0697/20, status: do adopcji
Przyjęty: 5.08.2020
Kontakt w sprawie adopcji: Magda 793 
302 485

CHOCHLIK
To niewielki wesoły zawadiaka. Uwielbia 
węszyć i biegać. Na spacerze szkoda mu 
czasu na przytulanie, ale po powrocie do 
schroniskowej klatki pokazuje, jak bar-
dzo brakuje mu człowieka. 
W typie rasy: mieszaniec, wiek: 7 lat, 
płeć: samiec, waga: 12 kg
Nr: 0574/19, status: do adopcji
Przyjęty: 16.03.2019
Kontakt w sprawie adopcji: Wanda 696 
493 550, Dominika 500 153 638, Mag-
da 501 640 560

LEMON
Uratowany ze schroniska w Radysach. 
To wesoły i przyjazny pies, który z entu-
zjazmem reaguje na ludzi. Typowy bez-
troski dzieciak – materiał na cudownego 
przyjaciela na wiele lat.
W typie rasy: mieszaniec, wiek: 1 rok, 
płeć: samiec, waga: 28 kg
Nr: 1115/20, status: do adopcji
Przyjęty: 8.07.2020
Kontakt w sprawie adopcji: Dorota 509 
664 983, Justyna 600 421 121, Kinga 
690 080 833

ANDROMEDA
Łagodna i przyjazna kotka. Prawdopo-
dobnie została porzucona ze względu na 
stan zdrowia. Ma guzy, które wymagają 
usunięcia. Byłoby dobrze, gdyby po za-
biegu wracała do zdrowia we własnym 
domu. 
W typie rasy: egzotyk, wiek: 4 lata, płeć: 
samica, waga: 3 kg
Nr: 0699/20, status: do adopcji
Przyjęty: 5.08.2020
Kontakt w sprawie adopcji: Małgorzata 
880 556 877

Wszystkie zwierzęta znajdują się obecnie w schronisku Na Paluchu: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa.
Więcej informacji znajdą Państwo na: www1.napaluchu.waw.pl oraz www.lomianki.pl.
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Zbiórki zuchowe i harcerskie 
odbywają się w różne dni 
w różnych miejscach, więc 
każdy znajdzie dobry termin. 

Skontaktujcie się z drużynowym:

Gromada Zuchowa „Leśne Ludki”
Zbiórki: szkoła podstawowa, ul. War-
szawska 73 w Łomiankach, środa 
17.30–19.00
Drużynowa: pwd. Iwona Radomska, 
e-mail: Iwona.Radomska@zhp.net.pl

Gromada Zuchowa „Ogniki”
Zbiórki: Instytut PAN, Harcówka, ul. 
Konopnickiej 1, sobota 11.00–13.00
Drużynowa: phm. Agnieszka Jani-
szewska, e-mail: zuchy@nowydwor-
mazowiecki.zhp.pl

Drużyna Harcerska „Rudy”
Zbiórki: Instytut PAN, Harcówka, ul. 
Konopnickiej 1, piątek 18.00–20.00
Drużynowa: phm. Agnieszka Radziuk, 
e-mail: Agnieszka.Radziuk@zhp.net.pl

Drużyna Harcerska „Partyzanci Kam-
pinosu”
Zbiórki: szkoła podstawowa, ul. War-
szawska 73 w Łomiankach, czwartek 
17.30–19.00
Drużynowa: pwd. Marta Żak, e-mail: 
Marta.Zak@zhp.net.pl

Drużyna Starszoharcerska „Parasol”
Zbiórki: Instytut PAN, Harcówka, ul. 
Konopnickiej 1, poniedziałek 18.00–
20.00
Drużynowa: phm. Agnieszka Radziuk, 
e-mail: Agnieszka.Radziuk@zhp.net.pl

Drużyna Starszoharcerska „Alek”
Zbiórki: raz w miesiącu w weekend, 
data ustalana na bieżąco
Drużynowy: Piotr Graff, e-mail: Piotr.
Graff@zhp.net.pl

Więcej informacji na fb: Szczep 462 
DHiGZ w Łomiankach im. Batalionu 
„Zośka”.

