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W dzieciństwie była bar-
dzo nieśmiała, ale 
w pamięci mieszkań-
ców zapisała się jako 

osoba energiczna i skuteczna w dzia-
łaniach. Marianna Romańska przez 
12 lat, do 1989 r., była sołtyską Bu-
rakowa. Potrafiła wywalczyć utwar-
dzanie dróg, przebudowę linii elek-
tryfikacyjnej, doprowadzenie do wsi 
linii telefonicznej. Pomimo ciężkiej 
pracy w swoim gospodarstwie była 
osobą pomocną i wspierającą miesz-
kańców. Nie wahała się korzystać 
z nowinek technicznych i jako pierw-
sza we wsi zamówiła na żniwa kom-
bajn. 

Edukacja szkolna
Urodziła się jako dwunaste i naj-
młodsze dziecko w znanej burakow-
skiej rodzinie Miecznikowskich, 
zakorzenionej tu od kilku pokoleń. 
Miała 14 lat, kiedy wybuchła II woj-
na światowa. Ukończyła siedem klas 
szkoły powszechnej i nie mogła po 
wojnie kontynuować formalnej edu-
kacji. Była jednak wielką miłośnicz-
ką historii, szczególnie dziejów Pol-
ski. Jak wspomina jej córka Henryka, 
trudno było ją zagiąć w tej dziedzi-
nie. Lubiła także literaturę i dużo 
czytała. 

Haftowane obrusy
Pani Marianna była wychowanką 
sióstr niepokalanek, u których skoń-
czyła kursy kroju i szycia, nauczyła 
się rękodzieła. Na większości foto-
grafii w rodzinnym albumie ma w rę-
kach robótkę. Wykonywała piękne 
prace na szydełku i na drutach, ale 
przede wszystkim wspaniale hafto-
wała. Jej misterne hafty richelieu 
zdobią obrusy, które można podzi-
wiać na ołtarzu kościoła parafialne-
go pod wezwaniem błogosławionej 
Marceliny Darowskiej. Chętnie ofia-
rowywała je kolejnym proboszczom. 
Podczas okupacji niemieckiej dwu-
krotnie niemal straciła życie i za te 
ocalenia pragnęła dziękować Bogu, 
pięknie haftując kościelne obrusy. 
Mówiła, że to jej forma modlitwy 
– jak wspominała burakowska kro-
nikarka Pola Urbaniak. Dzięki stara-
niom Marianny Romańskiej została 
również odrestaurowana kapliczka 
przy ul. 11 Listopada, naprzeciw jej 
domu rodzinnego.

Wielopokoleniowa rodzina
Marianna Romańska wychowała troje 
dzieci, cieszyła się szóstką wnuków 
i jednym prawnukiem. Przeżyła rów-
nież w swoim życiu kilka tragedii. Jej 
mąż zmarł młodo w 1976 r., a trzy lata 

przed swoją śmiercią pożegnała córkę. 
Odeszła 3 czerwca 2020 r. w wieku 
niemal 95 lat.

Mural i wystawa
Na ogrodzeniu klasztoru Niepokala-
nek można już oglądać naszą wysta-
wę „Kobieca moc działania”, której 
jedną z bohaterek jest Marianna Ro-
mańska. Wystawa współfinansowana 
jest ze środków powiatu warszaw-
skiego zachodniego. Kiedy przekazu-
jemy ten tekst do druku, trwają pra-
ce nad muralem poświęconym pani 
Mariannie, także dzięki wsparciu po-
wiatu. Mural namaluje Dorota Berger 
Słowińska, łomiankowska artystka. 
Zaprojektowany został z wykorzy-
staniem fotografii naszej bohaterki 
wykonanej przez Macieja Moraczew-
skiego, za udostępnienie zdjęcia Mać-
kowi pięknie dziękujemy. Wszyscy, 
którzy chcieliby wesprzeć finansowo 
powstanie muralu, mogą wziąć udział 
w zrzutce ogłoszonej przez Fundację 
KIM (link pod postem na www.face-
book.com/FundacjaKIM).

Więcej informacji: mural powstaje 
w pasażu pomiędzy ul. 11 Listopada 
i skwerem Niepodległości, a wystawę 
„Kobieca moc działania” można obej-
rzeć przy ul. Parkowej.

Marianna Romańska, wyjątkowa mieszkanka Burakowa, zostanie upamiętniona przy skwerze 
Niepodległości. O wieloletniej sołtysce i jej artystycznej pasji napisała dla czytelników biuletynu Eliza 
Chodorowska z Fundacji KIM, która wspólnie z zarządem osiedla Buraków realizuje mural i jest autorką 
wystawy „Kobieca moc działania".

SOŁTYSKA I HAFCIARKA

TEKST: ELIZA CHODOROWSKA
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Paulinie Markowskiej
wyrazy szczerego współczucia, żalu i słowa otuchy z powodu śmierci Taty 

przekazują
burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak

oraz koleżanki i koledzy 
z Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Ze smutkiem żegnamy
Panią Elżbietę Zdolińską-Korczakowską,

mieszkankę Łomianek i żonę autora tekstów Jacka Korczakowskiego
Rodzinie i Przyjaciołom wyrazy żalu i słowa otuchy przekazują

burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ PANI BURMISTRZ
WRZESIEŃ (WYBÓR)

1.09 Udział w uroczystościach rozpoczęcia roku w szkołach 
podstawowych w Łomiankach. Uroczyste złożenie wieńców 
z okazji 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

2.09 Spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w sprawie budowy 
trasy S7. Udział w zebraniu sołeckim w Kiełpinie.

4.09 Udział w dniu otwartym w ICDS i koncercie Gram Kultury 
– Poznaj Swoją Muzykę.

5.09 Udział w zebraniu sołeckim w Dziekanowie Leśnym.

6–8.09 Udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

10.09 Wręczenie medali uczestnikom Biegu Pamięci Narodowej 
w Kiełpinie. Udział w piknikach sołeckich w Kiełpinie i Dzieka-
nowie Leśnym.

12.09 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów i referatów 
Urzędu Miejskiego. Udział w zebraniu sołeckim w Sadowej.

13.09 Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim doty-
czącej realizacji kolejnego etapu parku Artystów w Dąbrowie 
Zachodniej. Udział w zebraniu sołeckim w Kępie Kiełpińskiej. 
Udział w posiedzeniu Komisji Planowania i Zagospodarowania 
Przestrzennego.

14.09 Udział w dyskusji publicznej dotyczącej projektu uchwały 
krajobrazowej. 

15.09 Spotkanie z burmistrz Amádą Márquez-Simulą oraz dele-
gacją miasta siostrzanego Columbia Heights z USA. Udział w ze-
braniu sołeckim w Dziekanowie Polskim.

16.09 Udział w uroczystości odsłonięcia pomnika Pamięci Bo-
haterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym oraz 
wernisażu wystawy „Ocalone od zapomnienia”.

17.09 Udział w Pikniku Rodzinnym w Dąbrowie Leśnej w ra-
mach Dni Dąbrowy.

18.09 Udział w uroczystościach patriotycznych w Łomiankach.

20.09 Spotkanie z Katarzyną Dulnik, mistrzynią Europy w ko-
szykówce kobiet, w sprawie współpracy.

21–24.09 Urlop. 

25.09 Udział w Otwartych Ogrodach Artystów Dąbrowy.

27.09 Udział w zebraniu sołectwa Łomianki Chopina.

28.09 Udział w konferencji Eco-Miasto 2022. Udział w posie-
dzeniu Komisji Społecznej.

29.09 Spotkanie z przedstawicielami Związku Rodzin 3+ w spra-
wie projektu „Samorząd przyjazny rodzinom”. Udział w LXIV se-
sji Rady Miejskiej w Łomiankach. 

30.09 Wręczenie medali w imieniu Prezydenta RP z okazji 50-le-
cia pożycia małżeńskiego.

We wrześniu tradycyjnie obchodziliśmy rocznicę wybu-
chu II wojny światowej. Jestem przekonana, że w tym 
czasie myśli wielu z nas były także przy naszych przy-
jaciołach z Ukrainy. Podczas tegorocznych uroczysto-
ści 16–18 września gościliśmy delegację z Columbia 
Heights, naszego siostrzanego miasta w Stanach Zjed-
noczonych, odbyła się również uroczystość patriotyczna 
i gra miejska, dzięki której lepiej poznaliśmy naszą historię.

Wczesną jesienią zawsze organizowanych jest wiele lo-
kalnych wydarzeń. Za nami pikniki i zebrania sołeckie, 
a także głosowanie w ramach Łomiankowskiego Mecha-
nizmu Partycypacyjnego 2023 i wybór ważnych dla lo-
kalnej społeczności projektów, które będą realizowane 
w przyszłym roku. 

Liczę na to, że w październiku dopisze pogoda i w jak 
największym gronie spotkamy się na ostatnim w tym 
roku rajdzie rowerowym. Wszystkich seniorów za-
praszam także 23 października do Centrum Kultury. 
Będziemy świętować Dzień Seniora, a w urzędzie już 
przygotowujemy akcję szczepień przeciwko grypie dla 
mieszkańców Łomianek 65+, o której wkrótce będziemy 
informować w ogłoszeniach na tablicach miejskich i na 
stronie www.lomianki.pl. 
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Celem utworzenia przez Urząd Miejski 
Łomiankowskiego Mechanizmu Party-
cypacyjnego (ŁMP) jest wzmacnianie 
postaw obywatelskich i włączenie 

mieszkańców w decydowanie o wydatko-
waniu określonej części budżetu gminy Ło-
mianki. Realizacje projektów odbywają się 
w ciągu jednego roku budżetowego, choć 
w uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
wydłużenie tego procesu na kolejny rok.

ŁMP 2022ŁMP 2022

Nowy pomnik załogi alianckiego samolotu 
B-17G, który leciał z pomocą powstań-
com warszawskim i został zestrzelony nad 
Dziekanowem Leśnym, został zrealizowany 
w ramach ŁMP 2022 i uroczyście odsłonięty 
16 września br. W uroczystości wzięła udział 
delegacja z Columbia Heights, naszego sio-
strzanego miasta w Stanach Zjednoczonych, 

która przyleciała do Polski na zaproszenie 
burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak. 
„To dla mnie wielki zaszczyt być w Ło-
miankach, móc osobiście wysłuchać historii 
i wspomnień, którymi dzielą się uczestnicy 
uroczystości. Brałam udział w odsłonięciu po-
mnika upamiętniającego amerykańskich lot-
ników i było to dla mnie bardzo wzruszające 
i przejmujące przeżycie. Jestem wdzięczna, 
że mogę zabrać te doświadczenia do domu 
i podzielić się nimi z mieszkańcami Columbia 
Heights, z moimi sąsiadami i przyjaciółmi” 
– mówiła burmistrz Amáda Márquez-Simula. 
Pomnik znajduje się przy Szkole Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie 
Leśnym (ul. Akinsa 6).

ŁMP 2023ŁMP 2023

We wrześniu zakończyła się również trzecia 
edycja ŁMP. Po raz kolejny Urząd Miejski 

przeznaczył milion złotych z budżetu gminy 
na realizację projektów, które będą służyć 
lokalnej społeczności. Od połowy maja do 
połowy czerwca czekaliśmy na zgłoszenia, 
które mógł złożyć każdy pełnoletni mieszka-
niec lub grupa mieszkańców Łomianek, wy-
starczyło wypełnić formularz. Po weryfikacji 
formalnoprawnej i przedstawieniu ostatecz-
nej listy projektów, na spotkaniu 29 sierpnia 
autorzy opowiadali o swoich pomysłach. 
A w pierwszym tygodniu września odbyło 
się głosowanie, podczas którego mieszkańcy 
Łomianek wybrali 15 projektów do realizacji 
w 2023 r. Jako ostatni zakwalifikował się 
cykl spotkań „Akademia kobiet”, oszacowa-
ny na 30,5 tys. zł. Jednak kwota przekro-
czyła pulę przeznaczonych na ŁMP środków, 
dlatego wspólnie z autorką podjęto decyzję 
o częściowej realizacji projektu w granicach 
19 798 zł, co nie zmieni idei projektu, a jedy-
nie liczbę spotkań. 

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA, MONIKA BRODOWSKA

ŁOMIANKOWSKI MECHANIZM 
PARTYCYPACYJNY

We wrześniowym biuletynie pisaliśmy o pracach nad nowym upamiętnieniem alianckich lotników, 
realizowanym w ramach ŁMP 2022. W październikowym numerze możemy już zamieścić relację 

z uroczystego odsłonięcia pomnika oraz przedstawić kolejnych 15 projektów, które głosami mieszkańców 
Łomianek zostały skierowane do realizacji w tegorocznej edycji programu. 
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1. Oświetlenie w Łomiankach Dolnych1. Oświetlenie w Łomiankach Dolnych
Autor projektu: Hubert KowalskiAutor projektu: Hubert Kowalski
Liczba głosów: Liczba głosów: 597, 7, kwota: kwota: 236 tys. zł
Projekt zakłada budowę 24 energo-
oszczędnych słupów oświetleniowych 
LED wraz z infrastrukturą technicz-
ną: zaprojektowaniem, wyborem 
wykonawcy, zakupem słupów oraz 
ich montażem. Budowa oświetlenia 

Kościelnej Drogi znacząco wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa okolicznych 
mieszkańców oraz pieszych i rowerzy-
stów poruszających się ulicą, a także 
stworzy przyjazną dla mieszkańców 
drogę do domu.
Lokalizacja:Lokalizacja: Kościelna Droga, od 
skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzy-
żowania z ul. Paderewskiego.

Przedstawiamy projekty wybrane do realizacji w tegorocznej edycji ŁMP.

2. Plastusiowa ławeczka 2. Plastusiowa ławeczka 
Autor projektu: Maciej MoraczewskiAutor projektu: Maciej Moraczewski
Liczba głosów: Liczba głosów: 400, kwota: kwota: 150 tys. zł
Pomnik-ławeczka z Marią Kownacką za-
kłada wykonanie ławeczki z metalu z po-
stacią pisarki przedstawioną w skali 1:1. 
Pisarce towarzyszyć będzie Plastuś, boha-
ter jej książek. Pozostała część ławeczki 
stanowić ma miejsce do siedzenia dla 

przechodniów. Ławeczka zostanie usta-
wiona w centrum Łomianek, gdzie Maria 
Kownacka miała swój dom, tzw. Plastusio-
wo, tam mieszkała i tworzyła. Ławeczka 
upamiętniająca pisarkę będzie atrakcją 
turystyczną Łomianek.
Lokalizacja: Lokalizacja: plac przy siedzibie Urzędu 
Miejskiego, ul. Warszawska 115 róg ul. 
Szpitalnej.

3. Dziecko w spektrum autyzmu3. Dziecko w spektrum autyzmu
Autor projektu: Sylwia GierszAutor projektu: Sylwia Giersz
Liczba głosów: Liczba głosów: 386, kwota:kwota: 65 tys. zł
Druga edycja projektu pozwoli na organizację profesjo-
nalnych grup wsparcia dla rodziców/opiekunów praw-
nych i dziadków dzieci z różnego rodzaju trudnościami 
rozwojowymi (m.in. autyzmem, zespołem Aspergera, 

ADHD, mutyzmem). W ramach kontynuacji oraz rozsze-
rzania dotychczasowych działań przewidziano wykłady 
ze specjalistami, warsztaty psychoedukacyjne i szkole-
nia dla opiekunów oraz zajęcia rozwojowo-terapeutycz-
ne dla dzieci i młodzieży.
Lokalizacja:Lokalizacja: Dom Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie, ul. 
Parkowa 2.

4. Park kieszonkowy4. Park kieszonkowy
Autor projektu: Dariusz DąbrowskiAutor projektu: Dariusz Dąbrowski
Liczba głosów: Liczba głosów: 371, kwota: kwota: 313,5 tys. zł
W ramach projektu przewidzia-
no przekształcenie działki (pow. 
0,04 ha) w obrębie osiedla 
Prochownia na skwer miejski, 
przystosowany do organizowania 
wystaw plenerowych. Miejsce bę-
dzie sprzyjało odpoczynkowi, ale 
także kreatywnej pracy, ponieważ 

zostanie specjalnie przygotowane 
do aktywności związanych z róż-
nymi formami twórczości artystycz-
nej. Usytuowanie jest dogodne dla 
wszystkich mieszkańców Łomianek 
dzięki przebiegającym obok ciągom 
komunikacyjnym – samochodo-
wym oraz pieszo-rowerowym.
Lokalizacja: Lokalizacja: teren osiedla Prochow-
nia, przy wjeździe do centrum han-
dlowego.

5. Ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym5. Ekowyspa na Jeziorze Fabrycznym
Autor projektu: Agnieszka Gawron-Autor projektu: Agnieszka Gawron-
-Smater-Smater
Liczba głosów: Liczba głosów: 369, kwota: kwota: 54 tys. zł
Projekt zakłada powstanie instalacji 
o wymiarach ok. 24 mkw., porośniętej 
roślinnością i pływającej jako eko-
wyspa na Jeziorze Fabrycznym. In-
nowacyjna, lekka konstrukcja stanie 
się przyjaznym miejscem dla siedlisk 
ptactwa wodnego, a jednocześnie 

pełnić będzie funkcję filtra. Instalacje 
tego typu zwiększają bioróżnorodność 
zbiornika wodnego, a także oczysz-
czają powietrze i wodę. Szata roślinna 
pływającego ogrodu składać się bę-
dzie głównie z gatunków rodzimych, 
a całość zmieni się z czasem dzięki 
nanoszonym przez wiatr i ptactwo 
nowym nasionom.
Lokalizacja:Lokalizacja: Jezioro Fabryczne w sołec-
twie Łomianki Dolne. 
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6. Hotele dla dzikich zapylaczy6. Hotele dla dzikich zapylaczy
Autor projektu: Wojciech BergerAutor projektu: Wojciech Berger
Liczba głosów: Liczba głosów: 357, kwota:kwota: 6,5 tys. zł
W ramach projektu przewidziano 
wykonanie i montaż hoteli dla 
dzikich owadów zapylających oraz 
organizację dwóch warsztatów po-
święconych znaczeniu różnorodno-
ści biologicznej i roli zapylaczy. Na 
zajęciach powstaną dwa z pięciu 
hoteli dla owadów. Utrata różnorod-
ności biologicznej jest największym 
problemem wynikającym ze zmian 
klimatu. Zgłoszony projekt ma 

charakter edukacyjny i szczególnie 
zwraca uwagę na kwestię ginięcia 
owadów zapylających oraz zachęca 
mieszkańców do ich ochrony i stoso-
wania podobnych rozwiązań w swo-
ich ogrodach. 
Lokalizacja: Lokalizacja: ronda: Zygmunta 
Lipskiego, przy ul. Brukowej koło 
CH Auchan, u zbiegu ul. Brukowej 
i Długiej, u zbiegu ul. Brukowej i ul. 
Warszawskiej oraz ogródek w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Dąbrowie 
Leśnej.

7. Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt7. Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt
Autor projektu: Jan GołębiowskiAutor projektu: Jan Gołębiowski
Liczba głosów: Liczba głosów: 346, kwota:  kwota: 54 tys. zł
Poidełko będzie wyposażone w dwa krany 
na różnych wysokościach – ten niżej prze-
znaczony dla zwierząt. Konstrukcja będzie 
wykonana ze stali ocynkowanej z czarnym 
wykończeniem. Autor planuje podłączenie 

do istniejącej sieci wodociągowej biegnącej 
w ul. Wiślanej. Poidełko pozytywnie wpłynie 
na komfort życia zwierząt i ludzi, pozwalając 
im ugasić pragnienie i dając możliwość schło-
dzenia się w upalne dni.
Lokalizacja:Lokalizacja: parking miejski przy placu za-
baw dla psów (Psi Park Łomianki Dolne), 
ul. Wiślana róg ul. Fabrycznej.

8. Bezpłatne lekcje tenisa8. Bezpłatne lekcje tenisa
Autor projektu: Anna WyciskAutor projektu: Anna Wycisk
Liczba głosów: Liczba głosów: 298, kwota: kwota: 15 tys. zł
Lekcje tenisa dla dzieci oraz dorosłych 
pomogą zwiększyć zainteresowanie tym 
sportem oraz będą okazją, by poprawić 
umiejętności pod okiem profesjonalne-
go trenera. Projekt zakłada utworzenie 
trzech grup wiekowych dziecięcych 
(starszej, młodszej, młodzieżowej) oraz 

jednej grupy dla dorosłych. Zajęcia od-
bywać się będą od początku maja do 
końca września. Łącznie zostanie utwo-
rzonych 20 grup, a z projektu skorzysta 
ok. 120 osób. Każda z grup wiekowych 
weźmie udział w czterech lekcjach, po 
cztery godziny gry z trenerem. 
Lokalizacja: Lokalizacja: korty tenisowe na terenie 
gminy Łomianki.

9. Leśne przygody9. Leśne przygody
Autor projektu: Marek ZadrągAutor projektu: Marek Zadrąg
Liczba głosów: Liczba głosów: 290, kwota:kwota: 13,1 tys. zł
Autor zaplanował regularne rodzinne spo-
tkania przyrodnicze na terenie Puszczy 
Kampinoskiej z dodatkowymi zajęciami 
ruchowymi, warsztatami z leśnikami, lekcją 
biologii, rozpoznawaniem roślin, zwierzyny 
i elementami survivalu. Zajęcia poprowadzą 

specjaliści danej dziedziny. W ramach warsz-
tatów zaplanowano konstruowanie poidełek 
dla ptaków, domków dla owadów, zielników, 
przedmiotów z szyszek czy znalezionych 
kamieni. Projekt zakłada 12 spotkań przez 
sześć miesięcy.
Lokalizacja: Lokalizacja: Puszcza Kampinoska, początek 
tras przy różnych wejściach do lasu od strony 
Łomianek.

10. Budka z książkami10. Budka z książkami
Autor projektu: Michał TrawińskiAutor projektu: Michał Trawiński
Liczba głosów:Liczba głosów: 254, kwota: kwota: 18,7 
tys. zł
W ramach projektu planowany 
jest zakup budki na książki, która 
stanie na placu zabaw w Kiełpinie. 
Taka biblioteczka umożliwi miesz-
kańcom bezpłatne zabranie książ-
ki lub zostawienie własnej. Budka 

będzie zamykana, tak żeby 
chronić książki przed śniegiem 
i deszczem. Projekt przyczyni 
się do popularyzacji czytelnictwa 
w naszej gminie, a osobom, które 
nie mają już miejsca na książki, 
umożliwi przekazanie ich nowym 
właścicielom.
Lokalizacja:Lokalizacja: plac zabaw przy 
ul. Rolniczej w Kiełpinie.
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11. Sportowe wyzwanie11. Sportowe wyzwanie
Autor projektu: Karolina JakobscheAutor projektu: Karolina Jakobsche
Liczba głosów:Liczba głosów: 253, kwotakwota: 9 tys. zł
Hasło projektu brzmi: w zdrowym ciele 
zdrowy duch! Zaplanowano 30 zajęć spor-
towych dla dorosłych pod okiem profesjo-
nalnego trenera. Treningi będą się odbywać 
w weekendy od wiosny do jesieni. Przyjść 
może każdy. Projekt ma na celu aktywiza-
cję dorosłych mieszkańców naszej gminy, 

którzy nie mają czasu na sport lub którym 
brakuje mobilizacji i towarzystwa podczas 
ćwiczeń. Zajęcia będą okazją do poznania 
łomiankowskiej infrastruktury sportowej, 
innych mieszkańców oraz do pracy nad 
kondycją i wydolnością organizmu. 
Lokalizacja: Lokalizacja: miejsce do ustalenia, np. boiska 
przyszkolne, bieżnie, siłownie plenerowe, 
park linowy czy Puszcza Kampinoska.

12. Zajęcia tematyczne i warsztaty dla 12. Zajęcia tematyczne i warsztaty dla 
dzieci i seniorówdzieci i seniorów
Autor projektu: Alicja Siemianowska-Woź-Autor projektu: Alicja Siemianowska-Woź-
niakniak
Liczba głosów: Liczba głosów: 252, kwota: kwota: 20,2 tys. zł
Warsztaty dla dzieci i seniorów, z których 
będą mogli skorzystać mieszkańcy sołec-
twa Sadowa. W ramach projektu zorga-
nizowane będą m.in. zajęcia plastyczne, 
teatrzyki, gry i zabawy na świeżym po-

wietrzu, nauka tańca lub dowolne zajęcia 
ruchowe. Ze względu na oddalenie sołec-
twa od Centrum Kultury w Łomiankach 
organizowanie kulturalno-edukacyjnych 
wydarzeń w pobliżu miejsca zamieszka-
nia stanowi cenną inicjatywę dla lokalnej 
społeczności.
Lokalizacja:Lokalizacja: szkoła podstawowa w Sado-
wej, ul. Strzelecka.

13. Jestem kobietą – dbam o siebie13. Jestem kobietą – dbam o siebie
Autor projektu: Agnieszka CytowiczAutor projektu: Agnieszka Cytowicz
Liczba głosów: Liczba głosów: 247, kwota:kwota: 3 tys. zł
Warsztaty edukacyjne dla kobiet, zorga-
nizowane w sześciu grupach wiekowych 
(18+, 30, 40, 50, 60, 70+). Projekt ma 
na celu poprawę komfortu życia łomian-
kowskich kobiet przez zwiększenie ich 
świadomości na temat zdrowia i poka-

zanie prostych metod zadbania o siebie. 
Wszystkie grupy rozpoczną warsztaty od 
części profilaktycznej, a uczestniczki na-
uczą się ćwiczeń aktywujących mięśnie 
dna miednicy. Każde zajęcia potrwają 
dwie godziny.
Lokalizacja: Lokalizacja: Centrum Rehabilitacji Vital-
nova, ul. Staszica 1A.

14. Ciesz się zdrowiem i tańcz!14. Ciesz się zdrowiem i tańcz!
Autor projektu: Grażyna MiśkiewiczAutor projektu: Grażyna Miśkiewicz
Liczba głosów: Liczba głosów: 240, kwota: kwota: 22 tys. 202 zł
W ramach projektu odbędą się comie-
sięczne spotkania mieszkańców gminy 
Łomianki w wieku 50+ z lekarzami, die-
tetyczkami i grupami tanecznymi. Każde 
spotkanie będzie obejmowało wykład 
fachowców, warsztaty kulinarne oraz 
pokaz tańców w wykonaniu amatorskich 

grup tanecznych z Łomianek pod kierow-
nictwem instruktorów. W trakcie spotkań 
prowadzący będą aktywizować uczestni-
ków przez rozmowę na temat ich stylu 
życia i dbania o zdrowie oraz zapraszać 
do udziału w zajęciach tanecznych. Pla-
nowanych jest pięć spotkań od lutego do 
czerwca.
Lokalizacja:Lokalizacja: sale w gminnych budynkach 
użyteczności publicznej.

15. Akademia Kobiet15. Akademia Kobiet
Autor projektu: Anna WyciskAutor projektu: Anna Wycisk
Liczba głosów: Liczba głosów: 229, kwota: kwota: 30,5 tys. zł 
(realizacja: 19 798 zł)
Cykl inspirujących warsztatów dla ko-
biet na różnym etapie życia i w różnym 
wieku, zaplanowany w formie kręgu 
kobiet, zajęć kreatywnych i networkin-
gowych. W projekcie ważną rolę odgry-

wa nawiązywanie nowych znajomości, 
które mogą zaowocować współpracą 
również na polu zawodowym. Spotka-
nia mają motywować do zmian na lep-
sze, zwolnienia tempa, dać szansę na 
oddech i odreagowanie stresu. Projekt 
zakłada warsztaty po 2–2,5 h.
Lokalizacja: Lokalizacja: Dom Spotkań Sąsiedzkich 
w Burakowie, ul. Parkowa 2.
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Więcej informacji o ŁMP: https://lomianki.budzet-obywatelski.org.Więcej informacji o ŁMP: https://lomianki.budzet-obywatelski.org.
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Szanowna Pani Burmistrz, kieruję do Pani za-
pytanie, a właściwie prośbę dotyczącą miejsc 
w przedszkolach w naszej gminie. Niestety mój 
pięcioletni syn nie dostał się do żadnej z wybra-
nych przez nas placówek. Co prawda została nam 
zaproponowana zerówka, natomiast nasze dziec-
ko nie jest gotowe emocjonalnie, aby przeskoczyć 
rok wyżej. Na tą chwilę uczęszcza do przedszkola 
w Warszawie – nie stać nas natomiast na codzien-
ne dojazdy tak daleko. Prosimy uprzejmie o wska-
zanie, wyznaczenie ponowne miejsca dla naszego 
dziecka w którymś z łomiankowskich przedszkoli.

W imieniu pani burmistrz odpowiada Jadwiga 
Idziaszek, naczelnik Wydziału Edukacji.
Szanowna Pani, dla dzieci, które nie zostały przy-
jęte do przedszkola samorządowego w procesie 
rekrutacji z uwagi na brak wolnych miejsc, zosta-
ły utworzone oddziały przedszkolne w szkołach, 
m.in. w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach. 
Możliwość realizowania wychowania przedszkol-
nego w tym oddziale została zaproponowana 
również dla Państwa dziecka. Państwa syn został 
zapisany do grupy przedszkolnej mieszanej, do 
której uczęszczają dzieci pięcio- i sześcioletnie. 
W oddziale dzieci pięcioletnie realizują wychowa-
nie przedszkolne, natomiast sześciolatki – obo-
wiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Dzieci uczęszczające do grup mieszanych realizują 
program wychowania przedszkolnego dostoso-
wany odpowiednio do ich wieku. W przedszko-
lach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych w gminie Łomianki funkcjonują 
grupy mieszane rocznikowo. Za organizację pracy 
oddziału przedszkolnego odpowiedzialny jest dy-
rektor przedszkola, w tym wypadku szkoły, który 
powinien wyjaśnić Państwu wszelkie wątpliwo-
ści dotyczące sprawowanej opieki nad dzieckiem 
w oddziale przedszkolnym.
Obecnie nie ma możliwości przeniesienia Pani 
dziecka do przedszkola samorządowego w związ-
ku z brakiem miejsc. Zdarzają się jednak przypad-
ki rezygnacji rodziców z miejsc w przedszkolach. 
O przyjęciu dziecka do publicznego przedszko-
la, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole 
podstawowej w trakcie roku szkolnego decydu-
je odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, 
o ile dysponuje wolnymi miejscami. Proszę zatem 
o bezpośredni kontakt z placówkami powadzony-
mi przez gminę Łomianki. 

Pytania do pani burmistrz można zadawać przez 
formularz na stronie www.lomianki.pl.

Ewa Widawska, kierownik Referatu Zamówień 
Publicznych
Jestem absolwentką SGGW w Warszawie, kie-
runek inżynieria środowiska i planowanie prze-
strzenne, a także Podyplomowego Studium Sa-
morządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na 
Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie 

Warszawskim. Ukończyłam również studia podyplomowe w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku rachunkowość i fi-
nanse. W samorządzie terytorialnym pracuję od ponad dwudziestu 
lat. Równie długie doświadczenie posiadam z zakresu zamówień 
publicznych. W Łomiankach pracuję od sierpnia bieżącego roku.

Czym zajmuje się Referat Zamówień Publicznych?
Do zadań referatu należy m.in. przygotowywanie i prowadzenie 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sporządzanie 
specyfikacji zamówień publicznych, projektowanych postano-
wień umowy. Prowadzony jest także rejestr zamówień publicz-
nych realizowanych przez urząd, a przy współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi sporządzany jest plan zamówień publicznych.

Tomasz Czajkowski, prezes ZWiK w Łomiankach
Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii i Kształ-
towania Środowiska Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. W spółce ZWiK 
w Łomiankach pracuję od 2007 r., dzięki czemu 
miałem okazję poznać pracę na różnych stanowi-
skach. Posiadam uprawnienia budowlane do kie-

rowania robotami instalacyjnymi wodno-kanalizacyjnymi. Podczas 
realizacji projektu dofinansowanego (blisko 56 mln zł) ze środków 
unijnych polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie gminy Łomianki pełniłem funkcję kierownika 
projektu, a od 2014 r. łączyłem tę funkcję ze stanowiskiem prezesa 
zarządu ZWiK. Posiadam również dyplom Master of Business Ad-
ministration dla osób zarządzających wyższego szczebla.

Czym zajmuje się Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomian-
kach Sp. z o.o.?
Rozpoczął działalność w 1995 r. jako zakład budżetowy, w 2005 r.
przekształcił się w spółkę i od tego czasu eksploatuje sieć wodo-
ciągową i kanalizacyjną oraz dwie stacje uzdatniania wody wraz 
z ujęciami, a także oczyszczalnię ścieków. W 2014 r. powstało 
Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Łomiankach, które wy-
konuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oraz 
fizykochemiczne ścieków. Spółka prowadzi także budowy i mo-
dernizacje gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej.

NASI URZĘDNICY
Przedstawiamy kolejnych pracowników – Referatu Zamówień 
Publicznych w Urzędzie Miejskim oraz spółki gminnej ZWiK, 
która stanowi jednostkę podległą urzędowi.
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Urząd Miejski w Łomiankach 
Biuro Obsługi Mieszkańców
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16
ul. Warszawska 115, tel. 22 76 86 324
www.bip.lomianki.pl, www.lomianki.pl
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Złożenie wieńców
W rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej uczciliśmy pamięć ofiar woj-
ny przy pomniku generała Mikołaja 
Bołtucia. 

Przemówienia wygłosili burmistrz 
Łomianek Małgorzata Żebrow-
ska-Piotrak, a w imieniu komba-
tantów Henryk Ratyński z Komisji 
Historycznej Koła Kombatantów 
w Łomiankach. Delegacje Urzędu 
Miejskiego, kombatantów, Rady 
Miejskiej, Zarządu i Rady Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego, 
Komitetu Prawo i Sprawiedliwość 
Łomianki, jednostek gminnych oraz 
harcerzy i zuchów złożyły wieńce 
pod pomnikiem w asyście pocztów 
sztandarowych. / ao

Sprawdź komin 
przed zimą!
Krajowa Izba Kominiarzy przypo-
mina właścicielom i zarządcom bu-
dynków o obowiązkach związanych 
z bezpiecznym użytkowaniem prze-
wodów kominowych.

Zagrożenie, które może się poja-
wić z początkiem nowego sezonu 
grzewczego, związane jest z obser-
wowanymi podłączeniami urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe do prze-
wodów kominowych, które już tych 
urządzeń nie obsługują. Szczególnie 
groźny może być pożar sadzy w nie-
czyszczonym kominie, a jego nie-
właściwie użytkowanie grozi także 
zatruciem tlenkiem węgla, popular-
nie zwanym czadem. Dlatego apelu-
jemy o przeprowadzenie okresowej 
kontroli i czyszczenia instalacji przez 
uprawnionych do tego kominiarzy.
Więcej informacji: www.zaprosko-
miniarza.pl.

Ćwiczenia wojewódzkie
Na początku września w Łomian-
kach i Wieliszewie odbyły się tzw. 
epizody praktycznego działania 
w ramach ćwiczenia „Szkoła-22”, 
zorganizowane przez Wydział Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie.

Scenariusz ćwiczeń w Łomiankach 
zakładał wypadek samochodu oso-
bowego i autobusu, w którym po-
szkodowane zostają dzieci i osoby 
dorosłe. Przybyłe na miejsce służby 
OSP, PSP, Pogotowia Ratunkowego, 
Policji, Straży Miejskiej podjęły dzia-
łania ratownicze. Celem szkolenia 
była koordynacja i współpraca służb 
ratowniczych przy zdarzeniu wyma-
gającym zaangażowania znacznych 
sił i środków. Szczególne podzięko-

wania za pomoc w przeprowadze-
niu ćwiczeń składamy komendzie 
szczepu 444 DHiGZ z Łomianek oraz 
Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, 
dyrekcji ICDS za udostępnienie tere-
nu stadionu wraz z zapleczem sani-
tarnym, a także właścicielowi MLK 
Recykling z Bramek za udostępnienie 
samochodu osobowego oraz KMŁ za 
udostępnienie autobusu. / ag

Nauczyciele z awansem
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 
Anna Choma, drugi zastępca burmi-
strza Łomianek, uroczyście wręczyła 
akty nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczycielom.

