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ODPADY:
NOWE
STAWKI,
ZWOLNIENIA
Czy nowe zasady naliczania
opłat za odbiór odpadów uszczelnią
„system śmieciowy"?
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EKSPRESJA
I Edycja Pucharu Polski seniorek,
juniorek i juniorek młodszych
w gimnastyce artystycznej...
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KOMÓRKI
W SZKOŁACH

NIE PAL ŚMIECI! NIE TRUJ DZIECI!
Pochód uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym był jednym
z elementów kampanii przeciwko zanieczyszczaniu powietrza dymem z pieców...

Szkoła powinna
być do tego,
żeby uczyć się
z asystą nauczyciela,
współpracować z kolegami,
ćwiczyć pracę w grupie...
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ANTYSMOG
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Dziekanowie Leśnym wyszli na ulicę,
by zaprotestować przeciwko
zanieczyszczaniu powietrza dymem z pieców.
Zimą coraz cześciej zmagamy się
z zanieczyszczeniem powietrza. Wystarczy jeden dymiący piec i jeden
bezwietrzny dzień, by po okolicy rozniósł się duszący dym, który wdziera
się przez otwarte okna do pomiesz-

czeń oraz skutecznie odbiera przyjemność z przebywania na świeżym
powietrzu, które świeże jest już wtedy tylko z nazwy.
Z problemem SMOGU od dawna
boryka się placówka szkolna w Dzie-

Kałuże, błoto, deszcz i smog nie przeszkodziły
prawie 100 uczniom z klas 5a, c, d, 6b, d i 8c Szkoły
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym w pochodzie antysmogowym w dniu
25.02.2020 r. Zdeterminowani do walki o czyste powietrze z plakatami i pieśnią na ustach zebraliśmy
się przed szkołą, aby powitać naszych gości, którymi
byli Burmistrz Łomianek – p. Małgorzata Żebrowska-Piotrak, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych
p. Witold Gawda, Sekretarz Gminy Łomianki p. Artur
Gajowniczek, Główny Specjalista ds. Promocji i Spor-

ANTYSMOGOWY SONG
Mamy jedną Ziemię, która żywi nas
Więc ją posprzątajmy, już najwyższy czas
Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Bo jeden mamy tylko dom !
Posortujmy śmieci, oszczędzajmy prąd
Uczmy tego dzieci, by nie zniknąć stąd
Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Bo jeden mamy tylko dom!
SMOG zabija ludzi, dobrze o tym wiesz
Nie pal w piecu śmieci, plastików też
Skorzystaj więc z dotacji i wymień piec
Już czas, już czas, już czas!
Uuu uuu
NIE PAL ŚMIECI!, NIE PAL ŚMIECI!
NIE TRUJ DZIECI!, NIE TRUJ DZIECI!
NIE PAL ŚMIECI I PLASTIKÓW!
NIE TRUJ NAS! (2X)
autorka tekstu: Jolanta Matyjasiak
do melodii utworu One way ticket zespołu Eruption

kanowie Leśnym. Czujnik pomiaru
stężenia pyłów w okolicy niemal codziennie pokazuje wskaźniki grupo
powyżej normy i nie jest to tylko suchy pomiar, złą jakość powietrza po
prostu czuć. Nie można wywietrzyć

tu UM w Łomiankach p. Artur Osiak oraz Rodzice
naszych uczniów. Nad naszym bezpieczeństwem
czuwali Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach
p. Marcin Węgiełek oraz Komendant Komendy Policji w Łomiankach p. Krzysztof Rzosiński. Następnie,
Dyrektor Szkoły p. Dawid Dziaduś uroczyście ogłosił rozpoczęcie pochodu antysmogowego, oddając
głos p. Jolancie Matyjasiak – szkolnemu koordynatorowi pochodu i jednocześnie osobie prowadzącej
pochód. Konieczne było powiedzenie prawdy na
temat szkodliwości smogu, który przez pół roku każdego roku roztacza czarne chmury nad naszą szkołą
oraz podzielenie się osiągnięciami w kwestii edukacji
uczniów na temat smogu.
Udało się nam od września 2019 r. zorganizować:
Pochód antysmogowy (strona formalna – p. Dyrektor Dawid Dziaduś, szkolna koordynacja – p. Jolanta
Matyjasiak); konkurs „Hasło antysmogowe”, w którym wzięło udział 36 uczniów nagrodzonych przez
Radę Rodziców (organizator: p. Jolanta Matyjasiak);
konkurs „Czyste powietrze kontra smog”, w którym
uczestniczyło 13 uczniów, w tym 3 otrzymało nagrody ufundowane przez Radę Rodziców (organizator:
p. Maria Mateuszczyk); edukację uczniów podczas
lekcji biologii i przyrody nt. szkodliwości smogu
i sposobom przeciwdziałania (p. Jolanta Matyjasiak); warsztaty na plastyce poświęcone tworzeniu
plakatów antysmogowych, które uczniowie nieśli
w pochodzie (p. Lilianna Bogusławska i p. Agnieszka Kmieciak); próby śpiewu oraz nagrania piosenki
„Antysmogowy song” (autorka tekstu p. Jolanta

klas, bo smród dymu wdziera się
do klas i przebywanie w nich nie jest
wtedy ani przyjemne, ani zdrowe.
Obok szkoły znajduje się przedszkole
i przebywających w nim maluchów
ten problem dotyka w tym samym
stopniu.
Młodzież szkolna postanowiła
wziąć sprawy w swoje ręce i wyjść na
ulicę, by zwrócić uwagę, że problem
SMOGU istnieje, dotyczy i obchodzi
także ich, że nie jest im obojętne
jakim powietrzem oddychają oraz
mają świadomość jakie zagrożenie
niesie to z sobą.
Uczniowie z własnoręcznie wymalowanymi plakatami i transparentami zwracającymi uwagę na problem
zanieczyszczenia środowiska, w tym
powietrza, przemaszerowała – wraz
z nauczycielami i dyrekcją, w obstawie straży miejskiej – ulicami Dziekanowa Leśnego śpiewając antysmogową piosenkę.
Aleksandra Moraczewska

Matyjasiak); spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej w Łomiankach p. Marcinem Węgiełkiem w celu
edukacji rodziców na temat zagrożeń i przeciwdziałaniu smogowi (p. Dyrektor Dawid Dziaduś); w marcu odbędzie się przedstawienie na Dzień Ziemi poświęcone tematyce smogowej (scenariusz i reżyseria
p. Jolanta Matyjasiak); w maju br. odbędzie się piknik
ekologiczny w Gminie, na którym szkoła zorganizuje
stoisko antysmogowe (p. Dyrektor Dawid Dziaduś
i p. Jolanta Matyjasiak).
Po części wstępnej ruszyliśmy ulicami Akinsa, Konopnickiej, Miłą, Asnyka, Niską, Konopnickiej i Akinsa do szkoły w trwający godzinę pochód. Prawdziwym hitem stała się piosenka „Antysmogowy song”,
którą śpiewaliśmy w przerwach między wygłaszanymi hasłami antysmogowymi przygotowanymi przez
uczniów na konkurs.
O faktach i mitach na temat smogu informowały
p. Agnieszka Rekosz-Barylak, p. Maria Mateuszczyk
oraz p. Jolanta Matyjasiak.
Miejmy nadzieję, że to wydarzenie będzie, jak powiedział p. Dyrektor Dawid Dziaduś, kroplą drążącą
skałę w kierunku zmian ku lepszemu i pozostanie na
długo w pamięci naszych uczniów i mieszkańców
Dziekanowa Leśnego. Był to przecież pierwszy pochód antysmogowy w Gminie!
Jeszcze raz dziękujemy zaproszonym Gościom,
a także sprawującym opiekę nauczycielom, rodzicom i uczniom za zaangażowanie w organizację
pochodu.
Jolanta Matyjasiak

Więcej zdjęć oraz video na www.LOMIANKI.INFO
oraz FACEBOOK/LOMIANKI.INFO
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ODPADY: NOWE ZASADY – OPŁATY I ZWOLNIENIA

27 lutego 2020 r. Rada Miejska w Łomiankach dokonała zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami dla budynków wielorodzinnych
i określiła nową stawkę miesięcznej opłaty dla ich mieszkańców, w zależności od ilości wody zużytej do celów bytowych.
Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi stawki opłat będą wynosiły 8,50 zł za m3 zużytej wody. Bez zmian pozostają
opłaty dla mieszkańców zamieszkujących budynki jednorodzinne – 33,80 zł za osobę,
Wprowadzono też zwolnienie w wysokości 2 zł miesięcznie dla mieszkańców kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w tym odpady zielone, w kompostowniku przydomowym oraz zwolnienie w wysokości 8 zł na miesiąc od każdego posiadacza Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
O opinie na ww. temat poprosiliśmy burmistrz Małgorzatę Żebrowską-Piotrak oraz radną Marię Pszczółkowską, Magdalenę Cłapińską, Agnieszkę Zdunek,
Joannę Zabłocką-Łudzeń i radnego Krzysztofa Wawra. Otrzymane opinie publikujemy poniżej.

