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|    ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

Talent biegaczki odkryto 
w 1966 r. podczas zawodów 
szkolnych. Wkrótce zaczę-
ła trenować w warszawskim 

klubie Spójnia, który reprezentowała 
do 1973 r.

Wielkie sukcesy 
Po raz pierwszy mistrzynią Polski 
została w 1970 r., po trzech latach 
treningów. W 1973 r., po udanych 
startach międzynarodowych, 
zdecydowała się zmienić 
klub i od tej pory reprezento-
wała Wisłę Kraków. W tym 
samym roku ustanowiła re-
kord Europy w biegu przez 
płotki na 400 m. Nie było 
wątpliwości, że pojawiła się 
nowa gwiazda polskiej lekko-
atletyki. W 1974 r. w Göteborgu cza-
sem 2:02,38 ustanowiła nowy halowy 
rekord Europy i zdobyła złoty medal 
halowych mistrzostw Europy. Wywal-
czyła jeszcze dwa brązowe medale – 
w Rotterdamie (1973) i San Sebastian 
(1977). Ponadto zdobyła srebrny me-
dal w sztafecie podczas Europejskich 
Igrzysk Halowych w Belgradzie 1969. 

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA
TEKST NA PODSTAWIE ARCHIWUM PRZYJACIÓŁ 

I SPORTOWAHISTORIA.PL

Elżbieta Katolik, dziewięciokrotna mistrzyni Polski i czołowa biegaczka na średnich dystansach w latach 
70. XX w., pochodziła z Łomianek.

ZAPOMNIANA MISTRZYNI

Była pierwszą Polką, 
która przebiegła 800 m 
poniżej dwóch minut, 
co stanowiło wówczas 

czwarty wynik na 
świecie.
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Wiesław Bocheński, reprezentant 
Polski na Igrzyskach XIX Olimpiady 
w zapasach w stylu wolnym. Miesz-
kańca Łomianek pokonał najgroź-

niejszy z jego dotychczasowych 
przeciwników – koronawirus. Zmarł 

7 marca 2021 r. Miał 77 lat.

Jerzy Jakobsche, 
Polski Komitet Olimpijski

Wspomnienie o Wiesławie 
Bocheńskim zamieszczamy na 

www.lomianki.pl.

Medale i rekordy
Była pierwszą Polką, która przebie-
gła 800 m poniżej dwóch minut (re-
kord życiowy 1:57,26 padł w 1980 r. 
w Budapeszcie). Siedem razy stawała 
na najwyższym stopniu podium halo-
wych mistrzostw Polski na dystansie 
400 m. Zdobywała również srebrne 
i brązowe medale mistrzostw Pol-
ski. Ustanowiła 22 rekordy Polski na 
dystansach: 400, 800, 1000, 1500 

i 400 m przez płotki, rów-
nież w sztafetach 4 x 400 m 
w klubie i w reprezentacji. 
Była czterdziestokrotną re-
prezentantką Polski w latach 
1969– 1981 w 68 startach 
– w dziewięciu zwyciężyła. 
Brała udział w Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium 

w 1972 r. i Moskwie w 1980 r. 

Plebiscyt „Lekkoatletyki”
Przeglądając materiały prasowe 
sprzed lat, można przeczytać, że ko-
chała sport i lekkoatletykę. „Chcę zro-
bić dobry wynik, pobić rekord świata, 
zdobywać medale. Nie chcę być prze-
ciętna” – powtarzała w wywiadach. 

Była poważana i lubiana. W 1973 r. 
zajęła drugie miejsce w plebiscycie 
miesięcznika „Lekkoatletyka” na naj-
lepszą zawodniczkę roku. Wyprzedzi-
ła ją jedynie Irena Szewińska. Karierę 
Elżbiety Katolik (z d. Skowrońskiej) 
przerwał wypadek samochodowy. 
Zginęła 1 lipca 1983 r. pod Siera-
dzem. Miała 34 lata. 

Rekordy życiowe
Szkoleniowcy i komentatorzy sportowi wielokrot-
nie podkreślali wielki talent biegaczki. Uważano, że 
stać ją było nawet na poprawienie rekordu świata 
oraz zdobycie medalu olimpijskiego. Tego nie uda-
ło się osiągnąć, ale wyniki zapewniły jej miejsce 
w czołówce lekkoatletek lat 70. i początku lat 80. 
XX w. Osiągnęła następujące rekordy życiowe:
• 400 m: 52,73 (13.07.1977 Warszawa)
• 800 m: 1:57,26 (11.08.1980 Budapeszt)
• 1000 m: 2:37,80 (21.08.1974 Berlin)
• 1500 m: 4:14,00 (16.08.1976 Nicea)
• 400 m przez płotki: 56,91 (30.07.1977 Bydgoszcz)

Pamięć o biegaczce jest wciąż żywa w powiecie 
sieradzkim, gdzie od lat organizowane są Biegi 
Przełajowe im. Elżbiety Katolikowej. Rywalizacja 
odbywa się na różnych dystansach w kilku katego-
riach wiekowych dzieci i młodzieży.
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

MARZEC (WYBÓR)

Wypełnianie obowiązków kierownika podczas 
nieobecności pracowników Urzędu Stanu Cywilnego.  

1.03
Spotkanie z przedstawicielami Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dziekanowie Polskim.

3 i 5.03 
Wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
mieszkańcom gminy Łomianki.

10.03 
Spotkanie z radą nadzorczą KMŁ Sp. z o.o. (online).
Udział w XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej 
(online).

11.03 
Spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad (online).

19.03 
Spotkanie burmistrzów, wójtów i prezydentów 
z ekspertem (podsumowanie warsztatów) w ramach 
projektu Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 
SUMP (online).
Spotkanie z komendantem Powiatowej Straży Pożarnej.

25.03
Udział w XXXVII sesji Rady Miejskiej – część I (online).

29.03 
Udział w XXXVII sesji Rady Miejskiej – część II (online).

Miałam nadzieję, że tej wiosny zaczniemy zapominać 
o trudnym 2020 roku. Jednak jest inaczej. Sytuacja 
epidemiczna stała się na tyle poważna, że nie trzeba 
spoglądać w statystyki zachorowań, by się o tym przekonać. 
Niestety, coraz więcej osób doświadcza choroby osobiście 
lub w najbliższym otoczeniu. Także w naszej gminie. Nigdy 
wcześniej nie żegnaliśmy tak wielu mieszkańców Łomianek.

Ostatni miesiąc był również dla nas – urzędników – czasem 
szczególnie trudnym. Wielu pracowników urzędu musiało 
zostać w domach ze względu na izolację i kwarantannę. Z tego 
powodu byłam zmuszona przeorganizować pracę w kilku 
wydziałach i referatach oraz poprosić o pomoc w realizacji 
bieżących zadań inne urzędy. 

Pytają czasem Państwo, dlaczego nie można zastąpić jednego 
urzędnika drugim. Piszecie, że przecież w urzędzie na co dzień 
nadal pracuje wiele osób. Nie zawsze takie zastępstwo jest 
możliwe. Za przykład niech posłuży Urząd Stanu Cywilnego, 
który wydaje odpisy z aktów stanu cywilnego, dokonuje 
rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów. Kompetencje 
urzędnika są ściśle określone i osoby nieposiadające tych 
uprawnień nie mogą wystawiać dokumentów. W przypadkach 
absencji prawo dopuszcza tylko jedno zastępstwo – przejęcie 
obowiązków przez burmistrza. Zastępowałam kierowniczkę 
Urzędu Stanu Cywilnego, by na bieżąco wydawać 
mieszkańcom gminy akty zgonu ich bliskich. 

Mam nadzieję, że najbliższe dni przyniosą poprawę sytuacji 
i wkrótce urzędnicy zdrowi, w pełnym składzie wrócą do pracy 
i będziemy mogli obsłużyć każdego z Państwa osobiście. Jeśli 
jednak zdarzą się absencje, to wierzę, że ze zrozumieniem 
podejdą Państwo do utrudnień w załatwieniu wszelkich spraw 
w naszym urzędzie. 

Życzę Państwu zdrowia i wciąż apeluję o odpowiedzialne 
zachowanie i stosowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa 
w pandemii.

Wiesław Bochenek, naczelnik miasta i gminy Łomianki 
w latach 1984–1990, zmarł 28 marca 2021 r.

Radny Rady Miejskiej (1994–2002), 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Łomiankach 
(2014–2018), radny Rady Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego (2002–2006 i 2010–2014). Mieszkaniec 
Burakowa. Nauczyciel z wyższym wykształceniem 

technicznym. Od 1992 r. przez długi czas był prezesem 
Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Łomiankach. 

To również dzięki jego staraniom 1 stycznia 1989 r. 
Łomianki otrzymały prawa miejskie. 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – ks. Jan 
Twardowski

Rodzinie i najbliższym przekazujemy wyrazy 
współczucia i głębokiego żalu

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
wraz ze współpracownikami
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Podział prawny to przeniesienie 
przez dotychczasowych wła-
ścicieli prawa własności części 
nieruchomości na inną osobę, 

np. w wyniku dziedziczenia nierucho-
mości przez kilku spadkobierców (po-
dział taki nie jest podporządkowany 
administracyjnym regulacjom). Nato-
miast tzw. podział ewidencyjny po-
lega na wydzieleniu z dotychczas ist-
niejącej działki ewidencyjnej nowych 
działek po wykonaniu odpowiednich 
pomiarów geodezyjnych i nadaniu im 
nowego oznaczenia. Podziału ewi-
dencyjnego można dokonać na wnio-
sek właściciela nieruchomości oraz 
z urzędu. Aby lepiej zrozumieć me-
chanizm takiego podziału, warto po-
znać ogólne zasady przeprowadzania 
podziałów na terenach objętych miej-
scowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego.

OGÓLNE ZASADY

Procedura podziału nieruchomości 
oraz dokumenty, które należy dołą-
czyć do wniosku o podział, zawarte są 
w art. 92–100 Ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami. Natomiast sposób i tryb 
dokonywania podziałów nierucho-

mości reguluje Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu dokonywa-
nia podziałów nieruchomości. 

Kryteria podziału
Dokumentem, który wskazuje możli-
wości podziału danej nieruchomości 
na terenie gminy Łomianki, jest miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego (95 proc. przypadków). 
To właśnie plan miejscowy określa 
warunki, które mają spełniać nowo 
powstałe działki gruntu, czyli: mini-
malną powierzchnię nowo wydzielo-
nych działek, szerokość frontu działki, 
współczynnik powierzchni biologicz-
nie czynnej czy maksymalny współ-
czynnik zabudowy. 

Opiniowanie projektów
Projekty podziałów – dokonywanych 
na podstawie ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami na obszarach 
obowiązywania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – 
w pierwszej kolejności zostają spraw-
dzone pod kątem ich poprawności 
z zapisami zawartymi w planach miej-
scowych. Na tym etapie weryfikowa-
na jest zgodność zarówno z treścią 
opisową, jak i graficzną planu. Opinia 

w tej sprawie wydawana jest w formie 
postanowienia.

