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TEKST: ELIZA CHODOROWSKA,
FUNDACJA KIM

SPOTKANIE Z MISTRZEM

Tworzy rzeźby w drewnie, be-
tonie, brązie, rysunki piór-
kiem, ołówkiem, patykiem, 
kredkami, maluje akwarelą. 

W jego dorobku znajdziemy zarówno 
pejzaże, studia postaci, jak i rysun-
ki inspirowane sztuką Pabla Picassa 
oraz wspaniałe rzeźby przywodzą-
ce na myśl malarstwo Modiglianie-
go. Ogromna część dzieł powstałych 
w ostatnich dwudziestu latach nawią-
zuje do tragicznych syberyjskich do-
świadczeń rodziny Stanisława Kulona. 

Historie rodzinne
Planowaliśmy krótką rozmowę, jednak 
spotkanie w łomiankowskiej pracowni 
profesora przerodziło się w pięcio-
godzinną opowieść o życiu i twór-
czości gospodarza. Stanisław Kulon 
urodził się we wsi Sobiesko, niedale-
ko Podhajec. Jego ojciec Jan był le-
gionistą i uczestnikiem walk o Lwów 
i Bitwy Warszawskiej. Lubił pracować 
w drewnie. Dzieciństwo Stanisława 
było bardzo szczęśliwe, jednak sielan-
ka skończyła się wraz z wybuchem II 
wojny światowej. W 1940 r. Francisz-
ka i Jan Kulonowie z szóstką dzieci zo-
stali wywiezieni bydlęcymi wagonami 
do Permu, na zsyłkę w lasy uralskie. 
Tam Staś stracił większość rodziny. 

Lata studiów
Zdolności plastyczne nastoletniego 
Stasia i jego zamiłowanie do pracy 
w drewnie zwróciły uwagę jeszcze na 
Uralu. Po powrocie do Polski został 
przyjęty do Państwowej Szkoły Prze-
mysłu Drzewnego w Zakopanem. Tu 
spotkał pierwszego ze swych mistrzów 
– Antoniego Kenara, wybitnego arty-
stę i legendarnego pedagoga. W 1952 
r.Kulon rozpoczął studia w Warszawie 
i tu spędził blisko pięćdziesiąt lat – do 
emerytury w 2000 r. Początkowo był 
zwykłym studentem, potem asysten-

tem Ludwiki Nitschowej, a następnie 
samodzielnym pracownikiem, profe-
sorem Wydziału Rzeźby i prodzieka-
nem. Z warszawskiego okresu wspo-
mina także swojego drugiego mistrza, 
rektora ASP Mariana Wnuka, który 
często powtarzał młodym adeptom 
sztuki, że w procesie rzeźbienia naj-
ważniejsze jest, aby przerwać pracę, 
gdy rzeźba jest w najlepszym stadium. 

Warszawskie rzeźby
Od lat 60. XX w. do początku XXI w. 
profesor zaprojektował wiele monu-
mentalnych rzeźb. W Warszawie mo-
żemy podziwiać sławny trzyczęściowy 
pomnik Chwała Saperom z odnowio-
ną w ubiegłym roku figurą żołnierzy 
wbijających pal pod budowę mostu, 
stojący w nurcie Wisły przy Cyplu 
Czerniakowskim. W Ogrodzie Saskim 
znajdziemy natomiast wykonaną ze 
sjenitu figurę Marii Konopnickiej. Za-
skakująca w dorobku Stanisława Ku-
lona jest rzeźba złotej kaczki na Tam-
ce – złotej kaczuszki, jak mówi o niej 
z wielką czułością.

Dom i stare jabłonie
Antoni Kenar radził studentom, aby 
zawsze mieli przy sobie szkicownik. 

I właśnie zamiłowanie do przyrody 
i wycieczki ze szkicownikiem zapro-
wadziły profesora Kulona do Łomia-
nek. Kiedy w 1977 r. postanowił zna-
leźć spokojne miejsce blisko natury, 
gdzie zbuduje pracownię w kształcie 
stodoły i małą chatkę na stare lata, 
jego wybór padł właśnie na naszą 
miejscowość. W pracowni, stojącej 
w otoczeniu starych jabłonek, mimo 
dostojnego wieku profesor nadal 
spędza codziennie długie godziny. 
A w każdą niedzielę jeździ rowerem do 
pobliskiej Puszczy Kampinoskiej, która 
wiele razy stanowiła inspirację w jego 
twórczości.
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„Każde narzędzie ma swoją ekspresję i trzeba ją wyczuć” – tłumaczy Stanisław Kulon, pokazując rzeźby, 
rysunki i obrazy z różnych okresów twórczości. Artysta 26 sierpnia obchodzi dziewięćdziesiąte urodziny. 
Wszystkiego najlepszego, Panie Profesorze!
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Szanowni Czytelnicy!
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INFORMACJE: AGNIESZKA SZCZUREK

W tym roku mija sto lat od zwycięskiej Bitwy 
Warszawskiej, która umocniła państwo 
polskie po odzyskaniu niepodległości. Tra-
dycyjnie także 1 sierpnia punktualnie o 17 

(godzina „W”) włączą się syreny alarmowe i uczcimy pa-
mięć powstańców warszawskich.

Powstanie warszawskie
1 sierpnia 1944 r. oddziały Armii Krajowej zaatakowały 
okupujących stolicę Niemców. W tym roku upamiętnia-
my 76. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Ofi-
cjalne uroczystości w Łomiankach odbędą się 1 sierpnia 
o godz. 12 przy pomniku ku czci Powstańców Warszaw-
skich przy ul. Staszica 2 (teren przed ICDS).

Bitwa Warszawska 1920 roku
Bitwa nazywana jest zwyczajowo „Cudem nad Wisłą” 
i odnosi się do starć w ramach wojny polsko-bolszewickiej 
stoczonych w dniach 13–25 sierpnia. W tym roku obcho-
dzimy 100. rocznicę zwycięstwa, a uroczystości 15 sierp-
nia tradycyjnie połączą się ze Świętem Wojska Polskiego. 
Świętować będziemy także w gminie Łomianki.

• 12 sierpnia o godz. 19 na scenie plenerowej Centrum 
Kultury w Łomiankach zagra Reprezentacyjny Zespół Ar-
tystyczny Wojska Polskiego.

• 14 sierpnia o godz. 21 Centrum Kultury zaprasza na 
film „Cud nad Wisłą” (1921) z muzyką na żywo zespołu 
Czerwie. 

• 15 sierpnia o godz. 10 w Burakowie zostanie odprawio-
na msza św., a po niej zaplanowano złożenie kwiatów pod 
pomnikiem ofiar wojny przy ul. Parkowej. Po południu ze-
spół Sonanto zagra koncert „Póki Polska żyje w nas”. Wy-
stęp odbędzie się na boisku przy ul. Kościuszki 10 w Bu-
rakowie o godz. 18. 

Więcej informacji: www.lomianki.pl, www.kultura.lo-
mianki.pl.

SIERPNIOWE ROCZNICE

Oddajemy w Państwa ręce sierpniowy numer 
Biuletynu Informacyjnego „Miasto i Gmina 
Łomianki”.

W artykule „Wotum zaufania” (s. 4–6) znajdą 
Państwo relację z ostatniej XXVI sesji Rady Miejskiej, 
a także graficzną analizę wykonania budżetu naszej 
gminy za rok 2019.

Podsumowaliśmy także drugą turę wyborów 
prezydenckich w Polsce i w gminie Łomianki (s. 7).

Opisaliśmy dla Państwa Gminny Program 
Gromadzenia Wody (s. 8), który przyjęła Rada 
Miejska i z którego dofinansujemy mieszkańcom 
zbiorniki na deszczówkę i wody roztopowe oraz 
budowę przydomowego ogrodu deszczowego.

W ósmym numerze gminnego biuletynu znajdą 
też Państwo informacje o planowanej przez 
Radę Seniorów inicjatywie „Koperta życia”                                        
(s. 9), ekoporadnik (s. 10–11) i tekst informacyjny 
o obowiązku prowadzenia prac konserwacyjnych 
rowów melioracyjnych spoczywającym na 
właścicielach nieruchomości (s. 12).

W samym środku biuletynu przygotowaliśmy dla 
Państwa harmonogram odbioru odpadów do końca 
2020 roku (s. 14–15) i informacje o nowej frakcji 
odpadów – bioodpadach kuchennych (s. 13) – 
obowiązującej w gminie Łomianki od 1 sierpnia br. 
Warto zachować te strony, zwłaszcza że z tabelą 
(s. 13) łatwiej i prawidłowo posegregują Państwo 
odpady według nowych zasad.

Zapraszam do czytania i wzięcia udziału 
w uroczystościach patriotycznych (patrz s. 3), a także 
wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, które 
zaplanowaliśmy dla Państwa w okresie wakacyjnym    
(s. 22, s. 24).
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TEKST: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK
FOT.: ARTUR OSIAK

Rada Miejska w Łomiankach udzieliła burmistrz Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak absolutorium   
i wotum zaufania. 

WOTUM ZAUFANIA

W trakcie XXVI sesji Rady Miejskiej 
wybrano wiceprzewodniczącego 
rady. Odbyła się także debata      
o stanie gminy Łomianki w 2019 

roku.

Nowy wiceprzewodniczący
Funkcję wiceprzewodniczącej pełniła wcześniej 
Maria Pszczółkowska, która 30 czerwca br. zo-
stała przewodniczącą Rady Miejskiej w Łomian-
kach (po odwołaniu z tej funkcji radnego Adama 
Salwowskiego). Podczas sesji radni zgłosili jed-
nego kandydata – Krzysztofa Wawra, którego 
następnie wybrali na stanowisko wiceprzewod-
niczącego w tajnym głosowaniu. 
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Krzysztof Wawer ukończył studia 
w Wyższej Szkole Ekologii i Zarzą-
dzania w Warszawie. Jest leśniczym 
w Kampinoskim Parku Narodo-
wym. Jak sam mówi, zależy mu na 
rozwijaniu zainteresowania mło-
dzieży szkolnej światem przyrody. 
Od wielu lat zajmuje się problema-
mi mieszkańców Łomianek, a funk-
cję radnego pełni od 2002 roku. 

Wykonanie budżetu
Podczas sesji odbyła się także de-
bata nad raportem o stanie gminy. 
Dokument przygotowują urzędni-
cy i co roku publikują go w Biule-
tynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach. Wszyscy 
mieszkańcy gminy mogą się z nim 
zapoznać i podczas sesji Rady Miej-
skiej zabrać głos w kwestiach, które 
raport omawia i analizuje. Pytania 
zadają także miejscy radni. W trak-
cie ostatniej debaty na pytania od-
powiadali burmistrzowie, skarb-
nik gminy, naczelnicy i kierownicy 
Urzędu Miejskiego oraz szefowie 
jednostek podległych. 

