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OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Każdego roku przed 1 listopa-
da kombatanci i harcerze ze 
Szczepu 444 składają kwiaty 
i zapalają znicze przy pomni-

kach i mogiłach żołnierzy na cmenta-
rzu wojennym w Kiełpinie. Listopado-
we święto to także okazja, by lepiej 
poznać łomiankowskie nekropolie 
i dowiedzieć się więcej o dawnych 
mieszkańcach naszej gminy.

Cmentarz w Kiełpinie 
To stary cmentarz parafialny w Kiełpi-
nie Poduchownym z 1820 r., którego 
teren powiększano w XIX i XX w. Po 
II wojnie światowej wytyczono część 
wojskową i tzw. kombatancką, a w la-
tach 80. XX w. powstał cmentarz ko-
munalny. Początkowo nekropolia 
służyła katolikom i protestantom, dla-
tego w jej najstarszej części znajdują 
się groby rodziny Pothsów, czyli dzie-
dziców Łomianek w XIX w. W cen-
tralnej części odnajdziemy nagrobki 
rodzin z Kiełpina, Kępy Kiełpińskiej, 
Łomianek, Dąbrowy i Burakowa, któ-
re mieszkają tu od pokoleń. A wśród 
pochówków przy alei głównej – gro-
by m.in. rodziny profesora Stanisława 
Brzóski (piszemy o nim na s. 16).

Piękne i zabytkowe
Najcenniejsza zabytkowo część ne-
kropolii to okolice alei głównej. Może-

my tu znaleźć przykłady nagrobków, 
które artystycznym wykonaniem nie 
ustępują pomnikom z połowy XIX w. 
na warszawskich Starych Powązkach 
czy cmentarzu ewangelickim. Dobrym 
tego przykładem jest jeden z najpięk-
niejszych nagrobków w Kiełpinie, któ-
ry znajdziemy w kwaterze Pothsów. 
Stoi na grobie Emilii Phullowej, córki 
Henryka Pothsa. Formą nawiązuje do 
antycznej steli i przedstawia pogrążo-
ną w zadumie kobietę, a całość wień-
czy urna z narzuconą na nią tkaniną 
i rodzinnym herbem.

Kwatera wojskowa
Wśród grobów często można zoba-
czyć napis „zginął śmiercią tragiczną” 
we wrześniu 1939 r. To groby cywil-
nych ofiar kampanii wrześniowej. 
Cześć nekropolii stanowi cmentarz 
wojenny. Pochowano tu ok. 2,5 tys. 
żołnierzy armii Poznań i Pomorze, 
którzy polegli w Łomiankach w pierw-
szym miesiącu II wojny światowej. 
W kwaterze wojskowej pochowane są 
także osoby rozstrzelane w Burakowie 
i partyzanci Zgrupowania Kampinos, 
którzy zginęli w 1944 r. Upamiętnio-
no również załogę amerykańskiego 
samolotu zestrzelonego nad Dzieka-
nowem, gdy leciał z pomocą dla po-
wstańców warszawskich. 

Cmentarz w Dziekanowie Leśnym
Znicze warto zapalić także na po-
zostałych nekropoliach. Na terenie 
Łomianek przetrwały trzy niewielkie 
cmentarze dawnych osadników nie-
mieckich. Najwięcej szczęścia miał 
najstarszy z nich – w Dziekanowie 
Leśnym, w granicach Kampinoskiego 
Parku Narodowego. Niemal dekadę 
temu zaopiekowali się nim społeczni-
cy ze Stowarzyszenia Nasze Łomian-
ki. Dzięki ich staraniom odnowiono 
nagrobek Melity Kohlsówny z piękną 
sentencją po polsku „Nie bój się, tylko 
wierz / Nie umarła dzieweczka, ale śpi”.  

Cmentarze w Dąbrowie i Kępie Kieł-
pińskiej
Niewielki cmentarz w Dąbrowie 
powstał w latach międzywojen-
nych XX w. dla mieszkańców 
wyznania ewangelicko-augsbur-
skiego, przy zbiegu ulic Szpitalnej 
i Zachodniej, gdzie dawniej stała 
drewniana kaplica protestancka. 
Jedynie pięć grobów pozostało na 
ostatnim cmentarzu luterańskim – 
w Kępie Kiełpińskiej, który założo-
no w drugiej połowie XIX w. 

Więcej informacji o łomiankowskich 
nekropoliach: „Łomianki – spotkania 
z historią”, s. 293–309. 

NON OMNIS MORIAR
Tu czas się zatrzymał, ale pamięć o zmarłych pielęgnują następne pokolenia. W Łomiankach tradycja 
odwiedzania grobów w listopadzie od lat łączy się z upamiętnianiem poległych żołnierzy.
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Listopad to miesiąc szczególny. Czas, który 
ze względu na Dzień Wszystkich Świętych 
skłania do refleksji i zadumy. Wtedy czę-
ściej niż zwykle myślimy o bliskich, którzy 
odeszli. Być może to również dobry mo-
ment, by rozejrzeć się wokół i uważniej 
przyjrzeć naszym dzieciom, przyjaciołom, 
sąsiadom, bliskim. Być może to czas, kiedy 
możemy zatrzymać się na chwilę i dojrzeć 
osoby z naszego otoczenia, które potrzebu-
ją pomocy, choć nigdy o nią nie proszą. 

W listopadowym numerze biuletynu poru-
szamy temat zdrowia psychicznego dzieci     
i młodzieży, problemy nastolatków. Nie-
przypadkowo. Nie wszyscy mamy świa-
domość, jak wyglądają oddziały psychia-
tryczne dla młodych ludzi. Brakuje na nich 
wolnych łóżek, czasem wolnych miejsc na-
wet na podłodze, a liczba młodych pacjen-
tów potrzebujących pomocy stale rośnie. 
Izolacja spowodowana pandemią i trudno-
ści w kontaktach z rówieśnikami bez wąt-
pienia odbiły się na zdrowiu psychicznym 
dzieci i młodzieży, spotęgowały problemy, 
z którymi nie potrafią sobie poradzić. 

Wiem także, że wśród dzieci znajomych 
i młodzieży, z którą mam kontakt, jest wiele 
dzieciaków potrzebujących natychmiasto-
wej i stałej pomocy. Kimkolwiek jesteśmy 
dla młodego człowieka: mamą, tatą, sąsiad-
ką, nauczycielem, przyjaciółką czy znajomą 
z osiedla – miejmy otwarte oczy. Nie lekce-
ważmy ich problemów, reagujmy, wspieraj-
my, pomagajmy.

Zapraszam do uważnego przeczytania arty-
kułu „Problemy nastolatków” (s. 4–7). Znaj-
dą w nim Państwo wskazówki, gdzie i jak 
szukać pomocy.

KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

PAŹDZIERNIK (WYBÓR)

1.10 Udział w radzie nadzorczej Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. (ZWiK). Udział w uroczystości 
wręczania medali z okazji 50-lecia 
małżeństwa.

2.10 Sprzątanie rezerwatu Ławice 
Kiełpińskie zorganizowane przez so-
łectwo Kępy Kiełpińskiej.

5.10 Udział w sesji nadzwyczajnej 
Rady Miejskiej.

6.10 Udział w audycji MotoWarsza-
wa w Meloradiu w sprawie bieżącej 
sytuacji komunikacyjnej w Łomian-
kach oraz na ul. Pułkowej. Spotkanie 
koordynujące pracę wydziałów tech-
nicznych Urzędu Miejskiego. Udział 
w posiedzeniu Komisji Planowania 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
w sprawie układu drogowego w Ło-
miankach.

7.10 Spotkanie międzywydziałowej 
jednostki realizującej projekt dotyczą-
cy Strugi Dziekanowskiej.

9.10 Udział w VII Biegu Sztafetowym 
w Łomiankach zorganizowanym przez 
Łomiankowską Grupę Biegową. 

10.10 Wręczanie medali na XXIII Mi-
strzostwach w Paratańcu Sportowym 
w Łomiankach.

11.10 Udział w Europejskim Forum 
Samorządowym Local Trends w Po-
znaniu – odebranie nagrody dla Ło-
mianek (III miejsce w rankingu Miast 
Przyjaznych dla Biznesu).

12.10 Spotkanie z projektantami ul. 
Wiślanej i ul. Brzegowej z udziałem 
pracowników Urzędu Miejskiego, rad-
nych, sołtys Łomianek Dolnych i KDS 
ds. zieleni.

14.10 Udział w obchodach Dnia Edu-
kacji Narodowej w Integracyjnym 
Centrum Dydaktyczno-Sportowym 
(ICDS). Udział w uroczystości z oka-
zji 40-lecia Klubu Seniora w Centrum 
Kultury w Łomiankach.

15.10 Spotkanie z Piotrem Popław-
skim, specjalistą ds. edukacji z Polskie-
go Związku Rugby, w sprawie współ-
pracy. Spotkanie z sołtysem i radnym 

sołeckim Dziekanowa Leśnego 
w sprawie dróg, przeprowadzenie wi-
zji lokalnej.

16.10 Udział w ceremonii zakończe-
nia 61. Centralnego Zlotu Młodzieży 
PTTK „Palmiry”.

18.10 Spotkanie z Wojciechem Bia-
łasem, wicestarostą powiatu war-
szawskiego zachodniego, w sprawie 
filii Wydziału Komunikacji Starostwa 
PWZ.

20.10 Udział w VIII Energetycznym 
Forum kierowanym do samorządow-
ców. Udział w posiedzeniu Komisji 
Wspólnej radnych miejskich w spra-
wie omówienia projektu uchwały 
o stawkach podatkowych.

21.10 Spotkanie międzywydziałowe 
zespołu ds. zabytkowego budynku 
przy ul. Pionierów. Spotkanie z radny-
mi Rady Miejskiej dotyczące projektu 
modernizacji oświetlenia w formule 
PPP (partnerstwo publiczno-prywat-
ne).

25.10 Spotkanie w ramach Komitetu 
Sterującego Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych metropolii warszaw-
skiej (ZIT) dotyczące perspektywy fi-
nansowej UE na lata 2021–2027.

26.10 Spotkanie z przedstawicielami 
Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) 
oraz Zarządem Dróg Powiatowych.

27.10 Udział w spotkaniu gmin part-
nerskich obszaru funkcjonalnego 
Warszawa Zachód w sprawie Planu 
zrównoważonej mobilności miejskiej. 
Spotkanie z Wojciechem Turkiem, ko-
mendantem powiatowym policji dla 
powiatu warszawskiego zachodniego, 
oraz Krzysztofem Rzosińskim, komen-
dantem Komisariatu Policji w Łomian-
kach.

28.10 Spotkanie z Tomaszem Sza-
chowskim, naczelnikiem Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych PWZ, i Jackiem Pił-
kowskim w sprawie przygotowania 
ćwiczeń z zakresu zarządzania kry-
zysowego w województwie mazo-
wieckim. Udział w sesji Rady Miej-
skiej.
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W niektórych domach wciąż po-
kutuje myślenie, że prawdziwe 

problemy mają tylko dorośli. To nie-
prawda. Dzieci i młodzież nie dość, że 
doświadczają poważnych kłopotów, 
to najczęściej nie potrafią o nich mó-
wić, nie mają wiedzy i doświadczenia, 
by wiedzieć, że ich problemy są waż-
ne i że mogą szukać specjalistycznej 
pomocy. Nie wiedzą, od czego zacząć 
i dokąd pójść. 

Rodzice czy psycholog?
Problemy są częścią życia każdego 
człowieka w każdym wieku. Intuicyj-
nie staramy się sobie z nimi poradzić 
– dużo o nich myślimy, analizujemy, 
szukamy przyczyny. Warto wówczas 
porozmawiać z kimś, do kogo mamy 
zaufanie. Ważne, by mieć blisko 
osoby, które okażą wsparcie, zrozu-
mienie, wysłuchają. Czasem łatwiej 
opowiedzieć o tym, co bolesne, ob-
cej osobie i zadzwonić na numer te-
lefonu zaufania. A jeśli dla nastolatka 
rozmowa z rodzicami jest niemożli-
wa, to warto, by porozmawiał z na-
uczycielem czy psychologiem szkol-
nym. Wielu nastolatków twierdzi, że 

do psychologa chodzą tylko „wariaci”. 
Nieprawda. Do psychologa chodzą 
ci, którzy starają się rozwiązać pro-
blemy, a do tego trzeba odwagi, by 
zmierzyć się z trudną sytuacją. Może 
potrzebna będzie jednorazowa po-
moc psychologa lub dłuższa psycho-
terapia, a może leczenie farmakolo-
giczne.

Specjalistyczna pomoc
Jak wygląda psychoterapia nasto-
latka? To rozmowy, w czasie których 
psychoterapeuta stara się go poznać 
i zrozumieć, co się z nim dzieje. Czę-
sto polega na podsuwaniu rozwiązań 
i pomysłów, ale z uszanowaniem gra-
nic młodego człowieka. Psychote-
rapeuta jest dużo bardziej aktywny 
niż w relacji z dorosłym, pracuje nad 
spojrzeniem na problem w szerszej 
perspektywie i nadaniem sprawczości 
młodemu człowiekowi. Psychotera-
peuta może także pracować z rodzi-
cami, by wsparli proces terapii. Jeśli 
jednak psychoterapia okaże się nie-
wystarczająca, potrzebne będą prze-
pisane przez psychiatrę leki, które 
wspomogą proces terapii. 

NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE

W Polsce i na świecie 20 listopada 
obchodzimy Dzień Praw Dziecka.

W 1989 r. Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych uchwaliło Konwencję o pra-
wach dziecka, której inicjatorami 
byli prawnicy Państwowej Akade-
mii Nauk zainspirowani myślą Janu-
sza Korczaka, który jako pierwszy 
apelował o podmiotowe trakto-
wanie najmłodszych. Celem Dnia 
Praw Dziecka jest uświadamianie 
najmłodszym, że mają swoje pra-
wa i powinni wiedzieć, jak z nich 
korzystać, a dorosłym przypomina-
nie, że nie tylko mają te prawa re-
spektować, ale powinni także stać 
na ich straży i podejmować dzia-
łania wzmacniające ich ochronę. / 
System Informacyjny Sejmu

Depresja, myśli i próby samobójcze, samookaleczenia, hejt, cyberprzemoc, zaburzenia 
odżywiania, molestowanie seksualne, uzależnienia. To problemy, których doświadczają młodzi 
ludzie. Jak im pomóc?

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

PROBLEMY NASTOLATKÓW

Inspiracją do publikacji tego tekstu 
były rozpoczynająca się Kampania 
19 dni i Dzień Praw Dziecka, który 
obchodzimy 20 listopada. Chcemy 

jednak przyjrzeć się problemom mło-
dzieży z możliwie szerokiej perspek-

tywy. Przemoc może być werbalna 
i niewerbalna, może też powodować 
różne skutki. Ponadto wiek dorastania 
to zawsze trudny czas w życiu nasto-
latka. Szybkie tempo życia, nadmiar 
bodźców i wszechobecne media spo-

łecznościowe nie ułatwiają tego pro-
cesu. Opisujemy przyczyny i skutki 
kryzysu psychicznego młodych osób 
z trzech punktów widzenia: nastolat-
ków, rodziców i specjalistów. 

NASTOLATKI
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Natalia*, 16 lat, 
w procesie psychoterapii

Dlaczego zdecydowałaś się na psy-
choterapię?
To nie ja decydowałam. Rodzice za-
pisali mnie do psychologa, gdy poja-
wiły się uwagi odnośnie do mojego 
zachowania ze szkoły. Nie chciałam 
tam chodzić, uważałam, że to nic mi 
nie daje, nie pomaga. Dopiero po 
próbie samobójczej rodzice zapisa-
li mnie do psychoterapeutki, która 
przełamała lody. Teraz lubię przy-
chodzić na psychoterapię, konsultu-
ję się także z psychologiem i peda-
gogiem szkolnym. Czasem, gdy jest 
późno, a potrzebuję porozmawiać, 
to dzwonię na telefon zaufania, by 
nie budzić znajomych.

Na czym polegało przełamanie lo-
dów przez psychoterapeutkę, co się 
zmieniło?
Z czasem przekonałam się, że mam 
w niej sprzymierzeńca. Stawała 
w mojej obronie, chciała iść do szko-
ły, gdy miałam tam problemy.

Co powiedziałabyś osobom, które 
mają podobne problemy jak ty?
Powiedziałabym, żeby szukały po-
mocy. Żeby poszły do psychologa 
szkolnego i nie zniechęcały się, gdy 
nie od razu trafią na odpowiednią 
osobę. Jeśli jeden psycholog czy 
psychoterapeuta nie daje efektów, 
to żeby szukały dalej, bo nie chodzi 
o miłą rozmowę, tylko o rezultaty. 

