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Jubilatka Jadwiga Godlewska, 
z domu Guzowska, urodzi-
ła się 15 października 1922 r. 
w Łomiankach (Kępa Kiełpiń-

ska), w gospodarstwie rybaka wiślane-
go Mikołaja i Anieli, z domu Mazurek. 
Miała trzy siostry: Marię, Adelę, Ze-
nonę i brata Zygmunta. Dzieciństwo 
i wczesną młodość spędziła w domu 
rodzinnym, który istnieje do dzisiaj 
i obecnie znajduje się na terenie Ło-
mianek Dolnych, nieopodal wału wi-
ślanego. Z dawnych czasów pamięta 
jeszcze przedwojenne Łomianki i we 
wspomnieniach opisuje wielką Wisłę, 
w której pływały różne ryby. Pamięta, 
że ojciec złowił w rzece nawet ogrom-
nego jesiotra.

W czasie II wojny światowej dzia-
łała jako łączniczka o pseudonimie 
„Skowronek” komendantki Zofii No-
wińskiej-Roesler w okręgu warszaw-
skim Armii Krajowej. W czasie po-
wstania warszawskiego była w grupie 
zwiadowczej Grupy „Kampinos” AK, 
u komendantki dalekiego zwiadu Zo-
fii Koniecznej-Kozłowskiej w Laskach. 
Znała dobrze tereny w okolicach Ja-
błonny i Łomianek, więc we wrześniu 
1944 r. otrzymała rozkaz przeprowa-
dzenia wraz z inną łączniczką ok. 200 
żołnierzy Batalionu „Znicz” z okolic 
Jabłonny do Puszczy Kampinoskiej. 

Aby zrealizować zadanie, zorganizo-
wała przeprawę przez Wisłę cztere-
ma łodziami. Akcja trwała dwa dni. 
W przeprawie uczestniczył młod-
szy brat Zygmunt i sąsiad. Pierw-
szej nocy cała grupa przepłynęła 
na wyspę na Wiśle, gdzie ukryła się 
w ciągu dnia. Kolejnej nocy wszy-
scy przeprawili się łodziami na brzeg 
w okolicach Łomianek. Mimo że była 
to strefa kontrolowana przez Niem-
ców, to dzięki doskonałej znajomości 
terenu udało się wszystkich przepro-
wadzić szczęśliwie i bezpiecznie do 
Wierszy, gdzie batalion dołączył do 
oddziałów partyzanckich w Puszczy 
Kampinoskiej.

Za odwagę i niezłomną postawę, roz-
kazem dowódcy sił zbrojnych w kra-
ju ze stycznia 1945 r., Jadwiga God-
lewska została odznaczona Krzyżem 
Walecznych. Po zakończeniu wojny 
wyszła za mąż, ma dwoje dzieci i wnu-
ków oraz troje prawnuków. Mieszkała 
na warszawskiej Pradze, ale zawsze 
była mocno związana z domem ro-
dzinnym w Łomiankach. W latach 70. 
wraz z mężem odziedziczyła po rodzi-
cach dom z sadem. Przebywa w nim 
każdego roku od wiosny do późnej 
jesieni, zajmując się ogrodem i spę-
dzając czas z rodziną. Ma dwie pasje: 
ogród i koty. 

W 2004 r., w 60. rocznicę powstania 
warszawskiego, Rada Miejska w Ło-
miankach nadała Jadwidze Godlew-
skiej tytuł Bohaterki Ziemi Łomian-
kowskiej.

Wspólne świętowanie

Moc życzeń, tort i dobra zabawa. 
Tak wyglądało świętowanie uro-
dzin pani Jadwigi, zorganizowa-
nych przez jej córkę Elżbietę Lu-
tow, na które zaproszenie otrzymał 
także Urząd Miejski. Z opowieści 
wnuczki jubilatki Agaty Lutow wie-
my, że jej babcia jest pełną energii 
i bardzo pozytywną osobą. Przez 
całe życie ciężko pracowała, a na 
emeryturze zajęła się przyjemno-
ściami – czytaniem książek, uprawą 
pomidorów i kwiatów w ogrodzie. 
Urodzinowa uroczystość sprawiła 
jej tak wielką radość, że na koniec 
zatańczyła jeszcze walczyka! Jubi-
latce składamy serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności.

Jadwiga Godlewska jest jedną z Bohaterek Ziemi Łomiankowskiej. W październiku skończyła 100 lat! 
Z okazji rocznicy jubilatki publikujemy tekst przesłany przez jej córkę i wnuczkę oraz relacjonujemy 
urodzinowe uroczystości.

WYJĄTKOWY JUBILEUSZ

TEKST: ELŻBIETA I AGATA LUTOW
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Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ 
PANI BURMISTRZ

PAŹDZIERNIK (WYBÓR)

2.10 
Udział w pikniku profilaktycznym „Trzeźwe życie – zdrowe 
życie” organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

6–7.10 
Udział w walnym zgromadzeniu członków stowarzyszenia 
Metropolia Warszawa.

10.10 
Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich „Dziekanowskie 
Jezioranki” w Dziekanowie Nowym.

12–13.10 
Udział w targach transportowych Next Mobility Exhibition 
2022 w Mediolanie.

14.10 
Udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w ICDS. 
Udział w obchodach jubileuszu pięciolecia Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewiń-
skiej w Łomiankach. 

16.10 
Wręczenie medali na zawodach rowerowych Gravel Race 
Łomianki. Udział w Małym Grand Prix w Łomiankach o Pu-
char Pani Burmistrz.

18.10 
Spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum 
Ekologicznego REC dotyczące Strugi Dziekanowskiej.

19–21.10 
Urlop.

24.10 
Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych 
(NGO) w ICDS.

26.10 
Udział w radzie nadzorczej Zakładu Wodociągu i Kanaliza-
cji Sp. z o.o. (ZWiK). Udział w inauguracji Multimedialnego 
Centrum Badawczego UKSW w Dziekanowie Leśnym.

27.10 
Udział w audycji w Radiu Warszawa dotyczącej Łomianek. 
Udział w LXV sesji Rady Miejskiej.

28.10 
Spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 
dotyczące przekazania oddymiającego wentylatora aku-
mulatorowego dla OSP Łomianki. Udział w debacie spo-
łecznej organizowanej przez komendanta powiatowego 
policji dla powiatu warszawskiego zachodniego, dotyczą-
cej bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łomianki.

Listopad to miesiąc szczególny. Ze względu na Dzień 
Wszystkich Świętych nasze myśli krążą wokół tych, 
którzy odeszli. Odwiedzenie grobów bliskich skłania 
do refleksji, przywołuje wspomnienia. To dobry czas 
na chwilę przerwy, być może również na nieco inne 
spojrzenie na codzienność i ludzi wokół nas. Zadbajmy 
o siebie i bliskich.

W biuletynie od kilku miesięcy poruszamy temat profi-
laktyki zdrowotnej. Liczę na to, że te artykuły okażą się 
dla Państwa wartościowe. Wciąż trwa akcja bezpłat-
nych szczepień przeciwko grypie dla łomiankowskich 
seniorów 65+    (s. 8). Zapraszam do punktu stacjonar-
nego i dodatkowo mobilnego (12 i 19 listopada).

W urzędzie listopad to czas intensywnej pracy i domy-
kania planów na kolejny rok budżetowy. Czas, kiedy 
szukamy optymalnych rozwiązań dla zaplanowanych 
inwestycji, które polepszą jakość życia mieszkańcom. 
Zachęcam do uważnego przeczytania tematu numeru 
(s. 4). Przestawiamy w nim alternatywny sposób reali-
zacji projektów w Łomiankach, z którego korzystają już 
liczne podmioty. Wyjaśniamy, na czym polega formuła
partnerstwa publiczno-prywatnego, w której szukamy 
rozwiązań na przeprowadzenie kluczowych inwestycji. 

Zapraszam do lektury.
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W październiku 2021 r. burmistrz Ło-
mianek utworzyła w ramach urzędu 
Zespół ds. PPP w gminie Łomianki, 
którego pracami kieruje Aleksandra 

J a n k o w - ska. Należą do niego przedstawiciele 
Referatu Funduszy Zewnętrznych i Działalności 
Gospodarczej, Referatu Zamówień Publicznych, 
Wydziału Inwestycji i Remontów oraz skarbnik 
gminy. Zespół pracuje już nad pierwszą inwesty-
cją w Łomiankach realizowaną w formule PPP 
– przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia 
ulicznego na terenie gminy. Poniżej porównu-
jemy zasady PPP z tradycyjnymi umowami i pi-
szemy o planach kolejnej realizacji.  

Tradycyjna budowa Tradycyjna budowa 
Realizacja dużych inwestycji jak budowa dro-
gi, szkoły czy innych budynków użyteczności 
publicznej w formule tradycyjnej skupia się 
standardowo na kolejnych etapach, na które 
gmina za każdym razem musi zabezpieczać 
środki finansowe za zgodą Rady Miejskiej, 
przetrwać kadencyjność władz i odmienne 
podejście polityczne do wyznaczonych celów 
strategicznych rozwoju gminy, zmiany re-
gulacji prawnych czy ponosić ryzyko utraty 
ważności dokumentacji technicznej. Formuła 
projektuj – buduj tylko w pewnym stopniu za-
bezpiecza i przyspiesza realizację inwestycji. 
Wykonawca oddaje obiekt i kończy kontrakt 
po krótkim okresie gwarancji. 

Partnerstwo publiczno-prywatnePartnerstwo publiczno-prywatne
W przypadku partnerstwa publiczno-prywat-
nego gmina i partner prywatny skupiają się 
na produkcie końcowym, czyli funkcjonowaniu 
obiektu, drogi czy infrastruktury publicznej 
w długim przedziale czasowym w odpowied-
nim standardzie technicznym. To partner, a nie 

gmina zajmuje się wykonaniem dokumentacji 
projektowo-technicznej czy uzyskaniem nie-
zbędnych uzgodnień administracyjnych. Do 
przetargu w takiej formule przystępują duże 
firmy prywatne o ustabilizowanej pozycji na 
rynku.

Przykłady dobrych praktykPrzykłady dobrych praktyk
Znamy już przykłady udanych realizacji w ra-
mach PPP, to m.in. budowa Sądu Rejonowego 
w Nowym Sączu (2018) czy przebudowa i roz-
budowa Liceum Ogólnokształcącego w Piasto-
wie (2020). W realizacji projektów w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego zapewnio-
ne jest finansowanie części nakładów inwe-
stycyjnych przez partnera prywatnego oraz 
rozłożenie spłaty za nakłady inwestycyjne 
na wiele lat, przy jednoczesnym uzależnieniu 
opłaty od poziomu utrzymania obiektu. Co 
ważne, możliwe jest nieuwzględnianie zobo-
wiązań gmin w długu publicznym.

Urząd w ŁomiankachUrząd w Łomiankach
W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 
Urząd Miejski planuje również budowę ratu-
sza. Stan techniczny urzędowych budynków 
jest coraz gorszy, rosną koszty ich utrzyma-
nia, a warunki obsługi mieszkańców niedo-
stosowane są do współczesnych standardów 
i zwiększającej się liczby mieszkańców. Proble-

my nasiliły się w ostatnich latach, a przecież 
o budowie nowej siedziby mówi się już od po-
nad dekady. Obecnie urząd mieści się w pięciu 
odrębnych lokalizacjach, oddalonych od siebie 
w skrajnym przypadku o ponad pięć kilome-
trów. Dwa główne budynki UM są w złym lub 
bardzo złym stanie technicznym, a do niektó-
rych trudno dojechać komunikacją miejską.

Nowy ratuszNowy ratusz
Budowa nowoczesnej siedziby ratusza w Ło-
miankach umożliwi mieszkańcom załatwienie 
wszystkich spraw urzędowych w jednym miej-
scu, stworzy nowoczesne i funkcjonalne miejsce 
administracyjne i kulturalne, które wyznaczy 
centrum Łomianek. Z analiz ekspertów wy-
nika, że obecnie najkorzystniejszą formą 
budowy nowego ratusza jest zawarcie umowy 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Na przełomie 2021 i 2022 r. wybrana została 
firma doradcza wspierająca zespół w pracach 
nad realizacją ratusza. Zespół ds. PPP w gminie 
Łomianki zaproponował radnym spotkanie, 31 
maja br., podczas którego dyskutowano o miej-
scu, rozplanowaniu i funkcjach nowego ratusza. 
Powstała wówczas koncepcja, której wizuali-
zację publikujemy na s. 6. W urzędzie opraco-
wano również analizę przedrealizacyjną, która 
w czerwcu 2022 r. uzyskała pozytywną opinię 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

PARTNERSTWO 
PUBLICZNO-PRYWATNE

Urząd Miejski w Łomiankach realizuje inwestycje według planu zapisanego w rocznym budżecie 
oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy. Pogarszająca się w ostatnim czasie sytuacja ekonomiczna 
i gospodarcza skłania do poszukiwania alternatywnych sposobów realizacji projektów takich jak formuła 

partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Nasi eksperci wyjaśniają, jak wygląda realizacja tego typu inwestycji.
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EKSPERCI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

O zaletach i zagrożeniach związanych z partnerstwem publiczno-
-prywatnym rozmawiamy z Bartoszem MysiorskimBartoszem Mysiorskim, przedstawi-
cielem Banku Światowego oraz prezesem Fundacji Centrum PPP. 
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Poznał pan wiele projektów realizowa-Poznał pan wiele projektów realizowa-
nych w ramach PPP. Jakie największe nych w ramach PPP. Jakie największe 
korzyści z takiej umowy płyną dla samo-korzyści z takiej umowy płyną dla samo-
rządu?rządu?
Tych korzyści jest wiele. Od oczywistych, 
polegających na dostępie do prywatne-
go kapitału i innowacyjnej wiedzy oraz 
efektywności działania, przez naturalny 
dostęp mieszkańców do wyższej jakości 
usług publicznych, aż po mniej dostrze-
galne (na pierwszy rzut 
oka), ale dla mnie osobi-
ście najistotniejsze. To re-
alizacja projektu na czas 
i zgodnie z zaplanowa-
nym budżetem – efek-
tywność i maksymalna 
optymalizacja. W dzisiej-
szych trudnych i nieprzewidywalnych 
czasach PPP staje się szansą i narzędziem 
rozwoju.