Skarbnik gminy Hanna Dąbrowska 
szczegółowo omówiła wykonanie 
budżetu (wykresy 1–5). Następnie 
burmistrz Małgorzata Żebrowska-
-Piotrak podsumowała kwestie bu-
dżetowe i zaprezentowała wyniki 
Rankingu Finansowego Samorządu 
Terytorialnego za 2019 rok, w któ-
rym gmina Łomianki zajęła trzecie 
miejsce w Polsce w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich. Ranking ocenia 
gospodarność gmin na podstawie 
oficjalnych sprawozdań finanso-
wych, które każda jednostka samo-
rządu składa do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.

Absolutorium za 2019 rok
Po wystąpieniach urzędników Rada 
Miejska przegłosowała wotum za-
ufania i udzieliła absolutorium za 
2019 rok burmistrz Małgorzacie 
Żebrowskiej-Piotrak. W krótkim 
przemówieniu pani burmistrz po-
dziękowała Radzie Miejskiej, skarb-
nikowi gminy Hannie Dąbrowskiej, 
współpracownikom i mieszkańcom 
gminy Łomianki. Zaprosiła także 
miejskich radnych do pamiątkowe-
go zdjęcia.
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Przemówienie burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak

„Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Szanowni Miesz-
kańcy i Goście, Szanowni Współpracownicy!

Bardzo dziękuję za wotum zaufania i absolutorium. Dla 
każdego burmistrza to ważny dzień. Dziś dyskutowaliście 
nad raportem o stanie gminy, ocenialiście Państwo wyko-
nanie budżetu.

Absolutorium udzielone burmistrzowi to pośrednio także 
ocena pracy radnych, bo to radni decydują – burmistrz je-
dynie wykonuje podjęte uchwały – tym bardziej dziękuję 
Radzie Miejskiej. Dziękuję za każdą merytoryczną uwagę, 
za każdy spór, który przyniósł wymierne korzyści miesz-
kańcom gminy, za pomoc i wsparcie w trudnych momen-
tach, za każde dobre słowo.

Każdy z nas tu obecnych: radni, urzędnicy, szefowie gmin-
nych jednostek, pracuje na rzecz mieszkańców gminy. Ży-
czyłabym sobie, żebyśmy nigdy o tym nie zapominali.

Jestem przekonana, że gdy podejmując decyzje, realizując 
zadania, będziemy pamiętać o tym, że to nie my jesteśmy 
tu najważniejsi, gdy na bok odłożymy sympatie i antypatie, 
także polityczne czy lokalne spory, to w Łomiankach będzie 
się działo dobrze.

Radzie Miejskiej, która od dwóch tygodni ma nową prze-
wodniczącą, a od dziś nowego wiceprzewodniczącego, ży-
czę tylko dobrych wyborów na resztę tej kadencji.

Obejmując urząd burmistrza, uroczyście ślubowałam, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd spra-
wować będę dla dobra publicznego i pomyślności miesz-
kańców gminy. I to ślubowanie mam w pamięci każdego 
dnia, przekraczając próg urzędu”.
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Frekwencja w skali krajowej 
wzrosła względem pierwszej 
tury, także w gminie Łomianki. 
Przedstawiamy krótkie podsu-

mowanie i statystyki.

Jak głosowano w skali ogólnopol-
skiej?
W wyborach 12 lipca br. Andrzej 
Duda zdobył 51,03 proc. (10 mln 440 
tys. 648 głosów), a Rafał Trzaskowski 
osiągnął wynik 48,97 proc. (10 mln 
18 tys. 263 głosy). Kandydaci zdobyli 
ponad 10 mln głosów każdy i według 
statystyk jest to najmniejsza różnica 
w wyborach prezydenckich od 1989 r.

Państwowa Komisja Wyborcza po-
dała, że frekwencja wyniosła 68,18 
proc.

Jak głosowali mieszkańcy gminy Ło-
mianki?
Gdyby o wyniku wyborów decydowa-
li mieszkańcy gminy Łomianki, prezy-
dentem zostałby Rafał Trzaskowski, 

który uzyskał 61,82 proc. poparcia. 
Natomiast Andrzej Duda zdobył 38,18 
proc. głosów. Statystycznie wygląda 
to następująco:

• Rafał Trzaskowski – 9850 głosów
• Andrzej Duda – 6083 głosy.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej po-
wtórzył tym samym wynik z pierwszej 
tury wyborów w naszej gminie. Tak-
że frekwencja okazała się znakomita 
i była wyższa niż dwa tygodnie wcze-
śniej. W gminie Łomianki w wyborach 
wzięło udział 79,34 proc. uprawnio-
nych do głosowania! 

Ten świetny wynik skomentowała 
burmistrz Łomianek Małgorzata Że-
browska-Piotrak: „Wybory to święto 
demokracji, to przywilej. Mieszkańcy 
Łomianek skorzystali z tego przywi-
leju i tłumnie poszli do urn. Frekwen-
cja w naszej gminie była imponująca. 
Jestem dumna, że mogę być burmi-
strzem ludzi, z których aż 79,34 proc. 

uprawnionych oddało swój głos. 
Dziękuję każdemu mieszkańcowi 
gminy, bez względu na to, którego 
poparł kandydata, za to, że skorzystał 
z prawa i przywileju dokonania wy-
boru. Dziękuję członkom komisji wy-
borczych i urzędnikom za to, że bar-
dzo sprawnie obsłużyli mieszkańców 
w drugiej turze wyborów. Jesteście, 
Państwo, fantastyczni”.

Więcej statystyk: https://wybory.gov.pl.

OPRACOWANIE: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła zwycięstwo Andrzeja Dudy w drugiej turze wyborów 
prezydenckich. Gdyby prezydenta wybierali mieszkańcy gminy Łomianki, zostałby nim Rafał Trzaskowski.

WYBORY PREZYDENCKIE 2020
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Urząd Miejski w Łomiankach rozpoczyna pilotażowy projekt z zakresu małej retencji. Wnioskodawca 
może uzyskać do 1000 zł dofinansowania.

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Łomiankach uchwa-
lona została Uchwała nr 
XXVI/224/2020 Rady Miej-

skiej w Łomiankach z dnia 14 lipca 
2020 r. w sprawie zasad udzielania 
dotacji celowej z budżetu gminy Ło-
mianki w ramach Gminnego Progra-
mu Gromadzenia Wody. 

Składanie wniosków

Uchwała wejdzie w życie w ciągu 14 
dni od opublikowania jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazo-
wieckiego. Oznacza to, że prawdopo-
dobnie w pierwszym tygodniu sierpnia 
będą mogli Państwo składać wnioski 
o wsparcie finansowe swoich przed-
sięwzięć z zakresu małej retencji. 

Nabór wniosków o udział w progra-
mie potrwa przez cały sierpień. Jeśli 

ktoś nie zdąży skorzystać z dofinanso-
wania w tym roku, będzie mógł złożyć 
wniosek już od stycznia 2021 r.

Dotacje celowe udzielane są na: 

zakup i montaż przydomowego, 
naziemnego zbiornika na desz-
czówkę i wody roztopowe,
budowę przydomowego ogrodu 
deszczowego.

Program skierowany jest do:

osób fizycznych, również tych, któ-
re prowadzą działalność gospodar-
czą,
osób prawnych,
wspólnot mieszkaniowych,
jednostek sektora finansów pu-
blicznych będących gminnymi oso-
bami prawnymi.

Wnioskodawca może uzyskać 80 
proc. kosztów zakupu, montażu lub 
budowy nowej infrastruktury z zakre-
su małej retencji określonej w progra-
mie, jednak dotacja nie może przekro-
czyć 1000 zł.

Gminny Program
Gromadzenia Wody 

Dokumentację i formularze 
znajdziesz tu:

www.lomianki.pl, zakładka Aktu-
alności,
BIP Łomianki: www.bip.lomian-
ki.pl, zakładka Prawo lokalne – 
uchwały Rady Miejskiej,
Wydział Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 71, pok. 5, 
nr tel. 22 76 86 225.

INSTRUKCJA GMINNEGO PRO-
GRAMU GROMADZENIA WODY

Krok 1. Sporządzenie dokumentacji
1. Wniosek o udzielenie dotacji celo-
wej.
2. Opis przedsięwzięcia określający jej 
zakres rzeczowo-finansowy oraz stan 
istniejący (dokumentacja fotograficz-
na, opis techniczny inwestycji, wnio-
skowana kwota dotacji).
3. Oświadczenie o posiadanym pra-

UWAGA!
Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie 

może nastąpić przed zawarciem umowy 
z gminą o udzielenie dotacji celowej.
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Akcja skierowana jest 
przede wszystkim do 
osób starszych i przewle-
kle chorych. Polega na 

umieszczeniu w specjalnie przygo-
towanej kopercie karty z danymi 
osobowymi, numerem telefonu do 
najbliższych, informacjami o przebytych chorobach, zażywanych lekach 
i ich dawkach, a także o uczuleniach i alergiach na leki. 

Koperta w lodówce
Kartę najczęściej wkłada się do lodówki, na której umieszcza się naklej-
kę „Koperta życia”. Umieszczenie koperty w widocznym i dostępnym 
miejscu umożliwia służbom medycznym, a także policji, straży pożarnej 
i straży miejskiej szybki dostęp do podstawowych informacji w razie 
wypadku lub zasłabnięciu seniora. Dlaczego w lodówce? Bo to urzą-
dzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmia-
ry można je szybko zlokalizować. Kopertę można także przechowywać 
w innym, łatwo dostępnym miejscu, np. w kuchennej szafce, jeśli ozna-
czymy ją specjalną naklejką.

Informacja dla lekarza
Rozpowszechnianie informacji o „Kopercie życia” wśród seniorów, osób 
samotnych, chorych czy też niepełnosprawnych zyskało poparcie le-

karzy i ratowników medycznych. Wszyst-
kie te służby wiedzą o akcji, dlatego po 
wejściu do mieszkania szukają symbolu 
„Koperta życia” w widocznych miejscach. 
Pracownicy pogotowia potwierdzają, że 
niejednokrotnie informacje z karty po-
mogły w podjęciu odpowiednich działań 
ratujących ludzkie życie, szczególnie w sy-
tuacjach, gdy osoba, do której wezwano 
pomoc, nie jest w stanie przekazać infor-
macji o stanie swojego zdrowia. Wykorzy-
stanie informacji z karty pozwala na szyb-

sze postawienie diagnozy i zastosowanie trafnego leczenia w sytuacji, 
gdy liczy się każda minuta.