MARIA PSZCZÓŁKOWSKA
Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Rada Miejska podjęła uchwałę
w sprawie opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w zależności od rodzaju zabudowy. Wprowadzono odmienne rozwiązanie dla zabudowy jednorodzinnej i zabudowy wielorodzinnej. Dla zabudowy
wielorodzinnej ustalono opłaty jako iloczyn zużytej
wody z danego lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty
w wysokości 8,50 zł za m3, dla zabudowy jednorodzinnej pozostała opłata od osoby faktycznie zamieszkałej
w gospodarstwie domowym. Przyjęta metoda określe-
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nia opłaty za zużycie wody jest elementem pilotażu.
Ma ona wyeliminować osoby, które uchylają się od
obowiązku podatkowego za odbiór odpadów komunalnych. Liczę na to, iż metoda się sprawdzi i uszczelni
system tak, aby nie było tzw. „pasażerów na gapę”. Docelowo ma zostać przyjęty taki model rozliczania dla
wszystkich mieszkańców. Przy obecnej stawce opłat za
m3 zużytej wody koszty dla mieszkańców powinny nawet ulec zmniejszeniu.
MAGDALENA CŁAPIŃSKA
Radna Rady Miejskiej
Zaproponowana przez Urząd nowa
metoda naliczania opłaty za odbiór odpadów, liczona od zużycia
wody, jest według mojej oceny najbardziej efektywną i sprawiedliwą.
Podstawowym jej zadaniem jest uszczelnienie systemu. Za odbiór odpadów zapłacą zatem również
ci, którzy do tej pory nie byli zgłoszeni do systemu,
a zamieszkiwali określone posesje.
Warto pamiętać, że niebawem czeka nas kolejny
przetarg na odbiór odpadów. Obserwując obecne
rozstrzygnięcia w sąsiadujących gminach można
się spodziewać, że stawki z zachowaniem dotychczasowej metody liczonej „od głowy”, wyniosą ponad 40 zł od osoby.
Radni jednocześnie nie zgodzili się na niesprawiedliwe bonifikaty, którymi miałyby zostać objęte rodziny wielodzietne. Wpłynęłoby to na uszczuplenie
budżetu, z którego realizowane są gminne inwestycje. Przyjęte stawki zostały przez Urząd precyzyjnie
wyliczone. System musi się samofinansować, co
oznacza, że Urząd nie może ani do niego dopłacać,
ani tym bardziej na nim zarabiać.
AGNIESZKA ZDUNEK
Radna Rady Miejskiej
Dobra zmiana? Nowy system naliczania opłat za odbiór śmieci dla
budynków wielorodzinnych jest
efektem poszukiwań takiego modelu pobierania opłaty od mieszkańców, który okaże się jak najmniej dotkliwy dla
płacących, a jednocześnie zapewni w maksymalnym stopniu pokrycie wydatków na cały system gospodarowania odpadami komunalnymi. Mieszkańcy bloków stali się po trosze testerami systemu, który
w całej gminie może zostać przyjęty w terminie późniejszym. Przyjęta stawka 8,50 za metr zużytej wody
pozwoli ocenić, czy jednostkowo obowiązujące dziś

opłaty obniżą się, wzrosną, czy pozostaną na obecnym poziomie.
Istotną, dla wielu rodzin dotkliwą, zmianą będzie
wycofanie ulg w opłatach przyznanych na podstawie łomiankowskich kart 3+, 4+ i R, i powrót do
pierwotnej, prostszej koncepcji naliczania zniżki
w opłatach dla członków rodzin wielodzietnych na
podstawie krajowej Karty Dużej Rodziny. Przyjęte
8 zł zwolnienia wydaje się być w miarę rozsądnym
kompromisem, zwłaszcza, że ulga dotyczyć będzie
znacznie szerszej grupy osób.
Uchwała wprowadza też nowy wzór deklaracji. Zamiast krótkiego i prostego formularza, otrzymujemy rozbudowany wniosek, przypominający zeznanie podatkowe, który już samą objętością zniechęca
do jego wypełnienia.
Nowa uchwała wprowadza nas w fazę eksperymentu. Okaże się, czy wart był poniesionych kosztów, zarówno finansowych, jak i społecznych. To jeszcze nie
koniec – temat śmieci powróci.
JOANNA ZABŁOCKA-ŁUDZEN
Radna Rady Miejskiej
27.02 na XXII Sesji RM uchwalono
nowy system opłat za odbiór śmieci.
Podstawą naliczania opłat będzie
ilość zużytej średnio w ciągu roku
wody na cele bytowe.
Urząd zaproponował stawkę 10,50 od m3 wody, uzasadniając taką decyzję średnią zużycia poniżej 3 m3
oraz 4-krotność tej stawki w opłacie karnej za niesegregowanie, bonifikatę 2 zł za kompostowanie oraz
8 zł zniżki dla członka rodziny wielodzietnej zamiast
50%. Na posiedzeniu Komisji Społecznej uchwała nie
została pozytywnie zaopiniowana, a Radny Grzegorz
Bryk złożył 4 rekomendacje: 8,50 zł za m3; obniżenie
opłaty karnej w osiedlach do 2-krotności stawki (gdzie
niemożliwe będzie dopilnowanie niesegregujących
mieszkańców) bonifikata za kompostownie – 3 zł, 15 zł
dodatku na członka rodziny wielodzietnej
Rekomendacje te Radny Bryk przedstawił jako wniosek
formalny w czasie Sesji RM.
Udostępniłam w trakcie Sesji pozostałym Radnym dokładną analizę zużycia wody na osiedlu Równoległa,
(gdzie mieszkam) dokonaną na podstawie rozliczeń za
wodę za drugie półrocze w 51 gospodarstwach domowych 1, 2, 3 i 4-osobowych. Okazało się, że średnie zużycie na mieszkańca wynosi 4,11 m3. Uchwalenie stawki
10,50 oznaczałoby kolejną podwyżkę. Tylko jednym
głosem przeszedł wniosek o obniżenie stawki do 8,50.
Reszta wniosków nie przeszła.
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MAŁGORZATA
ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek
Uchwały dotyczące gospodarowania odpadami i opłat z nimi związanych budziły dużo emocji. Podobnie jak wszelkiego rodzaju ulgi
czy kary za niesegregowanie śmieci.
Metoda rozliczania odpadów przyjęta przez Radę
Miejską wydaje się najbardziej sprawiedliwa. Powinna uszczelnić system i tym samym pozwolić
na obniżenie opłat każdemu z uczciwie płacących
mieszkańców.
Urząd w przypadku opłat naliczanych od zużycia
wody w budynkach wielorodzinnych przedstawił
racjonalne stawki (10,50 zł/ za m3 wody pobranej
na cele bytowe). Zaproponowane kwoty wynikały
z obliczeń i analiz, a ich przyjęcie nie generowałoby
kolejnych dopłat z budżetu gminy do systemu gospodarowania odpadami. Mówimy o systemie, który
zgodnie z prawem powinien się samofinansować.
Radni przegłosowali jednak stawki znacznie niższe (8,50 zł/m3 wody), godząc się tym samym na
zdjęcie z budżetu planowanych inwestycji w przypadku braku środków. Już w minionym roku jako
gmina dopłaciliśmy do odbioru odpadów ponad
4 660 000 zł.
Mam nadzieję, że każdy z radnych głosujących za
niższymi stawkami rozumie konsekwencje własnych decyzji i weźmie za nie odpowiedzialność.
Dobrze, że w przypadku ulg i kar radni przyjęli
propozycje urzędu, bo gdyby zwiększyli kwoty ulg,
dopłaty z gminnego budżetu do systemu gospodarowania odpadami byłyby jeszcze wyższe, a tym
samym środki przeznaczone na inwestycje i rozwój
gminy zdecydowanie niższe.
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BANEROWY WIZERUNEK

