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|    MIEJSCA I LUDZIE

Gościnny adres przy ul. Za-
chodniej 13 znają historycy 
sztuki, ale także uczestnicy 
Otwartych Ogrodów Arty-

stów Dąbrowy. Spokój i zieleń zawsze 
sprzyjały twórczości, więc nie bez po-
wodu Lech Grześkiewicz, zapraszając 
do swojej pracowni, żartobliwie mó-
wił, że zaprasza do Raju. Znał także 
historię tego miejsca, bo na począt-
ku lat 60. kupił działkę wchodzącą 
w skład dawnego folwarku Raj. Przez 
lata w pracowni działał razem z żoną 
Heleną, a później z synem Piotrem. 
Dziś artystyczne tradycje kontynuują 
jego wnuczki Dorota i Malwina, z po-
wodzeniem prowadząc Grześkiewicz 
Design Studio.

Helena i Lech
Helena Dowkontt studiowała w War-
szawie i Paryżu, a później w rzymskiej 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych 
i Szkole Konserwacji. 
Przed wybuchem II 
wojny światowej po-
znała Lecha Grześkie-
wicza, który wcześniej 
studiował w Poznaniu, 
a na dalszą edukację 
wyjechał do Włoch. 
Z czasem oboje wyspe-
cjalizowali się w technikach malarstwa 
ściennego i wielkoformatowej cerami-
ce. Po wojnie zamieszkali w Łomian-
kach, gdzie przez kolejne lata współ-
pracowali przy zleceniach, które często 
znamy, choć nie zawsze wiemy, czyje-
go są autorstwa.
Do podręcznikowych realizacji nale-
żą projekty i wykonanie polichromii 
podczas odbudowy Starego Miasta 
w Warszawie (kamienica przy Rynku 
1 i 2), Poznaniu i Lublinie. Pracowali 
w technice fresku i sgraffito. Zajmo-
wali się także ceramiką. W latach 50. 
nawiązali współpracę z fabryką we 
Włocławku, a Lech uczył sztuki zdob-
niczej tamtejszych pracowników. Tam 
również powstawały ich ceramiczne 

projekty. Jednym z nich jest para mo-
numentalnych ażurowych żyrandoli 
z fajansu, które można zobaczyć na 
klatce schodowej teatru Studio w Pa-
łacu Kultury i Nauki. 
Prace powstawały zarówno do wnętrz 
kawiarni, sklepów i lokali użytkowych, 
jak i przestrzeni sakralnych – wielko-
formatowe płaskorzeźby ceramiczne, 
freski, mozaiki, witraże, ale także nie-
wielkie wazy, misy czy patery. Symbo-
liczna jest data rozpoczęcia prac w ko-
ściele św. Jakuba przy pl. Narutowicza 
w Warszawie. Helena i Lech na ruszto-
wania weszli 1 sierpnia 1944 r. Freski 
ich autorstwa wykonane już po wojnie 
można oglądać do dziś we wnętrzu ko-
ścioła. W Warszawie powstał też ce-
ramiczny plafon w kaplicy kościoła św. 
Anny przy pl. Zamkowym czy zdobiony 
w technice sgraffito ekran akustyczny 
Sali Kongresowej w PKiN. Wszech-
stronność wykształcenia i poszukiwań 

artystycznego wyrazu w pracowni 
Grześkiewiczów zaskakuje do dziś. 
Helena Grześkiewicz zmarła w 1977 r. 
Od tego czasu Lech prowadził pracow-
nię wraz z synem. Zmarł w 2012 r., mając 
99 lat. Do końca życia malował obrazy. 

Piotr
Wychowywał się w artystycznej ro-
dzinie i było dość oczywiste, że zaj-
mie się sztuką. Rozpoczął studia na 
Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej, a malarstwa i grafiki 
uczył się później w Paryżu. Brał udział 
w wielu projektach przygotowywa-
nych w pracowni, ale tworzył również 
własne prace, w odmiennej stylistyce 
niż rodzice. Jednym z przykładów au-

torskiej realizacji był projekt pomnika 
Zwycięstwa i Wolności, który miał sta-
nąć w ogrodzie Saskim w Warszawie. 
Artysta otrzymał wówczas główną 
nagrodę w ogólnopolskim konkursie 
architektonicznym. Przez lata wykony-
wał płaskorzeźby ceramiczne, witraże 
i mozaiki, zajmował się także malar-
stwem ściennym i sztalugowym. Zmarł 
w 2010 r., a pracownię odziedziczyły 
jego córki.

Dorota i Malwina
Pierwsza z nich studiowała rzeźbę, 
ochronę środowiska i grafikę. Druga 
– grafikę komputerową, architekturę 
wnętrz oraz sztukę mediów. Obie kon-
tynuują rodzinne tradycje pod szyldem 
Grześkiewicz Design Studio. Zajmują 
się projektowaniem i wykonywaniem 
przestrzennych kompozycji ściennych 
(płaskorzeźb ceramicznych) i mozaik.  
Bywalcy Otwartych Ogrodów Arty-

stów Dąbrowy dosko-
nale znają ich prace 
eksponowane wówczas 
wokół domu, a szcze-
gólnie zainteresowane 
sztuką osoby zawsze 
mogą liczyć na opo-
wieść o rodzinnej hi-
storii, a czasem nawet 

oprowadzanie po pracowni. Ogromna 
ruchoma ściana skonstruowana do 
wykonywania wielkoformatowych 
projektów fresków i ceramik jest cią-
gle w użyciu, a na regałach w pracowni 
nadal można zobaczyć formy, odlewy 
i ceramiczne przedmioty. Więcej o ar-
tystycznej enklawie, jaką przez wiele 
lat była Dąbrowa, można się dowie-
dzieć z filmu Bohdana Kezika „Ulica 
Zachodnia”. Dom-pracownię Grześ-
kiewiczów bardzo łatwo znaleźć – 
z zewnątrz budynek pokrywa monu-
mentalne (jakżeby inaczej!) sgraffito.

Więcej informacji: 
www.grzeskiewiczowie.art.pl 
oraz www.grzeskiewicz.eu.

Trzy pokolenia, jeden adres i sztuka, która zawsze eksperymentowała z formą i techniką wykonania 
oraz oscylowała między tradycją i nowoczesnym designem. Przedstawiamy historię artystycznej 
pracowni rodziny Grześkiewiczów.

PRACOWNIA W RAJU
TEKST: MONIKA BRODOWSKA

FOT.: PŁASKORZEŹBA CERAMICZNA H. I L. GRZEŚKIEWICZOWIE, A. GRYCUK CC BY-SA 
3.0 PL, LAMPA NENU. GRZEŚKIEWICZ DESIGN STUDIO  
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Spokoju i pokoju, zdrowia, 
siły, odwagi i radości,

szczęśliwego 2023 roku
wszystkim mieszkańcom 
oraz babciom i dziadkom 

z okazji ich święta 
życzą pracownicy 

Urzędu Miejskiego w Łomiankach

Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-  
-Piotrak zaprasza miesz-

kańców gminy na spotkanie 
w każdy poniedziałek (godz. 
15–18), a radnych miejskich 
każdego dnia, po telefonicz-

nym umówieniu się.
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Łomiankowski Mechanizm Łomiankowski Mechanizm 
PartycypacyjnyPartycypacyjny

To wydzielona część budżetu 
gminy, o której przeznaczeniu 
decydują w głosowaniu miesz-
kańcy. W 2022 r. wybrano 15 

projektów, na których realizację 
urząd przeznaczył 1 mln zł.

Pomoc UkrainiePomoc Ukrainie
Po wybuchu wojny schroniło się 
w naszej gminie kilka tysięcy 
uchodźców. Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Urząd Miejski, Straż 
Miejska, Centrum Kultury, ICDS 
i Biblioteka szukały rozwiązań, 
by zapewnić pomoc każdemu, 

kto jej potrzebował.

WydarzeniaWydarzenia
W tym roku w sposób szczegól-
ny obchodziliśmy wrześniowe 
rocznice. W uroczystościach 
patriotycznych uczestniczyła 

delegacja z Columbia Heights, 
naszego siostrzanego miasta 
w Stanach Zjednoczonych.

InwestycjeInwestycje
Największe projekty prowadzo-
ne obecnie przez gminę to bu-

dowa nowoczesnej integracyjnej 
szkoły podstawowej w Sadowej 
oraz przedszkola w Dąbrowie 
Leśnej. Obie placówki powinny 

przyjąć pierwszych uczniów 
w nowym roku szkolnym.

Fundusze zewnętrzneFundusze zewnętrzne
Pogarszająca się sytuacja 

ekonomiczna i gospodarcza 
skłania urząd do poszukiwania 

alternatywnych sposobów realiza-
cji projektów. W formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego 
modernizowane jest oświetlenie 
uliczne i planowana budowa no-
wej siedziby ratusza oraz szkoły 

w Łomiankach Dolnych.

HistoriaHistoria
Adam Trycz wyraził zgodę 
na sprzedaż wsi Borakowo 

w dokumencie z 1422 r., który 
szczęśliwie zachował się w war-

szawskich archiwach. Dzięki 
temu mogliśmy świętować 

600 lat istnienia Burakowa.

Przestrzeń publicznaPrzestrzeń publiczna
Kilka lat trwały prace nad 

uchwałą krajobrazową, 
która miała szansę uporząd-
kować przestrzeń publiczną 

w Łomiankach. Niestety radni 
miejscy zagłosowali przeciw jej 

uchwaleniu.

Dzień MłodzieżyDzień Młodzieży
Pozytywna energia, wiedza, 

sport i muzyka. Rada Młodzie-
żowa w Łomiankach po raz 

pierwszy w historii naszej gminy 
zorganizowała Dzień Młodzieży.

PODSUMOWANIE 
2022 ROKU

Początek nowego roku to czas podsumowań, ale też planowania kolejnych działań. Przedstawiamy najważniejsze 
realizacje ubiegłego roku w poszczególnych referatach i wydziałach Urzędu Miejskiego, sołectwach i osiedlach

oraz placówkach podległych urzędowi lub finansowanych z gminnych środków.
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To był bardzo trudny rok. Z wielu powodów. Sa-
morządowcy musieli poradzić sobie nie tylko ze 
skutkami pandemii, ale także rosnącą z miesiąca 

na miesiąc inflacją i wysokimi cenami, które niekorzystnie 
wpływają na realizację gminnych inwestycji. Dodatkowo rząd, 
zamiast wspierać samorządy, przerzuca na nie kolejne za-
dania i koszty z nimi związane. Na początku roku wybuchła 
także wojna w Ukrainie, a do Łomianek trafiło wiele matek 
i dzieci naszych wschodnich sąsiadów. Jestem dumna z tego, 
jak zareagowała nasza społeczność, ile serca okazali im 
mieszkańcy gminy i jak z nowymi zadaniami poradzili sobie 
urzędnicy i pracownicy socjalni. Jako urząd nadal staramy 

się – wraz ze wszystkimi podległymi jednostkami – wspierać 
uchodźców, zapewnić najlepszą edukację ich dzieciom i współ-
pracować z organizacjami, które oddolnie im pomagają. Nowy 
rok zaczynamy z wieloma planami inwestycyjnymi i nadzieją, 
że w najbliższych miesiącach zakończymy inwestycje, których 
z niezależnych od urzędu powodów nie zdołaliśmy zakoń-
czyć w 2022 r. Jestem przekonana, że jeśli tylko miejscy 
radni przedłożą dobro mieszkańców nad osobistą niechęć do 
wszelkich proponowanych przez urząd inicjatyw – rok 2023 
będzie dobrym rokiem dla naszej gminy – mimo 
wszystko i wbrew trudnościom ogólnokrajowym. 

REFERATY I WYDZIAŁY URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁOMIANKACH
REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
KIEROWNIK: ALEKSANDRA JANKOWSKA
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W 2022 r. gmina Łomianki 

pozyskała łącznie ponad 

5 mln 700 tys. zł 

ze źródeł krajowych 

i zagranicznych.

W 2022 r. gmina Łomianki pozyskała łącznie 5 703 089,24  zł 
ze źródeł krajowych i zagranicznych. Zadania jednoroczne 
to m.in. opracowanie dokumentacji projektowej buspasa 
(123 tys. zł), realizacja błękitno-zielonej infrastruktury przy 
Jeziorze Fabrycznym (100 tys. zł), projekty z inicjatyw Rady 
Seniorów i Rady Młodzieżowej oraz zakupy sprzętu dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Łomiankach. Dofinansowanie objęło 
także dokończenie budowy obiektu sportowego do piłki noż-
nej przy ul. Wiślanej (4 mln zł), sporządzenie dokumentacji 
konserwatorskiej dla budynku przy ul. Pionierów 38, rozbu-
dowę parku Artystów w Dąbrowie Zachodniej (273 609 zł), 
program asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i pro-
jekt Cyfrowa Gmina (100 tys. zł). Pozostałe działania referatu 
to m.in. udział w Partnerskiej Inicjatywie Miast 2021–2023 

(partnerstwo publiczno-prywatne) i Planie Działań dla Miast, 
uchwalenie Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla 
gminy Łomianki oraz realizacja programu Czyste Powietrze 
(30 wniosków o dofinansowanie, 80 konsultacji, webinaria 
informacyjne, spotkania z mieszkańcami) dotyczącego wy-
miany źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków. 

ARTUR GAJOWNICZEK, SEKRETARZ GMINY
Jako sekretarz organizuję pracę urzędu i nad-
zoruję niektóre projekty gminy, m.in. jestem 
przewodniczącym zespołu do spraw rewitaliza-

cji zabytkowej nieruchomości przy ul. Pionierów 38. W ubie-
głym roku opracowaliśmy dokumentację przygotowawczą 
dofinansowaną przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków. Wykonano ekspertyzę konstrukcyjną 
i mykologiczną oraz inwentaryzację, kwerendę archiwalną, 
dokumentację badań stratygraficznych. Drugi etap prac 
będzie realizowany w 2023 r. i obejmie m.in. opracowanie 

koncepcji zagospodarowania terenu i rewitalizacji budynku, 
w którym w przyszłości powstanie filia Centrum Kultury 
w Łomiankach. W ubiegłym roku nadzorowałem również 
działania urzędu w zakresie koncepcji cyfryzacji oraz pro-
gramu Smart City dotyczące utworzenia Multimedialnego 
Centrum Przetwarzania Danych i Informacji, które pozwoli 
na poprawę efektywności usług publicznych w zakresie bez-
pieczeństwa, ochrony środowiska oraz wyko-
rzystania i rozwoju infrastruktury technicznej 
gminy.

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
P.O. KIEROWNIK: DANIEL JASZCZUK 
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W ramach gminnych programów udzieliliśmy 74 dota-
cji na zakup zbiorników na deszczówkę (łączna kwota 
63 302,28 zł) oraz 23 dotacji na wymianę pieców 
(185 530,80 zł). Utylizacji poddano również 23,84 Mg 
materiałów zawierających azbest. Podczas corocznego eko-
pikniku zebrano kontener 21 m3 elektroodpadów, a miesz-
kańcy otrzymali 2400 sadzonek kwiatów i ziół. Przepro-

wadziliśmy pierwszą edycję konkursu „Kwitnące Łomianki”. 
Wykonano nasadzenia 1800 szt. cebul tulipanów na terenie 
parku miejskiego. W ramach Łomiankowskiego Mechani-
zmu Partycypacyjnego zamontowano nowe ławki i stolik 
do gier, zbudowano cztery ogrody dla motyli (motylówki) 
oraz przeprowadzono szkolne warsztaty dotyczące roli za-
pylaczy, zrealizowano projekt 500 nowych drzew – zielone 
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Gmina zapewniła edukację ponad 250 dzieciom uchodźców 
z Ukrainy. Zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka pol-
skiego, udało się utworzyć dwa oddziały przygotowawcze 
(w SP2 i w LO). Od stycznia przejęto prowadzenie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach. Kon-
tynuowano program „Laboratoria Przyszłości”, w ramach 
którego kupiono dla szkół podstawowych m.in. drukarki 
3D, mikrokontrolery, sprzęt do nagrywania audio i wideo, 
narzędzia do prac ręcznych, gogle VR, roboty edukacyjne 
(dotacja 804 200 zł). Realizowano Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa, czyli zakup książek i doposażenie biblio-
teki szkolnej (23 tys. zł dotacji i 5 750 zł wkładu własnego). 
Pozyskano z MEiN środki finansowe na organizację zajęć 
specjalistycznych dla uczniów. Wprowadzono standardy za-

trudnienia specjalistów w samorządowych szkołach i przed-
szkolach oraz wybrano siedmiu dyrektorów gminnych szkół 
i przedszkoli na nową kadencję. Dokonano także zmiany 
obwodów trzech szkół (SP1, SP3 i SPDzL). W 2023 r. pla-
nowane są przeniesienie Szkoły Podstawowej w Sadowej do 
nowego obiektu oraz zmiana obwodu tej placówki, a także 
otwarcie przedszkola przy ul. Piaskowej.