Akty otrzymało 11 nauczycieli, którzy 
zdali egzamin na stopień nauczycie-
la mianowanego i pracują w gmin-

nych szkołach podstawowych: im. 
M. Kownackiej w Łomiankach (4), im. 
J. Kusocińskiego w Łomiankach (2), 
im. M. Konopnickiej w Dziekanowie 
Leśnym (2), im. I. Szewińskiej w Ło-
miankach (1), im. por. A. Pilcha ps. 
Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim 
(1) oraz Liceum Ogólnokształcącego 
im. Karola Wojtyły w Łomiankach (1). 
Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów zawodowych! / ji
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Kampania 19 dni
Po raz czwarty Urząd Miejski angażuje się w kam-
panię przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci 
i młodzieży, która co roku odbywa się w pierw-
szych dniach listopada. Więcej informacji na ten 
temat pojawi się wkrótce na www.lomianki.pl oraz 
w kolejnym wydaniu biuletynu.
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Dodatek do ogrzewania
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ło-
miankach informuje, że jest orga-
nem właściwym do przyjmowania 
i rozpatrywania wniosków o doda-
tek do ogrzewania z tytułu wykorzy-
stywania niektórych źródeł ciepła.

Gospodarstwa domowe, których 
główne źródło ciepła zasilane jest 
pelletem drzewnym, drewnem ka-
wałkowym, skroplonym gazem LPG 
czy olejem opałowym, otrzymają 
wsparcie finansowe w ramach jedno-
razowego dodatku (od 500 do 3 tys. 
zł). Przy wnioskowaniu konieczne 
jest potwierdzenie wpisu lub zgło-

szenie źródła ogrzewania do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(stan z 11.08 br.). Wnioski o wypłatę 
dodatku należy składać na piśmie lub 
w formie elektronicznej (ePUAP) do 
30 listopada br. Uwaga! Z  nowego 
dodatku grzewczego nie skorzystają 
osoby, którym przysługuje dodatek 
węglowy, oraz osoby, które używa-
ją ciepła systemowego, objętego 
ochroną przed podwyżkami na pod-
stawie ustawy o szczególnych roz-
wiązaniach służących ochronie od-
biorców paliw gazowych. / dkp
Więcej informacji: Ośrodek Pomo-
cy Społecznej, ul. Szpitalna 7, pon. 
8–18, wt., czw., pt. 8–16, www.lo-
mianki.pl.

Bieg Pamięci Narodowej
W tym roku niemal 200 zawod-
ników wystartowało 11 września 
z Kiełpina w X Biegu Pamięci Na-
rodowej.

Uczestnicy rywalizowali na dystan-
sie 3200 m w trzech kategoriach 
wiekowych: uczniów klas IV–VI, 
klas VII–VIII oraz młodzieży liceal-
nej i dorosłych. Imprezę otworzyli 
kombatanci – generał rezerwy Sta-

nisław Woźniak i Sylwester Pie-
chowski, a na mecie w Kępie Kieł-
pińskiej medale wręczali burmistrz 
Łomianek Małgorzata Żebrowska-
-Piotrak oraz wiceburmistrz Anna 
Choma i Magdalena Zalewska, 
dyrektor SP1. Po zawodach był 
czas na ognisko z pieczeniem kieł-
basek. Bieg zorganizowała Szkoła 
Podstawowa nr 1 i Urząd Miej-
ski w Łomiankach. Dziękujemy za 
udział wszystkim zawodnikom oraz 
kibicom i zapraszamy za rok.

Apel do kierowców
Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Łomiankach apelują do kierow-
ców o szczególną ostrożność w re-
jonie szkół i przedszkoli.

Z obserwacji Straży Miejskiej wy-
nika, że największe niebezpie-
czeństwo powodują sami rodzice 
odwożący w pośpiechu dzieci do 
placówek edukacyjnych. Strażnicy 
reagują na bieżąco na wykrocze-
nia i zagrożenia, takie jak: jazda 
rowerem po przejściu dla pieszych 
(chodniku), postój pojazdów na 
chodniku, postój pojazdów w odle-
głości mniejszej niż 10 m od przej-
ścia dla pieszych/skrzyżowania. 
Pamiętajmy, że przestrzeganie fun-
damentalnych zasad ruchu drogo-
wego gwarantuje nie tylko komfort 
sprawnego przemieszczania się, ale 
przede wszystkim bezpieczeństwo 
dzieci. / kb FO
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Otwarte ogrody
We wrześniu w ramach Dni Dąbro-
wy po raz kolejny artyści zaprezen-
towali swoją twórczość w pracow-
niach i ogrodach.

To wydarzenie wpisało się już w ka-
lendarz imprez kulturalnych i stało 
się wizytówką Dąbrowy. Chętnie 
uczestniczą w nim mieszkańcy na-
szej gminy i goście spoza Łomianek. 
W tegorocznej edycji Otwartych 
Ogrodów Artystów Dąbrowy, 25 
września, twórcy wystawiali obra-
zy, rzeźby i fotografie w dziewięciu 
miejscach. 
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Komunikat
W związku z organizacją wystawy Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” 
(o wystawie czytaj na s. 29), w dniach 12–15.10 br. parking przy sklepie 
Action od ul. Warszawskiej będzie częściowo wyłączony z użytkowania.

Nielegalne wysypiska
Straż Miejska w Łomiankach zorgani-
zowała kolejne akcje sprzątania mię-
dzywału rzeki Wisły.

Zadanie zostało wykonane przez Ze-
spół Wsparcia Technicznego Zarządu 
Zlewni w Warszawie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-
skie. Strażnicy zintensyfikowali także 
kontrole terenów i okolic, na których 
stwierdzono nielegalne pozbywanie 
się odpadów. Prosimy o baczne obser-
wowanie terenów przez mieszkańców 
ulic: Brukowej, Pastewnej i Strumyko-

wej. Państwa sygnały mogą znacznie 
przyspieszyć ustalenie i ujęcie spraw-
ców zaśmiecania. Przypominamy, że 
wszystkie próby nielegalnego pozby-
wania się odpadów należy zgłaszać 
do Straży Miejskiej w Łomiankach na 
numer alarmowy 986 lub stacjonar-
ny 22 751 35 03 (pon.–nd. w godz. 
7–23). / kb

Woda z kranu nie jest w niczym 
gorsza od wody butelkowanej. 

W dodatku jest od niej o wiele tańsza, 
nie trzeba jej nosić ze sklepu i nie zu-
żywamy dodatkowego plastiku, któ-
rego produkcja ma negatywny wpływ 
na środowisko. 

Na zdrowie!
Woda z kranu w Łomiankach jest zdro-
wa. Zawiera wapń, magnez, fosfor, 
sód oraz potas, które odpowiedzialne 
są za prawidłowe funkcjonowanie or-
ganizmu. Wszystkie parametry wody 
dostarczanej do sieci wodociągowej 
przez ZWiK są systematycznie bada-
ne przez wodociągowe Laboratorium 
Badania Wody i Ścieków (co najmniej 
trzy razy w tygodniu) oraz Państwową 
Inspekcję Sanitarną i wskazują na jej 
wysoką jakość. Należy pamiętać, aby 
dbać o jakość instalacji wewnętrznej 
naszego domu, a wodę możemy pić 
bez obaw, najlepiej bez przegotowa-

nia, aby nie tracić wartościowych sub-
stancji. Skład wody z kranu w Łomian-
kach nie różni się od tego w butelkach, 
a nierzadko wypada korzystniej pod 
względem stężenia minerałów. Dla 
porównania:
suma kationów wapnia i magnezu
• wody butelkowane chętnie kupo-
wane w sklepie: 336 mg/l lub 152,2 
mg/l lub 41,76 mg/l 
• woda z kranu w Łomiankach: 
334(+–56) mg/l 
Nie wierzysz? Sprawdź skład na bu-
telce wody kupionej w sklepie i po-
równaj z wynikami publikowanymi na 
stronie ZWiK. 

Tanio i ekologicznie
A jakie są korzyści dla domowego bud-
żetu, gdy pijemy kranówkę? Butelka 
wody w sklepie kosztuje ok. 1 zł za 
litr, więc za tysiąc litrów zapłacimy ok. 
tysiąca zł! Tymczasem za tysiąc litrów 
łomiankowskiej kranówki jedynie… 

5,14 zł. Porównując zatem cenę i po-
jemność – za 1 l wody z butelki moż-
na uzyskać 194 l kranówki! Korzyści 
dla naturalnego środowiska także są 
oczywiste. Woda mineralna pakowa-
na jest w butelki z tworzywa sztucz-
nego typu PET, które rozkładają się co 
najmniej sto lat. A im mniej plastiku, 
tym lepiej.

Więcej informacji: www.lomianki.pl, 
www.zwik-lomianki.pl.

Czy można pić wodę z kranu? Tak! Rozpoczynamy kampanię informacyjną 
i udowadniamy, że to nie tylko bezpieczne dla zdrowia, lecz także przynosi 
ekologiczne i finansowe korzyści. Przewidzieliśmy również konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami.

Nie taka ZWiKła woda

Biało-czerwona flaga
Przy szkole podstawowej w Dzie-
kanowie Leśnym 18 września br. 
stanął maszt, na który wciągnięto 
flagę podczas uroczystości rocz-
nicowych związanych z II wojną 
światową.

„Pod biało-czerwoną” to projekt 
finansowany przez Kancelarię Pre-
zesa Rady Ministrów ze środków 
budżetu państwa. Celem tej inicja-
tywy jest uhonorowanie poległych 
za wolność i niepodległość naszej 
ojczyzny, a także upamiętnienie 
zwycięstwa wojsk polskich nad 
armią bolszewicką w Bitwie War-
szawskiej 1920 r. / ms
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Urząd Miejski zaprasza 23 października na świętowanie Dnia Seniora w Łomiankach. Publikujemy także 
krótką relację przewodniczącej Rady Seniorów z wycieczki, która odbyła się we wrześniu.

DLA SENIORÓW

Badaj się i bądź zdrów!
Do końca grudnia 2022 r. 
każdy Polak, który 
ukończył 40. rok życia, 

może skorzystać z jednorazowych 
bezpłatnych badań diagnostycznych 
w ramach programu „Profilaktyka 40 
Plus”. O korzyściach tych badań dla  
seniorów rozmawiamy z doktor Wio-
lettą Zagórską.

Dlaczego osoby 40 plus, ale także se-
niorzy powinni wykonać te badania?
Dr Wioletta Zagórska: Program obej-
muje m.in. badania w kierunku nad-
ciśnienia tętniczego, cukrzycy i no-
wotworów, a więc tych chorób, które 
– oprócz zaburzeń pamięci, słuchu, 

wahań nastrojów, zaburzeń mowy 
i kłopotów z poruszaniem się – są 
najczęstszymi dolegliwościami u osób 
starszych. Nadciśnienie tętnicze to 
najczęstsza choroba układu sercowo-
-naczyniowego, a jego częstotliwość 
rośnie wraz z wiekiem i u osób po 65. 
r.ż. wynosi 75 proc. Osoby w tej samej 
grupie wiekowej stanowią też ponad 
60 proc. chorych na nowotwory (płuc, 
prostaty i piersi) i blisko 40 proc. cho-
rych na cukrzycę, przy czym szczyt 
zachorowań na cukrzycę typu 2 wy-
stępuje ok. 60. r.ż., a choroba może 
przebiegać bezobjawowo. 

A proste badanie profilaktyczne 
może wykryć niepokojące zmiany… 
Zdecydowanie. Wczesne rozpozna-
nie chorób daje większe szanse na ich 

wyleczenie oraz znaczne ograniczenie 
ich groźnych powikłań. Badamy krew, 
w tym morfologię, poziom glukozy 
oraz cholesterolu, krew utajoną w kale 
i swoisty antygen sterczowy (PSA) 
w celu wczesnego wykrycia raka pro-
staty oraz wykonujemy badanie moczu. 

Informacje praktyczne 
Chcesz wykonać badania? Wypełnij 
ankietę na Internetowym Koncie Pa-
cjenta (IKP) lub zadzwoń na infolinię 
22 735 39 53 (godz. 8–18). System 
wystawi elektroniczne skierowanie, 
a każdy uprawniony będzie mógł wy-
konać badania w punkcie, który reali-
zuje program „Profilaktyka 40 Plus”. 
W Łomiankach jest to Centrum Me-
dyczne StartMed (ul. Partyzantów 23, 
tel. 571 550 950 lub 572 660 06).
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W październiku Urząd Miejski planuje 
przeprowadzić stacjonarne szczepienia przeciwko 
grypie dla mieszkańców Łomianek 65+. Więcej 
informacji można uzyskać pod urzędowym 
numerem telefonu 516 768 500, a wkrótce 
także na www.lomianki.pl oraz z ogłoszeń 
zamieszczanych na miejskich tablicach.
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W Łomiankach mamy dzie-
więć sołectw, a każde 
z nich posiada wyodrębnio-

ny z budżetu gminy fundusz sołecki, 
czyli środki finansowe, które mają słu-
żyć poprawie warunków życia miesz-
kańców. Publikujemy zestawienie 
zadań i wydarzeń, które będą realizo-
wane w przyszłym roku.

FUNDUSZE SOŁECKIE 2023

Dziekanów Bajkowy
Kwota: 77 278,30 zł.
Projekty: poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców przez zakup i montaż 
monitoringu miejskiego (46,5 tys. zł), 
doposażenie szkoły podstawowej 
w Dziekanowie Polskim – znaki do 
Miasteczka Ruchu Drogowego (7,5 
tys. zł), utrzymanie gotowości bojowej 
OSP Dziekanów Polski (6,1 tys. zł),
przechowywanie mienia gminnego 
będącego w dyspozycji sołectwa (4,8 
tys. zł), organizacja spotkania „Szu-
kamy wielkanocnych jajek” (5 tys. zł), 
środki na działalność Rady Sołeckiej 
(1,8 tys. zł), dofinansowanie impre-
zy z okazji Dnia Dziecka dla uczniów 
szkoły podstawowej (5 578,30 zł).

Dziekanów Leśny
Kwota: 77 278,30 zł.
Projekty: modernizacja istniejącego 
terenu rekreacyjno-sportowego przy 
ul. Rodziewiczówny (30 tys. zł), dotacja 
celowa dla Centrum Kultury w Łomian-
kach na organizację wydarzeń kultu-
ralno-prorodzinnych (18 278,30 zł),

świąteczne iluminacje (7 tys. zł), 
podniesienie wartości bojowej OSP 
Dziekanów Polski (6,5 tys. zł), dopo-
sażenie Szkoły Podstawowej im. M. 
Konopnickiej (5 tys. zł), upowszech-
nianie idei samorządowej (500 zł).

Dziekanów Nowy
Kwota: 53 167,47 zł.
Projekty: organizacja dożynek sołec-
kich (26 tys. zł), świąteczne ilumina-
cje (5,4 tys. zł), upowszechnianie idei 
samorządowej (667,47 zł), dotacja ce-
lowa dla Centrum Kultury w Łomian-
kach na organizację wydarzeń kul-
turalno-prorodzinnych (16,1 tys. zł), 
zakup i montaż siłowni zewnętrznej 
dla mieszkańców sołectwa (5 tys. zł).

Dziekanów Polski
Kwota: 76 119,13 zł.
Projekty: zakup i montaż siłowni ze-
wnętrznej dla mieszkańców sołectwa 
(5 tys. zł), organizacja pikniku rodzin-
nego „Dzień Dziekanowa Polskiego” 
(23 tys. zł), bożonarodzeniowe spo-
tkanie (18 tys. zł), świąteczne ilumina-
cje (5 tys. zł), utrzymanie gotowości 
bojowej OSP Dziekanów Polski (15,6 
tys. zł), doposażenie szkoły podsta-
wowej w sołectwie (5 tys. zł), tablice 
historyczne (1,5 tys. zł), tablica infor-
macyjna (2,5 tys. zł), upowszechnianie 
idei samorządowej (519,13 zł).

Kępa Kiełpińska
Kwota: 23 492,60 zł.
Projekty: organizacja akcji „Czyste so-
łectwo” (4 tys. zł), współudział w bu-
dowie tablic historycznych (1,5 tys. zł), 
organizacja wydarzeń kulturalno-spor-
towo-prorodzinnych (6 992,60 zł), 
równanie dróg gminnych na terenie so-
łectwa (10 tys. zł), budowa drewnianej 
tablicy informacyjnej (1 tys. zł).

Kiełpin
Kwota: 77 278,30 zł.
Projekty: organizacja pikniku edu-
kacyjno-sportowego „Dzień Dziecka 
2023” (60 tys. zł), bieg Kiełpin – Kępa 

Kiełpińska (12 tys. zł), kino letnie 
(5 tys. zł), wspieranie i upowszechnie-
nie idei samorządowej (278,30 zł).

Łomianki Chopina 
Kwota: 77 278,30 zł.
Projekty: na terenie działek 78/5 
i 78/4 (ogródek jordanowski) – reali-
zacja projektu placu zabaw (47 tys. zł)
i konserwacja zabudowy (4,05 tys. zł),
organizacja pikniku Chopin Street 
Party (21 728,30 zł), podniesienie 
wartości bojowej OSP Łomianki 
(4 tys. zł), upowszechnianie idei sa-
morządowej (500 zł).

Łomianki Dolne
Kwota: 62 209,03 zł.
Projekty: organizacja pikniku sołec-
kiego (2 209,03 zł), pokrycie kosztów 
notarialnych zakupu lub przekazania 
nieruchomości przeznaczonych pod 
drogi gminne (60 tys. zł).

Sadowa
Kwota: 77 278,30 zł.
Projekty: dotacja celowa dla Centrum 
Kultury na organizację pikniku rodzin-
nego (23 tys. zł) i bożonarodzeniowe-
go spotkania (12,8 tys. zł), podnosze-
nie wartości bojowej OSP Dziekanów 
Polski (6,5 tys. zł), świąteczne ilumi-
nacje (7 tys. zł), przechowywanie mie-
nia gminnego będącego w dyspozycji 
sołectwa (2,4 tys. zł), sfinansowanie 
urządzenia pomieszczeń z przeznacze-
niem na miejsce spotkań sąsiedzkich 
(25 tys. zł), wspieranie i upowszech-
nianie idei samorządowej (578,30 zł).
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W sierpniu i we wrześniu tradycyjnie odbywały się spotkania sąsiedzkie i zebrania lokalnych 
społeczności, na których mieszkańcy decydowali o podziale środków z funduszy sołeckich.
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

W sierpniu radni głosowali m.in. 
w sprawach zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Gminy Łomianki 
i tegorocznym budżecie gminy, uchwa-
lenia statutu Centrum Kultury w Ło-
miankach, budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej we fragmentach ul. Łużyckiej, 
przekształcenia Szkoły Podstawowej 
im. Jadwigi i Romana Kobendzów 
w Sadowej oraz nadania pięciu nazw 
ulic w gminie. Podczas wrześniowej 
sesji radni decydowali m.in. w spra-
wach podjęcia działań polegających na 
polepszeniu warunków życiowych ro-
dzin opiekujących się sierotami i dzieć-
mi niepełnosprawnymi oraz osobami 
w wieku senioralnym, a także miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego Kiełpina Poduchownego 
i części sołectwa Kiełpin. 