Dokumenty geodezyjne 
Po otrzymaniu pozytywnego posta-
nowienia opiniującego podział nieru-
chomości, które stało się ostateczne 
i prawomocne, kolejnym etapem jest 
złożenie wniosku o wydanie przez bur-
mistrza Łomianek decyzji administra-
cyjnej zatwierdzającej podział. Jednak 
do tego wniosku muszą być dołączone 
stosowne dokumenty geodezyjne. Na-
leżą do nich protokół przyjęcia nowo 
powstałych granic i mapa z projektem 
podziału, które muszą zostać pozytyw-
nie przyjęte do zasobu Ośrodka Doku-
mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Powyższe dokumenty mogą być wyko-
nane jedynie przez geodetę, który po-
siada odpowiednie uprawnienia. 

Inne przypadki podziału
Ustawa o gospodarce nieruchomo-
ściami dopuszcza przeprowadzanie 
podziałów również w innych trybach, 
takich jak: podziały wykonywane nie-
zależnie od ustaleń planu miejscowe-
go w celu spełnienia roszczeń, w któ-
rych nie jest wymagane opiniowanie 
zgodności zamierzenia z zapisami pla-
nu miejscowego; podziały na terenach 

TEKST I FOT.: PIOTR KOWALSKI, NACZELNIK 
WYDZIAŁU GEODEZJI, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Pojęcie podziału nieruchomości można rozumieć jako podział prawny oraz 
podział ewidencyjny. Tu skupiamy się na tematyce związanej z podziałem 
dokonywanym z urzędu. Wyjaśniamy wątpliwości dotyczące spraw 
własności oraz pojawiające się błędy w interpretacji przepisów.

PODZIAŁ
NIERUCHOMOŚCI
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rolnych; przypadki, gdy nie ma planu 
miejscowego. W tekście skupiamy się 
jednak na podziałach wykonywanych 
na zlecenie urzędu, czyli tzw. podzia-
łach z urzędu, więc inne przypadki nie 
zostaną szerzej omówione. 

PODZIAŁ Z URZĘDU 

Czym jest podział z urzędu i czy trze-
ba się go bać? Jak definiuje się cel 
publiczny oraz jak wygląda sprawa 
własności po wykonaniu podziału 
z urzędu?

Podstawa prawna
Wykonywanie podziałów z urzędu re-
guluje art. 97 ust. 3 Ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami, który stanowi: „Podziału 
nieruchomości można dokonać z urzę-
du, jeżeli: 1) jest on niezbędny do reali-
zacji celów publicznych; nieruchomość 
stanowi własność gminy i nie została 
oddana w użytkowanie wieczyste”. 
W tym artykule omawiamy kwestie 
dotyczące punktu pierwszego, czyli ko-
nieczności realizacji celów publicznych.

Drogi publiczne
Celami publicznymi w rozumieniu 
ustawy o gospodarce nieruchomo-

ściami są cele wskazane w art. 6 usta-
wy. Ich zakres jest dość szeroki, więc 
na potrzeby tekstu skupimy się na 
jednym, a mianowicie: „wydzielaniu 
gruntów pod drogi pu-
bliczne, drogi rowerowe 
i drogi wodne, budowie, 
utrzymywaniu oraz wy-
konywaniu robót bu-
dowlanych tych dróg, 
obiektów i urządzeń 
transportu publicznego, 
a także łączności pu-
blicznej”. Czym są drogi 
publiczne? Przepisem 
prawa regulującym dro-
gi jest Ustawa z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych. W myśl tej 
ustawy drogami publicznymi są te, 
które zostały zaliczone do jednej 
z kategorii (gminne, powiatowe, wo-
jewódzkie, krajowe) na podstawie 
uchwały odpowiedniej rady bądź sej-
miku. Aby można było mówić o zali-
czeniu danej drogi do konkretnej ka-
tegorii dróg publicznych, jednostka 
organizacyjna musi być jej właścicie-
lem. Jest to warunek konieczny do 
spełnienia. Drogi gminne oznaczone 
są w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego symbolami 
KDD, KDL, KDZ. 

Sprawa własności 
Podział nieruchomości z urzędu na-
leży rozumieć pod pojęciem tzw. 
podziału ewidencyjnego. Polega na 

wydzieleniu gruntu nie-
zbędnego do realizacji 
celu publicznego, w tym 
przypadku gruntu prze-
znaczonego w miejsco-
wym planie zagospoda-
rowania przestrzennego 
pod drogi publiczne. 
Rezultatem tego po-
działu jest utworzenie 
z jednej działki ewiden-
cyjnej dwóch lub wię-

cej działek. Na pewno zadają sobie 
Państwo pytania, co to oznacza. Czy 
tracicie prawo własności do działek 
wydzielonych pod drogi publiczne? 
Nie. Podział z urzędu nie wpływa na 
stosunek prawny do nieruchomości. 
Kiedy decyzja podziałowa wyda-
na z urzędu stanie się ostateczna, 
działki przez nią wydzielone (prze-
znaczone w planie miejscowym pod 
drogi publiczne) nie przechodzą na 
własność jednostek samorządowych 
(gminy) lub Skarbu Państwa. Nadal 
pozostają Państwo właścicielami 
wszystkich działek, które powstały 
w wyniku podziału. 

Podział z urzędu – 
wykonywany do realizacji 

celu publicznego związanego 
z wydzieleniem działek 

drogowych – bywa mylnie 
porównywany z podziałem na 

wniosek właściciela. W podziale 
z urzędu nie dochodzi do utraty 

własności.
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Błędna interpretacja
Podział z urzędu – wykonywany do 
realizacji celu publicznego związa-
nego z wydzieleniem działek drogo-
wych – bywa mylnie porównywany 
z podziałem na wniosek właściciela, 
o którym mowa w art. 98 ust. 1 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami, 
czyli: „Działki gruntu wydzielone pod 
drogi publiczne: gminne, powiatowe, 
wojewódzkie, krajowe – z nierucho-
mości, której podział został dokonany 
na wniosek właściciela, przechodzą 
z mocy prawa odpowiednio na wła-
sność gminy, powiatu, województwa 
lub Skarbu Państwa z dniem, w któ-
rym decyzja zatwierdzająca podział 
stała się ostateczna albo orzeczenie 
o podziale prawomocne (…)”. 

Jest to zasadnicza różnica między 
podziałem dokonywanym z urzędu 
a dokonanym na wniosek właścicie-
la. W związku z powyższym – działki 
nie przechodzą z mocy prawa na wła-
sność gminy i mogą zostać nabyte za 
zgodą właściciela na drodze cywilnej, 
czyli na podstawie aktu notarialnego 
bezpłatnego przekazania 
lub umowy kupna-sprze-
daży sporządzonych 
przed notariuszem. Za-
tem po podziale wykona-
nym z urzędu to właści-
ciel decyduje, czy zgadza 
się na zbycie swojej dział-
ki wydzielonej pod drogę 
publiczną na rzecz gminy 
Łomianki.

Początek inwestycji
Podział z urzędu jest pierwszym, 
koniecznym etapem, który umożli-
wia rozpoczęcie wielu inwestycji. To 
właśnie wydzielenie działek zgodnie 
z miejscowym planem pod drogi pu-
bliczne, a następnie ich kupno umoż-
liwia właściwą, zgodną z przezna-
czeniem zagospodarowania gruntów 
inwestycję, np. przebudowę drogi 
lub wykonanie nawierzchni czy nie-
zbędnych mediów (wody, kanalizacji, 
oświetlenia itp.) i wielu innych zadań. 
Podział z urzędu przyczynia się do 
lepszego wykorzystania nieruchomo-
ści budowlanych oraz ułatwia użyt-
kowanie we właściwy sposób części 
publicznej (wspólnej) drogi. Ponadto 
koszty wykonania podziału nierucho-

mości z urzędu, a następnie nabycia 
wydzielonych działek nie obciążają 
budżetu właścicieli, bo całkowicie są 
pokrywane przez gminę.

 PROCEDURA KROK PO KROKU

Podział z urzędu rozpoczyna się 
od wydania zawiadomienia przez 
burmistrza Łomianek 
o wszczęciu postępo-
wania podziałowego 
z urzędu. Zawiadomie-
nie skierowane jest do 
wszystkich stron postę-
powania z wyjaśnieniem 
– co jest celem podziału i jakich nieru-
chomości będzie on dotyczył. To tylko 
sygnał, że gmina rozpoczęła proces 
analityczny na danym terenie. 

Analiza projektu wstępnego
Po sporządzeniu wstępnego projek-
tu podziału nieruchomości zostaje 
on przeanalizowany pod względem 
zgodności z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
obowiązującym na danym terenie. 

Analizie podlegają takie 
elementy, jak: przezna-
czenie terenu; parametry 
nowo wydzielonych dzia-
łek budowlanych; możli-
wość  zagospodarowania 
działek po wydzieleniu 
części nieruchomości 
przeznaczonych pod dro-
gi publiczne. Zostaje to 
potwierdzone wydaniem 

postanowienia burmistrza o możliwo-
ści podziału nieruchomości, osobno 
dla każdej z dzielonych nieruchomości.

Mapa i decyzja podziałowa 
Dokument wydany przez burmistrza 
ma charakter promesy w zakresie 
możliwości realizacji projektu podzia-
łu. Jest to wstępny projekt i wielkości 
metryczne są wartościami przybliżo-
nymi, dlatego mogą nieznacznie ulec 
zmianie w ostatecznym projekcie po-
działu. Podobnie jak w postanowie-
niu wydanym na wniosek właściciela, 
tak i w tym przypadku przysługuje 
prawo złożenia zażalenia (do Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego 
za pośrednictwem gminy w terminie 
siedmiu dni od daty jego odbioru). Po 
upływie tego terminu i braku zażaleń 

sporządzana jest dokumentacja geo-
dezyjna, która podlega weryfikacji 
przez Powiatowy Ośrodek Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Ożarowie Mazowieckim. Sprawdza-
na jest zgodność wykonania pracy ze 
standardami i prawem geodezyjnym 
oraz sporządzana mapa z projektem 
podziału nieruchomości z właściwą 

klauzulą starosty. Po uzy-
skaniu mapy podziałowej 
wydawana jest decyzja 
podziałowa zatwierdza-
jąca podział nierucho-
mości. Przysługuje na nią 
odwołanie do Samorzą-

dowego Kolegium Odwoławczego za 
pośrednictwem burmistrza w terminie 
14 dni od daty jej odbioru, co jest toż-
same z decyzją wydawaną na wniosek 
właściciela nieruchomości.

 ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ 

Sukcesywne podziały z urzędu to 
szybszy rozwój układu komunikacyj-
nego gminy. Podziały z urzędu nie 
ingerują w prawo własności i przyczy-
niają się do rozwoju sieci drogowej 
w naszej gminie. To jednak czaso-
chłonny proces, bo może trwać nawet 
rok. Realizacja podziałów pozwala na 
doprecyzowanie wielu parametrów 
takich jak powierzchnia działki prze-
znaczonej pod drogę i dookreślenie jej 
szerokości, a co za tym idzie, umożli-
wia określenie jej konkretnej wartości. 

Kupno i sprzedaż nieruchomości
Podział z urzędu ułatwia nabywanie 
na rzecz gminy Łomianki działek, które 
często są już utwardzone i wykorzy-
stywane przez mieszkańców jako dro-
gi ogólnodostępne. Pomaga również 
mieszkańcom sprzedać nieruchomo-
ści, które nie miały dostępu do drogi 
publicznej. Po podpisaniu wspólnego 
protokołu związanego z przekaza-
niem gminie działki transakcja może 
być zrealizowana nawet w terminie 
dwóch miesięcy. Dodatkowo, po po-
zyskaniu takiej nieruchomości na 
rzecz gminy to gmina będzie zobligo-
wana do utrzymywania powstałych 
w ten sposób dróg przez ich naprawę, 
przebudowę lub modernizację. W ten 
sposób ułatwione będzie przeprowa-
dzanie niezbędnych sieci i przyłączy 
uzbrojenia terenu.

Koszty wykonania podziału 
nieruchomości z urzędu, 

a następnie nabycia 
wydzielonych działek nie 

obciążają budżetu właścicieli, 
bo całkowicie są pokrywane 

przez gminę.

Podziały z urzędu nie 
ingerują w prawo własności 

i przyczyniają się do rozwoju 
sieci drogowej w naszej gminie.
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Piotr Kaczmarczyk, 
kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa

Z wykształcenia je-
stem leśnikiem ze  

specjalnością ochrona przyrody 
i krajobrazu. W Urzędzie Miejskim 
w Łomiankach pracuję od grudnia 
2018 r. Zarówno moja praca, jak 
i moich współpracowników pole-
ga w dużej mierze na działaniach 
w terenie i bezpośredniej obsłu-
dze mieszkańców. Staramy się, aby 
oprócz wiedzy merytorycznej ce-
chowała nas empatia oraz umiejęt-
ność komunikacji z mieszkańcami.

Czym zajmuje się Referat Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa?
Nadzorem, utrzymaniem i konser-

wacją zieleni publicznej na terenie 
gminy, dbaniem o czystość na uli-
cach i chodnikach, postępowaniami 
w sprawie środowiskowych uwa-
runkowań dla inwestycji. Wydaje-
my nakazy usunięcia odpadów oraz 
zezwolenia usunięcia drzew, prowa-
dzimy nadzór nad pomnikami przy-
rody i ich pielęgnację. Zajmujemy się 
opieką nad zwierzętami (sterylizacją 
i kastracją, czipowaniem psów i ko-
tów, przekazujemy karmę społecz-
nym opiekunom kotów wolno żyją-
cych). Zimą zapewniamy utrzymanie 
dróg gminnych i ciągów pieszych. 
Realizujemy gminne programy do-
finansowania, np. na wymianę sta-
rych pieców czy montaż zbiorników 
do gromadzenia wód opadowych. 
Współpracujemy z komisjami dialo-
gu społecznego (ds. zieleni, zwierząt 
i smogu).

Urszula Wysocka, na-
czelnik Wydziału Go-
spodarki Komunalnej

Z administracją sa-
morządową związa-
na jestem od 2016 r. 

Wcześniej pracowałam w sektorze 
prywatnym. W Urzędzie Miejskim 
w Łomiankach pracuję od grudnia 
2020 r., a od marca br. pełnię funk-
cję naczelnika wydziału. Od siebie 
oraz swoich współpracowników 
wymagam przede wszystkim peł-
nego profesjonalizmu, zaangażowa-
nia w wykonywane obowiązki, ale 
również kultury osobistej i empatii 
w stosunku do mieszkańców. 

Czym zajmuje się Wydział Gospo-
darki Komunalnej?
Nadzorujemy odbiór odpadów ko-
munalnych zgodnie z ustalonymi 
harmonogramami i obsługę gmin-
nego punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych, wyda-
jemy decyzje określające wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi, prowadzimy rejestr działalności 
regulowanej dla firm odbierających 
odpady. Zarządzamy też infrastruk-
turą gminną, np. placami zabaw, 
cmentarzami komunalnymi (sprze-
daż miejsc grzebalnych, utrzymanie 
porządku), lokalami mieszkalnymi 
gminy (przydział lokali, drobne re-
monty).

NASI URZĘDNICY
W marcu br. nastąpiła reorganizacja w Urzędzie Miejskim. Z połączenia 
dotychczasowych referatów i wydziałów powstały: Wydział Promocji 
i Komunikacji Społecznej, Wydział Gospodarki Komunalnej oraz Referat 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Wszystkie numery telefonów pozostały 
bez zmian. Szczegółowych informacji o zmianach udziela Biuro Obsługi 
Mieszkańców.
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Tomasz Pawluk, pracownik Gminnego 
Punktu Konsultacyjnego przy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Łomiankach, zmarł 19 marca 

2021 r. 

Był certyfikowanym terapeutą uzależnień, 
socjoterapeutą i wykładowcą akademic-
kim. Specjalizował się w zakresie uzależ-

nień, wsparcia osób w kryzysie, szczególnie 
dzieci i młodzieży.

Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy 
współczucia.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 

w Łomiankach.

Jan Rybak, honorowy obywatel miasta Ło-
mianki, wieloletni pedagog i mieszkaniec 

Dziekanowa Leśnego, zmarł 18 marca 
2021 r. Miał 101 lat.

Dziadek pochodził z polskiej rodziny 
o tradycjach patriotycznych. Dzieciń-

stwo oraz lata szkoły średniej spędził na 
Wołyniu. Dwa lata mieszkał w Tulczynie, 
gdzie ukończył dwuletni Instytut Peda-
gogiczny. W 1939 r. został powołany 

do sił zbrojnych Związku Radzieckiego. 
W wojsku ukończył kurs kierowców 

i mechaników czołgu T-34. Brał udział 
w walkach pod Wielkimi Łukami, gdzie 

dostał się do niewoli niemieckiej, z której 
uciekł, po czym nawiązał kontakt z ruchem 

oporu. Na terenach Polski poznał moją 
babcię Weronikę Homzę, z którą wziął 

ślub. Później został aresztowany i zesłany 
do obozu w Workucie. W 1951 r. uzyskał 
zezwolenie na wyjazd do Polski. Wrócił do 
babci, która pracowała wówczas w sana-
torium w Dziekanowie Leśnym. Studiował 
w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie 
oraz Państwowym Instytucie Pedagogiki 
Specjalnej. Przyczynił się do powstania li-

ceum ogólnokształcącego przy sanatorium 
w Dziekanowie Leśnym oraz do utworzenia 
szkoły podstawowej w wojewódzkim szpi-
talu dziecięcym. Jako nauczyciel pracował 
ponad 36 lat. Dzięki ogromnej determina-
cji, chęci życia i nadprzeciętnej inteligencji 
szedł przez życie na własnych warunkach.

Grzegorz Konfederak

Wspomnienie o Janie Rybaku zamiesz-
czamy w całości na www.lomianki.pl.

Urząd Miejski w Łomiankach
Biuro Obsługi Mieszkańców
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16
ul. Warszawska 115, tel. 22 76 86 324
www.bip.lomianki.pl, www.lomianki.pl
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Zmiana organizacji ruchu
Od kwietnia wprowadzamy drugi etap czasowej organizacji ru-
chu na ulicy Fabrycznej. 

W związku z rozbudową ul. Fabrycznej i budową kanalizacji 
deszczowej oraz przebudową niezbędnej infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej wpro-
wadzona została czasowa zmiana organizacji ruchu. Prace będą 
obejmowały odcinek od ul. Raabego do ul. Wiślanej, który bę-
dzie zamknięty dla ruchu pojazdów z wyjątkiem mieszkańców 
dojeżdżających do posesji. Aktualnie demontowane są stare 
słupy energetyczne, co spowoduje brak oświetlenia ulicznego 
na całej ul. Fabrycznej. Przewidywany czas utrudnień – około 
dwóch miesięcy. / mjr

Medale dla małżonków
Burmistrz Łomianek wręczyła Medale za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie mieszkańcom naszej gminy, którzy przeżyli ze 
sobą ponad 50 lat.

Z powodu pandemii uroczystość odbywała się w trakcie spo-
tkań indywidualnych burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Pio-
trak z wyróżnionymi małżeństwami. Pary nie kryły wzruszenia, 
chętnie opowiadały o wspólnym życiu, dzieliły się wspomnie-
niami. W spotkaniach wziął udział także zastępca burmistrza ds. 
społecznych Witold Gawda. / mjr

Drodzy Mieszkańcy, 
w ostatnim czasie wielu naszych urzędników 
choruje, część́ przebywa w izolacji, część odby-
wa kwarantannę. Staramy się zapewnić płynną 
realizację zadań i obsłużyć Państwa na bieżąco, 
jednak braki kadrowe nie ułatwiają nam pracy. 
Bardzo Państwa proszę o wyrozumiałość i cier-
pliwość. Jeśli są sprawy, które mogą Państwo 
załatwić zdalnie, zachęcam do korzystania z tej 
możliwości.

Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Funkcjonowanie Urzędu 

Miejskiego w Łomiankach

Ze względu na absencje pracowników urząd 
pracuje w innym niż zwykle trybie.

Aktualne utrudnienia w obsłudze mieszkańców:
• Urząd Stanu Cywilnego: nieczynny do odwo-
łania, wyjątek stanowi rejestracja aktów zgonu; 
pozostałe sprawy można załatwić np. w USC 
w Czosnowie po wcześniejszym kontakcie tele-
fonicznym (22 785 02 01 w. 146, 162).

• Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: infor-
macja o opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi tel. 22 888 98 22; o płatnościach 
podatków lokalnych tel. 22 888 98 20. Płatności 
można dokonać gotówką w kasie Mazowieckie-
go Banku Spółdzielczego w Łomiankach przy ul. 
Szpitalnej 8 lub bezpośrednio przelewem na in-
dywidualny rachunek bankowy. 

• Referat Spraw Obywatelskich oraz Terenowy 
Punkt Paszportowy: od 6 kwietnia wznowienie 
pracy na dotychczasowych zasadach.