W ramach gminnych 

programów 

ekologicznych 

udzieliliśmy blisko stu 

dotacji na kwotę prawie 

250 tys. zł.

WYDZIAŁ EDUKACJI
NACZELNIK: JADWIGA IDZIASZEK
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Gmina zapewniła 

edukację ponad 250 

dzieciom z Ukrainy 

i przejęła prowadzenie 

liceum w Łomiankach.

WYDZIAŁ GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NACZELNIK: PIOTR KOWALSKI
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Wykonano z urzędu podziały geodezyjne pod planowane 
drogi gminne na terenie Dziekanowa Leśnego, Nowego 
i Polskiego, Łomianek Dolnych, Sadowej, a także pod teren 
przyszłej ścieżki wzdłuż fragmentu Strugi Dziekanowskiej. 
Złożono wnioski komunalizacyjne w zakresie 12 ulic i roz-
poczęto procedurę regulującą stan prawny ośmiu dróg po-
lnych będących dojazdami do terenów rolnych. Pozyskano 
działki stanowiące część dróg publicznych, m.in. w ulicach 
Sienkiewicza, Kopciuszka, Czerwonego Kapturka i Witosa 
– łącznie 46 działek pod drogi i tereny publiczne, w tym 
nieruchomość pod tereny usług sportu i rekreacji oraz 
pod Strugę Dziekanowską. Nadano nazwy siedmiu ulicom 
w Kiełpinie, Kępie Kiełpińskiej oraz Łomiankach Dolnych 
oraz skwerowi w Burakowie. Uchwalono trzy miejscowe pla-

ny zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpiono 
do trzech nowych procedur planistycznych. Zorganizowano 
pięć wyłożeń projektów planów miejscowych do publiczne-
go wglądu i każdorazowo prowadzono dyskusje publiczne 
z udziałem mieszkańców. Przygotowano również projekt 
uchwały krajobrazowej oraz rozpoczęto pracę nad gminną 
ewidencją zabytków i programem ochrony zabytków.

Przygotowano projekt 

uchwały krajobrazowej, 

a gmina pozyskała 

46 działek pod drogi 

oraz publiczne tereny 

sportowe i rekreacyjne.

płuca Łomianek, a także nasadzenia roślinności w Dzie-
kanowie Leśnym i Sadowej oraz wykonano i zawieszono 
budki lęgowe dla ptaków. Referat zrealizował także dwie 
akcje bezpłatnego czipowania psów (34) i kotów (27). Na 
podstawie złożonych wniosków wykonano sterylizacje lub 
kastracje łącznie 144 zwierząt właścicielskich, a 89 z nich 
zaczipowano. W lecznicy, z którą współpracuje gmina, prze-
prowadzono 242 różne zabiegi weterynaryjne na kotach 
wolno żyjących. 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
NACZELNIK: URSZULA WYSOCKA
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Na gminnych placach zabaw wymieniono ławki, a w nie-
których lokalizacjach zamontowano dodatkowe, natomiast 
przy ul. Rolniczej wymieniono tablice i kosze do koszykówki 
oraz naprawiono i uzupełniono naciągi w pergolach. W par-
ku przy ul. Fabrycznej odmalowano strefę street workout, 
wymieniono zużyte elementy oraz uzupełniono warstwę 
bazaltu, a w siłowni zewnętrznej zastąpiono wysłużone 
elementy. Na korcie tenisowym przy ul. Waligóry zrege-

nerowano nawierzchnię boiska oraz przebudowano teren 
kortu w zakresie ogrodzenia powyżej 2,2 m wysokości. Na 
boisku wielofunkcyjnym przy ul. Równoległej wymieniono 
siatkę ochronną. Ponadto przyjęte zostały uchwały regulu-
jące zasady wynajmowania lokali oraz polityki czynszowej. 
Do mieszkaniowego zasobu gminy powróciły dwa lokale 
przy ul. Fabrycznej 2A, do których zostali przekwaterowani 
mieszkańcy z ul. Rolniczej 224. Planowo realizowane były 
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Przez pierwsze miesiące roku prowadziliśmy akcję infor-
macyjną i pomocową dla osób uciekających z Ukrainy oraz 
mieszkańców przyjmujących uchodźców (baza informacji 
na stronie internetowej urzędu, infolinia). Ważnym wyda-
rzeniem były wrześniowe uroczystości patriotyczne, w któ-
rych uczestniczyła delegacja z miasta siostrzanego Colum-
bia Heights z USA. Wydział promował ekologiczny i zdrowy 
styl życia (EkoPiknik Rodzinny, trzy rajdy rowerowe, Bieg 
Łomianek). Zorganizował także szczepienia przeciwko gry-
pie dla mieszkańców 65+ oraz współpracował z organiza-
cjami pozarządowymi, którym w 2022 r. gmina udzieliła 
dotacji (1 460 000 zł) na aktywności dla mieszkańców. 
Nadzorował procedurę ŁMP 2023 (milion zł) i koordynował 
realizację przedsięwzięć finansowanych z funduszu sołec-
kiego (529 888,72 zł). Prowadził również sprawy związane 
z gminnymi świetlicami (Buraków i Dąbrowa Leśna), obsłu-
gę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych, wspierał środowisko kombatantów, zarządy osiedli, 
rady sołeckie i sołtysów. Przygotował akcje pomocowe „Ra-
dosne święta” i promował gminę jako „Miasto możliwości” 

(koncert świąteczny, pakiety powitalne dla mieszkańców). 
Współorganizował także dwie akcje czipowania łomiankow-
skich psów i kotów. 

Wydział prowadzi i nadzoruje gminne budowy, roboty dro-
gowe i modernizacyjne. W ramach inwestycji powstaje no-
woczesna szkoła integracyjna w Sadowej. Budynek wypo-
sażany jest w meble, sprzęt kuchenny i sportowy. W trakcie 
realizacji jest także budowa przedszkola w Dąbrowie Leśnej. 
Zgodnie z zamierzeniami obie placówki powinny rozpocząć 
działalność wraz z nowym rokiem szkolnym. Dodatkowo 
szkoła w Dziekanowie Leśnym zyskała nowe pomieszczenia 
sanitarne na dwóch kondygnacjach. Została również podpi-
sana umowa na budowę świetlicy wiejskiej w Dziekanowie 
Leśnym. Ulica Zachodnia zyskała dodatkowe wyposażenie 

w parku Artystów, a plac zabaw przy ul. Akacjowej wzboga-
cił się o nową karuzelę dla dzieci z niepełnosprawnościami 
oraz ławki. Natomiast plac zabaw przy ul. Rodziewiczówny 
przeszedł przeobrażenie – powstało nowe boisko i ścianka 
wspinaczkowa. Skwer Niepodległości w Burakowie zyskał 
nową przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową. W ramach 
poprawy bezpieczeństwa w gminie zbudowaliśmy kilka 
bezpiecznych przejść dla pieszych. Wykonano rozbudowę 
ul. Porzeczkowej, kończą się również prace w ul. Pade-
rewskiego. W ramach prac bieżących wyrównywane były 
nieutwardzone drogi gminne oraz wdrażane – zatwierdzo-
ne przez starostwo powiatowe – nowe organizacje ruchu. 
Przygotowywaliśmy także dokumentację niezbędną do 
przebudowy kolejnych ulic, m.in. Wiślanej i Brzegowej.

Na placach zabaw 

wymieniono ławki, 

a na terenie gminnych 

obiektów sportowych 

wykonano naprawy 

i remonty.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
NACZELNIK: RADOSŁAW NOWAK
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Trwa budowa nowej 

szkoły i przedszkola, 

wykonano remonty ulic, 

kolejne przejścia dla 

pieszych i modernizacje 

placów zabaw.

WYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
NACZELNIK: MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

FO
T.

: A
RC

H.
 P

RY
W

AT
N

E

Prowadziliśmy akcję 

informacyjną dla 

osób z Ukrainy oraz 

organizowaliśmy 

wrześniowe uroczystości 

patriotyczne.

umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych od mieszkańców i z GPSZOK. Był to kolejny rok, gdy 
mieszkańcy wnosili opłaty za gospodarowanie odpadami 
uzależnione od ilości wody zużytej na cele bytowe. Prace 
objęły także cmentarze w Kiełpinie, gdzie ułożono kostkę 
w dwóch alejkach dla pieszych (komunalny) oraz posadzo-
no cisy i krzewy sosny górskiej (wojenny).
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W ubiegłym roku odnotowaliśmy prawie 100 tys. wypoży-
czeń z bibliotecznego księgozbioru! Cieszymy się ze sta-
tystyk: niemal 2 tys. wypożyczeń filmów i audiobooków, 
ponad 4100 aktywnych czytelników, wieczory autorskie, 
warsztaty, dyskusyjne kluby książki, lekcje biblioteczne, 
wystawy oraz spotkania z czytelnikami i akcje głośnego 
czytania dla najmłodszych. Zapisaliśmy do biblioteki ponad 
800 (!) nowych czytelników, odbyło się 130 wydarzeń, 
w których wzięło udział ponad 2200 osób. Wzbogaciliśmy 
zbiory o ponad 2700 książek, 200 e-booków, 18 gier 
planszowych, 85 audiobooków. Pozyskaliśmy 15 tys. zł na 
zakup nowości książkowych w ramach „Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa” i kupiliśmy 540 pozycji wy-
dawniczych. W przestrzeni wirtualnej biblioteka oferowała 
wypożyczalnię e-booków oraz kody dostępu do serwisu 

Legimi, a także wypożyczalnię e-prasy, z której skorzystać 
może każdy zarejestrowany czytelnik. Prenumerujemy 22 
tytuły dzienników i tygodników, dzięki uczestnictwu w pro-
gramie rozwoju bibliotek wprowadziliśmy nową usługę 
książki na telefon, a niebawem uruchomimy także wypo-
życzalnię e-audiobooków.

PLACÓWKI PODLEGŁE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
DYREKTOR: MICHAŁ KOWALCZYK
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Zapisaliśmy do biblioteki 

ponad 800 nowych 

czytelników! Odbyło się 

130 wydarzeń, w których 

wzięło udział ponad 2200 

osób.

Urzędowi Miejskiemu podlegają spółki, placówki kulturalne, pomocowe i porządku 
publicznego, które finansowane są z budżetu gminy Łomianki.

CENTRUM KULTURY
DYREKTOR: JANUSZ ZAWADZKI
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Pozyskaliśmy dotacje 

na wiele wydarzeń 

społeczno-kulturalnych 

oraz inwestycje w auli 

widowiskowej i salach 

zajęciowych.

Dzięki pozyskanym zewnętrznym źródłom finansowania 
udało się przeprowadzić wiele wydarzeń społeczno-kultu-
ralnych oraz poczynić inwestycje niezbędne do stworzenia 
mieszkańcom gminy komfortowych warunków do „życia 
w kulturze”. W lutym i marcu podpisano cztery umowy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 
o łącznej kwocie dofinansowania 127 260 zł. W ramach 
zawartych umów zorganizowano koncerty, spektakle i po-
kazy dla lokalnej społeczności oraz ukończono montaż kli-
matyzatorów w auli widowiskowej oraz salach zajęciowych. 
Środki zewnętrzne od jednostek samorządu terytorialnego 
oraz podmiotów sektora prywatnego przyczyniły się do re-
alizacji stojących na wysokim poziomie artystycznym dwóch 
konkursów – „Muzyczny Smok 2022” i „Mazowiecki Drum 

Master Challenge 2022”. Liczymy, że dzięki kreatywności 
i pomysłowości pracowników centrum w nadchodzącym 
2023 r. kwota pozyskanych funduszy zewnętrznych będzie 
jeszcze wyższa. 
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INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO-SPORTOWE
DYREKTOR: EWELINA KORDEK

FO
T.

: A
RC

H.
 P

RY
W

AT
N

E

Organizowaliśmy 

imprezy sportowe, 

a także prowadziliśmy 

remonty w obiektach 

nadzorowanych 

i zarządzanych przez ICDS.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy imprezy sportowe, 
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, m.in. Ro-
werowy Maj, Dzień Otwarty ICDS, Grand Prix Łomianek 
w Pływaniu oraz Czwartki Lekkoatletyczne. Współorganizo-
waliśmy również wiele wydarzeń we współpracy z Urzędem 
Miejskim. Wykonaliśmy remonty i naprawy w jednostkach 
oświatowych i obiektach sportowych zarządzanych przez 
ICDS. Najważniejszym i najtrudniejszym remontem okaza-
ła się odbudowa kotłowni w ICDS, poza tym wykonaliśmy 
wiele innych prac, m.in. wymianę instalacji zimnej i ciepłej 
wody oraz kolektorów instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku bursy ICDS, wymianę wykładzin w małej sali 
gimnastycznej, remont trzech przebieralni sportowych, 

renowację zjeżdżalni basenowej i montaż lin torowych na 
basenie sportowym wraz z instalacją energooszczędnego 
oświetlenia w hali pływalni. W 2023 r. planujemy m.in. za-
kup i montaż kogeneratora gazowego do kotłowni, a także 
wykonanie kontenerów zaplecza boiska Orlik przy ul. Wi-
ślanej 69.  
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KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.
PREZES: PAWEŁ GUTKOWSKI
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Wyremontowaliśmy 

wjazd na zajezdnię wraz 

z utwardzeniem części 

placu manewrowego 

i uruchomiliśmy zastępcze 

linie autobusowe.

To był bardzo trudny rok dla firm transportowych, głównie 
ze względu na drastyczny wzrost cen paliw oraz innych ma-
teriałów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów. 
Jednak KMŁ uniknęła straty finansowej na koniec roku. Naj-
ważniejsze zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane, 
to remont wjazdu na zajezdnię wraz z utwardzeniem części 
placu manewrowego (300 tys. zł) oraz wykonanie ogrodze-
nia części terenu zajezdni (25 tys. zł). Udało się także uru-
chomić linię komunikacyjną na czas remontu w ul. Rolniczej 
oraz – w porozumieniu z ZTM – autobusy przegubowe na 
linii 150. W 2023 r. spółka planuje kolejne inwestycje, m.in. 
zakup dwóch autobusów przegubowych, pojazdu techniczne-
go, rozbudowę hali obsługowo-naprawczej oraz zwiększenie 
częstotliwości kursowania linii 750 i reorganizację rozkładów 
jazdy autobusów linii 1, 2 i 3.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DYREKTOR: DOMINIKA KOWALCZYK-PTASIŃSKA
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Poza kontynuacją 

działań z lat poprzednich 

organizowaliśmy zbiórki 

pomocowe dla sąsiadów 

z Ukrainy.

Poza wyzwaniami spowodowanymi sytuacją pandemiczną 
doszły nowe, związane z wybuchem wojny w Ukrainie, kry-
zysem energetycznym oraz rosnącą inflacją, skutkujące po-
gorszeniem sytuacji osób najuboższych. Oprócz kontynuacji 
działań z lat poprzednich oraz wynikających bezpośrednio 
z przepisów regulujących działalność OPS (m.in. realizacja 
nowych świadczeń, jak dodatek osłonowy, węglowy, elek-
tryczny) organizowaliśmy zbiórki pomocowe dla sąsiadów 
z Ukrainy, nawiązaliśmy współpracę z partnerami z Fin-
landii (Three Railroaders ry) i wyruszyliśmy z konwojem 
z pomocą humanitarną dla Ukrainy. Przygotowaliśmy takie 
akcje, jak: „Łomiankowska kanapka dla Ukrainy”, „Szafa 
dla Ukrainy”, „Tornister” i „Łomiankowska Choinka Do-
broci”. Współtworzyliśmy akcję „Radosne święta” oraz uru-
chomiliśmy pierwsze patrole streetworkerskie na ulicach 

Łomianek, rozwijaliśmy wolontariat, wspieraliśmy Dom 
Matki, prowadziliśmy zbiórkę wody dla osób w kryzysie 
bezdomności i społeczną zbiórkę „Miś pocieszyciel”, a tak-
że kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 
dzieci i młodzieży”.
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STRAŻ MIEJSKA
KOMENDANT: MARCIN WĘGIEŁEK
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Nowy samochód 

przystosowany do 

przewozu zwierząt, 

budowa punktu 

kamerowego w sołectwie 

Chopina i cztery 

urządzenia AED.

