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Niepowtarzalna chwila, ide-
alne światło, poszukiwanie 
perfekcyjnego kadru – każ-
dy, kto interesował się hi-

storią fotografii, po swojemu inter-
pretował koncepcję „decydującego 
momentu” Henriego Cartiera-Bres-
sona, wybitnego fotografa XX w. 
W życiu także zdarzają się takie mo-
menty, wydarzenia i decyzje, które 
sprawiają, że zmienia się rzeczywi-
stość wokół nas, że my się zmienia-
my. „Fotografia jest jak życie – to 
jedna wielka podróż” – mówi Alicja 
Rogowska-Nowak. Ona także miała 
kilka decydujących momentów w tej 
podróży.

Magiczne obrazy
Zaczęło się od tego, że jej brat do-
stał na komunię aparat fotograficzny 
Druh – prosty, analogowy, wówczas 
popularny, dziś to niemal zabytek. 
Jednak mała Alicja zainteresowała 
się nim na tyle, że w szkole średniej 
znalazła się w pracowni fotograficz-
nej i studium eksperymentalnym 
przy ul. Elektoralnej w Warszawie. 
Kiedy dorosła, w jej życiu pojawiła się 
także pracownia… krawiecka, w któ-

rej szyła spodnie dżinsowe i potem 
dostarczała do sklepu odzieżowe-
go w Łomiankach. Nie zapomniała 
jednak o zdjęciach. Należała do Fo-
tograficznego Klubu Absolwentów 
kursów Marka Waśkiela. Fascyno-
wała ją praca w ciemni – moment, 
gdy na białej kartce powoli pojawia 
się obraz, chyba dla każdego, kto 
uczestniczył w tym procesie, jest 
niemal magiczny. Długo lubiła robić 
zdjęcia czarno-białe. „Dla mnie waż-
na w fotografii jest treść, a to wyma-
ga skupienia na kompozycji. Kolor 
długo mnie rozpraszał” – tłumaczy. 

Kolor ma siłę
Przełom nastąpił na wystawie foto-
grafii, gdy na szyi czarnoskórej kobie-
ty zobaczyła barwne koraliki. Wtedy 
przekonała się o sile koloru. Długo 
broniła się także przed aparatem cy-
frowym. To ułatwienie, ale także po-
kusa robienia zbyt wielu zdjęć. Wie 
o tym każdy, kto pamięta, że film 
w aparacie miał 36 klatek i trzeba 
było je oszczędzać, zastanawiać się 
nad każdym kadrem. W erze cyfro-
wej trudno o taką wstrzemięźliwość, 
jednak warto ją ćwiczyć, by fotogra-

fować świadomie. „Staram się robić 
każde zdjęcie z namysłem. Wyznaję 
zasadę: im mniej, tym lepiej” – prze-
konuje pani Alicja.

Decydujący moment
Nie rozstaje się z aparatem od dnia, 
gdy wiele lat temu jako dziewiętna-
stoletnia dziewczyna jechała autobu-
sem 122 i na pl. Wilsona zobaczyła 
kadr jak w decydującym momencie 
– stojącego na przystanku starsze-
go mężczyznę z krzyżem w szarym 
pakowym papierze. Był to tak odre-
alniony, a jednocześnie symboliczny 
widok, że kadr tego niewykonanego 
zdjęcia zapisał się w jej pamięci. Jak 
szuka tematów i co jest dla niej waż-
ne w fotografowaniu? „Po prostu sku-
piam się na tym, co widzę, otwieram 
oczy na to, co przede mną. Fotografia 
daje mi dużo radości i chciałabym się 
nią dzielić z innymi” – opowiada. 

Dobry duch
Do Sadowej Alicja Rogowska-No-
wak przeprowadziła się ponad 15 
lat temu. „To moje niebo i ziemia” – 
mówi i wspomina tuż za płotem pola, 
bociany, sarenki, kaczki i żaby. Lubi 
przyrodę i chętnie ją fotografuje, 
a jej mąż cierpliwie czeka i jak dobry 
duch czuwa, by nie skręciła nogi lub 
nie wpadła do wody, gdy pochłonię-
ta poszukiwaniem dobrego kadru za-
traca się w swojej pasji.

Ulotne chwile, piękne widoki, ważne wydarzenia utrwalone w kadrze. Dla niektórych aparat jest jak 
druga pamięć, bo fotografując, uważniej patrzymy i lepiej zapamiętujemy. O zdjęciach i swojej pasji 
opowiada Alicja Rogowska-Nowak z Sadowej.

FOTOGRAFIA JAK ŻYCIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jubileuszowy 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy odbędzie się 30 stycznia. Będzie-
my zbierać środki na podwyższenie standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Sztab 6642 WOŚP Łomianki przy Ochotniczej Straży Pożarnej zagra ponow-
nie wraz z Izabelinem. W tym roku przyznano nam 100 identyfikatorów 
dla wolontariuszy. W dniu finału występy, koncerty i atrakcje planują przez 
cały dzień centra kultury w Łomiankach oraz Izabelinie, gdzie można także 
przekazywać przedmioty na licytacje. Skarbonki stacjonarne od początku 
stycznia ustawimy w Łomiankach w Szkole Podstawowej nr 3, Centrum 
Kultury w Łomiankach, w pizzerii Parma i restauracji Lemon Tree oraz 
w Centrum Kultury w Izabelinie. Można też wpłacać pieniądze na konto 
sztabu: https://eskarbonka.wosp.org.pl/m79xcd. Patronat honorowy nad 
wolontariuszami objęła burmistrz Łomianek, a Urząd Miejski sfinansował 
dla nich zakup koszulek oraz odblaski. / Katarzyna Galas
Więcej informacji: www.facebook.com/WospLomianki.

Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

GRUDZIEŃ (WYBÓR)

5.12  Udział w mikołajkach na lodowisku przy ICDS i kon-
cercie Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej w Centrum 
Kultury.

6–7.12 Udział w VI Europejskim Kongresie Samorządów 
w Mikołajkach. 

8.12 Spotkanie partnerskie z burmistrzem i przedstawi-
cielami gminy Skawina w sprawie projektu SUMP. Udział 
we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Ło-
miankach.

9.12 Udział w audycji MotoWarszawa w Meloradiu 
w sprawie bieżącej sytuacji komunikacyjnej w Łomiankach 
oraz na ul. Pułkowej. Udział w sesji nadzwyczajnej Rady 
Miejskiej.

12.12 Udział w spotkaniach wigilijnych organizowanych 
przez sołtysów i rady sołeckie.

13.12 Udział w spotkaniu wigilijnym z mieszkańcami gmi-
ny Łomianki organizowanym przez Urząd Miejski w Ło-
miankach.

21.12 Udział w L sesji Rady Miejskiej (online).

22.12 Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, gminy Izabelin i Stare Babice 
w sprawie projektowanej trasy S7.
 
23.12 Udział w finale akcji „Radosne święta” mającej na 
celu wsparcie osób potrzebujących.
Podpisanie umowy dotacyjnej w Urzędzie Marszałkow-
skim na budowę przedszkola w Dąbrowie.

Przed nami 2022 rok – jaki będzie? Wierzę, że zdrowy, 
szczęśliwy i dobry dla nas – mieszkańców Łomianek.

Minione lata zostały zdeterminowane przez wydarze-
nia, których nikt nie był w stanie przewidzieć i zapla-
nować, m.in.: COVID-19, galopującą inflację, rosnące 
ceny usług i towarów, wciąż zmieniane prawo, niosące 
dla samorządów konsekwencje nie tylko formalne, ale 
przede wszystkim finansowe, oraz wiele innych prze-
ciwności, z którymi przyszło się nam mierzyć. Cieszy 
jednak, że mimo wszelkich trudności Łomianki rozwi-
jają się, realizują plany i założenia. O tym, ile rzeczy 
udało się zrobić w minionym roku, przeczytają Państwo 
w jego podsumowaniu (s. 4–9).

Zapraszam do lektury i raz jeszcze życzę wszystkiego, 
co najlepsze dla każdego z Państwa.

Z głębokim smutkiem i żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mamy Pani Dominiki Kowalczyk-Ptasińskiej
Męża Pani Haliny Kolb

Taty Pani Wioletty Szyszkowskiej

Składamy Paniom najszczersze kondolencje

Małgorzata Żebrowska-Piotrak, 
burmistrz Łomianek, 

oraz koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach
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Rok 2021 za nami.
Niełatwy, ale z mo-

jego punktu widzenia 
doskonale przepraco-
wany. Należy pamiętać, 
że nawet najlepiej za-
planowany i realistyczny 
budżet może nie wytrzy-

mać konfrontacji z rzeczywistością. Zagrożeniem są 
przede wszystkim rosnące ceny usług, produktów 
i dynamicznie zmieniające się prawo, które gene-
ruje dla samorządu niemożliwe do przewidzenia 
koszty. To samo dotyczy rocznych planów urzędu. 
Rok 2021 przyniósł wiele zaskoczeń. Musieliśmy 
więc na bieżąco reagować na sytuację w kraju, któ-
ra determinowała naszą pracę i wymagała zmian 
wcześniejszych założeń. Dzięki zaangażowaniu 
urzędników i pracowników jednostek podległych 
urzędowi, mimo trudności i pandemii COVID-19, 
udało się zrobić w gminie naprawdę dużo. Budu-
je się szkoła w Sadowej, przedszkole w Dąbrowie 
Leśnej, przebudowaliśmy bieżnię przy boisku ICDS 

i zbudowaliśmy halę pneumatyczną wraz z szat-
niami i zapleczem sanitarnym. Zrealizowaliśmy 
także inwestycje drogowe w wielu łomiankowskich 
ulicach, m.in. Fabrycznej, Długiej, Cyprysowej. Po-
wstało osiem bezpiecznych przejść dla pieszych. 
Wybudowaliśmy 9 km sieci kanalizacyjnej i 13,5 
km sieci wodociągowej. 
Kilkuletnie rozmowy i negocjacje z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
w sprawie S7 przyniosły zamierzone efekty. Ko-
misja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) 
zatwierdziła koncepcję programową inwestycji, 
uwzględniając nasze postulaty. W sierpniu 2021 r. 
zawarłam też porozumienie dotyczące dodatko-
wych zabezpieczeń ekologicznych na terenie na-
szej gminy z dyrektorem oddziału warszawskiego 
GDDKiA. W listopadzie 2021 r. Generalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska wydał decyzję kończącą 
postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej 
i należy spodziewać się ogłoszenia postępowania 
w celu wyłonienia wykonawcy trasy S7 w nowym 
przebiegu.

Nadal trwają konsultacje w sprawie poprawy ob-
sługi komunikacyjnej, czyli likwidacji wieloletnich 
zaniedbań planistycznych spowodowanych nie-
dopilnowaniem i niewystarczającymi staraniami 
poprzedników o poprawę warunków obsługi ko-
munikacyjnej w naszej gminie. Wciąż walczymy 
o dodatkowy pas ruchu dla autobusów (buspas). 
Podpisałam porozumienia z m.st. Warszawą, a rad-
ni Łomianek i Warszawy podjęli stosowne uchwały. 
Prowadzimy postępowanie, by wyłonić wykonawcę, 
który opracuje studium techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowe dla tej inwestycji.
O konkretnych działaniach, pozyskanych środkach, 
gminnych inwestycjach, porządkowaniu przestrze-
ni publicznej, wydarzeniach kulturalnych i sporto-
wych oraz współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi i jednostkami pomocniczymi przeczytają 
Państwo na kolejnych stronach biuletynu.
Jestem przekonana, że dla każdego włodarza naj-
ważniejszy jest ciągły rozwój gminy, poprawa jako-
ści życia mieszkańców i ich komfort i to właśnie jest 
celem naszej pracy.

Styczeń to tradycyjnie czas planowania nowego i podsumowania starego roku. Trudno jednak planować w czasach 
pandemii. Przekonaliśmy się o tym, podsumowując działania w 2021 r. Zobaczyliśmy, ile planów, inwestycji 

i projektów trzeba było odwołać, zmienić lub przełożyć. Wiele jednak udało się wykonać. Przedstawiamy 
najważniejsze realizacje ubiegłego roku w poszczególnych referatach i wydziałach Urzędu Miejskiego oraz 

placówkach podległych urzędowi lub finansowanych z gminnych środków.

PODSUMOWANIE 2021 ROKU

OPRACOWANIE:
MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK, MONIKA BRODOWSKA

Małgorzata Żebrowska-Piotrak, 
burmistrz Łomianek

Witold Gawda, 
zastępca burmistrza ds. społecznych

Minął kolejny 
nienormalny 

rok. Rok, w którym dzia-
łać musieliśmy w sposób 
wymuszony przez epi-
demiczne ograniczenia. 
Nie były one już tak 
dotkliwe, jak wcze-

śniej, ale nałożyły się na nie kolejne problemy 
napływające do nas z poziomu wielkiej polityki 
i ekonomii. Te problemy to galopujące ceny usług 
i kolejne decyzje władz destabilizujące działanie 
miast i gmin.
Tymczasem gmina Łomianki wydaje się nieźle wy-
padać na tle innych samorządów. Niecierpliwi do-

czekali się na realizację kilku dużych i mniejszych 
inwestycji (piszą o nich inni autorzy). Sprawnie 
pracują gminne instytucje.
O sprawy ducha i czasu wolnego dba Centrum Kul-
tury i świetlice miejskie. Wydarzeniem, o którym 
mówi się również w okolicznych miejscowościach, 
jest powstanie u nas Łomiankowskiej Orkiestry 
Kameralnej. To inicjatywa bez precedensu zarówno 
ze względu na wysiłek organizacyjny, jak i poziom 
artystyczny.
Jeśli mowa o działaniach wyróżniających nasz sa-
morząd na tle okolicy, to warto wspomnieć o Pla-
nie zrównoważonej mobilności miejskiej (zwanym 
z angielska SUMP). Łomianki są inicjatorem i lide-
rem projektu obejmującego siedem gmin z trzech 

powiatów. Jest to jedyna taka inicjatywa w woje-
wództwie i jedna z nielicznych w kraju.
Inną specjalnością Łomianek, bez analogicznych 
rozwiązań w samorządach podobnej wielkości, 
jest funkcjonowanie czterech komisji dialogu spo-
łecznego. Uzupełniają one inne formy dialogu, 
jakie umożliwia m.in. Rada Seniorów, Rada Mło-
dzieżowa, Rada Oświatowa czy aktywność sołectw 
i osiedli. Wszystkie te rozwiązania są nieustającym 
zaproszeniem mieszkańców do angażowania się 
we wspólne sprawy społeczności. Dzięki nim zre-
alizowano wiele inicjatyw, a sporo decyzji zostało 
wzbogaconych o merytoryczny wkład. 
Dziękuję za to zaangażowanie i zapraszam do 
podejmowania aktywności w kolejnym roku.
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Referat Funduszy Zewnętrznych
Kierownik: Aleksandra Jankowska

Od grudnia 2018 r. gmi-
na Łomianki pozyskała 
21  083 146,32 zł (ponad 
5,6 mln zł w 2021) dzięki 
wnioskom złożonym przez 
obecną burmistrz Łomianek. 
Efekty tych działań to m.in. 
zakończona niedawno roz-
budowa ul. Długiej i ul. Fa-

brycznej (dotacja blisko 9 mln zł). W ubiegłym roku 
pozyskano także fundusze na przebudowę bieżni 
przy boisku ICDS (200  tys. zł), rozbudowę części 
ul. Sierakowskiej wraz z budową ścieżki rowerowej 
i chodnika (1 408 872,25 zł) czy stworzenie zie-
lonej przestrzeni z ptasią oazą przy ul. Spokojnej 
(125 tys. zł). W trosce o poprawę jakości powietrza 
gmina przeprowadziła badania ankietowe gospo-
darstw domowych i lokali użytkowych w zakresie 
wykorzystywanych źródeł ciepła (72  500 zł), 
otworzyła punkt konsultacyjno-informacyjny 

programu Czyste Powietrze, którego efektem jest 
120 konsultacji z mieszkańcami oraz 16 wnio-
sków o dofinansowanie wymiany starego źródła 
ciepła lub termomodernizację budynku. Dzięki 
pozyskanej dotacji zamontowano trampolinę 
oraz doposażono siłownię plenerową placu zabaw 
przy ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym 
(10 tys. zł). Sfinansowano również program „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w ramach 
którego wsparcie uzyskało 18 osób niepełnospraw-
nych, w tym 12 dzieci.  
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Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik: Piotr Kaczmarczyk

Gmina Łomianki dba o zieleń 
i sukcesywnie przeprowadza 
nasadzenia roślin. W 2019 r. 
było to 40 drzew, w 2021 r. 
już ponad 60 drzew, ponad 
100 krzewów i kilka tysięcy 
bylin. W 2022 r. zaplano-
wano posadzenie kolejnych 
kilkuset drzew i krzewów. 