Urzędnicy pozostałych wydziałów i referatów 
pracują normalnie (pon. 10–18, wt.–pt. 8–16), 
jednak spotkania zostały ograniczone do nie-
zbędnego minimum. Wiele spraw można zała-
twić zdalnie (poprzez mail, telefon, e-PUAP). Jeśli 
jest to niemożliwe, prosimy o złożenie wypełnio-
nych i podpisanych dokumentów w specjalnej 
skrzynce przed urzędem przy ul. Warszawskiej 
115. Dane teleadresowe urzędu: www.lomianki.
pl zakładka Kontakt.
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Konkursy dla organizacji 
pozarządowych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecz-
nej ogłosiło otwarte konkursy ofert dla 
organizacji pozarządowych.

Wydział Polityki Senioralnej zaprasza do 
konkursów na realizację projektów skie-
rowanych do seniorów: „Pomoc nieme-
dyczna w zakresie ochrony zdrowia psy-
chicznego seniorów” oraz „Internetowa 
platforma informacyjno-poradnikowa dla 
seniorów”. Nabór ofert trwa do 16 kwiet-
nia br. Więcej informacji: https://mcps.
com.pl.

Aktywni Obywatele
Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Aktywni Obywa-
tele – Fundusz Regionalny.

Ideą programu jest wzmacnianie organizacji społecznych oraz dzia-
łanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różno-
rodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną 
wartość. W konkursie mogą wziąć udział: stowarzyszenia, fundacje 
i związki stowarzyszeń; spółdzielnie socjalne; spółki non profit; koła 
gospodyń wiejskich; kościelne osoby prawne. Kryteria przystąpienia 
do konkursu dostępne są na stronie organizatora. Termin składania 
wniosków: do 17 maja br. Więcej informacji: https://aktywniobywate-
le-regionalny.org.pl. 

Asystent osoby 
niepełnosprawnej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomian-
kach otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości 397 800 zł. 

Dotacja przeznaczona jest na realizację 
programu „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej – edycja 2020–2021” 
finansowanego z Funduszu Solidarno-
ściowego Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej. Celem programu jest wpro-
wadzenie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych mających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności. Osoby te mają moż-
liwość skorzystania z pomocy asysten-
ta m.in. przy wykonywaniu codziennych 
czynności, załatwianiu spraw urzędowych 
czy podejmowaniu aktywności społecz-
nej. Program ma na celu również prze-
ciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu 
społecznemu osób niepełnosprawnych 
przez umożliwienie im uczestnictwa w wy-
darzeniach społecznych, kulturalnych czy 
sportowych. Osoba niepełnosprawna 
może otrzymać do 30 godzin bezpłatnej 
asysty w miesiącu. Kandydaci na asysten-
tów muszą spełniać kryteria potwierdza-
jące kwalifikacje. Więcej informacji: OSP 
w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, tel.: 22 751 
90 57 wew. 118. / Dominika Kowalczyk-
-Ptasińska

Wiosenne porządki
Straż Miejska usuwa porzucone samochody z dróg publicznych.

W marcu funkcjonariusze Straży Miejskiej usunęli porzucone pojazdy 
z ul. Bocznej, Okrężnej i Sasanki. W kolejce oczekuje jeszcze kilkana-
ście samochodów, które niebawem zostaną zabrane. / Marcin Wę-
giełek

FOT.: STRAŻ MIEJSKA
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Aktualne obostrzenia
W związku ze wzrostem liczby osób zakażonych COVID-19 zmianie 
uległy dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

Do 9 kwietnia br. zamknięte pozostaną salony fryzjerskie i kosmetyczne 
oraz wielkopowierzchniowe sklepy budowlane i meblowe. W placów-
kach handlowych o powierzchni powyżej 100 mkw. oraz w kościołach 
obowiązuje limit jednej osoby na 20 mkw. Przedszkola i żłobki zostały 
zamknięte dla wszystkich z wyjątkiem dzieci służb medycznych i mun-
durowych. Na wniosek rodziców placówki wychowania przedszkolnego 
mają obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu dla dzieci posia-
dających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Działalność 
obiektów sportowych została ograniczona wyłącznie do uprawiania 
sportu zawodowego. Zmieniły się także zasady kwarantanny dla podróż-
nych przyjeżdżających do Polski. Wszystkie dotychczasowe obostrzenia 
nadal obowiązują. Aktualne informacje: www.gov.pl, www.lomianki.pl.   

Raport zakażeń 
koronawirusem

Dane dotyczące sytuacji epide-
micznej w powiecie warszawskim 
zachodnim sprawdzisz codziennie 

na: www.lomianki.pl

Wsparcie 
psychologiczne
Wydział Zdrowia Mazo-
wieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego przygotował 
wykaz placówek leczni-
czych oferujących wsparcie 
psychologiczne dla miesz-
kańców Mazowsza.

Sytuacja epidemiczna oraz 
wprowadzone w związku 
z nią środki prewencyjne 
mogą stanowić dodatko-
we obciążenie dla naszego 
zdrowia psychicznego. Dla-
tego jeśli potrzebujesz – 
skorzystaj z pomocy. Dane 
placówek udzielających 
wsparcia psychologiczne-
go: https://spzzlo.pl/pl/ko-
ronawirus.

Szczepienia przeciw COVID-19
Podstawowe informacje dotyczące akcji szczepień w gminie Łomianki.

Przychodnie: na terenie naszej gminy szczepienia odbywają się w nastę-
pujących placówkach: Royalmed (ul. Wiślana 36, 533 702 703), SPZZLO 
Warszawa-Żoliborz (ul. Szpitalna 6, 22 751 10 55), NZOZ Łomianki (ul. 
Warszawska 31, 22 751 69 91), CMP – NZOZ Oddział w Łomiankach (ul. 
Warszawska 55, 22 737 50 50).
Transport: dla osób, które chcą się zaszczepić i mają aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o ko-
dzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami 
lub są w grupie wiekowej 70+ i mają trudność z dotarciem 
do punktu szczepień. Należy zadzwonić pod numer infolinii 
516 768 500 (pon. 10–18, wt.–pt. 8–16) minimum dwa dni 
przed planowaną datą szczepienia i zgłosić potrzebę skorzy-
stania z transportu. 
Szczepienie wyjazdowe: NFZ zorganizował ponad 100 dodat-
kowych wyjazdowych punktów szczepień dla pacjentów, któ-
rzy ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonar-
nym. Aby skorzystać z takiej pomocy, należy zadzwonić do swojej poradni POZ. 
Podstawą zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumen-
tacja medyczna i diagnoza lekarza/pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie 
zdrowia pacjenta, teleporada lub wywiad z opiekunem pacjenta. / KŻ, MN

Test na koronawirusa
Mieszkańcy gminy Łomianki mogą wykonać test w trzech punktach badań.

Lokalizacja punktów pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2:
• Stacjonarny w przychodni przy ul. Żeromskiego 13, informacja: 532 725 439. 
• Mobilny „drive-thru” przy ul. Powązkowskiej 43/45 róg ul. Ostrowieckiej (par-
king Powązki), informacja: 538 513 635. 
• Mobilny „drive-thru” przy ul. Wóycickiego róg ul. Wólczyńskiej (parking), infor-
macja: 532 402 712.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin funkcjonowania punktów: www.spzzlo.pl. 
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Przewlekłe zmęczenie, dusz-
ności związane z wysiłkiem, 
bóle stawów i mięśni to tyl-
ko niektóre objawy z całego 

spektrum niedomagań zdrowot-
nych. W Poradni Rehabilitacyjnej 
w ramach usług komercyjnych moż-
na skorzystać ze specjalnych ćwi-
czeń oddechowych skierowanych 
do osób, u których doszło do stanów 
zapalnych w obrębie płuc. 

Ćwiczenia oddechowe
Jednym ze skutecznych sposobów 
radzenia sobie z następstwami za-
każenia SARS-CoV-2 jest rehabilita-
cja układu oddechowego. Taka tera-
pia zwiększa wydolność wysiłkową 
oraz siłę mięśniową, co 
pozytywnie wpływa na 
ogólny dobrostan pa-
cjenta. Poprawie ulega 
tolerancja na wysiłek 
fizyczny, skraca się czas 
leczenia skutków cho-
roby oraz zmniejsza się 
ilość przyjmowanych le-
ków. Oczekiwane rezul-
taty to: poprawa funkcji 
mięśni oddechowych 
i ogólnego nastawie-
nia psychofizycznego, 
zwiększenie objętości 
płuc i uelastycznienie 
mięśni klatki piersiowej, przywró-
cenie prawidłowej pracy przepo-
ny oraz nauka oddychania torem 
piersiowym i skutecznego radzenia 
sobie z płytkim oddechem, a tak-
że efektywniejszego oddychania, 
a przez to zmniejszenie ryzyka po-
wikłań pocovidowych. Z ćwiczeń 
mogą korzystać osoby już zdrowe, 
które chcą zadbać o kondycję ukła-
du oddechowego. Zestaw ćwiczeń 

dobierany jest zawsze wedle po-
trzeb pacjenta. 

Aktywni seniorzy
Ogólna sprawność fizyczna jest 
istotnym czynnikiem prawidło-
wego funkcjonowania organizmu. 
W przychodni przy ul. Szpitalnej 6 
w Łomiankach realizowany jest także 
bezpłatny program zdrowotny w za-
kresie poprawy sprawności fizycznej 
osób po 60. r.ż. Projekt obejmuje 
różne świadczenia, w tym badania 
kwalifikacyjne, pomoc dietetyka 
oraz fizjoterapeuty. Zajęcia ruchowe 
przeprowadzane są w formie indy-
widualnej lub grupowej (do czterech 
osób) dla seniorów o zbliżonym po-

ziomie sprawności fi-
zycznej, raz w tygodniu 
przez trzy miesiące. Po-
radnia zapewnia także 
różnorodne świadczenia 
komercyjne w zakresie 
m.in. konsultacji lekarzy 
specjalistów i fizjotera-
peutów. Świadczenia te 
mogą stanowić wsparcie 
rehabilitacyjne zarówno 
dla osób, które chcia-
łyby poprawić ogólny 
stan zdrowia, jak i tych, 
które przebyły zakażenie 
COVID-19 i dostrzegają 

konieczność rehabilitacji. Zaintere-
sowane osoby mogą skorzystać ze 
specjalnych pakietów lub pojedyn-
czych zabiegów. 

Więcej informacji oraz zapisy:

Poradnia Rehabilitacyjna ul. Szpi-
talna 6 w Łomiankach; tel.: 576 
591 354, 532 414 541, 22 751 10 
55; www.spzzlo.pl.

TEKST: ANITA KARYKOWSKA

Jednym ze 
skutecznych 

sposobów radzenia 
sobie z następstwami 

zakażenia SARS-CoV-2 
jest rehabilitacja 

układu oddechowego. 

Wielu ozdrowieńców uskarża się na różnego rodzaju dolegliwości 
występujące wiele tygodni po zachorowaniu. Poradnia Rehabilitacyjna 
w Łomiankach oferuje komercyjne świadczenia wspomagające w takich 
sytuacjach oraz realizuje bezpłatny program z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej dla seniorów. 

