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TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Klub powstał w 2013 r. i od po-
czątku jedną z największych 
sekcji była w nim gimnastyka 
artystyczna. Zajęcia prowa-

dzone są dla dziewcząt w wieku 5–18 
lat, a stowarzyszenie prowadzące klub 
oraz zawodniczki z wyższym pozio-
mem wyszkolenia posiadają licencję 
Polskiego Związku Gimnastycznego. 
Dziewczęta biorą więc udział w rywa-
lizacji sportowej na poziomie od klu-
bu, przez zawody ogólnopolskie, po 
turnieje rangi mistrzowskiej czy towa-
rzyskiej w kraju i za granicą.

Artyzm i ciężka praca
Kiedy ogląda się pokazy gimnastycz-
ne, zachwyca lekkość i wdzięk pre-
zentujących się zawodniczek. Nie 
wszyscy jednak są świadomi tego, 
jak długo i ciężko trzeba pracować, 
by osiągnąć taki efekt. Beata Rybak 
opowiada, że o sukcesie 
w tej dyscyplinie, czy na 
poziomie towarzyskim, czy 
zawodowej rywalizacji, de-
cydują określone predys-
pozycje – budowa ciała, 
ale także samodyscyplina, 
chęć i nastawienie do tre-
nowania. Talent jest da-
rem, jednak widziała już 
wiele przypadków, gdy to dziewczęta 
z charyzmą, uporem, które kochają to, 
co robią, i nie odpuszczają treningów, 
osiągają więcej niż osoby utalentowa-
ne, ale nieprzykładające się do trenin-
gów. O sukcesie decyduje wiele go-
dzin ćwiczeń, powtarzalność ruchów, 
praca ciała i poprawność techniczna 
poszczególnych sekwencji układu, 
a także umiejętność słyszenia muzyki 
i odwzorowywania układem choreo-
graficznym treści i emocji w niej za-
wartych.

Trenerka i jurorka
W łomiankowskim klubie pracują 
wykwalifikowane trenerki, szkolo-

na jest także przyszła kadra trener-
sko-sędziowska pod okiem trenera 
głównego sekcji, czyli Beaty Rybak. 

Licencjonowana kadra to 
dla niej podstawa pracy, 
bo zapewnia uczestnikom 
zajęć bezpieczeństwo na 
każdym etapie treningu. 
Z jej perspektywy dla każ-
dego szkoleniowca rów-
nie ważne powinny być 
uprawnienia sędziowskie. 
Twierdzi, że w ten sposób 

trener wzbogaca swój warsztat pra-
cy. Nie tylko konsultuje się z innymi 
szkoleniowcami, lecz także weryfikuje 
własną pracę w opracowywaniu pra-
widłowego układu gimnastycznego. 

Gracja i wdzięk
Kto może trenować gimnastykę ar-
tystyczną? Beata Rybak twierdzi, że 
każdy, choć oczywiście nie każdy na 
poziomie zawodowym. Można tre-
nować z myślą o turniejach rangi mi-
strzowskiej, ale także towarzyskich 
lub dla własnej przyjemności. Bo 
gimnastyka artystyczna jest wszech-
stronna i składa się z ćwiczeń ogól-
norozwojowych z zakresu akrobatyki, 

klasycznego baletu, tańca i manipu-
lacji przyborami gimnastycznymi, co 
pomaga w nabraniu gibkości, wzmoc-
nieniu mięśni i uwrażliwia muzycznie. 
Trenerka IKS Łomianki przekonuje 
także, że dziewczęta ćwiczą w ten 
sposób prawidłową postawę ciała, 
a przy okazji nabierają elegancji, gra-
cji i wdzięku. Niezależnie od moty-
wacji, treningi dają im również możli-
wość dobrej zabawy, a dla niektórych 
stają się pasją i sposobem spędzania 
wolnego czasu.

TRENERKA Z PASJĄ
O swojej pracy opowiada z pasją, emocjami i wrażliwością. Beata Rybak od lat prowadzi 
Interdyscyplinarny Klub Sportowy Łomianki, jednak z racji wykształcenia, doświadczenia zawodniczego, 
a potem trenerskiego i jurorskiego najbliższa jej sercu jest gimnastyka artystyczna.
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Gimnastyka artystyczna jest 
wszechstronna. Ćwiczenia 

z zakresu akrobatyki, 
klasycznego baletu i tańca 
pomagają nabrać gibkości, 

gracji i wdzięku oraz uwraż-
liwiają muzycznie.
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

LISTOPAD (WYBÓR)

3.11 Udział w spotkaniu rady nadzorczej Komunikacji Miejskiej 
w Łomiankach.

4.11 Spotkanie z Mieczysławem Wójcikiem, dyrektorem Zarządu 
Dróg Powiatowych, i Anną Bernatowicz-Sobiech, radną powiato-
wą, w sprawie ul. Rolniczej. Udział w spotkaniu konsultacyjnym 
dotyczącym programu współpracy gminy Łomianki z organizacja-
mi pozarządowymi w 2022 r. Udział w spotkaniu rady nadzorczej 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK). Spotkanie 
z przedstawicielami Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN) 
i Zielonego Mazowsza w sprawie koncepcji dodatkowych zabez-
pieczeń ekologicznych odcinka II planowanej trasy S7. 

8–10.11 Spotkania koordynujące pracę wydziałów i referatów 
Urzędu Miejskiego. 

11.11 Udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 103. 
rocznicy odzyskania niepodległości.

16.11 Uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeń-
skie mieszkańcom Łomianek.

18.11. Spotkanie z Adamem Struzikiem, marszałkiem Mazowsza. 
Spotkanie z zarządami osiedli i sołtysami. 

19.11 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów i referatów Urzędu 
Miejskiego.

21.11 Otwarcie zawodów i wręczenie medali na Otwartych Mi-
strzostwach Łomianek w Gimnastyce Artystycznej.

23.11 Spotkanie z projektantką Natalią Pają i przedstawicielką wy-
konawcy projektu Walentyną Śliwińską-Urbat – finalistkami kon-
kursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”.

24.11 Udział w wojewódzkich ćwiczeniach obronnych „Mazowsze 
2021” w ICDS. 

25.11 Udział w XLVII sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.

26.11 Spotkanie z przedstawicielami samorządu w Starostwie Po-
wiatu Warszawskiego Zachodniego.

28.11 Udział w gminnych obchodach Dnia Seniora.

30.11 Spotkanie z Pawłem Tomczakiem, dyrektorem biura Stowa-
rzyszenia Metropolia Warszawa, w sprawie Planu zrównoważonej 
mobilności miejskiej dla obszaru funkcjonalnego Warszawa Za-
chód. Spotkanie z Mieczysławem Wójcikiem, dyrektorem Zarządu 
Dróg Powiatowych, w sprawie ul. Rolniczej. Spotkanie z Dariuszem 
Pietruchą, wiceburmistrzem Marek, w sprawie współpracy mię-
dzygminnej. 

Każdy poniedziałek miesiąca – spotkania z mieszkańcami gminy 
(godz. 15–18).

Naszą gminę rozświetliły świąteczne iluminacje. 
Karoca i renifery na placu przed Urzędem Miej-
skim w Łomiankach zapraszają do „przejażdżki” 
małe i duże księżniczki. Jest też bombkowa bra-
ma i ramka dedykowana naszym mieszkańcom. 
Za nami fantastyczne mikołajki na lodowisku, 
a to oznacza, że… zbliżają się święta Bożego 
Narodzenia! 
Zanim jednak usiądziemy do wigilijnej kolacji 
z najbliższymi, zapraszam Państwa 13 grudnia 
o godz. 17.30 na świąteczne spotkanie na placu 
przed urzędem (ul. Warszawska 115) – będą ko-
lędy, pyszne pierogi, lokalne przysmaki i przede 
wszystkim czas, żeby poznać bliższych i dal-
szych sąsiadów. Natomiast 17 grudnia o godz. 
19 w auli Integracyjnego Centrum Dydaktycz-
no-Sportowego proponuję muzyczną podróż 
w krainę najpiękniejszych polskich kolęd i pa-
storałek. Alicja Majewska, Olga Bończyk, Wło-
dzimierz Korcz, Łukasz Zagrobelny oraz War-
saw String Quartet w składzie Maksymilian 
Grzesiak, Sławomir Talacha, Elżbieta Porębska 
i Marta Ziarko zaśpiewają i zagrają dla Państwa 
utwory skomponowane i zaaranżowane przez 
Włodzimierza Korcza do tekstów m.in. Erne-
sta Brylla, Wojciecha Kejnego oraz Wojciecha 
Młynarskiego. Zapraszam także do lektury wy-
wiadu, którego przed koncertem udzieliła nam 
Alicja Majewska (s. 13). 
Informacje o pozostałych wydarzeniach za-
planowanych w grudniu w Łomiankach znajdą 
Państwo na stronach biuletynu. Powiadomie-
nia będą się także pojawiały w Kalendarium na 
stronie www.lomianki.pl. Jestem przekonana, 
że każdy znajdzie w tym czasie coś dla siebie.
Korzystając z okazji, życzę Państwu cudownych 
świąt Bożego Narodzenia. Oddechu, nadziei, 
radosnych chwil w gronie tych, z którymi czują 
się Państwo najlepiej, oraz wspaniałego, zdro-
wego i bezpiecznego nowego 2022 roku.
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Koniec roku to czas bardzo intensywny z perspektywy samorządowych skarbników. 
Trwają prace nad uchwałą budżetową, której przyjęcie określi kształt przyszłorocznych finansów gminy. 

Przedstawiamy główne etapy powstawania budżetu i projekt na 2022 rok.

PROJEKT BUDŻETU
NA 2022 ROK

OPRACOWANIE:
AGATA ZAKRZEWSKA, MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

Dochody własne

69,21%

Subwencja ogólna

16,08%

Dotacje

14,71%

Dochody
Dochody ogółem wynoszą 

179 896 272,00 zł, 
z tego:

     • dochody własne: 124 501 669,00 zł,
     • subwencja ogólna: 28 931 423,00 zł,

     • dotacje: 26 463 180,00 zł.

Budżet każdej jednostki sa-
morządu terytorialnego to 
dokument kluczowy dla go-
spodarki finansowej gminy. 

Teoretycznie jego konstrukcja nie 
jest skomplikowana: obejmuje spis 
prognozowanych dochodów, wydat-
ków, przychodów oraz rozchodów 
na kolejny rok. W praktyce jednak 
zbilansowanie wpływów do samo-
rządowej kasy i koniecznych wydat-
ków jest zadaniem bardzo trudnym. 
Projekt budżetu na 2022 rok jest tym 
trudniejszy, że rząd wprowadził liczne 
zmiany prawne, które negatywnie od-
biją się na samorządowych finansach 
– zmniejszą się wpływy, a koszty będą 
rosły. Na Polskim Ładzie Łomianki 
stracą ponad 20 milionów złotych. 

Tworzenie projektu budżetu
Podstawowym aktem prawnym regu-
lującym proces budżetowania w gmi-
nie jest ustawa o finansach publicz-
nych. Na proces tworzenia projektu 
budżetu składa się: 
• przyjęcie danych ekonomicznych 
do budżetu na następny (2022) rok 
i określenie podstawowych parame-
trów usług publicznych świadczonych 
z budżetu, 
• opracowanie planów rzeczowych 
zadań realizowanych ze środków bu-
dżetu (w tym zadań nowych) oraz 
projektu dochodów i wydatków 
(w tym programów inwestycyjnych 
i wieloletnich), a także oszacowanie 
ich skutków finansowych wraz z uza-
sadnieniem,
• wstępny podział kwot dochodów 
i wydatków na poszczególne zadania 
oraz określenie limitów tych wydatków.

Oczekiwania i rzeczywistość
Potrzeby budżetowe przedstawia-
ją również wydziały merytoryczne 
urzędu, radni miejscy, sołtysi, prze-
wodniczący osiedli oraz mieszkań-
cy gminy. W tym roku oczekiwania 
w złożonych do budżetu wnioskach 
przekroczyły możliwości finansowe 
gminy o 57 milionów zł. Oznaczało 
to konieczność ograniczenia kosz-
tów bieżących i zamierzeń inwesty-
cyjnych. Dlatego burmistrz przed-

stawiła Radzie Miejskiej projekt 
budżetu zbilansowanego, zrówno-
ważonego i realnego do wykonania. 
Należy jednak pamiętać, że nawet 
najlepiej zaplanowany i realistyczny 
budżet może nie wytrzymać kon-
frontacji z rzeczywistością. Zagroże-
niem są przede wszystkim rosnące 
ceny usług, produktów i dynamicz-
nie zmieniające się prawo, które ge-
neruje dla samorządu niemożliwe do 
przewidzenia koszty.
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Subwencja ogólna

16,08%

Wydatki
Wydatki ogółem wynoszą 

189 266 317,25 zł,
z tego:
     • wydatki bieżące: 161 384 233,25 zł,
     • wydatki majątkowe: 27 882 084,00 zł.

Rodzina

12,58%

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska
 
16,5% Administracja publiczna

 
13,24%

Transport i łączność
 
9,36%

Pozostałe wydatki
 
4,47%

Oświata i wychowanie
 
36,86%

Edukacyjna opieka 
wychowawcza
 
0,05%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego
 
1,83%

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej
 
0,08%

Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa
 
1,57%

Pomoc społeczna
 
1,50%

Gospodarka mieszkaniowa
 
1,42%

Ochrona zdrowia
 
0,52%

Kultura fizyczna
 
0,20%

Informatyka

0,27%
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Wydatki bieżące to kwota 27 166 849,00 zł prze-
znaczona na:

• gospodarkę odpadami,
• oczyszczanie miasta,
• zieleń w mieście,
• oświetlenie placów i ulic.