Kolejny raz dobre efekty przyniosły także gmin-
ne projekty proekologiczne. Program wymiany 
pieców zwiększył dotację i przybyło mieszkańców, 

którzy wykonują inwestycje pozytywnie wpływają-
ce na czystość powietrza w gminie. W 2019 r. od-
notowano 17 wniosków na kwotę 113 939,22 zł, 
a w 2021 – 52 na ponad 350 tys. zł. Natomiast 
w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody 
dofinansowano 61 inwestycji. Kolejny rok sprawdził 
się także projekt z m.st. Warszawy, w ramach któ-
rego odławiane na terenie Łomianek bezdomne psy 
i koty przekazywane są do schroniska dla zwierząt 
Na Paluchu. Gmina nadal prowadzi akcje sterylizacji 
psów i kotów właścicielskich wraz z wszczepieniem 
mikroprocesora.

Wydział Edukacji
Naczelnik: Jadwiga Idziaszek

Bardzo dużym wyzwaniem 
było i jest wspomaganie róż-
nych form nauczania w szko-
łach i przedszkolach podczas 
pandemii. W 2021 r. nadal 
dokonywano zakupu sprzętu 
komputerowego dla szkół, 
uczniów i nauczycieli. Z bu-
dżetu gminy wspierano także 

dyrektorów i nauczycieli, m.in. przez organizację 
wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, czyli 
warsztatów merytorycznych i szkoleń oraz punk-
tu pomocy prawno-psychologicznej (110  tys. zł). 
Gmina otrzymała dotacje zewnętrzne m.in. na 
zajęcia wspomagające uczniów klas IV–VIII szkół 
podstawowych (60 690 zł), w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości” na zakup wyposażenia 
technicznego do szkół (804 200 zł) oraz na zakup 
nowości wydawniczych, sprzętu komputerowe-
go i realizację działań promujących czytelnictwo 
w placówkach edukacyjnych (23 tys. zł, z własnym 
wkładem 5 750 zł). W 2021 r. wprowadzono jed-
nolite zasady kancelaryjne i archiwalne w szkołach 
i przedszkolach samorządowych, co usprawniło 
w nich pracę. Wydział przygotowywał się także do 
przejęcia prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego 
im. Karola Wojtyły w Łomiankach od 2022 r., do 
otwarcia nowej szkoły w Sadowej oraz do zmiany 
obwodów szkół. W 2022 r. planowane jest również 
przeprowadzenie siedmiu konkursów dla kandyda-
tów na dyrektorów szkół i przedszkoli w związku 
z zakończeniem kadencji na tych stanowiskach.
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Posadzenie ponad 60 drzew i ponad 
100 krzewów oraz kilku tysięcy bylin 

i kwiatów na terenie gminy.

Pozyskanie ponad 5,6 mln zł na 
inwestycje budowlane oraz projekty 
socjalne, edukacyjne i ekologiczne.

Wspieranie uczniów i nauczycieli 
podczas pandemii, opracowanie 

programu dla LO im. Karola Wojtyły 
w Łomiankach.
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Wykonano podziały geode-
zyjne pod planowane drogi 
gminne na terenie Dzie-
kanowa Nowego i osiedla 
Dąbrowa Leśna. Pozyskano 
działki stanowiące część dróg 
publicznych, m.in. w ulicach 
Waligóry, Kopciuszka i Kota 
w Butach, łącznie 51 dzia-

łek pod drogi i tereny publiczne, w tym pod nową 
strażnicę dla OSP Dziekanów Polski, skwer miejski 
przy ul. Warszawskiej czy nieruchomość pod Stru-
gę Dziekanowską. W porozumieniu z powiatem 
warszawskim zachodnim uzyskano tytuł prawny 
użytkowania działki, na której powstanie szkoła 

w Łomiankach Dolnych przy ul. Brzegowej. Rozpo-
częto zmianę Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Łomianki ze szczególnym uwzględnieniem zmian 
układu komunikacyjnego. Ponadto przystąpiono 
do sporządzenia dziesięciu i zmiany trzech miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego 
oraz przygotowano projekt tzw. uchwały kraj-
obrazowej. Uruchomiono także system informa-
cji przestrzennej gminy [więcej piszemy o nim na 
s. 26]. W 2022 r. wydział zamierza m.in. przedstawić 

projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części Dąbrowy Rajskiej i Dąbrowy 
Leśnej oraz przystąpić do sporządzenia nowych 
planów miejscowych obejmujących część ul. Rolni-
czej i wydzielić geodezyjnie teren m.in. pod park 
linearny wzdłuż Strugi Dziekanowskiej. 

Od 1 lipca ub. roku wpro-
wadzono zmianę metody 
naliczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi i wszyscy mieszkań-
cy gminy rozliczają się za 
odpady proporcjonalnie do 
ilości zużytej wody. W bu-
dynkach komunalnych przy 

ul. Fabrycznej 2 wyremontowano cztery lokale 
mieszkalne, a mieszkańcy budynku przy ul. Pionie-
rów 38 otrzymali przydział innych lokali. Podpisano 

umowę na konserwację zabawek na placach zabaw 
oraz siłowni plenerowych i boisk zlokalizowanych 
na terenie gminy na kwotę 11  992,50 zł. Odda-
no do użytku plac zabaw przy ul. Akacjowej, a na 
pozostałych m.in. naprawiono bramy wjazdowe (ul. 
Waligóry) i na boisko (ul. Rodziewiczówny), wy-
konano murki oporowe zabezpieczające siłownię 
na skarpie (ul. Kościuszki 10) i dodatkowe ujęcie 
wody, by dbać o nasadzoną zieleń (ul. Rolnicza), 
wyremontowano plac zabaw (ul. Fabryczna). Na 
cmentarzu komunalnym w Kiełpinie wytyczono 
dwie alejki piesze i naprawiono ogrodzenie.

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik: Piotr Kowalski

Pozyskanie 51 działek pod drogi i tereny 
publiczne, opracowanie tzw. uchwały 

krajobrazowej i uruchomienie systemu 
e-mapa.

Wydział Gospodarki Komunalnej
Naczelnik: Urszula Wysocka

Nowe zasady opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i udostępnienie 

mieszkańcom placu zabaw przy ul. 
Akacjowej.

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Naczelnik: Monika Jakubiak-Rososzczuk

Wydział przygotował ak-
cje pomocowe „Radosne 
święta” i promował gminę 
jako „Miasto możliwości” 
(konkursy, koncert świą-
teczny, pakiety powitalne 
dla mieszkańców). Zorga-
nizował uroczystości patrio-
tyczne, m.in. we wrześniu, 

wraz z defiladą i edukacyjną grą miejską, w któ-
rych uczestniczyła delegacja z miasta siostrzanego 
we Francji. Zajmował się promocją ekologicznego 
i zdrowego stylu życia (EkoPiknik, dwa rajdy rowe-
rowe, Bieg Łomianek). Informował o aktualnej sy-
tuacji pandemicznej i organizował mobilne punkty 
szczepień. Prowadził kampanie informacyjne 
(m.in. prezentacja „Na co idą moje pieniądze”, 
nowe zasady naliczania opłat za odpady, akcja 
„Świeć odblaskiem”). Wydział współpracował 
także z organizacjami pozarządowymi, którym 
w 2021 r. gmina udzieliła dotacji (ok. 1,3 mln zł) 

na aktywności dla mieszkańców. Nadzorował pro-
cedurę Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypa-
cyjnego 2022 (1 mln zł) i koordynował realizację 
przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołeckie-
go (w 2021 r. łącznie 494.479,09 zł). Prowadził 
również sprawy związane z gminnymi świetlicami 
(Buraków i Dąbrowa Leśna), obsługę Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
wspierał środowisko kombatantów, zarządy osie-
dli, rady sołeckie i sołtysów.
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Przygotowanie akcji pomocowych, 
kulturalnych, ekologicznych 

i sportowych oraz współpraca 
z sołectwami i organizacjami 

pozarządowymi.

FO
T.

: M
N

FO
T.

: E
W

A 
M

IL
UN

-W
AL

CZ
AK



POD LUPĄ    |

7BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 1    |    STYCZEŃ 2022

Wydział prowadzi i nadzo-
ruje gminne budowy, roboty 
drogowe i modernizacyjne. 
W czerwcu ubiegłego roku 
rozpoczął budowę szkoły 
podstawowej w Sadowej 
wraz z poprawą infrastruk-
tury sportowej. W grudniu 
odebrał stan surowy otwarty 

przedszkola miejskiego przy ul. Piaskowej w Dą-
browie Leśnej. W 2021 r. wydział przebudował 
bieżnię przy boisku ICDS i zbudował halę pneuma-
tyczną wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym. 
Zrealizowano także inwestycje drogowe w ulicach: 
Fabrycznej, Długiej (odcinek Wąska – Brukowa), 
Cyprysowej, Słonecznej, Wspólnej (odcinek Szy-
manowskiego – Paderewskiego) i Spokojnej. 
Powstało osiem bezpiecznych przejść dla pieszych. 
Odrestaurowano też figurę Najświętszego Serca 
Jezusa przy ul. Warszawskiej. Ponadto wyko-
nano dokumentację projektowo-kosztorysową 
zagospodarowania działki z boiskiem sportowym 
przy ul. Waligóry i pozyskano zgodę na realizację 
wiaty rekreacyjnej, budynku gospodarczego oraz 
placu zabaw przy al. Chopina. Zmodernizowano 
plac zabaw przy ul. Akacjowej. 
Powstała również siłownia plenerowa przy ul. 
Warszawskiej oraz zamontowano siłownię plene-
rową, trampoliny, huśtawki i piaskownicę na placu 
zabaw przy ul. Rodziewiczówny.

To był rok wielu zmian w bi-
bliotece. Od lutego wprowa-
dziliśmy nowe, wydłużone 
godziny jej otwarcia, a przed 
budynkiem zainstalowano 
wrzutnię, która umożliwia 
zwroty wypożyczonych po-
zycji, gdy placówka jest za-
mknięta. W 2021 r. zbiory 

biblioteczne wzbogaciły się o ponad 4 tys. nowych 
pozycji, z czego niemal 600 egzemplarzy stanowią 
książki podarowane przez czytelników. We wszyst-
kich placówkach odnotowano łącznie ponad 95 tys. 
wypożyczeń i obsłużono ponad 4600 czytelników. 
W przestrzeni wirtualnej zaoferowano wypożyczal-

nię e-booków, kody dostępu do serwisu Legimi, a od 
niedawna także wypożyczalnię e-prasy, z której 
skorzystać może każdy zarejestrowany czytelnik. 
Biblioteka prenumeruje 22 tytuły elektronicznych 
wydań dzienników i tygodników, które można wy-
pożyczać na dwie godziny lub dwa dni. W drugiej 
połowie roku placówka wznowiła organizację stacjo-
narnych warsztatów dla dzieci oraz spotkania Dys-
kusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Spotkania te 
dostarczyły bibliotekarzom oraz uczestnikom wiele

radości. Placówka bierze udział w czwartej rundzie 
Programu Rozwoju Bibliotek, więc 2022 r. będzie 
dla niej szansą, by poszerzyć i udoskonalić ofertę. 

Wydział Inwestycji i Remontów
Naczelnik: Radosław Nowak

Biblioteka Publiczna
Dyrektor: Michał Kowalczyk
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Rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej 
w Sadowej i przedszkola w Dąbrowie 

Leśnej oraz osiem bezpiecznych przejść 
dla pieszych.
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PLACÓWKI PODLEGŁE
Urzędowi Miejskiemu podlegają spółki, placówki kulturalne,
pomocowe i porządku publicznego, które finansowane są z budżetu gminy Łomianki.

Zakup i montaż wrzutni bibliotecznej 
umożliwiającej całodobowe zwroty, 

uruchomienie e-prasy, powiększenie 
zbiorów o ponad 4 tys. nowych pozycji 

i ponad 95 tys. wypożyczeń.
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Ostatni rok dla wszystkich był 
trudny, jednak Centrum Kul-
tury zorganizowało ok. 90 
wydarzeń, m.in. Noc Muze-
ów, WOŚP oraz wiele aktyw-
ności na scenie plenerowej. 
Centrum gościło znanych 
artystów (Dawid Kwiatkow-
ski, Bitamina, Jazzpospolita, 

Kabaret Hrabi). Mieszkańcy Łomianek wzięli udział 
we wszystkich zorganizowanych wydarzeniach, 
szczególnie licznie w obchodach rocznicy Bitwy War-
szawskiej oraz Święcie Wojska Polskiego. Placówka 
ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowy-
mi, sołectwami i osiedlami w zakresie tworzenia 
i upowszechniania działalności kulturalnej na tere-
nie gminy Łomianki. Pozyskane w ubiegłym roku 
dofinansowania (ponad 230 tys.) przeznaczono na 
organizację wydarzeń oraz doposażenie Centrum 
Kultury. Przeprowadzono 60 rodzajów cyklicznych 
zajęć dla ponad 1100 osób. W czasie największego 
nasilenia pandemii prowadzono działalność online. 

Jeden z projektów, z których Centrum Kultury jest 
najbardziej zadowolone, to założenie i działalność 
Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej, zespołu 
składającego się z zawodowych muzyków, miesz-
kańców gminy Łomianki i okolic.  