HA

Władze Łomianek zapowiedziały rozpoczęcie intensywnych działań
na rzecz budowania marki „Łomianki”. Czy jest szansa, że nie będzie
to polegało np. na opublikowaniu eleganckiego folderu?
Jak poinformowano, celem akcji
wizerunkowej jest „pokazanie zarówno mieszkańcom naszej gminy, jak
i potencjalnym gościom z Warszawy
i sąsiednich gmin, jak wiele Łomianki
mają do zaoferowania”. W mediach
urzędowych ukazało się już nawet
zaproszenie dla przyszłych turystów,
zaczynające się idyllicznie:
„Nieopodal Warszawy, 15 km od
centrum stolicy, w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, w starorzeczu Wisły, nad Jeziorem Dziekanowskim i Jeziorem Kiełpińskim,
które jest rezerwatem przyrody,
pośród starych wierzb leży gmina
Łomianki”. Dalej jest mowa o mieście
przez cały rok „tętniącym życiem”,
o „kawiarenkach i klimatycznych restauracjach”, o rozwiniętej infrastrukturze i bogatej ofercie, o lokalnych
produktach, które zyskały uznanie
na całym świecie, o tym, że tzw.
oczywistą oczywistością jest fakt, że
„właśnie tę gminę, na swoje miejsce
do życia wybrało wielu artystów,
aktorów, muzyków, sportowców”.
Słowem – zapraszamy do uroczego,
zadbanego miasteczka.
NAPRAWDĘ?
Chwała władzom Łomianek, że chcą
zająć się wizerunkiem Łomianek.
Warto to robić. Można oczywiście
w tym celu przedstawiać Łomianki niczym dopieszczone w każdym detalu
urocze włoskie miasteczko. Ale co będzie, jeśli ktoś – skuszony takim zaproszeniem – zechce sprawdzić? Naprawdę już na wstępie zachwyci go
spacer po ulicy Warszawskiej upstrzonej banerami? Naprawdę będzie pod
wrażeniem uroków otoczenia naszych jeziorek? Czy osoba pisząca to

zaproszenie kiedyś tam była? Albo
czy stanęła kiedyś na skrzyżowaniu
ul. Kolejowej z Brukową lub Wiślaną
i spróbowała ocenić, jak one obiektywnie wyglądają? Czy jest pewna,
że kogokolwiek może to zachęcić do
poszukiwania w okolicy klimatycznej
restauracji, żeby posiedzieć w niej do
wieczora w oczekiwaniu na rozpoczęcie letniej potańcówki?
NIEPOWTARZALNE DOZNANIA.
Ktoś złośliwy mógłby zaproponować, by zaproszenie do Łomianek
wyglądało tak: Nieopodal Warszawy
leży gmina Łomianki. Mieszkańcom
i turystom chcemy pokazać, jak wiele mamy do zaoferowania. Bez problemu tu trafisz. Jadąc z Warszawy
w kierunku Gdańska, zobaczysz koło
wiaduktu przy Auchan obdrapane
tablice reklamowe i zawieszone na
krzywych parkanach ceraty oraz
stare dykty z nieudolnie nabazgrolonymi informacjami o lokalnych
przedsiębiorcach. To symboliczna
brama do naszego miasta, dająca tylko przedsmak tego, co czeka cię dalej. Więc nie wahaj się! Skręć w prawo,
a niebawem znajdziesz się na naszej
prestiżowej alei – ulicy Warszawskiej,
która niczym paryskie Champs-Élysées przez cały rok tętni życiem. Tam
obskurne, pstrokate banery będą
cię zapraszać do klimatycznych knajpek z golonką, sklepów hydraulicznych i szkół językowych. Dowiesz
się, gdzie możesz zamówić schody,
nauczyć się rodzenia dzieci albo kupić lakier do samochodu. Te czasem
wypalone słońcem i już nieczytelne,
czasem podarte, krzywo przyczepione dzieła sztuki użytkowej, wykonane przez naszych lokalnych artystów

obudzą w tobie niepowtarzalne
doznania estetyczne. Gdy spojrzysz
w górę, zobaczysz rozwieszone między latarniami wielkie szmaciane
transparenty informujące o licznych
lokalnych wydarzeniach… itd.
A MOŻE KODEKS?
Dalej można by napisać o rzadko
spotykanym bezładzie zagospodarowania przestrzennego, o dziurawych,
nieoświetlonych ulicach czy łomiankowskich jeziorkach zasypanych
śmieciami i butelkami po piwie.
Łomianki są, jakie są (z wielu powodów). Więc może jednak budowę marki „Łomianki” najefektywniej
byłoby zacząć nie od deklarowania,
jak tu pięknie, ale od konkretnych
działań – wdrożenia przepisów tzw.
ustawy krajobrazowej, która daje
samorządom możliwość określenia
standardów, zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,
tablic i urządzeń reklamowych? Już
trudno w Polsce spotkać miejscowość dbającą o swój wizerunek, która
by tych spraw nie porządkowała.
Tym bardziej, że spory dorobek
w tej materii już mamy. Poprzedni burmistrz Łomianek co prawda
zazwyczaj nie był entuzjastą rzetelnych konsultacji społecznych i pytania mieszkańców o ich opinie, ale
trzeba przyznać, że akurat do kwestii
wypracowania zasad tzw. kodeksu
krajobrazowego z jakiegoś powodu przystąpił z pewną starannością.
Były na ten temat sondaże wśród
mieszkańców, publiczne debaty,
a przygotowanie założeń kodeksu
zlecono zewnętrznym specjalistom,
którzy zaproponowali konkretne
rozwiązania. Na pewno warto ten
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dorobek przejrzeć, może coś zmienić, może coś dodać, ale główna
praca jest wykonana (i zapłacona).
Rozpoczęcie wdrażania kodeksu
krajobrazowego byłoby z pewnością dobrym początkiem budowania
marki „Łomianki”.
TYMCZASEM PRZEWODNICZĄCY
KOŃCZY, ZANIM ZACZĄŁ.
Otwarte jednak pozostaje pytanie,
czy obecna Rada Miejska jest w stanie takie zadanie skutecznie podjąć?
Patrząc na podejście części radnych
do np. kwestii ustalania zasad naliczania opłat za śmieci, można mieć
wątpliwości. Populizm, demagogia,
jakieś osobiste ambicjonalne uniesienia, tuszowanie braku kompetencji,
szukanie taniego poklasku poprzez
próby wymuszenia powszechnych
dopłat za śmieci z budżetu miasta
(rzecz jasna kosztem realizacji innych
zadań) – wszystko to wygląda mało
obiecująco.
Kiedyś jeden z polityków stwierdził,
że prawdziwego mężczyznę poznaje
się nie po tym, jak zaczyna, lecz po
tym, jak kończy. Ostatnio przewodniczący naszej Rady Miejskiej, Adam
Salwowski, postanowił pójść dalej
– zamknął sesję Rady jeszcze przed
jej otwarciem (w dodatku, gdy sam
formalnie nie był na niej obecny),
czyli skończył, zanim w ogóle zaczął.
No cóż… Można i tak, ale to raczej
pokazuje, że nasza Rada Miejska, zaplątana w jakieś doraźne, niepoważnie wyglądające gierki, może mieć
problemy z podejmowaniem odważnych decyzji, służących rozwojowi Łomianek. Szkoda. Bo czas leci,
a świat wokół nie stoi w miejscu..
Juliusz Wasilewski

CZY COŚ SIĘ RUSZY Z PRZEBUDOWĄ UL. FABRYCZNEJ?

Ulica Fabryczna miała być przebudowana po
remoncie Warszawskiej i przed budową Parku
Miejskiego jeszcze w poprzedniej kadencji
burmistrza i Rady Miejskiej.
Ze względu na zbyt wysokie oferty gmina
unieważniała kolejne przetargi. W pierwszym
przetargu (styczeń 2018 r.) najniższa oferta opiewała na kwotę 12,7 mln zł, potem już było tylko

więcej. W marcu 2018 r. – 13,9 mln zł, w maju
2018 r. nie złożono żadnej oferty, w lipcu 2018 r.
– 24,7 mln zł, w październiku 2018 r. też żadna
firma nie była zainteresowana realizacją inwestycji. W ostatnim przetargu – styczeń 2020 r.
– najniższa oferta to 12,6 mln zł.
Decyzję o tym czy przebudowa Fabrycznej
będzie realizowana podejmą radni na najbliższej Sesji już 11 marca.
Sama inwestycja nie tylko podniesie komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców, wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta, ale też ma znaczenie
bardziej strategiczne. Jak informuje wiceburmistrz
Paweł Bohdziewicz: „Przygotowana dokumentacja
projektowa przebudowy istniejącej infrastruktury

podziemnej w ul. Fabrycznej uporządkuje istniejące
sieci między innymi wodociągową i kanalizacyjną,
jednak najważniejszym elementem infrastruktury
podziemnej jest budowa kolektora wód deszczowych. Jego zadaniem będzie przejęcie wód deszczowych m.in. z ul. Fabrycznej i ulic w bezpośrednim jej
sąsiedztwie, a także z istniejącego kolektora ul. Warszawskiej, co pozwoli na wybudowanie kanalizacji
deszczowej w ulicach wzdłuż ul. Warszawskiej. Wybudowanie ulicy Fabrycznej, a więc i kolektora wód
deszczowych otworzy możliwości przeprowadzenia
rekultywacji zdegradowanej w dniu dzisiejszym Strugi Dziekanowskiej. Ten ważny element dla naszego
otoczenia wymaga dostarczenia zasilania w postaci
wód deszczowych”.
/ red.
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O! BUSPASIE...