Seniorzy – seniorom 
W gminie Łomianki z inicjatywą propagującą akcję „Koperta życia” wy-
stąpiła Rada Seniorów, która chciałaby poznać opinię łomiankowskich 
seniorów o planowanej akcji. Zapraszamy do podzielenia się z nami 
informacją, czy według Państwa inicjatywa jest potrzebna. Swoje ko-
mentarze mogą Państwo przesyłać na adres: radaseniorow@lomianki.
pl. Wierzymy, że pomysł spotka się z Państwa aprobatą i w najbliższym 
czasie będziemy mogli go wdrożyć.

TEKST: ANNA BERNATOWICZ-SOBIECH,
 PRZEWODNICZĄCA RADY SENIORÓW W ŁOMIANKACH

KOPERTA ŻYCIA
Niewielka kartka, a może ocalić życie. „Koperta życia” zawiera 
najważniejsze informacje o stanie zdrowia jej właściciela. To także 
nazwa akcji, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy 
pogotowia ratunkowego. 

Koperta życia umożliwia 
służbom medycznym, a także 
policji, straży pożarnej i straży 

miejskiej szybki dostęp do 
podstawowych informacji 

w razie wypadku lub 
zasłabnięcia seniora.

wie do dysponowania nieruchomością.
4. Oświadczenie dotyczące podatku od 
towarów i usług – jeśli dotyczy.
5. Wszystkie zaświadczenia i informacje 
dotyczące pomocy de minimis oraz pomo-
cy de minimis w rolnictwie lub rybołów-
stwie – dotyczy przedsiębiorców.
6. Pełnomocnictwo do występowania 
w imieniu wnioskodawcy – jeśli dotyczy.

Krok 2. Złożenie dokumentów w urzędzie
1. Termin składania wniosków o udziele-
nie dotacji celowej mija 31 sierpnia roku, 
w którym ma być realizowana inwestycja.
2. Miejsce składania wniosków o udziele-
nie dotacji celowej: Urząd Miejski w Ło-
miankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzę-
dzie Miejskim w Łomiankach pod nr. tel. 
22 76 86 224/225.

Krok 3. Weryfikacja dokumentacji
1. Weryfikacja wniosku o udzielenie dota-
cji oraz ewentualne poprawki.
2. Zaproszenie na podpisanie umowy 
o udzielenie dotacji.

Krok 4. Realizacja inwestycji
1. Realizacja inwestycji.
2. Zapłata za przeprowadzone prace, do-
stawy.

Krok 5. Rozliczenie dotacji
1. Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji 
z pełną dokumentacją rozliczeniową:
a. wniosek o rozliczenie dotacji,
b. kopia protokołu odbioru wykonanej in-
westycji – jeśli dotyczy,
c. oryginał faktury lub rachunku wyko-
nawcy lub dostawcy inwestycji,
d. dokumentacja fotograficzna.

2. Ewentualne poprawki wniosku o rozli-
czenie dotacji.

3. Wizyta pracownika Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach w miejscu realizacji inwe-
stycji.

Krok 6. Zakończenie realizacji zadania
1. Akceptacja rozliczenia przez burmistrz 
Łomianek.
2. Przekazanie dotacji celowej na wskaza-
ny rachunek bankowy.
3. Rozpoczęcie okresu trwałości inwesty-
cji – pięć lat od dnia akceptacji rozliczenia 
dotacji celowej.
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OGRÓD DESZCZOWY

To nietypowy rodzaj terenu zielo-
nego. Zazwyczaj jest miejscem na-
sadzenia specjalnie dobranych ga-
tunków roślin hydrofilowych, które 
powinny stanowić minimum 50 proc. 
wszystkich roślin w nim rosnących. 
Ich korzenie bądź kłącza zatrzymują 
zanieczyszczenia obecne w wodzie, 
np. metale ciężkie i związki białkowo-
-tłuszczowe. Jednocześnie rośliny te 
cechuje odporność na okresowe za-
lewanie oraz przesuszenie. Najlepiej 
sprawdzają się gatunki wieloletnie 
oraz rodzime, przystosowane do pa-
nujących w naszym kraju warunków 
pogodowych. Mogą to być paprocie 
(długosz królewski czy wietlica sami-
cza), turzyce, lobelia szkarłatna, irysy 
czy kosaćce.

Drenaż i pielęgnacja

Ważnym elementem ogrodu desz-
czowego jest podłoże, które powinno 
obejmować warstwę drenującą. Po-
woduje to szybkie przesiąkanie wody 
w głąb gleby. Woda deszczowa – na-
wet po obfitych opadach – będzie 
zalegała na powierzchni ogrodu tylko 
przez krótki czas, maksymalnie dwa 
dni. 

Dzięki odpowiednio dobranym war-
stwom piasku i żwiru (żwir położony 

najgłębiej, następnie piasek, a najwy-
żej warstwa ziemi ogrodowej) ogrody 
deszczowe filtrują wodę opadową, 
poprawiając czystość wód podziem-
nych i powierzchniowych, co pozy-
tywnie wpływa na miejski mikrokli-
mat oraz wspomaga małą retencję. 
Z tego powodu roślinność nie wy-
maga szczególnych zabiegów pielę-
gnacyjnych, zwłaszcza jeśli zasadzimy 
rośliny rodzime, odporne na lokal-
ne warunki atmosferyczne. Ogrody 
deszczowe nie wymagają także pod-
lewania (z wyjątkiem długich okresów 
suszy) ani nawożenia.

Budowa ogrodu deszczowego  

Ogród deszczowy możemy zało-
żyć na prywatnej działce, ale także 
w przestrzeni miejskiej. Rozwiązania 
są rozmaite – należy je dostosowy-
wać do konkretnej sytuacji. Najlepiej 
zaplanować go bezpośrednio przy 
źródle odprowadzającym deszczówkę 
z dachów, czyli przy wylocie rynny lub 
systemu odzysku wody deszczowej. 
Może być budowany w różnej wiel-
kości pojemnikach, a także wprost 
w gruncie. Powinien być oddalony od 
ściany budynku minimum 30 cm.

Lepszy niż trawnik

Nasadzenie odpowiednich roślin 
ogranicza spływ wód opadowych 
do kanalizacji. Konstrukcja ogrodu 
deszczowego pozwala na odbieranie 
nieregularnych napływów wody, za-
pobiegając skutkom burz i nawałnic. 

Przyjmuje się, że taki ogród wchłania 
30–40 proc. wody więcej niż trawnik 
o podobnych wymiarach. Warto też 
dodać, że roślinność, przy której zbie-
ra się woda, może być atrakcyjnym 
siedliskiem dla ptaków, owadów oraz 
żab, ropuch czy zaskrońców. A pa-
miętajmy, że im większa bioróżnorod-
ność, tym bliżej do zrównoważonego 
funkcjonowania środowiska, w któ-
rym żyjemy.

Dofinansowanie z gminy

Gmina Łomianki proponuje mieszkań-
com wsparcie finansowe w wysoko-
ści 80 proc. rzeczywistych kosztów 
kwalifikowalnych na montaż urządzeń 
służących do zatrzymania i wykorzy-
stania wód opadowych i roztopowych 
w miejscu ich powstania (przydo-
mowych zbiorników na deszczówkę 
i wody roztopowe) oraz budowę ogro-
dów deszczowych.

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA, MARTA NOWICKA

W tym numerze opisujemy zalety ogrodów deszczowych, które zbierają wodę opadową i stopniowo 
oddają ją do ekosystemu, wspierając w ten sposób system małej retencji. Radzimy także, jak 
ekologicznie zastąpić środki chemiczne, których używamy do czyszczenia łazienki.

EKOPORADNIK

O dotacjach z zakresu małej retencji 
czytaj na s. 8.

Ogrody deszczowe filtrują wodę 
opadową, poprawiając czystość wód 
podziemnych i powierzchniowych, 
co pozytywnie wpływa na miejski 

mikroklimat.
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EKOLOGICZNE SPRZĄTANIE

Sprzątanie łazienki to nie tylko mycie 
wanny i umywalki. To także dezyn-
fekcja toalety, usuwanie kamienia, 
a czasami również udrażnianie rur. 
Do tych czynności możemy śmiało 
używać ekologicznych środków czy-
stości i ograniczyć profesjonalną che-
mię, która nie jest jedynym sposobem 
na walkę z trudnymi zabrudzeniami. 
Przedstawiamy zatem kilka receptur 
na ekologicznie czystą łazienkę. Pa-
miętajmy o rękawicach ochronnych! 
Wszystkie środki czystości mogą po-
drażnić delikatną skórę.

Domowe mikstury. Część III

Lustro i szyby

Sposób 1: 
Składniki: łyżeczka octu, ½ l ciepłej 
wody.
Wlej do butelki ze spryskiwaczem. 
Spryskaj lustro, wytrzyj do sucha.

Sposób 2:
Składniki: szklanka (ok. 250 ml) 
przegotowanej wody (lub wody de-
stylowanej), 4 łyżki wódki (ok. 30 
ml lub 2 łyżki spirytusu), 10 kropli 
naturalnych olejków eterycznych 
(np. olejku limonkowego).
Wymieszaj składniki i umieść w bu-
telce ze spryskiwaczem. Spryskaj 
powierzchnię i wytrzyj ścierecz-
ką. Miksturę możesz wykorzystać 
również do mycia błyszczącej gla-
zury, dezynfekcji blatów kuchen-
nych i innych powierzchni.

Umywalka, wanna, brodzik

Sposób 1: 
Składniki: soda oczyszczona 
i ekologiczny płyn do mycia naczyń 
(patrz: BIUM nr 6/2020).
Mieszaj w takich proporcjach, aby 
uzyskać konsystencję papki. Mo-
żesz jej również użyć do trudnych 
do usunięcia zaschniętych śla-
dów na kuchence, zacieków pod 

prysznicem i w zlewie oraz do 
czyszczenia przypalonych garn-
ków.

Sposób 2: 
Składniki: łyżeczka boraksu, 
szklanka ciepłej wody, opcjonalnie 
naturalny olejek eteryczny.
Rozpuść boraks w wodzie, przetrzyj 
powierzchnię wanny lub umywalki, 
spłucz i wytrzyj suchą szmatką. 
Olejek herbaciany ma dodatkowe 
działanie odkażające. 

Sedes

Składniki: ¼ szklanki sody oczyszczo-
nej, ocet.
Sodę rozsyp równomiernie na muszlę 
i skrop octem (najlepiej wlej go do bu-
telki ze spryskiwaczem, np. po płynie 
do mycia szyb). Zostaw na ok. 30 mi-
nut, a następnie spłucz.

Płytki 

Składniki: ½ szklanki sody oczyszczo-
nej i 2–3 łyżki octu lub ½ l wody i 2–3 
łyżki octu.
Przecieraj miękką szmatką. Płyn na-
daje się również do usuwania pleśni. 