A jakie jest ryzyko takiego przedsię-A jakie jest ryzyko takiego przedsię-
wzięcia? wzięcia? 
Najbardziej oczywistym ryzykiem jest 
bankructwo partnera prywatnego. Ale 
właśnie dlatego wybiera się do współpra-
cy partnerów, którzy są wiarygodni, sta-
bilni finansowo i organizacyjnie, a takich 

partnerów w Polsce nie brakuje. Innym 
czynnikiem ryzyka jest niewłaściwe przy-
gotowanie projektu, ale po to przygoto-
wuje się analizy przedrealizacyjne, by 
przewidzieć, co może pójść nie tak.

Czy inwestycje w formule PPP nie są Czy inwestycje w formule PPP nie są 
droższe od realizowanych metodą trady-droższe od realizowanych metodą trady-
cyjną?cyjną?
Badania na rynkach PPP najbardziej roz-

winiętych, na przykład 
w Wielkiej Brytanii czy 
Niemczech, wskazują, że 
realizując projekty PPP, 
można osiągać oszczęd-
ności rzędu kilkunastu 
procent. Chodzi o cały 
projekt, uwzględniając 

wszystkie fazy realizacji przedsięwzięcia 
– od projektowania i budowania, aż po 
finansowanie i utrzymanie składników 
infrastruktury – realizując usługę pu-
bliczną przez 20–25 lat. W Polsce, by roz-
strzygnąć, czy dany projekt jest bardziej 
opłacalny w modelu tradycyjnym, czy 
w modelu PPP, przeprowadza się analizy 
przedrealizacyjne (ocena efektywności). 
Z takich analiz powinno wynikać, czy mo-
del PPP jest korzystniejszy. Jeśli nie jest, 

to projekt powinno się realizować inną 
metodą.

W Łomiankach mieszkańcy i radni oba-W Łomiankach mieszkańcy i radni oba-
wiają się zadłużenia gminy na lata. Dla-wiają się zadłużenia gminy na lata. Dla-
czego PPP jest dobrym wyborem właśnie czego PPP jest dobrym wyborem właśnie 
w wieloletniej perspektywie?w wieloletniej perspektywie?
Upraszczając: PPP to taki zakup na 
raty. Partner prywatny najpierw wy-
kłada prywatny kapitał, by zbudować 
ratusz, i dopiero potem w toku realizacji 
projektu i świadcząc usługę publiczną, 
odzyskuje zainwestowane środki. Od-
powiednio przygotowany projekt PPP 
nie tylko nie obciąża długu publicznego, 
ale również nie wpływa negatywnie na 
indywidualny wskaźnik zadłużenia gmi-
ny, a tym samym nie ogranicza możli-
wości zaciągania innych zobowiązań, 
na inne cele. Alternatywą dla PPP jest 
oczywiście realizacja projektu w mo-
delu tradycyjnym, ale obawiam się, że 
dzisiejszy budżet Łomianek nie udźwi-
gnąłby jednorazowego wyłożenia kilku-
dziesięciu milionów złotych na przykład 
na zakup budynku ratusza. To właśnie 
zaciągnięcie kredytu na taki projekt tak 
naprawdę dramatycznie zadłużyłoby 
gminę.

Inwestycję projektuje, buduje, 
finansuje i zarządza nią przez 
czas zawarty w umowie 
partner prywatny. Gminy nie 
interesują żadne przeglądy, 
naprawy i remonty.

Dlaczego PPP?

Nie angażujemy żadnych 
środków finansowych 
aż do momentu odbioru 
inwestycji.

Spłaty za nakłady 
inwestycyjne rozłożone 
są w czasie, przy 
jednoczesnym uzależnieniu 
opłaty od poziomu 
utrzymania inwestycji.

Stosowane są najnowsze 
technologie, materiały 
i urządzenia w celu 
optymalizacji kosztów 
utrzymania.

W dzisiejszych 
trudnych czasach 

PPP staje się szansą 
i narzędziem rozwoju.
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Jak wygląda realizacja pierwszego pro-Jak wygląda realizacja pierwszego pro-
jektu w formule PPP w Łomiankach?jektu w formule PPP w Łomiankach?
Pierwszym krokiem był etap intensyw-
nego dokształcenia kadry urzędu. W tym 
pomocne okazały się materiały Minister-
stwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz 
udział w szkoleniach i wizytach studyj-
nych. Obecnie trwa postępowanie, które-
go celem jest wyłonienie partnera prywat-
nego do przeprowadzenia modernizacji 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy. 
Jesteśmy po kolejnej turze rozmów (tech-
nicznej), przed nami tura prawna i finan-
sowa. Jednocześnie intensywnie pracuje-
my nad dokumentami, by w przyszłym 
roku podpisać umowę PPP. Rozmowy 
z firmami branżowymi na etapie przetar-
gu są niezwykle cennym doświadczeniem 
i dostarczają niezbędnej wiedzy o najnow-
szych rozwiązaniach branżowych.

Projekt budowy ratusza to znacznie więk-Projekt budowy ratusza to znacznie więk-
sza inwestycja. Od czego rozpoczęliście sza inwestycja. Od czego rozpoczęliście 
pracę? pracę? 
Budowa nowej siedziby urzędu od lat wpi-
sana jest w wieloletnią prognozę finanso-
wą gminy, ale do tej pory nie udało się jej 
zrealizować z powodu braku środków. Jest 
to również zadanie wynikające wprost z na-
szej „Strategii rozwoju gminy Łomianki na 
lata 2016–2030”. Im bardziej będziemy 
opóźniać jego realizację, tym drożej nas 
ona wyniesie. Formuła PPP to optymalne 

rozwiązanie budowy nowej, jednej sie-
dziby urzędu. Zaczęliśmy od porządnych 
analiz w 2021 r., z których wynika, że PPP 
jest najtańszym sposobem finansowania 
w porównaniu z zaciągnięciem kredytu czy 
obligacjami. Oczywiście w perspektywie 
długofalowej, czyli ponad 20 lat. Udało się 
pozyskać działkę, co stworzyło możliwość 
projektu jednego budynku.

Skąd urząd będzie miał pieniądze na tę Skąd urząd będzie miał pieniądze na tę 
inwestycję?inwestycję?
To jest właśnie sedno problemu. Gmina 
ma różne możliwości finansowania swoich 
inwestycji, jednak środki własne są w przy-
padku budowy ratusza 
niewystarczające, a bez-
zwrotne źródła finanso-
wania oferowane z Unii 
Europejskiej czy środków 
krajowych nie mogą być 
wykorzystane na budowę 
siedziby urzędu – budynku administracyj-
nego. Pozostają kredyty i obligacje, które 
z kolei zadłużają gminę i blokują jej płyn-
ność finansową. W PPP to partner prywat-
ny będzie zobowiązany do sfinansowania 
inwestycji. Gmina z kolei będzie wypłacać 
partnerowi środki w formie wynagrodze-
nia na etapie utrzymania budynku, które 
w swojej części będą spłacały partnera. 
Ważne, że taki system finansowania nie 
wpływa na zadłużenie gminy.

Jakie jest ryzyko związane z takim pro-Jakie jest ryzyko związane z takim pro-
jektem?jektem?
Jednym z zagrożeń może być przedłuża-
jące się postępowanie przetargowe, które 
w praktyce trwa prawie rok. Jesteśmy na 
szczęście po wstępnych testach rynku. 
Największe firmy budowlane są bardzo 
zainteresowane naszym przedsięwzię-
ciem, dlatego nie martwiłabym się o brak 
ofert od partnerów prywatnych. Kolejne 
ryzyko może być związane z brakiem 
zgody radnych na realizację inwestycji. 
Jest to ryzyko polityczne, które w przy-
padku budowy nowej siedziby urzędu jest 
oczywiste. Jednak mieszkańcy odwiedza-

jący urząd są mocno zde-
gustowani warunkami, 
w jakich są obsługiwani. 
Szczególnie jeśli muszą 
załatwić sprawy w wielu 
oddalonych od siebie 
lokalizacjach. Najwięk-

szym jednak ryzykiem związanym z tym 
projektem jest brak podjęcia wyzwania. 
Pozostawienie stanu takim, jaki mamy 
obecnie, oznacza ogromne koszty utrzy-
mania starych i zniszczonych budynków, 
które za chwilę będą stwarzały niebez-
pieczeństwo dla życia i zdrowia oraz ry-
zyko dużych kar finansowych dla gminy 
za niedostosowanie siedziby urzędu do 
współczesnych standardów i wymagań 
dostępności.

O łomiankowskich realizacjach w formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego rozmawiamy z Aleksandrą JankowskąAleksandrą Jankowską, kierowni-
kiem Zespołu ds. PPP w gminie Łomianki.
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Ważne, że taki 
system finansowania 

nie wpływa na 
zadłużenie gminy.
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ
Gdzie mogę kupić węgiel za 2 tysiące obiecany 
przez rząd?

Szanowny Panie, z przykrością muszę stwierdzić, 
że na dziś – prawdopodobnie nigdzie. Rząd przy-
gotował wprawdzie projekt ustawy nakładający na 
samorządy nowe zadania (wydawanie zaświadczeń 
osobom uprawnionym do zakupu taniego węgla oraz 
wskazanie mieszkańcom miejsca zakupu takiego 
węgla), ale to wciąż projekt. Nie ma jeszcze obowią-
zujących przepisów, które nakładałyby na samorząd 
takie zadania jak dystrybucja węgla. Wciąż za bez-
pieczeństwo energetyczne kraju odpowiada rząd. 
Oczywiście z dużym prawdopodobieństwem usta-
wa wejdzie w życie, dlatego weryfikujemy możliwe 
rozwiązania. Nie ukrywam, że dla naszej gminy to 
bardzo duży problem. Po pierwsze nie dysponujemy 
ani miejscem, ani potrzebnym sprzętem, by móc za-
jąć się dystrybucją węgla. Podobnie sytuacja wyglą-
da z łomiankowskimi składami węgla, które zgodnie 
z projektem ustawy mogłyby podpisać umowy na 
handel węglem z rządowego programu. Nasi przed-
siębiorcy, choć rozumieją potrzebę wsparcia miesz-
kańców, to obawiają się jakości węgla zapropono-
wanego przez rząd. Szanuję ich decyzję, bo wiem, że 
w przypadku własnego biznesu najważniejsze jest 
zaufanie i zadowolenie klientów budowane latami. 
O decyzjach w sprawie dystrybucji węgla będziemy 
informować na www.lomianki.pl.

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

Katarzyna Kolasa, inspektor w Referacie 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Ukończyłam studia na kierunku podatkowo-
-rachunkowym oraz zarządzania finansami, 
ale zawodowo związana jestem z ochroną 
środowiska. W Łomiankach pracuję od 2020 r.
Prowadzę Gminny Program Wymiany Pie-

ców, pomagając mieszkańcom pozyskać dofinansowanie na 
wymianę pieca. Zajmuję się także ochroną powietrza oraz 
programem usuwania azbestu, a także utrzymaniem czysto-
ści i porządku na terenie gminy. Uwielbiam ruch i aktywność 
fizyczną, długie spacery po lesie – bez względu na pogodę – 
oraz swojego psa.

Czym zajmuje się Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa?
Do zadań referatu w zakresie ochrony środowiska i przyro-
dy należy m.in. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska na terenie gminy oraz urządzanie i utrzymywa-
nie zieleni na działkach gminnych, w szczególności skwerach, 
zieleńcach i placach zabaw. Referat współpracuje także z ko-
mórką do spraw zarządzania kryzysowego w przygotowaniu 
planów ochrony przed powodzią oraz suszą i działa w sprawie 
zapobiegania bezdomności zwierząt na zasadach określonych 
w przepisach o ochronie zwierząt.

Jolanta Pająk, zastępca naczelnika Wydziału 
Promocji i Komunikacji Społecznej
Jestem absolwentką Centrum Studiów Sa-
morządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Od 13 lat pra-
cuję w administracji rządowej i samorządowej. 
Z samorządem gminnym jestem związana od 
2017 r. W Wydziale Promocji i Komunikacji 

Społecznej prowadzę sprawy społeczne. Najważniejszą war-
tością jest dla mnie rodzina i spędzany z nią czas. 