JAK POPRAWIĆ SPRAWNOŚĆ
PO COVID-19?

Bezpłatne maseczki
Każdy mieszkaniec gminy Łomianki 
może odebrać cztery bezpłatne ma-
seczki ochronne.

Rząd przekazał gminom jednorazowe 
maseczki (w opakowaniach zbior-
czych po 50 szt.) do dystrybucji wśród 
mieszkańców. W Łomiankach dostęp-
ne są w następujących miejscach:

• OSP Łomianki, ul. Wiejska 12 
(wejście od strony ul. Gościńcowej),
• OSP Dziekanów Polski, ul. Rolni-
cza 427,
• ICDS, ul. Staszica 2.

O maseczki można również poprosić 
strażników miejskich, którzy mają je 
ze sobą w trakcie codziennych patroli 
na terenie gminie. Maseczki będą wy-
dawane do wyczerpania zapasów.

UWAGA! Godziny wydawania mase-
czek w punktach stacjonarnych zmie-
niają się, dlatego warto je sprawdzać 
na stronie Urzędu Miejskiego: www.
lomianki.pl w zakładce Aktualności.

Dezynfekcja 
w przestrzeni publicznej 
Na zlecenie Urzędu Miejskiego pro-
wadzone są dezynfekcje domów ko-
munalnych, placów zabaw i przystan-
ków autobusowych.

Druhowie OSP Łomianki i OSP Dzie-
kanów Polski dezynfekują ciągi ko-
munikacyjne w domach komunalnych 
(odpowiednio 15 i 29 oraz 8 i 22 
kwietnia), gminne place zabaw (15 
i 29 oraz 8 i 22 kwietnia), a także wia-
ty, ławki i rozkłady jazdy autobusów 
oraz teren wokół przystanków (7 i 21 
oraz 14 i 28 kwietnia). Odkażanie pro-
wadzone jest metodą opryskową, za 
pomocą urządzeń wysokociśnienio-
wych. Dezynfekcja przystanków i pla-
ców zabaw uzależniona jest od pogo-
dy (suche powierzchnie i brak opadów 
w dniu dezynfekcji), natomiast w do-
mach komunalnych odbywa się bez 
względu na pogodę.
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XXXVI sesja Rady Miejskiej 10 marca
Sesja została zwołana w trybie nad-
zwyczajnym w sprawie rozpatrzenia 
projektu uchwały przejęcia przez 
gminę od powiatu warszawskiego 
zachodniego prowadzenia LO im. K. 
Wojtyły w Łomiankach oraz nieod-
płatnego przejęcia działki przy ul. 
Brzegowej (ew. nr 224) w Łomiankach 
Dolnych. Podczas obrad głosowano 
nad wnioskami formalnymi radnych:

Michała Naftyńskiego o skierowa-
nie projektu uchwały do dalszych 
prac w komisjach (za: 10, przeciw: 
10, nieobecni: 1),
Tomasza H. Dąbrowskiego o wystą-
pienie do powiatu o bezpłatne prze-
kazanie ww. działki gminie Łomianki 
wyłącznie pod budowę szkoły pod-
stawowej bez przejęcia liceum (za: 
7, przeciw: 13, nieobecni: 1),
Michała Naftyńskiego o przerwę 
w obradach sesji do 16.03.2021 
(za: 8, przeciw: 11, wstrzymało się: 
1, nieobecni: 1).

Wyniki głosowania po rozpatrzeniu 
projektu uchwały: za: 13, przeciw: 
5, brak głosu: 2, nieobecni: 1. Radni 
przyjęli projekt uchwały.

XXXVII sesja Rady Miejskiej 25 i 29 
marca
Sesja zwołana w sprawie rozpatrze-
nia projektów uchwał: zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej gminy 
Łomianki na lata 2021–2030 oraz 
zmian w uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na 2021 r. Podczas obrad 
głosowano nad wnioskami meryto-
rycznymi radnych:

Marcina Etienne o przesunięciu 
kwoty 60 tys. zł z projektu budowy 
i modernizacji placów zabaw oraz 
punktów rekreacyjno-sportowych 
na modernizację placu zabaw przy 
ul. Waligóry z doposażeniem przy 
zwiększeniu kwoty do 65 730 zł oraz 
uwzględnieniu urządzeń dla dzieci 
z niepełnosprawnością ruchową (za: 
8, przeciw: 5, wstrzymało się: 8),

Marcina Etienne o utworzenie no-
wego zadania inwestycyjnego „Bu-
dowa i modernizacja boiska przy 
ul. Waligóry” z przesunięciem na 
ten cel kwoty 50 tys. zł ze środków 
przeznaczonych na pozyskiwanie 
gruntów pod inwestycje gminne (za: 
8, przeciw: 5, wstrzymało się: 8),
Janusza Skoniecznego o przebu-
dowie ul. Wiślanej (od ul. Rolniczej 
do ul. Brzegowej) i zwiększeniu pla-
nu wydatków w 2021 r. na ten cel 
z kwoty 199 tys. zł do kwoty 200 
tys. zł przeznaczonej na opracowa-
nie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej przebudowy, przygoto-
wanie postępowania przetargowego 
oraz częściowego odbioru komplek-
sowego projektu przebudowy ulicy; 
a także o przesunięciu kwoty 150 
tys. zł na ww. cel ze środków prze-
znaczonych na pozyskiwanie grun-
tów pod inwestycje gminne (za: 12, 
przeciw: 6, wstrzymało się: 3).

Wyniki głosowania po rozpatrzeniu 
projektów uchwał: zmiany w WPF 
gminy Łomianki (za: 17, przeciw: 2, 
wstrzymało się: 1, nieobecni: 1) oraz 
zmiany w uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na 2021 r. (za: 18, przeciw: 
2, nieobecni: 1). Radni przyjęli projek-
ty uchwał.

Zmiany w uchwale budżetowej
Przegłosowane zmiany tegoroczne-
go budżetu dotyczyły wyznaczenia 
nowych zadań i zwiększenia środków 
na niektóre inwestycje, m.in. na zakup 
gruntów pod strażnicę dla OSP Dzie-
kanów Polski (600 tys. zł), zwiększenie 
dotacji dla organizacji pozarządowych 
(do 1 340 000 zł), przebudowę ulic, 
w tym ul. Cyprysowej (1,5 mln zł), pro-
jekt i rozbudowę ul. Słonecznej (850 
tys. zł) i ul. Łąkowej (50 tys. zł), mo-
dernizację infrastruktury sportowej 
w tym wymianę bieżni przy ICDS (500 
tys. zł), rozbudowę monitoringu przy 
ICDS (106 tys. zł) oraz remont boiska 
orlika przy ul. Wiślanej (55 tys. zł).

Budżet a remont ul. Wiślanej 
Mateusz Krogulec, przewodniczący 
Komisji Budżetowej

Nie spodzie-
wałem się po-
działu ostatniej 

sesji na dwie części. 
Było to konsekwencją 
zgłoszenia i przyjęcia 
przez radnych wnio-
sku dokonania zmian 
w budżecie, których 
w oczywisty sposób skarbnik gminy 
nie mogła wprowadzić do obszerne-
go dokumentu w czasie krótkiej prze-
rwy w obradach.
Dla Państwa wiedzy, Szanowni Miesz-
kańcy, istotne jest to, że projekt i re-
mont ul. Wiślanej był w planach urzę-
du i burmistrz wielokrotnie publicznie 
powtarzała, że ul. Wiślana powstanie 
tak szybko, jak to będzie możliwe. 
W trakcie sesji zastępca burmistrza 
poinformował, że cała procedura zaj-
mie około 400 dni. Najpierw nastąpi 
budowa kanalizacji, potem projekt 
ulicy, pozwolenie na budowę i reali-
zacja. Omawiał zaawansowanie prac 
na tych etapach i wskazywał koniecz-
ne do uzyskania decyzje.
Rozumiem oczekiwania mieszkańców 
i w pełni je popieram. Jednak dobrze 
jest uświadomić sobie, że przegłoso-
wanie przez radę zmian w budżecie 
w niczym nie przyspieszy osiągnięcia 
celu, który i tak jest procedowany. Po 
zmianach w budżecie czas wykonania 
robót budowlanych nie przyspieszy 
i najprawdopodobniej przebudowa 
ul. Wiślanej zakończy się nawet póź-
niej, niż chcieliby tego rada 
i mieszkańcy.

Zobacz sesję online
Przebieg każdej sesji można śledzić 
na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego, a także obejrzeć archiwalne 
zapisy obrad: www.lomianki.pl w za-
kładce e-Sesja. 

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

W marcu radni obradowali trzykrotnie. Decydowano w sprawie przejęcia liceum i działki przy ul. 
Brzegowej od powiatu warszawskiego zachodniego oraz o zmianach w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej gminy Łomianki i tegorocznym budżecie gminy.

SESJE RADY MIEJSKIEJ
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Rekrutacja na rok szkolny 2021/22
Trwa nabór wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych (19–
30.04) oraz oddziałów dwujęzycznych (26.04–11.05) w gminnych 
szkołach podstawowych. Więcej informacji: www.lomianki.pl.

Nowe komputery 
dla uczniów
Mieszkańcy Dziekanowa Polskie-
go i Kępy Kiełpińskiej w ramach 
podziału funduszu sołeckiego na 
2021 r. doposażyli szkołę podsta-
wową w Dziekanowie Polskim.

Podczas zebrań wiejskich podkreślano, że sołectwa dostrzegają, 
z jakimi problemami mierzy się szkoła, organizując naukę zdalną dla 
uczniów. Urząd Miejski za łączną kwotę 25 461 zł kupił dziewięć 
laptopów, które posłużą do utworzenia w szkole mobilnej pracowni 
komputerowej. Nowy sprzęt na ręce dyrektor szkoły Małgorzaty Ko-
rulczyk przekazali zastępca burmistrza ds. społecznych Witold Gaw-
da, sołtys Dziekanowa Polskiego Henryk Zieliński oraz sołtys Kępy 
Kiełpińskiej Krzysztof Skarbek. / uk

Będzie szkoła w Łomiankach Dolnych
W marcowym numerze biuletynu pisaliśmy o głosowaniach decydu-
jących w sprawie przyszłości liceum publicznego w Łomiankach oraz 
planach budowy szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych. 