Powiedziałabym im także, żeby nie 
brały na siebie poczucia winy, bo 
takie problemy nie biorą się znikąd. 
Trzeba być dla siebie cierpliwym, 
ponieważ trudne zachowania, któ-
re spowodowane są problemami, 
nie wynikają z naszej złej woli czy 
złego charakteru, co nie oznacza, 
że nie trzeba nad nimi pracować. 
I żeby walczyć o siebie, nawet jeśli 
konieczny będzie pobyt w szpitalu 
i kilkakrotne dobieranie leków. Każ-
de rozwiązanie ratujące życie jest 
lepsze od śmierci. Powiedziałabym 
im, żeby dały sobie szansę. 

Co to znaczy dać sobie szansę? 
Istotne jest, żeby wiedziały, że nie 
ma nic ważniejszego niż własne 
zdrowie i jeżeli trzeba z czegoś na ja-
kiś czas dla niego zrezygnować, np. 
ze szkoły, to trzeba to zrobić. War-
to także, aby o tym, że mają jakieś 
trudności, wiedziała kadra pedago-
giczna w szkole. W moim przypadku 
to się bardzo sprawdziło, bo dzięki 
temu nauczyciele są dla mnie bar-
dziej wyrozumiali i mam potrzebne 
dostosowania, które pomagają mi 
stanąć na nogi. I przede wszystkim 
– żeby nie wstydzili się, że mają pro-
blem. Bądźcie dumni, że staracie się 
go rozwiązać, i nie słuchajcie ludzi, 
którzy są dla was niemili. Od was 
powinno zależeć patrzenie na sie-
bie. Wierzę, że dacie radę! 

* dane personalne do wiadomości 
redakcji

Aleksandra Grzybek, terapeutka 
dyżurująca w telefonie zaufania, 
Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny 

OPS w Łomiankach

Dla wielu osób telefon zaufania 
to ratunek w kryzysowej sytuacji, 
prawda?
Anonimowość takiej rozmowy spra-
wia, że niektórym łatwiej jest otwo-
rzyć się i mówić o tym, co trudne 
lub wstydliwe. Ważne, że można 
wówczas wybrać na rozmowę miej-
sce, w którym taka osoba czuje się 
bezpiecznie. Dla młodych ludzi ma 
to duże znaczenie. Łatwiej także 
zadzwonić niż umawiać się na spo-
tkanie, na które trzeba dojechać. Dla 
osoby w kryzysie psychicznym może 
to być pierwszy krok na drodze do 
zmiany czy rozwiązania problemu.

Z jakimi problemami dzwonią mło-
de osoby?
To różne problemy, dotyczące za-
równo ich domu, szkoły, jak i relacji 
z rówieśnikami czy spraw zwią-
zanych z dojrzewaniem i seksual-
nością. Często pojawia się temat 
depresji, samookaleczeń czy myśli 
samobójczych. Szukają wsparcia, 
zrozumienia, często samej możli-
wości wygadania się. Czasem waż-
ne jest udzielnie informacji, gdzie 
mogą zgłosić się po pomoc w oko-
licy zamieszkania.

A kiedy dorośli dzwonią w sprawie 
dzieci, to…
To raczej chcą uzyskać informacje, 
czy i gdzie mogą otrzymać pomoc 
psychologiczną dla dziecka. Aby 
pomóc dziecku, specjaliści pracują 
zarówno z rodzicami, jak i dziećmi. 
Sama rozmowa telefoniczna z do-
rosłymi nie jest wystarczająca, ale 
często bardzo pomocne okazują się 
dla nich konkretne informacje, na 
przykład na co mają zwrócić szcze-
gólną uwagę w zachowaniu dziecka. 

Jak jeszcze może pomóc osoba dy-
żurująca w telefonie zaufania?
Konsultanci telefonów zaufania to 
wykwalifikowane osoby – psycholo-
gowie czy pedagodzy. Ich głównym 
zadaniem jest wsparcie w tym kon-
kretnym momencie, przez rozmowę 
i psychoedukację. Mają ograniczo-
ne możliwości działania, natomiast 
w sytuacjach zagrożenia zdrowia 
i życia muszą podjąć interwencję 
i powiadomić odpowiednie służby.
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Sylwia*, mama nastolatka

Nastolatki doświadczają różnych 
form przemocy…
Przemoc to już nie tylko bicie czy 
wyzywanie, ale też hejt czy wy-
kluczenie, dlatego nam, rodzicom, 
trudniej jest zauważyć, że dziecko 
może być jej ofiarą. W większości 
przypadków ofiara przemocy za-
myka się w sobie i nie chce mówić 
o tym, czego doświadcza. 

Na co rodzice powinni zwrócić 
uwagę?
Musimy być bardzo czujni, obser-
wować dziecko w domu. Nie sku-
piajmy się tylko na nauce, ale ob-
serwujmy, w jakim nastroju wraca 
ze szkoły, czy ma kolegów, rozma-
wiajmy. Jeżeli dziecko zdecyduje się 
opowiedzieć o problemach, to nie 
wolno oceniać i sugerować, że jest 
„słabe”, bo nie potrafi sobie pora-
dzić. Ofiara przemocy pozostawio-
na sama sobie często wpada w głę-
boką depresję, a nawet podejmuje 
próby samobójcze. 

A jak szkoła podchodzi do proble-
mu przemocy rówieśniczej?
Niestety, często uczeń boi 
się lub wstydzi zgłosić pro-
blem do pedagoga szkolne-
go, sądząc, że doprowadzi to do 
pogorszenia relacji z rówieśnikami, 

że jego problem zostanie zbagateli-
zowany i nikt mu nie uwierzy. Trud-
no jest stanąć samemu przeciwko 
grupie prześladowców, bo często to 
głos większości jest brany pod uwa-
gę. W efekcie jest jeszcze gorzej. 
W sytuacji, gdy dziecko bezskutecz-
nie szuka pomocy w szkole, to my, 
rodzice, powinniśmy interwenio-
wać. Nie zawsze udaje się problem 
przemocy rozwiązać na poziomie 
szkoły i trzeba ją zgłosić np. do ku-
ratorium czy na policję. Zdarza się, 
że rodzice nie chcą lub wstydzą się 
takiej konfrontacji z obawy przed 
jeszcze większymi problemami. To 
duży błąd, bo trzeba zrobić wszyst-
ko, żeby ratować dziecko przed 
przemocą. Nie liczmy na to, że pro-
blem sam się rozwiąże, i nie pozo-
stawiajmy dziecka bez pomocy. 

Co poradziłaby pani innym rodzi-
com?
Uważam, że szukanie pomocy w in-
stytucjach czy u specjalistów to czę-
sto jedyne rozwiązanie. Nie należy 
ani bać się, ani wstydzić zwracania 
się o pomoc, gdy chodzi o zdrowie, 
a nawet życie dziecka. Oczywiście 
to trudna sytuacja dla rodzica, ale 
musimy przede wszystkim wspierać 
dziecko.

* dane personalne do wiadomości 
redakcji

KAMPANIA 19 DNI 

Co roku w pierwszych dniach li-
stopada Fundacja po DRUGIE we 
współpracy z innymi placówkami 
pracującymi z dziećmi i młodzieżą 
bierze udział w światowej Kam-
panii 19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. 

Podczas akcji mówimy o prawach 
dziecka, godności, szacunku, bez-
pieczeństwie, wolności. 

Symbolem kampanii jest pomarań-
czowa wstążka. To kolor ostrze-
gawczy, a prowadzone w ramach 
kampanii działania mają ostrzegać, 
uczyć, by widzieć więcej i lepiej. Nad 
akcją w Łomiankach trzeci raz pa-
tronat objęła burmistrz Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak, a Ośrodek Po-
mocy Społecznej zaprosił do współ-
pracy gminne szkoły i przedszkola. 
Przez 19 dni dzieci i młodzież będą 
się uczyły, czym jest świat bez prze-
mocy, a pracownicy OPS będą edu-
kować i wspierać zarówno najmłod-
szych, jak i dorosłych. W ramach 
kampanii będą dyżurować nasi psy-
chologowie oraz terapeuci:
• telefon zaufania dla dzieci i mło-
dzieży: 880 330 264,
• telefon wsparcia dla mieszkańców 
gminy Łomianki: 22 732 70 85,
• Skype: ops@opslomianki.pl. 

Więcej informacji: fb OPS i Urzędu 
Miejskiego, www.lomianki.pl.

Wsparcie i zaangażowanie albo 
wyparcie lub poczucie bezrad-

ności. Dorośli różnie reagują na pro-
blemy nastolatków, ale to właśnie ich 
pomoc jest najważniejsza.

Rodzinny kryzys
W psychologii funkcjonuje zasada, że 
kryzys psychiczny dziecka czy nasto-
latka to kryzys całej rodziny. To skró-
towe wyjaśnienie działania rodziny 
jako systemu wzajemnych emocjo-
nalnych zależności, oddziaływań i po-
wiązań. Aby skutecznie pomóc, po-
trzebna jest terapia całej rodziny. Dla 
niektórych dorosłych to trudne do 
zaakceptowania, mówią, że „naszego 
dziecka to nie dotyczy”, bagatelizują 
problem. Kryzys czy choroba dziec-
ka to niełatwa sytuacja dla rodziców 
i bywa, że wstydzą się przed znajomy-
mi, rodziną, kolegami z pracy. A cza-

sem po prostu nie potrafią rozpoznać, 
że dziecko przechodzi coś poważniej-
szego niż rozwojowy okres buntu. 

Na co zwrócić uwagę? 
Jednym z symptomów, że dzieje się 
coś niedobrego, jest wycofywanie 
się dziecka z kontaktów z rówieśni-
kami, smutek, apatia, agresja, kłopo-
ty ze snem i trudności z koncentra-
cją. Nastolatki potrafią jednocześnie 
stwarzać pozory beztroski i cierpieć 
w swoim pokoju w ukryciu. Wsty-
dzą się i boją otwarcie mówić o pro-
blemach, by nie zostać wyśmianym. 
Przyczyna kryzysu psychicznego 
może być różna: przemoc w szkole, 
hejt, stany lękowe, choroba, i powo-
dować różne reakcje – prowadzić do 
samookaleczeń, myśli samobójczych, 
zaburzeń odżywiania, depresji czy 
uzależnień.

RODZICE
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Ostatnio w publicznej debacie czę-
sto pojawia się temat psychiatrii 

dziecięcej. Problemy przez lata nie 
były dostrzegane, a z powodu pande-
mii uwidoczniły się ze zdwojoną siłą. 

Niewydolny system
W przypadku przemocy ważne, by re-
agować – skontaktować się z przed-
szkolem lub szkołą, zgłosić sprawę 
do sądu rodzinnego, wezwać policję. 
W przypadku depresji, myśli samo-
bójczych, uzależnień czy zaburzeń 
odżywiania pomocy należy szukać 
w poradniach zdrowia psychicznego, 
ośrodkach interwencji kryzysowej, 
poradniach psychologiczno-pedago-
gicznych dla dzieci i młodzieży oraz 
szpitalach psychiatrycznych. Braku-
je jednak specjalistów, oddziałów 
i placówek psychiatrii dziecięcej oraz 
edukacji w szkołach. A to właśnie 
nauczyciel często świadczy pierwszą 
pomoc psychologiczną w sytuacji kry-
zysu. Kolejny etap pomocy stanowią 
specjaliści: pedagog szkolny, psycho-
log czy psychoterapeuta z poradni. 

Ale jeśli brakuje specjalistów i placó-
wek, to system pomocowy nie działa 
sprawnie i młodzi pacjenci trafiają już 
z poważnymi problemami do szpitala. 
Tymczasem każda taka osoba powin-
na mieć kontakt z psychologiem, bo 
nie każda potrzebuje leków.

Nieprzewidziane skutki pandemii
Izolacja społeczna i obostrzenia 
pandemiczne u wielu młodych ludzi 
nasiliły także stany lękowe, spowo-
dowały, że jeszcze bardziej wycofali 
się społecznie. Pedagodzy i psycho-
lodzy zauważają, że spora grupa 
dzieci i młodzieży nie wróciła po na-
uczaniu zdalnym do stacjonarnych 
zajęć szkolnych. Nie zawsze skutecz-
nie może ich do tego zmusić opieka 
społeczna czy nadzór kuratorski. 
Podlegają wówczas nauczaniu indy-
widualnemu w domu, część realizuje 
program w ramach zajęć zdalnych, 
niektórzy w oddziałach przyszpital-
nych. I tu system znowu okazuje się 
bezradny. A najbardziej cierpią na tym 
najmłodsi. 

TU ZNAJDZIESZ POMOC

Telefon Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży: 116 111 (24 h/7,
można też napisać: 
https://116111.pl).
Punkt Interwencji Kryzysowej 
OPS w Łomiankach: 22 732 70 
85 (pn.–pt. 8–20, można też 
napisać: pik@opslomianki.pl).
Telefon dla Rodziców i Nauczy-
cieli w sprawie Bezpieczeństwa 
Dzieci: 800 100 100 (pn.–pt. 
12–15, www.800100100.pl).
Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”: 800 12 00 
02 (24 h/7, www.niebieskali-
nia.org).
Telefon alarmowy w przypadku 
bezpośredniego zagrożenia ży-
cia lub zdrowia: 112.

SPECJALIŚCI

Anna Szpotowicz, pedagog, 
psychoterapeutka

Jak ochronić nastolatki przed kryzy-
sem psychicznym?
Kryzys jest naturalnym etapem dora-
stania człowieka. Pojawia się zawsze, 
mniejszy lub większy. Jest to związane 
ze zmianami rozwojowymi, poszuki-
waniem i określaniem własnej tożsa-
mości, zadawaniem sobie pytań: „kim 
jestem”, „co chcę osiągnąć”. Dlatego 
u niektórych pojawia się bunt, eks-
perymentowanie, poszukiwanie moc-
nych wrażeń, problemy z akceptacją 
siebie, własnego ciała, a czasem wyco-
fanie się i objawy neurotyczne.

Ale jedni przechodzą go łatwiej, a inni 
trudniej.
Ważna jest więź z rodzicami, bo cza-
sami to dorośli mają problemy, które 
wpływają na relacje w rodzinie. Jeśli 
jednak to relacja oparta na bliskości 
i zaufaniu, dorośli szybciej zauważą 
problemy, pomogą, zaprowadzą do 
specjalisty, a nastolatek teoretycznie 
lżej przejdzie kryzys. 

A jak realnie wspierać nastolatka?
Jak najczęściej rozmawiać i zachwycać 
się swoim dzieckiem, uważnie słuchać, 

powstrzymać się od ocen, kibicować 
w rozwijaniu jego pasji i zaintereso-
wań. Starać się o postawę: „jestem 
po twojej stronie, zawsze ci pomogę, 
razem znajdziemy rozwiązanie”. Dla 
nastolatka bardzo ważna jest grupa 
rówieśnicza, nie zawsze jednak znaj-
dzie w szkole osoby, z którymi będzie 
mu po drodze. Dlatego tak istotne jest 
dla niego znalezienie innego punktu 
odniesienia, na przykład dołączenie 
do pozaszkolnej grupy rówieśniczej, 
w której lepiej się poczuje i pozna oso-
by podzielające jego zainteresowania 
muzyczne czy sportowe. 

Co stanowi problem w grupach rówie-
śniczych?
W ostatnich latach media społecz-
nościowe, nierealny świat Instagra-

ma. Zawsze tam ktoś lepiej wygląda, 
spędza fajniejsze wakacje, stać go na 
lepsze ubrania, ma więcej znajomych, 
więc na pewno jest szczęśliwy. To po-
równywanie się jest destrukcyjne i po-
trafi bardzo obniżyć poczucie wartości 
młodego człowieka.

A jeśli dorośli zlekceważą problemy 
młodzieży?
To niezależnie, czy będzie to przemoc, 
próby samobójcze, czy trudne relacje 
rówieśnicze – młodzi ludzie zabiorą te 
nieprzepracowane problemy w doro-
słe życie. I albo będą na tyle świadomi, 
że zaczną sami szukać pomocy u spe-
cjalistów, albo będą powielać zacho-
wania, których doświadczali w dzie-
ciństwie, czy wchodzić w toksyczne 
relacje.
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W Łomiankach osoby 
60+ stanowią prawie 
20 proc. wszystkich 
mieszkańców gminy. 

Wiele z nich uczestniczy 
w różnego rodzaju dzia-
łaniach i zajęciach dofi-
nansowywanych przez 
Urząd Miejski, a organi-
zowanych przez jednost-
ki podległe gminie oraz 
organizacje pozarządowe. 
Mamy nadzieję, że dzięki 
takim wydarzeniom jak Dzień Seniora 
jeszcze więcej osób dołączy do grup 
senioralnych w naszej gminie.