Co do zasadności powstania BUSPASa między Łomiankami
a Warszawą nikogo raczej nie trzeba przekonywać.
O szczegóły projektu dopytywali nasi sąsiedzi – mieszkańcy
Młocin, przez których „teren” miałby on przebiegać.
2 marca 2020 r. w urzędzie Dzielnicy Bielany odbyło się spotkanie
dotyczące planowanego BUSPASa
z Łomianek do Warszawy, wzdłuż
ul. Kolejowej i Pułkowej.
W zebraniu Rady Samorządu Młocin
wzięli udział m.in. Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak,
Burmistrz Bielan Grzegorz Piotruczuk, przedstawiciel Biura Mobilności
i Transportu m.st. Warszawy Waldemar Lasek, przedstawicielka Lasów
Miejskich Aleksandra Witkowska oraz
mieszkańcy, urzędnicy i radni Łomianek, Młocin oraz Bielan.
„Jedynym tematem naszego posiedzenia jest sprawa buspasa, o którym
wiele słyszymy, a niewiele o nim wiemy

[...] Nie jest naszą intencją w tej chwili
jakieś protesty składać, jakieś decyzje
podejmować" – tymi słowami spotkanie rozpoczęli samorządowcy Młocin.
Wyrazili też żal, że nie są zapraszani na
spotkania dotyczące inwestycji, która
ich bezpośrednio dotyczy. Burmistrz
Małgorzata Żebrowska-Piotrak poinformowała, że to w kompetencjach
Prezydenta Warszawy leży, kto jest
zapraszany na spotkania ze strony
Warszawy i że chętnie będzie rozmawiała z każdym, czego dowodem jest
obecność jej, radnych i urzędników
z Łomianek na tym posiedzeniu.
Burmistrz Żebrowska-Piotrak oraz
wiceburmistrz Paweł Bohdziewicz
przedstawili racjonalne powody, dla

NAGRANIE VIDEO SPOTKANIA
zobacz na: www.LOMIANKI.INFO
których buspas jest technicznie możliwym i potrzebnym rozwiązaniem,
zarówno dla mieszkańców Łomianek,
jak i mieszkańców Warszawy, Bielan,
Młocin. Przypomnieli, że obecnie
są tworzone analizy, które pozwolą
oszacować koszty, ocenić zasadność
poszczególnych koncepcji opracowanych przez fachowców z Warszawy.
Przedstawiciel Biura Mobilności
i Transportu m.st. Warszawy zadeklarował, że będzie zbierał wszystkie
uwagi od mieszkańców, a następnie
je uwzględniał w założeniach koncepcyjnych.
Przedstawiciele Młocin wyrazili zaniepokojenie perspektywą dobudowania trzeciego pasa, którym miałaby

poruszać się komunikcja publiczna
i zaproponowali, by zamknąć jeden
z już istniejących pasów dla samochodów osobowych i zamienić go na
buspas. Zwracali też uwagę na bezpieczeństwo oraz koszty jakie ta inwestycja może za sobą pociągnąć.
Mieszkańcy i radni tak Łomianek,
jak i Warszawy wyrażali nadzieję na
porozumienie, które zaowocuje polepszeniem komunikacji na trasie
Łomianki-Warszawa. „Mamy wspólny
cel, wspólne założenia. Rozmawiajmy,
szukajmy porozumienia..."
Mimo różnic i obaw warto, by to spotkanie było początkiem, a nie końcem
wspólnych działań obu samorządów.
/red.

WDZIĘK, GRACJA, EKSPRESJA
W dniach 22-23 lutego w hali sportowej Centrum Dydaktyczno-Sportowego w Łomiankach,
odbyły się zawody z kalendarza Polskiego
Związku Gimnastycznego, „I Edycja Pucharu
Polski seniorek, juniorek i juniorek młodszych
w gimnastyce artystycznej”.
Współorganizatorami imprezy sportowej byli:
Urząd Miasta i Gminy Łomianki, Interdyscyplinarny
Klub Sportowy Łomianki, ICDS Łomianki, Legion
Warszawa.
Jak mówi współorganizatorka imprezy Beata Rybak (IKS Łomianki) – W zawodach, objętych Patronatem Honorowym Burmistrz Łomianek, wystąpiło
39 zawodniczek kadry narodowej, reprezentujących
12 klubów i stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim
Związku Gimnastycznym. Dziewczęta zaprezentowały układy z przyborami. W zależności od kategorii
wiekowej ćwiczyły ze skakanką, z obręczą, z piłką,
z maczugami i wstążką. Układy prezentowane przez
zawodniczki, to kompozycje elementów gimnastycznych, akrobatycznych, tańca powiązane z manipulacją przyborów, wykonywane do utworów muzycz-
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nych. Zawodniczki prezentowały najwyższy poziom
wyszkolenia. Wdzięk, gracja, elegancja, dynamika,
ekspresja, wyraz, artyzm towarzyszyły każdej zawodniczce prezentującej się na planszy gimnastycznej
wkomponowanej w przygotowaną do startu halę
sportową ICDS w Łomiankach. Zawodniczki oceniane były przez panel sędziowski złożony z licencjonowanych sędzi. Rywalizacja zawodniczek była
dla widza widowiskiem, które pozostawiło niezapomniane wrażenia estetyczne. Pięknie prezentujące
się dziewczęta występowały w specjalnie dobranych
strojach. Urzekały wyglądem i sprawnością, dając
przyjemność z oglądania ich występów. W imprezie
sportowej zaprezentowała się Reprezentacja Polski
w układach zespołowych. Pięć zawodniczek wykonało układ gimnastyczny z trzema obręczami i dwiema
parami maczug. Przy zawodach została przeprowadzona transmisja on-line. Każdego dnia zawody
obejrzało 3 tysiące osób. Zawody przebiegły w miłej
atmosferze dającej poczucie rywalizacji fair play na
wysokim poziomie.
Swojego podziwu dla imprezy nie kryje też radna Magdalena Cłapińska, która obserwowała
całe dwudniowe zawody oraz z burmistrz Małgorzatą Żebrowską-Piotrak uczestniczyła w dekoracji
najlepszych zawodniczek. – Miałam okazję obserwować rywalizację wszystkich trzech kategorii od
juniorek młodszych po seniorki. W gimnastyce artystycznej seniorkami są już szesnastoletnie zawodnicz-

ki, więc wielkie wrażenie zrobiły na mnie szczególnie
ich układy. Niezwykle trudne rzuty, chwyty przyboru
poza zasięgiem wzroku, skoki, piruety i równowagi
wkomponowane są pięknie w muzykę i połączone ze
sobą dopracowanymi do perfekcji kroczkami tanecznymi. Każda zawodniczka zachwycała publiczność
nie tylko swoimi układami, ale też strojami i pięknym
uśmiechem, który widzieliśmy na planszy.
I Edycja Pucharu Polski w Gimnastyce Artystycznej nie jest pierwszą tego typu imprezą, którą
gościmy w Łomiankach, ale też, miejmy nadzieję,
nie ostatnią. Beata Rybak deklaruje – Planujemy
kolejne imprezy sportowe w gimnastyce artystycznej,
do udziału w których zapraszamy już teraz.
/ red.
foto: Leszek Tomaszewski

ŁOMIANKI
DLA LEONA
Już 14 marca 2020 r. spotkajmy się na wydarzeniach zorganizowanych w Centrum Kultury w ramach charytatywnej zbiórki na leczenie Leona Freja. Chłopca, który urodził się z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym. www.siepomaga.pl/leon-frej
WARSZTATY WIKLINIARSKIE, godz. 9:00-14:00
Rodzinne warsztaty wyplatania koszy wielkanocnych.
WARSZTATY RYSUNKU, godz. 11:00-15:00
	Rysunek w Pigułce to warsztaty z rysunku dla wszystkich, zarówno dla początkujących, jak i zdających na studia artystyczne, dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
	ZAPISY NA WARSZTATY za pośrednictwem recepcji Centrum Kultury, po
opłaceniu dobrowolnej cegiełki na rzecz leczenia Leosia.
KONCERT FILIPA SIEJKI, godz. 18:00-18:40
	Muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor. Autor sukcesów wielu polskich artystów pop, m.in. Patrycji Markowskiej.
SPEKTAKL "POKOJÓWKI", godz. 19:00-20:00
	Sztuka na podstawie dramatu Jeana Geneta opowiada o siostrach Claire i Solange, udręczonych ponurą wegetacją w cieniu ich pracodawczyni. Chcąc odmienić
swoje marne życie nie wiedzą jednak jak daleko będą musiały się posunąć.

SKANDALICZNIE
Eksperymentalna scenografia,
oświetlenie, kamery na wysięgnikach... scena Centrum Kultury w Łomiankach zmieniła
się w plan filmowy.