Radni gminy Łomianki oraz powiatu warszawskiego zachodniego zde-
cydowali o przekazaniu gminie Liceum Ogólnokształcącego im. Karola 
Wojtyły w Łomiankach, a także terenu przy ul. Brzegowej (nr ew. 224; 
niemal 3 ha o wartości prawie 8 mln zł) w Łomiankach Dolnych. Gmina 
potrzebuje nowych placówek edukacyjnych. Z przeprowadzonej przez 
urząd analizy wynika, że w Łomiankach Dolnych liczba sześciolatków 
podwaja się co kilka lat, a do liceum podczas ostatniej rekrutacji przy-
jęto ok. 50 proc. chętnych. 1 stycznia 2022 r. gmina Łomianki stanie 
się organem prowadzącym liceum, dlatego do końca bieżącego roku 
powstanie plan rozwoju i funkcjonowania placówki na nowych zasa-
dach. W tym celu nawiązano już kontakt z Cyfrowym Centrum Nauki 
i Technologii UKSW, planowane są także konsultacje i debaty doty-
czące działania liceum, by spełniało oczekiwania mieszkańców. Nato-
miast w Łomiankach Dolnych, przed przystąpieniem do budowy szkoły 
podstawowej, gmina zainwestuje w infrastrukturę (budowa kanalizacji 
i drogi). Wstępny terminarz zakłada oddanie do użytku szkoły w sierp-
niu 2024 r., pod warunkiem zarezerwowania na ten cel środków finan-
sowych w budżecie gminy. Urząd realizuje plany inwestycji w oświatę 
także w Dąbrowie Leśnej – o przetargu na budowę przedszkola miej-
skiego piszemy na s. 15. / mb

Wiem, że w obecnej sytuacji epidemicznej to nie 
jest najistotniejsza kwestia, ale właśnie w takim 
momencie dostęp do obiektów sportowych (po ich 
ponownym udostępnieniu) staje się ważnym tema-
tem dla dzieci, młodzieży i rodziców. Z niepokojem 
obserwuję coraz większą ekspansję szkółki KS Ło-
mianki i prywatnych klubów piłkarskich blokują-
cych na swoje komercyjne zajęcia wszystkie trzy 
orliki w naszej gminie. Od dłuższego czasu KS i fir-
my prywatne praktycznie zawłaszczyły te obiekty, 
skutecznie uniemożliwiając korzystanie z nich przez 
dzieci i młodzież z naszej gminy. Dzieci są wyganiane 
przez trenerów, nawet jeżeli kluby nie zajmują całego 
obiektu. W godzinach po szkole wszystkie orliki są 
prawie cały czas zablokowane. W moim odczuciu KS 
Łomianki, któremu kibicuję, ma wystarczającą bazę 
treningową na swoje potrzeby (dwa boiska, które 
stoją przez większość czasu puste), natomiast pry-
watne firmy powinny mieć bardzo ograniczony do-
stęp do tych obiektów lub nawet nie mieć go wcale. 
(…) Jaki jest procentowy udział wynajmu orlików do 
celów komercyjnych w godzinach 14–20 w dni pra-
cujące?
Na prośbę pani burmistrz odpowiedzi udziela Eweli-
na Kordek, p.o. dyrektor ICDS, zarządcy orlików.
Szanowny Panie, jedyna placówka wychowania po-
zaszkolnego, która prowadzi zajęcia sportowe dla 
dzieci na naszym boisku, zajmuje orlik 6 godzin w ty-
godniu, tj. w 11 proc. obłożenia. Natomiast KSŁ nie 
jest firmą komercyjną, a stowarzyszeniem, które re-
alizuje zadania gminne z upowszechniania kultury fi-
zycznej. KSŁ pobiera dopłaty z urzędu na prowadze-
nie zajęć dla dzieci (mieszkańców) z Łomianek. Jeżeli 
prosi Pan o statystyki, to na dwóch orlikach KSŁ zaj-
muje 26 proc. obłożenia tygodniowo przy mniej wię-
cej 300 zawodnikach w klubie. Natomiast pozostała 
część obłożenia, czyli 63 proc., jest wykorzystywana 
właśnie przez mieszkańców, którzy rezerwują boiska 
jako grupy zorganizowane. Nie ma tu mowy o żadnej 
komercji. (…) Zgodnie z zasadami rezerwacji orlików 
pierwszeństwo mają szkoły, stowarzyszenia, a także 
kluby sportowe z terenu gminy Łomianki. Zorgani-
zowano jednak możliwość rekreacji na boiskach dla 
osób indywidualnych w weekendy po godz. 14. To 
czas, w którym zaobserwowaliśmy największe zapo-
trzebowanie na korzystanie z boisk rodzin z dziećmi 
bądź osób indywidualnych. Mając na uwadze bez-
pieczeństwo osób ćwiczących na boiskach, infor-
muję, że w czasie zajęć grup zorganizowanych nie 
mogą tam przebywać osoby nieuczestniczące w tych 
zajęciach. Osoba, która zarezerwowała boisko na 
zajęcia, odpowiedzialna jest za uczestników podczas 
zajęć i nie może ponosić odpowiedzialności za osoby 
postronne, stąd pewnie prośby trenerów. (…)

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

ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ
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Dyrektor przedszkola
Burmistrz Łomianek ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora 
Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1. 
Składanie ofert do 22 kwietnia br. Informacja: www.bip.lomianki.pl.
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NOWE INWESTYCJE

Zakończył się etap projektowania 
ul. Przy Jeziorze i ul. Błotnej. Uzy-

skaliśmy także zgodę starosty powiatu 
warszawskiego zachodniego na budo-
wę studni chłonnych na ul. Spokojnej. 
Ponadto nadal prowadzimy rozbudo-
wę ulic: Fabrycznej, Krzyczkowskiego 
i Wspólnej. Pozostałe inwestycje opi-
sujemy poniżej.

Dąbrowa Leśna
Kończy się przebudowa i moderni-
zacja placu zabaw wraz z terenem 
rekreacyjno-sportowym przy ul. Aka-
cjowej róg ul. Partyzantów w Dąbro-
wie Leśnej. W marcu zamontowali-

śmy wszystkie zabawki dla dzieci oraz 
elementy małej architektury (ławki, 
hamaki, stojaki rowerowe, kosze na 
śmieci). Trwają prace związane z wy-
konaniem bezpiecznej nawierzchni. 
Przed nami jeszcze montaż piłko-
chwytów, sprzętu sportowego oraz 
porządkowanie terenu. 

Ulice: Zachodnia i Warszawska
Podpisaliśmy umowę na budowę 
czterech bezpiecznych przejść dla 
pieszych. Nowe lokalizacje doświe-
tlonych przejść to: ul. Zachodnia 
w pobliżu numeru 20A przy sklepie 
spożywczym oraz trzy miejsca na ul. 
Warszawskiej w okolicach numeru 
120 w pobliżu ul. Polnej; numeru 128 

w pobliżu ul. Majowej; numeru 179 
w pobliżu ul. Armii Poznań. W ramach 
prac modernizacyjnych nastąpi także 
wymiana znaków drogowych na od-
blaskowe znaki D-6 III generacji oraz 
montaż dwustronnego oświetlenia le-
dowego, skierowanego bezpośrednio 
na przejście dla pieszych. Doświetlo-
ne przejścia będą podobne do nowo 
wybudowanych bezpiecznych przejść 
i zachowają ten sam standard wizual-
ny latarni. 

Skwer przy al. Chopina
Prowadzimy działania dotyczące 
przygotowania dokumentacji projek-
towej poszerzenia oferty rekreacyjnej 
zielonego skweru przy al. Chopina. 

Rozpoczynamy wiosenne prace naprawcze dróg na terenie gminy, ogłaszamy przetarg na budowę 
przedszkola miejskiego wraz z placem zabaw w Dąbrowie Leśnej i przystępujemy do kolejnego etapu 
budowy bezpiecznych przejść dla pieszych.

NOWE PRZEDSZKOLE 
I REMONTY DROGOWE

TEKST: RADOSŁAW NOWAK
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Wykonany zostanie projekt wiaty 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
przyległego. Wiata będzie nawiązy-
wać do istniejącej konstrukcji ogródka 
jordanowskiego, jak również zostanie 
wyposażona w ławki i stoły (z możli-
wością przeniesienia) oraz panele fo-
towoltaiczne zasilające latarnie, które 
oświetlą cały obiekt. Dodatkowo po-
siadać będzie zaplecze gospodarcze 
stanowiące schowek na przedmioty 
(stoły, ławki). Zagospodarowanie te-
renu uwzględnia w szczególności plac 
zabaw dla dzieci oraz elementy małej 
architektury.

PRZETARGI

Gmina Łomianki ogłosiła kolejne 
postępowania przetargowe doty-

czące budowy przedszkola wraz z pla-
cem zabaw oraz plenerowej siłowni.

Osiedle Baczyńskiego
Powstanie kolejne miejsce zachęca-
jące do aktywności fizycznej na świe-
żym powietrzu. Przy osiedlu Baczyń-
skiego, pod lipami, powstanie „Lipowa 
siłownia”. Termin składania ofert na 
dostawę i montaż urządzeń siłow-
ni plenerowej przy ul. Warszawskiej 
upłynął 31 marca br.

Dąbrowa Leśna
Bardzo potrzebujemy nowych pla-
cówek edukacyjnych dla najmłod-
szych, dlatego ogłosiliśmy przetarg 
na budowę przedszkola miejskiego 
oraz placu zabaw wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi przy ul. 
Piaskowej w Dąbrowie Leśnej. Pre-
zentowane wizualizacje przedszkola 
pochodzą z fazy koncepcyjnej pro-
jektu. Obecnie dach jest płaski, ale 
pozostało charakterystyczne łama-
nie jego szczytu, widoczne na wizu-
alizacjach. Termin składania ofert: do 
22 kwietnia br.

PRACE DROGOWE W MARCU

Sprzyjająca pogoda i temperatura 
pozwoliły na rozpoczęcie wiosen-

nych prac naprawczych na gminnych 
drogach. 

Równanie dróg gruntowych
Wyprofilowano, doziarniono i za-
gęszczono następujące ulice: Brzego-
wą (na całej długości, od Wiślanej do 
6 Pułku Piechoty i dalej do zajezdni 
KMŁ), 6 Pułku Piechoty (wraz z łącz-
nikiem z ul. Podwale), Odysei oraz 
Miłą, Szeroką, Borzobohatego, Wy-
boistą, Słoneczną, Wyjątkową, Szpil-

mana (łącznik przy stadionie między 
Wiślaną i Fabryczną). 

Remonty bitumiczne
Naprawiono uszkodzenia nawierzchni 
ulic: Partyzantów, Konopnickiej (wraz 
z pętlą autobusową przy szpitalu), 
Akacjowej, Wiślanej (największe ubyt-
ki), Miłej, Baczyńskiego (wraz z wjaz-
dem na parking przy sklepie Action), 
Armii Poznań (oberwane krawędzie 
jezdni między ul. Rolniczą i Chopina).