W minionym roku jednostka, strażnicy i pracownicy Refe-
ratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zostali 
postawieni przed nowymi, wymagającymi zadaniami. Bez 
zmian realizowali statutowe zobowiązania, mając na uwa-
dze w szczególności niesienie pomocy, dbanie o ład i po-
rządek oraz poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
Zadania wyznaczane przez panią burmistrz, wzorowa 
współpraca z jednostkami wspomagającymi i mieszkańca-
mi dały oczekiwany efekt i umożliwiły realizację założeń 
oraz większości planów, m.in. zakup przystosowanego do 
przewozu zwierząt samochodu (dla działań Ekopatrolu), 
częściową modernizację systemu monitoringu i budowę 
nowego punktu kamerowego usytuowanego w sołectwie 
Chopina (ogródek jordanowski). Ponadto w ubiegłym roku 

na terenie gminy rozmieszczono cztery urządzenia AED po-
magające ratować życie, rozbudowano system ostrzegania 
i alarmowania o kolejne dwie lokalizacje oraz przeprowa-
dzono wiele akcji profilaktycznych i edukacyjnych zwięk-
szających świadomość, wiedzę i bezpieczeństwo przedszko-
laków, uczniów oraz mieszkańców.
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Więcej informacji 
W podsumowaniu nie przedstawiliśmy wszystkich inwestycji, dotacji i projektów Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Szczegółowe zestawienie znajdzie się w „Raporcie 
o stanie gminy”, który każda jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest opublikować raz w roku. Informacje udostępnimy na: www.lomianki.pl.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.
PREZES: TOMASZ CZAJKOWSKI
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Spółka wybudowała 

ok. 16,5 km sieci 

kanalizacyjnej, 5,5 km 

sieci wodociągowej 

oraz 13 strefowych 

przepompowni ścieków.

Wartość nakładów inwestycyjnych w 2022 r. wyniosła 
17 419 777,34 zł. Spółka wybudowała ok. 16,5 km sieci 
kanalizacyjnej, 5,5 km sieci wodociągowej oraz 13 strefo-
wych przepompowni ścieków. Budowa infrastruktury wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej zrealizowana została w ulicach: 
Wiślanej (od Kościelnej Drogi do ul. Brzegowej), Brzego-
wej (od ul. Wiślanej do wysokości działki nr ew. 223/9), 
Łużyckiej, Waligóry, Rolniczej (ul. Wiklinowa do granicy 
z gminą Czosnów), w drogach dojazdowych do ulic: Armii 
Poznań (12a–12c), Wspólnej (58–58c), Wiklinowej (33–
33a, 35–35a), Rolniczej (78–78a, 80–80b, 140c–140e, 
142d–142h), Wiosennej (12–12c), Agawy (7–7e) oraz 
we fragmencie ul. Wiślanej (od ul. Akacjowej do ul. Leśnych 
Dębów). W trakcie realizacji pozostają inwestycje polega-
jące na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. 
Lutosławskiego, drogach dojazdowych do Kościelnej Drogi 
(115–115t, 117–117t, 105–105o, 107–107o, 72–72e, 
87–87e, 85–85o, 83–83m), al. Chopina (104–104f, 
106–106e, 102–102h, 98–98e, 92–92m, 90–90k, 36–
36p) i ul. Miłej (ul. Asnyka do ul. Wędkarskiej). FO
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SPRAWY SPOŁECZNE

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomiankach 
udzielała pomocy specjalistycznej w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym we 
współpracy z trzema terapeutami: od problemów alkoholowych, narkoty-
kowych i behawioralnych. Udzieliliśmy pomocy i wsparcia wielu osobom. 
Ze środków finansowych komisji, które pochodzą ze sprzedaży napojów 
alkoholowych, udało się wesprzeć działalność NGO oraz liczne działania, 
np. akcje Zima w mieście, Lato w mieście. Zorganizowaliśmy w tym roku 
wydarzenia profilaktyczne: dziewięć spektakli ,,Działka” i trzy musicale 
,,Naprawczak” oraz piknik ,,Trzeźwe życie, zdrowe życie” oraz ,,Rodzinne 
Mikołajkowe Warsztaty Profilaktyczne”. Jesteśmy dla Was!

RADA SENIORÓW
Działania radnych koncentrują się na aktywizacji i wspieraniu osób 
starszych mieszkających w naszej gminie. Jednak w ubiegłym roku 
to często seniorzy nieśli pomoc, włączając się m.in. w akcje OPS „Ka-
napka dla Ukrainy” czy organizację charytatywnego koncertu dla 
Ukrainy. Z pozyskanych funduszy zorganizowali także Dzień Seniora 
i jednodniową wycieczkę dla ponad 100 osób.

RADA MŁODZIEŻOWA
W czasie drugiej kadencji młodzi radni uczestniczyli w szkoleniach 
i podjęli działania aktywizujące lokalną młodzież. Przeprowadzili 
m.in. audyty w ramach agend klimatycznych w łomiankowskich 
szkołach, organizowali Gminną Naradę Klimatyczną, zainicjowali co-
miesięczne spotkania z cyklu „Warto rozmawiać o…”, nagrali film 
promocyjny oraz zorganizowali pierwszy w historii Łomianek Dzień 
Młodzieży. 

Urząd Miejski powołał komisje i rady, których działalność wspiera rozwój lokalnej społeczności 
i spełnia charakter doradczy wobec gminy w kwestiach społecznych.

KOMISJE DIALOGU 
SPOŁECZNEGO

W gminie od trzech lat działają komisje zajmujące się zielenią i ochro-
ną przyrody, sprawami zwierząt oraz problemem smogu. W skład 
każdej z nich wchodzą mieszkańcy i społecznicy z Łomianek, którzy 
współtworzą oraz opiniują programy, projekty i strategie o kluczo-
wym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Zebrania wszystkich KDS-
-ów mają charakter otwartych spotkań.
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Praca dla kierowców 
Komunikacja Miejska Łomian-
ki, jak większość przewoźników 
w kraju, boryka się od dłuższego 
czasu z niedoborem kadrowym 
dotyczącym kierowców autobu-
sów. Brak tzw. zastępowalno-
ści osób przechodzących z racji 
wieku na emeryturę znacząco 
ogranicza możliwości rozwojowe 
spółki i co gorsza oddziałuje też 
negatywnie na zakres aktualnie 
realizowanych przewozów.
Zarząd spółki, analizując różne 
możliwości pozyskania kierow-
ców do pracy w KMŁ, przygo-
tował atrakcyjną propozycję dla 
tych, którzy byliby zainteresowa-
ni tym niezwykle odpowiedzial-
nym zawodem. Poszukujemy 
osób, które chcą zostać kie-
rowcami, uzyskać prawo jazdy 
i wszelkie wymagane uprawnie-
nia do kierowania autobusem i są 
zainteresowane podjęciem pracy 
w spółce o stabilnej i ugruntowa-
nej pozycji rynkowej. 

Nowa propozycja po-
lega na pełnym finan-
sowaniu przez spółkę 
szkolenia w ośrodku 
wskazanym przez kan-
dydata, niezbędnych 
badań oraz egzaminów 
państwowych. Po uzy-
skaniu kompletu upraw-
nień KMŁ gwarantuje stabilne 
zatrudnienie w ramach umowy 
o pracę w pełnym wymiarze cza-
su pracy oraz atrakcyjne warunki 
finansowe i socjalne. Kandydaci 
do zawodu powinni mieć ukoń-

czony 23. rok życia, dyspono-
wać prawem jazdy co najmniej 
kategorii B oraz legitymować się 
niekaralnością. I najważniejsze 
– kandydaci powinni wykazać 
chęć zdobycia poszukiwanego 
na rynku pracy i coraz bardziej 
prestiżowego zawodu kierowcy 
autobusu. 

Mamy nadzieję, że propozycja, 
którą przygotowaliśmy w 2023 r. 

z myślą o możliwie sze-
rokim ułatwieniu zdo-
bycia zawodu, spotka 
się z zainteresowaniem, 
a jej efekty skutecznie 
ograniczą problem bra-
ku kierowców i pozwo-
lą zapewnić ciągłość 
funkcjonowania usług 
przewozowych realizo-
wanych przez spółkę 

KMŁ. Szczegółowych informacji 
udziela Dział Kadr KMŁ.

Paweł Gutkowski, 
prezes Komunikacji Miejskiej 

Łomianki

PROSTO Z URZĘDU
W nowej rubryce będziemy publikować ogłoszenia, komunikaty 
i omówienia spraw urzędowych, prawnych i społecznych 
przygotowywane przez urzędników oraz przedstawicieli 
jednostek podległych gminie.

Rok temu korespondowaliśmy w sprawie 
przebudowy ul. Wiślanej na odcinku od stro-
ny ul. Brzegowej. Uzyskałem wtedy infor-
mację, że w 2022 r. planowane jest dopięcie 
wszystkich spraw formalnych i opracowanie 
harmonogramu inwestycji. Czy udało się te 
sprawy załatwić i czy znany jest już harmo-
nogram przebudowy drogi na tym odcinku?

Odpowiedzi udziela Aneta Gawin, I zastępca 
burmistrza Łomianek: 
Szanowny Panie, niestety z przyczyn nieza-
leżnych od Urzędu Miejskiego w Łomiankach 
nie zdołaliśmy w 2022 r. zakończyć procesu 
projektowego tego fragmentu ul. Wiślanej. 
W czerwcu ubiegłego roku złożyliśmy wnio-
sek o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Do tej pory Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 
nie wydała decyzji. Jest to jedna z pierw-
szych decyzji, która jest niezbędna do dal-
szego procedowania planowanej inwestycji. 
Jednocześnie starosta warszawski zachodni 
wydał pozytywną opinię w zakresie akcep-
tacji geometrii drogi, co pozwoliło nam na 
opracowanie szczegółowych rozwiązań pro-
jektowych. Mimo przedłużającego się pro-
cesu przygotowania zadania mamy nadzieję 
na ogłoszenie postępowania przetargowego 
na wykonanie robót budowlanych w 2023 r. 
Okres realizacji samych planowanych robót 
potrwa około dwóch lat.

Pytania do pani burmistrz można zadawać 
przez formularz na stronie 

www.lomianki.pl.

KMŁ finansuje 
szkolenia, niezbędne 

badania oraz egzaminy 
państwowe.

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

Komunikacja Miejska
Łomianki Sp. z o.o.
ul. Rolnicza 248, 
tel.: 22 751 33 79
www.kmlomianki.info
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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 podać adres Urzędu Skarbowego War-
szawa-Bielany (ul. Skalbmierska 5, 01-844 
Warszawa). Jeśli z podatku rozlicza praco-
dawca, należy go poinformować o miejscu 
zamieszkania w Łomiankach.
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

W czasie sesji radni głosowali 
m.in. w sprawach ustalenia wy-

datków niewygasających z upływem 
roku budżetowego 2022 i uchwały 
budżetowej gminy Łomianki na 2023 r.
oraz wniosków w tych sprawach zło-
żonych przez radnych.

Wyniki głosowania
Podczas LXVIII sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał w spra-
wach:
• zmian w uchwale budżetowej gminy 

Łomianki na 2022 r. (za: 11, prze-
ciw: 5, nieobecni: 5),

• wniosku radnego Jerzego Serzysko 
dotyczącego zdjęcia z porządku 
obrad zadania 2021/11: Projekt 
i rozbudowa ul. Łąkowej oraz ulicy 
dojazdowej między ul. Strumykową 
i ul. Warszawską (za: 10, przeciw: 9, 
nieobecni: 2),

• wniosku radnego Janusza Sko-
niecznego o wykreślenie z uchwały 
wszystkich zadań z terminem re-
alizacji późniejszym niż 31 marca 
2023 r. (za: 10, przeciw: 9, nieobec-
ni: 2),

• wniosku radnego Janusza Skoniecz-
nego dotyczącego modyfikacji dat 
realizacji wszystkich zadań określo-
nych w załączniku nr 1 do projektu 

uchwały na dzień późniejszy niż 31 
marca 2023 r. przez przyjęcie daty ich 
realizacji jako dzień 31 marca 2023 r. 
(za: 16, przeciw: 3, nieobecni: 2),

• ustalenia wydatków niewygasają-
cych z upływem roku budżetowego 
2022 (za: 15, przeciw: 3, brak głosu: 
1, nieobecni: 2),

• Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Łomianki na lata 2023–2030 
(za: 6, przeciw: 11, wstrzymał się: 1, 
nieobecni: 3),

• uchwały budżetowej gminy Łomian-
ki na 2023 r. (za: 6, przeciw: 12, nie-
obecni: 3).

Podczas LXIX sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał w spra-
wach:
• wniosku radnego Marcina Etien-

ne'a, aby w kwestii terminów wy-
konania zadań wrócić do zapisów 
z poprzedniego projektu uchwały 
w sprawie wydatków niewygasają-
cych z 21.12.2022 (za: 9, przeciw: 
9, wstrzymał się: 1, nieobecni: 2),

• zmiany uchwały z 21.12.2022 r. 
w sprawie ustalenia wydatków nie-
wygasających z upływem roku bu-
dżetowego 2022 (za: 13, wstrzyma-
ło się: 6, nieobecni: 2).

Komentarz Urzędu Miejskiego
W 2022 r. przy szalejącej inflacji wy-
łonienie wykonawców, którzy zagwa-
rantują realizację inwestycji, było nie 
lada wyzwaniem. Wiele przetargów 
pozostawało bez rozstrzygnięcia (nie 
wpłynęła żadna oferta lub oferty 
znacznie przekroczyły środki przezna-
czone na sfinansowanie zamówienia). 
Procedury trzeba było kilkukrotnie 
powtarzać. Niektóre przetargi udało 
się rozstrzygnąć dopiero w czwartym 
kwartale tego roku. Oznacza to, że 
sama realizacja inwestycji przedłużyła 
się i nie było szans na jej zakończenie 

w 2022 r. Co wtedy? Z pomocą przy-
chodzi rozwiązanie proponowane 
w polskich przepisach prawnych, są to 
tzw. wydatki niewygasające. Pozwala-
ją na dokonywanie płatności zawar-
tych w budżecie danego roku obroto-
wego w terminach późniejszych – nie 
później jednak niż do końca czerwca 
przyszłego roku. Przeniesienie wydat-
ków z bieżącego roku na rok następny 
możliwe jest, gdy Rada Miejska jesz-
cze w 2022 r. przyjmie w tym zakresie 
stosowną uchwałę. Jest to korzystne 
dla gminy i jej mieszkańców: nie tra-
cimy możliwości podpisania umów 
z wyłonionymi już w przetargach 
wykonawcami za satysfakcjonujące 
gminę kwoty, nie musimy rezygno-
wać z zadań, które zaplanowaliśmy 
w projekcie uchwały budżetowej 
na kolejny rok, i „zdejmować” środ-
ków z przyszłorocznych inwestycji. 
W trakcie pierwszej grudniowej sesji 
radni zakwestionowali konieczność 
podjęcia uchwały w kształcie zapro-
ponowanym przez burmistrza. Ta 
decyzja niosła wiele zagrożeń: prze-
rwanie realizacji inwestycji do czasu 
wprowadzenia do budżetu 2023 r. 
wolnych środków, narażenie budżetu 
gminy na roszczenia ze strony wyko-
nawców czy cofnięcie dofinansowań 
pozyskanych przez gminę. Dlatego 
burmistrz poprosiła o zwołanie sesji 
w trybie nadzwyczajnym, by jeszcze 
raz omówić zagrożenia w odniesie-
niu do każdej z inwestycji. Tym razem 
radni przyjęli wyjaśnienia i zagłoso-
wali za podjęciem uchwały.

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). LXVIII sesja Rady Miejskiej odbyła się 
21.12, a LXIX – 29.12.2022 r.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Ostatnie sesje RM można obejrzeć 
po zeskanowaniu kodów QR.
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Wspomnienie
Z głębokim żalem przyjęliśmy wia-
domość, że w nocy z 7 na 8 grudnia 
2022 r. w wieku 90 lat zmarł Ry-
szard Szcześniak, inicjator i zało-
życiel (1981 r.) Społecznej Komisji 
Współpracy Miast Columbia Heights 
i Łomianki dla upamiętnienia zestrze-
lenia samolotu alianckiego niosącego 
pomoc powstańcom warszawskim.
Uwieńczeniem mozolnych prac tej 
Komisji było umieszczenie tabli-
cy pamiątkowej na budynku Szkoły 
w Dziekanowie Leśnym (1984 r.) oraz 
posadowienie pomnika na cmentarzu 
wojennym w Kiełpinie (1986 r.) w hoł-
dzie złożonym ośmiu lotnikom amery-
kańskim, którzy zginęli nad Dziekano-
wem Niemieckim (obecnie Leśnym). 
Ryszard Szcześniak jako 12-letni chło-
pak, mieszkaniec Dziekanowa Pol-
skiego, był bezpośrednim świadkiem 
zestrzelenia alianckiego samolotu 
Boeing B-17G „Do zobaczenia” oraz 
przechowywał niektóre szczątki tego 
samolotu. Będąc już dorosłym, podjął 
się akcji zbierania wszelkich informacji 
dotyczących historii jedynej dziennej 
wyprawy lotniczej realizowanej przez 
lotnictwo amerykańskie dla walczącej 
Warszawy w celu dokonania zrzutu 

broni, amunicji, środków medycznych 
i żywności.
W wyniku prowadzenia wieloletnich 
prac badawczych wraz z synem Je-
rzym Szcześniakiem została wydana 
w 2007 r. książka „Frantic 7”, w której 
są szczegółowo przedstawione re-
lacje, dokumenty, wspomnienia do-
tyczące wielkiej operacji lotnictwa 
alianckiego dokonanej 18 września 
1944 r. W książce autorzy wiele stron 
poświęcają historii i dalszemu losowi 
załogi zestrzelonego bombowca Bo-
eing B-17G dowodzonego przez por. 
Francisa E. Akinsa, a zestrzelonego na 
przedpolach Dziekanowa Niemieckie-
go (Leśnego).
Ryszard Szcześniak swoją wiedzą i pa-
sją oraz korespondencją z analogicz-
ną komisją i burmistrzem z Columbia 
Heights, będąc jeszcze w pełni sił, czyli 
do 2018 r., istotnie przyczynił się do 
utrzymywania stałych, obustronnych, 
dobrych relacji i owocnej współpracy 
pomiędzy naszymi miastami.
Zapamiętamy Go jako wielkiego pa-
sjonata pielęgnowania historii o ze-
strzelonym samolocie oraz jako osobę 
pogodną, życzliwą, zawsze pomocną 
innym.