A wszystko to na potrzeby realizacji teledysku do utworu pt. SKAndalicznie zespołu JANGA SQUAD,
którego muzycy związani są z Łomiankami, znanego m.in. z porywających występów na finałach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy podczas Festiwalu ŁOMOT.
Teledysk powstał przy okazji nagrania przez skład pierwszego
i dobrze rokującego wydawnictwa
pod nazwą „JangaSquad – Chodź
z nami EP".
Dźwięki jak i obrazy są dostępne na:
facebook.com/jangasquad
POLECAMY!

CO, GDZIE, KIEDY?
POLECAMY!

10.03, g. 19:30 – Teatr Komedia „Ostra jazda”, ICDS

13.03, g. 10 – Konkurs recytatorski Warszawska
Syrenka, CENTRUM KULTURY
12.03, g.20

– LIMBOSKI – koncert – LEMON TREE

14.03, g. 19 – Zbiórka charytatywna na rzecz Leona
Freja – CENTRUM KULTURY
15.03, g. 15 – Przez siedem kontynentów – Jak się żyje
na antypodach? – CENTRUM KULTURY
16.03, g.18 – „Język polski okuty na 4 kopyta”
wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku
CENTRUM KULTURY
19.03, g. 17:30 – Wykład Jakuba Grygalewicza „Dieta ma znaczenie
– świadome odżywianie” , CENTRUM KULTURY
19.03, g.16-19 – Akademia Młodych Orłów – Szkolenie dla trenerów
– KS Lomianki – Boisko przy ICDS
20.03, g. 19 – Scena Zaułek // Agnieszka Resnerówna
– CENTRUM KULTURY
21.03, g. 15 – Teatrzyk dla dzieci „W Krainie Żywiołów”
– CENTRUM KULTURY
28.03, g. 20:00 – Koncert Jazzpospolita
– CENTRUM KULTURY
22.03, g.15:45 – Kabaret Smile – ICDS
23.03. g.18

– „Zagadkowe początki Mazowsza”0 –
wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku
CENTRUM KULTURY

26.03,g.20

– Ania Rusowicz – Przebudzenie
koncert – JAZZ CAFE

27.03. g.20

– ADAM ZALEWSKI – koncert
piosenka autorska, folk, blues/rock
LEMON TREE

28-29.03

– IV Otwarty Turniej Nastula Judo Cup – ICDS

29.03,

– Pokaz taneczny dzieci i młodzieży
Grow Academy – ICDS

2.04, g.21

– Mika Urbaniak & Victor Davies
– koncert – JAZZ CAFE

04.04 g. 11

– Warsztaty wielkanocne – CENTRUM KULTURY

04.04, g. 19 – Stand Up – Piotr Szumowski
– CENTRUM KULTURY
17.04, g. 20 – Kuba Sienkiewicz – Lider Elektrycznych
Gitar – koncert LEMON TREE
________________________
CENTRUM KULTURY, ul. Wiejska 12a, www.kultura.lomianki.pl, 22 751 35 02
LEMON TREE, ul. Zachodnia 38, www.lemondabrowa.pl, 798 110 522
ICDS, ul. Staszica 2, www.icds.pl, 22 751 04 74
BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Wiejska 12a, www.biblioteka.lomianki.pl, 22 751 32 23
SPOT, ul. Warszawska 55, www.spot-lomianki.pl, 507 222 672
GALERIA ŁOMIANKI, ul. Brukowa 25, www.galerialomianki.pl, 22 209 86 51
JAZZ CAFE, ul. Warszawska 69, www.jazzcafe.com.pl, 22 751 41 12
RESTAURACJA LOKAL, ul. Pawłowska 6, www.restauracjalokal.pl, 690 397 973

Organizujesz imprezę, koncert, warsztaty?
A może słyszałeś o ciekawym spotkaniu?

DODAJ WYDARZENIE
www.KALENDARIUM.LOMIANKI.INFO
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KOMÓRKI W SZKOŁACH
Australia wprowadziła w szkołach publicznych
całkowity zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych, smartwatchów, słuchawek, tabletów i innych tego typu urządzeń.
Zasady obowiązywać mają od roku szkolnego
2020/2021. Podobne rozwiązanie stosuje od
2019 r. Francja, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała rodziców do ograniczenia
czasu lub wprowadzenia zakazu korzystania ze
smartfonów przez małe dzieci (do 5 roku życia).

Co to konkretnie oznacza dla Australijczyków?
Uczniowie młodsi (od przedszkola do VI klasy) nie
będą mogli przynosić telefonów komórkowych
do szkoły, natomiast starsi (od klasy 7 do 12) muszą mieć telefony wyłączone i schowane. Dotyczy
to również wszelkich urządzeń „inteligentnych”,
czyli np. zegarków, które należy przełączyć na
tryb samolotowy. Rodzice chcący skontaktować
się z dzieckiem, będą korzystali z telefonu do administracji szkoły.
Rząd australijski chce tworzyć lepsze środowisko
nauki, umożliwić większą koncentrację dzieci
oraz zachęcać do nawiązywania bezpośrednich
kontaktów rówieśniczych. Czyli powrócić do relacji, które jeszcze 20-30 lat temu były powszechnym sposobem komunikacji.
Nie jest to rozwiązanie nowe. W wielu placówkach funkcjonuje już od dawna. Według relacji znajomego Australijczyka – rodzica dziecka
w szkole publicznej – zakaz używania telefonów
ogłoszono niedawno, ale większość szkół wprowadziła go już wcześniej i rodzice uznają to rozwiązanie za rozsądne, bo cyberprzemoc i ciągłe
rozproszenie uwagi stanowiły rosnący problem.
W szkołach, które już wcześniej wprowadziły
i praktykują ten system, zauważono, że dzieci zaczęły częściej ze sobą rozmawiać, zaobserwowano też wyższą koncentrację podczas lekcji.
Czy tego typu rozwiązanie powinno trafić do
polskich szkół? Zapytałam o to Michała Naftyńskiego – radnego miejskiego i przewodniczącego Gminnej Rady Oświatowej.
***
Sylwia Maksim Wójcicka: Czym jest Rada
Oświatowa (RO)?
Michał Naftyński: Rada jest ciałem doradczym dla
Rady Miejskiej. Opiniuje uchwały związane z oświatą i szkolnictwem. Jej istnienie jest wymogiem ustawowym. Składa się z przedstawicieli szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, urzędników
miejskich oraz radnych.
SMW: Jakie są jej główne zadania?
MN: Rada opiniuje wszystkie akty prawne związane z oświatą i szkolnictwem uchwalane w gminie.
SMW: Jak będziecie działać?
MN: Pierwszym moim zadaniem po wyborze na
przewodniczącego RO było zorganizowanie „burzy mózgów” na temat oświaty. Przez kilka godzin
zdefiniowaliśmy sobie główne problemy łomiankowskiej edukacji. Pracuję teraz nad obróbką materiałów z tego spotkania. Niebawem zostaną upublicznione. Jednym z podstawowych problemów
w naszych szkołach jest brak nauczycieli. Rada stara się diagnozować problemy związane z edukacją
i generować rozwiązania możliwe do wprowadze-
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nia na poziomie lokalnym. Staramy się wypracowywać rozwiązania podnoszące jakość kształcenia.
Oprócz ciągłego zabiegania o nauczycieli z pasją
staramy się zaproponować działania ułatwiające
im pracę. Moim marzeniem jest szkoła bez prac domowych, ale żeby do tego doprowadzić uczniowie
powinni być bardziej skupieni na nauce.
SMW: To trudne wyzwanie w dobie wszechobecnych smartfonów, słuchawek i smartwatchów.
MN: Jednym z elementów porządkowania tego co
się dzieje w szkole są telefony. Bo aby np. nie było
prac domowych musi być w szkole przestrzeń do
tego, żeby dzieci były skoncentrowane na nauce,
chciały współpracować, żeby nauczyciel odzyskał
autorytet u ucznia. To co mi się marzy to przywrócenie naturalnej kolei rzeczy, czyli dziecko przychodzi do szkoły, uczy się, jest skoncentrowane
na zdobywaniu wiedzy. Żeby nie było prac domowych uczeń musi podjąć większy wysiłek naukowy
w szkole.
SMW: Czyli widzisz możliwość wprowadzenia
rozwiązania, które stosuje Australia i Francja,
czyli zakaz używania telefonów komórkowych
przez uczniów na terenie szkoły?
MN: To już zaczyna się działać w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji powołało w 2019 r. Grupę
Roboczą ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży
w Internecie. Na jednym ze spotkań Grupy omawiano kwestię wprowadzenia zakazu używania
telefonów komórkowych w szkołach. Prędzej czy
później powstaną jakieś przepisy regulujące używanie telefonów w szkołach. Także w Łomiankach
niektóre placówki wprowadziły już zasady korzystania z komórek. Nam chodzi o to, żeby regulacje
dotyczące używania smartfonów były jednolite
i powszechne.
SMW: Jak te zasady wyglądają w Łomiankach
lub jak miałyby wyglądać?
MN: W dwóch szkołach już wprowadzono zasady dot. komórek, ale nie są one jednakowe. A mój
pomysł jest taki, żeby rozpocząć od konsultacji
społecznych, które będą miały formę konferencji.
Organizujemy ją 2 kwietnia w ICDS. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych, nauczycieli, dyrektorów, rodziców, rady rodziców, samorządy
uczniowskie, radnych, urzędników, czyli wszystkich, którzy powinni być zainteresowani rozwojem
naszych dzieci. Przewiduję, że rozpoczniemy jakimiś krótkimi wystąpieniami, a druga połowa spotkania będzie przeznaczona na dyskusję i pytania.
Tak, żeby każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie,
zarówno zwolennicy telefonów w szkołach jak
i ich przeciwnicy.
SMW: Co dalej, jaki będzie efekt konferencji?
MN: Efektem konferencji będą na pewno postulaty i propozycje rozwiązań. Na tej podstawie Rada