Nowa organizacja ruchu 
Wdrożono zmiany w następujących 
lokalizacjach: ul. Bolka i Lolka na 
odcinku bitumicznym od strony ul. 
Rolniczej w zakresie progów zwalnia-
jących wraz z oznakowaniem towa-
rzyszącym; ul. Miodowa na odcinku 
od ul. Miłej do Pogodnej w zakresie 
progu zwalniającego wraz z oznako-
waniem towarzyszącym (zmieniono 
status drogi z wewnętrznej na stre-
fę zamieszkania). Wykonano także 
przegląd oznakowania drogowego 
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Zainstalowano nowe i od-
tworzono łącznie siedem luster dro-
gowych poprawiających widoczność.

BU
DO

W
A 

UL
. K

RZ
YC

ZK
OW

SK
IE

GO
, 

FO
T.

: A
RT

UR
 O

SI
AK

PL
AC

 Z
AB

AW
 P

RZ
Y 

UL
. A

KA
CJ

OW
EJ

, F
OT

.: A
GA

TA
 S

TE
FA

Ń
SK

A

PL
AC

 Z
AB

AW
 P

RZ
Y 

UL
. A

KA
CJ

OW
EJ

, F
OT

.: A
RT

UR
 O

SI
AK

RO
ZB

UD
OW

A 
UL

. F
AB

RY
CZ

N
EJ

, 
FO

T.
: A

RT
UR

 O
SI

AK



16 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 4    |    KWIECIEŃ 2021

|    HISTORIA

Synagoga w Łomiankach

Synagoga została zbudowana 
w latach 1929–1934 z fundacji ro-
dziny Rechtmanów. Jej projektantem 
był architekt inżynier Stanisław Ha-
berling. Przed jej wzniesieniem lokal-
na społeczność żydowska modliła się 
w domu rabina. Głównym kantorem 
był zięć Rechtmana. Murowany z ce-
gły budynek synagogi wzniesiono na 
planie prostokąta o rozmiarach około 
12 m szerokości, 14 m długości i 14 m 
wysokości do dachu. Przykryty był 
kopułą z blachy ocynkowanej, kształ-
tem nawiązującą do tej z Wielkiej Sy-
nagogi w Warszawie. Synagoga miała 

wydzieloną część dla kobiet, tzw. ba-
biniec. Przyjął on formę balkonu, na 
który wiodły schody z zewnętrznej 
strony budynku, od strony zachod-
niej. Jak na skalę zabudowy Łomianek 
był to budynek okazały, stanowiący 
dominantę w krajobrazie centrum 
miejscowości. Dokładnie lokalizuje go 
fotoplan z 1934 r. Dotychczas jedy-
nym materialnym śladem po synago-
dze jest uratowana ze składu kamie-
ni marmurowa płyta zwana „sziwiti”, 
wymontowana ze ściany podczas 
rozbiórki w 1939 r. Podczas II wojny 
światowej hitlerowcy zburzyli syna-
gogę. Po zakończeniu wojny nie zo-
stała odbudowana. 

Źródło: E. Pustoła-Kozłowska „Ło-
mianki – spotkania z historią”.

Przed II wojną światową przy 
dzisiejszej ul. Jaśminowej znaj-
dowała się synagoga (miejsce 
modlitwy, a dawniej także 

szkoły i zebrań społeczności żydow-
skiej) lub mykwa (miejsce z dostępem 
do wody bieżącej służące kąpieli ry-
tualnej). Urząd Miejski w Łomiankach 
posiadał taką wiedzę przy opracowy-
waniu Gminnej Ewidencji Zabytków – 
z opowiadań mieszkańców Łomianek 
oraz z literatury.

Lokalizacja budynków
W styczniu br. urząd wystąpił do 
Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (MWKZ) 
z wnioskiem o wydanie pozwolenia na 
prowadzenie badań archeologicznych 
(dz. ew. nr 172, obręb 4.0004) w celu 
zebrania danych dotyczących umiej-
scowienia synagogi lub mykwy. Wy-
stąpiliśmy także do Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej w Warszawie z prośbą 
o opinię w sprawie planowanych prac. 
W obu przypadkach otrzymaliśmy po-
zytywną opinię i w marcu rozpoczę-
liśmy prace badawcze, które pozwolą 
na ocenę możliwości inwestycyjnych 
wspomnianej nieruchomości. Zale-

ży nam na powstrzymaniu różnych, 
wieloletnich spekulacji podających 
w wątpliwość przydatność inwesty-
cyjną tego terenu. Po zakończeniu ba-
dań będziemy wiedzieli, czy możemy 
bez przeszkód stawiać w tym miejscu 
budynki użyteczności publicznej.

Etapy prac
Zgodnie z decyzją MWKZ badania 
prowadzimy dwuetapowo. Pierwszy 
etap, określony mianem badań niein-
wazyjnych, przeprowadziliśmy na po-
czątku marca z wykorzystaniem ma-

gnetometru i metody elektrooporowej 
(urządzenia pomiarowe). Wyniki tych 
badań zawęziły obszar objęty czynno-
ściami archeologicznymi. Drugi etap 
miał charakter inwazyjny i obejmował 
badania sondażowe w wytypowanych 
miejscach. Polegał na geodezyjnym 
wytyczeniu obszaru, na którym 19 
marca przystąpiliśmy do robót ziem-
nych. Zabytki, które zostaną ewentu-
alnie odkryte, przekażemy do właści-
wej placówki muzealnej, o czym po 
zakończeniu badań poinformujemy 
mieszkańców naszej gminy. 

W centrum Łomianek trwają badania archeologiczne mające na celu ustalenie dokładnej lokalizacji 
przedwojennej synagogi.

DAWNA SYNAGOGA

TEKST: PIOTR KOWALSKI, AGNIESZKA GAWRON-SMATER
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Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021. To obowiązkowe, największe i najważniejsze badanie polskiego 
społeczeństwa. Podstawową metodą zbierania danych będzie samospis 
internetowy.

SPIS POWSZECHNY

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA 
NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW Z GUS

Najważniejszym celem spi-
su jest poznanie sytuacji 
demograficznej i mieszka-
niowej na poziomie kraju, 

województw, powiatów i gmin. Dzię-
ki takim danym będzie można ana-
lizować zmiany, jakie zaszły w pro-
cesach demograficzno-społecznych 
i ekonomicznych od czasu ostatniego 
spisu powszechnego (2011), a także 
tworzyć prognozy dotyczące rozwoju 
Polski w najbliższych latach.

Społeczny obowiązek
Każda osoba mieszkająca w Polsce, 
niezależnie od posiadanego obywa-
telstwa czy wieku, jest zobowiązana 
do udziału w spisie (potrwa do 30 
września br.). W imieniu dzieci spisu 
dokonują rodzice lub opiekunowie 
prawni. Taki obowiązek wynika z za-
pisów dwóch ustaw – o statystyce 
publicznej oraz narodowym spisie 
powszechnym ludności i mieszkań. 
Należy również pamiętać o spisaniu 
współmieszkańców przebywających 
za granicą, jeśli nadal są zameldowani 
na stałe w naszym mieszkaniu. Udział 
w spisie to obowiązek, ale także dzia-
łanie na rzecz społeczności, wyniki 
badania posłużą bowiem do plano-
wania działań np. w szkolnictwie czy 
na rynku pracy.

Formularz elektroniczny
Samospis internetowy to podstawo-
wa i najbardziej przyjazna metoda. 
Spisać możemy się w domu w dogod-
nym dla siebie terminie, nie czekając 
na kontakt z rachmistrzem. Do elek-
tronicznego formularza zalogujemy 
się, korzystając z Krajowego Węzła 
Identyfikacji Elektronicznej lub poda-
jąc numer PESEL wraz z nazwiskiem 
rodowym matki. Dla cudzoziemców 
bez numeru PESEL przewidziano 
odrębny tryb logowania z wykorzy-
staniem poczty e-mail. Osoby, które 

nie mają komputera lub internetu, 
powinny się zgłosić do urzędu miasta 
lub gminy, gdzie przygotowane będą 
stanowiska komputerowe z dostę-
pem do sieci internetowej.

Spis u rachmistrza 
Jeżeli z ważnych powodów nie spisa-
liśmy się przez internet, musimy spo-
dziewać się telefonu lub nawet wizy-
ty rachmistrza. Jeśli do tego dojdzie, 
nie możemy odmówić udzielenia od-
powiedzi. Na terenie województwa 
mazowieckiego będzie pracować 
2,5 tys. rachmistrzów spisowych. 
Dane dotyczące ich tożsamości moż-
na zweryfikować, dzwoniąc pod nr 
infolinii spisowej (22 279 99 99), 
w aplikacji Sprawdź rachmistrza (ht-
tps://spis.gov.pl), a także na stronie 
internetowej Urzędu Statystycznego 
w Warszawie (https://warszawa.stat.
gov.pl). 

Bezpieczne dane 
Ochrona danych zbieranych podczas 
spisów powszechnych i wszystkich in-
nych badań ma dla polskiej statystyki 
publicznej bezwzględny priorytet. Wy-
pełniając formularz spisowy, możemy 
być pewni, że dane nie będą ujaw-
nione ani przekazane innym podmio-
tom. Podlegają szczególnej ochronie 
na zasadach określonych w ustawie 
o statystyce publicznej oraz w ustawie 
o ochronie danych osobowych. Osoby 
wykonujące prace spisowe – rachmi-
strzowie i pracownicy statystyki pu-
blicznej, obowiązane są do przestrze-
gania tajemnicy statystycznej. Za jej 
złamanie grozi kara do trzech lat po-
zbawienia wolności.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl, 
infolinia ogólnokrajowa: 22 279 99 
99, infolinia Gminnego Biura Spiso-
wego w Łomiankach: 666 834 559.
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Okiem archeologa
Początki osadnictwa 
w okolicy dzisiejszych 
Łomianek datowane 
są na X–XI wiek, jed-
nak badania arche-
ologiczne na terenie 
gminy nie odbywają 
się często. Prace przy 

ul. Jaśminowej to okazja do rozmowy 
na ten temat z Agnieszką Gawron-
-Smater, łomiankowską radną i arche-
ologiem z wykształcenia.

Czy Łomianki mogą być interesują-
cym miejscem dla archeologa?
Jak najbardziej. Wiem, że w parku 
przy Jeziorze Fabrycznym prowadzo-
no kilka lat temu badania archeolo-
giczne dotyczące pozostałości dwor-
ku szlacheckiego. Prace w miejscu 
przedwojennej synagogi także zapo-
wiadają się interesująco. Poza tym 
podczas spacerów po okolicy sama 
czasami znajduję fragmenty dawnej 
ceramiki. To nie są spektakularne od-
krycia, ale ciekawe.

W takich poszukiwaniach przydaje 
się wiedza i tzw. oko archeologa.
Rzeczywiście, archeolodzy z przy-
zwyczajenia inaczej postrzegają kra-
jobraz. Szukają nierówności terenu, 
zwracają uwagę na nietypowy układ 
roślinności, który może świadczyć 
o tym, że w danym miejscu istniała 
kiedyś zabudowa.