Czym zajmuje się Wydział Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej?
W zakresie spraw społecznych wydział współpracuje z orga-
nizacjami pozarządowymi (NGO) działającymi na rzecz miesz-
kańców gminy, realizując m.in. zadania sportowe, kulturalne, 
ekologiczne i profilaktyczne. Ponadto wspomaga sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli, Radę Młodzieżową 
oraz Radę Seniorów w realizacji ich zadań statutowych oraz 
realizuje zadania gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
oraz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

NASI URZĘDNICY
Komunikacja społeczna i ekologia to ważne obszary 
działania urzędu. Przedstawiamy osoby zajmujące się 
projektami ochrony środowiska i sprawami społecznymi.
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Urząd Miejski w Łomiankach 
Biuro Obsługi Mieszkańców
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16
ul. Warszawska 115, tel. 22 76 86 324
www.bip.lomianki.pl, www.lomianki.pl
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Bezpłatne szczepienia
Urząd Miejski w Łomiankach kupił 
500 szczepionek przeciwko grypie 
dla seniorów 65+.

Szczepienia rozpoczęły się 10 paź-
dziernika br. (i potrwają do wyczer-
pania puli preparatów) w Centrum 
Medycznym StartMed przy ul. Par-
tyzantów 23 w Łomiankach. Akcja 
skierowana jest wyłącznie do senio-
rów 65+ zameldowanych w gminie 
Łomianki. Zapisy na szczepienia 
przyjmowane są pod nr. tel. 571 550 
950 (pon.–pt. godz. 8–19). Do przy-
chodni można dojechać bezpłatną 
linią nr 1 (przystanek Partyzantów) 
lub linią L-7 (przystanek Młociń-
ska). Dodatkowo 12 i 19 listopada 
w godz. 9–14 odbędą się szczepie-
nia w budynku Urzędu Miejskiego 
(ul. Staszica 2, przy ICDS, obok lo-
dowiska). / az

ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Informujemy o bezpłatnej pomocy doradczej i językowej dla uchodźców 
z Ukrainy. Безкоштовні консультування та мовна допомога для біженців 
з України.

Фонд ADRA Polska пропонує інформаційну і юридичну допомогу, під-
тримку спеціаліста з питань працевлаштування та психолога, уроки поль-
ської мови, догляд за дітьми під час консультування та навіть масаж для 
зняття стресу. Більше інформації за тел. 535 575 157, 500 406 890, www.
adra.pl.

Centrum badawcze
W październiku odbyło się uroczyste 
otwarcie Multidyscyplinarnego Cen-
trum Badawczego UKSW w Dzieka-
nowie Leśnym.

To unikalny w skali kraju ośrodek, 
który skupia ekspertów nauk mate-
matycznych, fizycznych, medycznych, 
technicznych, przyrodniczych, huma-
nistycznych, społecznych oraz w za-
kresie bezpieczeństwa. Nowatorskie 

technologie opracowane w centrum 
znajdą zastosowanie w szeroko ro-
zumianej gospodarce, przemyśle 
i ochronie środowiska. / ao

Na „wnuczka” i „policjanta”
Komendant powiatowy policji ostrzega seniorów przed oszustami.

Do policji zgłaszają się osoby, które zostały oszukane metodą na tzw. wnucz-
ka lub policjanta. Najczęściej to osoby starsze, często samotne i zbyt ufne. 
Oszuści dzwonią i przekonują, że wnuczek albo inny członek rodziny miał wy-
padek. Mogą też twierdzić, że staliście się ofiarą wyłudzenia, ale na szczęście 
policja może zatrzymać oszusta na gorącym uczynku. Zawsze chodzi o prze-
kazanie pieniędzy. Jeżeli podejrzewasz, że ktoś próbuje cię oszukać, natych-
miast dzwoń pod numer 112 lub zgłoś się do najbliższej jednostki policji. / 
mł. insp. Wojciech Turek

Nagrody 
i podziękowania
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
burmistrz Łomianek wręczyła dy-
plomy nauczycielom oraz nagrody 
najlepszym absolwentom szkół pod-
stawowych i liceum ogólnokształcą-
cego w naszej gminie. 

W tym roku do nagrody dla naj-
lepszego absolwenta zostało wy-
typowanych 17 uczniów. Dyplomy 
z gratulacjami otrzymało także 11 
nauczycieli, którzy uzyskali stopień 
awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego, oraz czterech, którzy 

uzyskali stopień awansu zawodo-
wego nauczyciela dyplomowanego. 
Burmistrz Łomianek podziękowała 
za wieloletnią pracę pięciu nauczy-
cielom, którzy w tym roku przeszli 
na emeryturę, oraz Jadwidze Stasiak, 
byłej dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego w Dąbrowie, i Markowi Liso-
wi, byłemu dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Łomiankach. / ag
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Bezpieczni na drodze
Przy szkole podstawowej w Dzie-
kanowie Polskim powstało mia-
steczko ruchu drogowego.

Miasteczko odzwierciedla układ 
drogowy przeznaczony do nauki 
przepisów ruchu drogowego. Ta-
kie rozwiązanie pozwala dzieciom 
i młodzieży zapoznać się z rze-
czywistymi warunkami panujący-
mi na drodze, a przez praktyczną 
edukację zwiększyć na niej bez-
pieczeństwo. Nasze miasteczko 
składa się z oznakowania poziome-
go w postaci linii krawędziowych, 
osiowych i segregacyjnych malo-
wanych chemoutwardzalną masą. 
Zadanie zrealizowano z budżetów 
sołeckich Dziekanowa Bajkowego 
i Dziekanowa Polskiego. / as
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Ciepła zupa
W każdy wtorek od października do maja OPS w Łomiankach oferuje posi-
łek dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

Zupę będzie można odebrać w lokalnej jadłodzielni (czynnej 24 h), zlokalizo-
wanej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 7. 
Inicjatorem tej fantastycznej akcji są uczniowie, nauczyciele i dyrekcja niepu-
blicznej szkoły podstawowej Moja Szkoła w Łomiankach. / dkp

Zdrowe życie 
Na początku października odbył 
się pierwszy piknik profilaktyczny 
zorganizowany przez Gminną Ko-
misję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Łomiankach.

Celem wydarzenia było uzmysło-
wienie uczestnikom, jak ważne jest 
prowadzenie zdrowego trybu życia, 
wolnego od różnego rodzaju uży-
wek mogących spowodować uza-
leżnienie. Przekaz skierowany był 
do całych rodzin, począwszy od do-
rosłych, aż do najmłodszych. Każ-
dy uczestnik miał możliwość prze-
testowania symulatora zderzenia 
i dachowania samochodu, a przez 
to sprawdzenia, jak ważne jest pro-
wadzenie pojazdu w stanie wol-
nym od wszelkiego rodzaju używek 
oraz prawidłowe zapinanie pasów 
bezpieczeństwa. Można było po-
rozmawiać z terapeutkami pracu-
jącymi w gminnym punkcie konsul-
tacyjnym oraz nauczyć się udzielać 
pierwszej pomocy osobie po spoży-
ciu alkoholu oraz innych środkach 
odurzających i psychoaktywnych. 
Każdy chętny mógł skorzystać 

z wiedzy eksperckiej i dowiedzieć 
się, jak rozpoznawać zachowa-
nie, a także różne stany po użyciu 
narkotyków i dopalaczy. W trakcie 
ćwiczeń praktycznych omawiano 
podstawowe zasady postępowania 
w takich przypadkach. Najmłodsi 
wzięli udział w zabawach ruchowo-
-sportowych z elementami bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Na 
wszystkich uczestników pikniku 
czekały upominki i nagrody. / mw

Mural z Ireną Szewińską
W październiku odsłonięto mural 
upamiętniający wybitną lekko-
atletkę.

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi im. Ireny Sze-
wińskiej w Łomiankach obchodzi 
w tym roku pięciolecie istnienia. 
Z okazji rocznicy upamiętniono 
patronkę szkoły. W uroczystości 
wziął udział Janusz Szewiński, mąż 
pani Ireny, a także przedstawiciele 
lokalnej społeczności, samorzą-
dowcy i zaproszeni sportowcy.

Złote gody
Jesienią, jak co roku, obchodzili-
śmy jubileusz 50-lecia łomiankow-
skich małżeństw. 

Przedstawiciele Urzędu Miejskie-
go wręczyli parom medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. Były 
dyplomy, drobne upominki, kwiaty 
i pyszny tort. W ceremonii poza 
jubilatami wzięli również udział 
najbliżsi członkowie niektórych ro-
dzin. Wszystkim gościom uroczy-
stość umilił występ zespołu Evitki. 
Wyróżnieni zostali państwo Halina 
i Jerzy Wróblewscy, Maria i Hen-
ryk Szczukowie, Maria i Stanisław 
Wasilewscy, Jadwiga i Tadeusz 
Eibichowie oraz Zofia i Lech Piór-
kowscy. / kż
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Kampania 19 dni
Co roku w listopadzie odbywa się 
światowa kampania „19 dni prze-
ciwko przemocy i krzywdzeniu 
dzieci i młodzieży”. To czas, by gło-
śno mówić o prawach dziecka, god-
ności, szacunku, bezpieczeństwie 
i wolności.

Autorem światowej kampanii jest 
Women’s World Summit Foundation. 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ło-
miankach po raz kolejny bierze udział 
w akcji i przygotował działania, które 

przypominają o war-
tościach niezbędnych 
do prawidłowego roz-
woju i dobrego życia. 
W łomiankowskich 
szkołach odbędą się 
zajęcia z psychologa-
mi i terapeutami z Punktu Interwen-
cji Kryzysowej, a w siedzibie OPS (ul. 
Szpitalna 7) bezpłatne konsultacje 
dla rodziców. Działać będzie ano-
nimowy telefon zaufania dla dzieci 
i młodzieży.
Więcej informacji: OPS, tel.: 22 751 
90 57, www.lomianki.pl/ops.
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Tabletki jodku potasu
Publikujemy komunikat burmistrz 
Łomianek dotyczący dystrybucji 
jodku potasu.

Zgodnie z wytycznymi wojewody 
mazowieckiego informujemy, że na 
terenie gminy Łomianki utworzo-
nych zostanie osiem punktów wy-
dawania preparatu jodku potasu. 
Należy podkreślić, że jest to dzia-
łanie o charakterze prewencyjnym 
i w chwili obecnej zagrożenie ska-
żeniem radiacyjnym nie występuje. 
Sytuacja jest na bieżąco monito-
rowana przez Państwową Agencję 
Atomistyki. Lokalizacja punktów 
wydawania preparatu jodku potasu: 
ul. Parkowa 2 (świetlica), ul. Wiejska 
12A (Centrum Kultury), ul. Staszica 
2 (ICDS, sala gimnastyczna, wejście 
od ul. Warszawskiej), oraz punkty 
w szkołach podstawowych: ul. War-
szawska 73, ul. Partyzantów 31, ul. 
Akinsa 6, ul. Strzelecka 35, ul. Rol-
nicza 435. Wydawanie preparatu 
nastąpi dopiero po decyzji Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji o rozpoczęciu akcji wydawania 
tabletek jodku potasu. / ks

Hafciarka w Burakowie
Zakończyły się prace przy muralu upamiętniającym wyjątkową sołtyskę, 
o której pisaliśmy w październikowym numerze biuletynu.

Mural upamiętnia Mariannę Romań-
ską, wieloletnią sołtyskę Burakowa 
z artystyczną pasją. Wykonywała pięk-
ne prace na szydełku i na drutach, ale 
przede wszystkim wspaniale haftowa-
ła. Mural autorstwa malarki Doroty 
Berger Słowińskiej powstał w przejściu 
między ul. 11 Listopada i ul. Przyłu-
skiego. Środki na jego realizację pocho-
dziły z dofinansowania powiatu war-
szawskiego zachodniego oraz składek 
mieszkańców Łomianek. / kż

Rywalizacja fair play
W październiku w Pałacu Kultury 
i Nauki odbyły się IV Mistrzostwa 
Polski Strażaków w Biegu po Scho-
dach. W zawodach wystartowały 
dwie drużyny z OSP w Łomiankach.

Na naszych druhów czekało wyz- 
wanie w postaci pokonania ok. 800 
schodów (30 piętro) w ubraniach 
specjalnych i sprzęcie ochrony dróg 
oddechowych. Obydwie drużyny 
bez problemu poradziły sobie z wy-
konaniem zadania. Nasz drugi zespół 
otrzymał dodatkowo wyróżnienie 

fair play za pomoc innemu uczestni-
kowi biegu, który w trakcie wykony-
wania zadania źle się poczuł. / OSP 
Łomianki
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Odblaski mogą 
uratować życie!
Każdego roku jesienią, gdy dni sta-
ją się krótsze, przypominamy o no-
szeniu odblasków. 

Niezależnie, czy idziesz 
pieszo, jedziesz rowe-
rem, idziesz na spacer 
z dzieckiem czy z psem 
– załóż element odbla-

skowy! Bez niego jesteś widoczny 
z odległości zaledwie 20 m. Jeśli 
jednak nosisz element odbijający 
światła samochodu, kierowca zoba-
czy cię już z odległości 150–200 m.
W ubiegłym roku Urząd Miejski 
prowadził kampanię edukacyjną 
„Świeć odblaskiem” zachęcającą do 
zakładania elementów odblasko-
wych i wyrobienia sobie nawyku ich 
noszenia. W listopadzie przypomi-
namy tę akcję na www.lomianki.pl 
w zakładce Aktualności. / mn

Dla przedsiębiorców
Rusza druga odsłona projektu do-
tyczącego transformacji, cyfryzacji, 
innowacji oraz zrównoważonego 
rozwoju firm.