Udrażnianie rur

Sposób 1: 
Składniki: ¼ szklanki sody oczysz-
czonej, ½ szklanki octu, 2 l wody. 
Sodę wsyp do odpływu. Zalej ½ 
szklanki octu i przykryj na 15 mi-
nut. Po tym czasie zalej 2 litrami 
wrzącej wody.

Sposób 2: 
Składniki: ½ szklanki boraksu,            
2 szklanki gorącej wody.
Uwaga! Włóż rękawiczki! Dodaj bo-
raks do wody i wymieszaj. Wlej mie-
szankę do zatkanego syfonu. Po 15 
minutach spłucz dużą ilością wody.

Fugi

Składniki: soda oczyszczona, woda. 
Wymieszaj składniki, zrób papkę i na-
łóż ją na fugi. Możesz użyć miękkiej 

szczoteczki do zębów. Zostaw na 15 
minut, po tym czasie zmyj wodą.

Usuwanie kamienia

Sposób 1: 
Składniki: szklanka wody, szklanka 
octu, 2 łyżeczki soli.
Wszystkie składniki wymieszaj. Po-
wstałym płynem polej miejsca, na 
których osadził się kamień, i pozo-
staw na kilka godzin (najlepiej na 
noc), następnie spłucz zimną wodą.

Sposób 2: 
Składniki: cytryna.
Przeciętą na pół wetrzyj w odpo-
wiednie miejsca. Usunie nie tylko 
osad, ale i rdzę.

Sposób 3: 
Składniki: kwasek cytrynowy.
Wymieszaj z małą ilością wody do 
otrzymania konsystencji pasty. Na-
łóż ją na armaturę i po ok. 15 minu-
tach spłucz.

Pralka

Pamiętaj, aby czyścić pralkę co naj-
mniej raz w miesiącu. Systematycz-
ność zapobiega osadzaniu się kamie-
nia oraz powstawaniu pleśni i grzyba.

Sposób 1: 
Do pojemnika na proszek wsyp ½ 
szklanki sody oczyszczonej i nastaw 
pusty bęben na pełny cykl pra-
nia. Jeśli chcesz uzyskać najlepszy 
efekt i pozbyć się również kamienia, 
ustaw temperaturę 90 stopni Cel-
sjusza.

Sposób 2: 
Do pojemnika na proszek wsyp ⅓ 
szklanki kwasku cytrynowego, na-
staw pusty bęben na pełny cykl pra-
nia w 90 stopniach Celsjusza.

Sposób 3: 
Wlej do bębna 2 litry octu spożyw-
czego i wsyp 2 opakowania kwasku 
cytrynowego. Nastaw pełny cykl 
prania na najwyższą możliwą tem-
peraturę. Minusem stosowania octu 
bywa nieprzyjemny zapach, który 
może się rozprzestrzenić po domu.
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TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK

Niedawne ulewne deszcze i podtopienia na terenie naszej gminy to okazja do przypomnienia 
o corocznym obowiązku prowadzenia prac konserwacyjnych rowów melioracyjnych.

UDRAŻNIANIE ROWÓW 
MELIORACYJNYCH

Przypomnienie to adresowane 
jest do właścicieli nierucho-
mości, na których zlokalizo-
wane są rowy melioracyjne. 

Zarośnięte i zamulone rowy nie od-
prowadzają nadmiaru wód, przez co 
tworzą się zastoiska wodne powo-
dujące podtapianie przyległych grun-
tów. 

Odpływ wód opadowych 
Problem stanowią nie tylko zanie-
dbane rowy melioracyjne, lecz także 
celowe ich niszczenie, zasypywanie 
i zaśmiecanie. Coroczna konserwa-
cja urządzeń melioracyjnych polega 
w szczególności na:
• wykaszaniu roślinności ze skarp 
i dna rowów,
• odmulaniu dna rowów,
• usuwaniu drzew i krzewów ze 
skarp i dna rowów po wcześniejszym 
uzyskaniu zgody na ich usunięcie,
• usuwaniu wszelkich zatorów,

• naprawie uszkodzonych skarp 
i dna rowów.

Prace te powinny być prowadzone 
każdego roku jesienią i wiosną w celu 
umożliwienia odpływu wód opado-
wych i roztopowych oraz w okresie 
letnim, gdy należy wykaszać roślinność 
porastającą rowy. Obowiązek utrzy-
mania urządzeń melioracji wodnych 
zgodnie z prawem należy do właścicieli 
gruntów, a brak jego wypełniania wy-
wołuje negatywne skutki środowisko-
we zarówno dla lokalnej społeczności, 
jak i samego właściciela nierucho-
mości. Niestety wiąże się to również 
z konsekwencjami finansowymi.

Przepisy prawne
Kwestie utrzymania rowów melio-
racyjnych reguluje art. 205 Ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wod-
ne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. 
zm.): „Utrzymywanie urządzeń melio-

racji wodnych należy do zaintereso-
wanych właścicieli gruntów, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością 
spółki wodnej działającej na terenie 
gminy lub związku spółek wodnych, 
w którym jest zrzeszona spółka wod-
na działająca na terenie gminy – do tej 
spółki lub tego związku spółek wod-
nych”. W gminie Łomianki nie została 
utworzona do tej pory spółka wodna, 
dlatego obowiązek czyszczenia ro-
wów melioracyjnych należy do wła-
ścicieli gruntów. 

Utworzenie spółki wodnej 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców i dbając równocześnie 
o dobro oraz bezpieczeństwo całej 
społeczności lokalnej, pragniemy po-
informować o toczących się pracach 
zmierzających do utworzenia spółki 
wodnej na terenie gminy Łomianki. 

Spółki wodne to niepubliczne for-
my organizacyjne, które nie działają 
w celu osiągnięcia zysku, a zrzeszają 
osoby fizyczne lub prawne na zasa-
dzie dobrowolności i mają na celu 
zaspokajanie wskazanych przepisami 
prawa potrzeb w zakresie gospoda-
rowania wodami. Zalet spółki wodnej 
jest wiele, ale jedną z ważniejszych 
stanowi wypełnianie obowiązków 
wynikających z prawa przez jeden 
wyspecjalizowany podmiot w imieniu 
właścicieli nieruchomości, który ma 
również ustawową możliwość korzy-
stania z pomocy finansowej państwa 
i jednostek samorządu terytorialnego 
w formie dotacji działalności statu-
towej. Dlatego zachęcamy do obser-
wowania działań zmierzających do 
utworzenia spółki wodnej w gminie 
Łomianki oraz współpracy na każdym 
etapie tych prac.
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Zakończyliśmy okres przejściowy w sposobie segregacji odpadów. Od pierwszego 
sierpnia br. w gminie Łomianki obowiązuje nowy system segregacji odpadów. Doszła 

szósta frakcja - bioodpady kuchenne. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na 
www.lomianki.pl w zakładce Gospodarka odpadami. 

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

WYRZUCAMY NIE WYRZUCAMY

WOREK NIEBIESKI – 
PAPIER I TEKTURA

Opakowania papierowe, tekturę, kartony, gazety, 
książki, magazyny kolorowe, katalogi, ulotki, ze-
szyty.

Opakowań Tetra Pak (kartony po napojach i mleku), odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

WOREK ŻÓŁTY – PLASTIK, 
METAL

Butelki typu PET, plastikowe zakrętki, opakowania 
z tworzyw sztucznych (po szamponach, płynach, 
jogurtach), folie opakowaniowe, torebki i worki 
foliowe, art. gospodarstwa domowego z tworzyw 
sztucznych, opakowania aluminiowe, stalowe 
(puszki, folia aluminiowa).

Odzieży, obuwia, pieluch jednorazowych, podpasek, pampersów i podkładek, 
strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów budow-
lanych i rozbiórkowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w tym nie-
bezpiecznych).

WOREK ZIELONY – SZKŁO

UWAGA! PROSIMY NIE 
TŁUC SZKŁA, GROZI 
ROZERWANIEM WORKA.

Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butel-
ki po napojach alkoholowych, szklane opakowania 
po kosmetykach.

Szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy z zawar-
tością wosku, żarówek, świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, 
nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach i rozpuszczalnikach, ter-
mometrów, strzykawek, monitorów, lamp telewizyjnych, szyb okiennych 
i zbrojonych, szyb samochodowych, luster, witraży, fajansu, porcelany,  
innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

WOREK BRĄZOWY – 
BIOODPADY KUCHENNE

Odpadki warzywne i owocowe – obierki , skórki, 
fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek, resztki 
jedzenia, zabrudzone ręczniki papierowe i zużyte 
chusteczki higieniczne.

Kości zwierząt (małe ilości np. kości kurczaka po obiedzie wyrzucamy do od-
padów komunalnych), surowego mięsa i padliny zwierząt (małe ilości wrzu-
camy do odpadów komunalnych), tłuszczów zwierzęcych, olejów jadalnych 
(wrzucamy do odpadów komunalnych), odchodów zwierząt, drewna impre-
gnowanego (wywozimy do GPSZOK), płyt wiórowych i MDF (wywozimy do 
GPSZOK), przeterminowanych leków (oddajemy do aptek lub wywozimy do 
GPSZOK), zimnego popiołu (wrzucamy do odpadów komunalnych), innych 
odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

WOREK BRĄZOWY – 
ODPADY ZIELONE

Liście, skoszoną trawę, zwiędłe kwiaty i rośliny 
doniczkowe, drobne gałązki (do 1 m długości) 
chwasty.

Ziemi i kamieni (odpad nie jest przyjmowany), doniczek oraz osłonek 
z tworzyw sztucznych (wrzucamy do żółtego worka), darniny, mięsa i kości, 
tłuszczów zwierzęcych, olejów jadalnych, odchodów zwierząt, skorupek jaj, 
odpadów warzywnych i owocowych, resztek jedzenia, fusów po kawie i her-
bacie, drewna impregnowanego i płyt wiórowych MDF (GPSZOK).

POJEMNIK NA ODPADY 
ZMIESZANE

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE

Odpady pozostałe po segregacji powstające w go-
spodarstwach domowych, niezawierające odpadów 
niebezpiecznych i surowcowych, np.: zatłuszczone 
folie, obierki, zgniłe owoce, warzywa, pieluchy jed-
norazowe, podpaski, podkładki, zimny popiół itp.

Odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opakowań po farbach, lakierach, 
olejach i rozpuszczalnikach, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, odpadów niebezpiecz-
nych itp.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
(BEZ ODPADÓW ZIELONYCH)

SIERPIEŃ – GRUDZIEŃ

SIE
RP

IEŃ

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

REJON 1    poniedziałek 10.08, 24.08 10.08, 24.08 10.08 10.08 10.08

REJON 2    wtorek 11.08, 25.08 11.08, 25.08 11.08 11.08 11.08

REJON 3    środa 12.08, 26.08 12.08, 26.08 12.08 12.08 12.08

REJON 4    środa 12.08, 26.08 12.08, 26.08 12.08 12.08 12.08

REJON 5    czwartek 13.08, 27.08 13.08, 27.08 13.08 13.08 13.08

REJON 6    piątek 14.08, 28.08 14.08, 28.08 14.08 14.08 14.08

REJON 7    poniedziałek 3.08, 17.08, 31.08 3.08, 17.08, 31.08 17.08 17.08 17.08

REJON 8    wtorek 4.08, 18.08 4.08, 18.08 18.08 18.08 18.08

REJON 9    środa 5.08, 19.08 5.08, 19.08 19.08 19.08 19.08

REJON 10    środa 5.08, 19.08 5.08, 19.08 19.08 19.08 19.08

REJON 11    czwartek 6.08, 20.08 6.08, 20.08 20.08 20.08 20.08

REJON 12    piątek 7.08, 21.08 7.08, 21.08 21.08 21.08 21.08

REJON 13    poniedziałek, wtorek, piątek 3.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08 3.08, 10.08, 17.08, 
24.08, 31.08

3.08, 10.08, 17.08, 
24.08, 31.08

7.08, 14.08, 21.08, 
28.08

4.08, 11.08, 18.08, 
25.08

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
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ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

GR
UD

ZIE
Ń

REJON 1    poniedziałek 14.12, 28.12 14.12, 28.12 28.12 28.12 28.12

REJON 2    wtorek 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12

REJON 3    środa 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12

REJON 4    środa 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12

REJON 5    czwartek 3.12, 17.12, 31.12 3.12, 17.12, 31.12 3.12, 31.12 3.12, 31.12 3.12, 31.12

REJON 6    piątek 4.12, 18.12 4.12, 18.12 4.12 4.12 4.12

REJON 7    poniedziałek 7.12, 21.12 7.12, 21.12 7.12 7.12 7.12

REJON 8    wtorek 8.12, 22.12 8.12, 22.12 8.12 8.12 8.12

REJON 9    środa 9.12. 23.12 9.12. 23.12 9.12 9.12 9.12

REJON 10    środa 9.12. 23.12 9.12. 23.12 9.12 9.12 9.12

REJON 11    czwartek 10.12, 24.12 10.12, 24.12 10.12 10.12 10.12

REJON 12    piątek 11.12, 19.12 11.12, 19.12 11.12 11.12 11.12

REJON 13    poniedziałek, wtorek, piątek 7.12, 14.12, 21.12, 28.12 7.12, 14.12, 21.12, 
28.12

7.12, 14.12, 21.12, 
28.12

4.12, 11.12, 18.12, 
24.12, 31.12

1.12, 08.12, 15.12, 
22.12, 29.12

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIS
TO

PA
D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11, 9.11, 16.11, 
23.11, 30.11

6.11, 13.11, 20.11, 
27.11 3.11, 10.11, 17.11, 24.11

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

PA
ŹD

ZIE
RN

IK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.10, 12.10, 19.10, 
26.10

2.10, 9.10, 16.10, 
23.10, 30.10

6.10, 13.10, 20.10, 
27.10
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OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA

Priorytetem spisu powszechnego jest aktualizacja bazy gospodarstw rolnych. Udział w badaniu jest 
obowiązkowy.

REJESTR GOSPODARSTW

To jedyne badanie statystycz-
ne dostarczające informacji 
o gospodarstwach rolnych 
na wszystkich szczeblach po-

działu terytorialnego kraju. Dane ze 
spisu wykorzystuje się do oceny za-
stosowanych oraz kreowania nowych 
narzędzi programu wspólnej polityki 
rolnej.

Polityka rolna
Celem spisu jest utworzenie bazy in-
formacyjnej o gospodarstwach rol-
nych i związanych z nimi gospodar-
stwach domowych, koniecznej do 
realizacji krajowej, regionalnej i lokal-
nej polityki rolnej i społecznej na wsi. 
Ważne jest także dostarczenie infor-
macji niezbędnych do planowania po-
lityki żywnościowej, trendów hodowli 
zwierząt gospodarskich, struktury 
zasiewów upraw rolnych oraz ana-
lizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie 
w ostatnich 10 latach. 

W badaniu analizowane będzie wy-
wiązanie się ze zobowiązań Polski 
w zakresie dostarczenia informacji 
organizacjom międzynarodowym 
(EUROSTAT, FAO, OECD). Wykonana 
zostanie również aktualizacja staty-
stycznego rejestru gospodarstw rol-
nych.

Pytania zawarte w spisie
W formularzu zbierane będą dane 

dotyczące m.in.: położenia gospodar-
stwa na obszarach o ograniczeniach 
naturalnych; typu własności użytków 
rolnych; produkcji ekologicznej; po-
wierzchni zasiewów według upraw; 
powierzchni nawadnianej; zużycia 
nawozów mineralnych i organicznych; 
pogłowia zwierząt gospodarskich 
według grup wiekowo-użytkowych; 
liczby maszyn i urządzeń w gospodar-
stwie rolnym. 

Metoda zbierania informacji
Spis będzie prowadzony w gospodar-
stwach indywidualnych i w gospo-
darstwach rolnych osób prawnych 
lub jednostek organizacyjnych nie-
mających osobowości prawnej. 
W przypadku gospodarstw rolnych 
osób fizycznych (gospodarstwa in-
dywidualne) spisem rolnym zostaną 
objęte wszystkie gospodarstwa rol-
ne o powierzchni 1 ha użytków rol-
nych i więcej, a także gospodarstwa 
o powierzchni poniżej 1 ha użytków 
rolnych prowadzące działy specjalne 
produkcji rolnej lub produkcję rolną. 
Ogrody działkowe nie zostaną objęte 
spisem rolnym.

Dane pozyskiwane będą metodą: sa-
mospisu internetowego przeprowa-
dzanego za pośrednictwem interak-
tywnej aplikacji dostępnej na stronie 
internetowej Głównego Urzędu Sta-
tystycznego; wywiadu telefonicznego 

przeprowadzanego przez rachmistrza 
spisowego; bezpośredniego wywiadu 
przeprowadzanego przez rachmistrza 
spisowego posługującego się specjal-
nym oprogramowaniem.

Bezpieczeństwo danych
Podobnie jak inne badania statystycz-
ne prowadzone przez GUS, spis zosta-
nie przeprowadzony z zachowaniem 
wysokich standardów bezpieczeń-
stwa, z wykorzystaniem nowocze-
snych technik teleinformatycznych. 
Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajem-
nicy statystycznej. Dane pozyskane 
podczas spisów mogą być używane 
wyłącznie do opracowań, zestawień, 
aktualizacji i analiz statystycznych. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie 
danych uzyskanych w innych celach 
jest zabronione pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej.

Organizacja pracy w gminach
Na terenie gminy pracami spisowymi 
kieruje odpowiednio: wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta, który pełni 
funkcję gminnego komisarza spiso-
wego. Gmina Łomianki zorganizowała 
nabór kandydatów na to stanowisko 
(nabór zakończył się 8 lipca br.). Spis 
rolny potrwa od 1 września br. do 30 
listopada br.

Więcej informacji: spisrolny.gov.pl.
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Kiedyś w Łomiankach szumia-
ło na polach zboże, ale dziś 
charakter gminy zupełnie się 
zmienił. Pozostała jednak 

w mieszkańcach naturalna potrzeba 
utrzymywania relacji międzysąsiedz-
kich. 

Lokalne Inte-Gracje
Niezbyt gęsta zabudowa 
i małomiasteczkowy cha-
rakter gminy sprzyjają in-
tegracji. Tak narodził się 
pomysł stworzenia koła 
gospodyń wiejskich w so-
łectwach Łomianki Dolne 
i Łomianki Chopina. Inicja-
tywa wyszła od kilku są-
siadek, które pięć lat temu 
jako nieformalna grupa 
pozyskały środki z Fun-
duszu Inicjatyw Obywa-
telskich i zorganizowały 
pierwsze w Łomiankach 
artystyczne Otwarte Ogrody nad Wi-
słą. Praca nad wspólnym projektem 
była tak inspirująca, że do pięciooso-

bowej grupy kobiet dołączyły kolejne 
i w 2019 r. oficjalnie zostało zareje-
strowane Koło Gospodyń Wiejskich 
Inte-Gracje.

Warzywniki i szydełkowanie
Obecnie w kole działa 12 członkiń 

regularnie spotykają-
cych się przy realizacji 
różnych działań i pro-
jektów. Każda wniosła 
do grupy mnóstwo cie-
kawych umiejętności 
i doświadczeń. Dzięki 
temu uczymy się od 
siebie nawzajem, np. 
jedna z członkiń zor-
ganizowała dla całej 
grupy warsztaty ro-
bienia ekologicznych 
środków czyszczących 
do domu, a w zimowe 
wieczory uczyłyśmy 
się szydełkowania. 

Wiosną zaczęło się szaleństwo za-
kładania przydomowych warzywni-
ków, kompostowania i ekologicznego 

prowadzenia ogrodów. W ostatnim 
czasie zorganizowałyśmy rowerową 
wycieczkę po naszych warzywnikach, 
wymieniając się doświadczeniami, 
omawiając sukcesy i porażki. Przebo-
jem w pielęgnacji warzyw okazała się 
gnojówka z pokrzywy i żywokostu, 
a najlepszym sprzymierzeńcem w ho-
dowli pomidorów zwykłe aksamitki. 

Wspólne działanie
W planach mamy warsztaty z wypla-
tania wikliny oraz spotkanie poświę-
cone leczniczym roślinom rosnącym 
na naszych miedzach. Zależy nam, aby 
utrzymywać i rozwijać tradycje oraz 
umiejętności, które kiedyś były po-
wszechnie znane, a dziś ulegają zapo-
mnieniu. Zachęcamy do tworzenia kół 
także w innych rejonach Łomianek, bo 
to doskonała forma integracji lokalnej 
społeczności. Chętne do wspólnego 
działania gospodynie i gospodarzy za-
praszamy do kontaktu.

Więcej informacji i współpraca: kgw.
integracje@gmail.com.

TEKST: KAROLINA ZWONIARSKA
FOT.: KGW INTE-GRACJE

Zaczęło się od pracy przy wspólnym projekcie, a potem powstała grupa, w której gospodynie łączą 
tradycję z nowoczesnością i przy okazji integrują sąsiadów.