Program Dnia Seniora
W niedzielę 28 listopada w godz. 
13–17 w Centrum Kultury będzie 
można oglądać prace malarskie 

i fotograficzne członków 
UTW w Łomiankach. 
Zorganizujemy także 
mobilny punkt szczepień 
przeciwko COVID-19 
(godz. 14–17), w któ-
rym będzie się można 
zaszczepić po raz pierw-
szy lub przyjąć trzecią, 

przypominającą dawkę. Odbędzie 
się także spacer po Puszczy Kam-
pinoskiej z kijkami (godz. 11, zbiór-

ka: pętla autobusowa przy szpitalu         
w Dziekanowie Leśnym), a po połu-
dniu zapraszamy na wykład Straży 
Miejskiej o bezpieczeństwie (godz. 
14), na pokazy tańca – grupy Evitki 
i tańca cygańskiego grupy Małgo-
rzaty Wiśniewskiej – oraz występ 
chóru Patrium Carmen pod kierow-
nictwem Michała Straszewskiego. 
Osoby grające w brydża będą mogły 
spróbować sił w turnieju (godz. 11–
15), a dzień zakończy spektakl „Czas 
na miłość” w wykonaniu teatru Mam 
Teatr (godz. 17). 

Więcej informacji: www.lomianki.pl. 

W listopadzie obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji Urząd Miejski organizuje 
28 listopada łomiankowskie obchody tego święta.

OPRACOWANIE: JANUSZ ZAWADZKI, 
MONIKA BRODOWSKA

DZIEŃ SENIORA

Rada Seniorów 
wystąpiła z ini-

cjatywą zorganizo-
wania Dnia Seniora, 
w którą włączyły się 
wszystkie organizacje 
senioralne działające 
w Łomiankach. Za-
chęcam Państwa do 

uczestnictwa w wydarzeniach zapla-
nowanych 28 listopada w Centrum 
Kultury. Będą pokazy tańca, turniej 
brydżowy, spektakl teatralny i wy-
stęp chóru, a przy kawie, herbacie 
i ciastach będzie można porozma-
wiać i zapisać się do jednej z orga-
nizacji senioralnych działających na 
terenie gminy. Zorganizujemy także 

mobilny punkt szczepień przeciw 
COVID-19. Zachęcam do skorzysta-
nia z okazji i zaszczepienia się po raz 
pierwszy lub przyjęcia trzeciej, przy-
pominającej dawki.

FO
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O szczepieniach przeciwko 
grypie czytaj na s. 12.

FO
T.

: C
K 

ŁO
M
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N
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Informacje o wydarzeniach 
przygotowanych dla seniorów 

zamieszczamy także 
na s. 26–27.

Anna Bernatowicz-Sobiech, 
przewodnicząca Rady Seniorów
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Rada reprezentuje interesy i potrzeby 
starszych mieszkańców wobec władz 
samorządowych. Jest ciałem o charak-
terze opiniująco-doradczym, które ma 
prawo do zgłaszania własnych wnio-
sków oraz inicjatyw. Współpracuje 
z różnymi organizacjami, które zajmują 
się problemami tej grupy wiekowej. 
Więcej informacji: radaseniorow@
poczta.lomianki.pl.

Centrum Kultury

Placówka znana jest z bogatej oferty 
senioralnej. Odbywają się tu zajęcia 
cykliczne, m.in. taneczne dla seniorek 
(Evitki, pon. 10.45–11.30, śr. 10.45–
11.30), taniec cygański (czw. 10–11), 
językowe: francuski (wt. 9–13), angiel-
ski (czw. 10–13.30), rosyjski (sob. 10–
13.10), działa chór Patrium Carmen 
(śr. 17.40–19.40). Centrum organizuje 
również okolicznościowe wystąpienia 
kabaretowe i koncerty.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Grupa dla ludzi, którzy widzą dla siebie 
możliwości rozwijania pasji na emery-
turze. W ramach UTW można uczest-
niczyć w zajęciach, które odbywają się 
w Centrum Kultury i w Domu Spotkań 
Sąsiedzkich w Burakowie (malarstwo, 
rękodzieło, wykłady, pokazy filmowe). 
Grupa spotyka się też na regularne roz-
grywki w brydża. W listopadzie odbędą 
się spacery po Warszawie i wycieczka 
do Płocka, Łącka i Czerwińska (17.11). 
Więcej informacji: www.utwlomianki.
pl, tel.: 507 971 368.

Dyskusyjny Klub Książki 

Klub działa przy Bibliotece Publicznej 
w Łomiankach w ramach UTW. Propa-
guje czytelnictwo, zwłaszcza literatu-
ry współczesnej. Spotkania odbywają 
się najczęściej raz w miesiącu (wt. 
godz. 18, najbliższe: 23.11 i 14.12). 
Każdy klubowicz otrzymuje książki 
do przeczytania na kolejne spotkania, 
w których udział jest bezpłatny, a klub 
otwarty jest na nowych czytelników.

Koło Brydżowe

Działalność koła wspiera Urząd Miej-
ski, udostępniając salę w Domu Spo-

tkań Sąsiedzkich w Burakowie. Spo-
tkania odbywają się w każdy wtorek 
(godz. 12.30–15.30) i w grupie otwar-
tej dla wszystkich (wt., czw. godz. 18), 
a dwa razy w miesiącu koło organizuje 
turnieje brydżowe, na które zaprasza 
nie tylko graczy, lecz także kibiców. 
Więcej informacji: tel.: 668 115 225.
 

Klub Seniora

Grupa łomiankowskich seniorów in-
tegruje i aktywizuje osoby w wieku 
przedemerytalnym i emerytalnym. Spo-
tyka się w każdy czwartek w Centrum 
Kultury na spotkaniach integracyjnych 
i potańcówkach okolicznościowych.
Więcej informacji: tel.: 509 431 428.

Akademia Seniora

Zajęcia dofinansowane przez Urząd 
Miejski. W tym roku odbyły się m.in. 
cztery spotkania (każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca godz. 18) integracyjne 
z muzyką na żywo, wykładami i pokaza-
mi tanecznymi, dwa warsztaty renowa-
cji mebli i decoupage oraz spacer z prze-
wodnikiem po Puszczy Kampinoskiej. 
Więcej informacji: www.fundacjaart.
org, tel.: 517 481 217.

Polski Związek Emerytów i Rencistów

Spotkania odbywają się w Centrum 
Kultury od kilku lat, raz w tygodniu (wt. 
godz. 10–12) i mają na celu poprawę 
warunków socjalno-bytowych uczest-
ników oraz włączenie w życie społecz-
ne wszystkich członków związku. 

Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych

Podejmowane przez związek inicjaty-
wy obejmują działania na rzecz opie-

ki nad miejscami pamięci narodowej 
oraz udział w procesie wychowania 
młodzieży w duchu patriotycznym. 
Spotkania związkowców odbywają się 
w Centrum Kultury w każdy pierwszy 
poniedziałek miesiąca (godz. 12).

ZAJĘCIA TEMATYCZNE I GRUPY SENIORALNE W ŁOMIANKACH

Ewa Czartoryska-Stanisławska, 
nauczyciel tańca i choreograf, 
prowadzi grupę Evitki w Centrum 
Kultury 

W Łomiankach 
pracuję od 30

lat, a od ośmiu zaj-
muję się tańcem 
z seniorami. Spo-
tykamy się dwa 
razy w tygodniu, 
w poniedziałki i śro-
dy. Z zawodu jestem 
nauczycielem tańca i choreografem, 
absolwentką Warszawskiej Szko-
ły Baletowej. Przygotowuję ukła-
dy taneczne do różnych tańców 
– greckich, polskich, latynoamery-
kańskich. Skąd pomysł? Przed laty 
w amerykańskiej telewizji widziałam 
konkurs taneczny dla seniorów i po-
myślałam, żeby zająć się tym w Pol-
sce. Udało się. Najstarszy uczestnik 
w jednej z moich grup w Warszawie 
ma 82 lata! Opracowuję dla każde-
go, według jego sprawności, spe-
cjalne ćwiczenia. To, co niezwykle 
ważne – taniec ćwiczy aktywność 
umysłową i fizyczną. Niektóre ukła-
dy jak salsa wymagają wręcz mate-
matycznego myślenia i ćwiczą pa-
mięć, ale dzięki temu widzę, że moi 
seniorzy są sprawni, czują się mło-
dzi, są szczupli i szczęśliwi. Przyjaź-
nimy się, wspieramy jako grupa i lu-
bimy razem spędzać czas nie tylko 
na zajęciach.
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Celem  kampanii jest poprawa 
bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego, 
w szczególności dorosłych, poruszają-
cych się pieszo po zmierzchu w obsza-
rze zabudowanym i niezabudowanym.

Obowiązki pieszych
Przy słabej widoczności i bez ele-
mentów odblaskowych pieszy jest 
widoczny na drodze w światłach sa-
mochodu z odległości zaledwie 20 
m. Jeśli jednak pieszy nosi element 
odbijający światła samochodu, to 
kierowca zobaczy go już z odległości 
150–200 m. To może uratować pie-
szemu życie. Zgodnie z art. 11 ustawy 
Prawo o ruchu drogowym pieszy po-
ruszający się po zmierzchu po drodze 
poza obszarem zabudowanym jest 
zobowiązany używać elementów od-

blaskowych w sposób widoczny dla 
innych uczestników ruchu. Niestety 
na terenach zabudowanych jest wiele 
miejsc bez chodników i słabo oświe-
tlonych, po których poruszają się pie-
si. Problem ten szczególnie nasila się 
w okresie jesiennym oraz zimowym, 
kiedy wcześnie zapada zmrok. 

Bądź widoczny
Akcja Urzędu Miejskiego ma zachęcić 
wszystkich do zakładania elementów 
odblaskowych i wyrobienia sobie na-
wyku ich noszenia. To właśnie odbla-
ski poprawiają widoczność pieszych, 
rowerzystów i rolkarzy po zmierzchu. 
Niestety w statystykach dotyczących 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
nasz kraj wypada gorzej, niż wynosi 
średnia dla całej UE. Odwrotnie jest za 
to m.in. w krajach Skandynawii, gdzie 

bycie widocznym na drodze było za-
wsze obowiązkowe. Dlatego dla wła-
snego bezpieczeństwa elementy od-
blaskowe najlepiej mieć na sobie za 
każdym razem, kiedy wychodzimy na 
ulicę. Nieważne, czy jesteśmy w tere-
nie zabudowanym, czy poza nim. 

Rozdajemy odblaski
W ramach prowadzonych działań 
funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz 
pracownicy Wydziału Promocji i Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Miej-
skiego rozdają odblaskowe opaski i za-
wieszki oraz przypominają przepisy 
ruchu drogowego dotyczące pieszych. 
Odblaski będzie można również ode-
brać w Biurze Obsługi Mieszkańca (ul. 
Warszawska 115, pon. 10–18, wt.–pt. 
8–16), a nowi mieszkańcy dostaną je 
wraz z pakietem powitalnym.

Załóż odblask i świeć przykładem! Rusza kampania społeczna 
realizowana przez Urząd Miejski w Łomiankach we współpracy 
ze Strażą Miejską.

ŚWIEĆ PRZYKŁADEM

TEKST: KAROLINA ŻEBROWSKA

To największa na świecie platforma 
współdziałania instytucji unijnych 

z różnymi instytucjami i organizacjami 
społecznymi z krajów członkowskich 
Unii Europejskiej. 

Globalnie i lokalnie
Komisja Europejska (KE) uruchomiła 
kartę w 2004 r. dla władz lokalnych 
i regionalnych, instytucji naukowych, 
edukacyjnych i reprezentujących 
użytkowników dróg oraz stowarzy-
szeń, towarzystw ubezpieczenio-
wych i organizacji, którym bliska jest 
idea konsekwentnego ograniczania 
zagrożeń występujących w ruchu 
drogowym. Do tej pory Europejską 
Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego podpisało ponad 4 tys. róż-
nych podmiotów, zarówno światowe 
koncerny, jak i placówki edukacyjne 
z niewielkich miejscowości w różnych 

krajach członkowskich UE. Sygnata-
riusze deklarują, że będą wspierać KE 
w realizacji celów przyjętych w ko-
lejnych unijnych programach bezpie-
czeństwa ruchu drogowego przez 
prowadzenie własnych programów 
prewencyjnych.

LOVE 30 km/h 
Gmina Łomianki zgłosiła w ramach 
inicjatywy Excellence in Road Safety 
Awards 2021 swoje osiągnięcia 
w obszarze bezpieczeństwa ruchu 
drogowego – akcję Prędkość LOVE 
30 km/h, która odbyła się w maju br. 
Nad kampanią LOVE 30 km/h Świa-
towy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego patronat objęli burmistrz 
Łomianek, Instytut Transportu Samo-
chodowego i Polskie Obserwatorium 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
Inicjatorem wydarzenia był zarząd 

osiedla Dąbrowa Zachodnia, Komisja 
Dialogu Społecznego ds. Mobilności 
w Łomiankach i sołectwo Kiełpin. 
W ramach akcji przeprowadzono 
wyrywkową kontrolę prędkości po-
jazdów na ul. Zachodniej. Kampanię 
LOVE 30 km/h planujemy powtórzyć 
w przyszłym roku.

Zachęcamy wszystkich zainteresowa-
nych tematyką mobilności, transportu, 
bezpieczeństwa na drogach, rowerów 
miejskich, rozbudową sieci dróg ro-
werowych na terenie naszej gminy 
do udziału w pracach Komisji Dialogu 
Społecznego ds. mobilności. Spotyka-
my się co miesiąc w wybrane ponie-
działki w ICDS. 

Kontakt: Referat Funduszy Ze-
wnętrznych, 22 888 98 42, aleksan-
dra.jankowska@poczta.lomianki.pl

Gmina Łomianki sygnowała we wrześniu br. Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

BEZPIECZNIEJ NA DROGACH
TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Marta Nowic-
ka, inspektor ds. 
promocji

Studiowałam mar-
keting i zarzą-
dzanie na SGH, 
ukończyłam tak-
że studia pody-

plomowe na kierunku marketing 
internetowy w Akademii Koźmiń-
skiego. W urzędzie pracuję prawie 
trzy lata. Na co dzień administruję 
stronę WWW, BIP oraz obsługuję 
oficjalne media społecznościo-
we. Największą satysfakcję daje 
mi planowanie kampanii eduka-
cyjnych dla mieszkańców. W re-
dakcji biuletynu odpowiadam za 
przygotowywanie materiałów do

ekoporadnika oraz układam krzy-
żówkę. Moją pasją są podróże 
i zdobywanie nowych umiejęt-
ności. Aktualnie zgłębiam wiedzę 
z zakresu ornitologii.

Czym zajmuje się inspektor ds. 
promocji?
Każdy z inspektorów wydziału 
zajmuje się koordynacją poli-
tyki informacyjnej w środkach 
masowego przekazu w zakresie 
publikacji i wydawnictw promo-
cyjnych oraz ich archiwizacją, 
organizacją gminnych akcji cha-
rytatywnych i edukacyjnych oraz 
wydarzeń sportowych, kultural-
nych, rekreacyjnych i promocją 
wyjątkowych miejsc w Łomian-
kach.

NASI URZĘDNICY
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej powstał w marcu 
br. z połączenia wcześniejszych wydziałów komunikacji i spraw 
społecznych. Pracownicy wydziału zajmują się organizacją 
wydarzeń na terenie gminy oraz informują mieszkańców 
o działaniach Urzędu Miejskiego.

Szanowni Państwo, dziś kierowca linii 250 
kierunek Dąbrowa nr boczny 757 około 
godziny 15.03 nie zatrzymał się na przy-
stanku Trenów. Czerwony guzik z napi-
sem stop nacisnąłem przed przystankiem, 
wstając z siedzenia. Potem nacisnąłem 
przycisk tuż przy drzwiach, gdy kierowca 
nie pokazywał, że będzie się zatrzymywał. 
Chciałem zgłosić to kierowcy, ale niemi-
ły Pan w kamizelce z logo KMŁ stojący 
bez maseczki przy kierowcy i pasażerach 
oskarżył mnie o kłamstwo, że nie naci-
snąłem. Kazał też napisać skargę, co teraz 
czynię. Nie wiem, czy ten czerwony guzik 
jest zepsuty, czy wystąpiła inna przyczyna, 
ale na pewno naciskałem. Pozdrawiam.

Na prośbę pani burmistrz poprosiliśmy 
o weryfikację skargi przez KMŁ.