„Idea rozwoju twojego biznesu” to 
cykl dziesięciu konferencji online 

o charakterze informacyjno-edu-
kacyjnym. Ich celem jest przybliże-
nie znajomości nowych rozwiązań 
i regulacji dotyczących prowadzenia 
działalności gospodarczej polskim 
przedsiębiorcom i wszystkim osobom 
zainteresowanym daną tematyką. 
Pierwsze spotkanie odbędzie już 8 
listopada.
Więcej informacji: www.parp.gov.pl.
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Pomoc wolontariuszy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ło-
miankach oferuje pomoc o charak-
terze wolontariackim dla osób 
niepełnosprawnych, starszych, dłu-
gotrwale chorych oraz dzieci w trud-
nej sytuacji materialnej.

Jeśli jesteś seniorem, osobą niepeł-
nosprawną, samotną, chorą lub opie-

kujesz się taką osobą lub znajdujesz 
się w trudnej sytuacji materialnej, 
a twoje dzieci potrzebują pomocy 
w nauce, to zgłoś się po pomoc do 
OPS. Wolontariusze mogą pomóc 
w załatwianiu drobnych codziennych 
spraw, dostarczyć książki z biblioteki, 
pójść z podopiecznym na spacer czy 
pomóc dzieciom w nauce.
Więcej informacji: OPS, ul. Szpitalna 7, 
tel.: 728 742 840, 22 751 90 57 w. 115.
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W Centrum Kultury odby-
ły się pokazy taneczne 
zespołów Evitki, Ma-
gia Cygańskiego Tańca 

oraz taekwondo i turniej brydżowy. 
Wykład o bezpieczeństwie seniorów 
wygłosili strażnicy miejscy, a o zdro-
wiu dr Grzegorz Zagórski, działał także 
mobilny punkt szczepień przeciw gry-
pie. Program zakończyła potańcówka. 
W tym czasie seniorzy mogli porozma-
wiać przy kawie, herbacie i ciastach. 
„Wszystko udało się zrealizować tak, 
jak zaplanowaliśmy. Seniorzy byli za-
dowoleni z różnorodnego programu 
artystycznego, ale także możliwości 
zaszczepienia się przeciw grypie” – 
podsumowała Alicja Siemianowska-

-Woźniak, wiceprzewodnicząca Rady 
Seniorów. Przez cały dzień można było 
również podziwiać prace uczestników 
warsztatów artystycznych UTW oraz 
wystawę fotografii Alicji Rogowskiej-
-Nowak. „Cieszę się, że tak wiele osób 
przyszło zobaczyć zdjęcia. Wystawa 
była dla niej bardzo ważna. Powie-
działem jej, że będzie wystawa i speł-
niłem obietnicę” – powiedział Roman 
Nowak, mąż pani Alicji, która zmarła 
na początku tego roku. O jej pasji fo-
tograficznej pisaliśmy w styczniowym 
biuletynie. Organizatorami Dnia Senio-
ra była Rada Seniorów oraz Urząd Miej-
ski w Łomiankach, a program współfi-
nansowany był ze środków samorządu 
województwa mazowieckiego.

DZIEŃ SENIORA
W tym roku świętowaliśmy aż trzy dni. We wrześniu odbyła się jednodniowa 
wycieczka do Kozłówki i Lublina (20.09), a miesiąc później wystąpił kabaret 
Czesuaf i Adam Snopek (30.10). Najwięcej atrakcji zaplanowaliśmy jednak 
23 października. 
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Czy podstawowe badanie może po-
móc w profilaktyce cukrzycy?
Dr Wioletta Zagórska: Tak, ponieważ 
cukrzyca typu drugiego dotyczy osób 
po 40. r.ż., a szczyt zachorowań wystę-
puje około 60. r.ż. W ramach programu 
badany jest poziom glukozy we krwi 
na czczo. Podwyższony poziom jest 
sygnałem, że organizm wymaga podję-
cia działań, które mogą uchronić przed 
groźnymi powikłaniami cukrzycy, taki-
mi jak: udar, niewydolność nerek, za-
wał, zwiększone ryzyko nowotworów, 
utrata wzroku, uszkodzenia nerwów 
oraz niedokrwienie kończyn dolnych 
(stopa cukrzycowa) grożące amputacją. 
Okazuje się, że u około 90 proc. cho-
rych stwierdza się nadwagę lub otyłość.

Jaki jest prawidłowy wynik badania? 
Wytyczne Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego odnoszące się do roz-

poznania cukrzycy i stanu przedcukrzy-
cowego nie różnicują grup wiekowych, 
ale określają normy stężenia glukozy, 
które wynoszą do 100 mg/dl na czczo 
i do 140 mg/dl dwie godziny po posiłku.
 
A jakie są sposoby na obniżenie po-
ziomu glukozy we krwi?
Kluczowe są trzy elementy. Pierw-
szy to odpowiednia dieta, zawierają-
ca błonnik (produkty pełnoziarniste), 
niektóre warzywa (brokuły, pomido-
ry), owoce (śliwki, miąższ jabłek i gru-
szek), orzechy. Zaleca się ograniczenie 
spożycia węglowodanów o wysokim 
indeksie glikemicznym (soki, ciasta, 
lody, białe pieczywo) oraz nasyconych 
kwasów tłuszczowych (przetworzona 
żywność). Drugi to aktywność fizyczna. 
Warto zapamiętać zasadę, którą pole-
cają kardiolodzy: 3 x 30 x 130, czyli 
trzy razy w tygodniu ćwiczenia po 30 

min, podnoszące tętno do 130 uderzeń 
serca na minutę (tętno spoczynkowe 
wynosi 65–75/min). Intensywne ćwi-
czenia można zastąpić codziennym, 
półgodzinnym, dynamicznym space-
rem. I wreszcie leki – w zależności od 
typu cukrzycy to insulina lub doustne 
leki przeciwcukrzycowe.
 
Informacje praktyczne 
Chcesz wykonać badania? Wypełnij an-
kietę na Internetowym Koncie Pacjenta 
(IKP) lub zadzwoń na infolinię 22 735 
39 53 (w godz. 8–18). System wysta-
wi elektroniczne skierowanie, a każdy 
uprawniony będzie mógł wykonać ba-
dania w punkcie pobrań, który realizuje 
program „Profilaktyka 40 Plus”. W Ło-
miankach jest to Centrum Medyczne 
StartMed (ul. Partyzantów 23, tel. 571 
550 950 lub 572 660 06, punkt pobrań 
czynny: pon., wt., czw. 8–11.45).

Do końca grudnia 2022 r. każdy Polak, który ukończył 40. rok życia, może skorzystać z jednorazowych 
bezpłatnych badań diagnostycznych w ramach programu „Profilaktyka 40 Plus”. Z okazji Światowego 
Dnia Cukrzycy (14 listopada) rozmawiamy z doktor WIOLETTĄ ZAGÓRSKĄ o znaczeniu wczesnego 
wykrycia choroby.

BADAJ SIĘ I BĄDŹ ZDRÓW!

Akcję zorganizował Urząd Miej-
ski przy współpracy Komisji 
Dialogu Społecznego ds. Zwie-

rząt oraz Fundacji Ochrony Zwierząt 
w Łomiankach. Czipowanie to najlep-
sza metoda zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt, która w przypadku zagi-
nięcia zwierzaka umożliwia szybkie 
ustalenie jego właściciela. Podczas 
ostatniego czipowania, 8 paździer-
nika, oznakowaliśmy 47 zwierząt: 27 
kotów i 20 psów. Dziękujemy leka-
rzowi weterynarii Andrzejowi Sta-
szewskiemu oraz wolontariuszom 
stale współpracującym z fundacją za 
pomoc. 

Bezpłatne czipowanie i sterylizacja
Mieszkańcy Łomianek mogą bezpłat-
nie zaczipować pupila w Żoliborskiej 
Klinice Weterynaryjnej (ul. Schroege-

ra 72A, Warszawa), z którą współpra-
cuje gmina. Przypominamy także, że 
właściciele psów i kotów oraz opie-
kunowie kotów wolno żyjących na 
terenie Łomianek mogą skorzystać 
z usługi bezpłatnej sterylizacji/kastra-
cji zwierząt. Szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie Referatu 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Co robić, gdy znajdziesz zwierzę?
Jeśli zauważysz psa lub kota domowe-
go błąkającego się po okolicy, w której 
mieszkasz, to: zastanów się, czy zna-
jomi lub sąsiedzi nie mają takiego psa/
kota; powiadom straż miejską i w mia-
rę możliwości zabezpiecz psa/kota 
u siebie w domu czy na posesji na kil-
ka dni i prowadź poszukiwania właści-
ciela, a jeśli nie masz takich możliwo-
ści – zgłoś to od razu straży miejskiej, 

podaj kontakt do siebie i szczegółowo 
określ miejsce znalezienia zwierzęcia.

Gdzie zgłaszać wypadek?
Jeśli znalazłeś psa/kota lub inne zwie-
rzę, które uległo wypadkowi drogo-
wemu, to: natychmiast zadzwoń do 
straży miejskiej (986) lub na numer 
112; o ile to możliwe, przenieś zwie-
rzę w bezpieczne miejsce lub zabez-
piecz miejsce przed pojazdami do 
czasu przyjazdu transportu ze schro-
niska, straży miejskiej lub policji.
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W październiku odbyła się kolejna akcja czipowania psów i kotów z terenu naszej gminy. Przy okazji 
przypominamy, gdzie zgłaszać znalezienie zwierząt i jak postępować w takich przypadkach.

ZADBAJ O ZWIERZAKA
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Gdzie znajdują się ujęcia wody pit-
nej w Łomiankach?

Tomasz Czajkowski: Woda 
z łomiankowskiego wodo-
ciągu pochodzi z siedmiu 
ujęć podziemnych zloka-
lizowanych przy ul. Fa-
brycznej, ul. Włościańskiej 
i przy al. Chopina. Studnie 
mają ok. 30 m głęboko-
ści, dzięki czemu są mniej 

podatne na wahania zwierciadła 
wody niż ujęcia prywatne i za-
wierają na ogół lepsze parametry, 
tzn. proces uzdatniania wody jest 
prostszy i mniej kosztowny.

Czyli woda z kranu jest zdrowa, nie 
trzeba jej kupować w butelkach...  
W Łomiankach woda z kranu za-
wiera bardzo dużo związków wap-
nia i magnezu, które są niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania 
człowieka. Ich zawartość jest po-
równywalna ze składem w popu-
larnych butelkowanych wodach 
średniozmineralizowanych. Wie-
le osób suplementuje oddzielnie 
magnez, a ten naturalny i łatwiej 
przyswajalny jest na wyciągnięcie 

ręki. Poza tym jedna butelka wody 
w sklepie kosztuje tyle co 194 l 
wody z łomiankowskiego wodo-
ciągu. 

Czy dobrą jakość wody potwier-
dzają badania?
Tak. Bardzo dbamy o jakość i bez-
pieczeństwo świadczonych usług. 
Jako nieliczni posiadamy własne 
laboratorium badania wody i ście-
ków, które od 2015 r. ma atest 
Państwowego Centrum Akredy-
tacji, dzięki czemu wyniki badań 
wody są w pełni honorowane przez 
Państwową Stację Sanitarno-Epi-
demiologiczną. Laboratorium co-
rocznie przechodzi audyt wiary-
godności wykonywanych badań. 
W każdym tygodniu nasze labora-
torium bada wodę z kilku punktów 
w sieci wodociągowej. Dodatkowo 
badamy również wodę w zdrojach 
ulicznych, instytucjach publicz-
nych, m.in. w szkołach, przedszko-
lach czy ICDS. Wyniki podlegają 
weryfikacji przez sanepid i publi-
kowane są na stronie www.zwik-
-lomianki.pl w zakładce Dla miesz-
kańców.

Można pić wodę bezpośrednio 
z kranu?
Oczywiście! Woda z wodociągu jest 
bogata w cenne dla zdrowia związki 
mineralne i cyklicznie badana. Dzię-
ki temu mamy pewność, że może-
my ją rekomendować do spożycia 
bezpośrednio z kranu. Wiele osób 
narzeka, że w czajniku osadza się 
kamień, ale to tylko dobrze świad-
czy o wodzie – jest bogata w związ-
ki mineralne. Naszym celem jest 
dostarczać wodę dobrą dla zdrowia 
ludzi, a nie dla urządzeń AGD. Pa-
miętajmy jednak, że jej jakość zależy 
także od domowych instalacji, bo 
stare rury lub długo stojąca w nich 
woda przyczyniają się do pogorsze-
nia jej jakości. Po każdym wyjeździe 
czy czasowym wyłączeniu wody 
należy spuścić ją do momentu, gdy 
będzie przejrzysta. Inny skład ma 
także ciepła woda, dlatego bezpo-
średnio z kranu należy pić jedynie 
zimną wodę, a ciepłą dopiero po 
przegotowaniu.