TEKST: AGNIESZKA RADZIUK 

Czuj czuwaj! Szczep 462 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych im. Batalionu „Zośka” w Łomiankach 
zaprasza wszystkie dzieci i młodzież w wieku 6–18 lat. Przyłącz się do nas – zostań zuchem lub 
harcerzem.

ROK HARCERSKI CZAS ZACZĄĆ!

SZCZEP 462 
DRUŻYN HARCERSKICH 
i GROMAD ZUCHOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŁOMIANKI 

„Pomocne” serce na nakrętki od butelek PET ustawiliśmy 
przed ICDS. Mieszkańcy  wypełnili je w zaledwie dobę! 

SERCE NA PLASTIKOWE
NAKRĘTKI PRZED ICDS

Przez miesiąc zebraliśmy ponad 20 dużych worków 
nakrętek. Pierwszą partię przekazaliśmy pani Joan-
nie, która potrzebuje stałej rehabilitacji.

Projekt  w założeniu ma wspomagać  ekologię, re-
cykling i świadomą segregację odpadów. Przez tak prostą 
czynność możemy wspomóc środowisko i potrzebujących. 
Plastikowe nakrętki mają wielką moc. Są skupowane przez 
firmy, które poddają je recyklingowi, a pieniądze przekazują 
na określone cele charytatywne.

Zapraszamy wszystkich do zapełnienia serca nakrętkami! 
Jeśli znacie Państwo kogoś z Łomianek, kto potrzebuje 
nakrętkowej pomocy, prosimy o kontakt przez przesłanie 
prywatnej wiadomości na profilu fb Urzędu Miejskiego        
w Łomiankach lub na adres wkz@poczta.lomianki.pl.

TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
FOT.: ARTUR OSIAK
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Tegoroczne uroczystości ogra-
niczono z powodu obostrzeń 
epidemicznych. Jednak, jak 
co roku, kwiaty i wieńce zło-

żyli kombatanci, mieszkańcy gminy 
Łomianki, radni, delegacje harcerzy 
i stowarzyszeń patriotycznych oraz 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

Powstanie warszawskie
Oficjalne uroczystości upamiętniające 
76. rocznicę wybuchu powstania war-
szawskiego odbyły się w Łomiankach 
1 sierpnia o godz. 12 przy pomniku ku 
czci Powstańców Warszawskich przy 
ul. Staszica 2 (teren przed ICDS). 

W trakcie uroczystości przemawiał 
Paweł Bohdziewicz, zastępca bur-
mistrz ds. technicznych: – Dziękuję 
w imieniu pani burmistrz i własnym 
środowisku kombatanckiemu za sta-
rania o to, by jak najwięcej wiedzy 
i tradycji przekazać młodszym poko-
leniom. Dziś o godzinie 17.00, gdy 
zawyją syreny, zatrzymajmy się na mi-
nutę, zapomnijmy o wszystkim, co nas 
dzieli, a przypomnijmy sobie o tym, co 
nas łączy. W milczeniu oddajmy hołd 

tym, którzy oddali życie za wolną Pol-
skę, gdziekolwiek wtedy będziemy. 

Bitwa Warszawska 1920 roku
W tym roku obchodzimy także 100. 
rocznicę zwycięstwa w Bitwie War-
szawskiej 1920 roku. Uroczystości 
15 sierpnia tradycyjnie już połączy-
ły się ze Świętem Wojska Polskiego 
i rozpoczęły od mszy świętej odpra-
wionej w Burakowie i złożenia kwia-
tów pod pomnikiem ofiar wojny przy 
ul. Parkowej. 