KOŁO GOSPODYŃ
WIEJSKICH

Zależy nam, aby utrzymywać 
i rozwijać tradycje oraz 

umiejętności, które kiedyś były 
powszechnie znane, a dziś 

ulegają zapomnieniu.



18 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 8    |    SIERPIEŃ 2020

|    AKTUALNOŚCI

TEKST I FOT.: MARCIN WĘGIEŁEK

Na początku lipca Straż Miejską w Łomiankach odwiedziły dzieci z Kliniki Leczenia Jąkania. Spotkanie 
było wspaniałą okazją, aby najmłodsi poznali pracę strażników miejskich i policjantów.

Z WIZYTĄ U STRAŻNIKÓW

Podopieczni kliniki zadawali 
wiele pytań dotyczących po-
stępowania z dzikimi zwie-
rzętami, a także obejrzeli 

specjalistyczne przyrządy służące do 
ich odłowu oraz mieli okazję zrobić 
sobie zdjęcie przy policyjnym moto-
cyklu. Dzieci dowiedziały się, w jakich 
przypadkach dzwonić do straży miej-
skiej i na policję. Potrafiły także traf-
nie i wyczerpująco odpowiedzieć na 
wszystkie pytania testowe. Po chwili 
zniknęło onieśmielenie i krótkie edu-
kacyjne spotkanie przerodziło się 
w żywą i długą dyskusję ze strażnika-
mi miejskimi.

Serdecznie dziękujemy za odwiedziny 
i zapraszamy ponownie.

Szczep 444 Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych w Łomiankach informuje, że zbiórki odbywają się 
cyklicznie w każdy piątek w godzinach od 17.30 do 19.30 od września do czerwca.

CZUWAJ!

Zajęcia kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. 
Więcej informacji o zbiórkach można uzyskać u drużynowych:

• 444 Drużyna Harcerska „Morro” przy szkole podstawowej 
w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, e-mail: Jakub.Szmytke@

zhp.net.pl.

• 444 Drużyna Harcerska „Zośka” przy szkole podstawowej w Łomian-
kach, ul. Staszica 2, e-mail: Anna.Petrulewicz@zhp.net.pl.

• 444 Drużyna Harcerska „Zawiszacy” przy szkole podstawowej w Ło-
miankach, ul. Warszawska 73, e-mail: Maria.Zakowska@zhp.net.pl.

• 444 Drużyna Harcerska „Kompania Młodzieżowa” przy szkole podsta-
wowej w Dąbrowie Leśnej, ul. Partyzantów 31, e-mail: Justyna.Zalesinska@
zhp.net.pl.

Więcej informacji o harcerzach w Łomiankach: www.szczep444.pl.

INFORMACJA: KAMILA URBAŃSKA
FOT.: 444DHIGZ
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TEKST: JOLANTA PAJĄK

Wakacje i urlopy to czas beztroski. Jednak niektóre dzieci właśnie wtedy po raz pierwszy sięgają po 
używki, a niektórzy dorośli częściej prowadzą samochód pod wpływem alkoholu. Dlatego przypominamy 
zasady i przepisy wprowadzone dla wspólnego bezpieczeństwa.

BEZPIECZNE LATO

Drodzy rodzice, czy wiecie, 
że w Polsce inicjacja alko-
holowa młodego człowieka 
ma miejsce już w 12. roku 

życia? Zachęcamy do tego, żebyście 
porozmawiali z dziećmi o zagroże-
niach, jakimi są m.in. alkohol i narko-
tyki, nawet jeśli jesteście przekonani, 
że ten problem nie dotyczy waszej 
rodziny. Poświęcajcie więcej czasu 
i uwagi dzieciom, rozmawiajcie o ich 
problemach, dając poczucie wsparcia 
i zrozumienia. To pomoże im uniknąć 
niebezpiecznego „eksperymentowa-
nia” z używkami.

Sprzedaż alkoholu
Apel kierujemy także do sprzedaw-
ców napojów. Pamiętajcie o bezwa-
runkowym przestrzeganiu zapisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do-
tyczących zakazu sprzedaży alkoho-
lu osobom niepełnoletnim. Podczas 
wakacji wielu młodych ludzi, w tym 
niepełnoletnich, będzie chciało kupić 
alkohol. Aby przekonać 
się, że zakupu dokonuje 
osoba, która ukończyła 
18 lat, i że nie popełnia-
cie przestępstwa, sprze-
dając alkohol niepełno-
letniemu, korzystajcie 
z przysługującego wam 
prawa do żądania doku-
mentu potwierdzającego 
wiek kupującego. Jeśli 
kupujący nie ma przy so-
bie takiego dokumentu 
lub odmawia jego oka-
zania, a wy macie wątpliwości co do 
jego pełnoletniości, macie ustawowe 
prawo odmówienia sprzedaży.

Pamiętajcie też o wynikającym z przy-
toczonej powyżej ustawy zakazie 
sprzedawania alkoholu osobom nie-

trzeźwym oraz zakazie spożywania 
alkoholu w sklepie i w jego otoczeniu 
(w przypadku posiadania zezwole-
nia na sprzedaż alkoholu do spożycia 
poza miejscem sprzedaży).

Zatrzymanie obywatelskie
Nie wszyscy wiedzą, że jeśli zauważy-
my nietrzeźwego kierowcę, możemy 
dokonać zatrzymania obywatelskiego. 
Takie działanie to, zgodnie z prawem, 
ujęcie pijanego kierowcy na gorącym 
uczynku, a więc podczas prowadzenia 
samochodu. Nie wystarczy samo po-
dejrzenie, że ktoś z kluczykiem w dło-
ni zamierza wsiąść do auta i odjechać. 
Jeśli zdecydujemy się interweniować, 
lepiej zachować zdrowy rozsądek. 
Należy być ostrożnym i jak najszybciej 
skontaktować się z policją. Zatrzy-
manie obywatelskie to nie donos! To 
egzekwowanie prawa do bycia bez-
piecznym na drodze.

Nietrzeźwy kierowca
Latem chętnie odwiedzamy znajo-

mych, wyjeżdżamy na 
urlop. Często pokonu-
jemy duże odległości. 
Na ulicach spotykamy 
się z większym ruchem 
zarówno samochodo-
wym, rowerowym, jak 
i pieszych. Pamiętajmy, 
by nigdy nie siadać za 
kierownicę, jeśli wcze-
śniej piliśmy alkohol! 
Zostańmy w domu lub 
sprawdźmy alkomatem, 
czy możemy jechać. 

Nie mówmy, że „mamy niedaleko do 
domu”, bo wiele wypadków z udzia-
łem nietrzeźwych kierowców ma 
miejsce właśnie blisko miejsca ich za-
mieszkania. Nie mówmy „pojadę wol-
no i ostrożnie”, bo wypity alkohol i tak 
zaburza wyczucie odległości i prędko-

ści, opóźnia reakcje i zakłóca ocenę 
umiejętności. 

W Polsce prawo pozwala prowadzić 
pojazd, jeśli stężenie alkoholu we 
krwi nie przekracza 0,2 promila. Za-
broniona jest także jazda rowerem 
pod wpływem alkoholu. Rowerzysta, 
u którego zawartość alkoholu prze-
kracza 0,2 promila, także popełnia 
wykroczenie.

Tu znajdziesz pomoc
Jeżeli jesteś uzależniony lub w twojej 
rodzinie występuje problem związany 
z nadużywaniem alkoholu lub innych 
środków psychoaktywnych, zgłoś się 
do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy ul. Ba-
czyńskiego 7. Spotkania komisji odby-
wają się w każdą środę w godz. 15–18. 
Ponadto przy komisji działa gminny 
punkt konsultacyjno-informacyjny:

• problemy alkoholowe: poniedziałki 
w godz. 12–18 (p. Olga Jamroz), rów-
nież telefonicznie pod nr. 516 768 
864,

• konsultacje dla młodzieży i rodzi-
ców: środy w godz. 17–19 (p. Tomasz 
Pawluk), również telefonicznie pod nr. 
602 347 796,

• problemy narkotykowe: środy 
w godz. 18–20 (p. Anna Twierdziań-
ska), również telefonicznie pod nr 502 
336 947.

Masz problem z nadużywaniem 
alkoholu lub innych środków 

psychoaktywnych, zgłoś się do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy 
ul. Baczyńskiego 7. Spotkania 
odbywają się w każdą środę 

w godz. 15–18.
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RZP.271.15.2020
Przebudowa ul. Parkowej na odcinku pomiędzy ul. Przy-
łuskiego i ul. 11 Listopada; zadanie 2018/22.  

RZP.271.16.2020
Budowa hali pneumatycznej na terenie ICDS; zadanie 
2019/09.

RZP.271.17.2020
Opracowanie kompleksowych dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowych na rozbudowę ul. Błotnej 
w Łomiankach na odcinku od ul. Przy Jeziorze do ul. 
Drewnianej w ramach inwestycji „Projekt i budowa ul. 
Błotnej” (zadanie 2020/20) oraz rozbudowę ul. Przy Je-
ziorze w Łomiankach na odcinku od ul. Rolniczej do ul. 
Błotnej w ramach inwestycji „Projekt i budowa ul. Przy 
Jeziorze” (zadanie 2020/21).

RZP.271.18.2020
Przebudowa ul. Ogrodowej w Kiełpinie (gmina Ło-
mianki) na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej 
w ramach „Kompleksowej przebudowy dróg gminnych 
w kwartałach ulic VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rol-
nicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)”; zadanie 
2016/12.

RZP.271.19.2020
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz 
z opieką w roku szkolnym 2020/2021.

RZP.271.22.2020
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie 
gminy Łomianki – etap I w ramach inwestycji „Moder-
nizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy 
Łomianki”; zadanie 2015/18.

TEKST: ANETA GORZKOWSKA

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

Prawidłowe oświetlenie dróg 
wpływa na stan bezpieczeń-
stwa publicznego, czyli spa-
dek liczby kolizji, wypadków 

z udziałem pieszych czy przypadków 
wykroczeń. Dlatego modernizację 
systemu oświetlenia drogowego nale-
ży przeprowadzać cyklicznie. Podczas 
bieżących prac zamontujemy nowe, 
wysoko wydajne źródła światła i no-
woczesne oprawy oświetleniowe oraz 
wymienimy wadliwe (przestarzałe) in-

stalacje zasilające urządzenia oświe-
tleniowe.

Pierwszy etap modernizacji obejmuje:
1. Wymianę opraw oświetleniowych, 
wysięgników, zabezpieczeń, przewo-
dów zasilających oprawy i zacisków 
prądowych. 
2. Wymianę przewodów linii oświe-
tleniowej. 
3. Usunięcie lub wymianę szaf oświe-
tlenia ulicznego.