Więcej informacji: 
www.lomianki.pl, fb Urzędu Miej-
skiego, www.zwik-lomianki.pl.

W Łomiankach zachęcamy do picia wody z kranu. Jest zdrowa, tania i bardzo dobrze przebadana. O jej 
zaletach opowiada TOMASZ CZAJKOWSKI, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach.
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Badanie wody
Masz wątpliwości co do jakości wody w swoim 

domu lub we własnym ujęciu? Możesz odpłatnie 
wykonać badanie w laboratorium ZWiK. Informacje 

na ten temat dostępne są na stronie 
www.zwik-lomianki.pl w zakładce Laboratorium.
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

Podczas sesji radni głosowali 
m.in. w sprawach działań zmie-

rzających do nabycia przez gminę 
nieruchomości z obrębu 0005 Ło-
mianki Miasto (działka nr ew. 771), 
określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości obowiązujących 
na terenie gminy Łomianki oraz wy-
rażenia pozytywnej opinii w zakre-
sie podejmowania przez burmistrza 
Łomianek działań zmierzających do 
pozyskania nieruchomości pod sie-
dzibę Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łomiankach.

Wyniki głosowania
Podczas sesji radni głosowali i rozpa-
trywali projekty uchwał w sprawach:
• wniosku burmistrz Małgorzaty Że-

browskiej-Piotrak o wprowadze-
nie do porządku obrad stanowiska 
w sprawie wyrażenia pozytywnej 
opinii w zakresie działań zmierza-

jących do pozyskania działki ewi-
dencyjnej nr 771 z obrębu 0005 
Łomianki Miasto na rzecz gminy 
Łomianki (za: 11, przeciw: 9, nie-
obecni: 1),

• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łomianki na lata 
2022–2030 (za: 11, przeciw: 5, 
wstrzymało się: 4, nieobecni: 1),

• zmian w uchwale budżetowej gmi-
ny Łomianki na 2022 r. (za: 11, 
przeciw: 3, wstrzymało się: 6, nie-
obecni: 1),

• określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości obowią-
zujących na terenie gminy Łomianki 
(za: 10, przeciw: 10, wstrzymało 
się: 1),

• przyjęcia do realizacji standardów 
zarządzania zielenią ze szczegól-
nym uwzględnieniem drzew na 
terenie gminy Łomianki (za: 20, 
wstrzymało się: 1),
• wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości stanowiących działki 
ewidencyjne o numerach 762/78, 
762/79, 762/81, 762/82 i 762/83 
z obrębu 0005 Dziekanów Polski 
na rzecz gminy Łomianki (za: 20, 
wstrzymało się: 1),
• wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy najmu z dotychczaso-
wym najemcą, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość, oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego try-
bu zawarcia umowy najmu części 
działki ewidencyjnej nr 74 z obrębu 
0023 Łomianki Miasto (za: 21), 

• wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z dotychczaso-
wym najemcą, której przedmiotem 
jest ta sama nieruchomość, oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargowego try-
bu zawarcia umowy najmu części 
działki ewidencyjnej nr 208 z ob-

rębu 0006 Łomianki Miasto (za: 18, 
wstrzymało się: 3),

• wniosku radnego Michała Naf-
tyńskiego w sprawie wyrażenia 
pozytywnej opinii w zakresie po-
dejmowania przez burmistrz Ło-
mianek działań zmierzających do 
pozyskania nieruchomości pod sie-
dzibę Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łomiankach, paragraf 1 otrzymu-
je brzmienie „pozytywnie opiniu-
ję działania burmistrza Łomianek 
zmierzające do pozyskania nieru-
chomości pod siedzibę OPS w Ło-
miankach, w tym w ramach stosun-
ku najmu”, uchyla się paragraf 2 (za: 
12, przeciw: 4, wstrzymało się: 5). 

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). LXV sesja Rady Miejskiej
odbyła się 27 października br.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Dyżury radnych
Harmonogram dostępny jest na 
www.lomianki.pl i bip.lomianki.pl 
w zakładce Rada Miejska – Dyżury 
radnych. Przewodnicząca RM peł-
ni dyżur od poniedziałku do piąt-
ku każdego tygodnia. Mieszkańcy 
na dyżur z przewodniczącą uma-
wiają się za pośrednictwem Biu-
ra 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 wszyst-
kich komisji dostępny jest w syste-
mie e-Sesja: http://lomianki.esesja.
pl/posiedzenia. Ostatnią sesję RM 
można obejrzeć po zeskanowaniu 
kodu QR.
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Od 29 sierpnia do 26 wrze-
śnia 2022 r. miało miejsce 
wyłożenie do publicznego 
wglądu projektu uchwa-

ły krajobrazowej gminy Łomianki. 
Mieszkańcy mogli się wówczas za-
poznać się z proponowanymi regu-
lacjami, a do 10 października 2022 r. 
złożyć własne uwagi. Zorganizowa-
na została także dyskusja publiczna, 
która odbyła się 14 września 2022 r. 
w sali widowiskowej ICDS. Wyłożenie 
projektu do publicznego wglądu było 
jedną z ostatnich czynności wykona-
nych w ramach procedury przygoto-
wania dokumentu. Po zebraniu i roz-
patrzeniu uwag pozostaje już tylko 
przygotowanie dokumentacji formal-
nej i podjęcie przez burmistrza Łomia-
nek decyzji o przedłożeniu projektu 
uchwały pod obrady Rady Miejskiej.

Webinar i ankieta
We wrześniu i październiku aktywni 
byli jedynie pojedynczy interesariu-
sze pomimo dość szeroko zakrojo-
nej akcji informacyjnej dotyczącej 
projektu uchwały. Prawdopodobnie 
niewielkie zainteresowanie ostatnim 
etapem procedury to efekt konsulta-
cji społecznych z początku roku, pod-

czas których również prezentowano 
projekt uchwały i zbierano uwagi. 
Dodatkowo podczas zimowych kon-
sultacji zorganizowana została dys-
kusja publiczna, webinar, a Komisja 
ds. Planowania i Zagospodarowania 
Przestrzennego omówiła projekt do-
kumentu podczas jednego z posie-
dzeń. Na przełomie maja i kwietnia 
uruchomiona została ankieta inter-
netowa, której celem było zbadanie 
ogólnych preferencji mieszkańców 
dotyczących kształtowania prze-
strzeni publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem reklam, szyldów 
i ogrodzeń. W trakcie całej procedu-
ry zastosowano zatem wiele technik 
konsultacyjnych. Największym powo-
dzeniem cieszyła się ankieta interne-
towa, w której wzięło udział aż 650 
respondentów. 

Dopracowanie projektu
Urzędnicy dołożyli wszelkich starań, 
by wsłuchać się we wszystkie głosy 
podczas szeroko rozumianej dysku-
sji na temat uchwały krajobrazowej. 
Rozpatrywano nie tylko wnioski 
i uwagi złożone na piśmie, lecz także 
analizowano wypowiedzi i postulaty 
uczestników dyskusji, webinaru oraz 

wpisy z ankiety internetowej. Wyniki 
konsultacji społecznych zostały udo-
kumentowane w postaci raportów 
dostępnych w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce poświęconej 
uchwale krajobrazowej. Dzięki tym 
konsultacjom możliwe było dopraco-
wanie projektu dokumentu.

Głosowanie Rady Miejskiej
Ostateczne zdanie w kwestii przy-
jęcia projektu leży w kompetencji 
Rady Miejskiej, która poza głosowa-
niem w sprawie samej uchwały kraj-
obrazowej rozpatrzy uwagi złożone 
podczas wyłożenia dokumentu do 
publicznego wglądu, ale które nie zo-
stały uwzględnione w uchwale.

Jesteśmy o krok od zakończenia prac nad uchwałą krajobrazową gminy Łomianki. Ustanowienie 
nowego aktu prawa miejscowego przyczyni się do uporządkowania przestrzeni publicznej, poprawi 
wizerunek gminy i wpłynie korzystnie na walory estetyczne – zarówno miasta, jak i obszarów 
wiejskich.

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

TEKST: DAMIAN SIEMBIDA

Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego
Przypominamy o możliwości uzy-
skania 98 proc. bonifikaty od opłaty 
jednorazowej z tytułu przekształce-
nia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności.

Burmistrz Łomianek przypomina oraz 
zachęca osoby, których prawa do nie-
ruchomości 1 stycznia 2019 r. prze-
kształciły się z prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności (usta-

wa z 20 lipca 2018 r.), do składania 
wniosków o wniesienie opłaty jedno-
razowej wraz z wnioskiem o udziele-
nie 98 proc. bonifikaty od tej opłaty. 
Termin składania wniosku w 2023 r. 
mija 1 marca. Wnioskodawcy, którzy 
nie zalegają z opłatami z tytułu prze-
kształcenia oraz użytkowania wieczy-
stego, za pozostałe 16 lat obowiązku 
wnoszenia opłaty zapłacą jedynie         
2 proc. pozostałej kwoty. Jest to nie-
zwykle korzystne, bo wysokość opłaty 
jednorazowej po przyznaniu 98 proc. 
bonifikaty będzie niższa niż wysokość 
opłaty rocznej. Formularze wniosków 

można znaleźć na stronie Urzędu Miej-
skiego (www.lomianki.pl) w zakładce 
Załatw sprawę w urzędzie – Geodezja 
i gospodarka nieruchomościami. Oso-
by, które nie złożą wniosku do 1 mar-
ca br., następną szansę na uzyskanie 
bonifikaty będą miały w 2024 r. 
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WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Rodziewiczówny: wykonawca 
porządkuje teren, wykonano dwa bo-
iska (do koszykówki oraz badmintona/
siatkówki plażowej), zamontowano 
oświetlenie, wieżę kalisteniczną oraz 
ściankę wspinaczkową,
• ul. Paderewskiego: wykonano prace 
geodezyjne, trwają prace ziemne,
• ul. Strzelecka: na ukończeniu są 
prace z zakresu zagospodarowania 

terenu, zamawiający przystąpił do 
odbiorów roboczych budynku szkoły 
w Sadowej w celu wyeliminowania 
ewentualnych wad i usterek na etapie 
odbiorów końcowych,
• ul. Piaskowa: wykonawca położył 
wykładziny podłogowe oraz kończy 
układanie gresów, trwa malowanie 
pomieszczeń przedszkola w Dąbro-
wie, uzgadniane są elementy pierw-
szego wyposażenia budynku i trwają 
prace związane z zagospodarowaniem 
terenu.

Prace zrealizowane 
• ul. Akinsa: odebrano i oddano do 
użytkowania kolejne wyremontowa-
ne łazienki w szkole podstawowej 
w Dziekanowie Leśnym,
• ul. Baczyńskiego, Pawłowska, 
Raabego oraz Staszica na wysokości 
budynku ICDS: poprawa odwodnie-
nia ulic,
• ul. Rolnicza: zakup i montaż gry 
edukacyjnej Miasteczko Ruchu Dro-
gowego dla szkoły podstawowej 
w Dziekanowie Polskim, 
• ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego: 

Trwają odbiory robocze budynku szkoły podstawowej w Sadowej, a do końca listopada zakończą się 
prace wodno-kanalizacyjne w ul. Rolniczej.

GMINNE INWESTYCJE

TEKST: KAROLINA WIERZBICKA, TOMASZ CZAJKOWSKI

DYSTRYBUCJA WĘGLA
W momencie zamykania listopadowe-
go biuletynu Sejm RP uchwalił ustawę 
o zakupie preferencyjnym paliwa sta-
łego przez gospodarstwa domowe, 
która zakłada dystrybucję węgla na 
potrzeby mieszkańców przez samo-
rządy. O tym, czy samorządy muszą 
sprzedawać węgiel, czytaj na s. 7.

DODATEK DO OGRZEWANIA
Przypominamy, że OPS w Łomian-
kach do 30 listopada br. przyjmuje 
wnioski o dodatek do ogrzewania 
z tytułu wykorzystywania niektórych 
źródeł ciepła.
Gospodarstwa domowe, których 
główne źródło ciepła zasilane jest 
peletem drzewnym, drewnem kawał-
kowym, skroplonym gazem LPG czy 
olejem opałowym, otrzymają wsparcie 
finansowe w ramach jednorazowego 
dodatku (od 500 zł do 3 tys. zł). 