W okolicznościowym 
przemówieniu bur-
mistrz Łomianek Mał-
gorzata Żebrowska-
-Piotrak powiedziała 
m.in.: – Bitwa War-
szawska uważana jest 
dziś przez historyków 
za największe polskie 
zwycięstwo militarne 
XX wieku. Zwycięstwo 
odniesione dzięki nie-
zwykłej mobilizacji 
całego narodu pol-
skiego i ogromnemu 

wsparciu ludności cywilnej. Cud nad 
Wisłą, bo tak nazywano tę bitwę, był 
przełomowym momentem wojny pol-
sko-bolszewickiej. (…) I choć do dziś 
podziwiamy odwagę i bohaterstwo 
tych, którzy stanęli w obronie nasze-
go kraju, i jesteśmy im wdzięczni, to 
każdy z nas marzy – mam nadzieję – 
o tym, byśmy nigdy więcej nie musieli 
już udowadniać naszego bohaterstwa 
i ginąć za kraj. Nigdy więcej wojny! – 
chciałoby się wykrzyczeć, patrząc na 
krwawą historię Polski”.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
FOT.: KAROLINA ŻEBROWSKA, AGATA ZAKRZEWSKA

W sierpniu uczciliśmy pamięć powstańców warszawskich i uczestników wojny polsko-bolszewickiej 1920 
roku. Uroczystości patriotyczne odbyły się na terenie gminy Łomianki.

ŁOMIANKI PAMIĘTAJĄ!
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Dla dzieci wakacje to czas odpoczynku, wyjazdów 
i przyjemnej zabawy. Fundacja Jestem Mamą 
zadbała o to, by w tym roku najmłodsi mieszkańcy 
gminy Łomianki wrócili do szkolnych ławek z nowymi 
umiejętnościami i fantastycznymi wspomnieniami.

LATO
W BURAKOWIE

W sierpniu fundacja zorganizowała pięć kreatywnych 
tygodni dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Każdy z tur-
nusów, które odbywały się w świetlicy miejskiej w Bu-
rakowie, wypełniony był atrakcjami.

Cyrkowcy, naukowcy i rycerze
Dzieci brały udział w zajęciach cyrkowych z nauką żon-
glowania, grze terenowej oraz zabawach sportowych. 
Dziewczynki zamieniały się w księżniczki, uczyły się 
plecenia warkoczy i doskonaliły umiejętności robienia 
bransoletek. Chłopcy uczestniczyli w zajęciach robienia 
slime’ów oraz ćwiczyli spostrzegawczość w grze Ryce-
rze i rabusie. Podczas warsztatów Małych Naukowców 
dzieci przeprowadzały eksperymenty dobitnie udo-
wadniające, że nauka może przypominać magię rodem 
z książek o Harrym Potterze! Wystrzeliły pod sufit 
ogromny słup pary, którego nie powstydziłaby się żad-
na szanująca się lokomotywa parowa. Sprawdzili też, 
czy witamina C może działać jak gumka do ścierania.
 
Zabawa, radość i rówieśnicy
Uczestnicy otrzymywali każdego dnia przekąskę, a na 
zakończenie – niespodziankę w postaci gorącej, chru-
piącej pizzy. Szaleństwom i uśmiechom nie było końca.
– Staraliśmy się jak najlepiej zorganizować czas dzie-
ciom, które ostatnie miesiące spędziły samotnie w do-
mach, a ze względu na pandemię podczas wakacji zo-
stały w Łomiankach. Dzieci bardzo chętnie się spotkały 
z rówieśnikami, nawiązały znajomości, w kilku przypad-
kach okazało się, że mieszkają niedaleko siebie, a te 
zajęcia były okazją do poznania najbliższego sąsiedz-
twa. Cieszy nas to, że udało się zaktywizować lokalną 
społeczność i przy okazji zorganizować najmłodszym 
fantastyczne wakacje. Z pewnością spotkamy się za rok 
– podsumowała Anna Wycisk, prezes Fundacji Jestem 
Mamą. 

W zajęciach, które współfinansowała gmina Łomianki 
(10 tys. zł), wzięło udział 75 dzieci. Rodzice docenili 
fakt, że ich pociechy mogły atrakcyjnie spędzić czas nie-
daleko domu. Miejsca na warsztatach organizowanych 
przez Fundację Jestem Mamą rozeszły się jak ciepłe bu-
łeczki. 