Zarząd Koła Związku Kombatantów 
RPiBWP w Łomiankach

Pomoc dla Ukrainy
Dzięki pomocy Fundacji Folkowisko 
28 grudnia ub.r. z Łomianek wyru-
szył kolejny transport z pomocą hu-
manitarną dla ludności cywilnej.
Ciepła odzież, śpiwory, koce, ka-
rimaty oraz środki dezynfekujące 
trafiły do obwodu ługańskiego i do-
nieckiego. W organizacji transportu 

uczestniczyli pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Straży Miej-
skiej w Łomiankach. Fundacja Fol-
kowisko od początku zaangażowana 
jest w niesienie pomocy humanitar-
nej w Ukrainie. Przekazuje żywność, 
kosmetyki, ubrania i produkty pierw-
szej potrzeby. Zorganizowała także 
całodobowy punkt medyczny obsłu-
giwany przez wolontariuszy. / ag FO
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Czekamy na seniorów
Burmistrz Łomianek ogłosiła na-
bór kandydatów do Rady Seniorów 
gminy Łomianki w latach 2023–
2026. 

Rada zrzesza przedstawicieli osób 
starszych (ukończony 60. r.ż.) oraz 
przedstawicieli organizacji działa-
jących na rzecz seniorów. Ma cha-
rakter konsultacyjny, doradczy oraz 
inicjatywny. Do kandydowania na 
członków Rady Seniorów zaprasza-
my osoby aktywne, które chcą re-
prezentować interesy mieszkańców 
Łomianek. Kadencja trwa trzy lata, 
a zespół może liczyć od 9 do 15 
członków. Kandydatem może zostać 
osoba mająca poparcie co najmniej 
dziesięciu seniorów zamieszkałych 
na terenie gminy oraz przedstawiciel 
organizacji działającej na rzecz osób 
starszych (np. organizacji pozarządo-
wej, UTW). Nabór prowadzony jest 
do 31 stycznia 2023 r. Formularze 
zgłoszeniowe dostępne są w Biurze 
Obsługi Mieszkańca Urzędu Miej-
skiego (ul. Warszawska 115) oraz 
w Wydziale Promocji i Komunikacji 
Społecznej (ul. Staszica 2). Formu-
larze, listy poparcia oraz pisemne 
oświadczenie kandydata o wyraże-
niu zgody na kandydowanie i prze-
twarzanie danych osobowych należy 
składać w urzędzie (ul. Warszawska 
115, pon. 10–18, wt.–pt. 8–16).
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Sprzęt dla strażaków
Współpraca gminy Łomianki z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej po raz 
kolejny przyniosła efekt. 

W ostatnich dniach grudnia strażacy z Łomianek oraz Dzie-
kanowa Polskiego otrzymali z Urzędu Marszałkowskiego 
zestawy środków ochrony indywidualnej (bojowe ubrania 
specjalne, hełmy, rękawice i buty). Specjalistyczny sprzęt 
poprawi bezpieczeństwo strażaków podczas niebezpiecz-
nych akcji oraz pośrednio wpłynie na bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców. W Urzędzie Marszałkowskim 
gminę reprezentował sekretarz Artur Gajowniczek, a OSP 
druhowie Łukasz Trzeciak i Karol Banaszkiewicz. / ag
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Bezpieczniej 
na ul. Dolnej

Gmina pozyskała 54 413,26 zł do-
finansowania na poprawę bezpie-
czeństwa pieszych. 
W ramach dotacji powstało wynie-
sione przejście dla pieszych z ozna-
kowaniem oraz progi zwalniające, 
a w miejscach włączenia dróg we-
wnętrznych w ul. Dolną ustawiono 
znaki informujące o drogach we-
wnętrznych. Projekt obejmował 
również zmiany w geometrii skrzy-
żowań oraz zjazdów publicznych. 
Dofinansowanie projektu „Popra-
wa bezpieczeństwa pieszych na ul. 
Dolnej w Łomiankach” pozyskano 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014–2020 (Priorytet III, Działanie 
3.1).

Ekogroszek w Łomiankach
Od 19 grudnia trwa sprzedaż eko-
groszku z rządowego programu 
sprzedaży węgla dla gospodarstw 
domowych. 
W naszej gminie do rozdysponowa-
nia przeznaczono 27 ton ekogrosz-
ku. O kolejności odbioru decyduje 
data złożonego w urzędzie wnio-
sku o zakup preferencyjny węgla. 
Informujemy o tym telefonicznie. 
Formalności związane z zakupem 
można uregulować w Urzędzie 
Miejskim (ul. Warszawska 115). 
Wnioskodawca jest zobowiązany 
do wpłaty (nr konta gminy: 63 8009 
0007 0000 1658 2001 0001 w Ma-
zowieckim Banku Spółdzielczym) 
z dopiskiem w tytule: „wniosek 
o zakup preferencyjny węgla: imię 
i nazwisko wnioskodawcy”. Opła-
ty można dokonać przelewem lub 
w siedzibie urzędu (karta płatnicza) 
albo w Mazowieckim Banku Spół-
dzielczym (gotówką, ul. Szpitalna 8 
w Łomiankach). Po zaksięgowaniu 
wpłaty z wnioskodawcą skontaktuje 
się pracownik urzędu i przekaże fak-
turę. Zgłaszając się po odbiór węgla 
(Opałek S.C., ul. Warszawska 199, 
Łomianki), należy pamiętać o zabra-
niu ze sobą faktury wraz z otrzyma-
ną kopią. / ak

Zdradliwy lód
Za nami pierwsze ujemne temperatury. Pamiętajmy, że wchodząc na za-
marznięte jezioro czy rzekę, ryzykujemy życiem.
Jak co roku Straż Miejska apeluje, aby nie wchodzić na zamarznięte pokrywy 
zbiorników wodnych. Mimo że przy brzegu pokrywa lodu może wydawać się 
gruba i wytrzymała, to kilka kroków dalej lód może się okazać cienki i kruchy. 
Osoba, pod którą załamał się lód, przeważnie nie jest w stanie wyjść na po-
wierzchnię o własnych siłach. Udzielenie pomocy człowiekowi, który znalazł 
się pod wodą, jest trudne i niebezpieczne, dlatego jeśli jesteś świadkiem ta-
kiej sytuacji, to natychmiast zadzwoń pod numer 112. / ks

FO
T.

: P
IX

AB
AY

Program przedłużono, to dobra in-
formacja dla pacjentów i lekarzy.
Dr Wioletta Zagórska: To prawda. 
Badania profilaktyczne są bardzo 
ważne. W ten sposób można oce-
nić zdrowie pod kątem czynników 
ryzyka zachorowania na choroby 
onkologiczne, układu krążenia czy 
cukrzycy. Zauważyliśmy, że w ra-
mach programu na badania zgłosiło 
się wielu pacjentów i w kilku przy-
padkach należało szybko wdrożyć 
leczenie.

Jakie choroby zdiagnozowano?
Zgłosili się pacjenci, u których na 
wczesnym etapie zdiagnozowano 
nadciśnienie i zmiany onkologiczne 
oraz bardzo wysokie poziomy glu-
kozy i cholesterolu we krwi. W ta-
kich przypadkach niezwykle istotny 
jest czas, im wcześniej postawi się 
diagnozę i rozpocznie leczenie, tym 

większa szansa na wyzdrowienie. 
Dlatego mam nadzieję, że w kolej-
nych miesiącach zgłoszą się osoby, 
które dotychczas odkładały badanie 
profilaktyczne. Jest proste i nie zaj-
muje wiele czasu, a może uratować 
życie i zdrowie. 

Informacje praktyczne 
Chcesz wykonać badania? Wypełnij 
ankietę na Internetowym Koncie Pa-
cjenta (IKP) lub zadzwoń na infolinię 
22 735 39 53 (w godz. 8–18). System 
wystawi elektroniczne skierowanie, 
a każdy uprawniony będzie mógł 
wykonać badania w punkcie pobrań, 
który realizuje program „Profilaktyka 
40 Plus”. W Łomiankach jest to Cen-
trum Medyczne StartMed (ul. Par-
tyzantów 23, zapisy pon.–pt. godz. 
8–19, tel. 571 550 950 lub 572 660 
06; punkt pobrań czynny pon., wt., 
czw. godz. 8–11.45).

Program „Profilaktyka 40 Plus” został przedłużony 
o kolejny rok. Oznacza to, że każdy Polak, który ukończył 
40 lat, może skorzystać z jednorazowych bezpłatnych 
badań diagnostycznych do końca 2023 r. O podsumowanie 
dotychczasowych badań poprosiliśmy doktor Wiolettę 
Zagórską z Centrum Medycznego StartMed.

Badaj się i bądź zdrów!
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Podsumowanie akcji
W trakcie tegorocznej akcji „Podziel 
się odblaskiem” rozdaliśmy 2300 od-
blasków!

W mikołajki rozpoczęliśmy akcję, która 
trwała do 22 grudnia. Po raz czwarty 
zachęcaliśmy mieszkańców Łomianek 
do zdjęcia odblasku z choinki usta-
wionej przed siedzibą Straży Miejskiej 
przy ul. Warszawskiej. Dodatkowo 
w mikołajki strażnicy w świątecznych 
czapkach rozdawali je uczniom i doro-
słym w pobliżu szkół. Odblask umiesz-
czony w widocznym dla kierowcy miej-
scu zwiększa widoczność pieszego na 
drodze do co najmniej 150 metrów, co 
znacząco wpływa na jego bezpieczeń-
stwo. W akcję włączyła się Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Łomiankach, która 
sfinansowała zakup odblasków. / ks

Oświadczenie i opłaty
Informacja dla przedsiębiorców po-
siadających zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych. 
Przypominamy, że zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi każdy 
przedsiębiorca posiadający zezwo-
lenia na sprzedaż napojów alkoholo-
wych ma obowiązek do 31 stycznia 
2023 r. złożyć oświadczenie o war-
tości sprzedaży napojów alkoholo-
wych w 2022 r. i dokonać opłaty za 
korzystanie z zezwoleń w 2023 r. 
Niedokonanie opłaty w terminie 
skutkuje wygaśnięciem zezwolenia 

lub naliczeniem opłaty dodatkowej. 
Wzór oświadczenia znajduje się na 
stronie UM Łomianki (www.bip.lo-
mianki.pl). Opłaty można dokonać 
w Mazowieckim Banku Spółdziel-
czym (ul. Szpitalna 8, Łomianki) lub 
przelewem (Mazowiecki Bank Spół-
dzielczy nr 63 8009 0007 0000 
1658 2001 0001, gmina Łomianki, 
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 
115). Wypełnione oświadczenia 
należy złożyć w formie papierowej 
w Referacie Funduszy Zewnętrz-
nych i Działalności Gospodarczej (ul. 
Parkowa 2). / aj
Więcej informacji: tel. 22 888 98 56 
lub 22 768 62 10.

Więcej aktualnych informacji:Więcej aktualnych informacji:
www.lomianki.pl

Nie bądź obojętny!
Niższe temperatury szczególnie za-
grażają osobom w kryzysie bezdom-
ności. Widzisz, że potrzebują pomo-
cy? Zadzwoń!
Straż Miejska w Łomiankach sprawdza 
miejsca przebywania oraz szacuje licz-
bę osób, dla których niezbędna będzie 
pomoc. Podczas interwencji namawia-
my do korzystania z noclegowni oraz 
informujemy o możliwości zgłoszenia 
się do Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Kontrolujemy, czy życie i zdrowie ta-
kich osób nie jest zagrożone. Apeluje-
my także, aby nie przechodzić obojęt-
nie obok osób pod wpływem alkoholu. 
W wyniku jego działania w organizmie 
z dużym opóźnieniem odczuwa się 
skutki spadającej temperatury. Ta-
kie osoby są szczególnie narażone na 
wychłodzenie. Aby pomóc, wystarczy 
powiadomić telefonicznie dyżurnego 
Straży Miejskiej (986 w godz. 7–23) 
lub policję (112 całodobowo). / mw

Odśnieżanie chodnika
Dbając o porządek na chodniku 
przylegającym do posesji, nie tylko 
uchronimy się przed przykrymi kon-
sekwencjami prawnymi, ale spra-
wimy, że korzystanie z przestrzeni 
publicznej dla wszystkich będzie 
bezpieczniejsze.
Obowiązki właściciela posesji regu-
luje ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w której za-
pisano, że właściciel m.in. powinien 
uprzątać błoto, śnieg, lód oraz inne 
zanieczyszczenia z chodników po-
łożonych wzdłuż nieruchomości. Za 
chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą do ruchu 
pieszego, położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Nie ma 
jednak obowiązku uprzątania chod-
nika, na którym jest płatny postój lub 
parkowanie pojazdów samochodo-
wych. Ponadto uchwała Rady Miej-
skiej w Łomiankach z 2020 r. zaka-
zuje zgarniania śniegu, lodu i błota 

i innych zanieczyszczeń z chodnika 
na jezdnię. Dopuszcza się możliwość 
pryzmowania śniegu i lodu na skraju 
chodnika od strony jezdni w sposób 
niepowodujący zakłóceń w ruchu 
pieszych lub pojazdów, z zacho-
waniem możliwości odpływu wód 
roztopowych. Niewywiązanie się 
z obowiązków przez właściciela nie-
ruchomości skutkuje konsekwencja-
mi od pouczenia po mandaty karne 
i wnioski o ukaranie do sądu. Więk-
szy i kosztowniejszy problem może 
się pojawić, gdy ktoś dozna poważ-
nego urazu na nieodśnieżonym 
chodniku. Osoba poszkodowana 
może domagać się odszkodowania 
na drodze sądowej. / mw

Rozładowany akumulator?
Zimą strażnicy miejscy pomagają kierowcom, 
którym pojazd odmówił posłuszeństwa ze 
względu na rozładowany akumulator. 
Niska temperatura powoduje spadek wydajności 
baterii samochodowych. Patrol straży jest wyposażony w bezpieczne i za-
razem skuteczne urządzenie rozruchowe, które pomoże uruchomić pojazd. 
Każdy, kto będzie miał problem z rozładowanym akumulatorem, może za-
dzwonić do Straży Miejskiej w Łomiankach: 986 lub 22 751 35 03 (godz. 
7–22.30), aby szybko otrzymać wsparcie. Pomoc lokalnych mundurowych 
jest bezpłatna. / kb
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Sukcesy sportowe
Dwa podia w finałach międzypowiato-
wych koszykówki dziewcząt!
Zawodniczki Szkoły Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Spor-
towymi im. Janusza Kusocińskiego 
odniosły wspaniały sukces, zajmując 
pierwsze miejsce w XXV Mazowiec-
kich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Koszykówce Dziewcząt w katego-
rii „Młodzież”. SP3 awansowała w ten 
sposób do rozgrywek wojewódzkich, 
w których będzie reprezentować całe 
Mazowsze. MVP turnieju została Zoja 
Cybulska. W kategorii „Dzieci rocznik 
2010 i młodsze” szkoła zajęła drugie 
miejsce. Gratulacje dla obu drużyn! / 
Krzysztof Kozak FO
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Młodzieżowa 
baza

Zaglądacie tu czasem? Raczej nie? 
Skoro nasze teksty są zbyt poważne, 
to poprosiliśmy Agnieszkę Woźniak, 
żeby pisała o sprawach młodzie-
żowych. Teraz tylko się przywita, 
ale od następnego numeru to ona 
przejmuje tę rubrykę!