Wydatki majątkowe i na zakupy inwestycyjne 
w wysokości 3 219 814,00 zł to kwota przezna-
czona m.in. na: 

• dofinansowanie Gminnego Programu Wymia-
ny Pieców,
• dofinansowanie Gminnego Programu Groma-
dzenia Wody,

• modernizację infrastruktury oświetleniowej na 
terenie gminy,
• modernizację wału przeciwpowodziowego na 
odcinku rzeki Wisły,
• budowę i modernizację placów zabaw oraz 
punktów rekreacyjno-sportowych,
• budowę świetlicy miejskiej w Dziekanowie Le-
śnym u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej,
• dobudowę piętra w budynku ICDS na potrzeby 
Szkoły Podstawowej nr 3,
• budowę i modernizację boiska przy ul. Waligóry,
• rewitalizację zabytkowej willi przy ul. Pionie-
rów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
30 386 663,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 24 908 622,67 zł prze-
znaczona m.in. na:

• wynagrodzenie osobowe pracowników,
• składki na ubezpieczenie społeczne,
• zakup usług zdrowotnych,
• bieżące funkcjonowanie urzędu (zakupy usług 
remontowych, energii, materiałów i wyposażenia),

• utrzymanie budynków urzędu,
• wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy,
• diety radnych miejskich,
• diety sołtysów i przewodniczących zarządów 
rad osiedlowych,
• pobór podatków,
• promocję gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
25 058 622,67 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 11 073 509,00 zł prze-
znaczona m.in. na: 

• remonty dróg gminnych,
• poprawę bezpieczeństwa pieszych,
• dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ 
(rekompensata za realizowanie usług lokalnego 
transportu publicznego – bezpłatne linie we-
wnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki),
• usługi dotyczące organizacji transportu pu-
blicznego po przejęciu przez ZTM linii komunika-
cyjnych dla gminy Łomianki (związane z włącze-

niem gminy Łomianki do 1 strefy biletowej ZTM),
• finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej 
na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo PWZ (L-7),
• opracowanie Planu zrównoważonej mobilności 
miejskiej dla gminy Łomianki SUMP, 
• opracowanie dokumentacji dla zadania „Utwo-
rzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) 
z gminy Łomianki do m.st. Warszawy”.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje na 
budowę dróg gminnych, wyniosą 6 646 270,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
17 719 779,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 52 994 219,80 zł prze-
znaczona m.in. na:

• wynagrodzenia pracowników szkół i przedszkoli,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na 
świadczenia dla pracowników i stypendia dla 
uczniów,
• dowóz uczniów,
• zakup energii, bieżące konserwacje, wywóz 
śmieci i odprowadzanie ścieków,
• składki na ubezpieczenia społeczne,

• zakup usług remontowych,
• stołówki szkolne i przedszkolne.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w tym dziale to kwota 16 770 000,00 zł przezna-
czona m.in. na:

• budowę szkoły podstawowej w Sadowej wraz 
z poprawą infrastruktury sportowej,
• projekt i budowę nowego przedszkola w Dą-
browie Leśnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
69 764 219,80 zł, z tego:
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Wydatki przeznaczone na:
• obsługę długu publicznego: 2 864 473,00 zł 
(864 700,00 zł obsługa papierów wartościowych 
– odsetki, prowizje od kredytów i emisji obligacji; 
1 999 773,00 zł poręczenie dla ZWIK),
• działalność usługową: 633 992,00 zł (m.in. 
opracowanie i sporządzenie dokumentów plani-
stycznych, programów rewitalizacji, prognoz od-
działywań na środowisko, utrzymanie cmentarzy 
– komunalnego i wojennego),

• rolnictwo i łowiectwo: 3 600,00 zł,
• rozliczenia różne: 4 931 680,00 zł (w tym:          
4 229 999,00 zł wpłaty do budżetu państwa 
na zwiększenie części równoważącej subwencji 
ogólnej, tzw. janosikowe),
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-
tryczną, gaz i wodę (dotyczy zdrojów ulicznych): 
18 000,00 zł,
• prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wybor-
ców: 5 380,00 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI
8 457 125,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące to kwota 3 471 983,88 zł prze-
znaczona na:

• dotacje dla gminnych instytucji kultury, tj. Cen-
trum Kultury i Biblioteki Publicznej,

• organizację imprez kulturalnych i patriotycz-
nych,
• dotacje dla NGO (370 000,00 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
3 471 983,88 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 2 908 126,90 zł prze-
znaczona m.in. na:

• Ochotniczą Straż Pożarną,
• Straż Miejską,
• monitoring miejski,
• zarządzanie kryzysowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w tym dziale wynoszą 55 000,00 zł i są przezna-
czone m.in. na:

• rozbudowę i modernizację systemu monitorin-
gu miejskiego na terenie gminy Łomianki.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2 963 126,90 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 2 739 181,00 zł prze-
znaczona m.in. na:

• Dom Pomocy Społecznej,
• Ośrodek Pomocy Społecznej,
• świadczenia społeczne,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• dodatki mieszkaniowe,
• zasiłki stałe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to 
100 000,00 zł przeznaczone na: 

• budowę nowego budynku Ośrodka Pomocy 
Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psy-
chologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

POMOC SPOŁECZNA
2 839 181,00 zł

Wydatki bieżące to kwota 23 802 811,00 zł prze-
znaczona m.in. na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników,
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, jednora-

zowe świadczenie „Za życiem”,
• dotacje dla żłobków niepublicznych,
• wspieranie rodziny,
• zakup materiałów i wyposażenia.

RODZINA
23 812 811,00 zł, z tego:
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Wydatki bieżące to kwota 975 000,00 zł z przeznaczeniem: 
• 870 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym NGO 600 000,00 zł),
• 75 000,00 zł na zwalczanie narkomanii.

OCHRONA ZDROWIA
975 000,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 503 900,00 zł przeznaczona m.in. na:
• zakup materiałów i wyposażenia,
• opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do internetu,
• opłaty za usługi serwisowe programów informatycznych.

INFORMATYKA
503 900,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 385 283,00 zł przeznaczona m.in. na:
• organizację imprez sportowych,
• dotacje dla NGO (230 000,00 zł).

KULTURA FIZYCZNA
386 283,00 zł, z tego:

Wydatki dla NGO na:
• realizację programów ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
150 000,00 zł

Z przeznaczeniem m.in. na:
• świetlice szkolne,
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

• pomoc materialną dla uczniów o charakterze 
socjalnym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
94 122,00 zł

Wydatki bieżące to kwota 1 753 500,00 zł prze-
znaczona na:

• odszkodowania za grunty przejęte przez gminę 
pod drogi publiczne,
• zakup i dystrybucję energii, wody, gazu,
• utrzymanie budynków komunalnych, w tym 
remonty.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
w tym dziale wynoszą 930 000,00 zł i przeznaczo-
no je m.in. na:

• pozyskanie gruntów (zielona i niebieska infra-
struktura) pod Strugę Dziekanowską, między ul. 
Wiślaną a ul. Armii Poznań,
• pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne,
• modernizację budynków komunalnych,
• termomodernizację budynków użyteczności 
publicznej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2 683 500,00 zł, z tego:
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Sołeckie kolędy 
Spotkania z mieszkańcami to tradycja w łomiankowskich sołec-
twach, będziemy o nich informować na stronie www.lomianki.pl 
w zakładce Kalendarium.

Komputery dla uczniów
Sprzęt i oprogramowanie do nauki zdalnej dla Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach.

Zarząd województwa mazowieckiego podjął decyzję o włącze-
niu do projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, na-
uczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” kolejnych 106 szkół, 
w tym Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kownackiej w Łomiankach. 
Placówka otrzyma komputery, laptopy, drukarki, urządzenie wie-
lofunkcyjne, projektor multimedialny, monitor interaktywny oraz 
pakiety oprogramowania wspierające naukę zdalną. Ponadto na-
uczyciele i uczniowie zostaną objęci szkoleniem w zakresie na-
uczania na odległość. / opr. ms

Radosne święta
Kolejny raz Urząd Miejski w Łomiankach 
razem z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
i Strażą Miejską organizuje akcję „Rado-
sne święta”. 

Tuż przed świętami do najbardziej po-
trzebujących wsparcia trafi 120 paczek 
z tradycyjnymi bożonarodzeniowymi po-
trawami. Najmłodszym objętym opieką 
Ośrodka Pomocy Społecznej przekażemy 
także drobne prezenty. Święta Bożego Na-
rodzenia to wyjątkowy czas. Pamiętajmy, 
by żaden mieszkaniec naszej gminy nie był 
głodny i każdy poczuł świąteczną atmosfe-
rę. Przypominamy, że przy OPS (ul. Szpital-
na 7) cały czas działa jadłodzielnia i każdy 
może się podzielić posiłkiem. / mn

Szczepienia przeciw COVID-19
Wszystkie przychodnie w naszej gminie prowadzą 
szczepienia przeciw COVID-19. 

Liczba dawek i wolnych terminów zmienia się z dnia na dzień, dlatego 
prosimy kontaktować się bezpośrednio z daną placówką. Osoby, które 
chcą się zaszczepić i mają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. 
schorzeniami lub są w grupie wiekowej 70+ i mają trudność z dotar-
ciem do punktu szczepień, powinny zadzwonić (516 768 500, pon. 
10–18, wt.–pt. 8–16) minimum pięć dni przed planowaną datą szcze-
pienia i zgłosić potrzebę skorzystania z transportu.
Szczepienia odbywają się w placówkach: Startmed w Dąbrowie (ul. 
Partyzantów 23, 571 550 950), Royalmed (ul. Wiślana 36, 533 702 
703), NZOZ Łomianki (ul. Warszawska 31, 22 751 69 91), CMP – 
NZOZ Oddział w Łomiankach (ul. Warszawska 55, 22 737 50 50), a od 
stycznia 2022 r. w SPZZLO Warszawa-Żoliborz (ul. Szpitalna 6, 22 751 
10 55). / kż

Pomiary ruchu drogowego
W październiku br. zawarto umowę na 
wykonanie „Opracowania analizy natężenia 
ruchu w gminie Łomianki”. 

Natężenie ruchu badano wideorejestratorami 
rozmieszczonymi w 29 strategicznych punk-
tach Łomianek. Pomiar miał charakter cało-
dzienny i został powtórzony w odstępie tygo-
dnia. Pozyskane dane posłużą do opracowania 
modelu ruchu, utworzone zostaną histogramy 
oraz raport. Wyniki pomogą zarówno w po-
dejmowaniu decyzji planistycznych, jak i wy-
znaczaniu celów do realizacji w kwestiach 
związanych z inwestycjami czy organizacją 
ruchu. Podobne opracowanie sporządzono 
w 2008 r., można więc będzie zweryfikować 
wcześniejsze dane i wnioski, by zaktualizować 
i zoptymalizować rozwiązania komunikacyjne 
w gminie. / Damian Siembieda
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Ankieta
Nowe tematy i rubryki? Chętnie dowiemy się, co chcieliby Państwo 
zmienić w biuletynie.  

Koniec roku to czas podsumowań, ale również planowania działań w ko-
lejnych miesiącach. W biuletynie także planujemy i zachęcamy miesz-
kańców, by napisali nam, jakie teksty czytają najchętniej, jakich treści 
chcieliby widzieć więcej, co zmienić, by pismo było przyjazne w lekturze. 
Konstruktywne uwagi i pomysły prosimy przesyłać na adres mailowy: 
biuletyn@poczta.lomianki.pl lub tradycyjny: Wydział Promocji i Komuni-
kacji Społecznej, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki. 

Wybory 
uzupełniające
W grudniu odbędą się wy-
bory uzupełniające do zarzą-
dów osiedli i na stanowiska 
przewodniczących zarządów 
w następujących terminach 
i miejscach:
• 15.12 godz. 18.30 w Cen-
trum Tańca SWING (ul. Rów-
noległa 22A) dla osiedla Dą-
browa Zachodnia, 
• 17.12 godz. 18.30 w Szkole 
Podstawowej nr 2 (ul. Party-
zantów 3) dla osiedla Dąbro-
wa Rajska.

Wznowienie działalności gospodarczej
Jesteś przedsiębiorcą, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodar-
czej w ciągu ostatniego roku i ponownie podjął się prowadzenia firmy? Sko-
rzystaj ze wsparcia w ramach programu „Nowy Start”.

Program pozwala na skorzystanie z indywidualnie dobranych szkoleń i warsz-
tatów oraz doradztwa prowadzonego przez ekspertów. 
Nabór wniosków trwa do 31 maja 2023 r. Ponadto 
przedsiębiorcy mają możliwość wyboru jednego 
z pięciu podobnych projektów: „Profesjonalny 
start” (nabór do 31.12.21), „Akademia pozy-
tywnej zmiany” (nabór do 31.12.22), „Ster na 
cel” (nabór do 30.11.22), „Drugi start – pew-
ny sukces” (nabór do 31.05.23), „reSTART,  
zmiany, które budują” (nabór do 30.05.23). 
/ ms
Więcej informacji: www.parp.gov.pl.

Twój PIT ma znaczenie 
Mieszkasz w Łomiankach? Zapłać tu 
podatki, a więcej pieniędzy trafi na 
inwestycje i programy skierowane do 
lokalnej społeczności. 

Pieniądze z PIT przeznaczane są na 
gminne inwestycje, takie jak budowa 
dróg, placów zabaw, placówek oświa-
towych, a także pomoc seniorom 
i wsparcie dla podopiecznych Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, czyli miejsc, 
obiektów i projektów, z których korzy-
stają mieszkańcy gminy. Aby spraw-
dzić, ile wynosi podatek przy konkret-
nych zarobkach trafiający do budżetu 
miasta w przeliczeniu na jeden mie-
siąc, można zajrzeć na www.lomian-
ki.pl do zakładki Na co idą moje pie-
niądze. To interaktywna strona, która 
w przystępny sposób pokazuje podział 
pieniędzy w budżecie gminnym, wyja-
śnia, jak płacić podatki w miejscu za-
mieszkania i dlaczego warto to robić.
Aby zapłacić podatki w Łomian-
kach, wystarczy w formularzu PIT-37 
w części B wpisać aktualny adres za-
mieszkania na terenie naszej gminy 
31.12.2021 r. (niezależnie od miej-
sca zameldowania). Wtedy w części 
A zeznania podatkowego należy podać 
właściwy adres Urzędu Skarbowego 
(US Warszawa-Bielany, ul. Skalbmier-
ska 5, 01-844 Warszawa). Jeśli z po-
datku rozlicza pracodawca, należy go 
poinformować o miejscu zamieszkania 
w gminie Łomianki. / mn
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Webinarium dla mieszkańców
W ostatnich dniach listopada br. zorganizowaliśmy spotkanie 
z ekspertami poświęcone programowi „Czyste powietrze”.

Zaproszeni goście omówili warunki, jakie trzeba spełnić, żeby 
skorzystać z programu, a także przedstawili zasady przyzna-
wania, wykorzystania i rozliczania dofinansowania oraz sposo-
by składania wniosków. Podczas webinarium pytano eksper-
tów m.in. o to, czy za rok poprzedni liczy się PIT po złożeniu? 
(nie, od 1 maja br. brany jest pod uwagę PIT za rok poprzedni); 
czy beneficjentem może być spółka z o.o. (nie, beneficjentem 
może być wyłącznie osoba fizyczna); czy można otrzymać 
dofinansowanie na dom, w którym się nie mieszka? (tak); czy 
wszyscy współwłaściciele muszą podpisać wniosek? (wniosek 
podpisuje wnioskodawca). Webinarium sfinansowano ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. / aj
Więcej informacji: www.lomianki.pl.