Wyniki głosowania
Podczas LXIII sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał w spra-
wach:
• wniosku radnego Jerzego Serzysko 

dotyczącego zdjęcia z Wielolet-

niej Prognozy Finansowej środków 
z 1.3.2.114 „Przebudowa ul. Brzósko” 
i przeniesienie środków na 1.3.2.96 
„Budowa Zespołu Szkół w Łomian-
kach Dolnych” (za: 8, przeciw: 8, 
wstrzymało się: 3, nieobecni: 2),

• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łomianki na lata 
2022–2030 (za: 11, przeciw: 4, 
wstrzymało się: 4, nieobecni: 2),

• zmian w uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na 2022 r. (za: 14, przeciw: 
3, wstrzymało się: 2, nieobecni: 2),

• uchwalenia statutu Centrum Kultury 
w Łomiankach (za: 19, nieobecni: 2),

• zmiany Uchwały nr LXII/471/2022 
Rady Miejskiej w Łomiankach z 7 
lipca 2022 r. w sprawie uchwale-
nia „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Łomianki” (za: 18, brak głosu: 
1, nieobecni: 2),

• uzgodnienia realizacji inwestycji celu 
publicznego polegającej na bu-
dowie sieci kanalizacji sanitar-
nej we fragmentach ul. Łużyckiej 
w Łomiankach Dolnych, znajdującej 
się w bezpośrednim sąsiedztwie 
dwóch drzew uznanych za pomniki 
przyrody (za: 18, brak głosu: 1, nie-
obecni: 2),

• nadania nazw ulic w gminie Łomian-
ki: Antoniego Bogdańskiego (za: 18, 
nieobecni: 3), Chabrowej (za: 18, 
nieobecni: 3), Rumiankowej (za: 18, 
nieobecni: 3), Tulipanowej (za: 18, 
nieobecni: 3), Czerwonych Maków 
(za: 18, nieobecni: 3), 

• wyrażenia zgody na nabycie nieru-
chomości na rzecz gminy Łomianki 
(za: 17, wstrzymało się: 1, nieobec-
ni: 3),

• wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości dogrodzonych do posesji 
zlokalizowanych przy ul. Michało-
wicza i ul. Krokusa w Łomiankach 
oraz udzielenia bonifikaty od ceny 

zbycia (za: 17, wstrzymało się: 1, 
nieobecni: 3),

• określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Łomianki na rok 
szkolny 2022/2023 (za: 18, nie-
obecni: 3),

• określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nie-
których nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowa-
dzonych przez gminę Łomianki (za: 
18, nieobecni: 3),

• przekształcenia Szkoły Podstawo-
wej im. Jadwigi i Romana Koben-
dzów w Sadowej (za: 17, wstrzyma-
ło się: 1, nieobecni: 3),

• wyrażenia zgody na zawarcie po-
rozumienia z miastem stołecznym 
Warszawą (za: 17, wstrzymało się: 
1, nieobecni: 3).

Podczas LXIV sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał m.in. 
w sprawach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Łomianki na lata 
2022–2030 (za: 14, przeciw: 4, 
wstrzymało się: 2, nieobecni: 1), 

• zmian w uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na 2022 r. (za: 15, przeciw: 
3, wstrzymało się: 2, nieobecni: 1), 

• zmian w uchwałach (nr XII/143/
2015, nr XII/142/2015, nr XII/
144/2015) dotyczących działań 
w gminie Łomianki polegających na 
polepszeniu warunków życiowych: 
rodzin opiekujących się sierotami 
zupełnymi, dziećmi przebywający-
mi w rodzinach zastępczych oraz 
dziećmi niepełnosprawnymi (za: 20, 
nieobecni: 1), rodzin wielodzietnych 
(za: 20, nieobecni: 1), osób w wieku 
senioralnym (za: 20, nieobecni: 1),

• zmiany Uchwały nr XVII/143/2019 
Rady Miejskiej w Łomiankach 
z 24 października 2019 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego 

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w trybie stacjonarnym 
lub online, a także obejrzeć archiwalne zapisy obrad (www.lomianki.pl zakładka e-Sesja). 
Projekty uchwał zamieszczane są na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska, a protokoły sesji 
w zakładce Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). LXIII sesja Rady Miejskiej 
odbyła się 25 sierpnia br., a LXIV – 29 września br.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
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Dyżury radnych
Harmonogram dostępny jest na 
www.lomianki.pl i bip.lomianki.pl 
w zakładce Rada Miejska – Dyżury 
radnych. Przewodnicząca RM pełni 
dyżur od poniedziałku do piątku każ-
dego tygodnia. Mieszkańcy na dyżur 
z przewodniczącą umawiają się za 
pośrednictwem Biura Rady w Urzę-

dzie Miejskim (ul. Warszawska 115), 
mailowo (biuro.rady@poczta.lomian-
ki.pl) lub telefonicznie (666 834 560).

Posiedzenia komisji i sesje RM
Harmonogram spotkań wszystkich 
komisji dostępny jest w systemie 
e-Sesja: http://lomianki.esesja.pl/
posiedzenia. Ostatnie sesje RM 

można obejrzeć po zeskanowaniu 
kodów QR.

W trakcie wrześniowej sesji rada wybrała nowy zarząd. Gratulujemy i pytamy o dotychczasowe działania 
i plany w obecnej kadencji. 

RADA MŁODZIEŻOWA

wysokość oraz szczegółowe wa-
runki przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz 
szczegółowe warunki obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycie-
li zatrudnionych w szkołach i przed-
szkolach prowadzonych przez gmi-
nę Łomianki (za: 20, nieobecni: 1),

• zmiany Uchwały nr XVII/144/2019 
Rady Miejskiej w Łomiankach 
z 24 października 2019 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego 
kryteria i tryb przyznawania na-

gród dla nauczycieli szkół i przed-
szkoli prowadzonych przez gminę 
Łomianki ze specjalnego funduszu 
nagród (za: 20, nieobecni: 1),

• wniosku radnego Janusza Skoniecz-
nego dotyczącego zdjęcia z porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru części 
sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cieni-
stej i ul. Rolniczej i przesunięcia do 
pracy w komisji (za: 8, przeciw: 8, 
wstrzymało się: 4, nieobecni: 1),

• miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru części 

sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cieni-
stej i ul. Rolniczej (za: 15, wstrzyma-
ło się: 5, nieobecni: 1),

• ogłoszenia tekstu jednolitego uchwa-
ły w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Kiełpina 
(za: 18, nieobecni: 3),

• ogłoszenia tekstu jednolitego uchwa-
ły w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Kiełpina 
Poduchownego (za: 18, nieobecni: 3).

Więcej informacji: fb: Rada Młodzie-
żowa Łomianki, Instagram: @rada-
mlodziezowalomianki.
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W piątek, 16 września, uroczy-
ście odsłonięto pomnik załogi 
alianckiego samolotu B-17G, 
który leciał z pomocą po-

wstańcom warszawskim i został zestrzelony 
nad Dziekanowem Leśnym. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele miasta Colum-
bia Heights i Urzędu Miejskiego. Tego same-
go dnia odbył się wernisaż wystawy „Ocalone 
od zapomnienia”, prezentującej część zbio-
rów łomiankowskiego kolekcjonera Andrzeja 
Misztala. Główne uroczystości rozpoczęły 
się 18 września przy cmentarzu w Kiełpinie, 
gdzie duchowni różnych wyznań poprowa-
dzili wspólną modlitwę. Delegacje komba-
tantów, zaproszonych gości i przedstawicieli 
władz samorządowych złożyły wieńce pod 
pomnikiem, a później wraz z grupą rekon-
strukcyjną i mieszkańcami gminy przeszły do 
centrum Łomianek. Po części oficjalnej rozpo-
częła się gra miejska, a jej uczestnicy do każ-
dego punktu mogli przejechać zabytkowymi 
samochodami. Dziękujemy wszystkim za 
udział w tegorocznych uroczystościach i za-
praszamy za rok! 

UROCZYSTOŚCI 
PATRIOTYCZNE
Tradycyjnie we wrześniu Urząd Miejski
zorganizował uroczystości rocznicowe. 
Wraz z mieszkańcami, zaproszonymi 
parlamentarzystami i gośćmi z siostrzanego 
miasta Columbia Heights w Stanach 
Zjednoczonych upamiętniliśmy ofiary 
II wojny światowej. Odsłoniliśmy nowy 
pomnik poświęcony lotnikom alianckim, 
odbyły się defilada, pokazy rekonstruktorów 
oraz wystawa i edukacyjna gra miejska.

Więcej o nowym pomniku poświęconym załodze 
samolotu B-17G czytaj na s. 4.
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Generał Mikołaj Bołtuć poległ 
w naszym mieście tragicz-
nego 22 września 1939 r. 
Pytanie, w którym miejscu, 

wydaje się pozornie proste. Według 
ogólnie dostępnych źródeł były to Ło-
mianki Górne. Nie jest to jednak od-
powiedź prawidłowa.

Miejsce śmierci
Według ustaleń doktora Andrzeja 
Wesołowskiego, historyka wojskowo-
ści specjalizującego się w działaniach 
wojennych wokół Warszawy we wrze-
śniu 1939 r., miejscem bohaterskiej 
śmierci generała były okolice obecnej 
ul. Wydmowej przy torach kolejowych 
(obecnie ul. Kolejowa). Wynika to 
z relacji pani Bischoff. Po zakończeniu 
walk jej mąż Edgar osobiście pocho-
wał generała, a jego zwłoki znalazł 
właśnie w wyżej opisanym miejscu. 
Wersję taką potwierdza w prowadzo-
nym na gorąco dzienniczku ppor. Ry-
niewicz, uczestnik walk.

Kariera wojskowego
Życiorys generała jest dość typowy 
dla Polaków żyjących pod zaborami. 
Urodził się 20 grudnia 1893 r. w Pe-
tersburgu. W 1911 r. ukończył rosyj-
ską szkołę kadetów. Podczas I wojny 
światowej służył początkowo w armii 
carskiej, w 1917 r. trafił do III Korpu-
su Polskiego, a następnie do Dywizji 
Strzelców Polskich gen. Lucjana Żeli-
gowskiego. W wojnie polsko-bolsze-
wickiej walczył w 31 Pułku Strzelców 
Kaniowskich. Bronił Zamościa przed 
armią Budionnego. Po zakończeniu 
działań wojennych i uzupełnieniu 
wykształcenia wojskowego piasto-
wał różne stanowiska sztabowe. Był 
żołnierzem z krwi i kości, drażniło go 
marnotrawstwo i charakterystyczne 
dla lat międzywojennych upolitycznie-
nie wojska oraz dominacja środowiska 
legionistów. Prawdopodobnie te ce-
chy charakteru generała powodowały, 
że miał kłopoty z kolejnymi awansami. 
Generałem brygady został dopiero 
w marcu 1939 r. 

Wrzesień 1939
W kampanii wrześniowej dowodził 
Grupą Operacyjną Wschód działającą 
w ramach Armii Pomorze. Wraz z pod-
ległymi mu jednostkami uczestniczył 
w bitwie nad Bzurą. Po wydostaniu się 
z kotła nad Bzurą trafił do Modlina i od 
gen. Wiktora Thomméego otrzymał 
rozkaz przejęcia dowodzenia w rejonie 
Palmir. W kierunku Warszawy zgrupo-
wanie gen. Bołtucia wyruszyło w nocy 
22 września, by przed świtem dotrzeć 
do Łomianek. 

Walki w Łomiankach
Działania wojenne w Łomiankach mia-
ły kilka faz. 17 września wkroczyli tu 
pierwszy raz Niemcy. Chcąc odciąć 
Warszawę od zaopatrzenia w amu-
nicję z magazynów w pobliskich Pal-
mirach, posuwali się w kierunku pół-

nocno-zachodnim. Silny kontratak 
odrzucił wroga aż w okolice Wólki 
Węglowej. Łomianki były chwilowo 
wolne. 19 września, po słynnej szar-
ży kawaleryjskiej między Dąbrową 
a Wólką Węglową, do Warszawy prze-
biła się grupa operacyjna gen. Romana 
Abrahama. W dniach 20–21 września 
trwały krwawe walki w okolicach Dą-
browy, Burakowa i Młocin. Wreszcie 
22 września nastąpiła próba przebicia 
się do Warszawy ugrupowania gen. 
Bołtucia. W boju zginęło około 800 
żołnierzy, a 4000 zostało rannych. 
Walki w rejonie Łomianek były wy-
jątkowo krwawe, nawet w skali całej 
kampanii wrześniowej.

Upamiętnienie generała
Bohaterska śmierć generała Mikołaja 
Bołtucia zostawiła trwały ślad w pa-
mięci mieszkańców Łomianek. Mamy 
ulicę jego imienia oraz pomnik. Ży-
jących świadków tamtych wydarzeń 
już prawie nie ma, ale wspomnienia 
tragicznych wrześniowych dni są cały 
czas żywe w wielu łomiankowskich ro-
dzinach.

PYTANIE KONKURSOWE

Jerzy Fryderyk Poths sprowadził 
osadników i założył 219 lat temu 
wieś w swych dobrach nad Wisłą. 
Jak nazywa się ta wieś? Pierwsze 
trzy osoby, które nadeślą popraw-
ną odpowiedź do re-
dakcji (wks@poczta.
lomianki.pl), otrzy-
mają książkę „Ło-
mianki. Spotkania 
z historią”. Na odpo-
wiedzi czekamy do 
20 października.
Nie otrzymaliśmy prawidłowej od-
powiedzi na pytanie z poprzednie-
go biuletynu, zachęcamy do udzia-
łu w październikowym konkursie.

W sierpniowym biuletynie pytaliśmy, w którym miejscu w Łomiankach zginął 22 września 
1939 r. Mikołaj Bołtuć. Rozwiązujemy zagadkę i przypominamy postać oraz okoliczności 
śmierci generała.

GDZIE ZGINĄŁ GENERAŁ?

TEKST: ANDRZEJ KALIŃSKI
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Szanowni Państwo,

mając na uwadze zainteresowanie 
inwestycją polegającą na rozbudo-
wie drogi powiatowej nr 2420W 
– ul. Rolniczej w miejscowościach 
Dziekanów Nowy i Dziekanów Polski 
w gminie Łomianki, pragnę niniej-
szym artykułem przybliżyć tematykę 
i rozwiać ewentualne wątpliwości 
dotyczące ww. inwestycji.

Realizacja inwestycji drogowych wią-
że się z długotrwałym, skomplikowa-
nym procesem, którego częścią jest 
bardzo często konieczność pozyska-
nia przez daną jednostkę samorządu 
terytorialnego nieruchomości na po-
szerzenie przyszłej drogi. 

Przejęcie nieruchomości (działek, bu-
dynków) przez jednostkę samorządu 
terytorialnego odbywa się z mocy 
prawa na podstawie wydawanej 
przez starostę decyzji ZRID. Jeśli de-
cyzja ta ma nadany rygor natychmia-
stowej wykonalności, inwestor może 
przejąć działkę od razu po wydaniu 
decyzji przez starostę. 

ZRID to skrót od określenia „zezwo-
lenie na realizację inwestycji drogo-
wej”. W praktyce jest to forma decy-
zji administracyjnej wydawanej przez 
wojewodę w stosunku do dróg kra-
jowych i wojewódzkich lub starostę 
w stosunku do dróg powiatowych 

i gminnych. Podstawę prawną stano-
wi Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych, tzw. specusta-
wa drogowa.

W sprawach nieuregulowanych 
w specustawie pomocniczo stosuje 
się przepisy Ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami, Ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego, Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane oraz in-
nych ustaw i rozporządzeń. 

Specustawa drogowa określa pro-
cedury nabywania nieruchomości, 
wypłaty odszkodowań z tego tytułu 
oraz ustalania odszkodowań za szko-
dy powstałe w związku z czasowymi 
zajęciami terenu. W takiej sytuacji 
najważniejszą informacją dla właści-
cieli wywłaszczanych gruntów jest 
wyjaśnienie kwestii technicznych 
inwestycji oraz wysokość odszkodo-
wania, jakie otrzymają za swoje nie-
ruchomości, i termin jego wypłaty.

Powiat warszawski zachodni w 2022 r.
wszczął procedurę dla inwestycji po-
legającej na rozbudowie ul. Rolniczej 
w gminie Łomianki (obręby: Dzieka-
nów Nowy i Dziekanów Polski), która 
została zakończona wydaniem przez 
Starostę Warszawskiego Zachodnie-

go decyzji nr 585/zrid/2022 z dnia 
18 sierpnia 2022 r. zezwalającej na 
realizację inwestycji drogowej po-
legającej na rozbudowie drogi po-
wiatowej nr 2420W – ul. Rolniczej 
w miejscowościach Dziekanów Nowy 
i Dziekanów Polski w gminie Łomian-
ki. Na mocy przywołanej wyżej decy-
zji na rzecz powiatu warszawskiego 
zachodniego zostało przejętych 116 
działek ewidencyjnych o łącznej po-
wierzchni 3,4755 ha. 

Przedmiotowa inwestycja to znaczne 
przedsięwzięcie budowlane dotyczą-
ce odcinka drogi powiatowej o dłu-
gości ponad 2,6 km, od granicy po-
wiatu do okolicy skrzyżowania z ul. 
Stanisława Mikołajczyka w Dzieka-
nowie Polskim. 

Powiat warszawski zachodni zło-
żył do wojewody mazowieckiego 
wniosek o dofinansowanie rozbu-
dowy drogi powiatowej nr 2420W 
– ul. Rolniczej w Łomiankach – etap 
pierwszy dł. ok. 1600 m, obejmujący 
odcinek od granicy powiatu do oko-
lic posesji ul. Rolnicza 414 w Dzie-
kanowie Polskim. Powiat ubiega się 
o dofinansowanie ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Przewidywany koszt realizacji pierw-
szego etapu wynosi ok. 15 mln zł.