Cześć, z tej strony Agnieszka!
Studiuję na drugim roku dzien-
nikarstwa i drugim roku prawa… 
tak, czasem bywa intensywnie :) 
W Łomiankach mieszkam od dziec-
ka, więc tak samo jak Wy, co mie-
siąc znajduję w skrzynce „Łomian-
kowską”. Zawsze kartkowałam ten 
nasz Biuletyn w poszukiwaniu cie-
kawych informacji, ale rzadko czy-
tałam go w całości, bo większość 
tekstów raczej nie była skierowana 
do młodzieży.
Chyba przyszedł czas, aby to zmie-
nić! Dlatego powstaje specjalna 
kolumna, która będzie pokazywać 
Łomianki oczami młodzieży. Znaj-
dziecie tu informacje o wydarze-
niach, konkursach czy warsztatach 
organizowanych właśnie z myślą 
o Was!
Jeśli wiecie o jakichś ciekawych 
przedsięwzięciach w okolicy albo 
macie pomysł na temat, o którym 
chcielibyście przeczytać w Biule-
tynie, to piszcie śmiało na adres: 
wks@poczta.lomianki.pl.
Ta sekcja Biuletynu ma być miej-
scem dla Was, bo przecież też je-
steście częścią łomiankowskiej 
społeczności!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy 29 stycznia zagra po raz 31., tym 
razem pod hasłem „Chcemy wygrać 
z sepsą! Finał dla wszystkich – ma-
łych i dużych!”. Jak co roku zagra-
my także w Łomiankach i ponownie 
z Izabelinem. 
Poprzednią zbiórkę zakończyliśmy 
kwotą 149 394,65 zł. Czy teraz pod-
bijemy stawkę? Jeżeli chcesz zostać 
wolontariuszem i kwestować z puszką 
na ulicach 29 stycznia (oraz 28 i 29.01 
na terenie Galerii Auchan) – zgłoś się 
do nas do 20 stycznia. Otrzymasz 
numer token konieczny do rejestracji 
(liczba miejsc ograniczona). Zaprasza-
my także firmy i szkoły do zgłaszania 
puszek stacjonarnych. Można rów-
nież założyć eSkarbonkę przez stronę 
iWolontariusz i zasilić konto online. 
A może masz pomysł na zorganizo-
wanie imprezy zamkniętej w formie 
koncertu, wydarzenia sportowego lub 
biegu? Wszystkie zgłoszenia przyjmu-

jemy mailem: sztab.wosp.lomianki@
gmail.com. 
Gwiazdą tegorocznego finału w Cen-
trum Kultury Łomianki będzie słynna 
jazzowa rodzina Miśkiewiczów (Hen-
ryk, Dorota i Michał) oraz Marek Na-
piórkowski i Sławomir Kurkiewicz. 
Dodatkowo w restauracji Lemon Tree 
w Dąbrowie (od godz. 14 do późne-
go wieczora) planowane są koncerty 
i niespodzianki. CK Łomianki i CK Iza-
belin przez cały dzień będą prowadzić 
transmisję różnych występów i wyda-
rzeń w mediach społecznościowych. 
Do wymienionych miejsc można też 
przekazać przedmioty na licytacje. 
Pamiętajcie, że gramy do końca świa-
ta i o jeden dzień dłużej. Siema! / Ka-
tarzyna Galas, szef sztabu WOŚP nr 
6642 przy OSP Łomianki
Więcej: informacje i transmisje na 
facebook.com/WospLomianki, eSkar-
bonka sztabu: eskarbonka.wosp.org.
pl/kn5jbj.

              Autobusem do szkoły
Od stycznia br. rozkład jazdy linii 2 będzie dostosowany do planu lekcji 
w szkołach.
Na prośbę mieszkańców KMŁ wprowadza korektę do rozkładu linii 2. Zmiana 
uwzględnia dojazdy uczniów na drugą godzinę lekcyjną do szkół oraz lepsze 
dostosowanie odjazdów autobusów (tzn. kursów popołudniowych) do godzin 
zajęć szkolnych. / Piotr Nowicki
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Od października 2022 r. pro-
wadzę w Łomiankach pro-
jekt „Prewencja suicydalna 
młodzieży”. Powód? Za-

uważalny wzrost liczby prób samobój-
czych (77 proc. w Polsce) wśród nie-
letnich, m.in. ze względu na pandemię, 
izolację rówieśniczą, wojnę̨ w Ukra-
inie, systemowe zaniedbania. Celem 
projektu jest zbudowanie stabilnej 
sieci wsparcia dla młodzieży przez in-
terdyscyplinarne i spersonalizowane 
podejście do problemu samobójstw.

Diagnoza potrzeb 
W sierpniu ub.r. złożyłam wniosek 
o udostępnienie informacji publicz-
nej dotyczącej samobójstw nieletnich 
w Łomiankach. Otrzymałam informa-
cję, że w latach 2013–2022 nie było 
takich przypadków. Pojawia się jednak 
coraz więcej niepokojących wiado-
mości o samookaleczaniach i myślach 
samobójczych wśród nieletnich. Dla-
tego wspólnie chcemy przeciwdziałać 
kryzysowi suicydalnemu. W Łomian-
kach zaczęliśmy od diagnozy potrzeb 
wśród kadry pedagogicznej. Wyniki 
ankiety z września ub.r. wykazały, że 
wiele osób nie wie, w jaki sposób re-
agować, gdy w szkole występuje sytu-
acja kryzysu suicydalnego (18 proc.), 
a znaczny odsetek (47 proc.) zastana-
wia się, czy będzie w stanie udzielić 
pomocy w takiej sytuacji.

Szkolenia w Łomiankach
W ramach projektu odbyły się już dwa 
szkolenia, w których uczestniczyła ka-
dra pedagogiczna, pracownicy OPS, 
urzędniczki i społecznicy. Pierwsze 
szkolenie poprowadziła Hana Lubert, 
suicydolożka i pedagożka z dwudzie-
stoletnim doświadczeniem. Mówiła 
o samookaleczeniach, przykładach 
autoagresji, reakcjach, objawach oraz 
przeciwdziałaniu depresji i dobrych 
praktykach wychodzenia z kryzy-
su suicydalnego. Pokazywała, jak 

przygotować warsztaty na godzinę 
wychowawczą. Podczas drugiego 
szkolenia, które poprowadziłam oso-
biście, uczestnicy zostali zapoznani 
z przebiegiem procesu zachowań sa-
mobójczych, identyfikacją czynników 
ryzyka długoterminowego i krótko-
terminowego, a także ze skalami do 
oceny zagrożenia, oznakami syndro-
mu presuicydalnego, efektami Wer-
tera i Papageno. Gościem specjalnym 
szkolenia był ks. Jarosław Magierski, 
dzięki któremu w 2022 r. w Łodzi po-
wstał projekt „Papageno Team”, czyli 
duszpasterstwo dla osób po próbie 
samobójczej oraz doświadczonych 
samobójstwem bliskiej osoby.

Ankiety w szkołach
Ważną częścią projektu prewencji 
jest anonimowa ankieta, która będzie 
przeprowadzona przez przeszkoloną 
kadrę pedagogiczną. O ankiecie rodzi-
ce zostaną poinformowani za pomocą 
dziennika elektronicznego. Aktualnie 
mamy wypełnione 84 kwestionariu-
sze internetowe z dwóch łomiankow-
skich szkół. 

Pokolenie płatków śniegu
Osoby urodzone po 2000 r. nazy-
wamy pokoleniem płatków śniegu. 
Wynika to z towarzyszącego im du-
żego poczucia lęku, bycia nadmiernie 
emocjonalnymi, wiąże z problemami 
z wzięciem odpowiedzialności za wła-
sne czyny, zbyt mocnym skoncentro-
waniem na sobie, przez co wszelka 
krytyka może zostać źle odebrana. 
Trudno jest także komunikować o my-
ślach i próbach samobójczych oto-
czeniu, jeśli nakładana jest na nie 
zasłona milczenia. Jak pokazuje prze-
prowadzone dotychczas badanie (84 
ankiety), aż 34 proc. uczniów miało 
myśli samobójcze, a 43 proc. zna ko-
goś, kogo one dotykają. Natomiast 
30 proc. zna kogoś, kto miał za sobą 
próbę samobójczą. Mimo niewielu an-

kiet dane są alarmujące. To sygnał, by 
przedsięwziąć działania edukacyjne 
i prewencyjne. 

Wielowymiarowe działania
Działania w szkołach powinny być 
prowadzone wielowymiarowo. Należy 
uwzględnić w nich aspekt indywidual-
nych emocji ucznia, sytuacji rodzinnej, 
ale i środowiska szkolnego, by ucznio-
wie potrafili reagować na myśli samo-
bójcze u członków rodziny, znajomych 
czy kolegów i koleżanek ze szkoły. 
Niestety mimo pomocy pedagogicznej 
i psychologicznej w szkole terminy psy-
choterapii pozaszkolnej dla młodzieży 
są odległe (kilka miesięcy), co stanowi 
poważne zagrożenie w kontekście prób 
samobójczych i samobójstw. 

Przemoc rówieśnicza 
Powodem myśli samobójczych wska-
zywanych przez uczniów są: depresja 
(35,2 proc.), problemy z nauką (51 
proc.), przemoc ze strony kolegów 
i koleżanek (31 proc.), brak przyjaciół 
(24 proc.), co można zakwalifikować 
jako przemoc rówieśniczą (bullying). 
Do najistotniejszych potwierdzo-
nych w wielu badaniach konsekwen-
cji bullyingu doświadczanych przez 
jego ofiary zalicza się: depresję, lęk 
społeczny, obniżone poczucie wła-
snej wartości, zaburzenia psycho-
somatyczne, a w poważniejszych 
przypadkach kryzys suicydalny. Ka-
dra pedagogiczna zwróciła uwagę, 
że warsztaty równościowe są dla 
uczniów formą pomocy, która jest im 
najbliższa. Dzięki temu powstaje bar-
dzo ważna relacyjność i uważność na 
swoje potrzeby. Jeśli relacje między 
osobami uczącymi się są dobre, opar-
te na podstawowych wartościach, 
szacunku, godności i życzliwości, 
a wszystkie osoby w klasie znają swo-
je imiona, to prawdopodobieństwo 
wystąpienia w takiej grupie przemocy 
rówieśniczej jest bliskie zeru.

Depresja, kłopoty z nauką, myśli samobójcze… Czy te problemy dotyczą młodzieży 
w Łomiankach?

KRYZYS SUICYDALNY
TEKST: DANUTA SOWIŃSKA, DYPLOMOWANA 

SUICYDOLOŻKA I PREZESKA 
FUNDACJI DIVERSITY POLSKA

FO
T.

: A
RC

H.
 P

RY
W

AT
N

E



18 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 1    |    STYCZEŃ 2023

|    HISTORIA

Dawniej kuźnie i warsztaty ślu-
sarskie były na wsiach najbar-
dziej potrzebnymi zakładami 
usługowymi. Przy ul. War-

szawskiej w Łomiankach znajdowały 
się kuźnie należące do kowali Szymań-
skich oraz cztery zakłady ślusarskie: 
Radzikowskiego, Przytuły, Bentyna 
i Siarkiewicza. Do dziś zachował się 
tylko budynek dawnego warsztatu 
Siarkiewicza. Niewielki obiekt z cha-
rakterystycznej szarej cegły, ze ścianką 
szczytową ozdobioną geometrycznym 
wzorem oraz szerokimi, w połowie 
przeszklonymi wrotami stoi naprzeciw 
kościoła św. Małgorzaty, w głębi pose-
sji przy ul. Warszawskiej 228. 

Zakład ślusarski
Wojciech Siarkiewicz wraz z żoną 
Franciszką, trzema synami i dwiema 
córkami przenieśli się około 1932 r. 
z Warszawy do Łomianek. Zamiesz-
kali w dwuizbowym domku przy ul. 
Warszawskiej. Wojciech był zdolnym 
mechanikiem, potrafił obsługiwać ma-
szyny i urządzenia, więc wraz z synem 
Janem pracował w największym wów-
czas w Łomiankach zakładzie produk-
cyjnym, czyli garbarni H.B. Raabego. 
Najmłodszy syn Wojciecha – Szczepan 
okazał się równie zręcznym mechani-

kiem. Ukończył wydział samochodowy 
i lotniczy w Szkole Rzemieślniczej im. 
Michała Konarskiego w Warszawie 
oraz kurs spawalniczy. W 1936 r. Siar-
kiewiczowie postawili budynek miesz-
czący warsztat ślusarski, tak bardzo 
potrzebny okolicznym mieszkańcom, 
a szczególnie rolnikom.

W konspiracji
Warsztat działał również podczas II 
wojny światowej. Szczepan włączył 
się w tym czasie w działalność kon-
spiracyjną. Pisze o tym we wspomnie-
niach Wojciech Makólski z Łukaszów-
ka: „Młody Siarkiewicz zaprzyjaźnił 
się z moim bratem i w czasie okupacji 
przeprowadzał wszelkie prace ruszni-
karskie na broni, która była u nas prze-
chowywana”.

Dawne AGD
Żona Szczepana Maria podczas oku-
pacji pracowała w kuchni w zajętym 
przez Niemców dworze w Łomnej. 
Gotowała posiłki dla Żydów zatrud-
nionych przymusowo w tamtejszym 
majątku. Szczepan wykonywał dla niej, 
jak byśmy dziś powiedzieli, sprzęt AGD 
ułatwiający prace domowe. Wówczas 
w każdym domu przygotowywano na 
zimę beczki z kiszoną kapustą, ale wy-
magało to pokrojenia znacznych ilości 
główek kapusty. Dlatego bestselle-
rem okazała się skonstruowana przez 
Szczepana szatkownica o czterech no-
żach, która znacznie skracała proces 
przygotowywania kapusty. Urządze-
nie chętnie wypożyczały sąsiadki po 
wcześniejszym zapisaniu się na termin. 
Maria pracowała również społecznie 
i razem z Czesławą Brzóskową oraz 
Marią Egierszdorff prowadziły wypo-
życzalnię książek, która mieściła się 
w domu parafialnym na terenie należą-
cym do kościoła. 

Warsztat po wojnie
Firmę Zakład Mechaniczny Siar-
kiewicz Szczepan upaństwowiono 
w 1952 r. Została przejęta przez Ło-
miankowskie Zakłady Przemysłu Te-
renowego. Mimo braku pomieszcze-
nia i narzędzi Szczepan Siarkiewicz 
kontynuował działalność w prowizo-
rycznie zorganizowanym warsztacie, 
prowadzonym w dobudówce domu 
parafialnego. 

Brama z ornamentami
Na terenie Łomianek nie pozostało 
niestety zbyt wiele wyrobów wyko-
nanych ręką Siarkiewicza. Zachowało 
się ozdobne ogrodzenie figury Serce 
Jezusa stojącej przy zbiegu ul. War-
szawskiej i ul. Fabrycznej, przetrwały 
metalowe krzyże na mogiłach zmar-
łych członków rodziny na cmentarzu 
w Kiełpinie. Najciekawsza jest ozdo-
biona różnymi motywami i ornamen-
tami brama wjazdowa na posesję 
domu własnego przy ul. Warszawskiej 
129, którą można podziwiać do dziś.

PYTANIE KONKURSOWE

W którym roku Rada Państwa pod-
jęła uchwałę w sprawie nadania 
Łomiankom praw miejskich? 
Pierwsza osoba, która nadeśle po-
prawną odpowiedź do redakcji 
(wks@poczta.lomianki.pl), otrzyma  
książkę „Opowieści 
łomiankowskie”. Na 
odpowiedzi czekamy 
do 20 stycznia. 
Prawidłowa odpo-
wiedź na pytanie 
z poprzedniego biu-
letynu: Szczepan 
Siarkiewicz. Zagadkę poprawnie 
rozwiązali Sylwester Kurek i Miro-
sław Guzowski. Gratulujemy!
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W grudniowym biuletynie pytaliśmy o imię i nazwisko właściciela zakładu ślusarskiego 
znajdującego się kiedyś naprzeciw kościoła przy ul. Warszawskiej. Rozwiązujemy zagadkę 
i przypominamy historię warsztatu rodziny Siarkiewiczów.

BESTSELLEROWA 
SZATKOWNICA

TEKST: EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA
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Rozwiązanie konkursu
W grudniowym numerze biuletynu pytaliśmy, kim naprawdę był pan na 
Młocinach wspomniany w tekście o „Opowieściach łomiankowskich”. Roz-
wiązujemy zagadkę. To Alojzy Fryderyk Brühl, starosta warszawski, syn 
Henryka, właściciel pałacu na Młocinach w XVIII w. Prawidłową odpo-
wiedź przysłała jedynie Magdalena Szymańska. Gratulujemy!

Patron 2023 roku

Jerzy Nowosielski (1923–2011) 
W styczniu obchodzimy stulecie urodzin artysty. 
„Jego sztuka do dziś uznawana jest za zjawisko 
unikatowe, łączące w sobie strefę sacrum i pro-
fanum” – czytamy w uchwale Sejmu RP, który 
ustanowił Nowosielskiego jednym z patronów 
2023 r. Malarz urodził się w Krakowie i przez 
większą część życia był związany z tym mia-
stem. Uznawany jest za jedną z najważniejszych 
postaci polskiej kultury współczesnej. Nie tylko 
tworzył sztukę, był także teoretykiem. Wyko-
nywał polichromie w świątyniach rzymskoka-
tolickich, greckokatolickich i prawosławnych. 
Malował także akty kobiece, pejzaże i formy 
abstrakcyjne. 