Szanowny Panie, dziękuję za przesłanie 
zgłoszenia dotyczącego niewłaściwej ob-
sługi. Prawidłowe funkcjonowanie przyci-
sków zostało sprawdzone i potwierdzone 
przez zespół techniczny, a z kierowcami 
została przeprowadzona rozmowa wyja-
śniająco-dyscyplinująca. Obaj złożyli wy-
jaśnienia dotyczące opisanego przez Pana 
incydentu. Pragnę wyjaśnić, że kierowca 
(numer służbowy 359) jest nowo zatrud-
nionym pracownikiem w naszej firmie, 
a towarzyszący mu pracownik KMŁ (nu-
mer służbowy 293) pełnił funkcję patrona 
i jego zadaniem było zarówno udzielanie 
dodatkowych wskazówek związanych 
z obsługą linii, jak i ocena nowego pra-
cownika. W związku z opisaną sytuacją 
wobec kierowcy (numer służbowy 293) 
zostaną wyciągnięte konsekwencje prze-
widziane w regulaminie wynagrodzeń. 
Jest mi niezmiernie przykro, że nasz pra-
cownik zachował się nieodpowiednio 
i niezgodnie z procedurami. W imieniu 
Komunikacji Miejskiej Łomianki przepra-
szam i mam nadzieję, że podobna sytuacja 
się nie powtórzy. 

Pozdrawiam. 
Bogdan Marcińczyk, prezes KMŁ.

Pytania do pani burmistrz można zada-
wać przez formularz na stronie 

www.lomianki.pl.
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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

Karolina Żebrow-
ska, inspektor ds. 
promocji

Jestem absol-
wentką psycho-
logii i projektant-
ką wnętrz. Od 
2004 r. pracowa-

łam w międzynarodowej korpora-
cji na różnych stanowiskach zwią-
zanych z kontaktem z klientami. 
W urzędzie pracuję ponad dwa 
lata i zajmuję się przede wszyst-
kim zadaniami, które wymagają 
kreatywności. Współtworzę kam-
panie informacyjne i promocyjne, 
przygotowuję koncepcje wizualne 
projektów. W biuletynie odpo-

wiadam za przygotowanie m.in. 
aktualności i rubryki o zwierza-
kach. Lubię ludzi, ufam im, dopóki 
bardzo mnie nie zawiodą, i w każ-
dym szukam dobrych cech.

Czym zajmuje się Wydział Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej?
Poza działalnością informacyjną 
i organizacją wydarzeń na tere-
nie gminy pracownicy wydziału 
współpracują z organizacjami 
pozarządowymi oraz Radą Se-
niorów, Radą Młodzieżową, jed-
nostkami podległymi urzędowi, 
sołtysami i przewodniczącymi za-
rządów osiedli. Koordynują także 
realizację przedsięwzięć finanso-
wanych z funduszy sołeckich.
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Szczepienia przeciwko 
grypie 
Burmistrz Łomianek za-
prasza seniorów na bez-
płatne szczepienia prze-
ciwko grypie.

Urząd Miejski w Łomian-
kach kupił 540 szczepionek przeciwko 
grypie dla seniorów 65+. Szczepienia 
realizuje przychodnia przy ul. Szpital-
nej 6 (Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Lecznictwa Otwartego War-
szawa-Żoliborz w Łomiankach). Umowa 
z przychodnią zakłada kwalifikację pa-
cjenta i jego szczepienie. Nie ma zna-
czenia, czy mieszkaniec jest pacjentem 
tej przychodni, czy nie. Wszystkich za-
interesowanych obowiązuje jedna lista 
i identyczna procedura. Należy przyjść 
do przychodni przy ul. Szpitalnej 6, 
a rejestratorka wyznaczy datę kwali-
fikacji i szczepienia według kolejności 
zgłoszeń. Możliwe jest przyjście w dniu 
wyznaczonego szczepienia z kwalifikacją 
z własnej przychodni. Przypominamy, że 
dla seniorów 75+ będą również dostęp-
ne szczepionki z programu rządowego. 
Jeśli do czasu wykorzystania kupionych 
przez gminę szczepionek pojawią się te 
z programu rządowego, to osoby 75+ 
będą szczepione preparatami z puli rzą-
dowej. Do tego czasu mieszkańcy 65+ 
będą korzystali ze szczepionek nabytych 
przez gminę. / mjr

Maseczki w szkołach
Od 1 listopada br. wprowadzono obo-
wiązek zasłaniania ust i nosa w szko-
łach i na uczelniach w czasie przerw 
między lekcjami i zajęciami.

Ustawodawca zastrzegł, że kierujący 
placówką może postanowić inaczej. 
Podczas posiedzenia Gminnego Zespołu 
ds. Zarządzania Kryzysowego z udzia-
łem dyrektorów łomiankowskich szkół 
i przedszkoli ustalono, że na terenie 
szkół w naszej gminie zostanie utrzy-
many (dyrektorzy wprowadzili tę zasadę 
już wcześniej) obowiązek zasłaniania ust 
i nosa maseczką w przestrzeniach wspól-
nych między lekcjami i zajęciami. Obo-
wiązują wszystkie pozostałe obostrzenia 
związane z COVID-19. / mn

Złote gody
Pięć łomiankowskich par świętowało jubileusz 50-lecia małżeń-
stwa.

To rocznica, którą mogą się poszczycić nieliczne małżeństwa. Me-
dale za długoletnie pożycie otrzymali Zofia i Jerzy Gawrońscy, Zofia 
i Tadeusz Michalakowie, Elżbieta i Piotr Irzykowscy, Danuta i Henryk 
Lewandowscy oraz Helena i Jerzy Cieślawscy. – To dar i zaszczyt móc 
umieć i chcieć być z drugą osobą na dobre i na złe. Państwo po-
trafiliście i chcieliście – powiedziała burmistrz Łomianek Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak podczas uroczystości. Jubilatom życzymy wielu 
kolejnych szczęśliwych lat.

Nagrody dla najlepszych
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Łomianek wręczyła 
nagrody dyrektorom, nauczycielom i absolwentom szkół podstawo-
wych działających na terenie naszej gminy. 

W tym roku do nagrody dla najlepszego absolwenta zostało wytypo-
wanych 12 uczniów ze szkół podstawowych nr 1, 2 i 3 w Łomiankach, 
Dziekanowie Leśnym i Dziekanowie Polskim. Burmistrz Łomianek 
wręczyła również nagrody dyrektorom i nauczycielom za szczegól-
ne osiągnięcia w pracy w poprzednim roku szkolnym (wpłynęło 28 
wniosków, przyznano 20 nagród). Dyplomy z gratulacjami otrzymało 
także ośmiu nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowe-
go nauczyciela mianowanego, oraz trzech nauczycieli, którzy uzyskali 
stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Ponadto 
burmistrz podziękowała za wieloletnią pracę w łomiankowskich pla-
cówkach dwóm nauczycielom, którzy w tym roku przeszli na emery-
turę. / ji
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Pomoc dla osób 
niepełnosprawnych
Rozpoczął się nabór wniosków 
w ramach programu „Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej 
2022”.

Wprowadzenie usług asystenta to 
forma wsparcia uczestników pro-
gramu:
• dzieci do 16. r.ż. z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub po-
mocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz ko-
nieczności stałego współudzia-
łu na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabili-
tacji i edukacji;
• osób niepełnosprawnych posia-
dających orzeczenie o niepełno-
sprawności: o stopniu znacznym 
bądź umiarkowanym lub trakto-
wane na równi z wymienionymi 
zgodnie z art. 5 i art. 62 Ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację programu Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecznej 
przeznaczyło 150 mln zł z Fundu-
szu Solidarnościowego.

Terminarz zakłada złożenie przez 
gminę wniosku (do 22.10 br.) 
i przekazanie przez wojewodę re-
komendowanych wniosków mini-
sterstwu (do 8.11 br.). / aj

Nowy radiowóz
Urząd Miejski przekazał wie-
lozadaniowy samochód Stra-
ży Miejskiej w Łomiankach.

Auto to nowoczesny sied-
mioosobowy Ford Transit Cu-
stom w pełni przystosowany 
do służby patrolowo-inter-
wencyjnej, w tym do przewo-
żenia osób nietrzeźwych czy 
zatrzymanych przez strażni-
ków. – Modernizacja taboru 
to niewątpliwie wyjście na-

przeciw rosnącym potrzebom mieszkańców, nie tylko w kwestii działań 
bieżących, lecz także kryzysowych. Ostatni pojazd (Dacia Duster) otrzy-
maliśmy w 2016 r., jednak nie można go w żadnej mierze porównywać 
z możliwościami nowego radiowozu. Jego właściwości operacyjne są nie-
ocenione w naszej codziennej służbie, a jego podstawowym zadaniem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko osobom przewożonym, lecz także 
strażnikom podczas wykonywania codziennych zadań – powiedział Mar-
cin Węgiełek, komendant Straży Miejskiej, odbierając kluczyki do radio-
wozu od burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak.

Zapisz się 
do newslettera
Wystarczy wpisać adres e-mail 
na stronie www.lomianki.pl 
w polu  „Bądź na bieżąco”. 
W każdy wtorek wysyłamy 
informacje o aktualnych 
wydarzeniach w gminie. 
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W dniu 26 listopada (piątek) o godz. 18.30 w sali plastycznej SP3 (wejście od ul. Staszica) 
odbędzie się zebranie mieszkańców osiedla Łomianki Górne. 
Zapraszamy mieszkańców ulic: Agawy, Baonu Zośka, Gospodarczej, Kaktusowej, Kasz-
tanowej, Konarskiego, Krzywej, Miłosnej, Mokrej, Orzechowej, Palmowej, Podleśnej, 
Przygodnej, Romantycznej, Sierakowskiej, Staszica, Wiosennej, Zalotnej, Warszawskiej 
i Kolejowej pomiędzy Wiosenną i Orzechową. 
Omówimy dotychczasowe interwencje, sprawy bieżące oraz plany na najbliższy rok, 
a także zapoznamy się z Państwa sugestiami i wnioskami. 

Iwona Bajek
przewodnicząca zarządu osiedla Łomianki Górne

Zaproszenie
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

Obrady rozpoczęły się od rozpa-
trzenia projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Łomianki na lata 2021–
2030. Radna Magdalena Cłapińska 
złożyła wniosek w sprawie dokona-
nia zmian w budżecie gminy Łomianki 
i przeniesienie kwoty 150 tys. na cele 
związane z realizacją wydarzeń kul-
turalnych i sportowych w gminie, na-
stępnie głosowano w sprawie zmiany 
w uchwale budżetowej gminy Łomianki 
na 2021 r. Rozpatrywano także projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na podwyższenie kapitału zakładowe-
go Komunikacji Miejskiej w Łomian-
kach Sp. z o.o. w 2021 i 2023 r. Radni 
decydowali również w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej z 24 czerwca 
2021 r. dotyczącej modernizacji frag-
mentu wału przeciwpowodziowego 

oraz w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie gminy Ło-
mianki.

Wyniki głosowania
Rozpatrzenie wybranych projektów 
uchwał w sprawie:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łomianki na lata 
2021–2030 (za: 16, przeciw: 2, nie-
obecni: 3), 
• wniosku radnej Magdaleny Cła-
pińskiej w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy Łomianki w planie 
wydatków w następujący sposób: 
zmniejszenie o kwotę 150 tys. zł 
w dziale 600, rozdział 60016 § 4270, 
zwiększenie o kwotę 150 tys. zł 
w dziale 750, rozdział 75075 § 4300 
(za: 10, przeciw: 8, nieobecni: 3),
• zmian w uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na 2021 r. (za: 10, przeciw: 
6, wstrzymało się: 2, nieobecni: 3), 
• wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego Komunika-
cji Miejskiej w Łomiankach Sp. z o.o. 
w 2021 r. oraz w 2023 r. (w obu przy-
padkach za: 18, nieobecni: 3),
• zmiany Uchwały nr XLI/339/2021 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 
24 czerwca 2021 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie porozumie-
nia na współfinansowanie zadania 
w zakresie opracowania dokumen-
tacji projektowej wraz z uzyskaniem 

decyzji będących podstawą do reali-
zacji inwestycji „Modernizacja wału 
przeciwpowodziowego na odcinku 
rzeki Wisły w km 525+000-537+400 
w gm. Łomianki” (za: 18, nieobecni: 3),
• określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości obowiązują-
cych na terenie gminy Łomianki (za: 
6, przeciw: 10, wstrzymało się: 2, nie-
obecni: 3).

Komentarz mieszkańca Łomianek
Sławomira Kempy, przedsiębiorcy

Podniesienie po-
datków o 10 proc. 

nie byłoby de facto 
podniesieniem podat-
ków, a jedynie wy-
równaniem do inflacji. 
Kwotowo podatek by 
wzrósł, ale wartościo-
wo nie. Niepodniesie-
nie podatków sprawia, że faktycznie 
zostały one obniżone o 10 proc., 
czyli zgodnie z duchem obecnej 
władzy centralnej zbierane są gło-
sy drogą rozdawnictwa. Szkoda, że 
w Radzie [Miejskiej – red.] jest mało 
ekonomistów (albo nie używają swo-
jej wiedzy), a na tej nauce opiera się 
gospodarowanie środkami publiczny-
mi. Kto nie idzie naprzód, ten się cofa, 
więc uszczuplając podatki o 10 proc., 
cofnięto możliwość rozwoju gminy.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

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). XLVI sesja Rady Miejskiej odbyła się 
28 października br.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
FO

T.
: A

O

Dyżury radnych
Harmonogram dostępny jest na www.
lomianki.pl i bip.lomianki.pl w zakładce 
Rada Miejska/Dyżury radnych. Przewod-
nicząca RM pełni dyżur od poniedziałku 
do piątku każdego tygodnia. Mieszkańcy 
na dyżur z przewodniczącą umawiają się 
za pośrednictwem Biura Rady w Urzędzie 
Miejskim (ul. Warszawska 115), mailowo 

(biuro.rady@poczta.lomianki.pl) lub tele-
fonicznie (666 834 560).

Posiedzenia komisji i sesje RM
Harmonogram spotkań wszystkich ko-
misji dostępny jest w systemie e-Sesja: 
http://lomianki.esesja.pl/posiedzenia. 
Ostatnią sesję RM można obejrzeć po 
zeskanowaniu kodu QR.
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BIUM: Dlaczego urząd chciał pod-
nieść podatki od nieruchomości? 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: 
Wszystko drożeje: prąd, gaz, usługi. 
Proszę porównać ceny sprzed pięciu 
lat i te, które rynek oferuje dziś. Tym-
czasem w Łomiankach od pięciu lat 
podatki od nieruchomości pozosta-
ją na takim samym poziomie. Gmina 
ma obowiązek realizować inwesty-
cje, utrzymywać szkoły i przedszkola, 
oświetlić place zabaw i gminne ulice, 
odśnieżyć je, zadbać o bezpieczeń-
stwo mieszkańców, wybudować sieć 
wodno-kanalizacyjną tam, gdzie jej 
brakuje. Budujemy szkołę w Sadowej 
i przedszkole w Dąbrowie Leśnej, pla-
nujemy wybudować szkołę w Łomian-
kach Dolnych. Każda z tych inwestycji 
jest potrzebna mieszkańcom i reali-
zacja każdej z nich jest dziś 30 proc., 
a czasem 100–200 proc. droższa niż 
przed kilku laty.

Czy w takiej sytuacji nie należy chro-
nić mieszkańców przed kolejną pod-
wyżką?
Chronię mieszkańców, zapropono-
wałam podwyżki o maksymalnie 
9,7 proc. Gdyby stawki podatkowe 
były systematycznie waloryzowane 
zgodnie ze wskaźnikiem określonym 
w ustawie, to byłyby dziś wyższe 
o 12,7 proc. Większość mieszkańców 
nie zauważyłaby proponowanej pod-
wyżki, a już na pewno nie odczuła 
w sposób, w jaki przedstawili to nie-
którzy radni.

To znaczy?
To znaczy, że niektórzy radni o pod-
wyżce rzędu 2,25 zł miesięcznie, czy-
li 27 zł rocznie, mówili: „To łupienie 
mieszkańców”. Podam przykład, któ-
ry prezentowałam na sesji i przy oka-
zji zachęcam do jej obejrzenia. Nie-
ruchomość o powierzchni gruntów 
540 m² z budynkiem mieszkalnym 
o powierzchni użytkowej 75 m². Po-
datek od 2017 r. do 2021 r. wynosił 
298 zł. Podatek w 2022 r. to 325 zł, 

czyli wzrost o 8,31 proc. Zatem różni-
ca wynosi 27 zł rocznie. Jeśli podzieli-
my ją na 12 miesięcy, otrzymamy 2,25 
zł miesięcznie. Oczywiście to tylko 
przykład. Byliby mieszkańcy, którzy 
musieliby zapłacić więcej o 100 zł 
rocznie, czyli 8,3 zł miesięcznie.