Centrum Kultury
Dyrektor: Janusz Zawadzki

Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe
Dyrektor: Ewelina Kordek

Centrum prowadzi działalność 
sportową, edukacyjną i kultu-
ralną. Mieści się w nim nowo-
czesna szkoła sportowa, a na 
pływalni i w hali odbywają się 
zajęcia sportowe dla dzieci 
i dorosłych. ICDS zarządza 
także boiskami, obiektami 
jednostek oświatowych, par-

kiem linowym.  W 2021 r. wyremontowano boisko 
orlik przy ul. Szkolnej (remont nawierzchni, prace 
rozbiórkowe starego zaplecza, oświetlenie). Prze-
prowadzono także naprawę dachu nad częścią ad-
ministracyjno-biurową ICDS, remont balkonów bursy 
szkolnej wraz z wymianą okien i montaż oświetlenia 

zmierzchowego przy hali pneumatycznej i bieżni 
ICDS. Uruchomiono monitoring na terenie centrum, 
na orliku przy ul. Wiślanej 69 i pełnowymiarowym 
boisku. Na pływalni zainstalowano nagłośnienie 
i elektroniczny system otwierania szafek. Wyre-
montowano również pomieszczenia w gminnych 
placówkach oświatowych, w Dziekanowie Polskim, 
Dziekanowie Leśnym i w SP nr 3 w Łomiankach. 
Centrum współorganizowało także wydarzenia 
sportowe i kulturalne, m.in. Bieg Łomianek (13.06), 
dzień otwarty ICDS (5.09) i koncert kolęd (17.12). 

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.
Prezes: Bogdan Marcińczyk

Spółka obsługuje lokalny 
transport zbiorowy na terenie 
gminy. W 2021 r. kupiła dwa 
autobusy Solaris Urbino do 
obsługi linii ZTM. Obsługuje 
także utworzoną w ubiegłym 
roku linię 850 łączącą Cy-
bulice Duże (przez Sadową, 
Dziekanów Polski, Łomianki) 

ze stacją Metro Słodowiec. KMŁ złożyła wniosek 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach 
programu Zielony Transport Publiczny, z którego 
przekazanie środków planowane jest w 2023 r. 
Dzięki temu na trasie pojawią się nowoczesne, lepiej 
wyposażone i bardziej ekologiczne autobusy. Spół-
ka kupiła również działki o powierzchni 5124 mkw., 
aby zapewnić strefę buforową oddzielającą bazę 
autobusową od osiedli mieszkaniowych. 
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Zakup dwóch autobusów Solaris Urbino 
i obsługa linii 850 dowożącej pasażerów do 

stacji Metro Słodowiec.
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Współorganizowanie największych wydarzeń 
sportowych i kulturalnych w Łomiankach, 

remonty gminnych placówek edukacyjnych 
i obiektów sportowych.

Organizacja wydarzeń kulturalnych, 
przeprowadzenie 60 rodzajów 

cyklicznych zajęć dla ponad 1100 osób, 
założenie i działalność Łomiankowskiej 

Orkiestry Kameralnej.
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Ośrodek prowadził dotych-
czasowe programy socjalne 
i społeczne, m.in. przygoto-
wywanie paczek na święta 
z Urzędem Miejskim, pro-
gram „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” czy 
Kampanię 19 dni przeciwko 
przemocy i krzywdzeniu 

dzieci i młodzieży. We wrześniu 2021 r. OPS uru-
chomił program wolontariatu, czyli dobrowolnej 
pracy na rzecz osób potrzebujących wsparcia. Na-
tomiast w październiku ruszył pilotażowy program 
streetworkingu, czyli pracy prowadzonej „na ulicy”, 
jako pomoc osobom marginalizowanym i w kryzy-

sie bezdomności. Z powodzeniem realizowano pro-
gram działań zmierzających do polepszenia warun-
ków życiowych osób w wieku senioralnym, rodzin 
wielodzietnych, dzieci w rodzinach zastępczych czy 
niepełnosprawnych. W 2021 r. wystawiono w sumie 
721 kart pomocowych. Zainteresowaniem cieszył 
się również program Karty Dużej Rodziny – przy-
znano 470 kart. Dział Wsparcia i Rodziny oprócz 
interwencji kryzysowych i obsługi telefonu zaufania 
dla dzieci i młodzieży przeprowadził 283 konsulta-
cje terapeutyczne i psychologiczne. 

W 2021 r. strukturę orga-
nizacyjną straży miejskiej 
rozszerzono o Referat ds. 
bezpieczeństwa i zarządzania 
kryzysowego, który brał czyn-
ny udział w wojewódzkich 
ćwiczeniach obronnych („Ma-
zowsze 21”), a także nawiązał 
ścisłą współpracę z Zarządem 

Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie (zintensyfikowana kontrola 
wału, międzywala i śluzy w Dziekanowie Polskim). 
Strażnicy poza zadaniami stałymi weryfikowali reali-
zację nakazów, zakazów i obowiązków wynikających 
z przepisów zapobiegania rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2, patrolowali prewencyjnie ulice, 

usuwali z dróg publicznych nieużywane pojazdy 
i działali na rzecz ochrony środowiska. Tradycyjnie 
prowadzili zajęcia w przedszkolach i szkołach (Bez-
pieczne wakacje, Strażnik przyrody, Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym) oraz podczas pikników i spotkań 
z seniorami (m.in. z udzielania pierwszej pomocy). 
Jak co roku wspomagali kierowców, których pojazd 
odmówił posłuszeństwa ze względu na rozładowa-
ny akumulator, brali udział w akcjach promujących 
korzystanie z elementów odblaskowych, a w ramach 
Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego uczestniczyli w akcji „Prędkość LOVE 30 km/h”, 
nadzorowali też akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, 
„Zaszczep pupila, to tylko chwila”, współpracowali 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sołtysami i radami 
osiedli oraz innymi jednostkami gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor: Dominika Kowalczyk-Ptasińska

Straż Miejska
Komendant: Marcin Węgiełek

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o.
Prezes: Tomasz Czajkowski

W 2021 r. spółka wybu-
dowała 9 km sieci kana-
lizacyjnej i 13,5 km sieci 
wodociągowej oraz cztery 
przepompownie, m.in. w uli-
cach Baśniowej, Sienkiewi-
cza, Kopciuszka, Kampino-
skiej, Jesionowej, Willowej, 
Koncertowej, Morelowej, Żwi-

rowej, Partyzantów, na terenie PAN, KPN oraz 
szpitala w Dziekanowie Leśnym, w drogach do-

jazdowych do al. Chopina i Kościelnej Drogi, m.in. 
w ulicach: Mozarta, Bogusławskiego, Kamińskie-
go, Wiślanej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
15 624 036,74 zł. Zakład przejął także infrastruk-
turę wybudowaną przez inwestorów prywatnych: 
2 km sieci wodno-kanalizacyjnej i jedną przepom-
pownię w obrębie m.in. Łomianek Dolnych i Kiełpi-
na. Całość wykupiono za kwotę 

719 796,19 zł.
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Realizacja dotychczasowych programów 
socjalnych i wprowadzenie nowych 

projektów: wolontariatu i streetworkingu. 
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Nowy wielozadaniowy samochód 
i rozszerzenie struktury organizacyjnej 

o Referat ds. bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego. 

Budowa 22,5 km sieci wodno-
-kanalizacyjnej w gminie Łomianki.
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W podsumowaniu ubiegłego roku nie przedstawili-
śmy wszystkich inwestycji, dotacji i projektów Urzę-
du Miejskiego w Łomiankach. Szczegółowe zestawie-
nie znajdzie się w „Raporcie o stanie gminy”, który 
każda jednostka samorządu terytorialnego zobli-

Budżet gminy Łomianki 2021
gowana jest opublikować raz w roku. Jednak przez 
cały rok wszyscy mieszkańcy gminy mogą sprawdzić 
na specjalnej interaktywnej stronie „Na co idą moje 
pieniądze” dochody i wydatki gminy oraz podział 
funduszy na konkretne zadania realizowane przez 

urząd. W prosty sposób można także obliczyć, ile 
pieniędzy podatników trafia do budżetu miasta 
i zobaczyć, na co zostają przeznaczone.
Więcej informacji: www.lomianki.pl zakładka „Na 
co idą moje pieniądze”.
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Agnieszka Jawor-
ska, inspektor ds. 
gospodarki prze-
strzennej

Jestem absol-
wentką archi-
tektury krajo-
brazu (SGGW), 

geodezji i kartografii (WAT) 
oraz gospodarki przestrzen-
nej (Politechnika Warszawska). 
W Łomiankach pracuję od 2018 r. 
W wydziale zajmuję się m.in.: 
opracowywaniem i uzgadnia-
niem projektów studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
oraz koordynuję zadania realizo-
wane z wykonawcami zewnętrz-
nymi. Mieszkańcom udzielam in-
formacji na temat przeznaczenia 
działek w obowiązujących miej-

scowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego. 

Czym zajmuje się Wydział Geo-
dezji, Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego?
Prowadzi sprawy związane 
z rozgraniczaniem nieruchomo-
ści i użytkowaniem wieczystym, 
zleca opracowania geodezyjne 
i kartograficzne, nabywa grunty 
do gminnego zasobu nierucho-
mości. Opracowuje i uzgadnia 
także projekty studium uwarun-
kowań i kierunków oraz miejsco-
wych planów zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Prowadzi 
rejestr miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego 
oraz decyzji o warunkach zabu-
dowy i lokalizacji inwestycji pu-
blicznych.

NASI URZĘDNICY
Informacje przygotowane przez Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego 
zamieszczamy na s. 26–29 biuletynu. W tej rubryce 
przedstawiamy kompetencje wydziału, a także Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa oraz zakres działań pracujących w nich 
urzędników. 

Chciałabym zapytać, kiedy będzie dopro-
wadzona kanalizacja do al. Chopina 102A, 
B, C, D i zrobiony asfalt? Teraz są okropne 
dziury na drodze.

Na prośbę pani burmistrz odpowiedzi 
udzielają naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Remontów oraz prezes ZWiK.
W sprawie stanu technicznego drogi-łącz-
nika Kościelnej Drogi z al. Chopina zloka-
lizowanego w rejonie posesji al. Chopina 
102A, B, C, D, E, F, G, H (działka ew. 76/3 
obr. 0010 Łomianki Dolne) informuję, że ak-
tualnie pas drogowy przedmiotowej drogi 
ma nieuregulowany stan prawny (100 proc. 
udziałów w działce drogowej 76/3 stanowi 
własność prywatną), co uniemożliwia pod-
jęcie działań inwestycyjnych oraz działań 
z zakresu bieżącego utrzymania. 

Radosław Nowak, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Remontów

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej w drodze dojazdowej do posesji zloka-
lizowanych przy al. Chopina 102A–102H 
przewidziana jest do realizacji w 2022 r. 
Rozpoczęcie prac planowane jest na I kwar-
tał, natomiast zakończenie na IV kwartał 
2022 r. Obecnie trwa postępowanie prze-
targowe mające na celu wyłonienie wyko-
nawcy robót.
Tomasz Czajkowski, prezes Zakładu Wodo-

ciągów i Kanalizacji w Łomiankach

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

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

Daniel Jaszczuk, 
główny specja-
lista ds. ochrony 
środowiska

Z wykształcenia 
jestem mgr. inż. 
ochrony śro-
dowiska przy-

rodniczego Akademii Podlaskiej 
w Siedlcach ze specjalizacją 
ochrona środowiska przyrodni-
czego. Uprawnienia inspekto-
ra nadzoru ds. terenów zieleni 
uzyskałem w Stowarzyszeniu 
Naukowo-Technicznym Inżynie-
rów i Techników Ogrodnictwa 
w Poznaniu. Lubię piłkę nożną, 
siatkówkę, sporty motorowe, 
zwłaszcza wyścigi F1 i rajdy 

WRC. W urzędzie łomiankow-
skim pracuję od 2007 r. i nadzo-
ruję m.in. kompleksową obsługę 
terenów zieleni miejskiej.

Czym zajmuje się Referat Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa?
Prowadzi postępowania w spra-
wach o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew lub krzewów, 
kontroluje właściwą realizację 
zadań związanych z pielęgnacją 
i konserwacją zieleni miejskiej 
oraz prowadzi monitoring stanu 
drzewostanu miejskiego. Ponad-
to referat nadzoruje pielęgnację 
pomników przyrody na terenie 
gminy, zieleni oraz utrzymanie po-
rządku na terenie parku miejskie-
go, a zimą stan dróg i chodników. 
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Podatek PiT
Mieszkasz w Łomiankach? Wpisz łomian-
kowski adres przy składaniu PiT, a więcej 
pieniędzy trafi na inwestycje w naszej gminie. 

Wystarczy w formularzu PIT-37 w części B 
wpisać adres zamieszkania, a w części A po-
dać adres Urzędu Skarbowego Warszawa-
-Bielany (ul. Skalbmierska 5, 01-844 War-
szawa). Jeśli z podatku rozlicza pracodawca, 
należy go poinformować o miejscu zamiesz-
kania w Łomiankach.
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Radosne święta
Przed świętami Bożego Narodzenia 
do najbardziej potrzebujących miesz-
kańców gminy trafiło 120 posiłków 
wraz z życzeniami od burmistrz Ło-
mianek Małgorzaty Żebrowskiej-
-Piotrak.

Odwiedziliśmy również osoby do-
tknięte kryzysem bezdomności oraz 
uchodźców. Przygotowaliśmy dla 
wszystkich pyszne potrawy wigilijne, 
a dla dzieci drobne upominki.
W spakowaniu i doręczeniu paczek po-
mogli nam strażnicy miejscy i pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ło-
miankach, Alicja Siemianowska, sołtys 
Sadowej, oraz miejscy radni Tomasz 
Dąbrowski i Grzegorz Lenard. Dzięku-
jemy, że zawsze znajdujecie czas, gdy 
potrzebujemy Waszej pomocy.

Teresa Prejs
Od 30 lat mieszka 
w Kiełpinie. Zawsze 
lubiła aktywnie spę-
dzać czas, więc po 
przejściu na emery-
turę zaangażowała 
się w sprawy lokalnej 

społeczności. Zaczęło się od rozmów 
z sąsiadami o stworzeniu placu zabaw. 
Najpierw uporządkowali teren i usta-
wili ogrodzenie ze złomu zebranego 
wśród mieszkańców i pomalowanego 
przez miejscową młodzież, postawili 
ławki, a z urzędu pozyskali 14 dużych 
donic, w których posadzili kwiaty. 
Wszystkie prace finansowali z prywat-
nych składek. Pomagali mieszkańcy 
Kiełpina, sąsiedzi z Kępy Kiełpińskiej, 
Dziekanowa Bajkowego oraz rodziny, 
znajomi i przyjaciele. Z czasem okaza-

ło się, że można działać skuteczniej, 
pozyskując fundusze jako organizacja. 
Dlatego w 2005 r. pani Teresa zało-
żyła Stowarzyszenie Ośrodka Kultury 
Regionalnej Wsi „Eko-Kiełpin”. Na pla-
cu zabaw zainstalowano oświetlenie, 
a później ustawiono scenę z profesjo-
nalnym nagłośnieniem. Organizowano 
integracyjne pikniki sąsiedzkie, najczę-
ściej w okolicach świąt, Dnia Dziecka 
i w wakacje. Odbywały się wówczas 
gry i zabawy dla dzieci, ale licznie 
przychodzili także dorośli. „Był to 
wspaniały czas w moim życiu. Czułam 
się potrzebna i wiedziałam, że nasza 
społeczność ceni tę pracę, a i miesz-
kańcy zaangażowani w te przedsię-
wzięcia poczuli się tu gospodarzami. 
Polecam takie działania wszystkim, 
którzy mają dobrą wolę i ochotę zro-
bić coś dla innych” – wspomina pani 

Teresa. Stowarzyszenie zdefiniowało 
w statucie również inne cele, dlatego 
zabiegało o oświetlenie skrzyżowania 
ul. Ogrodowej z ul. Rolniczą czy inter-
weniowało w sprawie zagrożonych 
wycinką kasztanowców. Zakończyło 
działalność, gdy gmina zaczęła inwe-
stować w place zabaw oraz przyzna-
wać fundusze sołeckie, a rady sołec-
kie zaangażowały się w organizację 
lokalnych wydarzeń.