TEKST: KAROLINA JAKOBSCHE, FUNDACJA JESTEM MAMĄ
FOT.: ANNA WYCISK, FUNDACJA JESTEM MAMĄ
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12.09 godz. 10
Akademia Seniora: spacer z przewodnikiem

„Ścieżką do Starego Dębu”,
zapisy: tel. 517 481 217

12.09 godz. 12–18
Piknik integracyjny w Kiełpinie, 

plac zabaw przy ul. Rolniczej

13.09 godz. 13–18 
Otwarte Ogrody Artystów Dąbrowy

Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12A

6, 13, 20, 27.09 godz. 16.30
„Zumba z Zagłobą”

11.09 godz. 19 
„Katapulty”, koncert i premiera płyty Agaty Gałach

13.09 godz. 15
Zajęcia dla dzieci z cyklu „Przez siedem kontynentów”, 

wydarzenie biletowane

20.09 godz. 10–18
Jarmark produktów tradycyjnych

25.09 godz. 19
„Mity nordyckie i opowieści o wikingach”, 

wieczór z muzyką i historią nordycką

26.09 godz. 15
„Księżniczka Rosa i Klimek”, teatrzyk dla dzieci,

wydarzenie biletowane

26.09 godz. 19
Scena Zaułek, recital Agaty Ślazyk z Piwnicy 

pod Baranami, wydarzenie biletowane

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

wydarzenie biletowane

ICDS, ul. Staszica 2
Sidorenko boxing, bezpłatne treningi, wtorki i czwartki 

godz. 15, niedziele godz. 11

Świetlica miejska w Burakowie, ul. Parkowa 2

Kurs fotograficzny dla młodzieży, 
zajęcia odbywają się od września do grudnia, 

informacje: tel. 606 225 863, eliza@fundacja.pl

Kurs samoobrony dla kobiet,
wtorki i czwartki godz. 17.30

ksnastulaclub@nastula.pl

Zajęcia umuzykalniające dla maluszków, 
wtorki godz. 9.45 i 10.30

tel. 506 811 350

Zadbaj o siebie, ćwicz razem z nami na Parkowej
Aktywny Senior - poniedziałki i środy godz. 9.30
Gimnastyka dla dorosłych - poniedziałki i środy 

godz. 19.00

WRZESIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

ŚWIETLICA MIEJSKA W BURAKOWIE
UL.PARKOWA 2

Ę Ą

Ę
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CZYTELNICZY RAJ

„Budynek Q”
David Baldacci
W bazie wojskowej Fort Monroe w Wirginii zjawiają się równocześnie John 
Puller i Paul Rogers. Żaden z nich nie ma pojęcia o istnieniu tego drugiego. Nie 
wiedzą też, że dawno temu ich drogi już raz się w tym miejscu przecięły. Obaj 
przyjechali zamknąć sprawy, które zaważyły na ostatnich 30 latach ich życia… 
Trzydzieści lat. Dwóch mężczyzn. Jeden szuka sprawiedliwości, drugi zemsty. 
Puller postanawia wyjaśnić okoliczności tajemniczego zaginięcia matki, Rogers 
zamierza dopaść winnych swojego fizycznego i psychicznego cierpienia. Obaj 
chcą się upomnieć o prawdę. Ale ta prawda ma cenę.

„Malarz dusz”
Ildefonso Falcones
Ildefonso Falcones, autor niezapomnianej „Katedry w Barcelonie”, wskrzesza 
ekscytujące czasy wielkich przemian społecznych i buntu wobec odwiecznych 
tradycji i zakurzonych konwenansów. Barcelona, rok 1901. Przez miasto prze-
tacza się fala niepokojów społecznych. Ubogie dzielnice i bogactwo eleganc-
kich ulic, wzdłuż których powstały niezwykłe budynki, symbol nadejścia epo-
ki modernizmu. Dalmau Sala, syn skazanych na śmierć anarchistów, żyje na 
granicy dwóch światów. Z jednej strony członkowie jego rodziny oraz Emma, 
kobieta, którą kocha, są zagorzałymi zwolennikami walki o prawa robotników. 
Z drugiej, zatrudnienie w pracowni ceramiki don Manuela Bello, jego mentora 
i obrońcy wiary katolickiej, pozwala mu się obracać w towarzystwie, w którym 
kwitnie sztuka i panuje dobrobyt. Artyście nie będzie łatwo odnaleźć ścieżkę, 
którą powinien podążyć.