Może dla niektórych te 27 zł rocznie 
to dużo.
Łomianki znajdują się na trzecim miej-
scu w Polsce pod względem przy-
chodów mieszkańców, to dane GUS 
na podstawie informacji z Urzędów 
Skarbowych. Dla porównania spośród 
10 miejscowości, których mieszkańcy 
zarabiają najmniej w Polsce, połowa 
ma stawki podatków od nieruchomo-
ści wyższe od łomiankowskich. Jeśli 
chodzi o mieszkańców, którzy nie są 
w stanie udźwignąć obowiązującej 
opłaty, bo takie sytuacje oczywiście 
się zdarzają, istnieje możliwość indy-
widualnej oceny i nawet umorzenia 
podatku.

Te wyjaśnienia nie przekonały rad-
nych?
Większości nie. Wygrał populizm. Gdy-
by podjęli odpowiedzialną decyzję, roz-
mawiałybyśmy teraz o tym, na co gmi-
na planuje przeznaczyć te środki.

Ile pieniędzy po podwyżkach trafiło-
by dodatkowo do budżetu?
Przy zastosowaniu stawek podatko-
wych w proponowanym projekcie 
uchwały szacowaliśmy, że dochody 
z podatku od nieruchomości w 2022 r. 
wyniosą 19 150 458,93 zł, co daje 
wzrost dochodów w stosunku do 
2021 r. o kwotę 1 342 227,29 zł.

Co można zrobić za taką kwotę?
Zapłacić godnie nauczycielom, by 
chcieli u nas pracować, albo opłacić 
dodatkowe zajęcia z języka obcego 
od czwartej klasy, albo ogrzać szkoły 
i przedszkola, albo zapłacić rachun-
ki za oświetlenie gminnych ulic, albo 
wybudować plac zabaw – taki jak 

w Dąbrowie Leśnej. Mogę długo mno-
żyć przykłady. 

Podkreśla Pani koszty edukacji. Prze-
cież gmina dostaje subwencje…
Subwencje? Tak, dostaje. W bieżącym 
roku subwencja pokryła 39,13 proc. 
wydatków ogółem na oświatę. Jako 
gmina dołożyliśmy prawie 43 mln zł 
(42 985 326,8 zł). Chcemy tworzyć 
szkoły na poziomie, które pozwolą 
naszym uczniom rozwijać się, chce-
my zatrudniać nauczyli, którzy dadzą 
z siebie coś więcej niż realizowanie 
podstaw programowych, i docenić 
tych, którzy dziś z wielkim zaangażo-
waniem pracują dla naszych dzieci. 
Budowa i wyposażenie takich szkół 
kosztuje. 

A rządowe dotacje? A inne źródła?
Nieustannie występujemy o wszyst-
kie środki, jakie możemy pozyskać dla 
gminy. W ubiegłym roku pozyskaliśmy 
10 mln zł środków zewnętrznych na 
takie inwestycje, jak rozbudowa i od-
wodnienie dróg gminnych, tworzenie 
nowych terenów zielonych, rozbudo-
wa infrastruktury sportowej czy dopo-
sażenie szkół w sprzęt komputerowy. 
Proszę jednak zauważyć, jakie decyzje 
podejmuje rząd w stosunku do samo-
rządów! Na Polskim Ładzie Łomianki 
stracą ponad 20 mln zł! Już może-
my pokazać realne straty. Stracimy 
20 mln, wystąpiliśmy zatem o prawie 
17 mln w Rządowym Funduszu Pol-
ski Ład na rozbudowę ul. Turystycznej 
i Odysei w wysokości 3 mln 800 tys. 
zł, modernizację oświetlenia ulicznego 
w gminie – oszczędnego, by minimali-
zować koszty – w wysokości 9 mln 450 
tys. zł i na budowę świetlicy miejskiej 
w Dziekanowie Leśnym w wysokości 
3 mln 400 tys. zł. Przyznano nam jedy-
nie 3 mln 400 tys. na świetlicę. Koniec. 
Pracujemy nad gminnym budżetem na 
2022 r. Już wiemy, że będziemy musieli 
zrezygnować z części ważnych inwe-
stycji oraz przyjrzeć się wydatkom na 
oświatę.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni nie zgodzili się na podniesienie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości w gminie Łomianki. Pytamy panią burmistrz o przyczyny 
proponowanych przez urząd podwyżek i prognozy finansowe dotyczące samorządów po 
wprowadzeniu Rządowego Funduszu Polski Ład.

PODATKI W ŁOMIANKACH
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Łomianki na miejsce osiedlenia 
wybrał autorytet w dziedzinie 
ogrodnictwa i pszczelarstwa 
Stanisław Brzósko. W 1918 r., 

wraz z rodziną, zamieszkał przy obec-
nej ul. Agawy, gdzie założył rozległe 
gospodarstwo ogrodnicze z dużą pa-
sieką o wdzięcznej nazwie Kolonia 
Pszczółki.

Poradnik dla pszczelarzy
Nazywano go profesorem, bo był 
pedagogiem, nauczycielem pszczel-
nictwa i ogrodnictwa oraz przez 
trzy lata dyrektorem szkoły rolniczej 
w Pszczelinie koło Brwinowa. Wy-
kładał ponadto w warszawskiej Szko-
le Pomologicznej oraz  na stałych 
kursach Towarzystwa Pszczelniczo-
-Ogrodniczego w Warszawie. W latach 
1920–1925 pracował w Minister-
stwie Rolnictwa jako ekspert w dzie-
dzinie pszczelarstwa. Osobowość 
Stanisława Brzóski, naukowca, a jed-
nocześnie praktyka, wywarła duży 

wpływ na rozwój kultury rolnej w Ło-
miankach. Sąsiedzi uczyli się od niego 
zakładania i prowadzenia sadów, pa-
siek, szkółek roślin ozdobnych i drzew 
owocowych. Profesor zorganizował 
kółko rolnicze i tak zwaną spółkę ma-
szynową. Miejscowi rolnicy uczyli się 
od niego nowoczesnych metod upra-
wy, korzystania z maszyn i urządzeń. 
W 1904 r. napisał książkę „Praktyczne 
pszczelnictwo”, która przez ponad 50 
lat była podstawowym poradnikiem 
dla pszczelarzy. 

Rodzina społeczników
Stanisław Brzósko był autorytetem 
nie tylko w sprawach ogrodnictwa 
i pszczelarstwa. Cieszył się szacun-
kiem i zaufaniem sąsiadów, udzie-
lał się społecznie. Po wojnie został 
pierwszym przewodniczącym Gro-
madzkiej Rady Narodowej. Zmarł 
w Łomiankach w 1963 r. i został po-
chowany na cmentarzu w Kiełpinie. 
Trzy lata wcześniej spoczęła tam jego 
żona Czesława, która była inicjator-
ką darowizny terenu pod budowę 
kościoła w Łomiankach. Energicznie 
działała również w parafii, zorgani-

zowała bibliotekę i prowadziła różne 
kursy dla mieszkanek okolicy. 

Pszczelarstwo w genach
Dwie córki profesora kontynuowa-
ły zainteresowania ojca. Jadwiga, po 
studiach biologicznych, pisała książ-
ki o tematyce pszczelarskiej. Przez 
kilkadziesiąt lat mieszkała w domu 
rodziców w Łomiankach, gdzie pro-
wadziła z ojcem prace badawcze 
i naukowe w dziedzinie pszczelarstwa. 
Była współzałożycielką i wieloletnią 
redaktorką miesięcznika „Pszcze-
larstwo”. Halina – najmłodsza córka 
profesora – była przez całe zawodo-
we życie dziennikarką redakcji rolnej 
Polskiego Radia. Natomiast jedyny 
syn profesora Tadeusz działał na ni-
wie sportowej. Jeszcze przed II woj-
ną światową był jednym z założycie-
li klubu sportowego w Łomiankach 
i współorganizatorem budowy boiska 
założonego przez miejscową młodzież 
na terenach pozyskanych od wła-
ścicieli garbarni. W okresie II wojny 
światowej uczestniczył w ruchu opo-
ru. Po wojnie został prezesem Polskie-
go Związku Piłki Siatkowej i pełnił tę 

W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o właściciela pasieki Kolonia 
Pszczółki. Rozwiązujemy zagadkę i przypominamy działalność profesora 
Brzóski.

STANISŁAW BRZÓSKO 
I JEGO RODZINA

TEKST: EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA FO
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PYTANIE KONKURSOWE

9 czerwca 1995 r. w Dąbrowie 
Leśnej została erygowana parafia 
pod wezwaniem św. Marka Ewan-
gelisty. Gdzie przed wybudowa-
niem kościoła i powstaniem parafii 
odbywały się msze święte? Pierw-
sze trzy osoby, które 
nadeślą poprawną 
odpowiedź do re-
dakcji (wks@poczta.
lomianki.pl), otrzy-
mają książkę „Ło-
mianki – spotkania 
z historią”. Na odpo-
wiedzi czekamy do 20 listopada.

Prawidłowa odpowiedź na pytanie 
z poprzedniego biuletynu: Stani-
sław Brzósko. Zagadkę jako pierwsi 
rozwiązali: Iza Kotnowska, Marcin 
Mizerski, Monika Uhma. Gratulu-
jemy!

funkcję przez wiele lat, a przez 16 lat 
był wiceprezydentem Międzynarodo-
wej Federacji Siatkówki (FIVB). 

Ulica w Kiełpinie
W Łomiankach mieszkali także zię-
ciowie profesora Brzóski: mąż córki 
Jadwigi – Jan Guderski – major sa-
perów z bardzo bogatą przeszłością 
wojskową (opisaną choćby w Wikipe-
dii), oraz Włodzimierz Wilkanowicz, 
artysta malarz, który miał pracownię 
na poddaszu w domu Brzósków, za-
chowaną do dziś mimo przebudowy 
domu. Rodzina Stanisława Brzóski 
w okresie międzywojennym, jak też 
po wojnie do lat 60. stanowiła elitę 
gospodarsko-towarzyską Łomianek. 
Aby uhonorować profesora, nadano 
jego imię jednej z ulic, co prawda nie 
w Łomiankach, a w Kiełpinie. Sąsiadu-
je ona z ul. Ogrodową, ponieważ było 
to w czasach, kiedy wielu mieszkań-
ców pamiętało jeszcze rozległe ogro-
dy profesora, do których przychodzili 
po różne rośliny. Uznano, że będzie to 
właściwe sąsiedztwo. Obecnie w na-
szym mieście mieszkają wnuk profe-
sora Stanisław Brzósko z żoną oraz 
rodzina jego córki.

Więcej informacji o rodzinie Brzósków 
w książce „Łomianki – spotkania z hi-
storią”, s. 208–216.

Aplikacja ePraca
Szukasz pracy? Dzięki nowoczesnej aplikacji znajdziesz ją szybciej!

Dzięki wyszukiwarce uzyskasz bezpłatny dostęp do ofert z całej Polski 
oraz informacji o wydarzeniach organizowanych przez urzędy pracy. 
Aplikacja umożliwi przeglądanie ofert pracy pochodzących z powiato-
wych i wojewódzkich urzędów pracy oraz Ochotniczych Hufców Pra-
cy. Dostępne będą także informacje o targach i giełdach pracy, szkole-
niach czy grupowych poradach zawodowych. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach poszukuje firmy z bran-
ży gastronomicznej do współpracy przy realizacji programu „Posiłek 
w szkole i w domu”.

Poszukujemy do współpracy lokalnych przedsiębiorców prowadzących 
małą lub większą gastronomię, dla których dobro człowieka jest naj-
wyższą wartością, a różnego rodzaju ograniczenia, w tym ubóstwo czy 
niepełnosprawność, nie stanowią problemu. Szukamy miejsca, gdzie 
beneficjenci pomocy społecznej mogliby od poniedziałku do piątku 
odebrać opłacony przez Ośrodek Pomocy Społecznej ciepły posiłek, 
który niejednokrotnie będzie ich jedynym posiłkiem w ciągu dnia. Za-
interesowanych współpracą prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres 
mailowy (d.kowalczyk@opslomianki.pl), wówczas wyślemy szczegóło-
we informacje. / Dominika Kowalczyk-Ptasińska, dyrektor OPS

Rozwój lokalny 
Szkolenie przygotowujące do podejmowania działalności 
gospodarczej.

Zapraszamy osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszka-
łe na terenie obszaru LGD (gmin: Czosnów, Leoncin, Kampinos, Lesz-
no, Błonie, Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Ożarów Mazowiecki) na 
szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie z puli projektu 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”. Reje-
stracja uczestników odbywa się do 24.11, a szkolenie 26.11 br. Przy-
pominamy, że wnioskodawca, który uczestniczył w szkoleniu organizo-
wanym przez LGD na dany nabór wniosków, a jego dane znajdują się 
na liście uczestników szkolenia, otrzymuje 5 pkt. / ao

Więcej informacji: www.lgdkampinos.pl.



18 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 11    |    LISTOPAD 2021

|    INWESTYCJE I REMONTY

Wydział Inwestycji i Remontów oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach prowadzą 
na terenie gminy prace drogowe, budowlane i modernizacyjne.

PRACE BUDOWLANE
I WODNO-KANALIZACYJNE

INWESTYCJE W TRAKCIE
REALIZACJI

Wydział Inwestycji i Remontów
• ul. Piaskowa: budowa przedszko-
la miejskiego oraz placu zabaw wraz 
z instalacjami i urządzeniami tech-
nicznymi w Dąbrowie Leśnej – trwają 
prace przy budowie ścian parteru bu-
dynku przedszkola, zarówno ścian ze-
wnętrznych, jak i wewnętrznych, oraz 
kontynuowane są roboty zbrojarskie 
i żelbetowe;

• ul. Strzelecka: budowa szkoły pod-
stawowej w Sadowej wraz z poprawą 
infrastruktury sportowej – wykonaw-
ca robót montuje prefabrykowane 
elementy modułowe parteru budyn-
ku, trwają prace murarskie przy sali 
gimnastycznej, kontynuowane są ro-
boty zbrojarskie i żelbetowe; 
• ul. Staszica: przebudowa bieżni przy 
boisku ICDS – zdjęto starą nawierzch-
nię bieżni, wymieniono obrzeża, uzu-
pełniono i wyprofilowano podbudowę 
oraz nałożono warstwy nawierzchni 

poliuretanowej, wykonano także po-
dejście z kostki do kontenerów socjal-
nych;
• ul. Fabryczna: ułożono nawierzchnię 
ścieżki rowerowej, trwają prace pole-
gające na formowaniu skarp nasypów 
oraz humusowaniu terenów zielonych;  
• ul. Długa: w obrębie skrzyżowa-
nia z ul. Wąską wykonawca realizuje 
system odwodnienia ulicznego wraz 
z pracami konstrukcyjnymi i brukar-
skimi, po ich zakończeniu rozpoczną 
się roboty bitumiczne; 

TEKST: RADOSŁAW NOWAK, TOMASZ CZAJKOWSKI
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• ul. Cyprysowa: wykonawca układa 
nawierzchnię jezdni z betonowej kost-
ki brukowej;
• ul. Słoneczna: wykonawca realizuje 
roboty konstrukcyjne i brukarskie; 
• ul. Sierakowska (ul. Warszawska – 
ul. Kolejowa): podpisano umowę na 
rozbudowę ulicy; 
• ul. Baonu Zośka, Wiślana (ul. Rolni-
cza – ul. Brzegowa), Brzegowa (ul. Wi-
ślana – ul. Krajobrazowa): trwają pra-
ce projektowe przy rozbudowie ulic.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
• ul. Rolnicza: budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz brakujących odcinków 
sieci wodociągowej od skrzyżowania 
z ul. Wiklinową do granicy z gminą 
Czosnów – 18.10 br. ruszyły prace ka-
nalizacyjne na odcinku od ul. Wiklino-
wej w prawej części jezdni od strony 
Łomianek, wprowadzono tymczaso-
wą organizację ruchu i dodatkowo na 
długości ok. 500 m od ul. Wiklinowej 
sfrezowano wierzchnią warstwę as-
faltu, w trakcie prac kanalizacyjnych 
nastąpią również przesunięcia w loka-
lizacji przystanków autobusowych;
• ul. Waligóry: budowa sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sanitarnej oraz 
fragmentu sieci kanalizacji tłocznej 
w pasie drogowym drogi krajowej 
nr 7 w gminie Łomianki – 14.10 br. 
podpisano umowę z firmą Santro Ja-
cek Trojanowski z Czosnowa, która 
wybuduje sieć wodno-kanalizacyjną: 
wodociągową (1 157 m.b.), kanalizacji 
grawitacyjnej (1 155 m.b.), kanalizacji 
tłocznej (705 m.b.), pompownię ście-
ków (1 kpl.), zakończenie inwestycji 
nastąpi 10.08.2022;
• ul. Wiślana, Brzegowa oraz Łużyc-
ka: budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz brakujących odcinków sieci wo-
dociągowej – zaplanowane 18.10 br. 

rozpoczęcie prac w ul. Wiślanej prze-
sunięto na 8.11 br. z powodu opóź-
nień w dostawie materiałów do budo-
wy sieci kanalizacyjnej. 