4. Wymianę istniejących opraw 
oświetleniowych na oprawy ze źró-
dłem LED z zasilaczem oraz złączem 
przystosowanym do komunikacji 
GPRS lub drogą radiową.
5. Montaż i uruchomienie systemu 
sterowania oświetleniem ulicznym.
6. Wykonanie aktualnej inwentaryza-
cji urządzeń oświetlenia ulicznego na 
terenie gminy Łomianki. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

RZP.271.21.2020
Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z tere-
nem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej róg    
ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej; zadanie 2020/30.

RZP.271.20.2020
Budowa szkoły podstawowej w Sadowej wraz z popra-
wą infrastruktury sportowej, na podstawie programu 
funkcjonalno-użytkowego (formuła „Zaprojektuj i wybu-
duj”); zadanie 2019/06.

W gminie Łomianki modernizacja oświetlenia drogowego polega na zastosowaniu energooszczędnych 
źródeł światła i opraw oświetleniowych z wykorzystaniem istniejących instalacji elektrycznych.
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TEKST I FOT.: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Gmina Łomianki uzyskała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na budowę zielonego 
skweru i wiaty edukacyjnej oraz zakup samochodu dla straży pożarnej.

DOFINANSOWANIE
GMINNYCH PROJEKTÓW

Wsparcie finansowe ze 
środków własnych bu-
dżetu województwa 
mazowieckiego wynie-

sie w sumie 310 000,00 zł. Burmistrz 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak pod-
pisała 13 lipca 2020 r. trzy umowy 
gwarantujące wykonanie projektów 
na terenie gminy Łomianki.

Zielony skwer
Przedsięwzięcie obejmuje budowę no-
wego zielonego skweru przy al. Chopi-
na. Planowana powierzchnia całkowita 
skweru wyniesie ok. 432 mkw., w tym 
rabaty zajmą ok. 200 mkw., a trawniki 
ok. 240 mkw. Zaplanowano nasadze-
nia drzew, krzewów ozdobnych wielo-
letnich, bylin i traw oraz krzewów ró-
żanych. W ramach prac przewidziano 
również założenie trawnika oraz łąki 
kwietnej. Skwer będzie wyposażony 
w ekologiczne ciągi piesze. 

W projekcie uwzględniono odpo-
wiedni dobór gatunkowy roślin oraz 
najlepsze praktyki ogrodnicze w celu 
zachowania trwałości skweru w ko-

lejnych latach. Te wszystkie działania 
przyczynią się do zwiększenia walo-
rów przyrodniczych oraz krajobrazo-
wych najbliższej okolicy i przysłużą się 
ekologii. Uwzględnione zostaną także 
wszystkie aspekty techniczne i pla-
nistyczne w zakresie kształtowania 
przyjaznej przestrzeni dla mieszkań-
ców. Skwer przy al. Chopina będzie 
przestrzenią publiczną, udostępnianą 
dla wszystkich nieodpłatnie. 

Projekt „Budowa zielonego skweru 
przy al. Chopina w gminie Łomian-
ki” z planowanym 50-procentowym 
wsparciem finansowym w wysoko-
ści 200 000,00 zł od województwa 
mazowieckiego powstaje w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 
2020”. 

Wiata edukacyjna
Projekt przewiduje zamontowanie 
wiaty edukacyjnej oraz rozkładanych 
stołów wraz z ławami na terenie szko-
ły podstawowej w Sadowej. Miejsce 
będzie wykorzystywane do prowa-
dzenia lekcji na powietrzu. Podstawą 
takich zajęć nie będzie książka, a oto-

czenie i kreatywność nauczyciela pro-
wadzącego. W takich warunkach 
wzrasta zaangażowanie dzieci, a zdo-
byta wiedza jest łatwiej przyswajalna. 
Wiata edukacyjna oraz stoły będą 
wykorzystywane także podczas spo-
tkań lokalnej społeczności.

Projekt „Aktywizacja Sołectwa Sa-
dowa – nietypowe lekcje, ciekawe 
spotkania, lokalna integracja” z pla-
nowanym 50-procentowym wspar-
ciem finansowym w wysokości                         
10 000,00 zł od województwa mazo-
wieckiego powstaje w ramach „Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Wóz strażacki
Ostatnia umowa dotyczy zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla OSP Łomianki. Planowane 
wsparcie finansowe w wysokości 
100 000,00 zł od województwa 
mazowieckiego zostanie udzielone 
w formie dotacji celowej.
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W szczególnym reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi 
GIS, ale z niesłabnącym entuzjazmem, organizujemy dla 
mieszkańców gminy wakacyjne atrakcje. 

LATO
W ŁOMIANKACH TRWA!

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA

Oferta wakacyjnych 
wydarzeń propo-
nowanych przez 
gminę oraz orga-

nizacje pozarządowe (zajęcia 
współfinansowane ze środ-
ków gminy Łomianki) jest 
bardzo zróżnicowana. Każdy 
znajdzie coś dla siebie.

CENTRUM KULTURY 
W ŁOMIANKACH
Tego lata na scenie 
plenerowej grali już: Sławek 
Wierzcholski z zespołem 
Nocna Zmiana Bluesa, 
Golden Hours z repertuarem 
łączącym jazz, blues, pop 
i rock oraz zespół Śrubki.

W piątkowe wieczory od-
bywają się seanse filmowe 
w ramach Letniego Kina Ple-
nerowego, które prezentuje 
zarówno nowości, jak i klasy-
kę światowej kinematografii.
Natomiast w niedziele zapra-
szamy na spektakle teatralne.

Dla najmłodszych CK przy-
gotowało zajęcia w ramach 
cyklu „Halo Wakacje!”. Dzie-
ci malują, śpiewają, tańczą, 
zdobywają nowe umiejęt-
ności, np. wykonują odbitki 
w technice naturalnej cyja-
notypii lub tworzą animacje 
poklatkowe. 

LATO W MIEŚCIE 
W szkole podstawowej 
w Dziekanowie Leśnym 
atrakcji nie brakowało. Dzieci 
brały udział m.in. w warsz-
tatach plastyczno-technicz-

nych, zabawach sportowych, 
warsztatach skręcania ba-
lonów. Straż miejska prze-
prowadziła dla uczestników 
zajęcia, podczas których 
przypomniała zasady bez-
piecznego wypoczynku oraz 
udzielania pierwszej pomocy. 

Mnóstwo radości dostar-
czyła zabawa w podchody 
w Puszczy Kampinoskiej 
oraz zajęcia lepienia z masy 
solnej. Znakomitą okazją do 
ćwiczenia kreatywności oraz 
eksperymentowania stały się 
zajęcia z kodowania i progra-
mowania robota DOC. 

NAD WODĄ
Bezpłatne rejsy po Jeziorze 
Dziekanowskim proponuje 
Jachtklub Łomianki. Wiel-
biciele spędzania wolnego 
czasu nad wodą mogą także 
wziąć udział w bezpłatnych 
spływach kajakowych orga-
nizowanych przez fundację 
KIM.

AKADEMIA SENIORA
Wakacyjne zajęcia w ramach 
Akademii Seniora to m.in. 
warsztaty artystyczne oraz 
spacery przyrodnicze z prze-
wodnikiem. Seniorzy mogą 
także wziąć udział w zaję-
ciach gimnastyki rekreacyjnej 
oraz jogi.

Więcej informacji: www. 
lomianki.pl, zakładka Lato 
w Łomiankach oraz Kalenda-
rium wydarzeń.

FOT.: KAROLINA SZADURSKA

FOT.: BEATA RYBAK

FOT.: BEATA RYBAKFOT.: MATEUSZ CZAJKOWSKI

FOT.: EWELINA SIWEK-JAGODZIŃSKA

FOT.: CK ŁOMIANKI

FOT.: JERZY KONCZALSKI
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CZEKAJĄ NA DOM

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

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

NINJA

Źle się czuje w schroniskowym hała-
sie i niechętnie opuszcza boks. Po-
trzebuje trochę czasu, żeby zaufać 
opiekunowi. Na inne psy nie zwraca 
uwagi. Na spacerze czasem czuje się 
niepewnie, ale bez problemu można 
go wtedy wziąć na ręce. Ninja szuka 
spokojnej, cierpliwej rodziny, która 
nie prowadzi zbyt intensywnego try-
bu życia.

W typie rasy: mieszaniec
Wiek: 5 lat
Płeć: samiec
Waga: 11 kg
Nr: 0355/20
Status: do adopcji
Przyjęty: 17.02.2020
Boks: 141 R3
Kontakt w sprawie adopcji: Doro-
ta 509 664 983, Nela 509 928 516, 
Magda 609 266 951

BILBO 

To niewielki, sympatyczny kudłacz 
o lśniącym futerku i puchatym ogonie. 
Uwielbia się przytulać – wystarczy 
przykucnąć i zawołać, a Bilbo przy-
biegnie, domagając się pieszczot. Jest 
ostrożny wobec innych psów. Przez 
jakiś czas mieszkał w boksie z sucz-
ką, jednak na spacerach, gdy niezna-
ny pies podejdzie zbyt blisko, potrafi 
warczeć.

W typie rasy: mieszaniec
Wiek: 5 lat
Płeć: samiec
Waga: 11 kg
Nr: 0877/20
Status: do adopcji
Przyjęty: 6.06.2020
Boks: 109 R4
Kontakt w sprawie adopcji: Ewa 576 
661 626, Małgorzata 607 990 778

KOJAK

Cudowny, duży, mądry pies. Ogrom-
ną przyjemność czerpie ze spacerów 
i równie wielką z przebywania z czło-
wiekiem. Do schroniska trafił zanie-
dbany, z chorym okiem i naroślą na 
grzbiecie. Oko już prawie zdrowe, 
a zmiana będzie wkrótce diagnozowa-
na. Szukamy mu mądrego, odpowie-
dzialnego opiekuna, który doceni tego 
wyjątkowego psa i otoczy go opieką. 

W typie rasy: mieszaniec
Wiek: 7 lat
Płeć: samiec
Waga: 28 kg
Nr: 1007/20
Status: do adopcji
Przyjęty: 29.06.2020
Boks: 558 R9
Kontakt w sprawie adopcji: Ewa 576 
661 626, Małgosia 607 990 778

.