„Na zawsze przyjaciele”
Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak
U podnóża starego dębu mieszka rodzina królików, a wysoko w koronie drze-
wa dziuplę mają sowy. Choć żyją blisko siebie, trudno im się spotkać. Kiedy 
w słoneczny dzień króliczek biega po łące, sówka śpi w najlepsze, a kiedy ona 
rozprostowuje skrzydła do lotu w blasku księżyca, on właśnie smacznie za-
sypia. I tak mijają dni i noce, a oni nic o sobie nie wiedzą. Aż do chwili, gdy 
zapragną się poznać.

„Szukając diagnozy. Tajemnicze i zaskakujące przypadki medyczne”
Lisa Sanders
Profesor wydziału medycznego Uniwersytetu Yale, autorka bestsellera „Za-
gadki medyczne i sztuka diagnozy”, inspiratorka, a później konsultantka serialu 
„Dr House”… Lisa Sanders doświadczyła już chyba wszystkiego, co nieoczy-
wiste w jej profesji. Wciąż bywa jednak zdezorientowana, analizując osobli-
we przypadki schorzeń i dolegliwości, które opisuje w niezwykle poczytnej 
rubryce „Diagnosis”. Książka zawiera wybór publikowanych tam felietonów, 
w których autorka rozszyfrowuje zaskakujące symptomy chorobowe.

KSIĄŻKI POLECA MICHAŁ KOWALCZYK

NARODOWE
CZYTANIE

TEKST: MICHAŁ KOWALCZYK

Już po raz dziewiąty we wrześniu odbędzie 
się ogólnopolska akcja społeczna „Narodowe 
Czytanie”. W tym roku czytać będziemy 
„Balladynę” Juliusza Słowackiego.

W ubiegłych latach w miejscach publicznych, m.in. 
bibliotekach i parkach miejskich, odbyło się głośne 
czytanie: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, 
utworów Aleksandra Fredry, „Trylogii” i „Quo 

vadis” Henryka Sienkiewicza, „Lalki” Bolesława Prusa i „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego. 

Zapraszamy do biblioteki w Łomiankach (ul. Wiejska 12A)                    
5 września w godz. 11–13.



                                                                               
   |    STREFA KULTURY ODKRYWAMY ŁOMIANKI    |

29BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 9    |    WRZESIEŃ 2020

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

Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, nr tel.) 
w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją danych zwycięzcy. 
Autor ma prawo do wglądu do swoich danych, włącznie z ich zmianą 
i wniesieniem sprzeciwu. Administrator danych: Urząd Miejski 
w Łomiankach (e-mail: umig@lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 8 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź:   
Dom przy ul. 11 Listopada w Burakowie. Wygrała pani Hanna Muzy-
kiewicz. Po odbiór nagrody zapraszamy po uprzednim umówieniu się 
telefonicznym.

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

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 (ICDS), 
e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Dariusz Dąbrowski.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach,
ul. Staszica 2.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy 
sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Nie publikujemy reklam.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 

ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. 60 sztuk.
2. Zaczyna się we wrześniu.
3. Hormon snu.
4. Podłoga na statku, między burtami.
5. …czasu – pojemnik lub miejsce, w którym umieszcza się 
  różne przedmioty bądź informacje przeznaczone dla 
  przyszłych pokoleń.
6. Kolorowa na niebie po deszczu.
7. Długi bieg.
8. Rekin.

Pionowo
1. Idea, koncept.
2. Mieczyk (kwiat).
3. Widok.
4. Antyczna budowla widowiskowa na planie koła 
  lub elipsy. 
5. Materiał dla krawca.
6. Piaszczysta wzdłuż morza.
7. Największa pustynia w Europie.
8. Karny w czasie meczu.
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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. 