Kalendarium Łomianek

27.01.1793 zmarł Alojzy Fryderyk Brühl, 
właściciel rezydencji na Młocinach

16.01.1827 urodziła się Marcelina Darow-
ska, patronka kościoła w Burakowie 

1862 podział dzisiejszych Młocin i Łomianek 
pomiędzy Ludwika i Karola Pothsów 

1.01.1929 uruchomiono Kolej Elektryczną 
Warszawa – Młociny – Modlin

16.01.1945 2 Dywizja Piechoty WP przepra-
wiła się do Łomianek przez Wisłę 

20.01.1945 rozpoczyna urzędowanie gmina 
w Młocinach

16.01.1959 utworzenie Kampinoskiego Par-
ku Narodowego

1.01.1973 reforma administracyjna, likwida-
cja gromad i przywrócenie gminy Łomianki

1.01.1989 przyznanie Łomiankom praw 
miejskich 

13.01.2010 zmarł Piotr Grześkiewicz, arty-
sta plastyk

W styczniu mijają 34 lata od uzyskania przez Łomianki praw miejskich. 
Z tej okazji publikujemy fragment tekstu Kazimierza Medyńskiego oraz 
opis herbu miasta, który zmienił się w 2009 r., po dwudziestu latach od 
tego wydarzenia.

Starania o utworzenie z części gminy 
miasta Łomianki pojawiały się już na 

przełomie lat 70. i 80. XX w. W „Ilustro-
wanym Kalendarium Łomiankowskim” 
Kazimierz Medyński napisał, że „zaku-
lisowe przepychanki trwały niemal pięć 
lat”. Władze administracyjne robiły na-
dzieję delegatom z Łomianek, ale spra-
wa się przeciągała. O okolicznościach 
uzyskania praw miejskich przeczytają 
Państwo w następnym biuletynie w ru-
bryce historycznej. Na potrzeby stycz-
niowej rocznicy odnotujmy jedynie, że 
dokument ustanawiający prawa miej-
skie z mocą ustawy od 1 stycznia 1989 r. 
„podpisuje nie kto inny, lecz sam ówcze-
sny przewodniczący RP gen. Wojciech 
Jaruzelski! Ostatecznie 26 stycznia 
1989 r. prezydent Warszawy Jerzy Bo-
lesławski wydaje stosowne zarządzenie 
ze szczegółowym opisem i załącznikiem 
graficznym w postaci mapy. Pierwszym 
naczelnikiem miasta Łomianki zostaje 
Wiesław Bochenek z Burakowa”.

Stary herb Łomianek (1991–2009)
Symbole przywołują 
pamięć rodziny Poth-
sów, której nagrobki 
zachowały się w Kieł-
pinie. W godle pod-
kreślone są związki 

Łomianek z Wisłą, w której załamaniu 
leży miejscowość, oraz walki z 1939 r., 
w których bohaterstwem wsławił się 
14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Na wi-
śniowej tarczy herbu znajdują się dwie 
skrzyżowane strzały, przechodzące 
przez pierścień korony. Poniżej czar-
na kotwica, na tle której krzyżują się 
szabla i lanca kawalerii. W kolorystyce 
proporca przyjęto barwy narodowe. 
Górną krawędź tarczy wieńczy srebr-
ny ryngraf ze stylizowaną czarną literą 
„Ł”. Dla lepszej czytelności kontury obu 
tarcz okala czarna obwódka.

Aktualny herb Łomianek
Godło herbu Trójstrzał 
upamiętnia zasłużony 
dla rozwoju gminy ród 
Pothsów. Jerzy Fryderyk 
Poths w 1791 r. uzyskał 
herb Trójstrzał (w polu 

zielonym dwie strzały w krzyż skośny 
przeszywające koronę). Był właści-
cielem Łomianek, a później także Bu-
rakowa i Młocin. Drugim elementem 
godła jest znak Polski Walczącej, któ-
ry symbolizuje ruch oporu w czasie II 
wojny światowej, a w szczególności 
działania Armii Krajowej na terenie 
Puszczy Kampinoskiej i obecnej gminy 
Łomianki. 

PRAWA MIEJSKIE

26 697 osób ogółem zameldowanych 
            na pobyt stały  
1570    zameldowania na pobyt stały 
            w ciągu roku 
549      osób ogółem zameldowanych 
            na pobyt czasowy

532     zameldowania na pobyt czasowy 
           w ciągu roku
1047   nadanych numerów PESEL UKR (Ukraina) 
3375   wydanych dowodów osobistych 
228     osób zmarło
210     urodzonych dzieci
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WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Strzelecka: w budynku szkoły 
w Sadowej trwają odbiory poszcze-
gólnych części inwestycji, wykonawca 
na bieżąco usuwa usterki, a zamawia-
jący przystąpił do wyposażania obiek-
tu w sprzęt i meble niezbędne do 
funkcjonowania placówki; zakończyły 
się prace budowlane w budynku i jego 
otoczeniu, 
• ul. Piaskowa: trwają odbiory po-
szczególnych części inwestycji w bu-
dynku przedszkola w Dąbrowie, wy-
konawca na bieżąco usuwa usterki; 
zakończyły się prace budowlane 
w budynku i jego otoczeniu.

Prace zrealizowane
• ul. Paderewskiego: wykonano war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni jezd-
ni z mieszanki mineralno-asfaltowej 
na odcinku od al. Chopina do Kościel-

nej Drogi oraz system odwodnienia 
ulicznego na odcinku od ul. Wspólnej 
do Kościelnej Drogi.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Lutosławskiego i al. Chopina: 
budowa przyłączy sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Lutosławskiego 
– prace uzależnione od warunków 
pogodowych; ze względu na wa-
runki zimowe prace odtworzeniowe 
wstrzymano w al. Chopina 36–36p, 
90–90k, 92–92m oraz Kościelnej 
Drodze 87–87e,
• ul. Miła: na odcinku od ul. Asnyka 
do ul. Wędkarskiej ze względu na wa-
runki zimowe prace zostały wstrzy-
mane; przywrócono ruch drogowy.

Prace zrealizowane
• ul. Łużycka: na odcinku od ul. Wi-
ślanej do ul. Kamińskiego inwestycja 

jest na etapie uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie i przekazania do eks-
ploatacji,
• teren gminy: poszczególne numery 
przy ulicach Waligóry, Brzegowej, Wi-
ślanej, Armii Poznań, Wspólnej, Wikli-
nowej, Rolniczej, Wiosennej, Agawy.

W związku z zakończeniem budowy 
oraz uzyskaniem pozwolenia na użyt-
kowanie zachęcamy mieszkańców do 
przyłączenia się do nowo wybudowa-
nej sieci wodno-kanalizacyjnej, wię-
cej informacji: www.zwik-lomianki.pl 
– Dla mieszkańców – Podłącz się lub 
pod numerem telefonu: 22 751 35 04 
lub 513 181 103.

INTEGRACYJNE CENTRUM 
DYDAKTYCZNO-SPORTOWE

Prace zrealizowane
• ul. Staszica: w kompleksie ICDS 
zakończono naprawy ścian oraz ma-
lowanie dwóch klatek schodowych, 

Zakończyliśmy naprawy i remonty w placówkach oświatowych podległych ICDS, trwają odbiory 
poszczególnych części inwestycji w budynkach szkoły podstawowej w Sadowej i przedszkola 
w Dąbrowie.

ZIMOWE INWESTYCJE

TEKST: KAROLINA WIERZBICKA, TOMASZ CZAJKOWSKI, MICHAŁ KAROLAK
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RZP.271.10.2022 
„Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego w gminie Łomianki w formule 
partnerstwa publiczno-prywatne-
go”. Postępowanie jest w toku.

RZP.271.42.2022 
Modernizacja instalacji elektrycz-
nej w budynku komunalnym przy 
ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach (zad. 
2015/28). Wpłynęły cztery oferty. 
Postępowanie unieważniono na po-
stawie art. 255 pkt. 3.

RZP.271.45.2022 
„Utrzymanie czystości na terenie 
gminy Łomianki oraz na terenie par-
ku miejskiego przy Jeziorze Fabrycz-
nym z okresem realizacji 1.01.2023–
31.12.2024”. 
Część I: „Utrzymanie czystości na 
terenie gminy Łomianki oraz utrzy-
manie małych obiektów użytko-
wych służących rekreacji codzien-
nej i utrzymaniu porządku, tj. ławek 
ulicznych oraz koszy w latach 2023–
2024”. 
Część II: „Utrzymanie czystości na 
terenie parku miejskiego przy Je-
ziorze Fabrycznym w Łomiankach 
w latach 2023–2024”. Wpłynęły 
po dwie oferty, wybrano firmę BYŚ 
Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszo-
wa 43, 01-934 Warszawa.

RZP.271.46.2022 
Świadczenie usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym 
w zakresie przyjmowania, prze-
mieszczania, doręczania przesyłek 
pocztowych i ich ewentualnych 
zwrotów oraz świadczenie usługi 
odbioru przesyłek z siedziby Urzę-
du Miejskiego w Łomiankach od 
1.01.2023 do 31.12.2023. Wpłynę-
ła jedna oferta, trwa jej weryfikacja. 

RZP.271.47.2022 
Dostawa oraz montaż wyposaże-
nia budynku Szkoły Podstawowej 

w Sadowej w zakresie wyposażenia 
kuchni (zad. 2019/06). Wpłynęły 
trzy oferty, wybrano firmę Invest 
Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. 
Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy 
Sącz.

RZP.271.48.2022 
Dostawa oraz montaż wyposażenia 
budynku Szkoły Podstawowej w Sa-
dowej w zakresie wyposażenia sali 
sportowej (zad. 2019/06). Wpłynęła 
jedna oferta, wybrano firmę Sport-
plus.pl Sp. z o.o., ul. Słowackiego 
75A, 32-400 Myślenice.

RZP.271.49.2022 
Dostawa oraz montaż wyposaże-
nia budynku Szkoły Podstawowej 
w Sadowej w zakresie wyposażenia 
IT (zad. 2019/06). Postępowanie 
unieważniono. Nie wpłynęła żadna 
oferta.

RZP.271.50.2022 
Realizacja błękitno-zielonej infra-
struktury na terenie gminy Łomian-
ki (zad. 2021/03). Wpłynęło sześć 
ofert, wybrano firmę ROW Marcin 
Kulaszewicz, ul. Jeziorna 4G, 05-092 
Łomianki.

RZP.271.51.2022 
Modernizacja instalacji elektrycz-
nej w budynku komunalnym przy 
ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach (zad. 
2015/28). Wpłynęły dwie oferty, 
wybrano firmę ROW Marcin Kula-
szewicz, ul. Jeziorna 4G, 05-092 Ło-
mianki.

RZP.271.52.2022 
Dostawa oraz montaż platform 
składanych dla osób z niepełno-
sprawnością ruchową do zainstalo-
wania pomiędzy częściami budynku 
szkoły podstawowej w Dziekano-
wie Leśnym przy ul. Akinsa 6 (zad. 
2021/39). Wpłynęły cztery oferty, 
trwa ich weryfikacja.

ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNE

cyklinowanie i lakierowanie auli, re-
mont instalacji centralnego ogrzewa-
nia w bursie, montaż oświetlenia LED 
w hali pływalni oraz oznakowanie 
dostępności w liceum ogólnokształ-
cącym, 
• ul. Warszawska 73 (SP1): montaż 
oświetlenia LED w małej sali gim-
nastycznej, nowej furtki z samoza-
mykaczem przy wejściu do oddziału 
przedszkolnego i balustrady schodów 
zewnętrznych przy wejściu od ul. 
Szkolnej oraz windy pomiędzy parte-
rem i piętrem,
• ul. Partyzantów 31 (SP2): montaż 
dwóch skrzynioławek w hali sporto-
wej, 
• ul. Akinsa 8 (SPDzL): zrealizowano 
pierwszy etap montażu oświetlenia 
LED w hali sportowej, 
• ul. Rolnicza 435 (SPDP): wymienio-
no uszkodzone elementy ogrodze-
nia zewnętrznego boiska, wykonano 
remont posadzki i malowanie w po-
mieszczeniu socjalnym w starej części 
budynku, 
• ul. Konopnickiej 65 (PSDzL): mon-
taż nowej furtki z samozamykaczem 
przy wejściu do przedszkola,
• ul. Akinsa 8 (PS2DzL): montaż na-
grzewnicy powietrza w sali przed-
szkolnej na parterze,
• ul. Łyżwiarska (park linowy): remont 
i uszczelnienie przeciekającego dachu 
budynku zaplecza.
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Modraszka

Mniejsza niż bogatka, znacznie de-
likatniejsza, subtelniej ubarwiona, 
z dużą ilością ciemnych błękitów. 
W poszukiwaniu maleńkich owadów 
ukrytych w szczelinach kory często 
zwisa głową w dół z najcieńszych ga-
łązek drzew. W ten sposób zdobywa 
pożywienie, które dla innych jest nie-
dostępne. Gnieździ się w dziuplach 
i podobnych kryjówkach w lasach, 
parkach i ogrodach. Chętnie zajmuje 
budki lęgowe typu A1.

Dlaczego warto mieć sikory w ogro-
dzie? 
Bo są urodziwe, a do tego wyróżnia 
je ciekawość świata, charakter i tem-
perament. To także prawdziwe po-
gromczynie owadów. Jedna rodzina 
bogatek potrzebuje w sezonie aż 75 
kg gąsienic! Co przyciągnie sikorki 
do ogrodu? Dojrzałe drzewa, krzewy, 
budki lęgowe lub nisze, które mogły-
by je zastąpić, a zimą pozostawiane na 
drzewach owoce, kupki liści na ziemi 
i karmnik.

Kim jesteśmy?
Od 20 lat zajmujemy się ochroną ptaków i 
och siedlisk. Nasza misja zawiera się w trzech 
słowach: poznaj, pokochaj, pomóż. Chcemy 
pokazać Ci piękno ptaków, kiedy je poznasz 
na pewno pokochasz i będziesz chronić je 
razem z nami!

Wyobraź sobie tylko – 
mamy w Polsce miliony 
ogrodów. Wszystkie 
razem mogą się stać 

największym rezerwatem przyrody. 

Kolory i zapachy
Pamiętasz, jak wyglądały kiedyś ogro-
dy? Ile w nich było kolorów, zapachów 
i kwiatów? Uwijały się tam motyle, 
pszczoły i trzmiele. Ten sielankowy 
obraz dopełniały świergotem ruchli-
we ptaki, często równie kolorowe, jak 
kwiaty i motyle. Niestety współczesne 
ogrody w zdecydowanej większości są 
dla ptaków nieprzyjaznym miejscem 
i już rzadko spotykamy w nich szczy-
gły, gile, czyże czy wszelkie pokrzewki. 
Jednak potrzebujemy parków i ogro-
dów bardziej niż kiedykolwiek, bo od 
nich może zależeć przetrwanie wielu 
pospolitych do niedawna gatunków. 
W naszym stowarzyszeniu wiemy, co 
trzeba zmienić, ale nie zrobimy tego 
sami, więc dołączcie do nas.

Ogrody na pTAK! 
Radzimy, jak przekształcić ogród 
w miejsce, które stanie się domem dla 
wielu zwierząt. Od nas dowiesz się, któ-
re krzewy stanowią dobre pożywienie 
i schronienie dla ptaków, co posadzić na 
kwietnej łące, by przetrwały okoliczne 
pszczoły, trzmiele i motyle. W ramach 
naszej akcji „Ogród na pTAK!” powsta-
ją ogrody w różnych częściach Polski 
(zobacz mapę na stronie projektu). Raz 
w roku zapraszamy na Wielkie Ogro-
dowe Liczenie. W biuletynie oraz na 
naszych stronach internetowych znaj-
dziesz na ten temat mnóstwo inspirują-
cych i przydatnych informacji.
Więcej informacji: www.jestemnapTAK.
pl, www.ogrod.jestemnapTAK.pl.

Chcesz pomóc ptakom? Prze-
każ nam w rozliczeniu rocz-
nym 1%: KRS 0000 253695.

W nowym roku rozpoczynamy współpracę ze Stowarzyszeniem Jestem na pTAK!, które zajmuje się 
ochroną ptaków i ich siedlisk, a także pomaga w zakładaniu i przekształcaniu ogrodów w miejsce 
przyjazne dla ptaków. Co miesiąc będziemy publikować informacje interesujące dla miłośników 
zarówno ptaków, jak i ogrodów. W styczniowym biuletynie przedstawiamy podstawowe dane o akcji 
„Ogród na pTAK!” i podpowiadamy, jak odróżnić sikorki, które tak chętnie odwiedzają zimowe karmniki.

OGRÓD NA pTAK!