NASI MIESZKAŃCY
W naszej gminie mieszka wiele osób, które znane są w sołectwach lub osiedlach z aktywności 
na rzecz lokalnej społeczności. W nowej rubryce chcemy przedstawiać ich działalność wszystkim 
mieszkańcom Łomianek.

Grudniowe spotkania
Na początku grudnia odbyły się 
mikołajki na lodowisku, a kilka dni 
później tradycyjne wigilijne spotka-
nie na placu przed Urzędem Miej-
skim. 

Najpierw miłośnicy zabawy na ły-
żwach tłumnie przybyli na spotka-
nie z Mikołajem. Było wesoło i ta-
necznie, dzieci otrzymały upominki, 
a dodatkową atrakcją stał się pada-
jący śnieg, który stworzył prawdzi-
wie zimowy klimat. Tydzień później 
burmistrz Łomianek Małgorzata Że-
browska-Piotrak oraz członkowie 
zarządu gminy złożyli mieszkańcom 
życzenia, do których przyłączył 
się ksiądz z parafii św. Małgorzaty 
w Łomiankach. Miłą niespodzian-
kę sprawili harcerze ze szczepów 
ZHP, którzy przybyli z Betlejemskim 
Światłem Pokoju. Przedświąteczne 
spotkanie umilił występ dziecięcego 
chóru z Centrum Kultury. Nie zabra-
kło opłatka i poczęstunku – gorące-
go barszczu, tradycyjnych wigilijnych 

pierogów, bigosu i pysznego makow-
ca. W czasie spotkania mieszkańcy 
otrzymali domowe konfitury wyko-
nane przez lokalną firmę z Łomianek. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie, 
ciepłe słowa i świąteczne życzenia.
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Strażnicy pomagają
Zimą strażnicy miejscy wspierają kie-
rowców i apelują, by szczególnie zwra-
cać uwagę na osoby w kryzysie bez-
domności. 

Co roku w okresie zimowym Straż Miej-
ska w Łomiankach wzmaga działania 

ukierunkowane na potrzeby osób bezdomnych przebywających na terenie gmi-
ny. Apeluje do mieszkańców, aby nie przechodzili obok nich obojętnie. Pamię-
tajmy, że w tym czasie na szybkie wychłodzenie narażone są również osoby 
pod wpływem alkoholu. Aby im pomóc, wystarczy powiadomić telefonicznie 
dyżurnego strażnika. Patrole pomagają także kierowcom, którym rozładował 
się samochodowy akumulator. Takie sytuacje zdarzają się, gdy niska tempe-
ratura powoduje spadek wydajności baterii w aucie. Strażnicy wyposażeni są 
w bezpieczne i zarazem skuteczne urządzenie, które uruchomi pojazd. Pomoc 
lokalnych mundurowych jest bezpłatna. / kb

Zima w mieście 2022
Zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych będą się odbywać 
od 31 stycznia do 13 lutego br.

W trakcie akcji obowiązywał będzie reżim sanitarny zgodnie z zaleceniami 
i obowiązującymi przepisami prawa. Zajęcia będą prowadzone w świetlicach 
szkolnych oraz innych przystosowanych do tego pomieszczeniach, w grupach 
maksymalnie do 15–20 uczniów, w zależności od wieku uczestników oraz po-
wierzchni sal, którymi dysponują szkoły. Planujemy organizację akcji w pięciu 
szkołach podstawowych: w Łomiankach (SP nr 1, ul. Warszawska 73; SP nr 
2, ul. Partyzantów 31; SP nr 3, ul. Staszica 2), w Dziekanowie Leśnym (ul. 
Akinsa 6), w Dziekanowie Polskim (ul. Rolnicza 435). Informujemy, że w przy-
padku większej liczby chętnych dzieci, niż wynoszą możliwości danej szkoły, 
nie wszystkie zostaną przyjęte. Udział w akcji będzie odpłatny w wysokości 
175 zł (pięć dni/os.). W cenę wliczone są śniadania i obiady, woda na bieżąco 
podawana dzieciom podczas całodziennego pobytu oraz artykuły papiernicze 
i malarskie pomocne w organizacji zajęć stacjonarnych. Dzieci będą miały za-
pewnioną opiekę od poniedziałku do piątku (godz. 7–17). Zainteresowanych 
rodziców prosimy o bezpośrednie zapisy w szkołach w nieprzekraczalnym ter-
minie do 11 stycznia br. /ag

Angielski dla najmłodszych
Gmina Łomianki kontynuuje program 
„Dwujęzyczne dzieci” i wprowadza naukę 
języka angielskiego dla wszystkich dzieci 
w przedszkolach samorządowych.

Program powszechnej dwujęzyczności wy-
korzystuje naturalną metodę przyswajania 
języka angielskiego we wczesnym dzie-
ciństwie równolegle do języka ojczystego. 
Dyrektorom czterech przedszkoli samo-

rządowych zostały już przekazane pomocne materiały, takie jak: dostępy 
do aplikacji, zeszyty ćwiczeń, komplety maskotek i pacynek oraz pakiety 
edukacyjne dla nauczycieli, które ułatwią dzieciom naukę języka angiel-
skiego. / ag

Laboratoria przyszłości
Samorządowe szkoły podstawowe 
w Łomiankach otrzymały 804 200 zł 
dofinansowania w ramach rządowego 
programu „Laboratoria przyszłości”.

Z otrzymanych funduszy zostanie ku-
pione obowiązkowe (od 1 września 
2022) wyposażenie każdej szkoły: 
drukarki 3D, mikrokontrolery, sprzęt 
do nagrywania audio i wideo oraz 
lutownice z akcesoriami. Dodatkowo 
do szkół trafią m.in. narzędzia do prac 
ręcznych, gogle VR, roboty edukacyj-
ne i pomoce dydaktyczne. /
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Informacja dla organi-
zacji pozarządowych
Burmistrz Łomianek Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak ogłosiła otwar-
ty konkurs ofert na realizacje zadań 
publicznych przez organizacje po-
zarządowe (NGO) w 2022 r. Zle-
cenia zostaną przyznane w formie 
wspierania lub powierzenia zadań 
wraz z udzieleniem dotacji. Nabór 
ofert odbywa się w systemie wit-
kac.pl i potrwa do 25 stycznia br. 
do godz. 16. / az
Więcej informacji: Wydział Promo-
cji i Komunikacji Społecznej, tel.: 22 
76 86 222 lub 221.
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Spotkania w sołectwach

W grudniu sołtysi i rady sołeckie z gminy Łomianki zaprosili 
mieszkańców do wspólnego świętowania.

Sołeckie wigilie organizowały: Sa-
dowa (12 grudnia), Kępa Kiełpiń-
ska (12 grudnia), Dziekanów Leśny 
(16 grudnia), Dziekanów Polski (18 
grudnia) i Dziekanów Nowy (19 
grudnia). Gospodarze zapewnili 
serdeczną atmosferę i częstowali 
wigilijnymi potrawami. W Dzie-
kanowie Polskim był św. Mikołaj 
z upominkami i animacje dla dzie-
ci, a w Kępie Kiełpińskiej zwierzęta 
z lokalnej stajni i kulig dla najmłod-
szych. Sadowa zadbała o wspania-
łą oprawę muzyczną i odwiedzi-
ny św. Mikołaja u uczniów szkoły 
podstawowej. Zimowa pogoda nie 
zniechęciła mieszkańców, którzy 
co roku spotykają się z sąsiadami. 
W sołeckich wigiliach wzięli rów-
nież udział burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
i zastępca burmistrza ds. społecz-
nych Witold Gawda. / mjr

Użytkowanie wieczyste
Termin na złożenie wniosku o przekształcenie prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności z bonifikatą 98 proc. upływa 
1 marca br.

Z przekształcenia na korzystnych warunkach mogą skorzystać osoby, 
które złożą wniosek w terminie i nie zalegają z opłatami z tytułu prze-
kształcenia oraz użytkowania wieczystego. Wówczas, za pozostałe 
17 lat obowiązku wnoszenia opłaty, zapłacą jedynie 2 proc. pozo-
stałej kwoty. Wniosek można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach, z zakładki Załatw sprawę w urzędzie – Geodezja i go-
spodarka nieruchomościami – Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności – bonifikata 98 proc. Po przekrocze-
niu tegorocznego terminu wnioski o bonifikatę będzie można składać 
w 2023 r. Opłatę za 2022 r. należy uregulować do 31 marca br. / pk

Ankieta
Na prośbę Agnieszki Szczurek, przewodniczą-
cej zarządu osiedla Buraków, publikujemy in-
formację dla zainteresowanych mieszkańców 
naszej gminy.

W kościołach katolickich odbywa się synod 
pod hasłem „Komunia, uczestnictwo i misja”. 
Synod (gr. synodos) oznacza podążanie razem. 
W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, 
w jakim miejscu znajdujemy się jako wspólnota 
ludzi wierzących. Są to zatem ogólnoświatowe 
konsultacje. Dotyczą Kościoła powszechnego, 
ale odbywają się w naszym najbliższym oto-
czeniu, w każdej parafii na terenie gminy Ło-
mianki. Słowem kluczem synodu jest „słuchać”. 
Chcemy więc wysłuchać wszystkich. Chcemy 
poznać opinie o mocnych i słabych stronach 
Kościoła. Czekamy na głosy krytyczne, spo-
strzeżenia i dobre rady dotyczące najbliższych 
parafii, ale też ogólnie Kościoła w Polsce. 
Zapraszamy wszystkich do refleksji i dyskusji: 
młodzież i seniorów, osoby samotne, pary po 
ślubie kościelnym oraz pary żyjące w związ-
kach niesakramentalnych. Czekamy na opinie 
osób wierzących oraz osób, którym nie jest 
pod drodze z Bogiem lub Kościołem. Można 
dołączyć do spotkań synodalnych, które od-
bywają się w każdej z łomiankowskich parafii. 
Można też wypowiedzieć się w anonimowej 
ankiecie dostępnej pod adresem: https://syno-
dlomianki.webankieta.pl. Czekamy na opinie 
do końca stycznia 2022 r.
Wszystkie zebrane opinie będą analizowane 
w zespole księży oraz osób świeckich z Łomia-
nek. W kwietniu przygotujemy podsumowanie, 
które będzie udostępnione wiernym w każdej 
parafii. Wyniki synodu w Łomiankach będą 
przekazane do archidiecezji warszawskiej. Na-
stępnie kaskadowo będzie opracowane podsu-
mowanie wyników synodu ze wszystkich die-
cezji w Polsce. Papież Franciszek otrzyma takie 
raporty ze wszystkich krajów świata. Dzięki 
temu będzie miał pełny ogląd sytuacji i łatwiej 
będzie mu podejmować decyzje o Kościele.
Zachęcamy zatem do udziału w synodzie. Taka 
okazja zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Każdy 
głos ma szansę być impulsem, dzięki któremu 
ludzie wierzący będą lepiej rozumieć się wza-
jemnie i współtworzyć Kościół w realiach XXI w.
Więcej informacji: www.ekai.pl hasło Va-
demecum Synodu o synodalności

Agnieszka Szczurek, z parafii Marceliny 
Darowskiej w Burakowie 

ks. kan. Dariusz Kosk, proboszcz parafii Matki 
Bożej Królowej Rodzin 

w Dziekanowie Leśnym
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|    RADA MIEJSKA

Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

Podczas ostatniej sesji w 2021 r. 
radni decydowali m.in. w sprawie 

uchwały budżetowej gminy Łomian-
ki na 2022 r. i Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Łomianki na 
lata 2022–2030. Nieprzyjęcie przez 
Radę Miejską budżetu i Wieloletniej 
Prognozy Finansowej do 31 stycznia 
2022 r. spowoduje, że budżet uchwa-
li Regionalna Izba Obrachunkowa. To 
będzie jednoznaczne ze wstrzyma-
niem nowych inwestycji w gminie, 
z zatrzymaniem rozwoju Łomianek. 
Czy w imię niezrozumiałych pobu-
dek części radnych mamy jako rada 
moralne prawo działać na szkodę 
mieszkańców? Wierzę, że początek 
roku przyniesie rozwiązanie tej sytu-
acji i wszyscy będziemy mogli konty-
nuować pracę na rzecz naszej gminy, 
czego sobie i Państwu życzę. 

Wyniki głosowania
Rozpatrzenie wybranych projektów 
uchwał w sprawie:
• uchwały budżetowej gminy Łomian-
ki na 2022 r. (za: 10, przeciw: 10, brak 
głosu: 1),
• wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2021 

(za: 11, przeciw: 4, wstrzymało 
się: 6),
• Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 2022–2030 
(za: 10, przeciw: 10, wstrzymało 
się: 1),
• zmiany uchwały (XLVII/391/2021) 
dotyczącej zasad przyznawania i wy-
sokości diet dla radnych Rady Miej-
skiej w Łomiankach (za: 15, przeciw: 
4, wstrzymało się: 1, brak głosu: 1),
• zmiany uchwały (XVII/143/2019) 
dotyczącej wysokości i warunków 
przyznawania dodatków i wynagro-
dzeń za godziny ponadwymiarowe 
oraz doraźne zastępstwa dla nauczy-
cieli w gminnych szkołach i przed-
szkolach (za: 21),
• dopłat dla grup taryfowych od-
biorców usług wodociągowo-kana-
lizacyjnych z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków w terminie 
1.01–14.06.2022 (za: 19, wstrzymało 
się: 1, brak głosu: 1).

Komentarz 
Artur Olszewski, rad-
ca prawny

Ze względu na 
remisowy wynik 

głosowania (10 za, 10 
przeciw) Rada Miej-
ska w Łomiankach 
nie podjęła uchwał 
w sprawie budże-

tu na 2022 r. oraz w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej na lata 
2022–2030. Podkreślić należy, że 
oba projekty uchwał podlegały wcze-
śniejszej ocenie ze strony Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Warszawie 
(RIO) – wyspecjalizowanego organu 
kontrolnego. RIO pozytywnie oceni-
ła oba projekty. Uchwałę budżetową 
organ stanowiący JST (Rada Miejska) 
podejmuje przed rozpoczęciem roku 

budżetowego. Jednocześnie ustawo-
dawca przewidział możliwość później-
szego uchwalenia budżetu przez radę. 
Z przepisu tego wynika, że ostateczny 
termin na podjęcie uchwały budże-
towej upływa 31 stycznia roku bu-
dżetowego. Możliwość skorzystania 
przez radę z tej swoistej prolongaty 
w uchwalaniu budżetu nie jest dowol-
na. Przepis wskazuje bowiem wyraź-
nie, że skorzystanie z tego dodatko-
wego terminu na podjęcie uchwały 
budżetowej jest możliwe w szczegól-
nie uzasadnionych wypadkach. Nie-
podjęcie przez radę gminy uchwały 
do 31 grudnia 2021 r. skutkowało 
tym, że w okresie po 1 stycznia br., 
a do dnia wejścia w życie uchwały 
budżetowej uchwalonej przez Radę 
Miejską podstawę gospodarki finan-
sowej gminy stanowi projekt budżetu 
opracowany przez burmistrza. Jeżeli 
jednak radni nie przyjmą tego projek-
tu (w wersji wnioskowanej przez bur-
mistrza lub zmienionej przez radnych, 
do czego oczywiście mają uprawnie-
nia), to budżet dla Łomianek określi 
Regionalna Izba Obrachunkowa. RIO 
ustali budżet jednostki samorządu 
terytorialnego wyłącznie w zakresie 
zadań własnych oraz zadań zleco-
nych, co uniemożliwi m.in. realizację 
w przyszłym roku planowanych zadań 
inwestycyjnych. 