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

WR
ZE

SIE
Ń

REJON 1    poniedziałek 7.09, 21.09 7.09, 21.09 7.09 7.09 7.09

REJON 2    wtorek 8.09, 22.09 8.09, 22.09 8.09 8.09 8.09

REJON 3    środa 9.09, 23.09 9.09, 23.09 9.09 9.09 9.09

REJON 4    środa 9.09, 23.09 9.09, 23.09 9.09 9.09 9.09

REJON 5    czwartek 10.09, 24.09 10.09, 24.09 10.09 10.09 10.09

REJON 6    piątek 11.09, 25.09 11.09, 25.09 11.09 11.09 11.09

REJON 7    poniedziałek 14.09, 28.09 14.09, 28.09 14.09 14.09 14.09

REJON 8    wtorek 1.09, 15.09, 29.09 1.09, 15.09, 29.09 15.09 15.09 15.09

REJON 9    środa 2.09, 16.09, 30.09 2.09, 16.09, 30.09 16.09 16.09 16.09

REJON 10    środa 2.09, 16.09, 30.09 2.09, 16.09, 30.09 16.09 16.09 16.09

REJON 11    czwartek 3.09, 17.09 3.09, 17.09 17.09 17.09 17.09

REJON 12    piątek 4.09, 18.09 4.09, 18.09 18.09 18.09 18.09

REJON 13    poniedziałek, wtorek, piątek 7.09, 14.09, 21.09, 28.09 7.09, 14.09, 21.09, 
28.09

7.09, 14.09, 21.09, 
28.09

4.09, 11.09, 18.09, 
25.09

1.09, 8.09, 15.09, 22.09, 
29.09

GABARYTY 23.09 * Gabaryty odbierane są tylko z zabudowy wielorodzinnej

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

PA
ŹD

ZIE
RN

IK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.10, 12.10, 19.10, 
26.10

2.10, 9.10, 16.10, 
23.10, 30.10

6.10, 13.10, 20.10, 
27.10
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REJON 1A  11.09, 25.09 9.10, 23.10

REJON 1B  8.09, 23.09 8.10, 22.10

REJON 2A  11.09, 25.09 9.10, 23.10

REJON 2B  3.09, 17.09 2.10, 16.10

REJON 3    1.09, 15.09 1.10, 15.10

REJON 4    8.09, 23.09 8.10, 22.10

REJON 5    9.09, 24.09 13.10, 27.10

REJON 6A 1.09, 15.09 1.10, 15.10

REJON 6B 2.09, 16.09 7.10, 21.10

REJON 7A 9.09, 24.09 13.10, 27.10

URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

w godz. 15:00–18:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWIK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

tel. (22) 751 32 22 
OSP Dziekanów Polski ul. Rolnicza 427,

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin Ohirko, 
tel. (22) 751 10 07 kom. 600 997 641

Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz Oracki, 
tel. (22) 751 10 07 kom. 600 997 664

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

 tel./faks: (22) 751 35 03, tel. alarmowy: 986

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI, ul. Warszawska 31, 

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

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Rejestracja czynna w godzinach 7:30–18:00

Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.
ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91

Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. (22) 250 14 45

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel.: 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

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

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE do powiada-

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

997 Policja
999 Pogotowie ratunkowe

986 Straż miejska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2020

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl
ZWIK

ODPADY ZIELONE

REJON 7B 14.09, 28.09 12.10, 26.10

REJON 8A 7.09, 21.09 5.10, 19.10

REJON 8B 4.09, 22.09 6.10, 20.10

REJON 9    2.09, 16.09 7.10, 21.10

REJON 10A 4.09, 22.09 6.10, 20.10

REJON 10B 10.09, 29.09 14.10, 28.10

REJON 11 10.09, 29.09 14.10, 28.10

REJON 12 3.09, 17.09 2.10, 16.10

REJON 13 7.09, 14.09,
21.09, 28.09

5.10, 12.10, 
19.10, 26.10

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

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