OPRACOWANIE: ANNA PILARSKA-CHEREK

Bogatka 

Jest co najmniej wielkości wróbla, 
intensywnie żółta na brzuchu i pier-
siach, z wyraźnym, czarnym pasem 
biegnącym przez środek, który u doj-
rzałych samczyków jest zwykle szer-
szy niż u samiczek. Białe poliki mocno 
kontrastują z czarnymi obwódkami 
i taką samą czapeczką. Chętnie gnieź-
dzi się w budkach lęgowych, dziuplach 
i wszelkich zakamarkach przypomi-
nających dziuple, takich jak szczeliny 
w murach lub chociażby słupki ogro-
dzeniowe. Dźwięczna, choć mono-
tonna piosenka przypomina uparcie 
powtarzany sygnał karetki i jest jed-
nym z pierwszych zwiastunów wio-
sny. Usłyszymy ją najpóźniej już pod 
koniec lutego. Zajmuje budki lęgowe 
typu A.

Czy wiesz, że... 
W Polsce spotkasz również sikorę czubatkę, 
sosnówkę, czarnogłówkę i ubogą. Sikora la-
zurowa to rzadki gość z północy, ale kiedy 
już się pojawi na terenie naszego kraju, to 
wywołuje prawdziwą sensację i mówi wtedy 
o niej cały ptasiarski świat. 

Królowe karmników
To zdecydowanie sikorki! Ruchliwe, przedsiębiorcze, kolorowe i mało 
płochliwe. Jak je od siebie odróżnić? 
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Urząd Miejski zakończył w grudniu pracę z Regionalnym Centrum 
Ekologicznym REC Polska. Po przeprowadzeniu badań terenowych 
i konsultacji społecznych powstał raport dotyczący planowanej 
rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej. Publikujemy jego fragmenty.

Struga Dziekanowska to ciąg staro-
rzeczy Wisły połączonych rowami 

melioracyjnymi. Początek bierze w re-
jonie ROD „Współpraca” w Burakowie, 
przechodzi przez jeziora: Jeziorskich, 
Ostrowskie, Pawłowskie, Fabryczne, 
Wiejskie, Kacze Doły, Kiełpińskie, i do-
ciera do Jeziora Dziekanowskiego, które 
połączone jest z Wisłą przepustem wa-
łowym.

Materiały kartograficzne 
Historycznie układ hydrograficzny 
w rejonie Łomianek był dynamiczny, co 
wiązało się z wylewami Wisły do cza-
su zbudowania wałów powodziowych 
w latach 30. XX w. Analiza materiałów 
kartograficznych wskazuje, że kiedyś 
Jezioro Dziekanowskie było stale po-
łączone z rzeką. Obecnie struga to ciąg 
starorzeczy i stawów połączonych ro-
wami melioracyjnymi oraz urządzeniami 
wodnymi (rurociągi), których łączna dłu-
gość wynosi ok. 9 km.

Inwentaryzacja przyrodnicza
Walory przyrodnicze roślinności wystę-
pującej na badanym terenie są zasadni-
czo wyższe w części zachodniej, gdzie 
większość przylegających do strugi 
terenów jest użytkowana rolniczo lub 
niezagospodarowana. Jednak bardzo 
istotne z punktu widzenia 
ochrony przyrody są też en-
klawy rzadkich siedlisk i ga-
tunków wzdłuż jej pozosta-
łego biegu. Zaliczają się do 
nich m.in. zbiorowiska roślin 
o liściach pływających, szu-
war pałkowy, sitowiec nad-
morski, krwiściąg lekarski 
i las łęgowy. Struga stanowi 
lokalny korytarz ekologicz-
ny, a w jej rejonie bytują 
wydry i bobry europejskie, 

które zbudowały tamę tworzącą cenny 
obszar retencji wody i spontanicznego 
kształtowania się roślinności naturalnej 
dla tego obszaru.

Podsumowanie prac
W ramach projektu przeprowadzono 
wizje lokalne, aby ocenić stan koryta 
Strugi Dziekanowskiej. Nie jest to sta-
ły ciek wodny i na przeważającej dłu-
gości stanowi suchy rów melioracyjny. 
W raporcie przedstawiono także wyni-
ki konsultacji społecznych oraz działań 
informacyjnych w mediach społeczno-
ściowych. Niemal wszyscy respondenci 
potwierdzali, że w ciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat obserwują szybki spadek 
poziomu wód w jeziorach. Zatem czy 
strugę można zasilić w wodę? Realnym 
celem wydaje się utrzymanie lub pod-
niesienie poziomu lustra wody w istnie-
jących jeziorach, w szczególności zloka-
lizowanych w miejskiej części Łomianek. 
Najbardziej ekonomiczne i korzystne 
ekologicznie jest zasilenie strugi woda-
mi z oczyszczalni i odprowadzenie wód 
opadowych po ich stosownym pod-
czyszczeniu.

Więcej informacji: pełny raport będzie 
wkrótce dostępny na www.lomianki.pl/
pl/miasto-mozliwosci/przyroda.

LOKALNY KORYTARZ 
EKOLOGICZNY

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Zmiany klimatyczne
Pod koniec listopada odbyła się 
Gminna Narada Klimatyczna, zorga-
nizowana przez Radę Młodzieżową 
w Łomiankach.
Mieszkańcy, młodzież, przedsta-
wiciele urzędu i Rady Miejskiej – 
w sumie ponad 50 osób dyskutowa-
ło o globalnych i lokalnych zmianach 
klimatycznych. Spotkanie prowa-
dziła Agata Piotrkowska z Polskiej 
Rady Organizacji Młodzieżowych 
– PROM, wystąpiła też Julia Keane, 
aktywistka i mieszkanka Łomianek, 
która opowiadała o wyzwaniach 
związanych z tym tematem na tere-
nie naszej gminy. Odbyły się warsz-
taty merytoryczne (zanieczyszcze-
nie powietrza, woda, zieleń miejska, 
transport), z których wnioski zostaną 
przekazane władzom gminy. Wy-
darzenie zorganizowano w ramach 
projektu „Młodzieżowe rady gmin 
dla demokracji i klimatu”, finansowa-
nego z funduszy EOG w ramach Pro-
gramu Aktywni Obywatele – Fun-
dusz Regionalny.

Kwitnące Łomianki
Uprawiasz rośliny i chcesz o tym 
opowiedzieć na łamach biuletynu? 
Czekamy na twoją historię!
W ubiegłym roku odbył się pierwszy 
konkurs na najpiękniejsze ogrody 
w naszej gminie. Zgłoszenia ocenia-
no w kategoriach: 1. ogród kwiatowy 
lub kwiatowo-warzywny, 2. balkon, 
taras, ukwiecone okno, 3. inicjaty-
wa sąsiedzka, 4. ogródek działko-
wy. Kolejną edycję planujemy w tym 
roku, jednak już teraz zachęcamy, 
by podzielić się swoją wiedzą i pasją 
ogrodniczą. Napisz e-mail do redak-
cji: biuletyn@poczta.lomianki.pl lub 
tradycyjny list: Wydział Promocji 
i Komunikacji Społecznej, ul. Staszica 
2, 05-092 Łomianki.
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Chcesz pomóc w ochronie cennych walorów przyrodniczych Puszczy 
Kampinoskiej? A może zdobyć praktyczne doświadczenie i nowe 
umiejętności? Kampinoski Park Narodowy zaprasza do udziału 
w programie wolontariatu.

Rzadko zdarza się, by obszar obję-
ty ochroną przyrodniczą sąsiado-

wał z tak intensywnie zabudowanymi 
terenami, jak w przypadku Puszczy 
Kampinoskiej. To powoduje, że KPN 
odwiedzają tysiące spacerowiczów i tu-
rystów. Z jednej strony to dobrze, ale 
z drugiej, nie zawsze sprzyja przyrodzie. 
Dla tych, którzy chcieliby wspomóc 
park i przyczynić się do ochrony jego 
naturalnych zasobów, stworzono pro-
gram wolontariatu. Mogą w nim wziąć 
udział zarówno osoby indywidualne, jak 
i grupy zorganizowane.

Nielegalne wysypiska
Jak bardzo takie wsparcie jest pomoc-
ne, można było zorientować się choć-
by z relacji zamieszczonej niedawno 
przez park w mediach społecznościo-
wych. Kilkanaście osób przeprowa-
dziło akcję usuwania śmieci. Zebrano 
kontener wyrzuconych na terenie 
parku niepotrzebnych rzeczy, takich 
jak: kanapy, telewizory, opony, części 
z rozbiórki samochodów, plastikowe 
i szklane butelki. I ponownie, z jednej 
strony to świetna wiadomość – są lu-
dzie, którzy dbają o puszczę. Jednak 
z drugiej strony przeraża ilość zebra-
nych śmieci, która świadczy o tym, 
że niektórzy pobliski las traktują jak 
miejsce, do którego można wywieźć 
zbędne przedmioty. Znamy to także 
z terenu naszej gminy, bo Straż Miej-
ska w Łomiankach regularnie przepro-

wadza akcje likwidacji nielegalnych 
wysypisk śmieci.

Formularz zgłoszeniowy
Jak zorganizowany jest system wolonta-
riatu w KPN? Dla osób indywidualnych 
przez cały rok, dla zorganizowanych 
grup sezonowo. Można wziąć udział 
w pracach terenowych polegających 
na utrzymywaniu porządku, zabiegach 
czynnej ochrony ekosystemów leśnych 
i nieleśnych, usuwaniu gatunków in-
wazyjnych wobec rodzimej roślinności 
parku oraz w pracach sezonowych (pie-
lęgnacyjnych) na terenie Gospodarstwa 
Szkółkarskiego KPN w Julinku koło 
Leszna. Można również zaangażować 
się w działania edukacyjne w skansenie 
budownictwa puszczańskiego w Gra-
nicy, monitoring przyrodniczy i pomoc 
przy organizacji wydarzeń. Podstawą 
jest wypełnienie formularza, w którym 
określa się zakres prac, jakie chce się 
wykonywać, teren, na którym chce się 
działać (KPN zajmuje ogromny obszar), 
i częstotliwość, z jaką można udzielać 
tego wsparcia.

Zasady współpracy
Warto zgłosić się bezpośrednio do oso-
by, która koordynuje system wolonta-
riatu. Udzieli informacji, odpowie na 
szczegółowe pytania, poda kontakt do 
konkretnego leśniczego, bo prace po-
rządkowe w terenie organizowane są 
zawsze we współpracy z pracownikiem 
KPN danego rejonu. Wolontariusze 
podpisują umowę (na pół roku, rok lub 
bezterminowo), otrzymują worki (gdy 
zbierają śmieci) lub sekatory i maczety 
(gdy usuwają inwazyjne gatunki roślin).

Więcej informacji o wolontariacie: Do-
rota Matuszyk, 22 722 60 01 wew. 325, 
dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl, www.
kampinoski-pn.gov.pl/wolontariat.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Czyste Powietrze
W nowej odsłonie programu wpro-
wadzono wiele korzystnych zmian.
Najważniejszą jest zwiększenie war-
tości progów dochodowych kwa-
lifikujące do uzyskania dofinanso-
wania w ramach wszystkich części 
programu. Zwiększono także głów-
ny próg dochodowy (do 135 tys. zł), 
jak również kwoty dofinansowania 
oraz procent faktycznie poniesio-
nych kosztów. Istotą zmianą jest 
możliwość składania dwóch wnio-
sków o dofinansowanie dla osób, 
które wcześniej otrzymały dotację 
na wymianę kotła. Nabór wniosków 
prowadzony jest w trybie ciągłym, 
a bezpłatne konsultacje odbywają 
się w punkcie konsultacyjno-infor-
macyjnym (Galeria Łomianki, ul. 
Brukowa 25, pon. 14–18, czw. i pt. 
13–16). / mw
Więcej informacji: milena.wisniew-
ska@poczta.lomianki.pl, tel.: 516 
282 998.

Kłusownicy 
W listopadzie strażnicy miejscy 
zostali powiadomieni o zlokalizo-
waniu narzędzi kłusowniczych na 
Jeziorze Dziekanowskim. 
Przy współpracy z osobami zgłasza-
jącymi i jednostką OSP w Łomian-
kach nielegalne pułapki zostały 
wyłowione, a wszystkie ryby, które 
złapały się w sieci, wróciły do jezio-
ra. Sprawę przekazano policji. Kłu-
sownicze sieci czy inne nielegalne 
pułapki na ryby są stawiane przez 
cały rok, najwięcej wiosną i jesienią, 
gdy nie ma lodu i jest mały ruch nad 
wodą. Szybka akcja służb zapobie-
ga grabieży i niszczeniu rybostanu. 
W przypadku wykrycia narzędzi 
kłusowniczych należy powiadomić 
dyżurnego Straży Miejskiej w Ło-
miankach (986) lub dyżurnego poli-
cji (997, 112). / kb
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie Twoim 
przyjacielem?

OPRACOWANIE: PAULINA MARKOWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

LOTAR
Kochany i łagodny. Ma dużo energii, 
ale grzecznie chodzi na smyczy. Chęt-
nie wykonuje polecenia i uczy się no-
wych. Szuka opiekuna, który poświęci 
mu czas na długie spacery. Może za-
mieszkać z innym psem po wcześniej-
szym zapoznaniu. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samiec; waga: 27 kg; nr: 1756/22; 
kontakt w sprawie adopcji: Kamil 507 
147 411.

KIARA
Młoda i energiczna psia piękność. 
Potrafi zachować czystość, lubi się 
bawić, szuka kontaktu z człowiekiem 
i uwielbia się przytulać. W stosunku 
do innych psów jest jeszcze niepewna. 
Szuka opiekuna, który ją pokocha, ale 
będzie dla niej także przewodnikiem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa 
lata; płeć: samica; waga: 27 kg; nr: 
1319/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Ania 507 577 452.

ZORKA
Miła, pełna miłości i radości. Chętnie 
i ładnie chodzi na smyczy. Niewielka 
wzrostem, ale kochająca wszystkich 
i wszystko. Przed spacerem wita wo-
lontariuszy tańcem na dwóch łapkach. 
Czeka na dom pełen ciepła, w który 
wniesie dużo radości.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa 
lata; płeć: samica; waga: 8 kg; nr: 
1908/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Iza 604 713 718.

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

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

BAGATELA
Nieśmiała, miła i delikatna. Trafiła do 
schroniska zaniedbana i chora. Chęt-
nie chodzi na spacery, ale nie lubi 
hałasu i gwaru. Preferuje towarzy-
stwo kobiet i szuka spokojnego domu, 
w którym rozkwitnie. Raczej nie nada-
je się na pierwszego psa w życiu.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa 
lata; płeć: samica; waga: 13 kg; nr: 
0690/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Beata 606 331 925. 

IWONKA
Przyjazna, łagodna, lubi głaskanie. 
Z chęcią reaguje na kontakt i widać, 
że towarzystwo człowieka sprawia jej 
radość. Jest nosicielką wirusa FIV, nie-
groźnego dla ludzi i innych gatunków 
zwierząt. Polecamy ją do domu, gdzie 
będzie jedynym kotem.
W typie rasy: europejska; wiek: rok; 
płeć: samica; waga: 4 kg; nr: 0945/22; 
kontakt w sprawie adopcji: Weronika 
509 166 292.

LUSIA
Przyjazna i o wielkim sercu. Jak każdy 
młody kot uwielbia się bawić i lubi być 
zaangażowana we wszystko, co dzieje 
się w domu. Akceptuje inne koty i psy. 
Wymaga codziennego podawania le-
ków, do czego jest przyzwyczajona 
i chętnie współpracuje.
W typie rasy: europejska; wiek: rok; 
płeć: samica; waga: 2 kg; nr: 0054/22; 
kontakt w sprawie adopcji: Dąbrówka 
797 198 857.