Jan Żychliński
starosta warszawski zachodni

Publikujemy informacje przygotowane przez powiat warszawski zachodni dla mieszkańców gminy 
Łomianki, zwłaszcza właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod budowę dróg realizowanych przez 
powiat na podstawie „specustawy drogowej”. Przedstawiamy techniczne rozwiązania w ramach 
planowanej inwestycji w ul. Rolniczej oraz postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań 
za przejęcie nieruchomości.

SPECUSTAWA DROGOWA

Techniczne rozwiązania w ramach 
planowanej inwestycji drogowej
W ramach rozbudowy ul. Rolniczej 
przewiduje się wymianę konstrukcji 
nawierzchni jezdni, wykonanie chod-

ników, ciągu pieszo rowerowego na 
odcinku od granicy powiatu do ul. Po-
ziomkowej, zjazdów na posesje, syste-
mu odwodnienia, przebudowy sieci te-
letechnicznej, energetycznej i gazowej.

Zaprojektowany system odwodnienia 
pasa drogowego ul. Rolniczej składa 
się między innymi z wpustów desz-
czowych połączonych z kanalizacją 
deszczową, zbiorników retencyjnych 
i rowów odwadniających. Wielkość, 
liczba oraz lokalizacja zbiorników zo-
stały zaprojektowane optymalnie, tak 
aby zminimalizować zajęcia działek 

Ulica Rolnicza w gminie Łomianki 
Dziekanów Nowy i Dziekanów Polski, droga publiczna 
kategorii powiatowej
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prywatnych. Przy wyborze lokalizacji 
zbiorników brano pod uwagę oprócz 
ukształtowania terenu również stan 
zagospodarowania nieruchomości. 
Wybrano działki, które nie były zabu-
dowane. 

Mając na uwadze uwarunkowania 
terenowe oraz sprzeciw lokalnej 
społeczności wobec poszerzania 
ul. Rolniczej, wykonano na zlece-
nie ZDP dokumentację projektową, 
w której nie zakładano wykorzysta-
nia ustalonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
(MPZP) rezerwy pod poszerzenie 
drogi powiatowej. Przedmiotowa 
dokumentacja opracowana została 
z założeniem, aby ewentualne za-
jęcia terenów działek prywatnych 
ograniczyć do minimum. Pomimo 
przewidzianej w MPZP rezerwy zre-
zygnowano z wykonywania ciągów 
rowerowych na całej długości pro-
jektowanego odcinka drogi. W celu 
zminimalizowania wywłaszczeń przy-
ległych gruntów zrezygnowano z wy-
konywania zatok autobusowych.

Ponadto informujemy, że zgodnie 
z wnioskami składanymi w 2019 r. 
między innymi przez Radę Sołecką 
Dziekanowa Polskiego oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół Dziekano-
wa w dokumentacji przewidziano 
wykonanie sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniach ul. Rolniczej 
z ul. Wędkarską oraz z ul. Podróżną 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
z jednoczesnym uwzględnieniem 
wykonania doświetlenia przejść dla 
pieszych, zwłaszcza w rejonach zlo-
kalizowanych w pobliżu przystanków 
autobusowych. 

Rozbudowa skrzyżowań oraz za-
projektowanie sygnalizacji świetlnej 
wiązało się z koniecznością dosto-
sowania geometrii przedmiotowych 
skrzyżowań do minimalnych para-
metrów promieni łuków skrzyżo-
wań, szerokości jezdni, chodników, 
poboczy i tym podobnych elemen-
tów pasa drogowego, wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa. 
W ramach projektu stałej organizacji 
ruchu wprowadzono również ogra-
niczenie prędkości do 40 km/h oraz 
zakaz poruszania się samochodów 

ciężarowych o masie powyżej 10 t.
W projekcie dodatkowo przewiduje 
się zastosowanie fizycznych środ-
ków uspokojenia ruchu, takich jak: 
wyspy spowalniające (azyle) wraz 
z oznakowaniem aktywnym, zawę-
żenia pasów ruchu oraz detektory 
radarowe wchodzące w skład sygna-
lizacji świetlnych, w celu dyscyplino-
wania kierowców przekraczających 
dopuszczalną prędkość. Dokumen-
tacja przewiduje również, że kolidu-
jące z rozbudową drogi powiatowej 
urządzenia (skrzynki elektryczne, 
gazowe, słupy energetyczne itp.), zo-
staną w ramach rozbudowy przenie-
sione w nowe miejsce.

Dokumentacja projektowa rozbudowy 
przedmiotowej drogi była w 2020 r.
udostępniona do konsultacji za po-
średnictwem stron internetowych 
gminy Łomianki. Znaczna część zgło-
szonych przez mieszkańców uwag 
została uwzględniona w projekcie.

Ważne: Ze względu na stan 
techniczny drogi i pilną potrzebę 

realizacji inwestycji drogowej 
decyzja ZRID otrzymała rygor 

natychmiastowej wykonalności. 
Inwestor ma prawo od razu 

przystąpić do zajęcia oraz zago-
spodarowania przejętych nieru-
chomości i działek. Odwołania 
od decyzji ZRID, której został 

nadany rygor natychmiastowej 
wymagalności, nie powstrzyma-

ją realizacji zadania. 

Kontakt do Zarządu Dróg Powiato-
wych, gdzie można uzyskać szcze-
gółowe informacje dotyczące ww. 
inwestycji: 22 722 13 80; sekreta-
riat@zdp.pwz.pl.

Postępowanie w sprawie ustalenia 
i wypłaty odszkodowania
Zgodnie z art. 12 ust. 4a specustawy 
decyzję ustalającą wysokość odszko-
dowania za nieruchomości zajęte 
pod drogi publiczne wydaje organ, 
który wydał decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej. 
Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 
2 specustawy nieruchomości zajęte 
pod drogi publiczne z dniem, w któ-
rym decyzja o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej stała się 

ostateczna, przechodzą na własność 
odpowiednich jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym przypadku na 
własność powiatu warszawskiego 
zachodniego.

Powiat jako jednostka samorządu 
terytorialnego ma interes prawny 
w niniejszym postępowaniu, gdyż 
występuje jako podmiot zobowią-
zany do wypłaty odszkodowania 
za ww. nieruchomość. Wobec tego 
jedną ze stron przedmiotowego 
postępowania jest Zarząd Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego jako 
organ wykonawczy powiatu, które-
go przewodniczącym jest starosta 
warszawski zachodni (zgodnie z art. 
26 ust. 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym). 
W przedmiotowej sprawie zaistniał 
wyraźny konflikt sfery praw i obo-
wiązków powiatu warszawskiego 
zachodniego ze sferą władczych 
uprawnień przynależnych staroście 
powiatu warszawskiego zachodnie-
go. Innymi słowy mówiąc, w tej sy-
tuacji starosta warszawski zachod-
ni jest zarówno przewodniczącym 
powiatu, jak i stroną postępowania 
odszkodowawczego, zobowiązaną 
do wypłaty ustalonego odszkodowa-
nia, a co za tym idzie, nie powinien 
rozstrzygać w kwestii wysokości od-
szkodowania.

Mając powyższe na uwadze, starosta 
warszawski zachodni – w związku 
z art. 24 § 1 pkt 1 oraz 26 § 3 kpa – 
wnioskiem z dnia 6 września 2022 r.
znak GM.RO.683.3.188.2022.AW 
wniósł o wyznaczenie organu wła-
ściwego do załatwienia sprawy 
ustalenia i wypłaty odszkodowania 
za nieruchomości przejęte pod dro-
gę publiczną kategorii powiatowej 
w trybie art. 12 specustawy, objęte 
decyzją Starosty Warszawskiego Za-
chodniego nr 585/zrid/2022 z dnia 
18 sierpnia 2022 r.

Ustalenie odszkodowania
Wojewoda mazowiecki w Warsza-
wie niezwłocznie po otrzymaniu 
ww. wniosku i po przeprowadzeniu 
postępowania w tej sprawie wyzna-
czy organ właściwy do załatwienia 
sprawy ustalenia i wypłaty odszko-
dowania za nieruchomości przejęte 
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pod drogę publiczną kategorii po-
wiatowej – ul. Rolniczą.

Obowiązujące zasady przy ustalaniu 
wysokości odszkodowania:
• wysokość odszkodowania ustala się 
według stanu nieruchomości w dniu 
wydania decyzji ZRID oraz według jej 
wartości z dnia, w którym następuje 
ustalenie wysokości odszkodowania, 
• w przypadku, w którym dotych-
czasowy właściciel lub użytkownik 
wieczysty nieruchomości objętej de-
cyzją ZRID odpowiednio wyda tę nie-
ruchomość lub wyda nieruchomość 
i opróżni lokal oraz inne pomieszcze-
nia niezwłocznie, lecz nie później niż 
w terminie 30 dni od: dnia doręcze-
nia zawiadomienia o wydaniu decyzji 
ZRID, której nadany został rygor na-
tychmiastowej wykonalności, lub dnia 
doręczenia postanowienia o nadaniu 
decyzji ZRID rygoru natychmiasto-
wej wykonalności albo dnia, w którym 
decyzja ZRID stała się ostateczna, to 
wysokość odszkodowania powiększa 
się o kwotę równą 5 proc. wartości 
nieruchomości, 
• jeżeli na wycenianej nieruchomości 
ustanowione są ograniczone prawa 
rzeczowe, to wysokość odszkodowa-
nia przysługującego dotychczasowe-
mu właścicielowi lub użytkownikowi 
wieczystemu pomniejsza się o kwotę 
równą wartości tych praw, wypłacaną 
osobom, którym te prawa przysługi-
wały, 
• jeżeli na nieruchomości lub na prawie 
wieczystego użytkowania tej nieru-
chomości jest ustanowiona hipoteka, 
to hipoteka ta wygasa w części doty-
czącej nieruchomości przejmowanej 
pod drogę, a wysokość odszkodowa-
nia przysługującego dotychczasowe-
mu właścicielowi lub użytkownikowi 
wieczystemu pomniejsza się o od-
szkodowanie ustalone dla wierzyciela 
z tytułu wygaśnięcia hipoteki w wy-
sokości świadczenia głównego wraz 
z odsetkami (w przypadku gdy zadłu-
żenie z tytułu hipoteki przewyższa 
wartość nieruchomości, to całość od-
szkodowania przysługuje wierzycie-
lowi hipotecznemu – z pominięciem 
bonusów za wydanie nieruchomości, 
tj. np. dodatkowych 5 proc.). W przy-
padku gdy przejmowana działka jest 
tylko częścią obciążonej hipoteką 
większej nieruchomości, wierzyciel 

hipoteczny może wyrazić zgodę, by 
całość odszkodowania otrzymał wła-
ściciel bądź użytkownik wieczysty (je-
śli uzna, że odszkodowanie nie wpły-
wa na zabezpieczenie kredytu). 

Wypłata odszkodowania
Odszkodowanie jest wypłacane 
w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decy-
zja starosty o odszkodowaniu staje 
się ostateczna. Odszkodowanie wy-
płaca powiat warszawski zachodni na 
rachunek bankowy wskazany przez 
właściciela nieruchomości. 

Ważne: Ostateczna i prawomocna 
decyzja Starosty Warszawskiego 
Zachodniego nr 585/zrid/2022 

z dnia 18 sierpnia 2022 r. zezwa-
lająca na realizację inwestycji dro-
gowej polegającej na rozbudowie 

drogi powiatowej nr 2420W – 
ul. Rolniczej w miejscowościach 
Dziekanów Nowy i Dziekanów 
Polski w gminie Łomianki, jest 

podstawą do ujawnienia w ewi-
dencji gruntów i budynków oraz 

w księdze wieczystej powiatu 
warszawskiego zachodniego jako 

właściciela przejętych działek. 

Ważne: Należy pamiętać, aby 
przesłać do Starostwa Warszaw-
skiego Zachodniego, do Wydziału 

Gospodarki Mieniem, oświad-
czenia ze wskazaniem numeru 

rachunku bankowego, na który ma 
zostać przelane odszkodowanie. 
Jeżeli stan prawny działki nie jest 

uregulowany, odszkodowanie 
wpłacane jest do depozytu sądo-

wego na okres 10 lat. Aby je otrzy-
mać, konieczne jest przedłożenie 
w sądzie dokumentu potwierdza-
jącego prawo do nieruchomości 

(np. po przeprowadzonym postę-
powaniu spadkowym). 

Ważne: Zgodnie z treścią art. 114 
kpa „w sprawie, w której toczy 

się postępowanie przed organem 
administracji publicznej, strony 

mogą zawrzeć ugodę – jeżeli prze-
mawia za tym charakter sprawy, 
przyczyni się to do uproszczenia 

lub przyspieszenia postępowania”. 
W niniejszej sprawie stronami są: 
były właściciel działki oraz powiat 

warszawski zachodni. Wniosek 

w sprawie ugody zostaje złożony 
do organu prowadzącego postępo-
wanie odszkodowawcze po wcze-
śniejszym spisaniu porozumienia 

przez strony postępowania.

UWAGA!

PILNE! Zarząd Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego niniejszym 

informuje, że rozpoczęcie pierw-
szego etapu rozbudowy ul. Rolni-
czej planowane jest w II kwartale 

2023. W związku z tym oraz mając 
na uwadze art. 16 Ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych, Zarząd Powia-
tu Warszawskiego Zachodniego 
przypomina o niepodejmowaniu 
żadnych działań na nieruchomo-
ściach, na których ma być realizo-
wana przedmiotowa inwestycja.

PILNE! Zarząd Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego informuje, 
że spotkania na poszczególnych 
nieruchomościach w celu pod-

pisania protokołów wydania 
nieruchomości oraz sporządze-
nia dokumentacji fotograficznej 

naniesień i nasadzeń znajdujących 
się na przejętych na rzecz powia-
tu nieruchomościach odbędą się 

w dniach: 22 października 2022 r. 
i 29 października 2022 r. od godz. 
9.00 (rozpoczęcie oględzin nastąpi 

w Dziekanowie Nowym od gra-
nicy zachodniej gminy Łomianki). 
Protokoły wraz z dokumentacją 

fotograficzną zostaną przekazane 
do organu prowadzącego postępo-

wania odszkodowawcze.

Kontakt do Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami, gdzie można 
uzgodnić inną datę i godzinę spotka-
nia: 22 733 73 46, 733 73 86; wgm@
pwz.pl.

W celu usprawnienia procesu pro-
tokólarnego przejęcia nieruchomo-
ści Wydział Gospodarki Mieniem 
Starostwa Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego prześle właścicielom 
działek przejętych na rzecz powiatu 
protokoły odbiorcze w celu ich uzu-
pełnienia o dane osobowe.
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WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Rodziewiczówny: przygotowa-
no podbudowę pod boisko do koszy-
kówki oraz ukończono nawierzchnię 
piaskową pod boisko do badmintona, 
trwa montaż oświetlenia terenu,
• ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego: 
trwa proces przygotowawczy, prace 
będą polegały na budowie dwóch 
ciągów pieszych z desek kompozyto-
wych wraz z siedziskiem i nawierzch-
nią mineralną oraz na nasadzeniach 
zieleni, 
• ul. Paderewskiego: przygotowanie 
tymczasowej organizacji ruchu, prace 
związane z budową pobocza chłon-
nego na odcinku od ul. Wspólnej do 
al. Chopina, na odcinku al. Chopina 
do Kościelnej Drogi powstanie na-
wierzchnia z betonu asfaltowego, 
chodnik z kostki betonowej, zjazdy 
z kostki betonowej i odwodnienia, 
• ul. Strzelecka: ukończono prace 
wykończeniowe w pomieszczeniach 
edukacyjnych oraz administracyj-
nych szkoły podstawowej w Sadowej, 
trwają prace związane z zagospodaro-
waniem terenu i ogrodzeniem,
• ul. Piaskowa: zagospodarowanie 
terenu oraz prace wykończenio-
we wnętrz przedszkola miejskiego 
– układanie glazury i gresów, malo-
wanie pomieszczeń, montaż sufitów 
podwieszanych, 
• ul. Akinsa 8: remont łazienek 
w przedszkolu w Dziekanowie Leśnym.

Prace zrealizowane
• ul. Warszawska i ul. Partyzantów: 
budowa bezpiecznych przejść dla 

pieszych w nowych lokalizacjach – ul. 
Warszawska (skrzyżowanie z ul. Wi-
ślaną) i ul. Partyzantów (skrzyżowanie 
z ul. Akacjową), doświetlenie przejść 
dla pieszych polegało na zastosowa-
niu dwóch kierunkowych opraw LED, 
które emitują światło skierowane na 
obszar przejścia, nie oślepiając kie-
rowców, a doświetlając sylwetki prze-
chodzących osób,
• ul. Akacjowa: plac zabaw doposa-
żono w integracyjną karuzelę wraz 
z bezpieczną nawierzchnią oraz ele-
mentami małej architektury, 
• ul. Konopnicka 48A: zakończono 
prace modernizacyjne kotłowni w bu-
dynku komunalnym w Dziekanowie 
Leśnym.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Rolnicza: kontynuacja prac po-
rządkowych i brukarskich na odcinku 
już zrealizowanym, prace przygoto-
wawcze do odtworzenia nawierzchni 
na końcowym odcinku w kierunku 
gminy Czosnów; na przełomie wrześ-
nia i października zaplanowano wyko-
nanie nawierzchni asfaltowej na bra-
kującym odcinku,
• ul. Łużycka: w październiku zostaną 
wznowione prace kanalizacyjne przy 
drzewach uznanych za pomniki przy-
rody,
• drogi dojazdowe do Kościelnej Dro-
gi oraz al. Chopina: kontynuacja prac 
przy budowie sieci wodociągowej 
– wraz z wykonaniem odtworzenia 
nawierzchni (al. Chopina 104-104f, 
106-106e), od strony Kościelnej Dro-

gi w kierunku al. Chopina (al. Chopina 
36-36p), w ul. Kościelna Droga 115-
115t, 117-117t; kontynuacja prac 
przy budowie kanalizacji sanitarnej od 
strony Kościelnej Drogi w kierunku al. 
Chopina (al. Chopina 90-90k, 92-92m 
i Kościelna Droga 87-87e); planowa-
ne rozpoczęcie prac w ul. Lutosław-
skiego i Kościelnej Drodze 105-105o, 
107-107o,
• ul. Miła: budowa sieci wodociągo-
wej i sieci kanalizacji sanitarnej na od-
cinku od ul. Wędkarskiej w kierunku 
ul. Asnyka.