Więcej zieleni w Łomiankach
„Wskaż, gdzie posadzić drzewo i urządzić 
skwer” to społeczna akcja realizowana w ra-
mach projektu „Zielone Łomianki”, który uzy-
skał dofinansowanie z Łomiankowskiego Me-
chanizmu Partycypacyjnego. 

Celem akcji jest zaangażowanie lokalnych społeczności w wy-
bór miejsc, które kwalifikują się do nasadzeń drzew i krzewów 
na terenie sołectw i osiedli. W listopadzie odbyło się spotka-
nie, na którym urzędnicy poinformowali sołtysów i przewod-
niczących zarządów osiedli o zasadach typowania lokalizacji 
i formach ich zgłaszania. Drzewa spełniają w mieście nieoce-
nioną rolę. Obniżają temperaturę w czasie upałów, zatrzymują 
wilgoć, pochłaniają szkodliwe pyły i substancje, poprawiają es-
tetykę naszego otoczenia. Dlatego zwracamy się do mieszkań-
ców Łomianek o włączenie się do tej akcji i kontakt z sołtysa-
mi i zarządami osiedli, by wspólnie wybrać miejsca, w których 
wiosną posadzimy pierwsze drzewa i krzewy. Akcji patronuje 
Komisja Dialogu Społecznego ds. Zieleni i Ochrony Przyrody. 
/ Wojciech Berger

Posadziliśmy kwiaty
Przed nadejściem zimy zdążyliśmy posadzić 8750 cebulek by-
lin wieloletnich na terenie naszej gminy.

Ozdobny czosnek, narcyzy, tulipany w różnych kolorach, kro-
kusy, szachownice (cesarskie korony) zakwitną wczesną wio-
sną. Część kupionych cebulek przekazaliśmy za pośrednictwem 
Centrum Usług Wspólnych do gminnych placówek edukacyj-
nych. Dzieci i młodzież posadziły 2430 cebulek kwiatów przy 
swoich szkołach i przedszkolach. Pozostałe trafiły na teren par-
ku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym, na rondo przy ul. War-
szawskiej i ul. Brukowej oraz przed budynki Urzędu Miejskiego 
przy ul. Warszawskiej 115 i Warszawskiej 71. / dj

Ćwiczenia obronne
W listopadzie br. w Łomiankach odbyły się 
ćwiczenia obronne polegające na przygotowa-
niu i przetestowaniu zastępczych miejsc szpi-
talnych w Integracyjnym Centrum Dydaktycz-
no-Sportowym.

Przeprowadzone działania stanowiły jeden 
z elementów kompleksowego wojewódzkiego 
ćwiczenia obronnego w warunkach zewnętrz-
nego zagrożenia bezpieczeństwa państwa 
i w czasie wojny. Scenariusz ćwiczeń zakładał 
m.in. przetransportowanie poszkodowanych 
osób do przygotowanej izby przyjęć, opatrze-
nie rannych i umieszczenie ich na sali chorych. 
Ćwiczenia przeprowadzono zgodnie z Roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygo-
towania oraz wykorzystywania publicznej i nie-
publicznej służby zdrowia na potrzeby obronne 
państwa. W sytuacjach kryzysowych zastępcze 
miejsca szpitalne stanowią uzupełnienie szpi-
talnej bazy łóżek. / Krzysztof Sulikowski

Urząd skarbowy
Krajowa Administracja Skarbowa zachęca, by 
umówić wcześniej wizytę w urzędzie. 

Z danych wynika, że podatnicy najczęściej re-
zerwowali wizyty, aby uzyskać zaświadczenia 
lub załatwić sprawy związane z podatkami 
majątkowymi. Obie kategorie spraw stanowią 
w sumie ok. 50 proc. ogólnej liczby rezerwacji. 
Wiele z nich dotyczy sytuacji, w których po-
datnik najpierw załatwiał sprawę związaną np. 
z rejestracją pojazdu, a następnie przychodził 
do urzędu skarbowego, aby złożyć formularz 
i dokonać opłaty od czynności cywilnopraw-
nych. Tymczasem wizytę w urzędzie skarbo-
wym można umówić już na etapie rejestracji 
pojazdu. Dzięki rezerwacji wizyty podatnicy 
mogą szybciej załatwić sprawy, zazwyczaj już 
podczas pierwszego kontaktu z urzędem skar-
bowym. / 
Więcej informacji: wizyta.podatki.gov.pl.
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Agata Zakrzew-
ska, p.o. zastępca 
naczelnika Wy-
działu Promocji 
i Komunikacji 
Społecznej

W połowie li-
stopada br. objęłam nowe sta-
nowisko pracy, ale w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach pracuję 
już 16 lat. Studiowałam ochronę 
środowiska w Wyższej Szkole Za-
rządzania i Ekologii, ukończyłam 
także studia podyplomowe na 
kierunku menedżer samorządu 
terytorialnego w SGH. Pry-
watnie jestem żoną i mamą 
dwójki dzieci. Uwielbiam pra-
ce w ogrodzie, czasem budu-
ję drewniane domki dla lalek, 
a w opinii bliskich i przyjaciół 
piekę pyszne ciasta, które chęt-
nie przynoszę do pracy. Zni-

kają natychmiast, nawet jeśli 
ktoś jest właśnie na diecie.

Czym zajmuje się zastępca 
naczelnika Wydziału Promo-
cji i Komunikacji Społecznej?
Do jego obowiązków należy ko-
ordynacja i nadzór nad wszel-
kimi działaniami związanymi ze 
współpracą z organizacjami poza-
rządowymi, jednostkami pomoc-
niczymi oraz dotyczącymi polity-
ki społecznej. Ponadto zastępca 
naczelnika bezpośrednio współ-
pracuje z sołtysami, przewodni-
czącymi osiedli i przedstawiciela-
mi różnych organizacji w gminie. 
Współtworzy także akty prawa 
miejscowego w zakresie spraw 
społecznych i koordynuje reali-
zację Łomiankowskiego Mecha-
nizmu Partycypacyjnego, a do-
datkowo przygotowuje raporty 
wykonania budżetu wydziału. 

NASI URZĘDNICY
Urząd Miejski składa się z wielu wydziałów i referatów 
o odmiennych kompetencjach. Specyfiką pracy urzędników jest 
jednak współpraca przy realizacji różnych zadań. Przedstawiamy 
osoby nadzorujące działania społeczne oraz przetargi gminnych 
inwestycji.

Czy jeszcze w listopadzie/grudniu będą od-
bierane „zielone”? Przed posesjami wysta-
wionych jest wiele worków. Pozdrawiam.
Szanowny Panie, odpady zielone będą od-
bierane do końca bieżącego roku, a potem 
od marca 2022 r. Wszelkie informacje doty-
czące odbioru odpadów znajdzie Pan na na-
szej stronie www.lomianki.pl w zakładce Go-
spodarka odpadami. Zachęcamy również do 
zainstalowania aplikacji EcoHarmonogram, 
w której w intuicyjny sposób odnajdzie Pan 
terminy odbioru odpadów dla swojej pose-
sji. Więcej o aplikacji piszemy w bieżącym 
numerze biuletynu (s. 31).

Uprzejmie proszę o informację na temat bra-
ku dostępności torów pływackich dla miesz-
kańców Łomianek na basenie ICDS w wy-
niku wynajmowania torów tzw. szkółkom. 
Basen został wybudowany za publiczne pie-
niądze i niezgodne z dostępnością jest, aby 
np. w środę o 17 aż dwie trzecie torów było 
zajętych przez wynajmujących, a ja z dziec-
kiem próbowałam pływać na torze z dzie-
więcioma innymi osobami, na drugim torze 
też pływało około 10 osób.
Odpowiedzi udziela Ewelina Kordek, p.o. 
dyrektor ICDS: 
Szanowna Pani, zainteresowanie naszą pły-
walnią jest ogromne. Z pływalni ICDS ko-
rzystają łomiankowskie szkoły, akademie 
pływania, firmy i klienci indywidualni. Zde-
cydowana większość klientów naszej pły-
walni to mieszkańcy Łomianek. Bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszy się akademia 
pływania, do której rodzice mogą zapisać 
swoje pociechy na naukę pływania. Mając 
na względzie powyższe, aby umożliwić na-
szym klientom komfort korzystania z pły-
walni oraz uniknąć opisanych przez Panią 
sytuacji, na stronie ICDS umieszczony jest 
grafik dostępności torów. Dzięki grafikowi 
każdy może sprawdzić, w jakim dniu i o któ-
rej godzinie na naszej pływalni jest najwięcej 
wolnych torów, a tym samym wybrać taki 
termin, który pozwoli w pełni skorzystać 
z naszych usług. Zachęcamy do zapozna-
nia się z grafikiem. Jesteśmy przekonani, że 
znajdzie Pani dla siebie i dziecka dogodne 
terminy.

Pytania do pani burmistrz można zadawać 
przez formularz na stronie 

www.lomianki.pl.
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Urząd Miejski w Łomiankach 
Biuro Obsługi Mieszkańców
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16
ul. Warszawska 115, tel. 22 76 86 324
www.bip.lomianki.pl, www.lomianki.pl

Tomasz Baran, 
p.o. kierownik 
Referatu Zamó-
wień Publicznych

Pracę w Urzędzie 
Miejskim w Ło-
miankach rozpo-
cząłem w 2018 r. 

Wcześniej ukończyłem podyplo-
mowe studia z zakresu zamówień 
publicznych na Akademii Leona 
Koźmińskiego. Funkcję kierowni-
ka referatu pełnię od czerwca br. 
Nadzoruję pracę związaną z wy-
borem wykonawców inwestycji 
na terenie gminy, np. przebudo-
wy dróg, budowy przedszkoli czy 
szkół. Prywatnie interesuję się 
motoryzacją oraz sportem w każ-
dej postaci.

Czym zajmuje się kierownik Re-
feratu Zamówień Publicznych?
Koordynacją działań referatu, 
który przeprowadza postępo-
wania o zamówienia publicz-
ne, przygotowuje specyfikację 
istotnych warunków zamówienia 
i projektów umów przy współ-
pracy merytorycznych komórek 
urzędu realizujących planowane 
zamówienie. Ponadto pracow-
nicy referatu przygotowują do-
kumentacje przetargowe i kon-
trolują przestrzeganie procedur 
zamówień publicznych, aby były 
zgodne z obowiązującymi przepi-
sami. W referacie powstają także 
projekty zarządzeń burmistrza 
w sprawie zamówień publicz-
nych.
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Monika Brodowska: Przygotowując 
się do rozmowy z Panią, przeczyta-
łam słowa Włodzimierza Korcza, że 
„kolęda to marzenie o świecie spra-
wiedliwym, czułym i bezpiecznym”. 
Dla wielu osób Pani koncerty są ta-
kim wyjątkowym, kojącym czasem. 
A i Pani chyba lubi śpiewać kolędy, 
bo zimowy kalendarz koncertowy po 
brzegi wypełniony jest terminami.
Alicja Majewska: Kolęda to dobra 
nowina, a ja przecież w moich piosen-
kach śpiewam o tym, że już niedługo 
„odkryjemy miłość nieznaną”, że „na-
dzieja wciąż w serc kapeli na werbel-
ku cicho gra” i starając się zapomnieć 
na chwilę o wszelkich pa-
skudztwach zatruwających 
nam życie, cieszę się: jaki 
piękny świat! Myślę, że 
zarówno na moje recitale, 
jak i na koncerty kolędo-
we przychodzą ci, którzy 
potrzebują dobrego słowa, 
którzy chcą, żeby ktoś ich utwierdził 
w nadziei, że kiedyś jeszcze będzie 
pięknie. 

Przez wiele lat kolędowała Pani z róż-
nymi wspaniałymi artystami, czy któ-
ryś z tych koncertów szczególnie za-
padł Pani w pamięć? 
Moje kolędowanie trwa już ponad 
30 lat. W 1991 roku razem z Halinką 
Frąckowiak i Andrzejem Zauchą na-
graliśmy płytę live „Kolędy w teatrze 
Stu” i do dzisiaj zdarza nam się spo-
tykać entuzjastów, którzy twierdzą, 
że wszystkie kolejne święta spędzają 
w towarzystwie tej właśnie płyty. 28 
lat śpiewał z nami Zbyszek Wodecki. 
Obaj – Andrzej i Zbyszek – pozosta-
ją dla mnie najczulszym i najbole-
śniejszym wspomnieniem wspólnych 
chwil spędzonych na muzykowaniu 
i cieszeniu się życiem. Zagraliśmy wie-
le koncertów nie tylko w Polsce, ale 
i w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, 

Francji, Belgii czy Niemczech i mam 
takie wrażenie, jakby wszystkie były 
wyjątkowe.  

Wspaniały jest także skład zespołu, 
z którym obecnie Pani występuje: 
Olga Bończyk, Włodzimierz Korcz, 
Łukasz Zagrobelny i Warsaw String 
Quartet.
Kiedy osierocił nas Zbyszek, byliśmy 
przekonani, że nie będziemy w stanie 
kontynuować przedsięwzięcia obro-
słego taką legendą i sentymentem, ale 
Olga Bończyk wpadła na ryzykowny, 
jak nam się w pierwszej chwili wyda-
wało, pomysł wypróbowania Łukasza 

Zagrobelnego w roli na-
stępcy dwóch wirtuozów 
estrady. Łukasz dokonał 
rzeczy prawie niemożliwej: 
potrafił połączyć szacunek 
dla tradycyjnych wartości 
muzycznych i wyrazowych 
z własną wizją interpreta-

cyjną, w związku z czym nasz smutek 
z powodu utraty przyjaciół jest odro-
binę złagodzony. Wcześniej Olga bez-
błędnie wmontowała się, od pierwszej 
próby, w klimat koncertu wypraco-
wany przez lata przez poprzedników, 
więc znów możemy się cieszyć rado-
ścią wspólnego kolędowania w gronie 
utalentowanych artystów i przyjaciół. 

Często śpiewa Pani piosenki, ale tak-
że kolędy i pastorałki refleksyjne, nie 
zawsze radosne, ale mądre, życiowe, 
skłaniające do zadumy…
Nie umiałabym zaśpiewać tekstu, 
z którym bym się nie zgadzała. Za-
wsze utożsamiam się z prawdami gło-
szonymi przez autora, ale to muszą 
być również moje prawdy.