Przy wnioskowaniu konieczne jest 
potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie 
źródła ogrzewania do Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków (stan 
z 11.08 br.). Wnioski o wypłatę dodat-
ku należy składać na piśmie lub w for-
mie elektronicznej (ePUAP) do 30 li-
stopada br. OPS ma 30 dni na wypłatę 
świadczenia od dnia złożenia wniosku. 
Uwaga! Z nowego dodatku grzewcze-
go nie skorzystają osoby, którym przy-
sługuje dodatek węglowy, oraz osoby, 
które używają ciepła systemowego, 
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wykonano dwa ciągi piesze (z desek 
kompozytowych wraz z siedziskiem 
oraz z nawierzchnią mineralną), a tak-
że nasadzenia roślin.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Rolnicza: odtworzono nawierzch-
nię oraz oznakowanie poziome, po-
zostały odbiory i prace porządkowe; 
od 24.10 przywrócono kursowanie 
linii autobusowych; po uzyskaniu po-
zwolenia na użytkowanie mieszkańcy 
zostaną poinformowani o możliwości 
składania wniosków o wydanie wa-
runków przyłączenia; planowany ter-
min oddania inwestycji do użytkowa-
nia: koniec listopada br.,
• ul. Łużycka: na odcinku wzdłuż po-
mników przyrody wykonawca wzno-
wił prace, które realizowane są pod 

nadzorem inspektora terenów zie-
lonych, po ich zakończeniu nastąpi 
etap odtworzenia nawierzchni i od-
bioru robót budowlanych, a po uzy-
skaniu pozwolenia na użytkowanie 
mieszkańcy zostaną poinformowani 
o możliwości składania wniosków 
o wydanie warunków przyłączenia; 
planowany termin oddania inwestycji 
do użytkowania: koniec 2022 r.,
• drogi dojazdowe do Kościelnej Dro-
gi oraz al. Chopina: kontynuacja prac 
przy budowie sieci wodociągowej 
– wraz z wykonaniem odtworzenia 
nawierzchni (al. Chopina 104–104f, 
106–106e), od strony Kościelnej Dro-
gi w kierunku al. Chopina (al. Cho-
pina 36–36p), w Kościelnej Drodze 
115–115t, 117–117t oraz al. Chopina 
90-90k, 92–92m i Kościelnej Drodze 
87–87e; kontynuacja prac w ul. Luto-
sławskiego,
• ul. Miła: budowa sieci wodociągo-
wej i sieci kanalizacji sanitarnej na od-

cinku od ul. Wędkarskiej w kierunku 
ul. Asnyka.

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

objętego ochroną przed podwyżkami 
na podstawie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie od-
biorców paliw gazowych. / dkp
Więcej informacji: Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. Szpitalna 7 (pokój nr 1), 
pon. 8–18, wt., czw., pt. 8–16, www.
lomianki.pl.

DODATEK DLA PODMIOTÓW 
WRAŻLIWYCH
Dofinansowanie wprowadziła usta-
wa z 15 września br. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na 
rynku paliw.
Wnioski o wypłatę dodatku należy 
składać do 30 listopada br. Przysłu-
guje on m.in. placówkom systemu 
oświaty, podmiotom prowadzącym 
działalność kulturalną czy jednostkom 
organizacyjnym pomocy społecznej, 
które: 
– ponoszą koszty zakupu węgla ka-
miennego, brykietu lub peletu zawie-
rających co najmniej 85 proc. węgla 

kamiennego, peletu drzewnego albo 
innego rodzaju biomasy, gazu skro-
plonego LPG albo oleju opałowego, 
wykorzystywanych na cele ogrzewa-
nia w związku z wykonywaniem przez 
nie podstawowej działalności,
– główne źródło ciepła mają wpisane 
lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB). / mn
Więcej informacji: 
Wydział Administracyjny i Spraw 
Obywatelskich UM w Łomiankach, 
tel.: 22 768 63 69.

UL
. W

IK
LI

N
OW

A,
 F

OT
.: J

W

UL
. B

AC
ZY

Ń
SK

IE
GO

, F
OT

.: J
W



18 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 11    |    LISTOPAD 2022

|    EKO-ŁOMIANKI

Do listopada jesień okazała się dość ciepła i słoneczna, jednak zdarzają się już przygruntowe 
przymrozki. Dlatego najwyższy czas zabezpieczyć rośliny w ogrodzie, a jednocześnie warto jeszcze 
przed zimą przygotować sadzonki i rozsadnik, by oszczędzić czas i siły na prace, które będziemy musieli 
wykonywać wiosną.

ROK W OGRODZIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Rośliny z rodziny astrowatych, 
przez ogrodników nazywane tak-

że złocieniami ogrodowymi lub chry-
zantemami ogrodowymi. Te mocno 
rozrośnięte, półkrzewiaste byliny 
kwitną głównie późną jesienią. Aby 
lepiej się rozkrzewiały, warto przyci-

nać im wierzchołki. Bardzo efektow-
nie wyglądają w ogrodzie posadzone 
w grupach. Występują w kolorach od 
jasnych, kremowych, przez żółte i po-
marańczowe, do czerwonych i pur-
purowych. Nie wymagają specjalnych 
warunków, preferują lekko wilgotną, 
żyzną glebę o zasadowym pH i stano-
wisko słoneczne. Różnią się wielkością 
i odpornością na mróz, niektóre po-
winny zimować w pomieszczeniach, 
a inne są całkowicie mrozoodporne. 
Po pierwszych przymrozkach, które 
zniszczą kwiaty, należy je ściąć na wy-
sokość ok. 15 cm.

Byliny: zabezpieczamy na rabatach 
rośliny wrażliwe na niską temperatu-
rę, okrywamy je liśćmi lub stroiszem, 
przycinamy zeschnięte łodygi i pędy, 
pozostawiając takie, których nasiona 
mogą być pożywieniem dla ptaków. 
Sadzonki: przed przymrozkami może-
my przygotować sadzonki krzewów 
(forsycje, derenie, wiciokrzewy) ze 
zdrewniałych pędów jednorocznych, 
przycinamy je na ok. 20 cm i umiesz-
czamy w chłodnym miejscu w wil-
gotnym piasku, by przeczekały zimę. 
Trawnik: wygrabiamy liście, bo pozo-
stawione na zimę mogą powodować 
gnicie trawy. Zwierzęta: kopczyki liści 

możemy jednak zostawić w różnych 
częściach ogrodu dla owadów i nie-
wielkich zwierząt, np. jeży, które zy-
skają schronienie w czasie chłodnych 
miesięcy, a gdy zrobi się ciepło, po-
mogą zwalczyć ślimaki na grządkach.

Roślina miesiąca: chryzantemy (Dendranthema syn. Chrysanthemum)

Ciekawostka literacko-botaniczna. 
Eliza Orzeszkowa to jedna z waż-

niejszych polskich pisarek XIX w., au-
torka m.in. powieści „Nad Niemnem” 
(1888), z której nie sposób nie zapa-
miętać opisów przyrody. Okazuje się, 
że Orzeszkowa wymieniła w książce 
ok. 140 gatunków roślin. Interesowała 
się botaniką, spędza-
ła długie godziny na 
zbieraniu roślin, sta-
rannym ich suszeniu, 
a następnie ukła-
daniu w zielniki lub 
kompozycje kwia-
towe. Publikacja to 
jeden ze stworzo-
nych przez nią albu-
mów florystycznych. 
Powstał w 1890 r. 
i cztery lata później 
został nagrodzony 
złotym medalem na 
Powszechnej Wy-
stawie Krajowej we Lwowie. Obecnie 
znajduje się w zbiorach Ossolineum. 
Album poprzedzony jest wstępem li-
teraturoznawczym prof. Magdaleny 
Joncy oraz komentarzem botanika 
prof. Zbigniewa Mirka.
Więcej informacji: „Album kwiatowe 
Elizy Orzeszkowej”, Wyd. Ossolineum, 
2021.

Książka botaniczna: „Album 
kwiatowe Elizy Orzeszkowej”
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W ostatnich latach coraz częściej rozmawiamy o nasilających się okresach 
suszy i powodziach. Dlatego w tym numerze biuletynu pytamy o to, jak 
występowanie takich ekstremalnych zjawisk pogodowych wpływa na życie 
mieszkańców puszczy.

O zmianach klimatu i jego wpływie na 
życie roślin, zwierząt, a przez to także 
człowieka rozmawiamy z Anną An-
drzejewską, głównym specjalistą ds. 
ochrony przyrody KPN.

Czy tegoroczne opady były wystar-
czające, by utrzymać równowagę 
w ekosystemie puszczy?
W tym roku opady były nieco niższe 
niż przeciętnie, jednak nie na tyle ni-
skie, by wywołać głęboką suszę. Na 
ilość wody w ekosystemie wpływają 
jednak nie tylko opady, lecz także tem-
peratura powietrza, od której zależy 
prędkość ewapotranspiracji (parowania 
i transpiracji wody przez rośliny). Przez 
większość bieżącego roku średnia 
miesięczna temperatura była wyższa 
niż zazwyczaj. Chłodniejsze były tylko 
kwiecień, maj i wrzesień. Na podstawie 
pomiarów prowadzonych we wsi Gra-
nica w KPN widzimy, że u nas średnia 
roczna temperatura powietrza rośnie 
o 1 stopień Celsjusza na około 40 lat. 
Dla klimatu to znacząca różnica.

Dlaczego ten jeden stopień stanowi 
powód do niepokoju?
Wydaje się, że to niewiele, ale jeśli po-
równamy dane, z których wynika, że 
globalna średnia temperatura powie-
trza w okresie ostatniego zlodowace-
nia 22 tys. lat temu była zaledwie o 6 
stopni niższa niż w XX w., a w ciągu 
ostatnich stu lat, od okresu przedprze-
mysłowego wzrosła już o ponad 1 sto-
pień, to zrozumiemy, że współczesne 
zmiany klimatyczne postępują bardzo 
szybko. Naukowcy uważają, że zmiana 
klimatu będzie objawiać się nie tyl-
ko wzrostem temperatury, ale coraz 
częściej będą występować zjawiska 
ekstremalne, jak okresy długotrwałej, 
głębokiej suszy, gwałtowne opady czy 
fale wielkich upałów, ale też i mrozów.

Jak te zmiany wpływają na życie 
zwierząt? 
Podczas suszy w 2015 r. zaobserwo-
waliśmy, że bociany czarne odchowały 
więcej młodych niż wcześniej. Było to 
związane z wysychaniem zbiorników 
i łatwym dostępem do ryb, którymi 
ptaki karmiły potomstwo. Susza zagra-
ża nie tylko rybom, ale choćby bobrom, 
które budują wejście do nory lub żere-
mia pod poziomem wody. Gdy obniża 
się jej poziom, ich kryjówki stają się 
łatwiej dostępne dla drapieżników, na 
przykład wilków. Obserwujemy także 
pojawianie się gatunków, które same 
przywędrowały do nas z cieplejszych 
rejonów południowej Europy, na przy-
kład modliszek czy pająków tygrzyków 
paskowanych. Gorzej radzą sobie za to 
gatunki preferujące chłodniejszy klimat.

Także wśród roślin?
Wyjaśnię to na przykładzie sosny, któ-
ra jest gatunkiem tworzącym ok. 70 
proc. lasów w KPN. Częściej niż kiedyś 
jest atakowana przez pasożyty jak je-
mioła i szkodniki, na przykład kornika 
ostrozębnego. Zmienne warunki po-
gody, przede wszystkim długotrwałe 
susze przeplatane gwałtownymi ule-
wami, powodują, że drzewo jest osła-
bione, mniej odporne i nie może wy-
tworzyć wystarczającej ilości żywicy, 
by bronić się przed szkodnikami.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

 Twój ogrodnik

Ogrodniczki Lucyna i Alicja, mama 
i córka, od lat prowadzą rodzinną 

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

Rozsadnik

Rozsadnik jest niezwykle przydatnym 
miejscem. To kawałek gruntu o bardzo 
żyznym podłożu, w którym wysiewa-
my nasiona kwiatów, warzyw lub ziół. 
Kiedy młode rośliny osiągną wielkość 
pozwalającą na ich przesadzenie, wy-
sadzamy je w lokalizacji docelowej. 
Miejsce na rozsadnik powinno być 
osłonięte i bardzo słoneczne oraz tak 
usytuowane, aby w razie wystąpienia 
przymrozków można było rośliny okryć 
agrowłókniną lub innym materiałem. 
Podłoże w rozsadniku musi być lekkie, 
próchniczne i zasobne w składniki po-
karmowe. Najlepiej wymieszać subs-
trat torfowy z przesianym kompostem 
i przekopać, dodając kilka garści na-
wozu granulowanego (ale z umiarem). 
Jeżeli podłoże jest ciężkie i gliniaste, 
należy dodatkowo dodać piasku lub 
żwirku. Na rozsadniku można ustawić 
niską, zbitą z desek prostokątną skrzy-
nię, którą nakryjemy szkłem lub płyta-
mi z poliwęglanu. Mimo że skrzynia nie 
jest typowym inspektem, to przykrycie 
spowoduje, że nasiona będą miały do-
godniejsze warunki do wzrostu. Skrzy-
nia na rozsadniku umożliwia bardzo 
wczesne wysiewy.
Więcej: www.twojogrodnik.pl.
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Pierwsi osadnicy pojawili się na 
tych terenach w 1803 r. Po-
czątkowo wieś nazywano Ko-
lonią Kiełpińską, a później Kępą 

Kiełpińską. Osadników na nieużytki 
i nadrzeczne zarośla, częściowo nale-
żące do probostwa w Kiełpinie, spro-
wadził ówczesny dziedzic tych dóbr, 
przybyły z okolic Stuttgartu Jerzy Fry-
deryk Poths.