Prace zrealizowane
• gmina Łomianki: ul. Waligóry, Brze-
gowa i Wiślana (na odcinku od ul. Łu-
życkiej do ul. Brzegowej) oraz ul. Ar-
mii Poznań 12B-12C oraz 14A-14B, 
ul. Wspólna 58-58C, ul. Wiklinowa 
33-33A oraz 35-35A, ul. Rolnicza 
80-80B oraz 78-78A, 140C-140E 
oraz 142D-142H, ul. Wiślana (dz. 
nr ew. 166/5, 166/7, 166/6, 166/4 
obręb 0024 Łomianki), ul. Wiosenna 
12-12C, ul. Agawy 7-7E – w związku 
z zakończeniem budowy oraz uzy-
skaniem pozwolenia na użytkowanie 
zachęcamy mieszkańców do przy-
łączenia się do nowo wybudowanej 
sieci wodno-kanalizacyjnej, więcej in-
formacji: www.zwik-lomianki.pl – Dla 
mieszkańców – Podłącz się, lub pod 
numerami telefonu: 22 751 35 04 lub 
513 181 103.

INTEGRACYJNE CENTRUM 
DYDAKTYCZNO-SPORTOWE

W przerwie wakacyjnej przepro-
wadzono prace porządkowe oraz 

Zakończyły się remonty w placówkach edukacyjnych i sportowych podległych ICDS 
oraz budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Warszawskiej i ul. Partyzantów. 
Trwa budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w drogach 
dojazdowych do Kościelnej Drogi oraz al. Chopina.

PODSUMOWANIE PRAC 
BUDOWLANYCH

TEKST: KAROLINA WIERZBICKA, TOMASZ CZAJKOWSKI, MICHAŁ KAROLAK
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remontowo-budowlane w  gminnych 
placówkach edukacyjnych i sporto-
wych.

Prace w obiektach sportowych
• ICDS (ul. Staszica 2): komplekso-
we sprzątanie basenu sportowego 
i rekreacyjnego, szatni oraz pomiesz-
czeń przylegających, renowacja zjeż-
dżalni, wymiana i uzupełnienie fug 
w przebieralniach i pod natryskami, 
wymiana lin torowych na basenie 
sportowym, wymian drzwi do prze-
bieralni i toalet, malowanie klatki 
schodowej w części wspólnej ICDS, 
montaż nowej wykładziny w małej 
sali gimnastycznej, wymiana podłogi 
na antypoślizgową w saunie i remont 
trzech przebieralni przy hali sporto-
wej,
• Zespół Boisk Orlik (ul. Wiślana 69): 
wymiana piłkochwytów przy boisku 
do koszykówki, 
• Zespół Boisk Orlik (ul. Warszaw-
ska 73): montaż siatki zaciemniającej 
na ogrodzeniu boiska do piłki nożnej.

Prace w samorządowych przedszko-
lach
• ul. Szpitalna 1 w Łomiankach: od-
malowano wnętrza, 
• ul. Kolejowa 51 w Dąbrowie: zde-
montowano starą piaskownicę, wy-
równano teren i zamontowano nową 
piaskownicę na placu zabaw, punkto-
wo uszczelniono dach, wymieniono 
furtkę wejściową i zamontowano sa-
mozamykacz, przeprowadzono prace
malarskie we wnętrzach,
• ul. Konopnickiej 65 w Dziekano-
wie Leśnym: odmalowano sale dy-
daktyczne i korytarze, wymieniono 
podłogi w jednej z sal dydaktycznych,

• ul. Akinsa 8 w Dziekanowie Leś-
nym: wymieniono lampy oświetlenia 
awaryjnego we wnętrzu, zamonto-
wano samozamykacz do furtki wej-
ściowej.

Prace w samorządowych szkołach 
podstawowych i liceum
• ul. Akinsa 6 w Dziekanowie Leś-
nym: montaż wykładzin w dwóch 
salach, dostosowano sale lekcyjne 
i łazienki do wymogów oddziałów 
przedszkolnych, odmalowano ko-
rytarze i pomieszczenia po sklepi-
ku szkolnym, naprawiono ściany 
w przejściu przy szatniach, 
• ul. Warszawska 71 w Łomiankach: 
odmalowano sale lekcyjne, przyzie-
mia, korytarze i szatnie, naprawiono 
podłogi PVC w szatni oraz przepro-
wadzono ich akrylowanie,
• ul. Rolnicza 435 w Dziekanowie 
Polskim: odmalowano sale lek-
cyjne, gabinety i szatnie przy hali 
sportowej, przystosowano sale 
lekcyjne i łazienki do wymogów 
oddziałów przedszkolnych, zamon-
towano cokoły w łazience na par-
terze budynku,
• ul. Partyzantów 31 w Łomiankach: 
odmalowano sale lekcyjne, stołówkę 
i zaplecze kuchenne,
• ul. Staszica 2 w Łomiankach: wy-
konano prace malarskie w salach dy-
daktycznych oraz w częściach wspól-
nych, przeprowadzono naprawy 
wykładzin na korytarzach i moder-
nizację monitoringu CCTV w szkole 
(I etap prac) oraz zamontowano pod-
wieszany sufit w bibliotece,
• ul. Staszica 2, LO w Łomiankach: 
zamontowano i uruchomiono punkty 
Wi-Fi.

Rozbudowa stadionu
Gmina pozyskała 4 mln zł na dokoń-
czenie prac na stadionie miejskim 
w Łomiankach. Powstanie nowe za-
plecze sanitarne, trybuny piłkarskie 
i kasy biletowe.  

Zaplecze sportowe składać się bę-
dzie z budynku głównego oraz części 
technicznej. W pierwszym znajdą się 
szatnie z natryskami, gabinet pomo-
cy przedmedycznej, ogólnodostępne 
łazienki oraz pomieszczenia biurowe. 
W części technicznej – kotłownia i po-
mieszczenie gospodarcze. Powstanie 
również zadaszona trybuna na ponad 
400 osób, a pod nią pomieszczenia 
gospodarcze oraz toalety. Rozbudowa 
infrastruktury pozwoli na realizację 
kolejnych imprez o charakterze spor-
towym i społecznym. Dofinansowa-
nie pochodzi ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych. / aj

Park Artystów
Kolejny etap prac zrealizujemy dzięki 
dotacji w wysokości 273 609 zł. 

W drugim etapie projektu „Rozbu-
dowa parku Artystów w Dąbrowie 
Zachodniej w gminie Łomianki” po-
wstanie przestrzeń do organizacji 
wydarzeń, warsztatów i festiwali dla 
dzieci oraz dorosłych pozwalająca 
wykonać prace rysunkowe i rzeź-
biarskie w technice pracy artystów 
mieszkających niegdyś przy ul. Za-
chodniej. W parku planowane są 
nowe nasadzenia, powstaną także 
ścieżki wykonane z przepuszczającej 
wodę nawierzchni mineralno-epok-
sydowej, które ze względu na równą 
powierzchnię oraz podjazdy będą 
przyjazne dla osób z niepełnospraw-
nościami. Dodatkowo w strefie relak-
su znajdzie się duża ława w formie 
drewnianej platformy z okrągłymi 
wycięciami. Umowę na dofinansowa-
nie udzielone w ramach „Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020” podpisały Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak, burmistrz Łomia-
nek, oraz Hanna Dąbrowska, skarbnik 
gminy. / oprac. ms
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W ogrodach pojawia się coraz więcej jesiennych kolorów, ale zdarzają się już przygruntowe przymrozki, 
przed którymi trzeba ochronić rośliny. Nadal prowadzimy prace porządkowe, a do czasu, gdy ziemia nie 
jest jeszcze zamarznięta – nasadzenia krzewów i cebul wiosennych kwiatów.

ROK W OGRODZIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

W październikowych ogrodach to 
chyba najczęściej, obok wrzo-

sów, widoczne kwiaty. W zależności od 
odmiany kwitną na niebiesko, fioleto-
wo, różowo lub biało. Jesienne astry to 
wieloletnie byliny, które nie mają nad-
miernych wymagań, lubią jednak sta-
nowisko słoneczne, żyzną i przepusz-
czalną glebę oraz obfite podlewanie. 
Niskie odmiany nadają się na skalniaki 
i obwódki rabat czy ścieżek, wysokie 
(ponad 150 cm) stanowią piękne tło 
dla niższych roślin, ale często wyma-
gają podpór lub podwiązywania. Kie-

dy przekwitną, należy przyciąć je tuż 
przy gruncie. W Polsce astry potocznie 
zwane są marcinkami lub michałkami 
ze względu na jesienne święta Marcina 
i Michała, które wypadają w porze ich 
kwitnienia.

Porządki: przygotowujemy do zimy 
rabaty, na których przekwitły kwiaty 
– przycinamy lub wykopujemy cebu-
le i kłącza niektórych bylin, użyźnia-
my glebę. Nasadzenia: do nadejścia 

przymrozków możemy sadzić cebule 
gatunków kwitnących wiosną, ale po 
ochłodzeniu warto przykryć je suchy-
mi liśćmi, słomą lub gałęziami świer-
kowymi. Kopczykowanie: szczególnie 
wrażliwe na mróz krzewy (róże, hor-
tensje, powojniki) obsypujemy u na-
sady ziemią lub korą. Oczko wodne: 
usuwamy z powierzchni opadłe liście 
i muł z dna zbiornika. Budki dla pta-
ków: od połowy miesiąca do końca 
lutego możemy czyścić budki lęgo-
we, które zimą posłużą ptakom jako 
schronienie, a wczesną wiosną do za-
kładania nowego gniazda.

Roślina miesiąca: astry (Asteraceae)

Publikacja dla miłośników ogro-
dów historycznych. Pięknie wy-

dana i bogato ilustrowana monogra-
fia ogrodów osiemnastowiecznych, 
wzbogacona o kontekst kulturowy, 
filozoficzno-arty-
styczny i społecz-
ny. Autor opisuje 
zwyczaje panujące 
w rezydencjach 
magnackich i od-
działywanie wzo-
rów europejskich 
na kształtowanie 
się mody związa-
nej ze spędzaniem 
czasu w ogrodach, 
gdzie nie obowiązywała sztywna ety-
kieta dworska. Na podstawie inwen-
tarzy, materiałów ikonograficznych 
i przekazów literackich omówione 
zostały praktyczne rozwiązania i ro-
śliny wykorzystywane do stworzenia 
przestrzeni, która zgodnie z regułami 
sztuki barokowej zaskakiwała kom-
pozycją, obecnością egzotycznych 
zwierząt czy architektury imitującej 
wiejskie zabudowania.
Więcej informacji: „Polskie ogro-
dy XVIII wieku”, Seweryn Malawski, 
Wyd. NCK, 2021.

Książka botaniczna: „Polskie ogrody 
XVIII w.”
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Gminna Spółka Wodna 
Informujemy o dotacji na przepro-
wadzenie tegorocznych prac po-
rządkowych przy Strudze Dzieka-
nowskiej. 

Zgodnie z §4 ust. 3 Uchwały nr 
LII/421/2022 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z 27 stycznia 2022 r. 
w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej z budżetu gminy Łomianki 

spółkom wodnym działającym na 
naszym terenie informujemy, że do 
30 czerwca 2022 r. wpłynęły dwa 
wnioski o udzielenie dotacji na do-
finansowanie działań statutowych 
Gminnej Spółki Wodnej w Łomian-
kach na łączną kwotę 50 tys. zł. 
Przyznane środki finansowe prze-
znaczone zostaną na wykonanie 
prac polegających na wykoszeniu 
porostów ze skarp i dna rowu oraz 
wywozu biomasy, a także odmuleniu

dna rowów przy wybranych odcin-
kach Strugi Dziekanowskiej. Wszyst-
kie prace zostaną zrealizowane do 
końca bieżącego roku. / aj
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Mokradła to naturalne magazyny wody, które zapobiegają suszom, 
a podczas powodzi przyjmują jej nadmiar. To także ostoja tysięcy 
gatunków roślin i zwierząt. Na terenie KPN prowadzony jest wieloletni 
projekt mający na celu ochronę puszczańskich bagien.

O projekcie „Kampinoskie bagna” roz-
mawiamy z Michałem Miazgą z Regio-
nalnego Centrum Ekologicznego REC 
Polska.

Zmiany klimatu niekorzystnie wpływa-
ją na mokradła. Jakie są priorytety pro-
jektu „Kampinoskie bagna”?
Najważniejszym celem jest powstrzy-
manie wysychania mokradeł. Obecnie 
woda z opadów szybko odpływa kana-
łami, a powtarzające się długie okresy 
suszy pogarszają sytuację. Aby zatrzy-
mać wodę, zbudujemy bystrotoki na 
kanale Łasica i Kanale Zaborowskim. To 
innowacyjny projekt, bo w przeciwień-
stwie do częściej stosowanych dotych-
czas progów betonowych specjalna 
konstrukcja bystrotoków nie zatrzymu-
je migracji ryb. 

Na bagnach żyją różne gatunki roślin 
i zwierząt, woda ma dla nich ogromne 
znaczenie.
W ramach projektu zbudujemy również 
ostrogi w kanałach, które spowodują, 
że upodobnią się z czasem do natu-
ralnych rzek, co wpłynie na różnorod-
ność gatunkową siedlisk. Powstaną 
także platformy gniazdowe dla orlików 
i bocianów czarnych. Potem będziemy 
obserwować, jaki wpływ na populację 
ptaków mają nasze działania. Planuje-
my też wykaszanie łąk i walkę z gatun-
kami inwazyjnymi, jak klon jesionolist-
ny, dąb czerwony czy robinia akacjowa, 
którą błędnie nazywamy akacją…

Ostatnio sporo pisze się o nawłoci jako 
gatunku inwazyjnym.
Nawłoć kanadyjska, w przeciwieństwie 
do naszej rodowitej nawłoci pospolitej, 
eliminuje rodzime gatunki i przyczynia 
się do zubożenia różnorodności gatun-
kowej. Jest szczególnie ekspansywna 
i trudna do wytępienia. Tereny, na któ-

rych występuje, trzeba systematycznie 
kosić lub podnieść w tym miejscu po-
ziom wody.

Czy takie podnoszenie poziomu wody 
nie zagrozi domostwom?
Nie ma takiego zagrożenia. Przykłada-
my do tego zagadnienia dużą wagę, bo 
wiemy, że niepokoi to część mieszkań-
ców. Już od początku tak zaplanowali-
śmy nasze działania, że obejmą tereny 
z dala od ludzkich siedzib, na gruntach 
wykupionych już przez KPN. Ostat-
nie półtora roku poświęciliśmy zaś na 
pomiary terenowe, badanie przepły-
wu wód i modelowanie hydrauliczne 
z użyciem zaawansowanych techno-
logii komputerowych, aby precyzyjnie 
ustalić zasięg oddziaływania naszego 
projektu. Dzięki temu możemy określać 
i modyfikować parametry przepływu 
wody w konkretnych miejscach z do-
kładnością do centymetrów.

A czy puszczańskie opuszczone domo-
stwa mogą być schronieniem dla zwie-
rząt?
Tak. W dawnych piwniczkach chętnie 
zimują płazy i nietoperze. W paździer-
niku przygotujemy pierwszych pięć 
piwniczek, aby lepiej spełniały funkcję 
zimowisk dla płazów. W piwniczkach 
umieszczone zostaną pustaki i piach, 
które zapewnią płazom dobre warunki 
do zimowania, a na schodach zainsta-
lujemy proste rampy, po których płazy 
będą mogły się później wydostać.

Co jeszcze zrealizujecie w tym roku?
Pod koniec października będziemy mieć 
wyniki modelowania terenu, a pod ko-
niec bieżącego roku konkretny plan, co 
i gdzie będziemy budować.

Więcej informacji: www.kampinoskie-
bagna.pl.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

 Twój ogrodnik

Ogrodniczki Lucyna i Alicja, mama 
i córka, od lat prowadzą rodzin-

ną szkółkę roślin. Wiedzą dzielą się na 
blogu i Facebooku, wydają poradniki 
o pielęgnacji roślin, a podczas coty-
godniowych „Kwadransów zaradnego 
ogrodnika” i „Spacerków po ogrodzie” 
na kanale YouTube udzielają porad oraz 
z pasją i humorem opowiadają o rośli-
nach.

Drzewka i krzewy owocowe

Jesienią niemal w każ-
dym markecie znajdzie-
my niedrogie rośliny, 
jednak często są one 
marnej jakości. Wybie-
rając drzewko, zwróćcie 
uwagę, aby miało ładny 
przewodnik, a odcho-
dzące pędy były od 
niego znacznie cieńsze. 
Dobrze, gdy drzewko 
ma trzy–pięć gałązek 
bocznych ustawionych 
poziomo, bo gałązki 
wyrastające pod ostrym 
kątem będą się w przy-
szłości łamać pod cięża-

rem owoców. Sprawdźcie też, czy gałąz-
ki nie są otarte ani połamane – otarte 
pnie mogą chorować, a pomarszczona 
kora świadczyć o przesuszeniu rośli-
ny. Krzewy owocowe, takie jak agrest, 
porzeczka czy borówka amerykańska, 
powinny mieć około pięciu pędów, wy-
jątkiem są maliny, które mają zwykle 
jeden, dwa pędy. Więcej pędów to gwa-
rancja, że krzewy w przyszłości będą 
gęste i okazałe. Ważne jest też zabez-
pieczenie systemu korzeniowego. Do-
brze, jeżeli korzenie są zawinięte w duży 
balot z podłożem, które powinno być 
dość ciężkie, co świadczy o wilgoci, więc 
korzenie nie będą wyschnięte. System 
korzeniowy zimą rośnie, dlatego nasa-
dzenia lepiej robić jesienią, wtedy rośli-
ny łatwiej się przyjmują. 
Więcej: www.twojogrodnik.pl.
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Znamy wyniki pierwszej edycji konkursu „Kwitnące Łomianki”.