Kolędując, śpiewa Pani, że „przy sto-
le świetlistym siądą z nami najbliżsi”, 
o zapachu „ciasta i nadziei”, ale tak-
że, by chronić „te chwile jak bombkę 

piękną i kruchą”. Jak najbardziej lubi 
Pani spędzać święta?
Wigilię spędzam najczęściej w gronie 
najbliższej rodziny, ale już Boże Naro-
dzenie może być okazją do spotkania 
z przyjaciółmi. W tym roku grono tych 
przyjaciół będzie liczyło prawdopo-
dobnie kilkaset osób, bo zdecydowa-
liśmy się zagrać w drugi dzień świąt 
koncert kolędowy w sali kina Relaks 
i mamy nadzieję zaprzyjaźnić się, 
przynajmniej na czas trwania spekta-
klu, z tymi, którzy wyrażą taką chęć.

Ostatnie pytanie jest świąteczno-
-noworoczne, bo dawniej kolędą 
nazywano radosną noworoczną 
pieśń. Czego życzy Pani sobie i nam 
wszystkim w nowym roku?
Żebyśmy umieli się cieszyć czynie-
niem dobra.

Urząd Miejski zaprasza mieszkańców Łomianek na świąteczny koncert. Wspaniali wykonawcy: Alicja 
Majewska, Olga Bończyk, Włodzimierz Korcz i Łukasz Zagrobelny, zaśpiewają i zagrają tradycyjne 
kolędy, a także pastorałki skomponowane i zaaranżowane przez Włodzimierza Korcza do tekstów 
m.in. Ernesta Brylla, Wojciecha Kejnego czy Wojciecha Młynarskiego. Z tej okazji o kolędach, 
świętach Bożego Narodzenia i noworocznych nadziejach rozmawiamy z Alicją Majewską.

NADZIEJA NA DOBRE 
SŁOWO
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Myślę, że na moje koncerty 
przychodzą osoby, które 

chcą, żeby ktoś je utwierdził 
w nadziei, że kiedyś jeszcze 

będzie pięknie.

Koncert „Gwiazdo świeć, kolędo leć”, 
17.12 godz. 19, ICDS, ul. Staszica 2.
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

Podczas sesji radni decydowali 
m.in. w sprawie ustalenia zasad 

przyznawania i wysokości diet dla 
radnych Rady Miejskiej w Łomian-
kach, wynagrodzenia miesięcznego 
dla burmistrz Łomianek Małgorzaty 
Żebrowskiej-Piotrak, zmian w uchwa-
le budżetowej gminy Łomianki na 
2021 r., a także przygotowania pro-
jektu uchwały w sprawie zasad i wa-
runków sytuowania obiektów małej 
architektury i tablic reklamowych.

Wyniki głosowania
Rozpatrzenie wybranych projektów 
uchwał w sprawie:
• zasad przyznawania i wysokości diet 
dla radnych Rady Miejskiej w Łomian-
kach (za 15, przeciw: 5, nieobecni: 1),
• wynagrodzenia miesięcznego dla 
burmistrz Łomianek Małgorzaty Że-
browskiej-Piotrak (za: 11, przeciw: 4, 
wstrzymało się: 6).

Komentarz burmistrz
Małgorzaty Żebrow-
skiej-Piotrak

Podczas ostat-
niej sesji radni 

przegłosowali pod-
wyżki wynagrodzeń 

dla burmistrza i radnych. Nie zabie-
gałam o wyższe wynagrodzenie. 
To rozporządzenie Rady Ministrów 
w sprawie pensji pracowników sa-
morządowych nałożyło na miejskich 
radnych obowiązek podwyższenia 
dotychczasowego wynagrodzenia 
burmistrza. Według obecnego pra-
wa nie może być ono niższe niż 80 
proc. maksymalnej przewidzianej 
stawki. Mam nadzieję, że rządzący, 
wprowadzając powyższe zmiany, 
kierowali się przede wszystkim fak-
tem, że jedyną osobą ponoszącą 
wszelką odpowiedzialność za gminę 
(również finansową) jest wyłącznie 
burmistrz. Radni, choć są organem 
uchwałodawczym, w świetle prawa 
nie ponoszą odpowiedzialności za 
swoje decyzje, a podwyżki ich diet 
nie były obowiązkowe, a jedynie 
możliwe. 

Komentarz radnej
Joanny Zabłockiej-Łu-
dzeń 

Na ostatniej se-
sji RM na mocy 

ustaleń obowiązującej 
Ustawy Sejmu z dnia 
17.09.2021 r. o zmia-
nie ustawy o wyna-

grodzeniu osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska państwowe oraz 
niektórych innych ustaw przyjęto 
uchwałę o znacznych podwyżkach 
uposażenia pani burmistrz (11 gło-
sów „za”) oraz diet dla radnych (15 
głosów „za”). 
Pozwolę sobie podzielić się swo-
ją opinią na ten temat i postaram 
się ją uzasadnić. Podwyżkę należy 
traktować jako inwestycję w samo-
rząd, o którego złej jakości, braku 
samodzielności i perspektyw tyle się 
ostatnio mówi. Praktycznie nie było 
podwyżek od 2008 r., a w 2018 r. 

uposażenia burmistrzów obniżono 
o 20 proc. Licząc łącznie, inflacja 
przez te lata zapewne przekroczyła 
50 proc. Można się spodziewać, że 
następna podwyżka będzie za kolej-
ne 10 lat. 
Praca w samorządzie przy jednocze-
snym pełnieniu obowiązków zawo-
dowych wymaga często rezygnacji 
z odpoczynku, z życia rodzinnego. 
Towarzyszy jej wysoki poziom stre-
su wynikający z ogromnej odpowie-
dzialności za wielomilionowe wydatki 
z budżetu gminy, z poczucia bezsil-
ności, gdy mimo sprzeciwu dochodzi 
do podjęcia decyzji kontrowersyjnych 
czy negatywnie wpływających na 
stan gminy.
I choć nie idzie się do samorządu dla 
pieniędzy, to: 1. godziwa zapłata jest 
najlepszą motywacją do lepszej pra-
cy i zwiększenia jakości pełnienia 
obowiązków, 2. umożliwi np. podję-
cie studiów, kształcenie się dla pod-
wyższenia poziomu merytorycznego 
radnych, 3. wpłynie na liczbę osób 
(ilościowo i jakościowo) ubiegających 
się już za dwa lata o bycie radnym, 
4. wpłynie na decyzję w tej kwestii 
ludzi szczególnie młodych, o wy-
sokich kwalifikacjach i merytorycz-
nym przygotowaniu, jednocześnie 
pragmatycznych, którzy do tej pory 
nie chcieli zrezygnować nawet z czę-
ści swych obowiązków zawodowych 
ze względu na niskie uposażenie rad-
nego.
Obniżanie diet i wynagrodzeń samo-
rządowców jest drogą donikąd, gdzie 
czekać może tylko negatywny dobór 
kadr. Na koniec dodam, że zanim za-
padła decyzja wśród części radnych 
na temat tej uchwały, byłam pomy-
słodawcą obniżenia podwyżek dla 
radnych i dla pani burmistrz do 80 
proc. od podstawy.

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

SESJA RADY MIEJSKIEJ
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OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
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Komentarz radnego
Marcina Etienne

Łomiankowscy samorządowcy 
wpisali się właśnie w schemat, 

jaki możemy obserwować w tzw. 
wielkiej polityce. Posłowie zwiększyli 
pensję prezydentowi, a ten, w dowód 
wdzięczności, zwiększył im uposaże-
nia. Podobnie było u nas. Podobnie, 

bo choć to nie burmistrz przyznaje diety radnym, to 
jednak nowe wynagrodzenie burmistrz wywołało 
wśród radnych odczucie: skoro jej dajemy, to dlacze-
go sami nie mielibyśmy dostać.
Przedłożony przez radnych PiS J. Zabłocką-Łudzeń 
oraz G. Bryka projekt uchwały, choć niesie za sobą 
skutki finansowe, nie był opiniowany przez Komisję 
Budżetową. Zaproponowałem ogłoszenie krótkiej 
przerwy w celu dopełnienia czynności formalno-
prawnych. Pomimo głosu wsparcia obsługi prawnej 
urzędu przerwy nie zarządzono.
W 2020 r. mieszkańcy byli świadkami sabotowania 
prac Rady przez ówczesnego jej przewodniczącego. 
Podejmowano próby dewastacji budżetu przez bez-
refleksyjne zwiększanie deficytu. Zdejmowane były 
środki na funkcjonowanie kluczowych wydziałów 
urzędu. Radni przy tym wykazywali się brakiem zna-
jomości zapisów statutu, a także samej ustawy o sa-
morządzie gminnym. Wśród radnych nadal są tacy, 
którzy uchylają się od nałożonych na nich obowiąz-
ków, nie biorąc udziału w pracach komisji. Radni PiS, 
wnioskując o podwyżkę diet, wycenili pracę tych de-
wastatorów na ponad 3 tys. zł miesięcznie.
Niesprawiedliwie byłoby nie wspomnieć, że są 
w naszej Radzie i tacy radni, którzy – za swoją cięż-
ką pracę – zasługują na KAŻDE pieniądze. Wielu 
mieszkańców darzy ich szacunkiem. Wykonują swoją 
pracę zgodnie z powołaniem. Przygotowani, aktyw-
ni, zawsze służą mieszkańcom pomocą. Uczestniczą 
w spotkaniach (również wyjazdowych), biorą udział 
w pracach komisji. Mieszkańcy, wierzę, zapamiętają 
im to.
Zwolennicy podwyżki uważają, że są wśród miesz-
kańców osoby aktywne zatrudnione w sektorze pry-
watnym, które nie kandydują do rady, bo ich na to 
nie stać. To potencjalnie cenne osoby, które w przy-
padku wyższej rekompensaty za utracone zarobki 
byłyby skłonne włączyć się w działania na rzecz na-
szej lokalnej społeczności. Prowadząc własną firmę, 
doświadczam podobnych dylematów.
Złożyłem radnym propozycję, byśmy powrócili do 
sprawy wysokości diet na ostatniej sesji obecnej 
kadencji, tj. w listopadzie 2023 r. Byśmy przygoto-
wali grunt dla komfortowej pracy radnych kolejnej 
kadencji. Byśmy pozostawili dziś diety radnych na 
niezmienionym poziomie. Pokusa okazała się jednak 
zbyt duża.

Ostatnią sesję RM można obejrzeć 
po zeskanowaniu kodu QR
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DZIEŃ SENIORA
W niedzielę 28 listopada br. świętowaliśmy Ogólnopolski 
Dzień Seniora, który wspólnie zorganizowali: Rada 
Seniorów, Urząd Miejski i Centrum Kultury. Wydarzenie 
honorowym patronatem objęła burmistrz Łomianek.

Tego dnia dużo się działo i każdy znalazł interesującą ak-
tywność. Można było pospacerować po puszczy z kijka-

mi nordic walking, obejrzeć fotografie i obrazy członków koła 
malarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wziąć udział 
w turnieju brydża, porozmawiać przy kawie i ciastach. Moc-
nym punktem programu były występy artystyczne. Emocje 
wzbudziły pokazy tańca cygańskiego i grupy Evitki, a także 
pełen humoru spektakl teatralny. Urząd zorganizował także 
mobilny punkt szczepień, w którym seniorzy (i nie tylko) mo-
gli się zaszczepić przeciw COVID-19. Zainteresowanie było 
tak duże, że zaproponowaliśmy już kolejne terminy. Cieszy-
my się, że mogliśmy razem świętować i mamy nadzieję zoba-
czyć się za rok./ Janusz Zawadzki, Anna Mańk
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W latach 80. ubiegłego 
wieku parafia św. Mał-
gorzaty w Łomiankach 
była bardzo rozległa 

i obejmowała teren całej gminy. Wła-
dze kościelne zauważyły ten problem 
i podjęły decyzję o podziale. Prymas 
Józef Glemp przekazał taką wiado-
mość proboszczowi Janowi Czerwiń-
skiemu już w 1989 r. Trzy lata później 
do Łomianek przysłany został nowy 
wikary z zadaniem utworzenia parafii 
obejmującej południowo-zachodnią 
część gminy. 

Pierwsze nabożeństwa
Księdzem, który wówczas przyjechał 
do Łomianek, był obecny proboszcz 
ks. Andrzej Kostrzębski. Początkiem 
tworzenia nowej wspólnoty były msze 
święte odprawiane w salce dawne-
go domu dziecka przy ul. Pionierów 
w Dąbrowie. Sala, wykorzystywana 
wcześniej na zebrania mieszkańców, 
była mała i w dość kiepskim stanie 
tak jak cały budynek, ale do czasu 
wybudowania kaplicy dobrze speł-
niła zadanie. Pierwsza msza odbyła 
się 13 września 1992 r., a 24 grudnia 
na prośbę mieszkańców Dąbrowy – 
pierwsza pasterka.  

Wybór działki
Kolejnym krokiem był zakup terenu 
pod kościół. Działka powinna być od-
powiednio duża, a takich w Dąbrowie 
wiele nie było. Najlepsza wydawała 
się obecna lokalizacja, u zbiegu ulic 
Długiej i Żywicznej. Pojawiła się jed-
nak atrakcyjna oferta. Jeden z miesz-
kańców chciał nieodpłatnie przekazać 
działkę w innej części ul. Długiej. Pro-
blem stanowiło jednak to, że działka 
była wąska i długa... ale za darmo. Do 
biskupa Mariana Dusia udała się de-

legacja przyszłych parafian, by przed-
stawić zalety i wady obu lokalizacji. Po 
namyśle biskup zaakceptował obecną 
lokalizację i wydał polecenie zakupu 
działki. 

Poświęcenie placu
7 stycznia 1993 r. kupiono plac i w za-
sadzie od tej chwili zaczęła się ciężka 
praca ks. Andrzeja, który pełniąc obo-
wiązki wikarego w Łomiankach, stał 
się jednocześnie budowniczym ko-
ścioła w Dąbrowie. I to budowniczym 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo 
widok księdza z łopatą w ręku nikogo 
w Dąbrowie nie dziwił. Ludzi ogar-
nął niezwykły entuzjazm. Zaczęto od 
ogrodzenia placu. Natychmiast znala-
zła się brama, siatka i słupki, a kilku-
nastu ochotników sprawnie postawi-
ło płot. I tak było w zasadzie do końca 
budowy kaplicy. We wrześniu 1993 r. 
liczna grupa wiernych wzięła udział 
we mszy świętej, podczas której pry-
mas Józef Glemp poświęcił plac pod 
kościół i krzyż. Mimo dnia powsze-
dniego dla mieszkańców Dąbrowy 
było to święto. 