opracuje wytyczne, które określą standard postępowania na terenie Łomianek, ale nie będą narzucały
szkołom działania. Szkoły, a dokładniej rady pedagogiczne mają w tej kwestii decydujące słowo. Jeśli
będą chciały, będą mogły te zasady wdrożyć u siebie poprzez zmiany regulaminów szkół. Moim marzeniem jest, aby dzieci, jeśli chcą lub muszą mieć
przy sobie telefon, nosiły aparaty, w których nie ma
dostępu do Internetu. Takie proste telefony są powszechnie dostępne. Jeśli dziecko i rodzic muszą się
ze sobą kontaktować, to jest to możliwe. Nie tracimy kontaktu z dzieckiem, ale nie ma ono możliwości surfowania po Internecie podczas przerw i lekcji,
tylko skupia się na nauce. I to na terenie szkoły byłoby moim zdaniem wystarczające urządzenie do
komunikowania.
SMW: Jakie dostrzegasz zalety takiego rozwiązania?
MN: Zalet jest wiele, wymienię kilka. Nasze dzieci budują relacje głównie poprzez komunikatory
i portale społecznościowe. Mają znajomych wirtualnych, z którymi piszą, ale nie rozmawiają z rówieśnikami w klasie czy szkole. Wychodzą na przerwę,
siadają na korytarzu i każdy patrzy w swój ekran.
Jeśli nie będzie sieci, będą „musiały” robić coś innego i może zaczną rozmawiać ze sobą. Zamiast przesyłać linki do filmów z youtube’a będą musiały opowiedzieć sobie co widziały lub słyszały. Czyli powrót
do zachowań, które kiedyś były standardem. Szkoła
powinna być do tego, żeby się uczyć z asystą nauczyciela, współpracować z kolegami, ćwiczyć pracę w grupie, Czas poza szkołą powinien natomiast
służyć do odpoczynku, budowania więzi z rodziną
i do rozrywki. Brak smartfonów w szkole to większe
bezpieczeństwo w drodze do szkoły. Dziecko, które
przechodzi przez ulicę wpatrując się w ekran jest
w poważnym niebezpieczeństwie. Nie można także
zapominać, że model telefonu stał się wyznacznikiem pozycji w klasie czy grupie rówieśników, a to
grozi stygmatyzacją i podziałami ze względu na
sytuację finansową rodziców.
SMW: Dziękuję za rozmowę.
***
Czyli proponowane przez Radę Oświatową
rozwiązanie dotyczące zasad korzystania
z telefonów komórkowych w szkołach będzie
konsultowane podczas konferencji organizowanej 2 kwietnia w ICDS.
Realne konsultowanie nowych rozwiązań jest
dobrym pomysłem, dlatego mam nadzieję, że
spotkanie zgromadzi wszystkie zainteresowane
środowiska. ŁOMIANKI.INFO na pewno pojawią
się żeby wysłuchać argumentów. Przekażemy też
relację z wydarzenia.
Sylwia Maksim-Wójcicka

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy 2 kwietnia do ICDS.
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Co w edukacji
PISZCZY?

ROZMOWY Z DZIECKIEM

Naszym głównym narzędziem wpływu na dziecko
jest …rozmowa. Mimo, że każdy z nas posługuje
się komunikacją na co dzień, rozmowa z własnym
dzieckiem może sprawiać kłopot. Czasem kończy
się na krótkiej wymianie zdań:
– Co w szkole?
– Spoko.
– Masz coś zadane?
– Nie.
Łatwo zauważyć, że nie był to przykład rozmowy
budującej dobrą komunikację i bliższe relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem.
Po czym poznać, że rozmowa jest autentyczną komunikacją budującą relacje?
1. Zarówno ty, jak i dziecko macie poczucie bycia
wysłuchanym i zrozumianym, jesteście wobec
siebie szczerzy.
2. Obu stronom zależy na rozmowie i bierzecie
w niej aktywny udział.
3. Czujecie się bezpiecznie. Możecie więc rozmawiać
również o tym, co jest dla was trudne lub krępujące.
4. Rozmowa, nawet gdy jest trudna, w efekcie jest
konstruktywna i przynosi wam zadowolenie,
a nawet wzmacnia więź między wami.
Jeżeli uda się zachować wszystkie cztery cechy dobrej konstruktywnej rozmowy, przyniosą one poprawę relacji z dzieckiem, łatwiejsze porozumienie
w sprawach trudnych.
Pytania, które nie pozwalają na rozwinięcie komunikacji są to tak zwane pytania zamknięte, na
które odpowiedź ograniczy się do jednego słowa. Zadając je, słyszymy krótką odpowiedź: tak,

Aby odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie
dziecko musi rozważyć dwie ewentualności:
– r ozważenie sytuacji, gdy nie istnieją dostrzegane
dotychczas ograniczenia,
nie, w środę itp. Taką właśnie odpowiedź udzieliło – r ozważenie potencjalnych rozwiązań wyjścia z sydziecko w przykładzie podanym wyżej.
tuacji.
Pytania analityczne są szczególnie przydatne, gdy Chociaż na pewno pytania analityczne są ciekawe
chcemy rozwinąć potencjał dziecka i pokonać ogra- i pożyteczne w komunikacji, to w rozmowach z dziecniczające je przeszkody. Zwykle składają się z dwóch kiem najbardziej sprawdzają się pytania otwarte.
części: pierwsza pozwala na „ominięcie” myśli, która O pytaniach otwartych i ich zastosowaniu w rozogranicza dziecko, druga zachęca do innego sposo- mowach z dziećmi, przeczytają Państwo w kolejbu myślenia, wykracza poza ograniczenia.
nym numerze LOMIANKI.INFO.
Sytuacja: dziecko odrzuca wszystkie pomysły rozKatarzyna Szczepkowska
Dyrektor ds. pedagogicznych
wiązań
i wszystkie wypowiedzi kończy stwierdzeMoja_Szkola_Reklama_03-2020_158x98_druk.pdf
1
01.03.2020
11:36
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Moja Szkoła
niem: bo ja nie mam czasu.
– A gdyby brak czasu nie był problemem... co byś
zrobił/a?
REKLAMA
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RODAKOM NA KRESACH
POWSTANIE FUNDACJI
Fundacja Rodakom na Kresach powstała 9 maja
2019 r. z potrzeby serca. Mając kontakt z Polakami
zamieszkujących Kresy wschodnie zauważyliśmy
ich potrzeby. W grudniu 2018 r. byliśmy na spotkaniu z Polakami w Dziewieniszkach powiat Soleczniki i to właśnie po tym spotkaniu zapadła decyzja
o powstaniu Fundacji. Zauważyliśmy jak Polacy
zamieszkujący na Litwie pielęgnują mowę polską,
polskie symbole narodowe i jak z szacunkiem mówią o Polsce.
CEL FUNDACJI
Celem Fundacji jest niesienie pomocy oraz wspieranie Polaków i Polonii pozostałych poza granicami Rzeczypospolitej w wyniku zmiany granic po
II wojnie światowej oraz zesłanych i przesiedlonych poza tereny Rzeczypospolitej poprzez:
– 
podtrzymywanie polskości oraz upowszechnianie znajomości języka polskiego, wiary katolickiej, polskiej kultury i tradycji narodowych.
– poprawę sytuacji społecznej, zawodowej i materialnej polskiej mniejszości narodowych na
Kresach Wschodnich.
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– tworzenie przyjaznego klimatu i pogłębianie
więzi pomiędzy środowiskami polskimi a narodami kraju zamieszkania Polaków i Polonii.
– pomoc w zdobywaniu wszechstronnego wykształcenia zarówno w Polsce jak i na uczelniach w szkołach zagranicznych.
– pomoc prawną i rzeczową dla mieszkańców
i rodzin z Kresów Wschodnich zamierzających
na stałe osiedlić się i pracować na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
WYDARZENIA
Z potrzeby niesienia pomocy naszym Rodakom
24.11.2019 r. zorganizowaliśmy przedświąteczną zbiórkę żywności w C.H. Auchan w Łomiankach. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej
woli oraz wolontariuszom za udział w tej akcji.
To dzięki nim z zebranych produktów przygotowaliśmy 47 paczek żywnościowych, które osobiście zawieźliśmy do Polskich rodzin na Litwie,
zamieszkujących wieś Krakuny. Część paczek
zawieźliśmy również do parafii w Nowej Wilejce
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju,
gdzie za pośrednictwem księdza proboszcza
Eduardasa Kristukasa trafiły do potrzebujących
polskich rodzin.
Drugą akcję przygotowaliśmy spontanicznie
i szybko. Wiedząc, które rodziny czego potrzebują. Po prostu podzieliliśmy się tym co mamy
w domu i nie używamy, a często były to rzeczy
nowe. Do tej akcji dołączyli się znajomi i sąsiedzi.
Zawieźliśmy: pościele, ręczniki, ubrania, książki
oraz środki czystości.
Obecnie przygotowujemy się do transportu z darami od naszego parafialnego Caritas.
Trwa również akcja „Spełniamy Marzenia”, gdzie
z inicjatywy Fundacji Polskie dzieci z Polskiej
szkoły w Dziewieniszkach napisały listy ze swo-