Konkurs organizowany był po raz 
pierwszy na terenie całej gminy 
w ramach propagowania zapisów 

Miejskiego planu adaptacji do zmian 
klimatu dla gminy Łomianki. Wszystkie 
zgłoszone obiekty były oceniane pod 
względem estetyki oraz ekologii, czy-
li zastosowanych rozwiązań opartych 
na naturze, m.in. wspierania bioróżno-

rodności, sadzenia roślin tradycyjnych 
i rodzimych, kompostowania, zbierania 
i wykorzystywania wody deszczowej. 
Komisja konkursowa w składzie przed-
stawicieli Urzędu Miejskiego w Ło-
miankach, Komisji Dialogu Społeczne-
go ds. Zieleni i Ochrony Przyrody, przy 
wsparciu merytorycznym zewnętrzne-
go eksperta z Fundacji Sendzimira, od-

wiedziła wszystkie zgłoszone obiekty 
i przyznała nagrody oraz jedno wyróż-
nienie. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy, podziwiając pracę, 
jaką włożyli w swoje ogrody. Zwycięz-
com gratulujemy nagród rzeczowych. 
Zapraszamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu, które planujemy or-
ganizować co roku.

NAJPIĘKNIEJSZE OGRODY
TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Wymiana pieców
Znowelizowana uchwała antysmogo-
wa obowiązuje od maja 2022 r. Przy-
pominamy o programie dofinanso-
wań dla mieszkańców, którzy muszą 
wymienić stary kocioł na paliwo sta-
łe, oraz obowiązku złożenia deklara-
cji dotyczącej źródeł ciepła i spalania 
paliw.

W rządowym programie „Czyste po-
wietrze” poza wymianą źródła ciepła 
można skorzystać z dofinansowania 

na termomodernizację budynku, któ-
ra zakłada wymianę stolarki okiennej, 
drzwiowej oraz ocieplenie budynku. 
Więcej informacji można uzyskać 
w Referacie Funduszy Zewnętrznych 
i Działalności Gospodarczej (ul. Par-
kowa 2, 22 888 98 42, 516 282 998). 
Gminny punkt konsultacyjno-infor-
macyjny programu „Czyste powie-
trze” działa także w Galerii Łomianki 
(ul. Brukowa 25, lokal Współdzielni, 
pon. 14–18, czw. i pt. 13–16). Funk-
cjonariusze Straży Miejskiej w Ło-
miankach będą przeprowadzać zin-
tensyfikowane kontrole palenisk oraz 

egzekwować zakazy nałożone przez 
uchwałę antysmogową. Niestosowa-
nie się do przepisów może skutkować 
nałożeniem grzywny do 5 tys. zł lub 
mandatu karnego do 500 zł.
Przypominamy także o obowiązku 
złożenia deklaracji CEEB dotyczącej 
źródeł ciepła i spalania paliw. Zgło-
szenie muszą złożyć właściciele do-
mów jednorodzinnych i zarządcy bu-
dynków wielolokalowych oraz lokali 
usługowych. Ważne! Deklaracja doty-
cząca inwentaryzacji źródeł ciepła nie 
jest deklaracją Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). / mw

Kategoria ogród kwiatowy lub 
kwiatowo-warzywny

I miejsce ex aequo: 
Krystyna Porowska i Michael Schladt

II miejsce: Dorota Olszewska
III miejsce: Anna Altintas

Kategoria balkon, taras, 
ukwiecone okno

Nie wybrano zwycięzców

Kategoria inicjatywa sąsiedzka
Nie wybrano zwycięzców

Kategoria ogródek działkowy
Wyróżnienie: Ewa SzopaFO

T.
: K

RY
ST

YN
A 

PO
RO

W
SK

A

I M
IE

JS
CE

 K
. P

OR
OW

SK
A,

 F
OT

.: A
J

FO
T.

: M
IC

HA
EL

 S
CH

LA
DT

I M
IE

JS
CE

 M
. S

CH
LA

DT
, F

OT
.: A

J

II 
M

IE
JS

CE
 D

. O
LS

ZE
W

SK
A,

 F
OT

.: A
J

FO
T.

: K
RY

ST
YN

A 
PO

RO
W

SK
A



ZWIERZĘTA    |

27BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 10    |    PAŹDZIERNIK 2022

ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie Twoim 
przyjacielem?

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

VULPE
Uroczy i bardzo aktywny kundel, któ-
ry uwielbia spacery. Wymaga staran-
nego prowadzenia, bo stara się do-
minować w stadzie. Nie nadaje się do 
domu z dziećmi.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 
rok; płeć: samiec; waga: 15 kg; nr: 
0837/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Kamila 604 975 018.

SOL
Łagodny, inteligentny, czujny i ży-
wiołowy. Lubi przestrzeń i spacery. 
Relacja z opiekunem jest dla niego 
kluczowa. Nie odnajdzie się w domu 
gwarnym i z dziećmi.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: pięć 
lat; płeć: samiec; waga: 19 kg; nr: 
0296/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Marta 508 644 615.

MIRKA
Łagodna, kontaktowa i uwielbiająca 
głaskanie kotka. Szuka domu wyłącz-
nie z zabezpieczonymi oknami i balko-
nem. Może zamieszkać z innym kotem 
lub jako jedynaczka.
W typie rasy: europejska; wiek: trzy 
lata; płeć: samica; waga: 3 kg; nr: 
0582/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Karolina 501 656 658.

Wszystkie zwierzęta znajdują się 
w schronisku Na Paluchu: ul. Paluch, 

02-147 Warszawa. Więcej informacji: 
www1.napaluchu.waw.pl 

KORSYKA
Koteczka jak mało która potrafi za-
biegać o uwagę. Miewa humorki, ale 
wystarczy uszanować jej przestrzeń, 
aby poznać ją tylko od tej najlepszej 
strony.
W typie rasy: europejska; wiek: czte-
ry lata; płeć: samica; waga: 3 kg; nr: 
0583/22; kontakt w sprawie adopcji 
Karolina: 501 656 658.

FRASZKA
Wrażliwa, szybko się uczy, uwielbia 
głaskanie i zabawy. Dobrze dogadu-
je się z innymi psami, o ile nie są zbyt 
natarczywe. Nie nadaje się do domu 
z dziećmi. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samica; waga: 6 kg; nr: 1980/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Beata 606 
331 925.

FOXY
Nie lubi się nudzić. Przepada za to za 
wędrówkami i wspólną zabawą. Szu-
ka opiekuna, który ma doświadczenie 
w pracy z psami. Nie nadaje się do 
domu z małymi dziećmi.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa 
lata; płeć: samica; waga: 18 kg; nr: 
1949/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Kamila 604 975 018.

Gmina Łomianki realizuje program opieki nad zwierzętami i zapobiegania 
bezdomności. Właściciele zwierząt domowych (psów i kotów) mogą je bezpłat-

nie wysterylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można pobrać ze strony 
www.lomianki.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać np. ,,kastracja wniosek’’.
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Rajd rowerowy
Zapraszamy na ostatnią w tym 
roku łomiankowską wyprawę ro-
werową. 

Wycieczki organizowane przez 
Urząd Miejski to okazja do aktyw-
nego spędzenia czasu z rodziną, 
znajomymi i sąsiadami. Na pola-
nie Lipków w Kampinoskim Parku 
Narodowym na uczestników, jak 
zawsze, czekają gry i zabawy, kon-
kurs z nagrodami oraz grochówka 
i pieczenie kiełbasek. 
Więcej informacji: 9.10 godz. 10, 
ul. Staszica 2 przy ICDS, rejestracja 
i trasa: www.lomianki.pl.

Puchar Dąbrowy
We wrześniu tradycyjnie odbywa-
ły się Dni Dąbrowy, ich ostatnim 
punktem będzie rozegranie turnie-
ju piłki nożnej.   

Zarządy Dąbrowy Leśnej, Rajskiej, 
Zachodniej i osiedla Równoległa 
zaplanowały dla mieszkańców lo-
kalne święto w kilku odsłonach 
– piknik rodzinny w Dąbrowie Raj-
skiej i Zachodniej, piknik dla dzieci 
w Dąbrowie Leśnej oraz Otwarte 
Ogrody Artystów. Przypominamy, 
że w październiku odbędzie się tak-
że turniej piłki nożnej o VII Puchar 
Dąbrowy.
Więcej informacji: 8.10 godz. 11, 
boisko osiedla Równoległa.

Na początku września na terenie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno-
-Sportowego w Łomiankach zorganizowano drugi dzień otwarty ICDS.

W hali sportowej oraz na boisku 
odbywały się zajęcia i pokazy 

klubów sportowych: Łomiankowskiego 
Klubu Sportów Walki „Kobra”, Akade-
mii Piłkarskiej KS Łomianki, Sidorenko 
Boxing Łomianki, Trybański Basket-
ball Academy, Klubu Sportowego Osa 
Łomianki Siatkówka, Judo NEKO, 
Gimnastyki Artystycznej IKS AWF/
IKS Łomianki i SMS PZKosz. Wszyscy 
uczestnicy imprezy mogli też bezpłatnie 

skorzystać z atrakcji na basenie – toru 
przeszkód Aquaglide i zajęć z nurkowa-
nia prowadzonych przez instruktorów 
4divers. Amatorzy zdrowego stylu ży-
cia mogli również spróbować sił w klu-
bie fitness ICDS. Najmłodsi uczestnicy, 
którzy wzięli udział w zajęciach i anima-
cjach zorganizowanych przez naszych 
partnerów, otrzymali upominki.

Więcej zdjęć: www.icds.pl.

LOKALNY DZIEŃ SPORTU

TEKST: PAWEŁ RADOŁA
FOT.: EWA MILUN-WALCZAK

FO
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DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH, UL. PARKOWA 2, BURAKÓW
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne za-
jęcia można uzyskać pod podanymi mailami i numerami telefonów
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn. i czw. 
   godz. 18.30–19.30, śr. 18–19, pt. 18.30–20.
• Koło Dużych Rodzin (informacje: anna@bartoszewscy.pl): pon. 
   i pt. 18–20. 
• Zajęcia umuzykalniające dla dzieci do lat trzech prowadzone 
   przez Fundację dla Rodziny (zapisy: 506 811 350): wt. godz. 
   9.30–12, śr. godz. 10–11.30 (w jęz. angielskim). 
• Brydż dla wszystkich (zapisy: mkgutkowski@o2.pl, 668 115 
   225): wt. 12–16, czw. 17–21; kurs brydża: pt. 17–22, nd. 15–21; 
   turnieje brydżowe: 2.10, 16.10, 23.10. 
• Klub Kreatywne Dzieci (zapisy: kontakt@fundacjajestemmama.pl): 
   wt. godz. 16.30–18 (dzieci 6–9 lat), godz. 18–19.30 (dzieci 8–12 
   lat) oraz sob. godz. 13–14.30.  
• Uniwersytet Trzeciego Wieku (informacje: 507 971 368, utw@
   utwlomianki.pl) – warsztaty rękodzieła: śr. godz. 16–18.30, 
   warsztaty malarskie: sob. 10–12.30.
• Szkoła dla rodziców i wychowawców (informacje: 797 421 177): 
   czw. godz. 11.45–15.30.
• Zajęcia ze stepowania dla wszystkich (zapisy: ajaroszynska@
   gmail.com, 603 112 676): sob. godz. 16–17.
• Koło Gospodyń Wiejskich (informacje: kgw.integracje@gmail.
   com): nd. 10–13.30.
• Komitet Rodziców prowadzi grupy wsparcia dla rodziców 
   i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (zapisy: 
   komitet.rodzicow.lomianki@gmail.com): 12.10 godz. 18–21 dla 
   ojców (opiekunów, ojczymów), 19.10 godz. 18–21 dla mam.
• Szkolenia: „Spektrum autyzmu? Tego nie widać!” (15.10 godz. 
   17.30–21.30) i „Rodzicielstwo ze spektrum autyzmu w tle” 
   (29.10 godz. 17.30–21.30), zapisy: komitet.rodzicow.lomianki@
   gmail.com.

ŚWIETLICA MIEJSKA, UL. AKACJOWA 20A, DĄBROWA LEŚNA
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne za-
jęcia można uzyskać pod podanymi mailami i numerami telefonów
• Joga dla seniorów (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): wt. godz. 10–
   11 i czw. godz. 13.30–14.30. 
• Akademia Rękodzieła prowadzona przez Fundację Otwarte 
   Ramiona (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): śr. 18–20.
• Zajęcia jogi i fitness dla wszystkich organizowane przez 
   Fundację Self Activ Planet (zapisy: 788 021 372, informacje: 
   facebook.com/selfactiveplanet): pt. godz. 19.30.
• Zajęcia przygotowujące do żeglowania organizowane przez 
   Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (zapisy: jkl.anv@wp.pl): 8.10 
   godz. 8–14, 23.10 godz. 8–14.

„NAPRAWCZAK”
Wiktoria trafia do placówki wychowawczej dla 
trudnej młodzieży i musi się zmierzyć nie tylko 
z nieufnością rówieśników, lecz także apodyk-
tyczną panią Profesor. To historia o trudnych 
relacjach, ale też o tym, że nigdy nie jest za 
późno, aby się zmienić, i że każdy może do-
stać drugą szansę. Spektakl wystawiony przy 
współpracy z Urzędem Miejskim w Łomian-
kach oraz Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

ŁOMIANKOWSKA ORKIESTRA 
KAMERALNA
Podczas koncertu „Jesienne liście” orkiestra 
zagra utwory, które pomogą dostosować się 
do jesiennej aury. To jedna z najpiękniejszych 
pór roku, mieniąca się tysiącem kolorów, więc 
taki też będzie repertuar przygotowany na ten 
koncert.

„FANTASTYCZNY ŚWIAT BAJEK” 
Będzie o robotach, kosmitach i latających 
spodkach oraz planetach Układu Słonecznego 

Musical: „Naprawczak”, wstęp 
wolny.

Koncert: „Jesienne liście”, Łomian-
kowska Orkiestra Kameralna, 
bilety: 20 zł.

Spotkania z muzyką: „Fantastycz-
ny świat bajek”, wstęp wolny.

Spektakl: „Sklep z facetami”, 
bilety: 44 zł.

Centrum Kultury, 
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 
www.kultura.lomianki.pl 

PAŹDZIERNIK
KALENDARZ WYDARZEŃ

7.10
godz. 19

16.10
godz. 18

26.10
godz. 12

29.10
godz. 19

Więcej wydarzeń kulturalnych:Więcej wydarzeń kulturalnych:
www.lomianki.pl w zakładce Kalendarium

Parking przed sklepem Action, 
ul. Baczyńskiego róg ul. Warszawskiej

i zagadkach Drogi Mlecznej. Stanisław Lem to jeden z najsłynniejszych 
polskich pisarzy science fiction. Książka „Bajki robotów” (1964) jego 
autorstwa stała się punktem wyjścia do stworzenia programu poetyc-
ko-muzycznego z udziałem aktora, pianisty oraz członków Chopin Uni-
versity Electronic Music Studio i pokazania świata przyszłości, a także 
odpowiedzi na pytanie, jak będzie wyglądało życie za sto lub dwieście 
lat?  

INTERAKTYWNA WYSTAWA „NIEPODLEGŁA”
Nowoczesna wystawa prezentująca historię pierwszych lat polskiej 
niepodległości odwiedziła już 40 miejscowości w Polsce i trafi także do 
Łomianek. W interaktywnej przestrzeni znajdą się takie atrakcje, jak: 
pokazy VR, hologramy i makiety. Zwiedzanie trwa ok. 30 min, a film VR 
ok. 40 min.

13.10 godz. 12–18, 14.10 godz. 10–18, 
15.10 godz. 10–16 
Wystawa: Mobilny Wirtualny Teatr Histo-
rii „Niepodległa”, wstęp wolny.
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Lekcje biblioteczne
Serdecznie zapraszamy przedszkola i szkoły 
z gminy Łomianki do udziału w lekcjach biblio-
tecznych. Zajęcia mają charakter warsztatowy, 
wykorzystujemy podczas nich pedagogikę za-
bawy i głośno czytamy. Więcej informacji oraz 
zapisy: 22 751 32 23.

Promowanie czytelnictwa 
W tym roku odbyła się XI edycja Narodowego 
Czytania, której lekturą były „Ballady i roman-
se” Adama Mickiewicza. 

Jak co roku Biblioteka Publiczna w Łomiankach 
wzięła udział w akcji i 3 września czytelnicy 
oraz pracownicy mieli okazję odczytać kilka 
utworów. „Ballady i romanse” opublikowano 
w 1822 r. w Wilnie jako główną część pierwsze-
go tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza. Pisany 
w latach 1819–1821 cykl wyznaczył początek 
dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając 
się dla nowej epoki jednym z najważniejszych 
punktów odniesienia. Z okazji dwóchsetlecia 
wydania zbioru rok 2022 ogłoszono Rokiem 
Romantyzmu Polskiego. Akcja Narodowego 
Czytania organizowana jest przez Prezydenta 
RP od 2012 r. Celem wydarzenia jest populary-
zacja czytelnictwa, podkreślenie potrzeby dba-
łości o język ojczysty i ukazywanie bogactwa 
literatury polskiej zarówno w kraju, jak i poza 
granicami Polski.

Dyskusyjny Klub Książki
W trakcie październikowego spotkania bę-
dziemy rozmawiać o książce „Nocna droga” 
Kristin Hannah. Zapraszamy!

Przez osiemnaście lat Jude 
Farraday stawiała potrzeby 
dzieci ponad własne, a bliź-
niaki Mia i Zach wyrosły na 
parę bystrych, szczęśliwych 
nastolatków. Kiedy do nie-
wielkiej społeczności wpro-
wadza się Lexi Bill, dziew-
czyna, która ma za sobą 

trudne dzieciństwo i bolesną przeszłość, Jude 
nie kryje radości. Lexi szybko zaprzyjaźnia się 
z Mią, a kiedy Zach zakochuje się w Lexi, cała 
trójka staje się nierozłączna. Jednak pewnej 
letniej nocy wszystko się zmienia…
Więcej informacji: spotkanie w bibliotece 
25 października o godz. 18, ul. Wiejska 12A, 
wstęp wolny.

CZYTELNICZY RAJ
„TOPR: tatrzańska przygoda Zosi 
i Franka” Beata Sabała-Zielińska
Zosia i Franek po raz pierwszy przyjeż-
dżają z rodzicami do Zakopanego. Ferie 
w Tatrach to dla nich wszystkich niezła 
lekcja. Los chce, że wynajmują pokoje 
w rodzinie ratowników TOPR. Rodzina 
z Warszawy niewiele wie o górach, jed-
nak te kilka dni dużo zmieni. Mieszczu-
chy nauczą się, jak bezpiecznie zdoby-
wać Tatry, dowiedzą się, jak pracują psy 
lawinowe i jak chodzić po górach, żeby 
się nie męczyć.