Projekt kościoła
Do kolejnego kroku, czyli projektu 
przyszłego kościoła, przystąpiono 
w sposób dość oryginalny. Zaproszono 
bowiem architektów mieszkających 
w Dąbrowie: Elżbietę Dębek, Piotra 
Grześkiewicza, Bogumiła Husaka, 
Stefana Kurzawińskiego i Zdzisława 
Raczkowskiego. Szkice z propozycjami 
architektów powieszono przy wejściu 
do sali, w której odbywały się niedziel-
ne msze. Pod każdym był koszyk, by 
wychodzący z mszy, wyposażeni w pi-
łeczki do ping-ponga, mogli wyrazić 
opinię. Najwięcej piłeczek znalazło się 
w koszyku pod rysunkiem Zdzisława 

Raczkowskiego i to jemu, po akcep-
tacji władz kościelnych, zlecono wy-
konanie projektu kaplicy połączonej 
z mieszkaniem dla księdza. Był to, ze 
zrozumiałych względów, obiekt zu-
pełnie inny niż ten przedstawiony na 
konkursowym rysunku. 

Parafia św. Marka Ewangelisty 
Wiosną 1994 r. ruszyła budowa kapli-
cy i mieszkania dla księdza. Wielkim 
problemem były oczywiście pieniądze 
potrzebne na zakup materiałów i po-
krycie wszystkich innych wydatków, 
niezbędnych przy realizacji tak duże-
go obiektu. Grupa niestrudzonych pań 
chodziła co miesiąc od domu do domu 
i zbierała datki. Bardzo niewdzięcz-
na to była praca, ale każdy dawał, ile 
mógł. I co ciekawe, budowę wspierali 
w różny sposób nawet ludzie, którzy 
do kościoła w zasadzie nie chodzi-
li. Tak zwany stan surowy zamknięty 
udało się osiągnąć tuż przed święta-

W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o to, gdzie przed 1995 r. odprawiano 
msze święte w Dąbrowie Leśnej. Rozwiązujemy zagadkę i przypominamy historię 
powstania parafii pod wezwaniem św. Marka Ewangelisty.

PARAFIA
W DĄBROWIE

TEKST: ANDRZEJ KALIŃSKI
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Uroczystości rozpoczęło nabo-
żeństwo, po którym delegacje 

kombatantów, Urzędu Miejskiego 
i gminnych organizacji wraz z przed-
stawicielami Rady Miejskiej w Ło-
miankach i powiatu warszawskiego 
zachodniego złożyły wieńce w asy-
ście pocztów sztandarowych pod 
pomnikiem na 100 Rocznicę Odzy-
skania Niepodległości Polski. „Nie-
jednokrotnie zapominamy o tym, jak 

wielką i nieocenioną wartością są 
wolność i niepodległość. Przyjmuje-
my je za stałe i niezmienne elementy 
naszego życia (…) jednak o to, co dla 
nas dziś oczywiste, poprzednie po-
kolenia Polaków walczyły przez 123 
lata” – mówiła w okolicznościowym 
przemówieniu burmistrz Łomianek.

Przedstawiciele urzędu rozdali 
mieszkańcom oraz gościom kotylio-
ny i wszyscy przeszli z biało-czerwo-
ną flagą, którą przygotowali harcerze 
ze Szczepu 462, do Centrum Kultury 
w Łomiankach. Na miejscu często-
wali pyszną grochówką, a harcerze 
ze Szczepu 444 śpiewali patriotycz-
ne piosenki. Po południu odbył się 
koncert Łomiankowskiej Orkiestry 
Kameralnej. / mjr

11 listopada br. Urząd Miejski w Łomiankach zaprosił mieszkańców 
do wspólnego świętowania niepodległości. 

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI

mi i pierwszym nabożeństwem w no-
wej kaplicy była pasterka. Pamiętne 
to były chwile. Z wilgotnych jeszcze 
ścian i sufitu kapały krople wody. Nie-
otynkowane ściany i surowy stan – le-
dwie przykryty przyniesionymi z wielu 
domów dywanami – nikomu nie prze-
szkadzały. Panowała wielka radość, 
że kościół już stoi. W kolejnym roku, 
9 czerwca prymas erygował parafię 
pod wezwaniem św. Marka Ewange-
listy w Dąbrowie Leśnej i osobiście 
poświęcił kaplicę. Nowa wspólnota 
parafialna stała się faktem.

PYTANIE KONKURSOWE

Do 1967 r. na terenie naszej gmi-
ny znajdowało się sanatorium. 
Gdzie było położone i jaką choro-
bę w nim leczono? Pierwsze trzy 
osoby, które nadeślą poprawną od-
powiedź do redak-
cji (wks@poczta.lo-
mianki.pl), otrzymają 
książkę „Łomianki – 
spotkania z historią”. 
Na odpowiedzi cze-
kamy do 20 grudnia. 

Prawidłowa odpowiedź na pyta-
nie z poprzedniego biuletynu: sala 
dawnego domu dziecka przy ul. 
Pionierów. Zagadkę jako pierwsi 
rozwiązali: Beata Mroczkowska, 
Wiesław Parszutas i Łukasz Ka-
czyński. Gratulujemy!
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Zakończyła się rozbudowa ulic Fabrycznej i Cyprysowej, które zyskały nowe nawierzchnie oraz 
infrastrukturę przyjazną dla pieszych i osób z niepełnosprawnościami. Aktualizujemy zatem informacje 
o pozostałych inwestycjach drogowych i postępach prac na budowie szkoły w Sadowej i przedszkola 
w Dąbrowie Leśnej. 

AKTUALNE INWESTYCJE

TRWAJĄCE PRACE:
• ul. Słoneczna: rozbudowa polega 
na poszerzeniu pasa drogowego, wy-
konawca kończy układanie kostki be-
tonowej i prace związane z systemem 
odwodnienia;
• ul. Piaskowa: budowa przedszkola 
miejskiego w Dąbrowie Leśnej – wy-
lano strop nad parterem, trwają prace 
przy budowie ścian piętra, kontynu-
owane są roboty zbrojarskie i żelbe-
towe;
• ul. Strzelecka: budowa szkoły pod-
stawowej w Sadowej – trwa montaż 
prefabrykowanych elementów modu-
łowych parteru budynku i prace mu-
rarskie przy sali gimnastycznej, ska-
blowano też linię średniego napięcia 
będącą w kolizji z salą gimnastyczną;
• ul. Długa: (odcinek od ul. Brukowej 
do ul. Wąskiej) kończą się prace bu-
dowlane, trwa porządkowanie tere-
nów zielonych (humusowanie i obsie-
wanie trawą), pozostała do  wdrożenia 
stała organizacja ruchu; 
• ul. Sierakowska: (odcinek od ul. 
Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej) 
trwają prace związane z wykonaniem 
systemu odwodnienia drogi;
• ul. Zachodnia: plan zagospodarowa-
nia pasa zieleni ulicy zakłada budowę 
ścieżki pieszej wraz ze strefą rekre-
acyjną obejmującą istniejącą kurtynę 
wodną, strefę aktywną z montażem 
trzech trampolin z bezpieczną na-
wierzchnią oraz strefę wejścia z pod-
świetlanym słupem informacyjnym 
oraz montaż elementów małej archi-
tektury (ławki, stojaki na rowery, ko-
sze na śmieci); obecnie trwa budowa 
nawierzchni ścieżki. 

ZAKOŃCZONE PRACE:
• ul. Cyprysowa: rozbudowa obejmo-
wała m.in. poszerzenie pasa drogo-
wego, wykonanie warstw konstruk-
cyjnych jezdni, a także przebudowę 

punktów kolizji z sieciami gazowymi, 
elektrycznymi, teletechnicznymi oraz 
budową nowego oświetlenia; na uli-
cy obowiązuje ograniczenie prędkości 
do 20 km/h, wszystkie krawężniki za-
montowano w poziomie jezdni, brak 
jest przeszkód uniemożliwiających 
poruszanie się osobom z niepełno-
sprawnościami;
• ul. Fabryczna: rozbudowa zakłada-
ła m.in. poszerzenie pasa drogowego, 
wykonanie warstw konstrukcyjnych 
jezdni, budowę kanalizacji deszczo-
wej oraz przebudowę niezbędnej in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej, 
energetycznej i telekomunikacyjnej; 
ulica zyskała chodnik z kostki beto-
nowej, bitumiczną ścieżką rowerową 
i bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy, 
przy jezdni w okolicach stadionu spor-
towego znajdują się trzy zatoki posto-
jowe, zniesiono także bariery architek-
toniczne w obrębie rozbudowanego 
odcinka drogi (obniżenie krawężników 
i żółte płytki z wypustkami przy przej-
ściach dla pieszych), na ulicy wprowa-
dzono nową organizację ruchu; 
• ul. Rodziewiczówny: wymieniono 
trzy huśtawki i piaskownicę na placu 
zabaw.

TEKST: RADOSŁAW NOWAK
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Sukces naszego projektu
Projekt „Zagospodarowanie zielonego skweru przy al. Chopina w Łomiankach” 
znalazł się w finale konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”.

Kapituła konkursu nagradza inwe-
storów, wykonawców i projektantów 
za konkretną realizację. To inicjatywa 
wytyczająca nowe trendy w budow-
nictwie, promująca najlepsze moder-
nizacje i budowy. 23 listopada br. Mał-
gorzata Żebrowska-Piotrak, burmistrz 
Łomianek, gościła projektantkę Nata-
lię Paję z OUTSIDE Studio Projektowe 
i przedstawicielkę wykonawcy projek-
tu Walentynę Śliwińską-Urbat z firmy 
WALVI Sp. z o.o. Siemiatycze. / kż

Prace kanalizacyjne
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach informuje o postępie prac 
w ul. Rolniczej.

Trwają prace na odcinku ok. 200 m od ul. Bolka i Lolka w kierunku gminy 
Czosnów. Na tym odcinku wprowadziliśmy ruch wahadłowy. Wykonaliśmy 
tymczasowe odtworzenie nawierzchni z kruszywa na odcinku od ul. Sien-
kiewicza do ul. Kaczki Dziwaczki oraz sfrezowaliśmy nawierzchnię od ul. 
Marii Kownackiej za ul. Wędkarską. W pierwszej połowie grudnia przewidu-
jemy wykonanie przepompowni w okolicy ul. Sienkiewicza i ul. Bolka i Lolka, 
w związku z czym planowane jest zamknięcie wyjazdu z ul. Bolka i Lolka na 
ul. Rolniczą. Kolejne prace przeprowadzimy od ul. Dobrej Wróżki do posesji 
315 przy ul. Rolniczej. W tym roku roboty budowlane planowane są do 23 
grudnia, a zostaną wznowione 10 stycznia 2022 r. / Tomasz Czajkowski

Modernizacja wałów
Kolejny etap prac przybliżający mo-
dernizację wału przeciwpowodzio-
wego na odcinku rzeki Wisły w km 
525+000 – 537+400 w naszej gminie.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę 
opracowania dokumentacji projekto-
wej wraz z uzyskaniem decyzji admi-
nistracyjnych będących podstawą do 
realizacji inwestycji. To kolejny etap 
podpisanego 13 września br. poro-
zumienia gminy Łomianki z Państwo-
wym Gospodarstwem Wodnym Wody 
Polskie, powiatem warszawskim za-
chodnim oraz gminą Czosnów. Ce-
lem planowanej w latach następnych 
inwestycji jest zwiększenie ochrony 
zagrożonych zalaniem terenów rolni-
czych i zurbanizowanych. / mn

Bieżnia i hala gotowe!
Zakończyły się odbiory techniczne przebudowanej bieżni sportowej przy 
ICDS oraz ruszyły zajęcia w hali pneumatycznej.

Nowa nawierzchnia sportowa to poliuretanowo-gumowa warstwa o grubo-
ści 13 mm do użytkowania w butach z kolcami. Została ułożona mechanicz-
nie, bezspoinowo i składa się z dwóch warstw: elastycznego podkładu i war-
stwy użytkowej. Przebudowie poddano również wyskocznię w dal, boisko 
do siatkówki i ułożono chodnik przy kontenerach socjalnych. Inwestycję do-
finansowano w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktu-
ry Sportowej MAZOWSZE 2021”. / mjr

Zapraszamy
na lodowisko 
Od 1 grudnia zapraszamy na lodo-
wisko przy ICDS w Łomiankach. 

Według obowiązujących obostrzeń 
do 17 grudnia br. z lodowiska może 
korzystać jednocześnie i bez żad-
nych ograniczeń maksymalnie 50 
osób. Każda kolejna osoba obowią-
zana jest przedstawić do wglądu 
pracownikowi ICDS Unijny Certy-
fikat COVID. Na terenie lodowiska 
funkcjonuje wypożyczalnia łyżew. 
Z lodowiska przy ul. Staszica 2 ko-
rzystają według harmonogramu 
gminne szkoły (pn.–pt. 9–15) oraz 
osoby indywidualne (pn.–pt. 16–
21, sob.–nd. 9–15 i 16–21). / kż
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Koniec roku sprzyja podsumowaniom, a mijający rok z pewnością będzie bardzo interesujący 
dla ekspertów zajmujących się ekologią. Pandemia wpłynęła na każdą sferę naszego życia, 
od funkcjonowania gospodarki po zmianę codziennych drobnych nawyków. Od nas zależy, czy 
wyciągniemy z tego wnioski na przyszłość.

EKOLOGIA W CZASIE
PANDEMII

W czasie globalnej izolacji 
ośrodki badawcze na 
całym świecie zaczęły 
rejestrować pozytywne 

zmiany dotyczące zmniejszenia zanie-
czyszczenia powietrza i zachowania 
zwierząt. Więcej osób uświadomiło 
sobie, że ochrona środowiska staje się 
dla nas kluczowym tematem nie tylko 
w perspektywie wieloletniej, ale też 
kilku najbliższych lat. Musimy zacząć 
działać tu i teraz.

Kryzys klimatyczny
Jak realnie pandemia zmieni-
ła nasz stosunek do ekologii? 
Z badań przeprowadzonych na 

początku roku przez Ipsos wynika, że 
wzrósł strach przed kryzysem klima-
tycznym, co trzeci Polak deklarował, 
że ekologia jest dla niego ważniejsza 
niż przed pandemią, a ponad poło-
wa badanych twierdziła, że od czasu 
pandemii staranniej segreguje odpady 
komunalne. Myślimy także o tym, co 
będzie – 40 proc. respondentów de-
klarowało, że postanowili kupować 
mniej rzeczy.

Nadmiar plastiku
Pojawiły się jednak badania 
i opinie mniej optymistyczne, 

według których pandemia przyczyni-
ła się do spowolnienia pozytywnych 
zmian. W tym kontekście najczęściej 
pojawia się stwierdzenie, że maso-
wo wróciliśmy do plastiku. Przyczy-
nę łatwo zrozumieć – jednorazowe 
opakowania, rękawiczki i maseczki są 
bezpieczniejsze w czasach koronawi-
rusa. Jakie zatem wyciągniemy wnio-
ski z ostatnich kilkunastu miesięcy 
i czy odwrócimy niekorzystne trendy 
w ekologii? 