Inwestycje w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia 
W dniu 14.10 br. ZWiK ogłosił postę-
powanie o udzielenie zamówienia dla 
„Budowy brakujących odcinków sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej w gm. Łomianki – etap 1”. 

W zakres inwestycji wchodzić będzie 
budowa sieci wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej w drogach do-
jazdowych do posesji zlokalizowanych 
przy ulicach: Armii Poznań 12B-12C 
oraz 14A-14B, Wspólnej 58, Wikli-
nowej 33-33A oraz 35-35A, Rolniczej 
80-80B oraz 78-78A, 140C-140E 
oraz 142D-142H, Wiślanej (dz. nr ew. 
166/5, 166/7, 166/6, 166/4 obręb 
0024 Łomianki), Wiosennej 12-12C, 
Agawy 7-7E. Otwarcie ofert: 23.11 br.
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RZP.271.20.2021 „Całodobowe zimo-
we utrzymanie gminnych dróg, chodni-
ków, ścieżek rowerowych, przystanków 
i parkingów na terenie gminy Łomian-
ki w sezonie zimowym 2021–2023”. 
Część I: „Całodobowe, zimowe utrzy-
manie dróg na terenie miasta i gminy 
Łomianki w sezonie zimowym 2021–
2023”. Zawarto umowę z wykonawcą: 
Zakładem Zieleni Sp. z o.o., ul. Wól-
czyńska 133 bud. 7, lok. 115, 01-919 
Warszawa. Część II: ,,Całodobowe, zi-
mowe utrzymanie przystanków, chod-
ników, ścieżek rowerowych i parkin-
gów na terenie miasta i gminy Łomianki 
w sezonie zimowym 2021–2023”. Za-
warto umowę z wykonawcą: firmą BYŚ 
– Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 
43, 01-934 Warszawa.

RZP.271.24.2021 „Opracowanie Pla-
nu zrównoważonej mobilności miej-
skiej (SUMP) dla obszaru funkcjo-
nalnego »Warszawa Zachód« wraz 
z wykonaniem strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz pro-
mocją SUMP”. Wpłynęła jedna oferta. 
Postępowanie unieważnione – cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamó-
wienia.

RZP.271.26.2021 Przebudowa ul. Sło-
necznej w Łomiankach w ramach zadnia 
inwestycyjnego „Rozbudowa ulicy Sło-
necznej” (zad. 2021/10). Zawarto umo-
wę z wykonawcą: DOWBUD-C II Sp. 
z o.o. Sp. k., ul. Pawlikowskiego 1/23, 
03-983 Warszawa.

RZP.271.27.2021 Wykonanie elementów 
małej architektury wraz z budową boisk 
w istniejącym zespole rekreacyjno-spor-
towym na działce ew. nr 143/3 obręb 
0004 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Ro-
dziewiczówny w ramach zadania inwesty-
cyjnego „Budowa i modernizacja placów 
zabaw oraz punktów rekreacyjno-spor-
towych” (zad. 2015/20). Wpłynęła jedna 
oferta, która podlega odrzuceniu na pod-
stawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

RZP.271.28.2021 Rozbudowa ul. Sie-
rakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej 
do ul. Warszawskiej wraz z infrastruk-
turą w gminie Łomianki w ramach za-
dania  inwestycyjnego „Przebudowa 
ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. 
Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej” 
(zad. 2021/30). Zawarto umowę z wy-
konawcą: Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp. k., ul. 
Sarabandy 42, 02-868 Warszawa.

RZP.271.29.2021 Rozbudowa ul. Po-
rzeczkowej w Łomiankach w ramach 
zadania „Kompleksowa przebudowa 
dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII 
kwartał ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – 
ul. Ogrodowa – ul. Warszawska” (zad. 
2016/12). Wpłynęły dwie oferty. Po-
stępowanie unieważnione – cena najko-
rzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

RZP.271.30.2021 „Odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych od 
mieszkańców oraz obsługa Gminnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów w okresie od 1 stycznia 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r.”. Wpłynęła jedna 
oferta. Trwa weryfikacja dokumentów.

RZP.271.31.2021 Opracowanie kom-
pleksowej dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej „Budowa pętli autobu-
sowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski 
ul. Kolejowej”. Postępowanie unieważ-
nione. Wpłynęła jedna oferta złożona 
po terminie składania ofert.

RZP.271.32.2021 Zagospodarowanie 
pasa zieleni w pasie drogowym ul. Za-
chodniej na działce 1/3 – etap I w ra-
mach zadania inwestycyjnego „Budowa 
Parku Artystów przy ul. Zachodniej” 
(zad. 2018/15). Jako najkorzystniejszą 
wybrano ofertę wykonawcy: SORTED 
Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 
05-500 Piaseczno. Trwa procedura za-
wierania umowy.

RZP.271.33.2021 Opracowanie wie-
lowariantowej koncepcji utworzenia 
pasa ruchu dla autobusów (buspasa) 
w granicach gminy Łomianki od ul. 
Brukowej do granicy z m.st. Warszawą 
oraz w m.st. Warszawie w pasie dro-
gowym ul. Pułkowej do ul. Heroldów/
ul. Muzealnej w ramach zadania inwe-
stycyjnego „Utworzenie pasa ruchu dla 
autobusów (buspasa) z gminy Łomian-
ki do m.st. Warszawy”. Otwarcie ofert 
3.11.2021 r.

RZP.271.34.2021 Wykonanie elemen-
tów małej architektury wraz z budową 
boisk w istniejącym zespole rekreacyj-
no-sportowym na działce ew. nr 143/3 
obręb 0004 w Dziekanowie Leśnym 
przy ul. Rodziewiczówny w ramach za-
dania inwestycyjnego „Budowa i mo-
dernizacja placów zabaw oraz punk-
tów rekreacyjno-sportowych” (zad. 
2015/20). Otwarcie ofert 16.11.2021 r.

Nowa świetlica
Wybudujemy świetlicę miejską w Dziekanowie Leśnym. 
3 mln 400 tys. zł dofinansowania z wnioskowanych nie-
mal 17 mln trafi do Łomianek.

Ogłoszono wyniki pierwszej tury naboru wniosków do 
Rządowego Funduszu Polski Ład. Wnioskowaliśmy o do-
finansowanie trzech projektów: rozbudowę ul. Turystycz-
nej i ul. Odysei (3 800 000 zł), modernizację oświetlenia 
ulicznego w gminie Łomianki (9 450 000 zł) oraz budowę 
świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym (3 400 000 zł). 
Trzeci projekt zyskał rządowe uznanie. Budowa świetlicy 
miejskiej przy ul. Konopnickiej, w otulinie KPN, umożliwi 
prowadzenie spotkań kulturalnych, integracyjnych i akty-
wizujących mieszkańców. / mjr

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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W trosce o przyrodę 
Kampinoski Park Narodowy otrzy-
mał dotację z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w ramach programu 
„Ochrona i przywracanie różno-
rodności biologicznej i krajobrazo-
wej obszarów i gatunków cennych 
przyrodniczo” na przeprowadzenie 
pierwokupów gruntów prywatnych 
znajdujących się w granicach par-
ku. Dotacja w łącznej kwocie 6,3 
mln zł pozwoliła na pozyskanie dla 
przyrody KPN łącznej powierzchni 
38 hektarów. Dzięki prowadzonym 
na tych terenach zabiegom rozsze-
rzona zostanie ochrona nad cenny-
mi zasobami przyrodniczymi oraz 
krajobrazowymi Puszczy Kampi-
noskiej. Działki, które położone są 
w Brzozówce, Starej Dąbrowie, Fa-
mułkach Królewskich i Kępiastym, 
są miejscem występowania m.in. 
żurawia, bociana czarnego, słowika 
szarego, dudka, pokląskwy, a także 
łosia, wilka i jelenia. Wśród bogatej 
roślinności spotkać tu można czar-
cikęsika kluka, kruszczyka szeroko-
listnego oraz wiele innych cennych 
przyrodniczo gatunków, które dzięki 
zabiegom ochronnym będą mogły 
się odradzać i wzbogacać puszczań-
ską przyrodę.

Historia jednego zdjęcia
Opowiada Anna 
Otręba, botanicz-
ka i kierowniczka 
szkółki leśnej KPN

Jak działa szkół-
ka leśna w parku? 

Uprawiamy sadzonki drzew i krze-
wów pochodzące przede wszystkim 
z rejonu Puszczy Kampinoskiej. Go-
spodarstwo szkółkarskie powstało 
na początku lat 80. XX w., gdy zale-
siano grunty wykupywane od pry-
watnych właścicieli. Obecnie działa-
my na potrzeby parku, ale sadzonki 
w donicach i z odkrytym systemem 
korzeniowym mogą kupić u nas 
wszyscy chętni.

A jakie rośliny warto posadzić 
w przydomowym ogrodzie czy na 
działce?
Jeśli mamy w ogrodzie dużo miejsca, 
lipę drobnolistną, klony i dęby, jeśli 
miejsca jest mniej, to krzewy: głóg, 
kalinę koralową, czarny bez, trzmie-
linę, berberys pospolity, a nawet klon 
polny, który dorasta do 10 m wyso-
kości i pięknie przebarwia się jesie-
nią. Takie krzewy kwitną wiosną i są 
pożyteczne dla owadów, latem sta-
nowią ozdobę ogrodu, a jesienią ich 

owoce są pożywieniem dla ptaków. 
Szczególnie zachęcam, by sadzić ro-
dzime gatunki roślin. 

Dlaczego akurat gatunki rodzime?
Przyczyniają się do ochrony przyro-
dy i zachowania równowagi w eko-
systemie. Od XIX w. sprowadzano 
z różnych stron świata wiele gatun-
ków roślin do parków i ogrodów. 
Okazało się jednak, że część z nich 
to rośliny inwazyjne, np. rdesto-
wiec japoński czy klon jesionolistny. 
Wyglądają pięknie, ale szybko roz-
przestrzeniają się i zagrażają rodzi-
mej roślinności. W naszej szkółce 
można kupić równie piękne drzewa 
i krzewy, ale typowe dla krajobra-
zu Mazowsza. W ogrodzie możemy 
je zasadzić jesienią do pierwszych 
przymrozków lub wiosną.

Więcej informacji: szkółka leśna, ul. 
Polna 37, Leszno, pn.–pt. 7–15, sob. 
po umówieniu się tel.: 508 187 317, 
szkolka@kampinoski-pn.gov.pl.

Szkółka leśna KPN uprawia drzewa i krzewy na potrzeby podsadzeń i zalesiania terenów 
wykupywanych od prywatnych właścicieli oraz sprzedaży sadzonek w doniczkach 
i z odkrytym systemem korzeniowym osobom prywatnym.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

KAMPINOSKI PARK NARODOWY
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OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA

Ważne są nie tylko prze-
myślane zakupy i ener-
gooszczędny sprzęt 
AGD. Niewiele potrze-

ba, by przekształcić codzienne nawyki 
w bardziej ekologiczne.

Zadbaj o izolację domu
Uszczelniając ściany zewnętrz-
ne, stropy, okna i drzwi, mo-
żesz zmniejszyć koszty ogrze-

wania nawet o 20 proc. Zrób to 
samodzielnie lub zatrudnij specjalistę, 
który doradzi wykonanie odpowied-
niej izolacji.

Kupuj lokalne produkty
W ten sposób masz pew-
ność, że produkty są świeże 
i nienaszpikowane chemi-

kaliami w porównaniu z owocami 
i warzywami sprowadzanymi z za-
granicy. Zakup lokalnych produk-
tów pomoże także zmniejszyć za-
nieczyszczenie środowiska i energię 
wykorzystywaną do transportu 
i składowania zamorskich produk-
tów.

Wymień sprzęty AGD
Zamiana starego sprzętu 
AGD na nowy pozwoli za-
oszczędzić nawet kilkaset 

złotych rocznie. Stary sprzęt mo-
żesz zostawić w sklepie, w którym 
dokonałeś zakupu nowego, lub 
zawieźć do specjalnego punktu, 
w którym zbierane są elektrośmie-
ci. Akcje wymiany zużytego sprzę-
tu AGD organizowane są także co 
roku przez Urząd Miejski w Ło-
miankach – można wówczas wy-
mienić zużyte urządzenia na rośliny 
i zioła.

Susz włosy chłodnym powietrzem
Jeśli suszarka ma dwa stru-
mienie powietrza – ciepły 
i chłodny – zawsze wybieraj 

ten drugi. W ten sposób nie tylko 
zmniejszysz rachunki, ale też zadbasz 
o lepszą kondycję włosów.

Wymień psią obrożę
Wiele obroży przeciw pchłom 
zawiera pestycydy, które szko-
dzą zdrowiu. Jeśli więc dbasz 

o naturalne środowisko, własne zdro-
wie i bezpieczeństwo pupila, zapytaj 
weterynarza o alternatywne metody 
ochrony psa przed insektami.

Kup fikusa
To jeden z najlepszych i natural-
nych sposobów oczyszczania 
powietrza. Jest w stanie usu-

nąć nawet formaldehyd, czyli jedną 
z najsilniejszych substancji chemicz-
nych znajdujących się w powietrzu. 
Rośliny zwiększają też wilgotność 
powietrza w pomieszczeniach. Zimą 
w mieszkaniach panuje wilgotność, 
która utrzymuje się na średnim po-
ziomie 20–30 proc. Tymczasem opty-
malny dla nas poziom wilgotności to 
40–60 proc. Dzięki obecności roślin 
jesteśmy w stanie się do niego zbliżyć. 

Dbaj o rośliny
Więcej roślin to więcej tlenu, 
a co za tym idzie – działanie 
proekologiczne. Zadbaj o ko-

rzenie roślin w ogrodzie, zapewniając 
im warstwę ochronnej ściółki. Wyko-
rzystaj korę, skoszoną trawę lub sia-
no, aby spowolnić tempo parowania 
wody z korzeni roślin, hamując przy 
tym wzrost chwastów i zapewniając 
im składniki odżywcze.

Przestrzegaj ograniczeń prędkości
Agresywna jazda samocho-
dem, czyli częste przyspiesza-
nie i hamowanie, może zwięk-

szyć zużycie paliwa nawet o 33 proc. 
Jeśli więc będziesz prowadzić zgodnie 
z kodeksem drogowym, podziękuje 
ci nie tylko środowisko, ale też twój 
portfel.

Wykorzystuj naturalne środki czy-
stości

Zamiast kupować chemicz-
ne środki czystości w sklepie, 
wykonaj je samodzielnie. Wy-

mieszaj ocet z wodą i zastosuj jako 
naturalny płyn do mycia szyb lub jako 
spray na uporczywie rosnące chwasty 
między kostką brukową. W ten spo-
sób unikniesz zanieczyszczania śro-
dowiska szkodliwymi środkami chwa-
stobójczymi. O naturalnych środkach 
czystości pisaliśmy już w biuletynie 
(6/2020 i 7/2020).

Pierz w niższej temperaturze
Podczas prania nawet 90 proc. 
zużywanej energii służy do 
ogrzewania wody. Jeżeli ubra-

nia po całodziennym użytkowaniu nie 
wymagają intensywnego czyszczenia, 
a jedynie odświeżenia, to zdecyduj się 
na zmniejszenie temperatury prania 
do 30 st. C. Odpowiednie detergen-
ty i nowoczesne pralki doskonale po-
radzą sobie z praniem.

Zrezygnuj z suszarki do ubrań
Jeśli myślisz o suszarce, prze-
myśl to jeszcze raz. Tradycyj-
ne suszenie zajmie ci więcej 

czasu i miejsca, jednak nie zużywa 
żadnej energii poza tą, która jest po-
trzebna do rozwieszenia prania, więc 

EKOLOGIA 
NA CO DZIEŃ
We wrześniowym numerze biuletynu przypominaliśmy, co robić, 
aby żyć bardziej ekologicznie. Podpowiadamy, na co jeszcze 
zwrócić uwagę, by zyskał nasz domowy budżet i naturalne 
środowisko.
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jest w pełni ekologiczne. Ponadto 
w suszarce bębnowej ubrania znisz-
czą się znacznie szybciej, co ma zna-
czenie zwłaszcza w przypadku wełny 
i jedwabiu.