„Lincoln Highway” Amor Towles
Emmett ledwo skończył 18 lat, a już 
może liczyć tylko na siebie. Chce zabrać 
brata do słonecznej Kalifornii, ale prze-
wrotny los sprawia, że ruszają do No-
wego Jorku… Długo wyczekiwana po-
wieść Amora Towlesa to podróż przez 
Amerykę lat 50. i urzekająca historia 
o dorastaniu, o długach, które wcze-
śniej czy później trzeba spłacić, i o tym, 
jak łatwo jest zbłądzić, gdy zgubimy 
moralny kompas.

„Miasto w chmurach” Anthony Doerr
Bohaterowie książki są marzycielami 
i outsiderami. Łączy ich jeden starożyt-
ny tekst: historia Aetona, który pragnie 
zostać ptakiem, by odlecieć do utopij-
nego miasta w niebiosach. Autor utkał 
misterną konstrukcję powieści, w któ-
rej czas i miejsca odzwierciedlają nasze 
sieci wzajemnych powiązań – z innymi 
gatunkami, z ludźmi nam współczesny-
mi oraz tymi, którzy żyli przed nami 
i którzy pojawią się, kiedy nas już nie 
będzie.

„Nadzy nie boją się wody: reportaż 
o ucieczce przed wojną” Matthieu 
Aikins
Opowieść o przyjaźni mimo granic 
i wspólnej podróży przez podzielony 
świat. Autor porzuca kanadyjski pasz-
port oraz prawdziwą tożsamość i świa-
domy niebezpieczeństwa postanawia 
sprawdzić, jak kryzys migracyjny wy-
gląda od środka. Podczas podróży po-
konuje piętrzące się przeszkody oraz 
poznaje świat szmuglerów, polityków 
i zwykłych mieszkańców Afganista-
nu. Towarzyszy ludziom, którzy zostali 
zmuszeni do ucieczki z kraju spustoszo-
nego wojną.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która 
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-
092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi 
czekamy do 20 października.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, 
nr tel.) w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją 
danych zwycięzcy. Autor ma prawo do wglądu do swoich 
danych, włącznie z ich zmianą i wniesieniem sprzeciwu. 
Administrator danych: Urząd Miejski w Łomiankach (e-mail: 
um@poczta.lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 
9 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawi-
dłowa odpowiedź: pomnik Ułanów Jazłowieckich na cmen-
tarzu w Kiełpinie. Nagrodę wygrał pan Tomasz Gogol. Po jej 
odbiór zapraszamy po uprzednim umówieniu się telefonicz-
nym (22 768 62 18).

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udzia-
łu w kolejnych 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: Łukasz Kempa.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany 
tytułów.
Nie publikujemy reklam.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 
ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. „… z kurantem”.
2. Ból, cierpienie.
3. Podwalina.
4. Wydobyta ruda.
5. Ceramiczna płytka na dachu.
6. Aromatyczny preparat.
7. Jesienią spadają z drzew.
8. Wieczór wróżb.

Pionowo
1. Grzywna dla kierowcy.
2. Długa przy wieńcu.
3. Prądnica rowerowa.
4. Wymiennik ciepła.
5. Jesienna rozgrzewająca zupa.
6. Smyczkowy instrument muzyczny.
7. Kościelna klątwa.
8. Indiański namiot.
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RZP.271.10.2022 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego   
w gminie Łomianki w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego”. W sierpniu 
br. odbyła się II tura negocjacji z partne-
rami prywatnymi, w październiku prze-
widziana jest III tura (finansowo-prawna).

RZP.271.30.2022
Uzupełnienie i odtworzenie oznakowa-
nia drogowego oraz wprowadzanie no-
wej organizacji ruchu na terenie gminy 
Łomianki. 24 sierpnia 2022 r. podpisano 
umowę z wykonawcą: Krzysztof Ducki, 
ul. Lawendowa 1, 05-152 Kazuń Nowy.

RZP.271.31.2022 
Budowa świetlicy miejskiej w Dzieka-
nowie Leśnym wraz z infrastrukturą 

techniczną i zagospodarowaniem te-
renu na działkach nr 191/7 i 191/8 
u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej (zad. 
2019/41). 15 września 2022 r. zawar-
to umowę z wykonawcą: Instal-Nika 
sp. z o.o. sp.k., al. gen. A. Chruściela 
„Montera” 106/4, 00-910 Warszawa. 

RZP.271.32.2022 
Budowa drogi gminnej ul. Paderew-
skiego wraz infrastrukturą w Łomian-
kach (zad. 2020/08). 13 września 
2022 r. podpisano umowę z wyko-
nawcą: Brooklyn Corp sp. z o.o., ul. 
Dolna 38, 05-802 Pruszków. 

RZP.271.34.2022 
Odwodnienie ulic – modernizacja, 
remonty, konserwacja i czyszczenie. 

26 sierpnia 2022 r. podpisano umowę 
z wykonawcą: Opal Bud sp. z o.o., ul. 
Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa. 

RZP.271.35.2022 
Realizacja błękitno-zielonej infra-
struktury na terenie gminy Łomian-
ki (zad. 2021/03). Termin składania 
ofert: 9.08.2022. Nie wpłynęła żadna 
oferta. Postępowanie unieważniono 
na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo za-
mówień publicznych. 

RZP.271.36.2022 
Wykonanie projektu architektonicz-
no-budowlanego dla nowego budyn-
ku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz 
z poradnią pedagogiczno-psycholo-

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIE

Burmistrza Łomianek o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 „Staszica-Konarskiego”

Na podstawie art. 48 ust. 7 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.), w związku z podjęciem przez 
Radę Miejską w Łomiankach Uchwały 
nr XLII/359/2021 z dnia 26 sierpnia 
2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „Sta-
szica-Konarskiego”,

zawiadamiam

o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 
ust. 1 pkt 3 oraz w związku z art. 48 
ust. 1 ustawy o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1029 z późn. zm.) wystąpiono 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie i Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim o uzgodnienie odstąpie-
nia od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego spo-
rządzanego na podstawie Uchwały 
nr XLVI/384/2021 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 28 października 
2021 r.

Pismem znak: WOOŚ-III.410.204.20
22.MW z dnia 2 sierpnia 2022 r. Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska w Warszawie uzgodnił odstąpie-
nie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedmiotowego dokumentu, 
zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 pkt 
1 ww. ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku, w uzasadnie-
niu stwierdzając między innymi, że 
przedmiotowa zmiana dotyczy nie-
wielkiej modyfikacji już przyjętego 
dokumentu.

Pismem znak: ZN 7040.125.2022 
z dnia 1 września 2022 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim nie 
stwierdził potrzeby przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu ww. pla-
nu, w uzasadnieniu stwierdzając, że 
„realizacja postanowień zawartych 
w ww. opracowaniu nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na środo-
wisko”.

Biorąc pod uwagę powyższe, bur-
mistrz Łomianek zajął stanowisko jak 
na wstępie.

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 
48 ust. 6 ww. ustawy, udostępnione 
jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach – Zagospodarowanie 
przestrzenne – Aktualnie prowadzone 
procedury planistyczne.

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
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giczną i pomieszczeniami dla Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (zad. 2021/38). Wpły-
nęła jedna oferta. Postępowanie unie-
ważniono na podstawie art. 255 pkt 
3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych. Cena 
oferty przewyższa kwotę, jaką zama-
wiający zamierza przeznaczyć na sfi-
nansowanie zamówienia.

RZP.271.37.2022 
Dostawa oraz montaż wyposażenia 
budynku Szkoły Podstawowej w Sa-
dowej w zakresie umeblowania po-
mieszczeń (zad. 2019/06). Wpłynęły 
trzy oferty. Trwa procedura zawiera-
nia umowy.

RZP.271.38.2022 
Realizacja błękitno-zielonej infra-
struktury na terenie gminy Łomian-
ki (zad. 2021/03). Termin składania 
ofert: 5.09.2022. Nie wpłynęła żadna 
oferta. Postępowanie unieważniono 
na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo za-
mówień publicznych. 

RZP.271.39.2022 
„Odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych z terenu gminy 
Łomianki w 2023 r.”. Wpłynęła jedna 
oferta. Wybrano ofertę konsorcjum 
Byś Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arku-
szowa 43, 01-934 Warszawa i Eko-
-Byś sp. z o.o., ul. Wólczyńska 249, 
01-919 Warszawa.

RZP.271.40.2022 
Dowożenie uczniów niepełnospraw-
nych do szkół wraz z opieką w roku 
szkolnym 2022/2023. Wpłynęły trzy 
oferty. Trwa procedura zawierania 
umowy.

RZP.271.41.2022 
Realizacja błękitno-zielonej infra-
struktury na terenie gminy Łomianki 
(zad. 2021/03). Postępowanie prowa-
dzone w trybie z wolnej ręki. Postępo-
wanie zostało unieważnione na pod-
stawie art. 255 pkt 8) Ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych. Negocjacje nie dopro-
wadziły do zawarcia umowy w spra-
wie zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Łomianek o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 „Zachodnia-Krokusa” część I

Na podstawie art. 48 ust. 7 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.), w związku z podjęciem przez 
Radę Miejską w Łomiankach Uchwały 
nr XLVI/384/2021 z dnia 28 paździer-
nika 2021 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Zachodnia-Krokusa” część I,

zawiadamiam

o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 
ust. 1 pkt 3 oraz w związku z art. 48 
ust. 1 ustawy o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1029 z późn. zm.) wystąpiono 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie i Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim o uzgodnienie odstąpie-
nia od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego spo-
rządzanego na podstawie Uchwały 
nr XLVI/384/2021 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 28 października 
2021 r.

Pismem znak: WOOŚ-III.410.265.20
22.ET z dnia 24 sierpnia 2022 r. Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska w Warszawie uzgodnił odstąpie-
nie od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedmiotowego dokumentu, 
zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 pkt 
1 ww. ustawy o udostępnianiu in-
formacji o środowisku, w uzasadnie-
niu stwierdzając między innymi, że 
przedmiotowa zmiana dotyczy nie-
wielkiej modyfikacji już przyjętego 
dokumentu.

Pismem znak: ZNS 711 – 69/2/3/22 
z dnia 11 maja 2022 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim nie 
stwierdził potrzeby przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu ww. pla-
nu, w uzasadnieniu stwierdzając, że 
„realizacja zaplanowanych działań nie 
spowoduje znaczącego oddziaływa-
nia na środowisko”.

Biorąc pod uwagę powyższe, bur-
mistrz Łomianek zajął stanowisko jak 
na wstępie.

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 
48 ust. 6 ww. ustawy, udostępnione 
jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach – Zagospodarowanie 
przestrzenne – Aktualnie prowadzone 
procedury planistyczne.

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
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WAŻNE! 

Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady nali-
czane są od ilości zużytej wody.
Miesięczna stawka opłaty za odbiór od-
padów wynosi 11,20 zł za 1 m3 zużytej 
wody na cele bytowe w całym gospodar-
stwie domowym. Średnie miesięczne zu-
życie wody można obliczyć na podstawie 
rocznego zestawienia zużycia wody prze-
kazanego przez ZWiK. 
Jeśli nieruchomości nie są podłączone do 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, czyli 
nie są opomiarowane, wówczas stosuje 
się uśrednioną stawkę 3 m3 miesięcznie 
na osobę. W taki sam sposób rozliczać się 

będą osoby, które są podłączone do sieci 
wod.-kan. krócej niż 12 miesięcy.
Suma ilości zużytej wody z ostatnich sze-
ściu okresów rozliczeniowych (czyli 12 
miesięcy) : 12 miesięcy =  średnie mie-
sięczne zużycie wody x 11,20 zł za 1 m3 
= miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi:
• 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 odbierane,

• 8 zł miesięcznie dla właścicieli nie-
ruchomości, gdzie zamieszkują rodziny 
wielodzietne, o których mowa w Ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny, od każdego posiadacza Karty 
Dużej Rodziny zamieszkującego daną nie-
ruchomość. Zwolnienie dotyczy wszyst-
kich mieszkańców bez względu na rodzaj 
zamieszkiwanych budynków. 

Opłatę należy wnosić do 15 dnia każdego 
miesiąca, z góry za dany miesiąc. Wpłaty 
można dokonać gotówką w kasie Mazo-
wieckiego Banku Spółdzielczego w Ło-
miankach lub przelewem na swój indywi-
dualny rachunek bankowy.

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIS
TO

PA
D

REJON 1    poniedziałek 14.11, 28.11 14.11, 28.11 28.11 28.11 28.11

REJON 2    wtorek 15.11, 29.11 15.11, 29.11 29.11 29.11 29.11

REJON 3    środa 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 30.11 2.11, 30.11 2.11, 30.11

REJON 4    środa 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 16.11, 30.11 2.11, 30.11 2.11, 30.11 2.11, 30.11

REJON 5    czwartek 3.11, 17.11 3.11, 17.11 3.11 3.11 3.11

REJON 6    piątek 4.11, 18.11 4.11, 18.11 4.11 4.11 4.11

REJON 7    poniedziałek 7.11, 21.11 7.11, 21.11 7.11 7.11 7.11

REJON 8    wtorek 8.11, 22.11 8.11, 22.11 8.11 8.11 8.11

REJON 9    środa 9.11, 23.11 9.11, 23.11 9.11 9.11 9.11

REJON 10    środa 9.11, 23.11 9.11, 23.11 9.11 9.11 9.11

REJON 11    czwartek 10.11, 24.11 10.11, 24.11 10.11 10.11 10.11

REJON 12    piątek 12.11, 25.11 12.11, 25.11 12.11 12.11 12.11

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek 7.11, 14.11, 21.11, 28.11 7.11, 14.11, 21.11, 

28.11
7.11, 14.11, 21.11, 

28.11
4.11, 10.11,
18.11, 25.11

3.11, 8.11, 15.11, 22.11, 
29.11

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

PA
ŹD

ZIE
RN

IK

REJON 1    poniedziałek 3.10, 17.10, 31.10 3.10, 17.10, 31.10 3.10, 31.10 3.10, 31.10 3.10, 31.10

REJON 2    wtorek 4.10, 18.10 4.10, 18.10 4.10 4.10 4.10

REJON 3    środa 5.10, 19.10 5.10, 19.10 5.10 5.10 5.10

REJON 4    środa 5.10, 19.10 5.10, 19.10 5.10 5.10 5.10

REJON 5    czwartek 6.10, 20.10 6.10, 20.10 6.10 6.10 6.10

REJON 6    piątek 7.10, 21.10 7.10, 21.10 7.10 7.10 7.10

REJON 7    poniedziałek 10.10, 24.10 10.10, 24.10 10.10 10.10 10.10

REJON 8    wtorek 11.10, 25.10 11.10, 25.10 11.10 11.10 11.10

REJON 9    środa 12.10, 26.10 12.10, 26.10 12.10 12.10 12.10

REJON 10    środa 12.10, 26.10 12.10, 26.10 12.10 12.10 12.10

REJON 11    czwartek 13.10, 27.10 13.10, 27.10 13.10 13.10 13.10

REJON 12    piątek 14.10, 28.10 14.10, 28.10 14.10 14.10 14.10

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek

3.10, 10.10, 17.10, 
24.10, 31.10

3.10, 10.10, 17.10, 
24.10, 31.10

3.10, 10.10, 17.10, 
24.10, 31.10

7.10, 14.10, 21.10, 
28.10

4.10, 11.10,
 18.10, 25.10
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REJON 8 4.10, 18.10 15.11

REJON 9 5.10, 19.10 16.11

REJON 10 5.10, 19.10 16.11

REJON 11 6.10, 20.10 17.11

REJON 12 7.10, 21.10 18.11

REJON 13 6.10, 13.10, 
20.10, 27.10 17.11

REJON 1 10.10, 24.10 21.11

REJON 2 11.10, 25.10 22.11

REJON 3 12.10, 26.10 23.11

REJON 4 12.10, 26.10 23.11

REJON 5 13.10, 27.10 24.11

REJON 6 14.10, 28.10 25.11

REJON 7 3.10, 17.10, 31.10 14.11

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH PAŹDZIERNIK – LISTOPAD 2022
ZWIK

ZMIANA REJONÓW ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wykonawca dokonał drobnych zmian 
w dotychczasowych rejonach. Warto 
sprawdzić, w którym rejonie znajduje się 
Państwa posesja. Szczegóły na www.lo-
mianki.pl w zakładce Gospodarka odpada-
mi oraz na ulotkach dostarczonych przez 
wykonawcę do Państwa skrzynek. 

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach wprowadziła 

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. 11 Listopada 96 budynek B, Łomianki 
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

telefon czynny całą dobę:  
tel. (22) 732 11 20, faks: 47 724 38 30

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

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

Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz Oracki, 
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 664

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI

ul. Warszawska 31, 
tel. 22 250 28 01 w. 8

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.

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

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

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

Awarie oświetlenia ulic: tel. 22 768 62 32
Awarie sygnalizacji świetlnej: tel. 501 260 930 

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

ZGŁOSZENIA W SPRAWIE ZWIERZĄT
Straż Miejska: 22 751 35 03 (godz. 7–23) lub 

alarmowy 986
Policja: 112, 997

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa: 
22 768 62 08, 22 768 62 24, 22 768 62 25 (pon. 

10–18, wt.–pt. 8–16)

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

maksymalną wysokość opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi obliczoną 
na podstawie ilości zużytej wody. 
W grudniu 2021 r. Rada Miejska 
w Łomiankach przyjęła uchwałę, która 
dostosowała lokalne prawo do aktualnych 
wymogów ustawowych. Bez zmian pozo-
stała stawka opłaty za odpady – 11,20 zł za 
1 m sześc. wody zużytej na cele byto-
we. Nowy wzór deklaracji umożliwia 
jednak wyliczenie opłaty z uwzględ-
nieniem stawki maksymalnej narzuco-

nej przez ustawodawcę, czyli 7,8 proc. 
dochodu rozporządzalnego na gospo-
darstwo domowe (obecnie 160,83 zł). 
Osoby, które płacą więcej niż 160,83 zł, 
powinny złożyć nową deklarację i na tej 
podstawie dokonywać opłaty. Przy zmia-
nie uchwały doprecyzowano także zasady 
dotyczące m.in. wspólnych przyłączy wody 
dla kilku nieruchomości lub nieruchomo-
ści podłączonych wyłącznie do wody, bez 
podłączenia do kanalizacji. / Urszula Wy-
socka