Ochrona klimatu
W ciągu ostatnich dwóch lat 
odbyło się kilka ważnych debat 

dotyczących ochrony przyrody. Jedną 
z nich był zakończony w połowie listo-
pada br. szczyt klimatyczny (COP26 
w Glasgow). Dla wielu rozczarowujący 
pod względem niewystarczających, 
ich zdaniem, decyzji dotyczących 
ochrony klimatu. Z pewnością jednak 
zapamiętane zostanie poruszające 
wystąpienie Davida Attenborough, 
brytyjskiego biologa i popularyzatora 
wiedzy przyrodniczej, który znany jest 
z filmów emitowanych przez stację 
BBC. Attenborough przez wiele lat od-
krywał tajemniczy świat roślin i zwie-
rząt oraz z pasją i empatią przekony-
wał, że trzeba go chronić. Podczas 

wystąpienia otwierającego obrady 
przekonywał światowych przywód-
ców: „Jeśli działając osobno, jesteśmy 
wystarczająco potężni, aby zdestabi-
lizować naszą planetę, z pewnością 
pracując razem, mamy dość mocy, aby 
ją uratować”.

Codzienne nawyki
Naturalne środowisko można 
chronić w perspektywie świa-
towej gospodarki, ale także 

codziennych, drobnych gestów. Przez 
cały rok publikowaliśmy w biuletynie 
porady dotyczące oszczędzania energii 
elektrycznej i wody w domu oraz ogro-
dzie, wykorzystywania deszczówki, 
segregacji odpadów, stosowania sku-
tecznych domowych środków czysz-
czących i ekologicznego ogrzewania 
mieszkań. Za każdym razem pisaliśmy, 
że najczęściej wystarczy zmienić drob-
ne nawyki, by zobaczyć pozytywne 
efekty. To może być gaszenie światła 
w nieużywanych pomieszczeniach, ku-
powanie energooszczędnych żarówek 
i urządzeń gospodarstwa domowego 
czy zakręcanie kranu podczas mycia 
zębów. Kończymy cykl „Ekologia na co 
dzień” na łamach biuletynu, jednak za-
chęcamy do korzystania z porad, które 
opublikowaliśmy.

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Czyste powietrze
Nowa siedziba punktu konsultacyj-
no-informacyjnego programu Czyste 
Powietrze.

Od grudnia br. zapraszamy mieszkań-
ców na konsultacje w sprawie wymia-
ny starego nieefektywnego źródła 
ciepła lub termomodernizacji budyn-

ku do Galerii Łomianki (ul. Brukowa 
25, Współdzielnia). Zmieniły się także 
godziny konsultacji: pn. 14–18, czw. 
13–16, pt. 13–16. Niezmiennie pozo-
stajemy do Państwa dyspozycji w po-
zostałych dniach tygodnia, w godzi-
nach pracy urzędu (tel. 516 282 998, 
e-mail: milena.wisniewska@poczta.
lomianki.pl). / ms
Więcej informacji: 
www.czystepowietrze.gov.pl.
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Kampinoskie wydmy
W ramach projektu „Dla zachowania 
bioróżnorodności – ochrona siedlisk 
i gatunków na obszarach wydmowych 
Kampinoskiego Parku Narodowego” 
realizowane są działania z zakresu 
ochrony czynnej, które mają na celu 
poprawę stanu zachowania sześciu ty-
pów siedlisk na powierzchni 1624 ha. 
Projekt potrwa do końca 2023 r.

Historia jednego zdjęcia
O wydmach i rośli-
nach, które je po-
rastają, opowiada 
Łukasz Tyburski 
z Zespołu ds. Nauki 
i Monitoringu Przy-
rody w KPN.

Jak i kiedy powstały wydmy na terenie 
Puszczy Kampinoskiej?
Wydmy powstały kilkanaście tysięcy lat 
temu na skutek różnych etapów zlodo-
waceń. Spod czoła lądolodu wypływała 
woda, która – wraz z rzekami płynącymi 
z południa – rzeźbiła teren dzisiejszego 
KPN. Gdy lądolód się cofnął, pozosta-
ły rozległe piaszczyste przestrzenie, na 
których w zależności od zmieniających 
się warunków – wiatru i porastania 
obrzeży roślinnością – przez tysiące lat 
tworzyły się pasy wydm.

Dlaczego to tereny cenne dla przyrod-
ników?
Ze względu na bioróżnorodność. Szczy-
ty wydm porastają głównie sosny (śro-
dowisko suche), a u ich podnóży rosną 
np. olsze czarne (środowisko wilgotne). 
Wytworzyły się tu siedliska rzadkich 
roślin i zwierząt, m.in. bory chrobotko-
we i wrzosowiska przyciągające owady 
zapylające. Rosną tu również takie ga-
tunki, jak: mącznica lekarska, goździk 
piaskowy, wężymord niski czy trawa 
szczotlicha siwa.

Na czym polega program ochrony 
wydm?
To rozmaite działania – od wykupu 
gruntów prywatnych znajdujących się 
na pasach wydmowych, przez usu-
wanie inwazyjnych gatunków drzew 
i krzewów, a także wycinkę takich, któ-
re nadmiernie zacieniają siedliska roślin 
światłolubnych. Zbieramy też nadmiar 
biomasy w wybranych miejscach, aby 
ograniczyć wzbogacanie piaszczystego 
podłoża. W ramach projektu prowadzi-
my również działania edukacyjne oraz 
zapobiegające rozdeptywaniu i rozjeż-
dżaniu wydm.

Ekspansywna turystyka szkodzi wy-
dmom.
W KPN jest ok. 360 km szlaków tury-
stycznych, pieszych i rowerowych. Nie-
stety niektórzy rowerzyści czy spacero-
wicze schodzą z wyznaczonych ścieżek, 
a w ten sposób mogą zniszczyć rzadkie 
gatunki roślin. Jeśli wytyczamy szlaki 
i ustawiamy zakazy wstępu na jakiś te-
ren, to robimy tak nie bez powodu. Tury-
sta może nie wiedzieć lub nie zauważyć, 
że depcze niepozorną, ale cenną przy-
rodniczo roślinę. Dlatego w niektórych 
miejscach ustawiamy płotki i barier-
ki, żeby ograniczyć negatywny wpływ 
człowieka na siedliska wydmowe.

Więcej o wydmach w KPN: www.wy-
dmy.kampinoski-pn.gov.pl.

Uwaga! Kot pod 
maską!
Problem powraca co roku wraz 
z pierwszymi mrozami. Zwierzęta, 
zwłaszcza koty, szukają sposobu, 
by ogrzać się przy samochodach. 
Jednak może się to dla nich skoń-
czyć tragicznie.

Coraz częściej słychać apele, by 
w okresie jesienno-zimowym przed 
uruchomieniem samochodu pod-
nieść maskę i sprawdzić, czy nie 
ukrywa się pod nią żaden niespo-
dziewany gość. Zwierzęta równie 
chętnie wdrapują się na nadkola, 
które mogą stanowić przytulną 
kryjówkę. Dlatego prosimy – spo-
glądajcie pod maski aut. Kilkana-
ście sekund może nie tylko zaosz-
czędzić wam nerwów i kosztownej 
naprawy, lecz także ocalić życie 
niejednego zwierzaka. / kb

Fajerwerki w Nowy Rok
Dobra zabawa w sylwestra? Ko-
niecznie z pokazem fajerwerków 
o północy. A co to oznacza dla 
zwierząt?

Lubimy hucznie świętować Nowy 
Rok. Ale to, co dla nas jest przy-
jemnością, dla zwierząt stanowi 
zagrożenie. Wiedzą o tym dobrze 
właściciele psów i kotów, apelują 
o empatię organizacje działające 
na rzecz zwierząt. Fajerwerki i huk 
petard doprowadzają do paniki 
zarówno zwierzęta domowe, jak 
i dzikie, w tym ptaki. W ramach 
badań naukowych prowadzonych 
w Holandii radar pogodowy w oko-
licach Utrechtu co roku wykazuje, 
że w sylwestrową noc tysiące pta-
ków w panice wzbija się do lotu. 
Wiele z nich traci życie w wyniku 
zderzenia z drzewem, budynkiem 
czy inną przeszkodą, której nie wi-
dzą w ciemnościach. Dla zwierząt 
szkodliwe są także toksyczne gazy 
i pyły, które unoszą się wówczas 
w powietrzu. Dlatego apelujemy 
– świętujmy bez petard i fajerwer-
ków. / mb
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KPN to jedyny park narodowy w Polsce, na terenie którego znajdziemy 
wydmy śródlądowe. Tworzą się w miejscach, gdzie podłoże jest piaszczyste, 
a klimat zbyt suchy, by mogła się rozwinąć bujna roślinność. Tysiące lat temu 
właśnie takie warunki panowały na obszarze dzisiejszej puszczy.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY
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Szkoła podstawowa nr 3 w Łomiankach ze złotym medalem w zawodach powiatowych oraz trzecim 
miejscem w rywalizacji międzypowiatowej.

BRAWA DLA KOSZYKAREK!

Na początku listopada w hali ICDS 
odbyły się zawody powiatowe 

w koszykówce dla uczniów szkół pod-
stawowych. W znakomitym stylu złoty 
medal wywalczyły zawodniczki Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwu-
języcznymi i Sportowymi im. Janusza 
Kusocińskiego,  rocznik 2009 i młod-
sze. Pokonały zespoły z SP2 Łomianki, 
Ożarowa Mazowieckiego, Bieniewic 
oraz Zielonki i uzyskały awans do fi-
nału międzypowiatowego w Żyrar-
dowie. „Zbieramy owoce kilkuletniej 
pracy, bo osiągnęliśmy już taki poziom, 
że walczymy o najwyższe cele. To za-
sługa współpracy szkoły, Uczniow-
skiego Klubu Sportowego Kusy Ło-
mianki i Szkolnego Młodzieżowego 
Ośrodka Koszykówki (SMOK), ale 
przede wszystkim samych dziewczyn, 
które chcą trenować” – podsumował 
sukces trener Michał Żmińczuk. 

Zawodniczki, które zdobyły złoto, nie 
pojechały jednak do Żyrardowa, bo 

znalazły się na kwarantannie. W fina-
łach zastępowały je koleżanki z młod-
szego rocznika. Rozegrały trzy mecze, 
przegrywając wyraźnie w grupie z SP 
nr 3 w Żyrardowie i SP Rusiec oraz mi-
nimalnie i po zaciętym meczu (22:24) 
o piąte miejsce ze szkołą z Sochacze-
wa. Jednak występ na zawodach tej 
rangi to dla nich cenne doświadcze-
nie, które z pewnością zaprocentuje 
w przyszłości.

Kolejny sukces koszykarki z SP3 odnio-
sły na początku grudnia. Zajęły trzecie 
miejsce w szkolnych zawodach między-
powiatowych. Rywalizowały z zespoła-
mi z Pruszkowa, Sochaczewa, Żyrardo-
wa, Grodziska i Mszczonowa. „Dobra 
walka, duże emocje i zacięte mecze. 
Szkolenie idzie w dobrym kierunku. 
Dziękuję wszystkim dziewczynom za 
te mecze, a szczególne podziękowania 
za wolę walki i serce zostawione na 
parkiecie chciałbym przekazać Alek-
sandrze Prusik” – komentował po zwy-

cięskim meczu trener Marcin Mikos. 
Dziękujemy i my, życząc kolejnych suk-
cesów. / Marcin Mikos, mb

Od wielu lat Instytut Książki re-
alizuje ogólnopolski program 

Dyskusyjny Klub Książki (DKK). Bi-
blioteka w Łomiankach przystąpi-
ła do niego w 2012 r. z inicjatywy  
gminnego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Dla czytelników to okazja, by 
porozmawiać o wybranych książkach 
z osobami o podobnych zaintereso-
waniach, a także poćwiczyć pamięć 
i miło spędzić czas wolny. Spotkania 
klubu odbywają się raz w miesiącu 
w godz. 18–20. Na każdym spotka-
niu wybierana jest lektura na kolejny 
miesiąc z propozycji przedstawionych 
przez Instytut Książki, a klubowicze 
otrzymują wybraną pozycję do prze-
czytania. Udział w DKK jest bezpłat-
ny i otwarty dla wszystkich chętnych. 

Szczegółowe pytania o terminy spo-
tkań i aktualnie czytane książki moż-
na kierować do UTW i pracowników 
biblioteki. 

Więcej informacji: UTW w Łomian-
kach, tel. 507 971 368, utw@utwlo-
mianki.pl, Biblioteka Publiczna, ul. 
Wiejska 12A, tel. 22 398 32 24, bi-
blioteka@lomianki.pl.

Jadwiga Rusztecka, 
uczestniczka spotkań 
DKK

Lubię czytać, 
a spotkania klu-

bowe są dla mnie 
doskonałą okazją po-
znawania literatury 

współczesnej. Na rynku 
wydawniczym jest tak 
wiele nowych pozycji, 
że samemu trudno jest 
wybrać. W klubie sięgamy po różne 
gatunki: powieści, biografie, reporta-
że, a nawet książki sensacyjne. Czyta-
my książki zarówno polskich, jak i za-
granicznych autorów. Na spotkaniach 
wymieniamy się poglądami, prowa-
dzimy żywe dyskusje. Do klubu należą 
osoby o różnych upodobaniach lite-
rackich, przez co rozmowy są cieka-
we. Niektóre książki pozytywnie mnie 
zaskoczyły, sama prawdopodobnie 
nie sięgnęłabym po nie. A tak, odkry-
łam kilka takich, które zapamiętam na 
długo. Bez klubu mogłabym na nie po 
prostu nie trafić.

Dołącz do klubu miłośników książek i podziel się pasją czytania z innymi.

POROZMAWIAJMY O KSIĄŻKACH
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GRUDZIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

Rodzinne warsztaty artystyczne, 
bilety: 80 zł

Koncert: Michał Giłka Jazz Group, 
bilety: 16 zł

Stand-up: Grzegorz Dolniak, 
bilety: 45 zł

Świąteczna Scena Zaułek, 
bilety: 10 zł

Rodzinne warsztaty artystyczne: 
szaleństwo karnawałowych masek

Koncert: „Gwiazdo świeć, kolędo 
leć!”

11.12
godz. 15

11.12
godz. 19

15.12
godz. 20

18.12
godz. 19

9.01.22
godz. 15

17.12
godz. 19

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

11.12  RODZINNE PIERNICZKOWANIE / 
DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH 
Warsztaty wspólnego pieczenia i zdobienia 
pierników to wspaniała forma spędzania cza-
su w świątecznej atmosferze dla dzieci i ro-
dziców. Efektem prac będą pyszne i pięknie 
udekorowane  pierniki.