Organizacja wspólnoty
Przybysze otrzymywali siedliska i grun-
ty w dzierżawę wieczystą. Wspólnota 
wiejska składająca się w większości 
z osób wyznania ewangelickiego uzy-
skała od dziedzica pięciomorgowy te-
ren przeznaczony na szkołę, w której 
znajdowała się również sala modlitw. 
W wyniku reformy uwłaszczeniowej 
22 gospodarzy na Kępie Kiełpińskiej 
stało się właścicielami 414 morgów 
(ok. 238 ha). Role otrzymane na wła-
sność składały się z kilku morgów 
ziemi uprawnej oraz z zarośli i nie-
użytków. Przed uwłaszczeniem go-
spodarstwo kolonisty średnio miało 
ponad pięć hektarów. Po uwłaszczeniu 
było dwa razy większe. Pośrodku wsi 
położony był ewangelicki cmentarz, 
którego pozostałości to obecnie jedy-
ny ślad po kiełpińskich osadnikach. Na 

cmentarzu, znajdującym się na terenie 
prywatnej posesji, zachowało się jesz-
cze kilka płyt nagrobnych.

Pola i groble
Sprowadzeni rolnicy mieli za zadanie 
zagospodarowanie terenów zalewo-
wych, porośniętych zaroślami i wikli-
ną. Sami przygotowywali pod uprawę 
wybrany fragment terenu, dlatego ich 
pola były w jednym kawałku, kształ-
tem zbliżone do kwadratu lub zwarte-
go prostokąta. Granice pól, nierzadko 
wyznaczone groblami, obsadzane były 
wierzbami lub topolami – drzewami, 
które osuszają podmokłe grunty. Oto-
czone też były plecionymi z wikliny 
płotkami, które miały za zadanie za-
trzymywać cenne osady organiczne 
nanoszone podczas wylewów rzeki. 
Ziemia po takich powodziach stawała 
się bardzo żyzna i nie wymagała nawo-
zów. 

Zabudowa siedlisk
Osada miała charakter wsi kolonijnej. 
Domy łączyły funkcję mieszkalną z go-
spodarczą. Pod tym samym dachem lo-
kowano izby mieszkalne, stajnie i obo-
ry. Zabudowę w siedliskach sytuowano 
tak, aby powodzie nie robiły szkód lu-
dziom, zwierzętom i plonom. Jak po-
kazuje mapa sprzed połowy XIX w., co 
najmniej połowa domów usytuowana 
była nad brzegiem nieuregulowanej 
wałem Wisły. Koloniści kiełpińscy spe-
cjalizowali się w hodowli krów i produk-
cji nabiału. Ponadto rozwinięta była na 
tym terenie kultura sadownicza.

Niemcy i Polacy
Wśród osadników byli też Polacy, na 
co wskazują nazwiska osiedlonych, 
takie jak: Sebastian Kaczyński, Jan Gu-
zowski, Antoni Mazurek, Jan Kozdrój, 
Franciszek Struciński i Mateusz Belcer. 
Większość siedlisk należała jednak do 

kolonistów o niemieckobrzmiących 
nazwiskach. W latach 80. XIX w. licz-
ba osad we wsi wzrosła do 29, co od-
notowują stare mapy, i nie zmieniła 
się do wybuchu II wojny światowej. 
I, co ciekawe, w tym czasie połowa go-
spodarstw należała do Polaków. Naj-
większe pozostawały w rękach rodziny 
Skarbków, Falińskich, Markowskich 
i Kozdrojów. Wśród rodzin niemieckich 
najliczniej były reprezentowane rodzi-
ny Neumanów, Stockmanów i Kurtzów.

Archiwa rodzinne
Niektórzy potomkowie kolonistów in-
teresują się historią i warunkami życia 
ich przodków na Kępie Kiełpińskiej. 
Gotowi są udostępnić stare zdjęcia, 
które pokazują krajobraz wsi i jego 
mieszkańców. Warto je pokazać z oka-
zji jubileuszu choćby na wystawie ple-
nerowej. Przede wszystkim powinny 
się na niej znaleźć dawne zdjęcia z al-
bumów polskich rolników z Kępy. 

PYTANIE KONKURSOWE

Na przełomie lat 80. i 90. XX w. 
Łomianki były znane jako zagłębie 
prywatnych zakładów rzemieślni-
czych. Proszę określić ich liczbę: a) 
200–500, b) 500–1000, c) 1000–
1500. 
Pierwsze trzy osoby, które nadeślą 
poprawną odpowiedź do redakcji 
(wks@poczta.lomianki.pl), otrzyma-
ją książkę „Łomianki. 
Spotkania z historią”. 
Na odpowiedzi cze-
kamy do 20 listopa-
da. Prawidłowa od-
powiedź na pytanie 
z poprzedniego biu-
letynu: Kolonia Kieł-
pińska lub Kępa Kiełpińska. Zagadkę 
poprawnie rozwiązała jedynie Jolan-
ta Zdanowska. Gratulujemy! 
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W październikowym biuletynie pytaliśmy o nazwę wsi, którą założył Jerzy Fryderyk Poths 
w swoich dobrach nad Wisłą. Rozwiązujemy zagadkę i przypominamy historię Kępy 
Kiełpińskiej, której 220 lat istnienia będziemy świętować w przyszłym roku.

JUBILEUSZ KĘPY 
KIEŁPIŃSKIEJ

TEKST: EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA
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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: PAULINA MARKOWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

BRONEK
Schronisko jest dla niego trudne, 
choć stara się być wesoły i odważny 
w obecności ludzi. Dobrze radzi sobie 
na smyczy, lubi spacerować i węszyć. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa 
lata; płeć: samiec; waga: 9 kg, nr: 
0989/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Karolina 512 986 537. 

ORI
Chętnie uczy się nowych umiejętno-
ści i lubi delikatne głaskanie, ale nie 
nadaje się do domu z innymi zwie-
rzętami i dziećmi. Szukamy opiekuna 
z doświadczeniem w pracy z psami. 
W typie rasy: toller; wiek: trzy 
lata; płeć: samiec; waga: 27 kg; nr: 
1127/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Beata 517 593 013.

TUSIA
Dzielna suczka, która na pewno wie-
le przeszła. Na razie nie przepada 
za kontaktem fizycznym. Szukamy 
cierpliwej osoby z doświadczeniem 
w opiece nad psem. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy 
lata; płeć: samica; waga: 7 kg; nr: 
1297/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Ida 694 689 970.

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

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

LARA
Urocza, przyjaźnie nastawiona do lu-
dzi i większości psów. Nie wymaga 
doświadczonego opiekuna. Spragnio-
na pieszczot i kontaktu z człowiekiem.
W typie rasy: labrador; wiek: pięć 
lat; płeć: samica; waga: 23 kg; nr: 
0164/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Joanna 665 100 519.

GRANITA
Bardzo spokojna, kochana mama. Do 
schroniska trafiła z maleńkimi kocię-
tami. Szuka domu na zawsze, w któ-
rym zazna spokoju i miłości.
W typie rasy: europejska; wiek: trzy 
lata; płeć: samica; waga: 2 kg; nr: 
0619/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Karolina 501 656 658.

SKYR
Wygląda, jakby miał czarno-białe 
ubranko, wie, czego chce, wszystko 
widzi i słyszy. Szuka bezpiecznego 
domu, w którym zostanie zaakcepto-
wany taki, jaki jest.
W typie rasy: europejska; wiek: sześć 
lat; płeć: samiec; waga: 4 kg; nr: 
0563/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Magda 793302485.

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

nie wysterylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można pobrać ze strony 
www.lomianki.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać np. ,,kastracja wniosek’’.
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DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH, UL. PARKOWA 2
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne za-
jęcia można uzyskać pod podanymi mailami i numerami telefonów. 
UWAGA! w dniach 7–13.11 świetlica będzie zamknięta, prosimy     
o kontakt z prowadzącymi zajęcia w sprawie zmiany harmonogra-
mu spotkań
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pon., śr., czw. 
   godz. 18.30–19.30.
• Koło Dużych Rodzin (informacje: anna@bartoszewscy.pl): pon. 
   godz. 18–20. 
• Zajęcia umuzykalniające dla dzieci (kontakt: 
   dlarodziny.burakow@gmail.com): wt. godz. 9.45–10.45 (6–18 
   miesięcy), godz. 10.45–11.45 (dzieci 1,5–3 lata); śr. godz. 10–11 
   zabawy w jęz. angielskim dla dzieci 1,5–3 lata.
• Brydż dla wszystkich (zapisy: mkgutkowski@o2.pl, 668 115 
   225): wt. godz. 12–16, czw. godz. 17–21; kurs brydża pt. godz. 
   17–22 i nd. godz. 15–21; turniej brydżowy: 6 i 20.11 od godz. 15. 
• Klub Kreatywne Dzieci (zapisy: kontakt@fundacjajestemmama.
   pl): wt. godz. 16.30–18 (dzieci 6–9 lat), godz. 18–19.30 (dzieci 
   8–12 lat) oraz sob. godz. 13–14.30.  
• Joga dla seniorów (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): wt. godz. 10–
   11 i czw. godz. 13.30–14.30. 
• Akademia Rękodzieła prowadzona przez Fundację Otwarte 
   Ramiona (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): śr. godz. 18–20.
• Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Empito, warsztaty „Jak mówić”: 
   czw. godz. 12–15 (3.11 kary, 10.11 rozwiązywanie problemów
   i konfliktów, 17.11 zachęcanie do samodzielności, 24.11 
   wpisywanie dziecka w role).
• Treningi grupy rekonstrukcyjnej szermierki historycznej (kontakt: 
   601 812 388): czw. godz. 20–22.
• Uniwersytet Trzeciego Wieku (informacje: 507 971 368, 
   utw@utwlomianki.pl): 2 i 23.11 godz. 16–18 warsztaty 
   fotograficzne, 9 i 30.11 godz. 16–18 spotkanie z ciekawymi 
   ludźmi, 16.11 godz. 16–18 warsztaty rękodzieła, każda sobota 
   godz. 10–12.30 warsztaty malarskie.
• Komitet Rodziców prowadzi grupy wsparcia dla rodziców 
   i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (zapisy: 
   komitet.rodzicow.lomianki@gmail.com): 9.11 godz. 18–21 dla 
   ojców (opiekunów, ojczymów), 16.11 godz. 18–21 dla mam.
UWAGA! Zajęcia ze Świetlicy Miejskiej w Dąbrowie Leśnej zostają 
przeniesione do Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie.

Wystawa: obrazy Antoniego Fili-
powicza, wstęp wolny.

Koncert: Łomiankowska Orkiestra 
Kameralna z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości, bezpłatne 
wejściówki.
  
Spektakl dla dzieci: „O Ziuku 
Piłsudskim, czyli odzyskana wol-
ność”, wstęp wolny.

Spotkania z muzyką: „Smyczkowa 
rodzina” – tajemnice kamerali-
styki, kwartet smyczkowy, wstęp 
wolny.

Spektakl dla dzieci: „O pchle, co 
manier nie miała”, przedstawie-
nie inspirowane tekstem „Pchła 
Szachrajka” Jana Brzechwy, wstęp 
wolny.

Muzyczny Smok 2022: bezpłatne 
warsztaty wokalne (19.11 godz. 
16–20), konkurs (25.11 godz. 15), 
koncert Janka Traczyka (27.11 
godz. 18), wstęp wolny.

Koncert: Mikołajkowy koncert Ło-
miankowskiej Orkiestry Kameral-
nej i Hanki Rybki, bilety: 20 zł.

Mikołajkowy spektakl dla dzieci: 
„Polarna przygoda”, wstęp wolny.

Mazowiecki Drum Master 
Challenge Łomiankowski Groove 
2022: konkurs dla perkusistów 
amatorów (do 25.11 nadsyłanie 
zgłoszeń, do 3.12 obrady komisji, 
11.12 koncert finałowy), wstęp 
wolny.

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

LISTOPAD
KALENDARZ WYDARZEŃ

5–26.11

11.11
godz. 11.30

12.11
godz. 15

16.11
godz. 12

19.11
godz. 14

19, 25, 27.11

4.12
godz. 18

6.12
godz. 19

11.12

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

Koncert świąteczny
W grudniu Urząd Miejski tradycyjnie zaprasza 

mieszkańców Łomianek na wyjątkowy koncert.
W tym roku wystąpi Sławek Uniatowski z au-
torskim programem, w którym znajdą się także  

utwory z repertuaru takich artystów, jak Zbigniew 
Wodecki, Andrzej Zaucha i Frank Sinatra.

The Best of Sławek Uniatowski
9.12 godz. 19, ICDS

Wygraj bilety na koncert! 
Odpowiedz na pytanie: Jaki tytuł nosi debiutancki 
album Sławka Uniatowskiego? Pierwsze dziesięć 

osób, które nadeślą poprawną odpowiedź na 
adres wks@poczta.lomianki.pl, otrzyma podwójne 
bilety na koncert. Informacje o bezpłatnych wej-

ściówkach opublikujemy wkrótce na: 
www.lomianki.pl i www.kultura.lomianki.pl.
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Literackie nagrody
W październiku poznaliśmy tegoroczną laure-
atkę Literackiej Nagrody Nobla, a także zwy-
cięzców polskiej Nagrody Literackiej Nike.

Najbardziej prestiżową literacką nagrodę na 
świecie, czyli Literacką Nagrodę Nobla, przyzna-
no francuskiej pisarce Annie Ernaux „za odwagę 
i chirurgiczną precyzję, z jaką odkrywa korzenie, 
zagubienie, wyobcowanie i zbiorowe ogranicze-
nia osobistej pamięci”. Natomiast laureatem te-
gorocznej Nagrody Literackiej Nike został Jerzy 
Jarniewicz za tomik poezji „Mondo cane”, który 
jest już dostępny w naszej wypożyczalni.