Posiedzenia komisji i sesje RM

Harmonogram spo-
tkań wszystkich ko-
misji dostępny jest 
w systemie e-Sesja: 
http://lomianki.ese-
sja.pl/posiedzenia. 

Ostatnią sesję RM można obejrzeć 
po zeskanowaniu kodu QR.

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). Pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej odbyła 
się 21 grudnia 2021 r.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
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Gruźlica, zwana dawniej su-
chotami, po wojnie była 
chorobą społeczną. W sana-
toriach dla dzieci i młodzieży 

leczyło się ponad 8 tysięcy pacjentów. 
Pośród lasów Puszczy Kampinoskiej 
w Dziekanowie Leśnym usytuowa-
ne zostało Sanatorium dla Młodzieży 
Żeńskiej, czyli dziewcząt w wieku od 
14 do 21 lat.

Zdrowe powietrze
Lokalizacja placówki w lesie nie była 
przypadkowa. Leczenie klimatyczne 
stanowiło wówczas ważny czynnik 
w walce z chorobą. Dlatego wybrano 
przedwojenne, niedokończone bu-
dynki Wojskowej Szkoły Przeciwga-
zowej, położone w Puszczy Kampino-
skiej niedaleko Dziekanowa. Uznano, 
że świetnie sprawdzą się w nowej 
roli, oczywiście po odpowiednim 
przystosowaniu. Organizację i budo-
wę nowoczesnego sanatorium prze-
ciwgruźliczego rozpoczęto w 1949 r., 
a zakończono w 1958 r. 

Nowoczesne sanatorium
Naczelnym ordynatorem ośrodka 
został dr Jerzy Lutz. Sprawy admini-
stracyjne i budowlane powierzono 
zastępcom: prawnikowi Stefanowi Pa-
canowskiemu oraz Bolesławowi Jaś-
kiewiczowi. Po zakończeniu inwestycji 
uzyskano 405 miejsc dla pacjentek. 
Teren z pawilonami w stylu socreali-
zmu, z werandami, łącznikami, domami 

dla personelu, własnymi urządzeniami 
technicznymi (m.in. oczyszczalnią ście-
ków) zdobiły trawniki, aleje drzew i ra-
baty z kwiatami. Budowa, organizacja 
i działalność sanatorium stały się ży-
ciową pasją dr. Lutza, którym poświę-
cił całe doświadczenie, umiejętności 
i wiedzę medyczną. Miał 37 lat, skoń-
czone studia lekarskie na Uniwersy-
tecie Warszawskim i praktykę zdoby-
waną niestety w obozach niemieckich 
Arnswalde i Sandbostel, gdzie trafił 
jako jeniec wojny obronnej 1939 r. Po 
wyzwoleniu pracował jako naczelny le-
karz szpitala gruźliczego w Glueckstadt 
pod Hamburgiem, a po powrocie do 
kraju w szpitalu w Zakopanem.

Rodzinna atmosfera
Doktor wraz z żoną Hanną, sanitariusz-
ką powstania warszawskiego, byli bez 
reszty zaangażowani w życie pacjentek. 
Mieszkali na przyszpitalnym osiedlu. 
Hanna, absolwentka historii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, była cierpliwym 
pedagogiem i wychowawcą w zorgani-
zowanym w sanatorium eksperymen-
talnym liceum, które pozwalało dziew-
czętom mimo wszystko zdobywać 
wykształcenie średnie i maturę. Orga-
nizowała wraz z młodzieżą wiele poza-
lekcyjnych zajęć, reżyserowała szkolne 
przedstawienia teatralne, uczestniczy-
ła w wycieczkach. Pracowała też na-
ukowo. Jerzy i Hanna Lutzowie, zwani 
przez podopieczne „tatą” i „mamą”, byli 
osobami niezwykle ciepłymi, serdecz-
nymi, tworzącymi rodzinną atmosferę, 
która pozwalała zapomnieć o chorobie, 
ale też napełniała wiarą w powrót do 
normalnego życia. 

Rocznica i upamiętnienie?
Dr Jerzy Lutz jest patronem ulicy na 
granicy Dziekanowa Leśnego i Pusz-

czy Kampinoskiej. Na pamięć zasługuje 
również Hanna Lutzowa. Pozostawiła 
cenną pamiątkę w postaci obszerne-
go naukowego opracowania „Historia 
Szkoły Dziekanowskiej 1950–1967”, 
dokumentującego zasady działania tej 
eksperymentalnej szpitalnej placówki 
oświatowej. Dr Lutzowa przez udział 
w międzynarodowych konferencjach, 
gdzie prezentowała sukcesy dydak-
tyczne i lekarskie, przyczyniała się do 
promocji szkoły, co owocowało liczny-
mi wizytacjami zagranicznych delegacji 
lekarzy. W 2022 r. minie 45 lat od jej 
śmierci oraz 40 lat od śmierci dr. Je-
rzego Lutza. Jest to dobra okazja, by 
przywrócić pamięć o tych niezwykłych 
ludziach, bez reszty oddanych pacjen-
tom. Nie trzeba wiele. Może to być ka-
mień, tablica na budynku lub też dwa 
drzewa posadzone na terenie przyszpi-
talnym. A może jeszcze coś innego?

W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy, gdzie do 1967 r. znajdowało się 
sanatorium na terenie naszej gminy i jaką chorobę w nim leczono. Rozwiązujemy 
zagadkę i przypominamy historię Sanatorium Przeciwgruźliczego dla Młodzieży 
Żeńskiej w Dziekanowie Leśnym.

SANATORIUM 
W ŁOMIANKACH

TEKST: EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA

PYTANIE KONKURSOWE

Ilu abonentów liczyła łomiankow-
ska sieć telefoniczna w 1990 r.? 
A: 200 do 500; B: 500 do 1000; C: 
1000 do 2000. Pierwsze trzy oso-
by, które nadeślą po-
prawną odpowiedź 
do redakcji (wks@
poczta.lomianki.pl), 
otrzymają książkę 
„Łomianki – spotka-
nia z historią”. Na 
odpowiedzi czeka-
my do 20 stycznia.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie 
z poprzedniego biuletynu: w sa-
natorium w Dziekanowie Leśnym 
leczono gruźlicę. Zagadkę jako 
pierwsi rozwiązali: Kinga Rzewu-
ska, Paweł Helman, Piotr Chojnac-
ki. Gratulujemy!
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ZAKOŃCZONE INWESTYCJE:

– ul. Konopnicka 65: wymiana insta-
lacji centralnego ogrzewania w bu-
dynku publicznego przedszkola oraz 
modernizacja instalacji wodno-kana-
lizacyjnej i centralnego ogrzewania 
w dwulokalowym mieszkaniu komu-
nalnym,
– ul. Akinsa 6: kompleksowy remont 
łazienek wraz z armaturą na dwóch 
kondygnacjach w szkole podstawo-
wej oraz zakupienie i dostarczenie 
podnośnika dla osób niepełnospraw-
nych do lokalu komunalnego, 
– ul. Partyzantów 31: modernizacja 
centrali wentylacyjnej w hali sporto-
wej w Szkole Podstawowej nr 2, 
– ul. Długa: rozbudowa na odcinku 
od ul. Wąskiej do ul. Brukowej, zreali-
zowano m.in. poszerzenie pasa dro-
gowego wraz z wykonaniem warstw 
konstrukcyjnych jezdni, a także prze-

budowę punktów kolizji z sieciami 
gazowymi, elektrycznymi i teletech-
nicznymi,
– ul. Słoneczna: rozbudowa ulicy po-
legała na poszerzeniu pasa drogowe-
go przez wykonanie skosów widocz-
ności na skrzyżowaniach; przebieg 
ulicy dostosowano do geometrii ist-
niejącej jezdni, skrzyżowań z ulicami 
przyległymi oraz lokalizacji infrastruk-
tury technicznej w pasie drogowym,
– ul. Warszawska (w rejonie numerów 
36, 120, 128, 171, 179), ul. Wiślana 
(przy orliku), ul. Zachodnia (w pobli-
żu numeru 20A), ul. Dolna: budowa 
bezpiecznych przejść dla pieszych 
w ośmiu nowych lokalizacjach zreali-
zowana w ramach „Poprawy bezpie-
czeństwa pieszych w gminie Łomian-
ki” (zad. 2018/18); zamontowano 
dodatkowe słupy i oprawy oświetle-
niowe, które zwiększają widoczność 
pieszego na przejściu (latarnie niższe 

od słupów oświetlenia ulicznego, ja-
śniejsze światło żarówek ledowych), 
poprawiono także oznakowanie pio-
nowe i pomalowano pasy przejść dla 
pieszych.

PRACE PROJEKTOWE:

– rozpoczęto prace projektowe do 
sporządzenia dokumentacji tech-
nicznej budowy świetlicy miejskiej 
w Dziekanowie Leśnym (działki 191/7 
i 191/8) u zbiegu ul. Konopnickiej i ul. 
Miłej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę,
– wykonano prace przygotowaw-
cze do sporządzenia projektu archi-
tektoniczno-budowlanego nowego
budynku Ośrodka Pomocy Społecz-
nej wraz z poradnią pedagogiczno-
-psychologiczną i pomieszczeniem dla 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

W grudniu zakończyły się remonty w placówkach oświatowych oraz przebudowy ul. Długiej 
i ul. Słonecznej. W ośmiu lokalizacjach zbudowano także bezpieczne przejścia dla pieszych.

ZIMOWE INWESTYCJE

TEKST: RADOSŁAW NOWAK
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RZP.271.35.2021 
„Odwodnienie ulic – modernizacja, 
remonty, konserwacja i czyszczenie”. 
Zawarto umowę z wykonawcą Opal 
Bud sp. z o.o., ul. Bukowiecka 92, 
03-892 Warszawa.

RZP.271.36.2021 
Opracowanie kompleksowej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
w ramach zadania „Budowa pętli au-
tobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja 
i opaski ul. Kolejowej”. Postępowanie 
unieważniono na podstawie art. 255 
pkt 3 ustawy Pzp. Cena najkorzyst-
niejszej oferty przewyższa kwotę, 
jaką zamawiający zamierza przezna-
czyć na sfinansowanie zamówienia.

RZP.271.37.2021 
Opracowanie kompleksowej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
w ramach „Projektu i budowy ul. 
Kownackiej” (zad. 2020/22). Jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę 
wykonawcy PRO STUDIO Pracow-
nia Projektowa Sp. z o.o., ul. Gór-
czewska 181 lok. 507B, 01-459 
Warszawa.

RZP.271.38.2021 
Obsługa prawna Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach i jednostek podle-
głych w okresie 1.01–31.12.2022 r. 
Wpłynęły dwie oferty. 

RZP.271.39.2021 
„Odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych ulegających 
biodegradacji oraz choinek świą-
tecznych z terenu gminy Łomian-
ki oraz z terenu Gminnego Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
przy ul. Brukowej 2A w okresie 
1.01–31.12.2022 r.”. Otwarcie ofert: 
18.01.2022 r. 

RZP.271.40.2021 
„Opracowanie Planu zrównoważo-
nej mobilności miejskiej (SUMP) dla 
obszaru funkcjonalnego Warszawa 
Zachód wraz z wykonaniem stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko oraz promocją SUMP”. 
Otwarcie ofert: 21.01.2022 r.

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

Dotacja dla  przedszkola
Samorząd województwa mazowieckiego przyznał 375 tys. zł na budowę 
nowego przedszkola w Łomiankach. 
Pod koniec grudnia umowę dotacyjną podpisali wicemarszałek Mazowsza 
Wiesław Raboszuk oraz burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
wraz ze skarbnikiem gminy Hanną Dąbrowską. W nowej placówce będzie się 
uczyć około 150 dzieci. / UMWM

FO
T.

: U
RZ

ĄD
 M

AR
SZ

AŁ
KO

W
SK

I W
OJ

EW
ÓD

ZT
W

A 
M

AZ
OW

IE
CK

IE
GO

Dla przedsiębiorców
Zmiany w korzystaniu z CEIDG i nabór 
w projektach dotacyjnych dla osób rozpo-
czynających działalność gospodarczą. 

Usługi elektroniczne zostały przeniesione 
z ceidg.gov.pl na portal Biznes.gov.pl, a konto 
użytkownika zastąpiono kontem przedsię-
biorcy (więcej informacji o zmianach: www.
biznes.gov.pl). W styczniu (3–18.01) można 
także składać wnioski o dofinansowanie 
(25 tys. euro) na nowo powstałe przedsię-
biorstwo.
Więcej informacji: Stowarzyszenie „Między 
Wisłą a Kampinosem”, 22 794 04 88, www.
lgdkampinos.pl.

Tarcza 
antykryzysowa
Przedsiębiorcy z określonych 
branż mogą wystąpić o zwol-
nienie z opłacania składek 
za grudzień 2021 r., a także 
skorzystać ze świadczenia 
postojowego. Oba przepisy 
wejdą w życie 17 stycznia br.

Aby skorzystać ze zwolnie-
nia w opłacaniu składek za 
grudzień 2021 r., przedsię-
biorca musi przedstawić 
dokumenty rozliczeniowe 
do 28 lutego br., chyba że 
jest zwolniony z obowiązku 
składania deklaracji rozli-
czeniowej i imiennych ra-
portów. Natomiast świad-
czenie postojowe można 
uzyskać maksymalnie sześć 
razy. Wniosek należy złożyć 
w ciągu trzech miesięcy od 
miesiąca, w którym zostanie 
zniesiony stan epidemii.

Więcej informacji: 
www.zus.pl.
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W 2022 r. przypada stulecie Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Senat RP postanowił uhonorować 
polskich botaników oraz docenić znaczenie tej dziedziny nauki i ogłosił Rok Botaniki. Dlatego 
w biuletynie również postanowiliśmy poświęcić więcej uwagi i miejsca roślinom. Nie staniemy się 
poradnikiem ogrodniczym, ale w nowej rubryce postaramy się zainspirować wszystkich miłośników 
roślin do działania, czytania, oglądania i zwiedzania.