Zrezygnuj ze świec
Świece zapachowe uwalniają 
do powietrza, którym oddy-
chasz, chemikalia, a parafina 

i knot są głównymi źródłami sadzy 
w otoczeniu. Jeśli więc zależy ci na 
zdrowiu układu oddechowego, zre-
zygnuj ze świec lub wybieraj te, które 
zrobiono z naturalnego wosku, i skrop 
je olejkami eterycznymi.

Zainwestuj w listwy elektryczne
Kontroluj podłączenie do 
prądu nieużywanych urzą-
dzeń. Warto mieć co najmniej 

dwie listwy. Do jednej z nich wepnij 
wtyczki sprzętów, które włączasz 
wiele razy w ciągu dnia, np. telewi-
zora i sprzętu grającego. Do drugiej 
natomiast podłącz wszystkie wtycz-
ki, które nie muszą non stop być 
podpięte do prądu, np. ładowarkę do 
telefonu lub zasilacz do laptopa. Wy-
starczy tylko jednym guzikiem wyłą-
czyć listwę, żeby zmniejszyć rachunki 
za prąd.

Wyłącz konsolę
Większość dostępnych na ryn-
ku konsol pobiera taką samą 
ilość energii w trakcie grania, 

jak i wtedy, gdy nie gramy, ale kon-
sola jest włączona. Kupując konsolę, 
zwróć więc uwagę, aby miała tryb 
Auto Power, który spowoduje jej 
uśpienie w trakcie dłuższego czasu 
bezczynności, a to zmniejszy rachunki 
za prąd.

Czyste powietrze
Przypominamy o naszym Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyj-
nym Programu Czyste Powietrze.

Udział w programie umożliwia 
otrzymanie dofinansowania na 
wymianę starego nieefektywnego 
źródła ciepła oraz termomoderni-
zację budynku. Podczas konsulta-
cji omawiamy zasady i wymagane 
dokumenty. Od niedawna jeździ-
my również z mobilnym punktem 
konsultacyjnym – prosimy o zgło-
szenia osoby chętne na taką wizy-
tę. Stacjonarnie punkt czynny jest 
w budynku ICDS (ul. Staszica 2, pok. 5, pn. 15–18, czw. 8–15). Niezmien-
nie pozostajemy do dyspozycji w pozostałych dniach tygodnia w godzinach 
pracy urzędu pod numerem telefonu 516 282 998 oraz adresem e-mail 
milena.wisniewska@poczta.lomianki.pl. / mw

Program Wymiany Pieców
Kończy się rok i zaczyna sezon grzewczy, czas 
więc na podsumowanie tegorocznego Gmin-
nego Programu Wymiany Pieców.

W tym roku mieszkańcy Łomianek chętnie ko-
rzystali z gminnego dofinansowania na wymia-
nę pieców na paliwo stałe, tzw. kopciuchów 
na bardziej ekologiczne źródła ciepła (piece 
gazowe, pompy ciepła). Liczba wniosków o do-
finansowanie złożonych do 15 września br. to 
60 zgłoszeń. W porównaniu z ubiegłym rokiem 

to 100 proc. więcej dotacji. To cieszy, zwłaszcza że konieczność wymiany 
źródeł ciepła na paliwo stałe wynika z przepisów wprowadzonych przez 
samorząd województwa mazowieckiego w 2017 r. tzw. uchwałą antysmo-
gową. Dokument określił następujące ograniczenia i zakazy w zakresie eks-
ploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:
• posiadacze kominków muszą wymienić urządzenia do końca 2022 r. na 
takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie 
ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie;
• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 mogą z nich 
korzystać do końca ich żywotności;
• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno 
niespełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-
5:2012, czyli tzw. kopciuchów;
• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno 
klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Ze wszystkich złożonych w tym roku wniosków tylko trzy odrzucono ze 
względów formalnych. Zainteresowanych otrzymaniem dotacji na wy-
mianę źródła ogrzewania zapraszamy do zapoznania się z łomiankowskim 
Gminnym Programem Wymiany Pieców (www.lomianki.pl zakładka Dla 
mieszkańców – Załatw sprawę w urzędzie – Ochrona środowiska – Wy-
miana pieców) i składania stosownych wniosków (od 15.03.2022) o przy-
znanie dotacji na 2022 r. / pk 
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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: ANNA MAŃK
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

KAWA
Żywiołowa, przyjaźnie nastawiona do 
ludzi, zainteresowana pozytywnie in-
nymi czworonogami. Odnajdzie się 
w domu nastawionym na pracę z aktyw-
nym młodym psem. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samica; waga: 28 kg; 
nr: 1416/21; przyjęta: 7.09.2021; kon-
takt w sprawie adopcji: Magda 881 794 
142, Dorota 509 664 983.

GIZMO
Przejęty nowym otoczeniem młody 
psiak, trochę przestraszony, powoli 
otwiera się na obcych ludzi. Ciepły dom 
i cierpliwi właściciele pomogliby mu 
w adaptacji.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa lata; 
płeć: samiec; waga: 11 kg; nr: 1511/21; 
przyjęty: 27.09.2021; kontakt w spra-
wie adopcji: Iza 608 010 310, Ewelina 
609 802 477.

DODEK
Niepewny i wystraszony, a jednocze-
śnie wesoły, przyjaźnie nastawiony do 
człowieka, łatwo nawiązuje kontakt, lubi 
się przytulać. Chętnie bawi się z innymi 
psami. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy lata; 
płeć: samiec; waga: 10 kg; nr 1449/21; 
przyjęty: 16.09.2021; kontakt w spra-
wie adopcji: Anita 697 880 435, Asia 
603 101 163.

Wszystkie zwierzęta znajdują się w schronisku Na 
Paluchu: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa. 

Więcej informacji: www1.napaluchu.waw.pl oraz 
www.lomianki.pl.

BERSHKA
Najdrobniejsza z trójki rodzeństwa i wy-
cofana, więc opiekuńczy dom pomógłby 
jej przezwyciężyć lęk. Nie wiadomo, jak 
reaguje na dzieci. Pełnią szczęścia była-
by adopcja całej trójki. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: pięć lat; 
płeć: samica; waga: 4 kg; nr 1275/21; 
przyjęta: 15.08.2021; kontakt w spra-
wie adopcji: Dorota 509 664 983, Iwona 
506 104 188.

KITKAT
Łagodny, młodziutki kotek, zachwyca 
mruczeniem i mięciutkim futerkiem. 
Jest w trakcie leczenia lekkiego kataru, 
jednak ma doskonały apetyt i mnóstwo 
energii. 
W typie rasy: europejskiej; wiek: 10 
miesięcy; płeć: samiec; waga: 3 kg; nr 
1074/21; przyjęty: 4.10.2021; kontakt 
w sprawie adopcji: Małgosia 791 530 
177, Magda 793 302 485.

LEGO
Nieśmiały pieszczoch, pięknie chodzi na 
smyczy, wspaniale współpracuje z czło-
wiekiem, dogaduje się z innymi pieskami 
i uwielbia zabawy. Trzeba być przygoto-
wanym na naukę czystości.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samiec; waga: 9 kg; nr 1356/21; 
przyjęty: 28.08.2021; kontakt w spra-
wie adopcji: Asia 693 120 248, Marta 
508 644 615.

Gmina Łomianki realizuje program opieki nad zwierzę-
tami i zapobiegania bezdomności. Właściciele zwierząt 
domowych (psów i kotów) mogą je bezpłatnie wyste-
rylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można 
pobrać ze strony www.lomianki.pl – wystarczy w wy-
szukiwarce wpisać np. „kastracja wniosek”.
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XXIII MISTRZOSTWA POLSKI 
W PARATAŃCU SPORTOWYM

W rywalizacji uczestniczyły 
drużyny z 16 krajów – 
143 tancerzy, w tym 97 
na wózkach. To najwięk-

sza na świecie impreza w tej dyscyplinie 
w tym roku. 

Duety i drużyny
Mimo trudnych warunków organiza-
cyjnych (regulamin sanitarny) zawody 
zostały przeprowadzone bez zakłóceń. 
Rozegrano 31 finałów! Poziom prezen-
tacji tanecznych stał na najwyższym 
artystycznym poziomie. Drużynowo 
najwięcej medali zdobyły odpowiednio 
reprezentacje: Ukrainy, Filipin i Kazach-
stanu. Magdalena Matusiak i Paweł Kar-
piński, najlepsza polska para w kategorii 
duo (dwie osoby na wózkach), zdobyli 
złoty medal w kategorii tańców laty-
noamerykańskich. Łomiankowski klub 
Swing Duet był reprezentowany przez 
siedmiu zawodników kadry Polski oraz 
24 mniej zaawansowanych tancerzy. 
Przepiękne prezentacje były rezultatem 
całorocznych treningów i dwóch obo-
zów tanecznych. 

Organizatorzy i wolontariusze
Pozdrawiamy cały personel hali sporto-
wej (ICDS) oraz Hotelu Holiday Park – 
dzięki Wam tancerze wciąż chcą wracać 
na ten wyjątkowy turniej. Kłaniamy się 
nisko grupie wolontariuszy, którzy rów-
nież są współtwórcami sukcesu tej im-
prezy. Dziękujemy także łomiankowskim 
firmom: Venture Industries sp. z o.o. 
za ufundowanie nagród dla wszystkich 
zawodników oraz Piekarni Piwoński za 
przekazanie słodkości dla naszych tan-
cerzy. Specjalne podziękowania dla na-
szych sponsorów: Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach oraz Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Do zobaczenia za rok. /  Iwona Ciok

W daniach 9 i 10 października 
Łomianki kolejny raz były 
gospodarzem mistrzostw Polski 
tancerzy z niepełnosprawnościami.

FOT.: ADRIAN STYKOWSKI / POLSKI ZWIĄZEK 
SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH START
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11 listopada
Urząd Miejski zaprasza na uroczy-
stości z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości.

Uroczystości rozpoczną się nabo-
żeństwem w kościele św. Małgorza-
ty w Łomiankach (godz. 10). Bezpo-
średnio po mszy nastąpi złożenie 
wieńców w asyście pocztów sztan-
darowych przy pomniku 100 Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości oraz 
przemarsz harcerzy w kierunku Cen-
trum Kultury, gdzie wszyscy zostaną 
poczęstowani pyszną grochówką i 
gdzie po południu odbędzie się kon-
cert Łomiankowskiej Orkiestry Ka-
meralnej (godz. 17).

Uwaga młodzi sportowcy!
Uprawiasz lekkoatletykę, koszykówkę, siatkówkę lub 
inny sport? Masz mniej niż 18 lat i mieszkasz na tere-
nie gminy Łomianki? Opowiedz o swojej pasji sportowej 
i pochwal się sukcesami, napisz do Redakcji BIUM: biu-
letyn@poczta.lomianki.pl.

Uczestnicy koła malarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach przygotowali w listopadzie 
dwa wydarzenia kulturalne.

WYSTAWY PRAC SENIORÓW

Pierwszym będzie wystawa malo-
wanych kocich portretów, które 

zawisną wokół Domu Spotkań Sąsiedz-
kich w Burakowie. Artyści inspirowali 
się najczęściej wizerunkami własnych 
pupili, ale nie tylko... Można będzie 
podziwiać zwykłe dachowce i raso-
wą kocią arystokrację, bure, czarne, 
łaciate, pręgowane. Wystawa powin-
na zainteresować miłośników kotów, 
zarówno tych dużych, jak i małych. 
Zaprezentowanych zostanie około 30 
prac. Otwarcie wystawy planowane 
jest w sobotę 6 listopada (godz. 13.30, 
ul. Parkowa 2). Druga wystawa malar-
stwa inspirowana jest poezją Cypriana 
Kamila Norwida. W tym roku przypada 
200. rocznica urodzin wielkiego poety. 
Członkowie koła malarskiego podjęli 
więc kilka miesięcy temu ambitne wy-
zwanie zilustrowania najpiękniejszych 

strof jego wierszy. Co wynikło z tego 
niełatwego projektu, będzie można 
obejrzeć na wystawie w Bibliotece Pu-

blicznej w Łomiankach (wernisaż 20.11 
godz. 18, ul. Wiejska 12A). / Jolanta 
Zdanowska

Gwiazdo świeć, 
kolędo leć!
Urząd Miejski przygotowuje dla miesz-
kańców Łomianek świąteczną niespo-
dziankę. 

Z radością zapowiadamy wyjątkowy gru-
dniowy koncert. Do muzycznej podróży 
w krainę najpiękniejszych polskich ko-
lęd i pastorałek zaproszą Alicja Majew-
ska, Olga Bończyk, Włodzimierz Korcz, 
Łukasz Zagrobelny oraz Warsaw String 
Quartet w składzie Maksymilian Grze-
siak, Sławomir Talacha, Elżbieta Porębska 
i Marta Ziarko. W programie koncertu 
pojawią się utwory skomponowane i za-
aranżowane przez Włodzimierza Korcza 
do tekstów m.in. Ernesta Brylla, Wojcie-
cha Kejnego oraz Wojciecha Młynarskie-
go. Bezpłatne wejściówki będą dostępne 
w Centrum Kultury lub online na www.
biletyna.pl. Szczegóły wkrótce na www.
lomianki.pl.

Koncert „Gwiazdo świeć, kolędo leć”, 17.12 
godz. 19, ICDS, ul. Staszica 2.
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KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

14.11 TRYBAŃSKI BASKET DAY
Projekt sportowy organizowany przez funda-
cję Cezarego Trybańskiego, pierwszego pol-
skiego zawodnika w lidze NBA i wielokrot-
nego reprezentanta Polski w koszykówce. 
Podczas warsztatów dzieci będą mogły spró-
bować sił w różnych koszykarskich wyzwa-
niach oraz zmierzyć się z torem przeszkód. 
Celem projektu jest sportowa aktywizacja 
dzieci i młodzieży.

Koncert: Łomiankowska Orkiestra 
Kameralna z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości.

Rodzinne warsztaty artystyczne, 
bilety: 70 zł.

Stand-up: Rafał Rutkowski, bilety: 
40–50 zł.

Koncert: Adrianna Biedrzyńska 
„Ada, to nie wypada”, bilety: 10 zł.

Spektakl dla dzieci: „Ani me, ani 
be”, bilety: 12 zł.

Teatr: Bogdan Koca „Paramnezja”, 
obowiązują bezpłatne wejściówki.

Stand-up: Sebastian Rejent, bile-
ty: 40 zł.

Koncert mikołajkowy: Łomian-
kowska Orkiestra Kameralna. 
 
Spektakl dla dzieci: „Mikołajki – 
zapominajki”.

Teatr: spektakl komediowy „Wą-
sik”, bilety: 68–98 zł.

Trybański Basket Day: zajęcia dla 
dzieci (7–14 lat), obowiązują za-
pisy: www.fundacjatrybanskiego.
pl/basketday.

11.11
godz. 17

13.11
godz. 15

16.11
godz. 20

19.11
godz. 19

20.11
godz. 15

27.11
godz. 19

30.11
godz. 20

5.12
godz. 18

6.12
godz. 18

6.11
godz. 19

14.11
godz. 11-14

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

Dom Spotkań Sąsiedzkich, ul. Parkowa 2, Buraków
(na wszystkie zajęcia wstęp wolny)

• Rodzinna gra terenowa „Niepodległa” (zapisy: 606 225 863): 7.11 
   godz. 12–15.
• Warsztaty rękodzieła UTW (zapisy: 504 530 420): 10 i 24.11 oraz 
   1 i 15.12 godz. 16–20.
• Warsztaty umiejętności rodzicielskich (zapisy: fundacjaczulosc@
   gmail.com): 21 i 28.11 godz. 11–14.
• Fitness i joga (zapisy: 788 021 372): 5 i 12.12 godz. 12–15.
• Grupa wsparcia dla mam małych dzieci (zapisy: fundacjaczulosc@
   gmail.com): pn. godz. 14.30–16.30.
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn., śr., czw. 
   godz. 18.30–19.30.
• Zajęcia dla maluszków (zapisy: 506 811 350): wt. godz. 9.30–12, 
   śr. 11–12.
• Spotkania brydżowe (dorośli, zapisy: 668 115 225): wt. godz. 
   12.30–15.30.
• Brydż dla wszystkich (zapisy: 668 115 225): wt., czw. godz. 18.
• Fitness i joga (zapisy: 788 021 372): czw. godz. 11.30–13.00.
• Nordic walking (zapisy: 606 225 863): pt. godz. 9.
• Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (6–12 lat, zapisy: nl@naszelo-
   mianki.pl): pt. godz. 16.45–17.30.
• Warsztaty malarskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zapisy: 504 
   530 420): sob. godz. 10–14.