11.12 MICHAŁ GIŁKA JAZZ GROUP / CK
Szóstka muzyków z Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy zagra popularne standardy 
muzyki jazzowej i popowej w stworzonych 
przez siebie opracowaniach i aranżacjach. 

DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH, UL. PARKOWA 2, BURAKÓW
(na wszystkie zajęcia wstęp wolny)

• Pierniczkowanie. Warsztaty rodzinne (zapisy: 606 225 863): 11.12 
   godz. 15–19.
• Fitness i joga (zapisy: 788 021 372): 12.12 godz. 12–15.
• Grupa wsparcia dla mam małych dzieci (zapisy: fundacjaczulosc@
   gmail.com): pn. godz. 14.30–16.30.
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn., śr., czw. 
   godz. 18.30–19.30.
• Zajęcia dla maluszków (zapisy: 506 811 350): wt. godz. 9.30–
   12.00.
• Spotkania brydżowe (dorośli, zapisy: 668 115 225): wt. godz. 
   12.30–15.30.
• Brydż dla wszystkich (zapisy: 668 115 225): wt., czw. godz. 18.
• Warsztaty rękodzieła UTW (zapisy: 504 530 420): śr. godz. 16–18.
• Fitness i joga (zapisy: 788 021 372): czw. godz. 11.30–13.00.
• Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (6–12 lat, zapisy: nl@naszelo-
   mianki.pl): pt. godz. 16.45–17.30.
• Warsztaty malarskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (zapisy: 504 
   530 420): sob. godz. 10–14.

ŚWIETLICA MIEJSKA, UL. AKACJOWA 20A, DĄBROWA LEŚNA
(na wszystkie zajęcia wstęp wolny)

• Klub kreatywnych dzieci (zapisy: 695 330 116): 7 i 8.12. godz. 
   16.30–20.30.
• Fitness i joga dla dorosłych (zapisy: 788 021 372): wt. godz. 
   11.30–13.
• Artystyczna Akademia Otwarte Ramiona – razem przy glinie: wt. 
   19.00–20.30.

15.12 STAND-UP: GRZEGORZ 
DOLNIAK / CK
Najnowszy program Grzegorza 
Dolniaka, w którym sprawdzicie, 
jak żyć spokojnie i być wypoczę-
tym człowiekiem. Grzegorz aku-
rat nie ma pojęcia, jak to zrobić, 
dlatego właśnie się wypowie. 
Z charakterystyczną sceniczną 
ekspresją i obserwacjami punktu-
jącymi absurdy dnia codziennego 
zdemaskuje przeszkody stojące na 
drodze do prawdziwego spokoju 
ducha. 

18.12 ŚWIĄTECZNA SCENA ZA-
UŁEK / CK
Opowieści wigilijne wspaniałych 
osobowości – Magdaleny Kra-
kowskiej (Żuk), przez lata związa-
nej m.in. z kabaretem Pod Egidą, 
której na gitarze akompaniował 
będzie mąż Krzysztof Krakowski. 
Wystąpią także Stanisław Klawe, 
Maria Duszka, Marta Sosnowska. 
Gospodarzami będą Wojtek Gę-
sicki wraz z Rafałem Grząką.ICDS, 

ul. Staszica 2, Łomianki, www.icds.pl
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Ankieta dla czytelników
Co chcielibyście zmienić w naszej bibliotece? 

Łomiankowska placówka jako jedna z 79 biblio-
tek w Polsce zakwalifikowała się do czwartej 
rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Od maja 
bierzemy udział w warsztatach i webinarach, 
które przygotowują nas do opracowania no-
wej oferty usług odpowiadających na aktualne 
potrzeby mieszkańców. Biblioteka to jednak 
przede wszystkim Wy – nasi Czytelnicy – dla-
tego chcielibyśmy lepiej Was poznać. Będziemy 
wdzięczni za wypełnienie ankiety i włączenie 
się we wspólne budo-
wanie programu biblio-
teki. Ankietę można 
wypełnić stacjonarnie 
we wszystkich oddzia-
łach oraz online, wy-
starczy zeskanować 
kod QR.

Kochani Czytelnicy,
życzymy Wam z całego serca, żeby przy świą-
tecznym stole nigdy nie zabrakło Wam światła 
i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok przy-
niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej 
w Łomiankach

Romantycznie i patriotycznie
Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 
2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, a na pa-
tronów literackich wybrał Marię Konopnicką 
i Józefa Wybickiego. 

W uzasadnieniu uchwały napisano, że mija 200 
lat od czasu publikacji „Ballad i romansów” Ada-
ma Mickiewicza, które zapoczątkowały epokę 
romantyzmu w literaturze polskiej. Uznano, że 
to „dobry powód do przypomnienia duchowego 
depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bo-
haterowie, artyści i myśliciele”. W marcu minie 
także 200 lat od śmierci Józefa Wybickiego, au-
tora „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, 
której słowa śpiewamy obecnie, wykonując 
Mazurka Dąbrowskiego, czyli hymn narodowy. 
Dwa miesiące później będziemy natomiast ob-
chodzić 180. rocznicę urodzin Marii Konopnic-
kiej. Sejm RP postanowił uhonorować autorkę 
„Roty” jako „jedną z najwybitniejszych pisarek 
w historii literatury polskiej”. / mb

CZYTELNICZY RAJ
„Śnieg otulił cię bielą” 
Katarzyna Misiołek
Emocjonująca powieść o siostrzanej mi-
łości, skrywanych rodzinnych tajemni-
cach, niszczącej namiętności i zbrodni. 
Wśród surowego piękna zaśnieżonych 
bieszczadzkich krajobrazów Martyna 
szuka prawdy o tym, co lata temu przy-
trafiło się jej starszej siostrze. Komu 
może zaufać? Kto wie, co wydarzyło się 
w niewielkiej bieszczadzkiej wiosce? 
I komu zależy na tym, żeby prawda nigdy 
nie wyszła na jaw?

„Święta na świecie” 
Sofie Maria Brand
W Meksyku w stajence zamiast choinek 
są kaktusy. We Włoszech w ogóle nie 
ma Mikołaja – prezenty roznosi Befana, 
uśmiechnięta stara wiedźma. Islandzkim 
dzieciom towarzyszą psotne skrzaty, 
a w Norwegii na wigilijnym stole królu-
je lutefisk, czyli ryba suszona na słońcu 
i wietrze. W Rosji natomiast najważniej-
szą potrawą jest słodka kasza, po zjedze-
niu której należy rzucić łyżką w sufit. Po-
znajcie zwyczaje świąteczne w różnych 
częściach świata!

„Ufo nad Bratysławą” 
Weronika Gogola
Kraj nad trzema morzami, z których tylko 
jedno jest prawdziwe, a i tak nie ma do 
niego bezpośredniego dostępu. Ojczyzna 
Nocnego Króla i Janosika. Autorka z hu-
morem przygląda się słowackiej polityce 
i zabiera nas w podróż po kraju, w którym 
powstał musical o Janie Pawle II, gdzie 
organizuje się turniej kopania grobów dla 
zawodników z państw Grupy Wyszeh-
radzkiej i skąd można po śmierci polecieć 
w kosmos. To osobista i zabawna książka.

„Zło w Cmentarnej Górze” 
Konrad Chęciński
W niewielkiej wsi ukrytej wśród lasów 
dwa dni przed świętami Bożego Narodze-
nia znika starszy mężczyzna. Zaniepoko-
jona córka zgłasza się do podinspektora 
Nikifora Poradeckiego. Policjant odkrywa 
przy okazji kolejne niepokojące sprawy 
i zbrodnie. Czy to tylko nieszczęśliwe 
zbiegi okoliczności? A może seria mor-
derstw doskonałych? Co wspólnego ma 
z tym wiejski głupek, lokalna piękność 
oraz tajemniczy kult, który praktykują 
mieszkańcy?

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 grudnia.
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).

Nie zdradzamy miejsca sfotografowanego w poprzednim 
numerze, nie wpłynęła prawidłowa odpowiedź.

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. Uzależnienie od telefonu.
2. Miasto nad Sanem lub imię 
    męskie.
3. Dobrze znany jako przyprawa 
    w wielu kuchniach świata, 
    skuteczny w łagodzeniu 
    zaburzeń układu trawiennego.
4. Przewidywać, uprzedzać fakty.
5. Andrzej, polski rysownik 
    i satyryk.
6. Wjazdowa lub garażowa.
7. Silny kosmetyk.

Pionowo
1. Słonecznik bulwiasty.
2. Stalowy pręt służący do strojenia 
    instrumentów muzycznych.
3. Polski motorower.
4. Męska wersja imienia Laura.
5. Druciana spinka, klamra, zapinka.
6. Stojące lustro.
7. Autor „Skąpca”.
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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: KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

TOFFI
Wystraszony maluch, który powoli 
oswaja się z nową sytuacją. Powinien 
trafić do domu, gdzie jest już spokojny, 
stabilny pies, bo prawdopodobnie sam 
sobie nie poradzi.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samiec; waga: 8 kg; nr: 
1317/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Asia 693 120 248, Beata 517 593 013.

PAZUR
Większość życia spędził na dworze, nie 
zaznał zbyt wiele miłości i troski. A jed-
nak to wesoły i energiczny psiak. Szybko 
się uczy i mógłby zamieszkać z innym 
psem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samiec; waga: 7 kg; nr: 1518/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Karolina 
512 986 537, Gosia 691 685 855.

PADME
Sympatyczna sunia, która uwielbia to-
warzystwo zarówno psów, jak i ludzi. 
Zna podstawowe komendy, bawi się 
piłeczką, jest żywiołowa, skoczna i silna 
oraz niezwykle inteligentna.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy lata; 
płeć: samica; waga: 21 kg; nr 1693/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Andzia 
889 320 471, Paulina 786 822 011.

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

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

ŁOMIANKOWSKIE KOCIAKI
Trzymiesięczne kotki i kocurki znalezio-
ne na terenie naszej gminy czekają na 
dom. 
W typie rasy: europejska; wiek: trzy mie-
siące; płeć: koty i kotki; waga: 1 kg; nr 
1211/21, 1212/21, 1213/21; 1215/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Magda 793 
302 485.

FILEMON
Sympatyczny kociak, który ceni sobie 
ciszę i spokój. Z początku nieufny, ale 
uwielbia noszenie na rękach i głaskanie. 
Większość dnia śpi. Nie sprawia żad-
nych kłopotów.
W typie rasy: europejska; wiek: osiem lat; 
płeć: samiec; waga: 4 kg; nr 0024/20/F; 
kontakt w sprawie adopcji: Dorota 501 
240 883, Angela 573 172 213, Maja 509 
859 528.

PEPITO
Cichutki, kruchy i delikatny. Przy czło-
wieku czuje się bezpiecznie i powoli na-
biera odwagi. W towarzystwie spokoj-
nych i niedużych psiaków zdecydowanie 
się ożywia.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samiec; waga: 9 kg; nr 1356/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Asia 693 
120 248, Marta 508 644 615.

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

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Południe”

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Łomiankach Uchwały nr 
XLVII/396/2021 z dnia 25 listopa-
da 2021 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Kiełpin Południe”.

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

Obszar, którego dotyczy projekt planu 
miejscowego, położony jest w połu-
dniowej części miejscowości Kiełpin, 
obejmując także w swojej wschodniej 
części fragment miasta Łomianki. Po-
wierzchnia, do której odnosi się pro-
cedura, ma ok. 33,4 ha i zlokalizowana 
jest u zbiegu ul. Kolejowej, ul. War-
szawskiej i ul. Graniczka. 

Granica obszaru objętego projektem 
planu miejscowego określona zosta-
ła w załączniku graficznym do ww. 
uchwały.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją 
sprawy w Urzędzie Miejskim w Ło-
miankach – Wydział Geodezji, Go-
spodarki Nieruchomościami i Za-
gospodarowania Przestrzennego, 
ul. Warszawska nr 71, w godzinach 
pracy Urzędu po wcześniejszym umó-
wieniu pod nr. tel. 22 888 98 48; 

2) składać wnioski do wyżej wymie-
nionego projektu planu miejscowe-
go. Wnioski należy składać w formie 
papierowej do burmistrza Łomianek 
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, 
ul. Warszawska 115, bądź drogą 
pocztową na adres: Urząd Miej-
ski w Łomiankach, ul. Warszawska 
115, 05-092 Łomianki, lub w formie 
elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez 
pocztę elektroniczną na adres um@
poczta.lomianki.pl lub za pomo-
cą platformy ePUAP w terminie do 
5 stycznia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: imię 
i nazwisko lub nazwę jednostki or-
ganizacyjnej, adres i oznaczenie nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, 

przedmiot wniosku. Wzór pisma do-
stępny jest na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Biuro 
Obsługi Mieszkańca/Wnioski, formu-
larze, karty, zgłoszenia).

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Burmistrz Łomianek.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych 
można się zapoznać na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej (w zakładce 
Ogłoszenia/Obwieszczenia o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
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Reklamy, billboardy, bannery, 
tablice czy szyldy widać przy 
drogach, na budynkach i ogro-
dzeniach. Jednak coraz więcej 

osób zastanawia się, gdzie jest granica 
między prawem do ekspozycji pew-
nych treści w przestrzeni publicznej 
a dewastacją krajobrazu miejskiego. 

Skuteczna reklama?
Nie ulega wątpliwości, że nadmiar 
reklam oraz brak norm określających 
ich gabaryty, sposób rozmieszczenia 
i wygląd powodują obniżenie walorów 
estetycznych przestrzeni. Ponadto re-
klamy tam, gdzie jest ich za dużo, tak 
naprawdę nie spełniają swojej funk-
cji. Stłoczone na małej przestrzeni 
utrudniają odnalezienie treści, która 
potencjalnie mogłaby zainteresować 
odbiorcę czy informować o prowa-
dzonej w danym miejscu działalności. 
Warto również zauważyć, że tradycyj-
na reklama umieszczana w przestrzeni 
miejskiej ustępuje stopniowo rekla-
mie z cyberprzestrzeni, co przemawia 
za jej ograniczeniem w krajobrazie 
publicznym.