ROK W OGRODZIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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W styczniowym ogrodzie nie ma 
wiele pracy, jednak warto do-

glądać roślin, by nie zniszczyły ich 
mróz i śnieg. Sprawdzajmy, czy wiatr 
nie uszkodził agrowłókniny lub słomy, 
którymi je zabezpieczyliśmy. Pamiętaj-
my, by regularnie strząsać śnieg z de-
likatnych krzewów oraz iglaków, bo 
mokry i ciężki potrafi połamać gałęzie. 
Nie martwmy się jednak, gdy śnieg 
jest lekki i suchy, bo wówczas stanowi 
doskonałą ochronę przed mrozem dla 
bylin i roślin cebulowych na rabatach. 
To w czasie bezśnieżnej i mroźnej 
zimy musimy przykryć grządki liśćmi, 
słomą lub stroiszem z gałązek roślin 
iglastych. Uważajmy też na trawnik – 
jeśli w mroźne dni będziemy po nim 

chodzić, to połamiemy źdźbła trawy 
i uszkodzimy darń. W czasie odwilży 
podlewajmy liściaste rośliny zimo-
zielone (np. różaneczniki, bukszpany, 
ostrokrzewy) oraz gatunki iglaste, by 
nie dopuścić do tzw. suszy fizjologicz-
nej. Bywa, że rośliny nie przetrzymują 
zimy nie z powodu mrozu, ale właśnie 
braku wody. A jeśli mamy w ogro-
dzie drzewa i krzewy, których owoce 
stanowią pokarm dla ptaków (np. ja-
rzębinę, rokitnik, berberys), możemy 
być pewni, że przyleci ich mnóstwo. 
Jeśli nie mamy – wywieśmy specjal-
nie przygotowaną mieszkankę nasion 
i zaplanujmy nasadzenia roślin, które 
w następnym roku będą dodatkowo 
zdobiły ogród. 

Z notatnika ogrodnika

Ogrody o każdej porze roku wy-
glądają wspaniale, jednak zimą 

często tęsknimy za kolorami, kwiata-
mi i różnorodną roślinnością. Mamy 
wówczas mniej pracy w ogrodzie, 
za to więcej na planowanie wiosen-
nych nasadzeń i szukamy inspiracji, 
układając kompozycje na całorocz-
nych rabatach. Może warto odwie-
dzić wtedy tak nieoczywiste miejsca, 
jak… muzeum. Zobaczyć, jakie ro-
śliny pojawiają się na średniowiecz-
nych nastawach ołtarzowych, a jakie 
u Wyspiańskiego? Co prawda, nie 
poczujemy zapachu kwiatów, ale 
zobaczymy bogactwo ziół, drzew 
i kwiatów w ogrodach i krajobrazach 
z różnych epok oczami wrażliwych 
na kompozycje i barwy artystów.
Więcej informacji: Muzeum Naro-
dowe, Al. Jerozolimskie 3, wt.–nd. 
10–18, pt. 10–20, www.mnw.art.pl.

Niektórzy mówią o nim zimowa 
róża, bo potrafi zakwitnąć już pod 

koniec stycznia, co uzależnione jest od 
temperatury i nasłonecznienia późną 
jesienią i zimą – im było ładniej, tym 
wcześniej zakwitnie. Ciemiernik ma 
wiele odmian i odcieni kwiatów (bia-
ły, zielony, różowy, ciemnoczerwony, 
czarny). W Polsce dziko występuje 
ciemiernik czerwonawy (Helleborus 
purpurascens) i zielony (Helleborus viri-
dis), oba pod ścisłą ochroną. W sprze-
daży pojawiają się jednak hybrydy 
i sadzonki w doniczkach. W ogrodzie 
potrzebują żyznej, wapiennej gleby 
o stałej wilgotności oraz cienistego 
lub półcienistego stanowiska. Źle 
znoszą przesadzanie. Uprawiając cie-
mierniki, trzeba również pamiętać, że 
to piękne, ale zawierające toksyczne 
substancje rośliny. 

Roślina miesiąca: ciemiernik
(Helleborus)

Inspiracje: malarstwo
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W zgodzie z naturą
Fundacja KIM przygotowała bez-
płatny poradnik dla miłośników 
przyrody.

Publikacja „Ogród 
w zgodzie z na-
turą” skierowana 
jest do wszyst-
kich, którzy dbają 
o przydomowe 
ogrody oraz na-
turalne środowi-
sko. Wersja pdf 
dostępna jest pod 
linkiem: www.
lomianki.pl/pl/miasto-mozliwosci/
eko-lomianki, można ją też otrzy-
mać w wersji papierowej w Wy-
dziale Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej (ul. Staszica 2, pon. 10–18, 
wt.–pt. 8–16).

Gdzie posadzić drzewo?
Trwa akcja „Wskaż, 
gdzie posadzić drze-
wo” zainicjowana 
przez Komisję Dia-
logu Społecznego 
ds. Zieleni i Ochrony 
Przyrody. 

Celem projektu jest zaangażowa-
nie mieszkańców w działanie na 
rzecz przyjaznych, zielonych Ło-
mianek i wytypowanie miejsc do 
wiosennych nasadzeń drzew i krze-
wów. Gdzie powinno być więcej 
roślin? Zachęcamy do włączenia 
się w akcję i kontakt z zarządami 
osiedli i sołtysami, którzy otrzymali 
z Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
elektroniczne narzędzia umożliwia-
jące wytypowanie miejsc na terenie 
całej gminy. W miarę pozyskiwa-
nych środków finansowych wska-
zane przez mieszkańców lokaliza-
cje będą objęte planem nasadzeń. 
W ten sposób poprawimy estetykę 
naszego miasta oraz będziemy się 
starać uchronić, w miarę możliwo-
ści, przed zmianami klimatycznymi 
i zanieczyszczeniami powietrza. Ak-
cja trwa do 31 stycznia br.

Na zdjęciach wygląda jak dżentel-
men odkrywający świat przyrody. 

W rzeczywistości był artystą, które-
go fascynowały rośliny. W latach 90. 
XIX w. odbył praktykę w studiu foto-
graficznym i opracował aparat, który 
pozwalał wykonywać zdjęcia bota-
niczne z niespotykaną dotąd precyzją. 
Interesował się fakturami liści, łodyg 
i kwiatów, zestawiał rośliny w różnych 
fazach rozwoju i dbał o kompozycję 
kadru. W 1898 r. został nauczycielem 

w szkole sztuk pięknych i własne foto-
grafie wykorzystywał w pracy dydak-
tycznej. W 1929 r. wydał je w formie 
książki („Urformen der Kunst”). Zyskał 
sławę, a jego prace zaczęto traktować 
jako odkrywcze i nowatorskie. Dziś 
możemy dodać, że cechuje je ponad-
czasowe piękno, prostota i elegancja, 
bo nadal są chętnie reprodukowane 
i stanowią inspirację dla osób, które 
lubią fotografować rośliny.

Ludzie z pasją: Karl Blossfeldt (1866–1932)

W Ogrodzie Botanicznym Uniwer-
sytetu Warszawskiego odbywa 

się coraz więcej inspirujących zajęć 
edukacyjnych. Powstają też nietypowe 
i ciekawe publikacje. Tytuł „Botaniczny 
od Kuchni” odnosi się do ciekawostek 
związanych z roślinami i historią ogro-
du botanicznego, ale to przede wszyst-
kim książka zawierająca 54 historie ro-
ślin połączone z przepisami i zdjęciami. 
Publikacja powstała po realizacji kilku 
projektów, które dotyczyły roślin ja-
dalnych oraz jedzenia w kontekście 
przyrody i środowiska. Podzielona jest 
na cztery rozdziały (cztery pory roku), 
zawiera dobre rady dla ogrodników 
i kucharzy oraz została wydrukowana 
na kukurydzianym papierze.
Więcej informacji: „Botaniczny od 
Kuchni – czyli sezonowość przez cały 
rok”, wyd. Ogród Botaniczny UW, 
2021.

Książka botaniczna: „Botaniczny 
od Kuchni”

Masz przydomowy ogród, taras, 
balkon lub parapet, na których 
uprawiasz rośliny? Podziel się wie-
dzą i pasją z innymi. Napisz do nas 
na adres mailowy biuletyn@poczta.
lomianki.pl lub tradycyjnie: Wydział 
Promocji i Komunikacji Społecznej, 
ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.
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Spacer tropiciela
Ośrodek edukacji organizuje różne 
zajęcia tematyczne, które odbywają 
się w formie spaceru po lesie i pole-
gają na wykonywaniu prostych zadań. 
Jednym z proponowanych warsztatów 
jest „Spacer tropiciela” dla uczniów 
szkół podstawowych, który polega na 
poszukiwaniu i rozpoznawaniu śladów 
pozostawionych przez zwierzęta i ob-
serwacji zmian zachodzących w przy-
rodzie w różnych porach roku.

Historia jednego zdjęcia
O zwierzętach 
w zimowej puszczy 
opowiada Beata 
Bąk z Ośrodka Dy-
daktyczno-Muze-
alnego KPN w Gra-
nicy.

Niektórzy twierdzą, że w zimowym le-
sie nic się nie dzieje, to prawda?
W ciągu dnia rzeczywiście trudno za-
uważyć zwierzęta, bo wychodzą na żer 
wieczorem i o świcie. Usłyszymy za to 
śpiew ptaków czy bębnienie dzięcio-
łów. Jednak kiedy spadnie śnieg, zo-
baczymy tropy jeleni, łosi, saren, lisów, 
a jeśli dopisze nam szczęście, to i wilka. 
Widoczne są także ślady aktywności 
zwierząt: odchody, legowiska czy miej-
sca, w których się pożywiają. 

Jak rozpoznać zwierzęta po śladach?
Sarny, w przeciwieństwie do jeleni 
i łosi, śpią na czystej glebie, więc jeśli 
znajdziemy takie puste, oczyszczone ze 
śniegu miejsce, to wiemy, że trafiliśmy 
na ich legowisko. Jeleniowate obdzie-
rają także korę z drzew i na pniach zo-
baczymy ślady ich zębów. Warto także 
spojrzeć w górę. Wśród gałęzi pozba-
wionych liści zauważymy gniazda, 
niektóre charakterystyczne, jak sroki 
z rodzajem daszka czy zięby – z traw, 
kory i porostów, wyściełane piórkami. 
Gniazda budują także wiewiórki. Moż-
na je poznać po specyficznym kształ-
cie, bo przypominają futbolową piłkę. 

Znakiem rozpoznawczym wiewiórek 
są też resztki szyszek…
Tak, lubią wyjadać nasiona z szyszek 
sosny, ale jeśli zobaczymy zaklinowaną 
między pniem i gałęzią szyszkę, która 
przypomina pędzelek, to trafiliśmy na 
tzw. kuźnię dzięcioła. A wracając do 
wiewiórek – oprócz nasion i orzechów 
zbierają także grzyby, które… suszą. 
Dlatego jeśli między gałęziami wypa-
trzymy kapelusze grzybów, to znak, że 
trafiliśmy na spiżarnię wiewiórki. 

Czy wielu mieszkańców lasu zapada 
w zimowy sen?
Gady, płazy, owady, niektóre ssaki (np. 
borsuki czy jeże) – tak. Ale jeśli zwie-

rzęta mają dużo pokarmu, to nie zasy-
piają. A niektóre, choćby wspomniane 
już wiewiórki, gdy znacznie obniża się 
temperatura, potrafią zapadać w ro-
dzaj odrętwienia na kilka dni, by prze-
trwać trudny czas. Natomiast dla dzi-
ków, bobrów, orłów czy kruków zima 
to czas godów.

W te mrozy?
Zima to czas, gdy przeżywają najsil-
niejsi, więc na przykład kruki mają pod 
dostatkiem pożywienia dla młodych 
i już w lutym składają jajka. U bobrów 
natomiast ciąża trwa dłużej i młode 
rodzą się wiosną. Zima to czas, gdy 
w lesie naprawdę sporo się dzieje. 
Namawiam, by uważnie się rozejrzeć 
i wsłuchać w odgłosy lasu.

Więcej informacji: Ośrodek Dydak-
tyczno-Muzealny KPN w Granicy, tel.: 
22 725 01 23, www.kampinoski-pn.
gov.pl/edukacja.

Adaptacja do zmian klimatu
Gmina Łomianki zosta-
ła wybrana do udziału 
w programie „Plan dzia-
łań dla miast” i otrzyma 

wsparcie doradcze z zakresu działań 
adaptacji do zmian klimatu. 

„Plan działań dla miast” to inicjatywa 
towarzysząca 11 sesji Światowego Fo-

rum Miejskiego (World Urban Forum, 
WUF11), największego i najważniej-
szego wydarzenia związanego z mia-
stami na świecie. To także instrument 
wdrożeniowy przewidziany w powsta-
jącej obecnie nowej Krajowej Polityce 
Miejskiej 2030. Ideą programu jest 
pomoc miastom w odpowiedzialnym 
i zrównoważonym rozwoju. Gmina 
Łomianki zgłosiła zapotrzebowanie na 
wsparcie doradcze dotyczące projektu 

„Rewitalizacja Strugi Dziekanowskiej 
w gminie Łomianki w celu zwiększenia 
adaptacyjności gminy na zmiany klima-
tu”. Miasta zakwalifikowane do progra-
mu zostaną zaproszone do współpracy 
w ramach specjalistycznego, indywi-
dualnego doradztwa strategicznego. 
/ aj

Więcej informacji o programie: obser-
watorium.miasta.pl/pdm.
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Puszcza o każdej porze roku skrywa tajemnice – ścieżki, kryjówki i spiżarnie zwierząt. Jednak zimą, 
gdy spadnie śnieg, mamy szansę lepiej poznać zwyczaje mieszkańców lasu. Wystarczy trochę wiedzy, 
cierpliwości, czasem szczęścia i możemy odkryć różne tropy i ślady. O tym, na co zwracać uwagę, 
opowiada Beata Bąk, kierownik ośrodka edukacji  w KPN.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA



ZWIERZĘTA    |

21BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 1    |    STYCZEŃ 2022

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

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

LUGER
To niewidomy senior, który szuka odpo-
wiedzialnego opiekuna i domu, w któ-
rym spędzi psią emeryturę. Jest miły 
i spokojny. Bardzo lubi głaskanie, chęt-
nie spaceruje i poznaje nowe miejsca.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 15 lat; 
płeć: samiec; waga: 16 kg; nr: 1501/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Monika 667 
473 808, Dominika 512 647 947, Anna 
501 175 692.

GYPSY
Jest aktywna i żywiołowa. Szukamy dla 
niej opiekuna równie aktywnego i z do-
świadczeniem. Nie nadaje się do rodziny 
z małymi dziećmi. Ma uszkodzone pra-
we oko i jest w trakcie diagnostyki. 
W typie rasy: cocker-spaniel angielski; 
wiek: dwa lata; płeć: samica; waga: 10 
kg; nr: 1597/21; kontakt w sprawie 
adopcji: Beata 606 331 925, Rafał 
534 494 919.

RICO
Gdy komuś zaufa, staje się radosnym 
i przewidywalnym psem. Zna smycz, ka-
ganiec i jazdę samochodem. Spokojny na 
spacerach, więc spędzanie z nim czasu 
w ten sposób to czysta przyjemność. 
W typie rasy: owczarek kaukaski; 
wiek: cztery lata; płeć: samiec; waga: 60 
kg; nr 1257/20; kontakt w sprawie 
adopcji: Kasia 608 616 990, Rafał 790 
600 394.

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

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

PIES Z ŁOMIANEK
Niedawno miał dom i kochającego opie-
kuna, który niestety trafił do szpita-
la i nie może się nim dłużej zajmować. 
Spokojny, grzeczny, pięknie chodzi na 
smyczy, nie reaguje na inne pieski. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sześć lat; 
płeć: samiec; waga: 26 kg; nr 1882/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Kinga 501 
407 050.