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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Centrum Kultury w Łomiankach, 
scena plenerowa, wstęp wolny

7.08 godz. 21
film „Green Book”

9.08 godz. 20
Teatr Improwizacji Jesiotr

14.08 godz. 21
film „Cud nad Wisłą”

16.08 godz. 20
zespół Stara Kuźnia

21.08 godz. 21
film „Dzień Świra”

23.08 godz. 20
Kabaret z Konopi

28.08 godz. 21
film „Gran Torino”

30.08 
godz. 11 Teatr: „Prawdziwy Przyjaciel” 

godz. 20 Koncert „Bułat Okudżawa – najpiękniejsze pieśni 
i ballady”

6.09 godz. 20 
Koncert Zespół Levi

Joga i fitness
pon. godz. 11.30 i pt. godz. 19.30, 

Self Active Planet, zapisy: 788 021 372

Zumba z Zagłobą
nd. godz. 16.30

Fundacja Promocji i Rekreacji „KIM”
Gimnastyka rekreacyjna pon. i czw. godz. 9,
joga – zdrowy kręgosłup śr. i pt. godz. 13.30,

zapisy: 606 225 863

Frajda Tennis Club
Joga na trawie nd. godz. 11, ul. Jeziorna 1A

Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe
Gimnastyka artystyczna pon.–pt. godz. 17–19, 

Interdyscyplinarny Klub Sportowy Łomianki, 
informacje: 502 759 016

Piłka siatkowa dla dorosłych pt. godz. 19–21, Osa 
Łomianki, zapisy: klub@ksosa.pl

Zabawy sportowe dla dzieci (3–6 lat) sob. godz. 9–10, Osa 
Łomianki, informacje: 783 368 729

Łucznictwo Łomianki
Strzelanie z łuku pon. godz. 18, Orlik, ul. Wiślana 69, 

kontakt: 691 353 000

Świetlica miejska w Burakowie
Warsztaty dla dzieci (6–12 lat), cykle tygodniowe (10, 12, 

14; 17, 19, 21; 24, 28, 08), ul. Parkowa 2, 
zapisy: 695 330 116

SIERPIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
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CZYTELNICZY RAJ
KSIĄŻKI POLECA MICHAŁ KOWALCZYK

WAKACJE PEŁNĄ
PARĄ!

TEKST: MICHAŁ KOWALCZYK

Biblioteka w Łomiankach nie narzeka 
na brak czytelników. Bywa, że kolej-
ka do wypożyczalni ustawia się kilka 
minut przed jej otwarciem. Tytułów, 

które można wpisać na listę wakacyjnych 
lektur, jest naprawdę wiele, ale jak spośród 
nieprzeczytanych książek wytypować warte 
przeczytania? 

Polskie blokowisko
Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany 
i przesunęła terminy wielu premier literac-
kich, jednak możemy czytelników uspokoić. 
Książek nie zabraknie. Fani Remigiusza Mroza 
odetchnęli z ulgą, bo jego czterdziesta druga 
powieść „Osiedle RZNiW” jest już dostępna 
na półkach księgarskich oraz w naszej biblio-
tece. To nie tylko fascynująca historia krymi-
nalna, lecz także świeże spojrzenie na hip-
-hopową subkulturę i wciąż obecny problem 
ubóstwa w Polsce.

Kryminały ze Skandynawii
Miłośnicy szwedzkich kryminałów także znaj-
dą coś dla siebie. Już w połowie września 
ukaże się najnowsza książka Camilli Läckberg 
opowiadająca historię zemsty bezwzględnej 
kobiety, która nie cofnie się przed niczym, by 
osiągnąć cel. Początek września to również 
premiera najnowszego kryminału Jo Nesbø 
„Królestwo”, o którym sam autor powiedział: 
„Jedyne sprawy, o których warto pisać, to 
miłość i zbrodnia, a w nowej książce będzie 
zarówno jedno, jak i drugie”. 

Saga o Gradowie
Mamy również dobrą wiadomość dla entu-
zjastów polskich powieści obyczajowych. 
Wielkimi krokami zbliża się premiera najnow-
szej książki Agnieszki Olszanowskiej „Wianek 
z róż”. To trzeci tom cyklu o mieszkańcach 
Gradowa. Ta na pozór cicha wioska ma swoje 
tajemnice, a życie tam wcale nie jest mono-
tonne. Przekonamy się o tym już 13 sierpnia. 
Zapraszamy serdecznie w ten wakacyjny czas 
do biblioteki, a potem zachęcamy do chwili 
wytchnienia z książką.

„Farma pereł”
Liza Marklund
W najnowszej powieści Liza Marklund opisuje 
historię Kiony oraz jej rodzeństwa i rodziców, 
którzy mieszkają na niewielkiej wysepce na Po-
łudniowym Pacyfiku. Główna bohaterka pracuje 
na farmie pereł, nurkuje i dogląda hodowli. Jej 
spokojne życie zostaje zakłócone, gdy pewnego 
dnia fale wyrzucają na brzeg żaglówkę z rannym 
mężczyzną. To początek niesamowitej, trwającej 
ponad pięć lat i rozgrywającej się na czterech 
kontynentach opowieści o miłości i pieniądzach, 
przemocy i samotności, edukacji i wierze. To hi-
storia, która stawia pytania dotyczące poszuki-
wania sensu życia i ceny, jaką płacimy za rozwój 
gospodarczy.

„Nibybór”
Agnieszka Frączek
Co niesamowitego może spotkać psiaka na spa-
cerze? Czy łosie lubią zgiełk miasta? I do czego 
tak naprawdę służą wiewiórkom orzechy – do 
jedzenia czy grania w piłkę? Odpowiedź znaj-
dziecie w wierszykach o życiu zwierząt w miej-
skiej dżungli. Jakie przygody czekają na nie 
w parkach, na strychach kamienic i przejściu dla 
pieszych? Czy bez problemu odnajdują się mię-
dzy szklanymi drapaczami chmur?

„Wszyscy wyszli z PAKI”
Agnieszka Kozłowska
Autorka prezentuje prawie wszystkie kabarety 
w Polsce. Zabójcze żarty i ostre riposty kaba-
retu Potem, Hrabi, Neo-Nówka, a także Kaba-
retu Moralnego Niepokoju, Łowców.B czy Ani 
Mru-Mru. Po kuluarach najsłynniejszej imprezy 
kabaretowej w Polsce oprowadza Agnieszka Ko-
złowska, czyli współzałożycielka legendarnego 
przeglądu, więc czujemy się tak, jakbyśmy zasie-
dli w gronie jurorów. Przy okazji dowiadujemy 
się, dlaczego jedne skecze śmieszą, a inne mę-
czą. A także: dla kogo Zbigniew Wodecki wyko-
nał hejnał z wieży Mariackiej? Jak radził sobie ze 
stresem Piotr Bałtroczyk i dlaczego był to scha-
bowy za 16 złotych? I wreszcie – co trzeba było 
ukręcić satyrowi, by PAKA przetrwała?

„Zielarka”
Katarzyna Muszyńska
Przez całe życie Marena myślała, że nigdy nie 
opuści Góry Kujawskiej, a jej jedynymi towa-
rzyszkami będą zielarki leczące mieszkańców 
Bydgostii. Okazało się jednak, że trzy przebiegłe 
Zorze miały względem niej zupełnie inny plan. 
Kiedy budząca się w niej moc stała się zbyt silna, 
musiała wyruszyć na poszukiwania mitycznej 
wiedźmy i przekonać ją, by pomogła jej zapa-
nować nad tym darem. Jakby tego było mało, 
wszystko skomplikował pewien wiking, z któ-
rym połączyła ją dziwna więź. 

Minęła połowa wakacji i można pomyśleć, że 
nastał czas odpoczynku i błogiego relaksu… 
Ale nie w bibliotece.
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Nagroda niespodzianka zostanie wylosowana za prawidłową 
odpowiedź wysłaną do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, 
biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 15 sierpnia.

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. 6 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź:   
Kapliczka przy ul. Warszawskiej w Burakowie. Wygrała pani Małgo-
rzata Gościcka. Po odbiór nagrody zapraszamy po uprzednim umó-
wieniu 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: Agata Zakrzewska.
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. Przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska.
2. Instrument drewniany dęty z dziurkami i klapami.
3. Gatunek małego ptaka zamieszkujący brzegi rzek, jezior i sta-
wów, obecny m.in. w rezerwacie ornitologicznym Ławice Kiełpiń-
skie.
4. Inaczej odbiornik radiowy.
5. Ennio … – włoski kompozytor i dyrygent. Autor muzyki do po-
nad 500 filmów.
6. Najniższy solowy i chóralny głos męski.
7. Sonata …
8. Broń rycerza.

Pionowo
1. Niebieska jagoda pochodząca z Ameryki Północnej.
2. Osoba czerpiąca zyski, w przypadku przelewów– osoba, na 
rzecz której zostaje wykonany przelew.
3. Stolica i największe miasto Hiszpanii.
4. Zbigniew … – architekt, autor projektu jednego z dwóch zabyt-
kowych budynków na terenie gminy Łomianki.
5. Naczynie z lejkiem i sitkiem do podlewania roślin.
6. Kilka gmin.
7. Kolor nieba.
8. Sprawozdanie.
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ZIELONE

REJON 1A  14.08, 28.08 11.09, 25.09

REJON 1B  11.08, 25.08 8.09, 23.09

REJON 2A  14.08, 28.08 11.09, 25.09

REJON 2B  6.08, 20.08 3.09, 17.09

REJON 3    4.08, 18.08 1.09, 15.09

REJON 4    11.08, 25.08 8.09, 23.09

REJON 5    12.08, 26.08 9.09, 24.09

REJON 6A 4.08, 18.08 1.09, 15.09

REJON 6B 5.08, 19.08 2.09, 16.09

REJON 7A 12.08, 26.08 9.09, 24.09

REJON 7B 10.08, 24.08 14.09, 28.09

REJON 8A 3.08, 17.08 7.09, 21.09

REJON 8B 7.08, 21.08 4.09, 22.09

REJON 9    5.08, 19.08 2.09, 16.09

REJON 10A 7.08, 21.08 4.09, 22.09

REJON 10B 13.08, 27.08 10.09, 29.09

REJON 11 13.08, 27.08 10.09, 29.09

REJON 12 6.08, 20.08 3.09, 17.09

REJON 13 3.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08 7.09, 14.09, 21.09, 28.09

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 SIERPIEŃ – WRZESIEŃ 2020
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

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 wielorodzinnej.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla wszystkich mieszkańców:
• 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkują-
cej budynki jednorodzinne kompostującej 
bioodpady w kompostowniku przydomo-
wym; bioodpady kuchenne i bioodpady 
zielone z takiej posesji nie będą odbiera-
ne,
• 8 zł miesięcznie od każdego posiada-
cza ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 
zamieszkującego nieruchomość zabu-
dowaną budynkiem jednorodzinnym lub 
wielorodzinnym.
Aby skorzystać ze zwolnień opisanych 
powyżej, konieczne będzie złożenie no-
wych 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. 

ZWIK



26. RAJD ROWEROWY
6 WRZEŚNIA
NIEDZIELA
10:00 Z ICDS

TRASA:
ŁOMIANKI – POLANA JAKUBÓW – ŁOMIANKI