Niespójne przepisy
Dyskusja na temat reklam w prze-
strzeni publicznej toczy się od dawna. 
Teoretycznie miej-
scowe plany zago-
spodarowania prze-
strzennego mogły 
regulować takie za-
gadnienia, jak ustale-
nie zasad sytuowania 
reklam czy ogrodzeń. 
Wiele planów miej-
scowych, do których 
sporządzenia przystą-
piono przed 2015 r., 
zawiera takie regu-
lacje i można o nich 
przeczytać w tekstach poszczegól-
nych uchwał. Niestety, okazało się, 
że nie są to narzędzia skuteczne. Po 

pierwsze brak wystarczającego po-
krycia planami miejscowymi – do dziś 
wiele samorządów ma bardzo niski 
odsetek gruntów pokrytych obo-
wiązującymi planami miejscowymi, 
a średnie pokrycie MPZP w skali kraju 
wynosi ok. 30 proc. Po drugie – brak 
jednolitych zasad, które wprowadza-
ne w poszczególnych planach miej-
scowych doprowadziły do wielu luk 
i dysfunkcji. Na wielu obszarach nie 
obowiązują żadne regulacje, a jeżeli 
nawet istniały przepisy lokalne poru-
szające te kwestie, to bywały niekon-
sekwentne i niespójne. Dodatkowy 
problem stanowi utrudnione egze-
kwowanie tych przepisów. 

Ustawowa ochrona krajobrazu
Aby poprawić sytuację, 24 kwietnia 
2015 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze 
wzmocnieniem narzędzi ochrony kra-
jobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774). Usta-
wa nadała radom gmin kompetencje 
uchwalenia tzw. uchwały krajobrazo-
wej, której celem jest wprowadzenie 
regulacji dotyczących ustanowienia 
zasad i warunków sytuowania obiek-
tów małej architektury, tablic rekla-
mowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz 
rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane. 
Tym samym usunię-
to wyżej wymieniony 
zakres tematyczny 
z planów miejscowych 
i wprowadzono zu-
pełnie nowe narzę-
dzie, które umożliwia 
wdrożenie spójnego 
i logicznego systemu 
regulacji obowiązują-

cego na obszarze całej gminy, nieza-
leżnie od pokrycia planami miejsco-
wymi. Dodatkowo ustawodawca dał 

narzędzie egzekwowania zgodności 
reklam z przepisami, umożliwiając na-
liczenie tzw. opłaty reklamowej, którą 
można pobrać w przypadku, gdy dany 
nośnik reklamowy został usytuowany 
niezgodnie z prawem. 

Ładniej i bezpieczniej
Wiele samorządów skorzystało już 
z możliwości uchwalenia uchwały 
krajobrazowej i uporządkowało lub 
cały czas porządkuje przestrzeń miej-
scowości objętych nowymi regulacja-
mi. W efekcie nie tylko poprawił się 
ogólny odbiór przestrzeni, lecz także 
wyeksponowane zostały walory ar-
chitektoniczne wielu budynków czy 
ogrodzeń, które dotychczas były nie-
mal niewidoczne. Na skrzyżowaniach 
ulic najbardziej widocznymi elemen-
tami stały się te, które są najważniej-
sze dla bezpieczeństwa ruchu, a więc 
sygnalizacja świetlna i znaki drogowe, 
a uwaga uczestników ruchu nie jest 
rozpraszana przez otaczający chaos 
barw, treści i obrazów. Takiej upo-
rządkowanej przestrzeni oczekuje 
coraz więcej osób, a żywa dyskusja 
na ten temat prowadzona jest rów-
nież w gminie Łomianki.

Dezaktualizacja projektu
Potrzebę uregulowania chaosu rekla-
mowego w naszej gminie zauważono 
już w 2015 r., czyli bezpośrednio po 
publikacji ustawy. Rada Miejska w Ło-
miankach podjęła wówczas uchwałę 
nr XI/115/2015 z dnia 22 paździer-
nika 2015 r., w której wyraziła wolę 
sporządzenia zasad i warunków sytu-
owania obiektów małej architektury, 
tablic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń, ich gabary-
tów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane, w gmi-
nie Łomianki. W trakcie uruchomio-
nej procedury przygotowany został 
projekt dokumentu, który został wy-

Nowa procedura pozwoli na 
opracowanie spójnej i zaktualizowanej 

wersji kodeksu krajobrazowego. 
Zależy nam przy tym, aby regulacje 
w miarę możliwości były ustalone 
podczas konsultacji społecznych 

i przy akceptacji większości 
zainteresowanych.

Nowe zasady instalowania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury w gminie Łomianki. 
Projekt uchwały i zapowiedź konsultacji społecznych.

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA

TEKST: PIOTR KOWALSKI
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łożony do publicznego wglądu, a za-
interesowani mogli złożyć do niego 
uwagi. Niestety, uwagi nie doczekały 
się rozpatrzenia, a same prace nad 
projektem uchwały – w tym współ-
praca z wykonawcą przygotowu-
jącym dokument – zostały wstrzy-
mane. W tym czasie nieuchwalony 
projekt uległ znacznej dezaktuali-
zacji, ponieważ w ostatnich latach 
pojawiło się nowe orzecznictwo są-
dowo-administracyjne, które wyklu-
czyło część rozwiązań planowanych 
pierwotnie do wdrożenia. To wszyst-
ko spowodowało konieczność doko-
nania gruntownych zmian w struk-
turze projektu uchwały, aby nadać 
jej nowe brzmienie oraz – co zawsze 
jest dobrą praktyką – skonsultować 
nowe rozwiązania z mieszkańcami 
i przedsiębiorcami.

Nowa procedura
W efekcie opisywanych zdarzeń 
Rada Miejska w Łomiankach pod-
jęła uchwałę nr XLVII/395/2021 
z dnia 25 listopada 2021 r., w któ-
rej dokonano wygaszenia procedury 
rozpoczętej w 2015 r. i jednocze-
śnie uruchomiono nową procedurę 
pozwalającą na opracowanie spój-
nej i zaktualizowanej wersji kodek-
su krajobrazowego. Zapisy nowej 
uchwały będą obowiązywały w całej 
gminie Łomianki i uregulują kwestie 
związane z sytuowaniem nośników 

reklamowych, szyldów, ogrodzeń 
oraz obiektów małej architektury. 
W praktyce regulacje uchwały będą 
miały wpływ na sposób zagospoda-
rowania wszystkich nieruchomości 
w gminie w wyżej opisanym zakresie 
tematycznym. 

Konsultacje społeczne
Wprowadzenie nowych regulacji 
spowoduje konieczność dostoso-
wania już istniejących urządzeń do 
wymagań uchwały (np. częściowe 
usunięcie reklam lub zmianę ich 
usytuowania). Dlatego istotne jest, 
aby mieszkańcy oraz przedsiębiorcy 
wzięli czynny udział w konsultacjach 
społecznych, które planowane są na 
początek 2022 r. Ważne jest, aby 
nowe regulacje nikogo nie zaskoczy-
ły, a także aby w miarę możliwości 
były ustalone przy akceptacji więk-
szości zainteresowanych. Główne 
założenia nowego projektu uchwały 
to uproszczenie jego struktury w po-
równaniu z projektem opracowanym 
przed kilkoma laty, mniej stref, w któ-
rych będą obowiązywały odmienne 
zasady sytuowania reklam i ogro-
dzeń, a także dostosowanie termino-
logii i innych zapisów do aktualnego 
orzecznictwa.

Opinie mieszkańców
Na dalszych etapach procedury pro-
jekt uchwały będzie przedłożony 

instytucjom wskazanym w Ustawie 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
w celu uzyskania opinii i uzgodnień. 
Następnie – po naniesieniu ewen-
tualnych zmian wynikających z uzy-
skanych opinii i uzgodnień – projekt 
zostanie wyłożony do publicznego 
wglądu. Wówczas mieszkańcy po-
nownie będą mogli się zapoznać 
z proponowanymi regulacjami oraz 
złożyć uwagi. W ostatnim etapie 
procedury projekt uchwały zosta-
nie przedłożony Radzie Miejskiej do 
uchwalenia, a ta zdecyduje o osta-
tecznej formie rozpatrzenia uwag 
i zatwierdzeniu dokumentu.

Stopniowe zmiany
Efekty funkcjonowania uchwały 
krajobrazowej nie będą widoczne 
z dnia na dzień, ponieważ przewidu-
je się wyznaczenie tzw. vacatio legis 
dla urządzeń reklamowych, szyl-
dów i ogrodzeń istniejących w dniu 
uchwalenia nowych przepisów. Jest 
to okres dostosowania wymienio-
nych elementów nieruchomości do 
wymagań uchwały. Zmiany w krajo-
brazie będą zachodziły stopniowo, 
a pełne uporządkowanie powinno 
nastąpić po okresie przeznaczonym 
na dostosowanie się do nowych 
przepisów.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miej-
ską w Łomiankach Uchwały nr 
XLVII/395/2021 z dnia 25 listopada 
2021 r. o przystąpieniu do przygoto-
wania projektu uchwały Rady Miej-
skiej w Łomiankach w sprawie zasad 
i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standar-
dów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane, na terenie gmi-
ny Łomianki.

Traci moc Uchwała nr XI/115/2015 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 
22 października 2015 r. w sprawie 
przygotowania przez burmistrza Ło-
mianek projektu uchwały ustalającej 
zasady i warunki sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogro-
dzeń, ich gabaryty, standardy jakościo-
we oraz rodzaje materiałów budowla-
nych, z jakich mogą być wykonane.

Uchwała inicjuje proces ustanowienia 
prawa miejscowego, który określi wy-

magania dla nośników reklam, ogro-
dzeń i małej architektury.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą 
przetwarzania danych osobowych 
można się zapoznać na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej (w zakładce 
Ogłoszenia/Obwieszczenia o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
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ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

GR
UD

ZIE
Ń

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, piątek

6.12, 13.12, 
20.12, 27.12

6.12, 13.12, 
20.12, 27.12

6.12, 13.12, 
20.12, 27.12

3.12, 10.12, 17.12, 
24.12, 31.12

7.12, 14.12, 
21.12, 28.12

RZP.271.30.2021 „Odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych od miesz-
kańców oraz obsługa Gminnego Punk-
tu Selektywnego Zbierania Odpadów 
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 
grudnia 2022 r.”. Zawarto umowę z kon-
sorcjum firm: Byś Wojciech Byśkiniewicz, 
ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa – li-
der konsorcjum, EKO-BYŚ Sp. z o.o., ul. 
Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa – 
uczestnik konsorcjum.

RZP.271.32.2021 Zagospodarowanie  pasa
zieleni w pasie drogowym ul. Zachodniej 
na działce 1/3, etap I w ramach „Budowy 
Parku Artystów przy ul. Zachodniej” (zad. 
2018/15). Zawarto umowę z wykonawcą: 
SORTED Sp. z o. o., Chyliczki, ul. Wschod-
nia 27B, 05-500 Piaseczno. 

RZP.271.33.2021 Opracowanie wielowa-
riantowej koncepcji utworzenia pasa ru-
chu dla autobusów (buspasa) w granicach 
gminy Łomianki od ul. Brukowej do gra-
nicy z m.st. Warszawą oraz w m.st. War-
szawie w pasie drogowym ul. Pułkowej 
do ul. Heroldów/ul. Muzealnej w ramach 
„Utworzenia pasa ruchu dla autobusów 
(buspasa) z gminy Łomianki do m.st. War-
szawy”. Postępowanie unieważniono. Nie 
wpłynęła żadna oferta.

RZP.271.34.2021 Wykonanie elementów 
małej architektury wraz z budową boisk 
w istniejącym zespole rekreacyjno-sporto-
wym na działce ew. nr 143/3, obręb 0004 
w Dziekanowie Leśnym przy ul. Rodziewi-
czówny w ramach „Budowy i modernizacji 
placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-

-sportowych” (zad. 2015/20). Wpłynęła 
jedna oferta. Postępowanie unieważniono 
na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.

RZP.271.35.2021 „Odwodnienie ulic 
– modernizacja, remonty, konserwacja 
i czyszczenie”. Otwarcie ofert: 7.12.2021 r.

RZP.271.36.2021 Opracowanie komplek-
sowej dokumentacji projektowo-koszto-
rysowej w ramach „Budowy pętli autobu-
sowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. 
Kolejowej”. Otwarcie ofert: 3.12.2021 r.

RZP.271.37.2021 Opracowanie komplek-
sowej dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej w ramach „Projektu i budowy 
ul. Kownackiej” (zad. 2020/22). Otwarcie 
ofert: 8.12.2021 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

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 nieru-
chomości, na których zamieszkują rodziny 
wielodzietne, o których mowa w Ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny, od każdego posiadacza Karty 
Dużej Rodziny 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.
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URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI

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

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

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

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

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

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

Awarie oświetlenia ulic: tel. 22 768 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

ZMIANA REJONÓW ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Wykonawca dokonał drobnych zmian 
w dotychczasowych rejonach. Warto 
sprawdzić, w którym rejonie znajduje się 
Państwa posesja. 
Szczegóły na www.lomianki.pl w zakładce 
Gospodarka odpadami oraz na ulotkach 
dostarczonych przez wykonawcę do Pań-
stwa skrzynek. 

REJON 1A  21.12

REJON 1B  2.12

REJON 2A  21.12

REJON 2B  16.12

REJON 3    15.12

REJON 4    9.12

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH GRUDZIEŃ 2021
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

REJON 5    7.12

REJON 6A 22.12

REJON 6B 10.12

REJON 7A 14.12

REJON 7B 20.12

REJON 8A 6.12

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

ZWiK
ODPADY ZIELONE

REJON 8B 1.12

REJON 9    10.12

REJON 10A 8.12

REJON 10B 3.12

REJON 11 3.12

REJON 12 23.12

REJON 13 13.12

ECOHARMONOGRAM

Użyj aplikacji i szybko sprawdź datę odbioru odpadów.

Zachęcamy mieszkańców gminy do korzystania z elektronicznego ter-
minarza odbioru odpadów dla konkretnego adresu zamieszkania. Auto-
matyczne powiadomienia przypomną o terminie wystawiania worków, 
a intuicyjna aplikacja podpowie, jak segregować odpady, i poinformuje 
o zasadach naliczania opłat za odbiór śmieci. Dla ułatwienia zamiesz-
czamy kod QR, który szybko odszuka EcoHarmonogram.



37,81 proc. wszystkich dochodów bieżących gminy pochodzi 
z podatków PIT i CIT.

Rozlicz PIT tu, gdzie mieszkasz, a zyskacie ty i twoja rodzina.

To proste – wystarczy, że w zeznaniu podatkowym wpiszesz 
aktualny adres zamieszkania (niezależnie od miejsca 
zameldowania).

Wypełnij tylko odpowiednie rubryki w zeznaniu podatkowym:

W formularzu PIT-37 w części B zeznania wpisz adres zamieszkania na terenie gminy Łomianki 
31.12.2021 r.

W formularzu PIT-37 w części A zeznania wpisz adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany: 
ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa.
W przypadku gdy z podatku rozlicza pracodawca, poinformuj go o miejscu zamieszkania 
w gminie Łomianki.