FREDDIE I MERCURY
Na początku są nieśmiałe, ale szybko 
przekonują się, że kontakt z człowiekiem 
to fajna sprawa. Uwielbiają biegać za pił-
ką, ale chętniej wspinałyby się na kolana 
kochającego opiekuna.
W typie rasy europejskiej; wiek: cztery 
miesiące; płeć: samce; waga: 1 kg; nr 
1215/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Małgosia 791 530 177, Monika 727 
672 852.

TOMISŁAW
To bardzo spokojny kotek, któremu nie 
w głowie harce i bieganie. Szuka równie 
spokojnego domu, w którym zostanie 
otoczony opieką i już nikt go nigdy nie 
zawiedzie. 
W typie rasy europejskiej; wiek: sie-
dem lat; płeć: samiec; waga: 5 kg; nr 
1253/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Karolina 501 656 658.

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”.



22 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 1    |    STYCZEŃ 2022

|    FOTOREPORTAŻ

KONCERT KOLĘD 
I PASTORAŁEK

Cudowny, świąteczny i wzrusza-
jący nastrój stworzyli wspaniali 

artyści: Alicja Majewska, Olga Boń-
czyk, Włodzimierz Korcz, Łukasz 
Zagrobelny oraz Warsaw String 
Quartet. Zaśpiewali i zagrali trady-
cyjne bożonarodzeniowe kolędy i re-
fleksyjne, skłaniające do przemyśleń 
pastorałki. Jesteśmy pewni, że ten 
koncert wszyscy słuchacze zapamięta-
ją na długo i mamy nadzieję na równie 
udane świąteczne spotkanie za rok.

W grudniu Urząd Miejski w Łomian-
kach zaprosił mieszkańców na kon-
cert „Gwiazdo świeć, kolędo leć”. 

FOT.: ŁUKASZ KEMPA
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STYCZEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

Rodzinne warsztaty 
artystyczne: „Szaleństwo 
karnawałowych masek”, 
bilety: 80 zł

Koncert „Oczami mło-
dych” (muzyka klasyczna)

Scena Zaułek, bilety: 
10 zł

Teatr Piaskowa Magia: 
„Mały Książę” (animacja 
na piasku), bilety: 32 zł

Teatr Albo albo War-
szawa: spektakl na 
motywach „Samotnika” 
Eugène’a Ionesco

Teatr Komedia: „Odje-
chana farsa” (Joanna 
Koroniewska i Piotr 
Szwedes) 

30. Finał WOŚP Łomian-
ki & Izabelin

Lekcje stepowania: 
każda sobota godz. 16

15.01
godz. 

14–15.30

15.01
godz. 19

21.01
godz. 19

22.01
godz. 15

22.01
godz. 19

28.01
godz. 20

30.01

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

www.kultura.lomianki.pl

Dom Spotkań Sąsiedzkich, 
ul. Parkowa 2, Buraków

Pod koniec ubiegłego roku w wo-
jewództwie mazowieckim odbyły 

się trzy ważne turnieje szachowe dla 
przedszkolaków: mistrzostwa Biało-
łęki, Ursusa oraz Mazowsza. Mateusz 
wygrał wszystkie trzy.

Wysoki ranking
W Łomiankach nie ma klubu szacho-
wego, dlatego Mateusz oficjalnie re-
prezentuje Polonię Warszawa. Jego 
tata Michał opowiada, że przedszko-
lak bez większych problemów ogrywa 
wszystkich znajomych i rodzinę. Bez 
wątpienia Mateusz ma wielki talent. 
Jeszcze przed ukończeniem szóste-
go roku życia uzyskał wysoki ranking 
– IV kategorię szachową. Co prawda, 
twierdzi, że szachy nie są trudną grą, 
ale przyznaje, że codziennie rozgrywa 
partie, rozwiązuje zadania szachowe 
lub ogląda filmiki o szachach. Co mu 
się podoba w szachach? „Granie partii 
z przeciwnikami, nagrody za wysokie 
miejsca w turniejach i rozwiązywanie 
zadań taktycznych” – wylicza Mateusz. 

Szachy w genach
Rzeczywiście, szachy to gra taktycz-
na, która pozwala na niezliczoną ilość 
kombinacji. Ale skąd takie zaintereso-
wania u przedszkolaka? To chyba ro-
dzinne. Tata Mateusza poznał reguły 
gry, gdy miał pięć lat, jednak rzadko 
grał jako dziecko. Do szachów wrócił 
kilka lat temu, gdy w internecie poja-
wiły się dobre materiały edukacyjne 
i narzędzia pozwalające analizować 
partie. Powszechnie dostępne stało 

się także amatorskie rozgrywanie par-
tii na różnych poziomach i śledzenie 
rozgrywek podczas profesjonalnych 
turniejów. Zaangażował się jeszcze 
bardziej, gdy zaczął grać Mateusz. 
„Obecnie gramy na podobnym po-
ziomie, ale dzieci rozwijają się w sza-
chach bardzo szybko, więc niedługo 
będę dla niego zbyt słabym przeciw-
nikiem” – podsumowuje żartobliwie.

Zabawa i trening
Na razie obaj chętnie ze sobą gra-
ją. Tata Mateusza podkreśla, że 
w szachach najważniejszy jest trening 
i zwiększanie siły gry, bo to przekłada 
się na lepsze wyniki. Na razie Mateusz 
traktuje szachy jako zabawę, sam chce 
grać i trenować, nikt go do tego nie 
namawia. „Staramy się z żoną stwo-
rzyć mu warunki do rozwoju. Mateusz 
regularnie przychodzi i pyta, czy zna-
lazłem dla niego jakiś nowy turniej, 
w którym mógłby zagrać. Często roz-
mawiamy także o konkretnych par-
tiach z turniejów, jak zagrał i dlacze-
go, co można poprawić na przyszłość” 
– opowiada pan Michał. Mateuszowi 
gratulujemy sukcesów w 2021 r., ży-
czymy frajdy z gry i trzymamy kciuki 
za kolejne wygrane! / mb

Mateusz Rabiej mieszka w Łomiankach, ma sześć lat i pasjonuje się 
szachami. Niedawno został mistrzem Mazowsza w swojej kategorii 
wiekowej.

TRZY RAZY SZACH-MAT

Końcówka roku 
dla pływaków!
Uczennice i uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Łomiankach odnie-
śli kolejny sportowy sukces.

W połowie grudnia w Błoniu odbyły 
się międzypowiatowe indywidualne 
oraz drużynowe zawody w pływa-
niu szkół podstawowych. Po zacię-
tej rywalizacji, zarówno w kategorii 
dziewcząt, jak i chłopców, szkoła za-
jęła drugie miejsce. Gratulacje!
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Czytelnicy w 2021 roku
Ubiegły rok był trudny z powodu pandemii, 
ale możemy się pochwalić czytelniczymi osią-
gnięciami. 

We wszystkich naszych placówkach odno-
towaliśmy ponad 95 tysięcy wypożyczeń. 
W pierwszej trójce znalazły się osoby, które 
wypożyczyły rekordowe 357, 200 i 197 wo-
luminów! W dodatku w tym zestawieniu znaj-
duje się malutka czytelniczka, która przygodę 
z biblioteką zaczęła dzięki programowi „Mała 
książka – wielki człowiek”. Najchętniej wy-
pożyczaną pozycją w ubiegłym roku była gra 
planszowa „Śpiąca królewna”, a wśród książek 
„To nie ja, kochanie” Tillie Cole oraz „Chłopiec 
z lasu” Harlana Cobena. Mamy nadzieję, że 
2022 r. będzie jeszcze lepszy. 
Zachęcamy do dzielenia się z nami pomysła-
mi na wzbogacenie księgozbioru i organizację 
wydarzeń czytelniczych oraz do zaglądania 
na nasz kanał w mediach społecznościowych 
(www.facebook.com/biblioteka.lomianki). 

Dyskusyjny Klub Książki
W styczniowym klubie będziemy rozmawiać 
o książce „Z kim tak ci będzie źle jak ze mną?” 
Remigiusza Grzeli. Zapraszamy!

Czy trzeba przedsta-
wiać Kalinę Jędrusik 
i Stanisława Dygata? 
Raczej nie, jednak na 
zachętę zamieszczamy 
kilka zdań od wydaw-
cy książki, który twier-
dzi, że autor „obala mit 
o tym, że błyskotliwy 
pisarz stworzył kobietę 
wampa. Tworzy jedno-
cześnie wielowymiaro-
wą opowieść o pięk-
nej, ale i niszczycielskiej miłości. Przygląda się 
karierom obojga, ich związkom, brzemiennym 
w skutkach decyzjom i wyborom. Zastanawia 
się, dlaczego nie poznano się na talencie Kaliny 
i z jakich powodów pisarz tak wybitny i aktu-
alny jak Dygat przebywa obecnie w literackim 
czyśćcu”. 

Więcej informacji:
spotkanie w bibliotece 18.01 godz. 18, 
ul. Wiejska 12A, wstęp wolny.

CZYTELNICZY RAJ

„Córka Głębin” 
Rick Riordan
Rodzice Any Dakkar zginęli podczas wy-
prawy naukowej, a ona właśnie dosta-
ła się do szkoły, którą kończyli najlepsi 
badacze morskich głębin. Wydarzeniem 
roku jest w niej egzamin na morzu i Ana 
ma nadzieję, że uda jej się pomyślnie 
przejść tę próbę. W drodze na sprawdzian 
jest jednak świadkiem strasznego wypad-
ku i dowiaduje się o zimnej wojnie pomię-
dzy dwiema sławnymi uczelniami. Czy 
pokona wszystkie trudności?
 
„Dom Gucci. Potęga mody, szaleństwo 
pieniędzy, gorycz upadku” 
Sara Gay-Forden
Prestiżowy „The Economist” uznał publi-
kację za jedną z najlepszych książek roku. 
To opowieść o potędze dynastii Guccich 
i ich równie spektakularnym upadku, bo 
w 1993 r. luksusowa marka znalazła się 
na skraju bankructwa. To również historia 
blichtru oraz intryg. Autorka zagląda za 
kulisy, pokazuje ukryte namiętności oraz 
słabe punkty jednej z najważniejszych ro-
dzin i firm w świecie mody. 

„Fałszywy świadek” 
Karin Slaughter
Leigh Collier jest cenioną adwokatką. 
Pewnego dnia na jej biurku pojawiają 
się akta dobrze sytuowanego mężczyzny 
oskarżonego o gwałt. Leigh nigdy dotąd 
nie miała do czynienia ze sprawą takiego 
kalibru – jeśli ją wygra, jej kariera nabierze 
rozpędu. W trakcie spotkania z oskarżo-
nym uświadamia sobie jednak, że nieprzy-
padkowo wybrał ją na swojego obrońcę. 
Leigh poznała go wiele lat temu, a on pa-
mięta o jej sekrecie.

„Zapomniany” 
Adrian Bednarek
Rok 2005. Patryk i Jędrek to dwóch 
osiemnastoletnich kumpli, którzy w wol-
ne dni podróżują po Polsce i podają się 
za poszukiwaczy talentów z branży roz-
rywkowej. Wykorzystują młode i naiwne 
dziewczyny. Pewnego dnia Patryk budzi 
się w ciemnym lochu. Mijają tygodnie, 
miesiące, lata. Skryty pod maską pory-
wacz dostarcza mu żywność i rzeczy za-
pewniające przetrwanie na granicy we-
getacji, ale w końcu przestaje do niego 
przychodzić…

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 stycznia.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail, 
nr tel.) w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją 
danych zwycięzcy. Autor ma prawo do wglądu do swoich 
danych, włącznie z ich zmianą i wniesieniem sprzeciwu. 
Administrator danych: Urząd Miejski w Łomiankach (e-mail: 
um@poczta.lomianki.pl).

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 
12 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Pra-
widłowa odpowiedź: ławka przy figurce na ulicy Poziom-
kowej w Dziekanowie Nowym. Nagrodę wygrał pan Marcin 
Siemiński. Po jej odbiór zapraszamy po uprzednim umówie-
niu się telefonicznym (22 768 62 18).

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udzia-
łu w kolejnych konkursach.

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 
(ICDS), e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Artur Osiak.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. 
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany 
tytułów.
Nie publikujemy reklam.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 
ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Przedłużenie, odroczenie, 
    terminu.
2. Osoba, która chodzi późno 
    spać: nocny…
3. Święty chrząszcz Egiptu.
4. Tradycyjna, bożonarodzeniowa, 
    np. wybierana w konkursie 
    w Krakowie.
5. Świąteczne oświetlenie 
    w mieście.
6. Stojak reklamowy.
7. Kuzyn żyrafy.

Pionowo
1. Wziernik.
2. Obojętność, bierność.
3. Najsilniejsza figura w szachach.
4. Tokuje w okresie godów. 
5. List żelazny.
6. Rodzaj krzyżówki, w której 
    określenia haseł umieszcza się 
    bez podania miejsca wpisania.
7. Australijski ssak składający jaja.
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Nowy serwis usprawnia 
proces poszukiwania in-
formacji. Stanowi pomoc 
dla osób, które chciałyby 

wnikliwie przeanalizować stan danej 
nieruchomości lub większego obsza-
ru gminy, również wykraczając poza 
tematykę planowania przestrzenne-
go. W jednym miejscu zgromadzi-
liśmy dane udostępniane nie tylko 
przez Urząd Miejski w Łomiankach, 
lecz także inne instytucje. Głównym 
powodem wdrożenia usługi była po-
trzeba prezentacji mieszkańcom miej-
scowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, a także spełnienie 
obowiązków ustawowych w zakresie 
dyrektywy INSPIRE. 

W jednym miejscu
W systemie znalazły się informacje 
zarówno w formie graficznej, jak i tek-
stowej. Rysunki planów miejscowych 
czy studium można przeglądać bez-
pośrednio na mapie widocznej w apli-
kacji. Jednym kliknięciem uzyskamy 
ogólne informacje dotyczące danej 
nieruchomości, takie jak: symbol pla-
nistyczny, nazwa przeznaczenia czy 
numer uchwały w sprawie MPZP. 
Aplikacja (po wybraniu konkretnej 
nieruchomości) generuje także linki 
do przeglądania tekstu planu miej-
scowego, co umożliwia w szybki oraz 
intuicyjny sposób znalezienie przepi-
sów miejscowych obowiązujących na 
danym terenie. 

Aktualne informacje
Dzięki aplikacji nie trzeba już przeszu-
kiwać zbiorów Biuletynu Informacji 
Publicznej, by znaleźć podstawo-
we informacje. Mapa interaktywna 
w przyjazny sposób umożliwia po-
ruszanie się po aktach prawa miej-
scowego związanych z planowaniem 

przestrzennym. Na szczególną uwagę 
zasługuje warstwa i panel podglądu 
procedur planistycz-
nych będących w trak-
cie realizacji w różnych 
rejonach. Można się 
zapoznać z ich grani-
cami, a także przejrzeć 
najważniejszą doku-
mentację, m.in. uchwa-
łę inicjującą procedurę. 
Serwis umożliwia rów-
nież wyświetlenie wy-
kazu obowiązujących 
planów z możliwością 
pobrania danych prze-
strzennych, m.in. rysun-
ków planów z nadaną georeferencją, 
tekstów uchwał czy plików w forma-
cie GML. 