imi marzeniami. Listy, dzięki pomocy naszego
księdza Proboszcza, zostały bardzo szybko rozebrane w niedzielę 26.01.2020 r. Marzenia tych
dzieci chyba każdego poruszają, kiedy czytamy
jak dzieci w wieku 8 czy 13 lat proszą o poduszkę,
kołdrę albo ciepłe ubranie. Marzeniem niejednego dziecka jest mieć własny kubek, talerzyk oraz
sztućce. Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego
serca za włączenie się do akcji „Spełniamy Marzenia”. Z tym zajączkiem planujemy jechać na początku kwietnia.
PROŚBA O WSPARCIE
Zwracamy się z gorącą prośbą o wparcie finansowe. Gdyż każdy wyjazd wiąże się z niemałymi
kosztami. W najbliższym czasie chcielibyśmy zakupić podręczniki do szkoły oraz Polskie Symbole
Narodowe. Jesteśmy w trakcie organizacji pobytu
polskich dzieci z Litwy w Łomiankach.
Za każdą złotówkę – Bóg zapłać.
Wojciech Sarnowski, Prezes Fundacji

____________________________________
NUMER KONTA:
42 1940 1076 3203 2424 0000 0000

Czytaj więcej: www.fundacjarodakom.pl

MARATON PO LODZIE

PIOTR OBŁUSKI – mieszkaniec Łomianek, założyciel grupy biegowej ORT Łomianki
pokonał 1 marca XVI BAIKAL ICE MARATHON – maratoński bieg
na dystansie 42 km 195 m, po zamarzniętym Jeziorze Baikał na Syberii.
Wrażeniami z ukończonego biegu podzielił się tuż po powrocie do Łomianek...
W tegorocznych zawodach wzięło udział 127 zawodników z 27 krajów. Wystartowaliśmy o godz. 9:00
czasu lokalnego (w Polsce była godz. 2:00 w nocy)
z miejscowości Listwianka. W chwili startu temperatura powietrza wynosiła -17 stopni Cejsusza i wiał
lekki wiatr, nic nie zapowiadało tego, co wydarzyło

się później. Podczas tych zawodów, głównym bohaterem była pogoda i ona rozdawała karty. Na około
18 km trasy, zerwał się silny boczny wiatr ok. 50 km/h,
co w połączeniu z niską temperaturą powietrza skutecznie zniechęcało do walki o rekordowe wyniki. Dodatkowo, po kilku kolejnych kilometrach oprócz wiatru, zaczął padać intensywny śnieg, który ograniczał
widoczność do około 30 metrów. Paliki z czerwonymi
flagami, które wyznaczały trasę biegu zaczęły znikać
przysypywane przez śnieżną zamieć. Gdy dotarliśmy
do około 30 km trasy, pokrywa sypkiego śniegu wynosiła 40-50 cm. Zmarznięci, wycienczeni zawodnicy brnęli przez ten śnieg, posuwając się mozolnie do
mety. Pojawiły się odmrożenia, ale świadomość, że
z każdym krokiem meta jest coraz bliżej dawała energię do walki.
Zwycięzca dotarł do mety w czasie 3h 55min, ja dotarłem do mety w czasie 4h 30min, co dało mi 27 miejsce.
Nigdy w dotychczasowym życiu nie doświadczyłem,
tak ekstremalnych sportowych przeżyć.

1 marca to nie tylko dzień tych zawodów, ale przede
wszystkim moja żona Monika obchodzi tego dnia
urodziny, a te szczególnie pozostaną w naszej pamięci. Czy było ciężko? Tak! Czy bym to powtórzył? TAK!
Dla takich chwil warto żyć. Z tego miejsca jeszcze raz
dziękuję za olbrzymie wsparcie i wiele miłych słów
jakie otrzymaliśmy od naszych znajomych. Mam już
w głowie pomysł na kolejny bieg, ale na razie o tym
głośno nie mówię...

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” funkcjonuje od 2008 r., czyli ponad dziesięć lat. Powstało z inicjatywy trzech gmin:
Czosnowa, Kampinosu i Leoncina, które połączyły wspólne cele rozwoju, takie jak rozbudowa infrastruktury, wykorzystanie potencjału
regionu związanego z bliskością Kampinoskiego Parku Narodowego i zaangażowanie mieszkańców w życie lokalnych społeczności.
Gmina Łomianki jest partnerem organizacji od kwietnia 2011 r.
Organizacja ma siedzibę w Czosnowie i działa obecnie jako Lokalna
Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, wdrażając strategię rozwoju lokalnego na obszarze dziewięciu
gmin: Czosnowa, Leoncina, Kampinosu, Leszna, Błonia, Izabelina, Starych Babic i Ożarowa Mazowieckiego
oraz Łomianek. Gmina Łomianki jest
partnerem Lokalnej Grupy Działania
od kwietnia 2011 r.
Od początku działania Stowarzyszenie otrzymało na realizację celów
LSR prawie 34 mln zł. Przez ponad
dziesięć lat działalności zrealizowano
szereg projektów, powstały nowe lub
zmodernizowano istniejące obiekty
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Wsparcie otrzymało
też wiele wydarzeń o charakterze
edukacyjnym i kulturalnym. Odbywały się festyny i pikniki rodzinne.
W ramach strategii w 2016 r. utworzono Markę Lokalną Misję Kampinos,
będącą narzędziem promocji regionalnych produktów i usług, która ma

również wspierać osoby, które dzięki
swoim osiągnięciom mogą być ambasadorami regionu. Marka Lokalna
ma także stymulować rozwój m.in.
usług turystycznych, rekreacyjnych
i gastronomicznych, odwołując się do
lokalnej tożsamości, dziedzictwa kulturowego, miejscowych produktów
kulinarnych, walorów przyrodniczo-krajobrazowych, co w konsekwencji ma przynieść wymierne korzyści
mieszkańcom, przyczyniając się do
wzrostu poziomu przedsiębiorczości
oraz aktywności społecznej.
W ramach promocji obszaru, na którym funkcjonuje, Stowarzyszenie
wydało mapę, krótki przewodnik
po KPN oraz rodzinną grę planszową. Ukazała się też książka, będąca
przewodnikiem po atrakcjach gmin
wchodzących w skład lokalnej grupy
działania.
Obecnie Lokalna Grupa Działania liczy sześćdziesięciu jeden członków
wśród których są przedstawiciele
sektora gospodarczego, społecznego

> > > www.lgdkampinos.pl

i publicznego. W maju 2016 r. Stowarzyszenie zostało wyróżnione pamiątkowym medalem PRO MAZOVIA
za wybitne zasługi oraz całokształt
działalności na rzecz województwa
mazowieckiego.
Ostatnie dziesięć lat pracy zaowocowało ciekawymi projektami, setkami
godzin szkoleń, warsztatów, spotkań

z mieszkańcami, wydatkowaniem
wielu milionów pozyskanych na
wdrażanie lokalnej strategii rozwoju.
W kolejnym latach Stowarzyszenie
„Między Wisłą a Kampinosem” dalej
będzie szukać zewnętrznych źródeł wsparcia, by kontynuować idee
zrównoważonego rozwoju naszego
regionu.