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

nie wysterylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można pobrać ze strony 
www.lomianki.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać np. ,,kastracja wniosek’’.
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Tradycyjnie na spotkania zapro-
sili sołtysi i rady sołeckie Kępy 
Kiełpińskiej, Sadowej oraz 
Dziekanowa Leśnego i Dzieka-

nowa Polskiego. Przy kolędach i w ser-
decznej atmosferze upłynęło spotka-
nie wigilijne pani burmistrz z Kołem 
Związku Kombatantów RP i BWP. 
Podziękowania za pracę, którą wyko-
nują w tym trudnym czasie, usłyszeli 
także nauczyciele, a spotkanie pod-
opiecznych zorganizowało Katolickie 
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. 
Dzieci bawiły się także na bożonaro-
dzeniowych warsztatach w bibliotece, 
na lodowisku w mikołajki i podczas 
rodzinnych warsztatów zorganizowa-
nych przez Gminną Komisję Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych. 
W Centrum Kultury odbył się koncert 
Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej 
i Hanki Rybki, a w ICDS głosem cza-
rował Sławek Uniatowski. Ośrodek 
Pomocy Społecznej po raz trzeci zor-
ganizował akcję pomocową „Choinka 
dobroci” i tradycyjnie tuż przed święta-
mi pani burmistrz zaprosiła mieszkań-
ców na wigilijne spotkanie przed Urząd 
Miejski. Paczki dla potrzebujących do-
tarły jak zawsze na czas w ramach akcji 
„Radosne święta”. / mb

ŚWIĄTECZNY 
GRUDZIEŃ
Ostatni miesiąc roku wypełniony był 
spotkaniami, koncertami i zajęciami 
dla najmłodszych. 
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Podróże: Katarzyna Mazurkiewicz

Od lat organizuje wyprawy w piękne 
i odległe rejony świata. Wraz z mę-
żem Andrzejem Mazurkiewiczem są 
przewodnikami, fotografami i pomy-
słodawcami Festiwalu Slajdów Po-
dróżniczych TERRA, którego jubile-
uszowa 20. edycja odbędzie się 18 
i 19 marca. 
Więcej: www.terra.waw.pl i www.
festiwalterra.pl.
„W tym roku planuję kilka wyjazdów 
z grupami. To praca, jednak bardzo 
przeze mnie lubiana, bo dzięki niej 
mam dużo relacji z ludźmi. Najwięcej 
będzie wyjazdów górskich: wejścia 
na Kilimandżaro w Tanzanii, które dla 
części osób są spełnieniem marzeń, 
trekkingi do Mustangu – niedawne-
go królestwa na pograniczu nepal-
sko-tybetańskim, a także w górach 
Tien-szan w Kirgistanie i w indyjskich 
Himalajach: Kaszmirze i Zanskarze. 
Jesień spędzę w dolinie Hunzy w Pa-
kistanie. Pojadę też do mniej zna-
nych indyjskich stanów Chhattisgarh 
i Orissa. Prywatnie planujemy z mę-
żem wyjazd do Kirgistanu, aby do-
szlifować prezentację o tym pięknym 
górskim kraju. O podróżach będę 
opowiadać na festiwalu TERRA”.

Muzyka: Błażej Sroczyński

Niewiele osób wykorzystało trudny 
czas pandemii w równie efektyw-
ny i spektakularny sposób. Jesienią 
2020 r. powstała Łomiankowska Or-
kiestra Kameralna i po raz pierwszy za-

grała w styczniu 2021 r. Od tego czasu 
regularnie koncertuje i za każdym ra-
zem gromadzi komplet publiczności. 
To świetni muzycy i dopracowany 
w każdym detalu repertuar. 
Więcej: fb lomiankowska.orkiestra.
kameralna.
„Z Januszem Zawadzkim, dyrektorem 
Centrum Kultury, już teraz myślimy 
o repertuarze na najbliższe miesiące. 
Utwory trzeba nie tylko wybrać, ale 
i zaaranżować, czym zajmuje się dla 
nas nieoceniony Bogdan Szczepański. 
Czego nam życzyć? Więcej koncertów 
i współpracy z tak wspaniałymi soli-
stami, jak ostatnio Hanka Rybka oraz 
powiększenia składu orkiestry, by tak-
że poszerzyć muzyczny repertuar”.

Sztuka: Arkadiusz Andrejkow

Artysta z Sanoka, który w niezwykle 
kreatywny sposób tworzy murale 
i street art, choćby zimą, gdy prace 
powstają na... śniegu! W 2017 r. za-
czął realizować projekt „Cichy me-
moriał” – ważny, piękny i unikatowy. 
Pomysł zrodził się podczas podróży 
po podkarpackich miejscowościach 
i polega na wykorzystaniu drewnia-
nych stodół do przedstawiania wi-
zerunków dawnych mieszkańców na 
podstawie starych fotografii. 
Więcej: mapę deskali można zoba-
czyć na www.andrejkow.pl.
„W tym roku nie planuję rozpoczy-
nać nowych projektów. Będę robił 
to, co do tej pory. Istotnym aspektem 
podczas pracy twórczej jest dla mnie 
przede wszystkim rozwój. Staram się 
bardzo dużo malować, co prowadzi 
do poszukiwania nowych technik 
i rozwiązań, dzięki którym robię po-
stępy jako artysta”.

Koncert: Noworoczny wy-
stęp Łomiankowskiej Orkie-
stry Kameralnej i sopranistki 
Marty Sołtys; bilety: 30 zł.

Spektakl dla dzieci: Teatr 
TAK „Nadchodzi Pippi”; 
wstęp wolny.

Koncert: zespół Rock 
& Chopin; bilety: 20 zł.

Spotkania z Muzyką: Filhar-
monia Narodowa „W króle-
stwie trolli”; wstęp wolny.

31. Finał WOŚP, więcej: 
czytaj na s. 16.

Spotkania z Muzyką: Fil-
harmonia Narodowa „Lubię 
wracać tam, gdzie byłem”; 
wstęp wolny.

Kabaret i stand-up: 
Igor Kwiatkowski „Tylko 
śmiech nas ocali”; bilety: 
72–100 zł.

Spektakl: „Małżeństwo 
to morderstwo”; bilety: 
58–88 zł.

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

STYCZEŃ
KALENDARZ 
WYDARZEŃ

15.01
godz. 18

21.01
godz. 15

21.01
godz. 19

25.01
godz. 12

29.01
cały dzień

1.02
godz. 12

20.01
godz. 19

11.02
godz. 19

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

Uwaga! Harmonogram zajęć 
w świetlicy miejskiej przy 

ul. Parkowej pojawi się na stronie 
www.lomianki.pl.
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ICDS, ul. Staszica 2, Łomianki
www.icds.pl

NA DOBRY POCZĄTEK
Dla wielu osób styczeń to tradycyjnie czas rozpoczynania nowych 
projektów. Dlatego zapytaliśmy o tegoroczne plany trzy osoby, których 
działania mogą zainspirować do wyznaczenia własnych celów w 2023 r.  
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Książka i krasnalki
Już 24 wyprawki trafiły w rączki najmłodszych 
czytelników w ramach programu „Mała książka – 
wielki człowiek”. 
W wyprawce znajduje się książka ,,Krasnal w krzy-
wej czapce” autorstwa Wojciecha Widłaka. W no-
wej szacie graficznej dostępne są również Karta 
Małego Czytelnika, naklejki oraz zakładki krasnal-
ki. Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 3–6 lat 
do wzięcia udziału w projekcie i przyjścia do na-
szej biblioteki. Wyprawka dostępna jest również 
w wersji polsko-ukraińskiej. Projekt realizowany 
jest przez Instytut Książki przy wsparciu Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ułatwienia dla czytelników 
Przez niemal półtora roku bibliotekarze brali 
udział w czwartej części „Programu rozwoju bi-
bliotek”. 

Pracownicy biblioteki uczest-
niczyli w ponad 20 różnych 
szkoleniach, a także wielu 
spotkaniach z biblioteka-
rzami z całej Polski. Celem 

programu było stworzenie planu rozwoju biblio-
teki na podstawie diagnozy potrzeb lokalnej spo-
łeczności, a także wdrożenie nowych usług. Jedna 
z nich (książka na telefon) została już uruchomio-
na. Nową usługą będzie także wypożyczanie e-au-
diobooków na platformie bibliotecznej. Szczegóły 
podamy już wkrótce.

Dyskusyjny Klub Książki
W czasie styczniowego spotkania będziemy roz-
mawiać o książce Zygmunta Miłoszewskiego „Jak 
zawsze”. Zapraszamy!
Nowa książka autora bestsel-
lerów o Teodorze Szackim to 
historia o tym, czy potrafimy 
oszukać los. Komedia iro-
niczno-romantyczna o parze, 
która dostała szansę przeży-
cia jeszcze raz swojej miłości. 
I o narodzie, który dostał szan-
sę przeżycia jeszcze raz swojej 
historii. I o tym, czy jesteśmy 
skazani na to „jak zawsze”? Miłoszewski udowad-
nia, że niezależnie od tego, czy bierze na warsztat 
horror, kryminał, czy romans, zawsze umiejętnie 
przeplata osobiste losy bohaterów z historią Polski.
Więcej informacji: 17 stycznia o godz. 18, ul. Wiej-
ska 12A, wstęp wolny.

CZYTELNICZY RAJ
„Brrr! Gdzie zniknęły dinozaury?” 
Nick East, Kes Gray  
Akcja książki rozpoczyna się tuż przed 
nadejściem epoki lodowcowej. Tem-
peratura na Ziemi spada tak gwałtow-
nie, że wszystkim dinozaurom zaczyna 
robić się zimno. Czy jedynym wyjściem 
z takiej sytuacji jest poszukanie cie-
płego schronienia? A może wystarczy 
grube okrycie? Kolorowe, radosne 
ilustracje zachęcą do lektury każdego 
malucha, a zabawna historia wciągnie 
nie tylko miłośników dinozaurów. 

„Bliscy” Annie Ernaux
Ubiegłoroczna noblistka w trzech au-
tobiograficznych utworach opowiada 
o ojcu, który w dzieciństwie zamiast 
chodzić do szkoły musiał pomagać 
w żniwach, o matce pełnej gwałtow-
ności i dumy, marzącej o szacunku 
otoczenia oraz przedwcześnie zmarłej 
siostrze, której odejście rzuciło dłu-
gi cień na relacje rodzinne. Opisuje 
najbliższych i jednocześnie opowiada 
o kobiecie, którą jest teraz, i o dziecku, 
którym była w przeszłości. 

„Dyktatorzy mody: wzloty, upadki, 
skandale” Iwona Kienzler
Kto uwolnił kobiety z gorsetów? A kim 
była matka chrzestna stylu punk? To 
książka o kreatorach, których wizje 
zmieniają styl ubierania się milionów 
ludzi. Biografie wybitnych projektan-
tów są często nie mniej ciekawe niż 
tworzone przez nich kreacje. Któż nie 
zna takich postaci, jak: Chanel, Dior, 
Gucci, Versace? Projektanci mody to 
zazwyczaj osoby nietuzinkowe, uta-
lentowane, o dużej wyobraźni i silnej 
osobowości.  

„Czarodziej” Colm Tóibín
Intymny, a jednocześnie pełen humo-
ru portret Thomasa Manna, laureata 
Literackiej Nagrody Nobla, autora 
„Czarodziejskiej góry”. Opowieść o ży-
ciu pisarza, a jednocześnie człowieka 
skrzętnie chroniącego prywatność. 
Autor zdejmuje jego postać z piede-
stału i ukazuje człowieka z krwi i kości, 
twórcę, ale przede wszystkim męża 
i ojca ze wszystkimi jego wzruszają-
cymi lub zabawnymi słabostkami, po-
myłkami i ułomnościami.  

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK
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KONKURS
Sprawdź swoją wiedzę!

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Pieśń miłosna.
2. Urządzenie zapewniające 
    dopływ wody na najwyższe 
    piętra.
3. Jadłospis.
4. Inaczej barć.
5. Odcień czerwieni.
6. Naniesiona przez lodowiec.
7. Dawniej pomoc, wsparcie.
8. Szachowy pionek.

Pionowo
1. Portowa knajpa.
2. Nadanie czemuś charakteru 
    osobistego.
3. … smyczkowy.
4. Nocny motyl.
5. Nierzeczywisty, pozorny, 
    wyobrażony.
6. Oddziaływanie.
7. Zielsko.
8. Jedno z ramion ośmiornicy.

W nowym roku zmieniamy zagadkę dotyczącą Łomianek. Za-
miast zdjęcia proponujemy udział w quizie nawiązującym do 
historii, przyrody i wydarzeń ważnych dla naszej społeczności. 

Quiz 
Która odpowiedź jest prawidłowa (a, b czy c)?
 
1. Nazwa Łomianki wywodzi się od słów łominy/łomna, 
oznaczających:
a) miejsca z naniesionymi przez wylewy rzeki drzewami
b) zalesione miejsca na terenie zalewowym
c) połamane przez wichurę drzewa

2. Ciemierniki kwitnące zimą to rodzaj roślin z rodziny:
a) liliowatych 
b) kosaćcowatych
c) jaskrowatych

3. Dawna osada Karlinek (dzisiaj centrum Łomianek 
i Dąbrowy) zawdzięcza nazwę:
a) występującym tam wówczas grzybom z rodziny 
chrobotkowatych
b) Karolinie, córce założyciela osady 
c) porastającym kiedyś ten teren wierzbom karłowatym

4. Roman Kobendza, jeden z inicjatorów utworzenia 
Kampinoskiego Parku Narodowego, był: 
a) biologiem
b) hydrologiem
c) dendrologiem

Zasady konkursu
Nagrodę niespodziankę otrzyma osoba, która jako pierwsza 
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 da-
nych 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.lo-
mianki.pl).
Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z gru-
dniowego Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. 
Prawidłowa odpowiedź: tablica reklamowa przy ul. Kolejowej 
w Dziekanowie Leśnym. Nagrodę otrzymuje Beata Majchrzak. 
Po jej odbiór zapraszamy po uprzednim umówieniu się telefo-
nicznym (22 768 62 18).
Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału 
w kolejnych konkursach.
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WAŻNE! 

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

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

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

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

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

ST
YC

ZE
Ń

REJON 1    poniedziałek 9.01, 23.01 9.01, 23.01 23.01 23.01 23.01

REJON 2    wtorek 10.01, 24.01 10.01, 24.01 24.01 24.01 24.01

REJON 3    środa 11.01, 25.01 11.01, 25.01 25.01 25.01 25.01

REJON 4    środa 11.01, 25.01 11.01, 25.01 25.01 25.01 25.01

REJON 5    czwartek 12.01, 26.01 12.01, 26.01 26.01 26.01 26.01

REJON 6    piątek 13.01, 27.01 13.01, 27.01 27.01 27.01 27.01

REJON 7    poniedziałek 2.01, 16.01 2.01, 16.01 2.01 2.01 2.01

REJON 8    wtorek 3.01, 17.01 3.01, 17.01 3.01 3.01 3.01

REJON 9    środa 4.01, 18.01 4.01, 18.01 4.01 4.01 4.01

REJON 10    środa 4.01, 18.01 4.01, 18.01 4.01 4.01 4.01

REJON 11    czwartek 5.01, 19.01 5.01, 19.01 5.01 5.01 5.01

REJON 12    sobota, piątek 7.01, 20.01 7.01, 20.01 7.01 7.01 7.01

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   czwartek, piątek

2.01, 9.01, 16.01, 
23.01, 30.01

2.01, 9.01, 16.01, 23.01, 
30.01

2.01, 9.01, 16.01, 
23.01, 30.01

5.01, 13.01, 20.01, 
27.01

3.01, 10.01, 17.01, 
24.01, 31.01

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LU
TY

REJON 1    poniedziałek 6.02, 20.02 6.02, 20.02 20.02 20.02 20.02

REJON 2    wtorek 7.02, 21.02 7.02, 21.02 21.02 21.02 21.02

REJON 3    środa 8.02, 22.02 8.02, 22.02 22.02 22.02 22.02

REJON 4    środa 8.02, 22.02 8.02, 22.02 22.02 22.02 22.02

REJON 5    czwartek 9.02, 23.02 9.02, 23.02 23.02 23.02 23.02

REJON 6    piątek 10.02, 24.02 10.02, 24.02 24.02 24.02 24.02

REJON 7    poniedziałek 13.02, 27.02 13.02, 27.02 27.02 27.02 27.02

REJON 8    wtorek 14.02, 28.02 14.02, 28.02 28.02 28.02 28.02

REJON 9    środa 1.02, 15.02 1.02, 15.02 1.02 1.02 1.02

REJON 10    środa 1.02, 15.02 1.02, 15.02 1.02 1.02 1.02

REJON 11    czwartek 2.02, 16.02 2.02, 16.02 2.02 2.02 2.02

REJON 12    sobota, piątek 3.02, 17.02 3.02, 17.02 3.02 3.02 3.02

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek

6.02, 13.02,
20.02, 27.02

6.02, 13.02, 
20.02, 27.02

6.02, 13.02, 
20.02, 27.02

3.02, 10.02, 
17.02, 24.02

7.02, 14.02, 
21.02, 28.02
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ZMIANA REJONÓW ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wykonawca dokonał drobnych zmian 
w dotychczasowych rejonach. Warto 
sprawdzić, w którym rejonie znajduje się 
Państwa posesja. Szczegóły na www.lo-
mianki.pl w zakładce Gospodarka odpada-
mi oraz na ulotkach dostarczonych przez 
wykonawcę do Państwa skrzynek. 

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

URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ Medicinal Center Marzena Grinda

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

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

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

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

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

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

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

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

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

alarmowy 986
Policja: 112, 997

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

10–18, wt.–pt. 8–16)

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).

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

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

REJON 1 16.01 13.02

REJON 2 17.01 14.02

REJON 3 18.01 15.02

REJON 4 18.01 15.02

REJON 5 19.01 16.02

REJON 6 20.01 17.02

REJON 7 9.01 6.02

REJON 8 10.01 7.02

REJON 9 11.01 8.02

REJON 10 11.01 8.02

REJON 11 12.01 9.02

REJON 12 13.01 10.02

REJON 13 19.01 16.02
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