Dodatkowe funkcje
Oprócz prezentowania danych z za-
kresu szeroko rozumianego planowa-
nia przestrzennego serwis umożliwia 
także wyświetlanie innych informacji 
pochodzących z Urzędu Miejskiego, 
m.in. punktów adresowych czy siatki 

z nazwami ulic. Jednocześnie można 
uzyskać warstwy informacyjne po-

chodzące z serwisów 
m.in. państwowego 
Geoportalu (ortofoto-
mapa), Kampinoskie-
go Parku Narodowego 
(granice parku) będą-
cych w zasobie Gene-
ralnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska czy Sta-
rostwa Powiatu War-
szawskiego Zachod-
niego (przebieg sieci 
uzbrojenia terenu). Dla 
osób biegłych w tech-
nologiach geoinforma-

tycznych cenna będzie również infor-
macja o możliwości wczytania w okno 
mapy dowolnych danych udostępnio-
nych w postaci usługi WMS lub wczy-
tania danych wektorowych, np. z dys-
ku komputera użytkownika. Możliwe, 
że w przyszłości uruchomimy moduły 
z kolejnymi informacjami.

Więcej informacji: www.lomianki.e-
-mapa.net.

Zalety serwisu to szybki dostęp 
do informacji oraz możliwość 

przeglądania rysunków planów 
miejscowych czy studium 

bezpośrednio na mapie widocznej 
w aplikacji. Sprawdź: www.

lomianki.e-mapa.net.

W grudniu uruchomiliśmy nowy system informacyjny Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Serwis 
pozwala na przeglądanie danych w lepszej rozdzielczości, jest intuicyjny i pomocny dla mieszkańców 
zainteresowanych planowaniem przestrzennym w naszej gminie.

INTERAKTYWNA MAPA

TEKST: PIOTR KOWALSKI
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Budowa dróg oraz infrastruktury 
z nimi związanej należy do za-

dań własnych gminy na podstawie 
ustawy o samorządzie. Realizacja 
tych zadań następuje w trybie od-
powiednich przepisów. W pierwszej 
kolejności realizowane są inwesty-
cje na gruntach będących własno-
ścią gminy, gdyż jest to wymagane 
i określone w przepisach o dyscy-
plinie finansów publicznych. Jednak 
na terenie gminy Łomianki znajduje 

się wiele nierucho-
mości stanowiących 
pas drogowy, które 
pozostają własno-
ścią prywatną. Jako 

gmina staramy się takie grunty stop-
niowo pozyskiwać. 

Przekazanie nieruchomości
Jednym ze sposobów nabywania 
przez gminę Łomianki nieruchomości 
przeznaczonych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
pod drogi jest ich nieodpłatne przeka-
zanie. Taka procedura rozpoczyna się 
po złożeniu przez właściciela nieru-
chomości oświadczenia o nieodpłat-
nym przejęciu, a kończy się podpisa-
niem aktu notarialnego, czyli umowy 
przenoszącej prawo własności nieru-
chomości. Koszty związane z proce-
durą ponosi gmina Łomianki. 

Ogólnodostępne drogi
Na przełomie stycznia i lutego 2022 
r. planujemy kampanię informacyjną 
zachęcającą do przekazania gminie 
działek drogowych, które już są wyko-
rzystywane jako ogólnodostępne drogi, 
lecz ze względu na prywatną własność 
nie mogą być utrzymywane (np. re-
montowane) przez gminę. Pisma otrzy-
mają właściciele działek, które w latach 
2020–2021 zostały wydzielone geode-
zyjnie, m.in. w ciągu ulic w mieście Ło-
mianki (Wyboista, Śliska, Szeroka) oraz 
na obszarach wiejskich gminy (Kota 
w Butach, Brzechwy, Czerwonego Kap-
turka, Sienkiewicza, Bolka i Lolka, Kacz-
ki Dziwaczki, Reymonta, Asnyka).

W gminie Łomianki od wielu lat mieszkańcy nieodpłatnie przekazują nieruchomości przeznaczone 
pod drogi publiczne, które służą lokalnej wspólnocie. W 2021 r. gmina nabyła w tym trybie 17 działek 
drogowych, m.in. pod ulicami Asnyka, Kopciuszka, Waligóry i Kaktusowej.

DROGI PUBLICZNE

TEKST: PIOTR KOWALSKI

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Na podstawie Uchwały nr XXX/192/
2005 Rady Miejskiej w Łomiankach 
z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie okre-
ślenia zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych w mieście i gmi-
nie Łomianki (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 
r. nr 112 poz. 3215) oraz na podstawie 
Zarządzenia nr WAO.0050.252.2021 
Burmistrza Łomianek z dnia 21 grudnia 
2021 r. zarządza się przeprowadzenie 
konsultacji społecznych dotyczących 
projektu uchwały Rady Miejskiej w Ło-
miankach określającej zasady i warunki 
sytuowania obiektów małej architektu-
ry, tablic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, 
standardy jakościowe oraz rodzaje ma-
teriałów budowlanych, z jakich mogą 
być wykonane.

Konsultacje społeczne przeprowa-
dzone zostaną w terminie od 12 
stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r. 
poprzez przyjmowanie opinii na for-
mularzu wniosku, którego wzór stano-
wi załącznik nr 1 do ww. zarządzenia.

Wnioski można składać w wybrany 
sposób w nieprzekraczalnym termi-

nie do 21 lutego 2022 r. (o zacho-
waniu terminu decyduje data wpły-
wu wniosku do Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach): pocztą tradycyjną na 
adres Urzędu Miejskiego w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, osobiście w Biurze Obsługi 
Mieszkańców, pok. 1, ul. Warszawska 
115, lub w wiadomości elektronicznej 
przesłanej na adres um@poczta.lo-
mianki.pl oraz w formie elektronicznej 
za pomocą platformy ePUAP (/i8d7ki-
w66y/SkrytkaESP).

Dyskusja publiczna odbędzie się 19 
stycznia 2022 r. w ICDS, ul. Staszica 2, 
o godzinie 17:00.

1) Osoby zainteresowane udziałem 
w dyskusji publicznej zobowiązane 
są do uprzedniego zgłoszenia chęci 
uczestnictwa. Zgłoszenia należy do-
konać poprzez pocztę elektroniczną 
na adres konsultacje@poczta.lomian-
ki.pl w terminie do 17 stycznia 2022 r. 
Przy zapisach należy podać imię i na-
zwisko oraz nr telefonu.
2) W zależności od występującego 
stanu epidemii zastrzega się prawo 

do przeprowadzenia dyskusji publicz-
nej wyłącznie za pomocą środków po-
rozumiewania się na odległość. Szcze-
gółowe informacje dotyczące dyskusji 
publicznej będą obwieszczone w BIP 
oraz na stronie gminy www.lomianki.pl.

Dokumentacja stanowiąca przedmiot 
konsultacji opublikowana zostanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Łomiankach, w zakład-
ce Zagospodarowanie przestrzenne 
w sekcji Uchwała krajobrazowa w dniu 
rozpoczęcia konsultacji (https://bip.
lomianki.pl/bip/zagospodarowanie-
-przest/uchwala-krajobrazowa).

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

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kępy Kiełpińskiej

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 
L/413/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Kępy Kiełpińskiej.

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 społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowi-
sko zawiadamiam o wszczęciu strate-
gicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko wyżej wymienianego planu.

Uchwała, o której mowa w niniejszym 
ogłoszeniu, inicjuje procedurę zmiany 
tekstu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obszaru 
Kępy Kiełpińskiej przyjętego Uchwa-
łą nr XL/471/2018 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 8 marca 2018 r. 
w § 6  oraz § 19–54, z pozostawie-
niem rysunku ww. planu bez zmian.

Granica obszaru objętego zmianą pla-
nu pokrywa się z zasięgiem miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru Kępy Kiełpińskiej 
przyjętego Uchwałą nr XL/471/2018 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 8 
marca 2018 r.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją spra-
wy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, ul. Warszawska nr 71 
w godzinach pracy urzędu, po wcze-
śniejszym umówieniu pod nr. tel. 
22 888 98 48; 

2) składać wnioski do wyżej 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 Miejski 

w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
05-092 Łomianki, lub w formie elek-
tronicznej za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej poprzez pocztę 
elektroniczną na adres um@poczta.
lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP w terminie do 31 stycznia 
2022 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 moż-
na zapoznać się na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej (w zakładce Ogło-
szenia/Obwieszczenia o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej 

części osiedla Łomianki Chopina i północnej części osiedla Łomianki Pawłowo część A

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 
L/414/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

obszaru północnej części osiedla Ło-
mianki Chopina i północnej części 
osiedla Łomianki Pawłowo część A.

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.

Uchwała, o której mowa w niniejszym 
ogłoszeniu, inicjuje procedurę zmiany 

tekstu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru 
północnej części osiedla Łomianki 
Chopina i północnej części osiedla Ło-
mianki Pawłowo część A przyjętego 
Uchwałą nr VIII/52/2011 Rady Miej-
skiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 
2011 r. w § 4–78, z pozostawieniem 
rysunku ww. planu bez zmian.

Granica obszaru objętego zmianą 
planu pokrywa się z zasięgiem miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru północnej 
części osiedla Łomianki Chopina i pół-
nocnej części osiedla Łomianki Paw-
łowo część A przyjętego Uchwałą nr 
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VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Ło-
miankach z dnia 9 czerwca 2011 r.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją spra-
wy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, ul. Warszawska nr 
71, w godzinach pracy urzędu, po 
wcześniejszym umówieniu 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 pomocą 
platformy ePUAP w terminie do 31 
stycznia 2022 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

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej 

części sołectwa Łomianki Dolne – etap I

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 
L/416/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zachodniej części sołectwa 
Łomianki Dolne – etap I.

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.

Uchwała, o której mowa w niniejszym 
ogłoszeniu, inicjuje procedurę zmiany 
tekstu miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obszaru 
zachodniej części sołectwa Łomianki 
Dolne – etap I przyjętego Uchwałą 
nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 2 października 
2017 r. w § 6  oraz § 20–31 z pozo-
stawieniem rysunku ww. planu bez 
zmian.

Granica obszaru objętego zmianą 
planu pokrywa się z zasięgiem miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zachod-
niej części sołectwa Łomianki Dol-
ne – etap I przyjętego Uchwałą nr 
XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 2 października 
2017 r.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją spra-
wy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, ul. Warszawska nr 
71, w godzinach pracy urzędu, po 
wcześniejszym umówieniu 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 Miejski 
w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
05-092 Łomianki, lub w formie elek-
tronicznej za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej poprzez pocztę 
elektroniczną na adres um@poczta.
lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP w terminie do dnia 31 stycz-
nia 2022 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 dotyczą-
cą przetwarzania danych osobo-
wych można się zapoznać na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej 
(w zakładce Ogłoszenia/Obwieszcze-
nia o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak



30 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 1    |    STYCZEŃ 2022

|    INFORMATOR

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH STYCZEŃ – LUTY 2022

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

ST
YC

ZE
Ń

REJON 1    poniedziałek 10.01, 24.01 10.01, 24.01 24.01 24.01 24.01

REJON 2    wtorek 11.01, 25.01 11.01, 25.01 25.01 25.01 25.01

REJON 3    środa 12.01, 26.01 12.01, 26.01 26.01 26.01 26.01

REJON 4    środa 12.01, 26.01 12.01, 26.01 26.01 26.01 26.01

REJON 5    czwartek 13.01, 27.01 13.01, 27.01 27.01 27.01 27.01

REJON 6    piątek 14.01, 28.01 14.01, 28.01 28.01 28.01 28.01

REJON 7    poniedziałek 3.01, 17.01, 31.01 3.01, 17.01, 31.01 3.01, 31.01 3.01, 31.01 3.01, 31.01

REJON 8    wtorek 4.01, 18.01 4.01, 18.01 4.01 4.01 4.01

REJON 9    środa 5.01, 19.01 5.01, 19.01 5.01 5.01 5.01

REJON 10    środa 5.01, 19.01 5.01, 19.01 5.01 5.01 5.01

REJON 11    sobota, czwartek 8.01, 20.01 8.01, 20.01 8.01 8.01 8.01

REJON 12    piątek 7.01, 21.01 7.01, 21.01 7.01 7.01 7.01

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek 3.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01 3.01, 10.01, 17.01, 

24.01, 31.01
3.01, 10.01, 17.01, 

24.01, 31.01
7.01, 14.01, 
21.01, 28.01

4.01, 11.01, 
18.01, 25.01

WAŻNE! 

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

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

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

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

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LU
TY

REJON 1    poniedziałek 7.02, 21.02 7.02, 21.02 21.02 21.02 21.02

REJON 2    wtorek 8.02, 22.02 8.02, 22.02 22.02 22.02 22.02

REJON 3    środa 9.02, 23.02 9.02, 23.02 23.02 23.02 23.02

REJON 4    środa 9.02, 23.02 9.02, 23.02 23.02 23.02 23.02

REJON 5    czwartek 10.02, 24.02 10.02, 24.02 24.02 24.02 24.02

REJON 6    piątek 11.02, 25.02 11.02, 25.02 25.02 25.02 25.02

REJON 7    poniedziałek 14.02, 28.02 14.02, 28.02 28.02 28.02 28.02

REJON 8    wtorek 1.02, 15.02 1.02, 15.02 1.02 1.02 1.02

REJON 9    środa 2.02, 16.02 2.02, 16.02 2.02 2.02 2.02

REJON 10    środa 2.02, 16.02 2.02, 16.02 2.02 2.02 2.02

REJON 11    czwartek 3.02, 17.02 3.02, 17.02 3.02 3.02 3.02

REJON 12    piątek 4.02, 18.02 4.02, 18.02 4.02 4.02 4.02

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek 7.02, 14.02, 21.02, 28.02 7.02, 14.02, 

21.02, 28.02
7.02, 14.02, 
21.02, 28.02

4.02, 11.02, 
18.02, 25.02

1.02, 8.02, 
15.02, 22.02.
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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  18.01

REJON 1B  20.01

REJON 2A  18.01

REJON 2B  26.01

REJON 3    19.01

REJON 4    20.01

HARMONOGRAM ODBIORU CHOINEK
Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

REJON 5    24.01

REJON 6A 19.01

REJON 6B 21.01

REJON 7A 24.01

REJON 7B 17.01

REJON 8A 28.01

REJON 8B 25.01

REJON 9    21.01

REJON 10A 25.01

REJON 10B 27.01

REJON 11 27.01

REJON 12 26.01

REJON 13 17.01

ODBIÓR CHOINEK

Urząd Miejski po raz kolejny przeprowadza akcję odbioru choinek 
od mieszkańców. 

Prosimy o wystawienie choinek w dniu odbioru przed posesję i z altan do godz. 
7. Jednocześnie informujemy, że nie będą odbierane choinki sztuczne, z ozdobami 
świątecznymi lub w doniczkach oraz inne odpady zielone. Choinki można również 
oddać bezpośrednio w punkcie GPSZOK (ul. Brukowa 2A, pn. i śr. 10–18; wt., czw. 
i pt. 7–14; sob. 8–13; nd. nieczynne).
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