28 lutego 2020 r. w Multicentrum Misja Kampinos w Błoniu,
Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” obchodziło
uroczystość 10-lecia swojej działalności połączoną
z otwarciem Multicentrum Misja Kampinos.

facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem < < <
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MYCIE ELEWACJI DACHU KOSTKI BRUKOWEJ
MALOWANIE ELEWACJI
TARASY DREWNIANE STROPY
REMONTY PODBITKI DACHOWE

REKLAMA

NAUKA

tel. 608 259 760
REKLAMA

Język FRANCUSKI, nauka, korepetycje, tłumaczenia, możliwość dojazdu, tel. 508-063-057
ANGIELSKI – egzamin ósmoklasisty, YLE, PET,
KET, dojazd. Tel. 500-191-492

REKLAMA

USŁUGI
ELEKTRYK ŁOMIANKI – usługi elektryczne w domu
i firmie. Przerabianie rozdzielni elektrycznych, naprawy, modernizacje instalacji. Wieczory, weekendy, Em-ma Maciej Błocki, tel. 501-121-493
Bezpłatny wywóz ZŁOMU z terenu Łomianek
i okolic – tel. 509-972-412
HYDRO-IZOLACJE tarasów, balkonów, piwnic. Iniekcje itp., żywice dekoracyjne (trwałe). Gwarancja.
Tel. 789-262-387
DOCIEPLENIA – MYCIE – MALOWANIE ELEWACJI
- REMONTY – tel. 513-123-894
ŻYWICE DEKORACYJNE, tarasowe, balkonowe,
garażowe. Gwarancja. Tel. 789-262-387
HYDRAULIK, instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne – tel. 602-282-757
Naprawa RTV AGD, anteny TV i SAT – Andrzej
Wyszyński, 603-210-677
HYDROIZOLACJE, izolacje, żywice – gwarancja
pisemna, iniekcje – tel. 513-123-894
Mycie elewacji, dachu, kostki brukowej. Malowanie elewacji. Tarasy drewniane, stropy. Remonty,
podbitki dachowe – tel. 608-259-760

PAPA TERMOZGRZEWALNA, krycie, konserwacja, naprawa, gwarancja – tel. 789-262-387
CYKLINOWANIE, lakierowanie, układanie parkietu,
montaż listew – tel. 517-336-017
DACHY – uszczelnianie, likwidacja przecieków, naprawa, serwis, gwarancja – tel. 517-673-324
TARASY drewno, kompozyt, tel. 604-425-104
ŻYWICE, IZOLACJE, HYDROIZOLACJE, balkon,
taras, fundamenty, piwnice, papa, docieplenia,
mycie i malowanie elewacji, tel. 513-123-894
USŁUGI OGRODNICZE, zakładanie trawników, nawodnienie, prace ogrodnicze, tel. 604-831-024
ANTENY TV-SAT montaż, ustawianie, naprawa, profesjonalnie i szybko. Tel. 883-997-800
GARAŻE – żywiczne powierzchnie, trwałe i dekoracyjne. Gwarancja, tel. 789-262-387
GLAZURA, TERRAKOTA, REMONTY. Solidnie – tel.
602-670-035
Ocieplenie domów, gipsowanie, malowanie,
glazura, terakota, elektryka, płyty karton-gips. Tel. 503-155-750
GLAZURA, przeróbki hydrauliczne, solidnie – tel.
604-403-682
Kompleksowa pielęgnacja drzew, przycinanie drzew, wycinka drzew trudnych (metodą
alpinistyczną). Potrek J. – tel. 510-775-015
DACHY, PRZECIEKI, papa termozgrzewalna, rynny,
obróbki, renowacja starych pokryć z papy i blachy.
Tel. 510-795-039
Układanie KOSTKI BRUKOWEJ na wjazdach, na podjazdach na posesję do garażu, także przekładanie,
tel. 510-795-039
Usługi podnośnikowe, mycie elewacji, dachów, kostki, tarasów, malowanie – tel.
501-782-240
ELEKTRYK – usługi w zakresie elektryki, modernizacja, naprawy, nowe instalacje, domy, mieszkania.
Tel. 794-158-796
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NIERUCHOMOŚCI
Do wynajęcia pokój 2 i 3-osobowy w Łomiankach,
dobre warunki, tel. 603-210-677
Pokój nowy 1-osobowy w Łomiankach Centralnych wynajmę w niezależnym mieszkaniu – tel.
536-433-461
Pokoje "LUX" do wynajęcia – tel. 22 751-36-47

REKLAMA

LEKARZE
INTERNISTA, alergolog, docent Joanna Domagała-Kulawik, 608-465-156
LARYNGOLODZY, spec. 20, dzieci i dorośli,
wiz. domowe, Fiołka 11, 502-922-844
LARYNGOLOG, ul. Baczyńskiego 26/8. 22 751 39 07
LARYNGOLOG, alergolog, dr B. Szafrańska, tel.
601-387-123, ul. J. Robotniczej 15
CHIRURG, dr n. med. T. Szafrański, ul. Jedności
Robotniczej 15, 504-235-266
PSYCHOLOG, dr Gizela M. Rutkowska, 668-775-123
PSYCHOTERAPIA gabinet – dorośli, dzieci
www.psychoterapia-zapraszam.pl
USG, dr Tadeusz Włochyński, chirurgia, wiz. domowe, 22 751-88-74
DERMATOLOG, E. Tekieli, choroby skóry, włosów,
paznokci, 607-780-843
KARDIOCHIRURG, dr n med. J. Herburt-Heybowicz, choroby serca, 22 751-35-97
PEDIATRA, Anna Matusiak, wizyty domowe, tel.
604-868-527
GABINET TERAPII integracji sensorycznej i wspomagania rozwoju, 600-136-664
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA Zaburzenia mowy:
diagnostyka, terapia, profilaktyka: tel. 501-124-416
MEDYCYNA ESTETYCZNA, Baczyńskiego 13,
www.dabkowska.com.pl 532-562-000
NEUROLOG, INTERNISTA, ORTOPEDA, MEDYCYNA
PRACY, ul. Wiślana 5, tel. 500-530-921
PSYCHOTERAPIA – dorośli, młodzież. Gabinet
Łomianki. Izabela Suska – 572-712-552
OKULISTA, Krystyna Kazimierczuk, 22 751-82-22
NEUROLOG – wizyty domowe i w gabinecie
w Polmo – tel. 601-816-445
MEDYCYNA PRACY, badania kierowców.
Lek. Bożena Bielecka, tel. 601-963-031

PRACA
Zatrudnię gospodarza posesji-ogrodnika,
Łomianki, tel. 792-571-271

INNE
Kupię stare monety, banknoty itp., tel. 884-657-311,
mail: andrzej.lech@vp.pl. Zadzwoń, dojadę.

NOWY PUNKT PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ DROBNYCH
MARUDA CAFE, ul. Warszawska 138 (przy Bołtucia)
CENY: 10 pln za ogłoszenie,
wyróżnienie 20 pln (max. 100 znaków/liter)

REKLAMA

OGŁOSZENIA DROBNE

REKLAMA

REKLAMA

OPTYK

KATALINA
www.optyk.katalina.pl

OKULISTA

PEŁNE BADANIE OKULISTYCZE
Łomianki, ul. Wiślana 5, tel. 22 751 82 22

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

STUDIO GRAFICZNE

KAWIARNIA

KAWA SPECIALITY

Łomianki, ul. Warszawska 138
tel. 690 092 138

ZAPRASZAMY CODZIENNIE!
od poniedziałku do niedzieli

USŁUGI GRAFICZNE PROJEKTY GRAFICZNE
STRONY WWW DRUK CYFROWY
ULOTKI PLAKATY BROSZURY WIZYTÓWKI
KUBKI I KOSZULKI Z NADRUKIEM BANERY PLANSZE
GRAWEROWANIE LASEROWE

e: nawias @ pracownia.net t: 603 299 772

REKLAMA
REKLAMA
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REHABILITACJA
bez skierowania

Porady lekarskie

Fizykoterapia

Kinezyterapia
Masaże

Kinesiotaping
Ćwiczenia
grupowe

ZAPISY I CENNIK

532 414 541, 22 751 10 55
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Szpitalna 6 - Łomianki
www.spzzlo.pl

Kolonoskopia
Gastroskopia
Poradnie Specjalistyczne:
Kardiologia, Pulmonologia,
Endokrynologia, Gastrologia

22 833 00 00
Tomografia dna oka (OCT)
USG oka
Zabiegi laserowe w jaskrze
i chorobach siatkówki
Zabiegi usuwania zaćmy
Cennik usług na stronie www.spzzlo.pl
- zakładka „Cennik i oferty specjalne”.

SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Klaudyny 26 B - Warszawa
www.spzzlo.pl
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Od

w Łomiankach

PORTAL + GAZETA

ZAMÓW REKLAMĘ W ŁOMIANKI.INFO
e-mail: reklama@lomianki.info tel. 603 299 772

CENY MODUŁÓW: 210x297mm – 920 pln | 200x126 mm – 490 pln | 200x62mm – 260 pln | 99x126mm – 260 pln
99x62mm – 140 pln | 48x62mm – 80 pln | 99x32mm – 80pln netto | 1 i 4 strona+50%