„Noc bibliotek”
Pierwszego października odbyła się ósma 
edycja akcji, tym razem pod hasłem „To się 
musi powieść”. Z czystym sumieniem możemy 
stwierdzić: „To się powiodło”.

Dla uczestników przygotowaliśmy literacki 
escape room. Młodzi czytelnicy musieli roz-
wiązać zagadki, a na zakończenie tworzyli taj-
ne hasła oraz wykonywali różne przedmioty 
za pomocą długopisów 3D. „Noc bibliotek” to 
ogólnopolska akcja propagująca czytelnictwo 
przez promocję lokalnych bibliotek jako naj-
bliższych miejsc spotkań z kulturą.

Dyskusyjny Klub Książki
W czasie listopadowego spotkania będziemy 
rozmawiać o książce „Od jednego Lucypera” 
Anny Dziewit-Meller. Zapraszamy!

Holandia, początek XXI w. Katarzyna pracuje 
na uniwersytecie i wiedzie życie współcze-
snej emigrantki. Śląsk, schyłek lat 40. XX w. 

W wysiłkach o przyszłość 
własną i ludowej ojczyzny 
nie ustaje Marijka, marząca 
o tym, by zostać przodow-
nicą pracy. Marijka nigdy 
nie dowie się o istnieniu 
Kasi, a Kasia natrafi na ślad 
Marijki przypadkiem, gdy 
zobaczy tajemniczą po-
stać na fotografii ukrywa-
nej przez babcię... Śledząc 

historię górniczej rodziny, autorka opowiada 
o powojennych latach, klasowej emancypacji 
i współczesnych problemach.
Więcej informacji: spotkanie w bibliotece 22 li-
stopada o godz. 18, ul. Wiejska 12A, wstęp wolny.

CZYTELNICZY RAJ
„Złoty pociąg i inne największe zagad-
ki historii sztuki w Polsce” Łucja Ma-
lec-Kornajew
Poznajcie Fishkę, najsłynniejszą detek-
tywkę tropiącą tajemnice sztuki w Pol-
sce, a kto wie, może i na świecie.  Co 
się stało z wypełnionym złotem pocią-
giem, który wjechał do tunelu i zniknął 
bez śladu? Skąd w Środzie Śląskiej tyle 
skarbów, że kopiąc w ziemi, ludzie znaj-
dują garnki ze złotem? Czy masz w so-
bie żyłkę tropiciela i łowcy skarbów? 
Wyrusz z Fishką i odkryj tajemnice pol-
skich dzieł sztuki!
 
„Iluzja” Maxime Chattam
Thriller. Hugo przypadkowo trafia na 
internetowe ogłoszenie, w którym 
poszukiwano złotej rączki. Wyjeżdża 
do Val Quarios, małego i rodzinnego 
ośrodka narciarskiego. Latem w opu-
stoszałych budynkach zostaje zaledwie 
kilka osób. Od razu po przyjeździe ma 
powody do niepokoju – czuje, że ktoś 
go szpieguje, dręczą go różne wizje 
i zastanawia niespodziewane zniknięcie 
jednej z osób. Jakie przerażające tajem-
nice skrywa to miejsce? 

„Witkacy i kobiety: harem metafizycz-
ny” Małgorzata Czyńska
Nie obiecywał miłości po grób i nie ro-
zumiał słowa zdrada. Niezwykły pisarz, 
malarz i skandalista. Kobiety Stanisła-
wa Ignacego Witkiewicza znane są dziś 
z kart jego powieści, portretów malar-
skich, fotografii oraz listów do żony. Hi-
storia związków Witkacego z kobietami 
nie tylko pozwala prześledzić burzliwe 
koleje jego życia i małżeństwa, lecz 
także dogłębnie poznać bogatą osobo-
wość artysty.

„Wyznania Frannie Langton” Sara Col-
lins
Frannie Langton to służąca i była 
niewolnica, która zostaje oskarżona 
o morderstwo pracodawców – znane-
go angielskiego naukowca i jego eks-
centrycznej żony. Podejrzana nie pa-
mięta tragicznej nocy, gdy popełniono 
zbrodnię. Procesowi przygląda się cały 
Londyn, a w prasie pojawiają się coraz 
bardziej sensacyjne doniesienia na te-
mat oskarżonej. Jaka jest prawdziwa 
historia Frannie i co okaże się prawdą? 

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: droga w kierunku Kępy Kiełpińskiej, 
w pobliżu stadniny koni. Nagrodę wygrała pani Justyna 
Wdowiarska. Po jej odbiór zapraszamy po uprzednim umó-
wieniu 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. Unowocześnianie.
2. Zapobieganie.
3. Duża kuzynka kaczki.
4. W tańcu z „Deszczowej 
    piosenki”.
5. Opera Verdiego.
6. Podręcznik do samodzielnej 
    nauki.
7. Dawna jednostka długości.

Pionowo
1. Kolega.
2. Błotny ptak wodny.
3. Zużywanie.
4. Raptus, pieniacz.
5. Sala do zajęć kultural-
    no-oświatowych.
6. Polski skoczny taniec 
    ludowy.
7. Gra, mecz.
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OGŁOSZENIE
Na podstawie Uchwały nr XXIX/ 
192/2005 Rady Miejskiej w Łomian-
kach z dnia 14 lutego 2005 r. w spra-
wie określenia zasad i trybu przepro-
wadzania konsultacji społecznych 
w mieście i gminie Łomianki (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z 2005 r. nr 112 poz. 
3215) oraz na podstawie zarządzenia 
nr WAO.0050.279.2022 Burmistrza 
Łomianek z dnia 21 października 
2022 r. zarządza się przeprowadze-
nie konsultacji społecznych doty-
czących projektów uchwał w spra-
wie:
– miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Zachodnia-
-Krokusa” część I,
– miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego „Zachodnia-
-Krokusa” część II.

Konsultacje społeczne przeprowa-
dzone zostaną w terminie od 7 do 28 
listopada 2022 r., poprzez przyjmo-
wanie opinii na formularzu wniosku, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do ww. zarządzenia.

Wnioski można składać w wybrany 
poniżej sposób, w nieprzekraczal-

nym terminie do 28 listopada 2022 r.
(o zachowaniu terminu decyduje 
data wpływu wniosku do Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach): pocztą 
tradycyjną na adres Urząd Miejski 
w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
05-092 Łomianki, osobiście w Biu-
rze Obsługi Mieszkańców, pok. 1, 
ul. Warszawska 115, lub za pośred-
nictwem wiadomości elektronicznej 
przesłanej na adres um@poczta.lo-
mianki.pl oraz w formie elektronicz-
nej za pomocą platformy ePUAP 
(/i8d7kiw66y/SkrytkaESP).

W poniedziałki 14 listopada i 21 listo-
pada 2022 r. w godzinach 16:00–18:00 
będzie miał miejsce dyżur specjalisty, 
z którym będzie można indywidualnie 
omówić propozycje rozwiązań przyję-
te w projekcie planu miejscowego. Na 
indywidualne konsultacje zapraszamy 
do Wydziału Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego (ul. Warszawska 
71, pok. 15).

Dokumentacja stanowiąca przed-
miot konsultacji opublikowana zosta-
nie w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Łomiankach, 
w zakładce „Zagospodarowanie 
przestrzenne” w sekcji „Aktualnie 
prowadzone procedury planistycz-
ne” – pozycja 11 i 12 z wykazu ak-
tualnie prowadzonych procedur pla-
nistycznych (https://bip.lomianki.pl/
bip/zagospodarowanie-przest/aktu-
alnie-prowadzone-pr/prowadzone-
-procedury-planistyc/11741,Prowa-
dzone-procedury-planistyczne.html). 
Publikacja materiałów nastąpi w dniu 
rozpoczęcia konsultacji.

Informacje na temat konsultowane-
go projektu udzielane będą telefo-
nicznie pod numerami 22 888-98-
48, 22 768-62-34 lub bezpośrednio 
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, 
Wydział Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, ul. Warszawska 71, 
pok. 15.

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

RZP.271.10.2022 
„Modernizacja oświetlenia uliczne-
go w gminie Łomianki w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego”. 
W dniach 9, 11 i 23 sierpnia 2022 r. 
odbyła się druga tura negocjacji 
z partnerami prywatnymi. W paź-
dzierniku przewidziana jest trzecia 
tura negocjacji (finansowo-prawna).

RZP.271.37.2022 
Dostawa oraz montaż wyposażenia 
budynku Szkoły Podstawowej w Sa-
dowej w zakresie umeblowania po-
mieszczeń w ramach zadania „Budo-
wa Szkoły Podstawowej w Sadowej 
wraz z poprawą infrastruktury sporto-
wej” (zad. 2019/06). Zawarto umowę 
z wykonawcą Kall Carrion Trading sp. 

z o.o. sp. komandytowa, al. Solidarno-
ści 75/26, 00-090 Warszawa. 

RZP.271.39.2022 
„Odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych z terenu gminy 
Łomianki w 2023 r.”. Zawarto umo-
wę z wykonawcą – konsorcjum firm 
„BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Ar-
kuszowa 43, 01-934 Warszawa i Eko-
-Byś sp. z o.o. ul. Wólczyńska 249, 
01-919 Warszawa.

RZP.271.40.2022 
Dowożenie uczniów niepełnospraw-
nych do szkół wraz z opieką w roku 
szkolnym 2022/2023. Zawarto umo-
wę z wykonawcą – firmą Marek Fran-
ciszek Kowalski „Przewóz osób”, ul. 

Nadbrzeżna 5, 05-520 Konstancin-
-Jeziorna.

RZP.271.42.2022 
Modernizacja instalacji elektrycznej 
w budynku komunalnym przy ul. Fa-
brycznej 2 w Łomiankach w ramach 
zadania: „Modernizacja budynków 
komunalnych” (zad. 2015/28). Termin 
składania ofert: 12.10.2022. Trwa 
weryfikacja ofert.

RZP.271.44.2022 
„Sadzenie drzew oraz roślinności zi-
mozielonej na terenie gminy Łomian-
ki”. Część I przedmiotu zamówienia: 
„Sadzenie drzew na terenie gminy 
Łomianki”. Część II przedmiotu za-
mówienia: „Wykonanie nasadzeń 
roślinności zimozielonej na terenie 
sołectwa Dziekanów Leśny i Sadowa 
w gminie Łomianki”. Termin składania 
ofert: 7.11.2022.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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WAŻNE! 

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

będą osoby, które są podłączone do sieci 
wod.-kan. krócej niż 12 miesięcy.
Suma ilości zużytej wody z ostatnich sze-
ściu okresów rozliczeniowych (czyli 12 
miesięcy) : 12 miesięcy =  średnie mie-
sięczne zużycie wody x 11,20 zł za 1 m3 
= miesięczna opłata za gospodarowanie 
odpadami.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi:
• 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkują-
cej budynki jednorodzinne kompostującej 
bioodpady w kompostowniku przydomo-
wym; bioodpady kuchenne  i  bioodpady 
zielone z takiej posesji nie będą odbierane,

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

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

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

GR
UD

ZIE
Ń

REJON 1    poniedziałek, sobota 12.12, 24.12 12.12, 24.12 24.12 24.12 24.12

REJON 2    wtorek 13.12, 27.12 13.12, 27.12 27.12 27.12 27.12

REJON 3    środa 14.12, 28.12 14.12, 28.12 28.12 28.12 28.12

REJON 4    środa 14.12, 28.12 14.12, 28.12 28.12 28.12 28.12

REJON 5    czwartek 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 6    piątek 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 7    poniedziałek 5.12, 19.12 5.12, 19.12 5.12 5.12 5.12

REJON 8    wtorek 6.12, 20.12 6.12, 20.12 6.12 6.12 6.12

REJON 9    środa 7.12, 21.12 7.12, 21.12 7.12 7.12 7.12

REJON 10    środa 7.12, 21.12 7.12, 21.12 7.12 7.12 7.12

REJON 11    czwartek 8.12, 22.12 8.12, 22.12 8.12 8.12 8.12

REJON 12    piątek 9.12, 23.12 9.12, 23.12 9.12 9.12 9.12

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek, sobota

5.12, 12.12, 
19.12, 24.12

5.12, 12.12, 
19.12, 23.12

5.12, 12.12,
19.12, 24.12

2.12, 9.12, 16.12, 
23.12, 30.12

6.12, 13.12,
20.12, 27.12

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIS
TO

PA
D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28.11
7.11, 14.11, 21.11, 

28.11
4.11, 10.11,
18.11, 25.11

3.11, 8.11, 15.11, 22.11, 
29.11
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REJON 8 15.11 13.12

REJON 9 16.11 14.12

REJON 10 16.11 14.12

REJON 11 17.11 15.12

REJON 12 18.11 16.12

REJON 13 17.11 15.12

REJON 1 21.11 19.12

REJON 2 22.11 20.12

REJON 3 23.11 21.12

REJON 4 23.11 21.12

REJON 5 24.11 22.12

REJON 6 25.11 23.12

REJON 7 14.11 12.12

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2022

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

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

URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ Medicinal Center Marzena Grinda

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki
tel. 727 426 789

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

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

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

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

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

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

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

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

alarmowy 986
Policja: 112, 997

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

10–18, wt.–pt. 8–16)

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

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

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