Świetlica Miejska, ul. Akacjowa 20A, Dąbrowa Leśna
(informacje o dostępności miejsc na poszczególne zajęcia pod poda-
nymi numerami telefonów, wstęp wolny)

• Spotkania Klubu Seniora z Dąbrowy Leśnej: pn. godz. 17–20.
• Twórcze dzieciaki (informacje: 606 225 863): wt. godz. 17–19.
• Akademia rękodzieła fundacji Otwarte Ramiona: wt. godz. 19–21.
• Klub kreatywnych dzieci (informacje: 695 330 116): śr. godz. 
   16.30–20.30.

19.11 KONCERT ADRIANNY BIE-
DRZYŃSKIEJ
Scena Zaułek zaprasza wykonawców 
i twórców parających się piosenką ar-
tystyczną, posiadających różne tem-
peramenty i osobowości sceniczne. 
Tym razem odwiedzi nas Adrianna 
Biedrzyńska – aktorka filmowa, telewi-
zyjna i teatralna, scenarzystka, reżyser, 
wokalistka. W programie znajdą się 
piosenki Agnieszki Osieckiej, Jonasza 
Kofty oraz Kabaretu Starszych Panów.

20.11 SPEKTAKL DLA DZIECI
Zwariowany profesor Decybeliusz i jego asystentka Zosia zabiorą wi-
dzów w świat pełen dźwięków. Przeżyją śmieszne, ale i pełne gro-
zy przygody. Do czego potrzebny im soniczny detonator? Dlaczego 
krowa mieszka w laboratorium? I wreszcie, czy uda im się naprawić 
nieudany eksperyment i doprowadzić dźwiękowy świat do porządku? 
Czas trwania około 45 minut.

ICDS, ul. Staszica 2, Łomianki,
www.icds.pl
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Noc bibliotek… nie z tej Ziemi
W październiku w łomiankowskiej bibliotece 
odbyła się siódma edycja ogólnopolskiej akcji 
,,Noc Bibliotek’’.

W tym roku zgodnie z naszym hasłem „Noc bi-
bliotek… nie z tej Ziemi” spojrzeliśmy w gwiaź-
dziste niebo, poeksperymentowaliśmy z cie-
kłym azotem, zobaczyliśmy, jak działa próżnia, 
oraz spróbowaliśmy zamknąć galaktykę w sło-
iku, a na deser za pomocą smartfonów pospace-
rowaliśmy po obcych planetach. W wydarzeniu 
uczestniczyły dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Noc 
Bibliotek to święto bibliotekarzy i czytelników, 
które w niestandardowy sposób zachęca do 
korzystania z bibliotek jako najbliższych, ogól-
nodostępnych i darmowych instytucji kultury 
z ofertą dla osób w każdym wieku. 

Więcej książek!
Nasza biblioteka otrzymała 15 tys. zł dofinan-
sowania na zakup nowości wydawniczych.

W październiku ogłoszono beneficjentów pro-
gramu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa”, którego celem jest stworzenie warunków 
rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce przez 
kształtowanie i promowanie postaw proczy-
telniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek jako 
lokalnych ośrodków życia społecznego, stano-
wiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. 
Na liście rankingowej znalazły się biblioteki 
uprawnione do otrzymania dofinansowania 
na zakup i umożliwienie zdalnego dostępu do 
nowości wydawniczych na lata 2021–2025. 
Wniosek Biblioteki Publicznej w Łomiankach 
został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy 
dofinansowanie, które pozwoli nam podnieść 
atrakcyjność świadczonych usług bibliotecz-
nych.

CZYTELNICZY RAJ
„Krystyna Skarbek. Szpieg w spódnicy” 
Agnieszka Ludwig-Słomczyńska
Kobieta działająca dla brytyjskiego wy-
wiadu w czasie II wojny światowej, ulu-
biona agentka premiera Winstona Chur-
chilla i pierwowzór legendarnego agenta 
007. Krystyna Skarbek jest jedną z boha-
terek serii książek dla dzieci „Oni zmie-
nili świat”, która przedstawia niezwykłe 
osoby oraz ich dokonania i w ten sposób 
ma rozbudzić ciekawość świata i zachęcić 
najmłodszych do podążania własną, ory-
ginalną drogą. 

„Kobusz. Jan Kobuszewski z drugiej 
strony sceny” 
Hanna Faryna-Paszkiewicz
Król śmiechu. Pan Janeczek z Kabaretu 
Olgi Lipińskiej, majster, który uczy Jasia, 
rólki arcydzieła w filmach Stanisława Ba-
rei… Jednak prywatnie był śmiertelnie 
poważny. Skąd się brała jego oryginal-
ność? Czy miał inne pasje niż aktorstwo? 
Biografię dopełniają wspomnienia krew-
nych oraz bliskich mu artystów. Autorka 
książki, prywatnie siostrzenica aktora, 
wydobywa sekrety z rodzinnych archi-
wów.

„Familia” 
Paweł Majka
Rzeczpospolita w XVIII w. jako kraj, 
w którym panuje bezwzględność i bez-
prawie. „Familia” to powieść historycz-
na pełna dynamicznych zwrotów akcji, 
szalonych pościgów i dworskich intryg. 
Wzrost potęgi stronnictwa Czartoryskich 
śledzimy z perspektywy dwójki młodych 
bohaterów: Krystyny i Piotra. Rzuceni 
w wir wydarzeń, które na zawsze odmie-
nią ich życie, muszą podjąć brutalną wal-
kę o przetrwanie w świecie, w którym nie 
ma miejsca na skrupuły.

„Dom stu szeptów” 
Graham Masterton
Dwór Wszystkich Świętych jest rozległą 
rezydencją w stylu Tudorów położoną na 
skraju ponurego i mglistego Dartmoore. 
Na smaganych wiatrem wrzosowiskach 
stare domostwo strzeże swych sekretów. 
Niewielu miałoby odwagę tu zamieszkać. 
Podłogi skrzypią, w tajemnych koryta-
rzach odbija się echo, wiatr gwiżdże zło-
wieszczo. Czyżby w tych starych murach 
od wieków gnieździło się zło? A może zło 
to jedynie wytwór ludzkiego umysłu?

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 listopada.
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. 
10 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Pra-
widłowa odpowiedź: ulica Krzywa. Nagrodę otrzymuje pani 
Patrycja Freitag. Po jej odbiór zapraszamy po uprzednim 
umówieniu się telefonicznym (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: Artur Osiak.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany 
tytułów.
Nie publikujemy reklam.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 
ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Barwny, chroniony ptak 
    kraskowaty.
2. Gwałtowne zderzenie zwykle 
    wielu pojazdów.
3. Ma nos z marchewki.
4. Okres 10 lat.
5. Odbiorca przesyłki pocztowej.
6. Organizacja pozarządowa 
    powoływana do celów 
    społecznie lub gospodarczo 
    użytecznych.
7. Rozgrzewająca lub kojąca 
    z apteki.

Pionowo
1. Urojenie, zmyślenie.
2. Rzemieślnik wyrabiający 
    z metalu zbroje, tarcze, hełmy, 
    a także białą broń.
3. Wszechświat.
4. Końcówka sznurowadła.
5. Duży wieloramienny świecznik.
6. Ukochana Hamleta.
7. Rezerwa na czarną godzinę.
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia – Krokusa” część I

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) za-
wiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach 
Uchwały nr XLVI/384/2021 z dnia 28 października 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia – 
Krokusa” część I.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam 
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko wyżej wymienianego planu.

Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest 
na osiedlu Dąbrowa Zachodnia i obejmuje swoim zasięgiem 
fragment terenu między ul. Zachodnią i ul. Krokusa.

Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została w załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miej-
skim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
ul. Warszawska nr 71 w godzinach pracy urzędu, po wcze-
śniejszym umówieniu się pod nr. tel. 22 888 98 48; 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszcze-
nia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia – Krokusa” część II

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały nr 
XLVI/385/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Zachodnia – Krokusa” część II.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam 
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko wyżej wymienianego planu.



OGŁOSZENIA    |

31BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 11    |    LISTOPAD 2021

Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest 
na osiedlu Dąbrowa Zachodnia. Swoim zasięgiem obejmuje 
fragment terenu między ul. Zachodnią i ul. Krokusa.

Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została w załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miej-
skim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. War-
szawska nr 71 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym 
umówieniu się pod nr. tel. 22 888 98 48; 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna”

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawia-
damiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach 
Uchwały nr XLVI/383/2021 z dnia 28 października 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Podróżna”.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam 
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko wyżej wymienianego planu.

Obszar objęty projektem planu miejscowego położony 
jest w miejscowości Sadowa. Swoim zasięgiem obejmu-

je obszar położony na zachód od ul. Podróżnej przezna-
czony w obecnie obowiązującym planie miejscowym pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (symbol MN21, 
Uchwała nr XLV/ 527/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 16 października 2018 r.).

Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została w załączniku graficznym do ww. uchwały 
tj. nr XLVI/383/2021 z dnia 28.10.2021.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miej-
skim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
ul. Warszawska nr 71 w godzinach pracy urzędu, po wcze-
śniejszym umówieniu pod nr. tel. 22 888 98 48; 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
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Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-

nie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach Uchwały nr 
XLVI/381/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 
w Dziekanowie Polskim – obręb ew. nr 143205_5.0005.
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam 
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko wyżej wymienianego planu.

Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest 
w Dziekanowie Polskim, w obrębie 5.0005. Swoim zasię-
giem obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 759/16.
Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została w załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miej-
skim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
ul. Warszawska nr 71, w godzinach pracy urzędu, po wcze-
śniejszym umówieniu się pod nr. tel. 22 888 98 48; 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 

w Dziekanowie Polskim – obręb ew. nr 143205_5.0005

Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu Infor-
macji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszczenia 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 

61/11 i 61/12, obr. 4.0003  w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Łomiankach Uchwały nr XLVI/382/2021 z dnia 28 
października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003 w Ło-
miankach oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Łomiankach.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam 
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko wyżej wymienianego planu.

Obszar objęty projektem planu miejscowego położony 
jest w mieście Łomianki, swoim zasięgiem obejmuje działki 
nr ew. 61/9, 61/11 i 61/12, obr. 4.0003 oraz działki nr 
437/2, obr. 4.0005.

Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została w załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miej-
skim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, 
ul. Warszawska nr 71, w godzinach pracy urzędu po wcze-
śniejszym umówieniu się pod nr. tel. 22 888 98 48; 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszcze-
nia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
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ści, której uwaga dotyczy, przedmiot wniosku. Wzór pisma 
dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca/Wnioski, formula-
rze, karty, zgłoszenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych można się zapoznać na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Ogłoszenia/Obwieszcze-
nia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego).
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WAŻNE! 
Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady 
naliczane są od ilości zużytej wody.
Miesięczna stawka opłaty za odbiór 
odpadów wynosi 11,20 zł za 1 m3 zu-
żytej wody na cele bytowe w całym 
gospodarstwie domowym. Średnie 
miesięczne zużycie wody można obli-
czyć na podstawie rocznego zestawie-
nia zużycia wody przekazanego 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 spo-
sób rozliczać się będą osoby, które są 

podłączone do sieci wod.-kan. krócej 
niż 12 miesięcy.
Suma ilości zużytej wody z ostatnich 
sześciu okresów rozliczeniowych (czyli 
12 miesięcy) : 12 miesięcy =  średnie 
miesięczne zużycie wody x 11,20 zł za 
1 m3 = miesięczna opłata za gospoda-
rowanie odpadami.
Obowiązują częściowe zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi:
• 2 zł miesięcznie od osoby zamieszku-
jącej budynki jednorodzinne kompo-
stującej bioodpady w kompostowniku 
przydomowym; bioodpady kuchenne  
i  bioodpady zielone z takiej posesji nie 
będą odbierane,

• 8 zł miesięcznie dla właścicieli nie-
ruchomości, na których zamieszkują 
rodziny wielodzietne, o których mowa 
w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. 
o Karcie Dużej Rodziny, od każdego 
posiadacza Karty Dużej Rodziny za-
mieszkującego daną nieruchomość. 
Zwolnienie dotyczy wszystkich miesz-
kańców bez względu na rodzaj za-
mieszkiwanych budynków. 

Opłatę należy wnosić do 15 dnia każ-
dego miesiąca, z góry za dany miesiąc. 
Wpłaty można dokonać gotówką w ka-
sie Mazowieckiego Banku Spółdziel-
czego w Łomiankach lub przelewem na 
swój indywidualny rachunek bankowy.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

GR
UD

ZIE
Ń

REJON 1    poniedziałek 13.12, 27.12 13.12, 27.12 27.12 27.12 27.12

REJON 2    wtorek 14.12, 28.12 14.12, 28.12 28.12 28.12 28.12

REJON 3    środa 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12

REJON 4    środa 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12

REJON 5    czwartek 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12

REJON 6    piątek 3.12, 17.12, 31.12 3.12, 17.12, 31.12 3.12, 31.12 3.12, 31.12 3.12, 31.12

REJON 7    poniedziałek 6.12, 20.12 6.12, 20.12 6.12 6.12 6.12

REJON 8    wtorek 7.12, 21.12 7.12, 21.12 7.12 7.12 7.12

REJON 9    środa 8.12, 22.12 8.12, 22.12 8.12 8.12 8.12

REJON 10    środa 8.12, 22.12 8.12, 22.12 8.12 8.12 8.12

REJON 11    sobota, czwartek 9.12, 23.12 9.12, 23.12 9.12 9.12 9.12

REJON 12    piątek 10.12, 24.12 10.12, 24.12 10.12 10.12 10.12

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, piątek

6.12, 13.12, 
20.12, 27.12

6.12, 13.12, 
20.12, 27.12

6.12, 13.12, 
20.12, 27.12

3.12, 10.12, 17.12, 
24.12, 31.12

7.12, 14.12, 
21.12, 28.12

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIS
TO

PA
D

REJON 1    poniedziałek 15.11, 29.11 15.11, 29.11 29.11 29.11 29.11

REJON 2    wtorek 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 3    środa 3.11, 17.11 3.11, 17.11 3.11 3.11 3.11

REJON 4    środa 3.11, 17.11 3.11, 17.11 3.11 3.11 3.11

REJON 5    czwartek 4.11, 18.11 4.11, 18.11 4.11 4.11 4.11

REJON 6    piątek 5.11, 19.11 5.11, 19.11 5.11 5.11 5.11

REJON 7    poniedziałek 8.11, 22.11 8.11, 22.11 8.11 8.11 8.11

REJON 8    wtorek 9.11, 23.11 9.11, 23.11 9.11 9.11 9.11

REJON 9    środa 10.11, 24.11 10.11, 24.11 10.11 10.11 10.11

REJON 10    środa 10.11, 24.11 10.11, 24.11 10.11 10.11 10.11

REJON 11    sobota, czwartek 13.11, 25.11 13.11, 25.11 13.11 13.11 13.11

REJON 12    piątek 12.11, 26.11 12.11, 26.11 12.11 12.11 12.11

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, piątek

2.11, 8.11, 15.11, 
22.11, 29.11

2.11, 8.11, 15.11, 
22.11, 29.11

3.11, 8.11, 15.11, 
22.11, 29.11

5.11, 12.11, 
19.11, 26.11

4.11, 9.11, 16.11, 
23.11, 30.11
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URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. 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. 22 888 98 81 
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

ZMIANA REJONÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Wykonawca dokonał drobnych zmian w dotychczasowych rejonach. 
Warto sprawdzić, w którym rejonie znajduje się Państwa posesja. Szczegóły na www.lomianki.pl 

w zakładce Gospodarka odpadami oraz na ulotkach dostarczonych przez wykonawcę do Państwa skrzynek. 

REJON 1A  16.11 21.12

REJON 1B  4.11 2.12

REJON 2A  23.11 21.12

REJON 2B  25.11 16.12

REJON 3    17.11 15.12

REJON 4    18.11 9.12

REJON 5    2.11 7.12

REJON 6A 24.11 22.12

REJON 6B 26.11 10.12

REJON 7A 9.11 14.12

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 
LISTOPAD–GRUDZIEŃ 2021

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

REJON 7B 22.11 20.12

REJON 8A 8.11 6.12

REJON 8B 3.11 1.12

REJON 9    26.11 10.12

REJON 10A 10.11 8.12

REJON 10B 5.11 3.12

REJON 11 12.11 3.12

REJON 12 25.11 23.12

REJON 13 15.11, 29.11 13.12

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

ZWiK
ODPADY ZIELONE