Przydałby się wówczas magneto-
metr taki jak wykorzystywany przy 
ul. Jaśminowej?
Praca archeologa rozpoczyna się od 
badań nieinwazyjnych, które poma-
gają ustalić miejsca warte przeba-
dania. Pomocny jest wówczas ma-
gnetometr, a także inne metody, np. 
dane AZP (Archeologiczne Zdjęcia 
Polski), czyli zbiór rejestrowanych 
i nanoszonych na mapy stanowisk 
archeologicznych. Prace wykopali-
skowe to dopiero kolejny etap badań.

Ciekawe, co znajdą archeolodzy 
przy dawnej synagodze.
Trwają już prace odkrywkowe, które 
odsłoniły pozostałości fundamen-
tów synagogi, a także fragment ce-
glanej konstrukcji. Być może wkrótce 
dowiemy się, jakie spełniała funkcje.
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TEKST: KAROLINA ŻEBROWSKA, MARTA NOWICKA

Aż 71 proc. powierzchni Ziemi zajmuje woda, jed-
nak ze względu na zasolenie nie cała nadaje się 
do spożycia. Jedynie 2,5 proc. wodnych zasobów 
Ziemi to wody słodkie, choć część z nich uwię-

ziona jest w lodowcach. Właściwie tylko 1 proc. świato-
wych zasobów wody to wody pitne.

Korzystne oszczędzanie 
Ograniczenie zużycia wody jest ważne i można to robić na 
wiele sposobów. Liczy się każde, nawet najmniejsze dzia-
łanie. Poza tym, mając na uwadze wprowadzony od lipca 

2021 r. w gminie Łomianki nowy sposób naliczania opłat 
za śmieci na podstawie ilości zużytej wody – oszczędzanie 
daje realną korzyść finansową. Mniej zużytej wody to niż-
sze opłaty zarówno za wodę, jak i wywóz odpadów.

Ile zużywamy wody?
W każdym polskim domu zużywa się średnio 36 proc. wody 
do mycia, 15 proc. do prania, 10 proc. do zmywania naczyń, 
6 proc. do sprzątania, a tylko 3 proc. do picia i gotowania 
i aż 30 proc. do spłukiwania toalety. Jak zatem skutecznie 
oszczędzać wodę? Podpowiadamy kilka sposobów.

Zmiany klimatu, wzrost liczby ludności i nieekologiczna produkcja przemysłowa powodują, że maleją 
zasoby wody pitnej. Od nas zależy, na jak długo jej wystarczy.

OSZCZĘDZAJ WODĘ!

Zamontuj perlator (to małe sitko może sprawić, że zuży-
cie wody będzie nawet o 50 proc. mniejsze).

Używaj jednouchwytowych baterii.

Zakręcaj wodę podczas mycia zębów – szacuje się, że 
podczas każdego szczotkowania zębów zużywamy pra-
wie 20 litrów wody.

Napraw cieknącą spłuczkę – dziennie może z niej wy-
ciekać nawet 50 litrów wody.

Korzystaj ze spłuczki dwudzielnej.

Wyreguluj zawór w toalecie – w większości spłuczek 
można wyregulować ilość wody wykorzystywanej do 
jednorazowego spłukiwania.

Wybierz prysznic zamiast wanny – podczas kąpieli 
w standardowej wannie (160–170 cm długości) zuży-
wamy nawet 170 litrów wody! Biorąc szybki cztero-
minutowy prysznic, zużywamy natomiast ok. 40 litrów 
wody.

Łazienka

Nie marnuj zimnej wody, gdy czekasz na ciepłą – pod-
staw dzbanek i wykorzystaj ją np. do podlewania kwia-
tów.

Nie używaj bieżącej wody do rozmrażania żywności.

Zmywaj naczynia w zmywarce, a nie pod bieżącą wodą 
– zaoszczędzisz ponad 50 proc. wody.

Nie myj odpadów przed wyrzuceniem.

Kuchnia

Nie kupuj zbędnych ubrań – ich produkcja zużywa duże 
ilości wody, np. do wyprodukowania jednej pary dżin-
sów potrzeba ponad 11 tys. litrów wody. 

Nie marnuj żywności – wyrzucanie artykułów spożyw-

czych to marnowanie tysięcy litrów wody użytej do jej 
produkcji. 

Myj samochód w myjniach stosujących recykling wody 
(zamiast mycia wężem ogrodowym).

Dom

Zamiast trawnika wysiej łąkę kwietną – nie trzeba jej 
regularnie kosić ani nawozić, nie wymaga też dodatko-
wego nawadniania i prezentuje się dobrze nawet w cza-
sie suszy.

Jeśli masz trawnik, podlewaj go wcześnie rano, zanim 
wzrośnie temperatura powietrza.

Zbieraj deszczówkę – możesz ją wykorzystać do podle-
wania kwiatów i drzew w ogrodzie. 

Załóż ogród deszczowy – filtruje wodę opadową, po-
prawia czystość wód podziemnych i powierzchniowych, 
co pozytywnie wpływa na miejski mikroklimat.

Ogród
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Na ślad wodny składa się zarówno nasze pośrednie, jak 
i bezpośrednie zużycie wody. Co kryje się pod tymi po-
jęciami? Zużycie bezpośrednie wiąże się z wykonywa-
nymi przez nas czynnościami, m.in. myciem, praniem, 
zmywaniem, podlewaniem ogrodu. Bezpośrednie zuży-
cie wody stanowi tylko 3 proc. śladu wodnego w skali 
światowej. Pozostałe 97 proc. to tzw. pośrednie zużycie 

wody, oznaczające wodę zużytą na wszystkich etapach 
produkcji. W przypadku owoców i warzyw będzie to np. 
woda niezbędna do wegetacji roślin, woda opadowa 
oraz woda zużyta przez rolników/sadowników do na-
wadniania upraw. W przypadku produktów przetworzo-
nych do tej ilości trzeba doliczyć wodę wykorzystywaną 
w całym procesie produkcji.

Gminny Program Gromadzenia Wody to wieloletnie 
przedsięwzięcie wspierające małą retencję. Wsparcie 
przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji 
pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych 
i roztopowych na terenie nieruchomości objętej progra-

mem. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim do 
31 sierpnia br. 

Więcej informacji: www.lomianki.pl w zakładce Gminny 
Program Gromadzenia Wody.

Dotacja z gminy

Ślad wodny produktów (przybliżona ilość zużytej wody):

Ślad wodny

1 kg czekolady: 17 000 l

1 kg wołowiny: 15 000 l

1 kg wieprzowiny: 6000 l

1 kg kurczaka: 4500 l

1 kg sera żółtego: 3200 l

1 kg ryżu: 2500 l

1 kg chleba: 1600 l

1 kg kukurydzy: 1200 l

1 kg jabłek: 800 l

1 kg pomarańczy: 560 l

1 szklanka mleka: 250 l

Filiżanka kawy: 130 l

T-shirt: 2500 l

Książka (500 stron): 1300 l

Kurtka z poliestru: 18 000 l

Smartfon: 900 l

                                              Źródło: www.klimada2.ios.gov.pl/slad-wodny.  



20 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 4    |    KWIECIEŃ 2021

|    EKO-ŁOMIANKI

Walczymy ze smogiem
Straż Miejska przeprowadzała 
w marcu kontrole domowych pa-
lenisk. Osoby łamiące prawo uka-
rano mandatami.

Podczas rutynowych patroli przy 
ul. Szpitalnej i ul. Majowej strażni-
cy odkryli spalanie lakierowanych 
części mebli w domowych piecach. 
Zadymienie ul. Sosnowej spowo-
dowane było natomiast spalaniem 
drewna o wilgotności bliskiej 50 
proc. Zgodnie z uchwałą sejmi-
ku województwa mazowieckiego 
w sprawie szkodliwych paliw zaka-
zuje się stosowania m.in.: mułów 
i flotokoncentratów węglowych; 
węgla brunatnego; węgla kamien-
nego w postaci sypkiej o uziarnie-
niu 0–3 mm; paliw zawierających 
biomasę o wilgotności w stanie 
roboczym powyżej 20 proc. Straż-
nicy dysponują wilgotnościomie-
rzem. Jeżeli masz wątpliwości, czy 
używasz odpowiedniego drew-
na – zadzwoń do Straży Miejskiej 
w Łomiankach (986 lub 22 751 35 
03), a patrol sprawdzi, czy materiał 
nadaje się na paliwo w domowym 
piecu. / kb

Dzień Ziemi
Dwanaście lat temu ONZ ogłosiła 
22 kwietnia Międzynarodowym 
Dniem Matki Ziemi. 

Coroczne święto to okazja do or-
ganizowania różnego rodzaju wy-
darzeń promujących ekologię i pro-
pagowanie stylu życia w zgodzie 
z naturą. Odbywają się wówczas 
akcje zbierania śmieci i sadzenia 
drzew, by uświadomić wszystkim, 
że nawet drobny gest ma znacze-
nie i przyczynia się do ochrony śro-
dowiska przed nadmierną eksplo-
atacją. / mb

Kampania edukacyjna
Ilość wytwarzanych odpadów stale rośnie, dlatego warto działać ekolo-
gicznie i chronić naturalne środowisko.

Zasada 3R – reduce, reuse, recycle – to trzy proste reguły, które są pod-
stawą proekologicznego stylu życia. Odpady nie tylko zanieczyszczają po-
wietrze, wody gruntowe i glebę, lecz także powodują emisję dwutlenku 
węgla i metanu do atmosfery, co skutkuje niekorzystnymi zmianami klima-
tu. Im mniej używamy opakowań, tym środowisko jest zdrowsze, bo mniej 
obciążone. Kupując produkt w opakowaniu, starajmy się je wykorzystać 
ponownie. A gdy nie jest to możliwe, zadbajmy, by nadawało się do recy-
klingu. „Ograniczaj-Użyj ponownie-Odzyskaj” to akcja edukacyjna Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach skierowana do wszystkich mieszkańców gminy. 
Przypominamy i podpowiadamy, co każdy z nas może zrobić, aby chronić 
środowisko. Ważne jest każde, nawet najmniejsze działanie. Zachęcamy do 
obserwowania akcji na fb Urzędu Miejskiego i na www.lomianki.pl w za-
kładkach: Miasto możliwości/Kampania edukacyjna „Ograniczaj-Użyj po-
nownie-Odzyskaj” oraz Gospodarka odpadami. / mn

ŁOMIANKI
miasto możliwości OGRANICZAJ    I    UŻYJ PONOWNIE    I    ODZYSKAJ

Ptaki w ogrodzie
W pielęgnacji ogrodu i zwalczaniu szkodników roślin możemy liczyć na 
ptasich sprzymierzeńców. Co zrobić, by chętniej nam pomagali?

Problemem każdego ogrodnika są owady i larwy, które szybko potrafią 
zniszczyć efekty ciężkiej pracy w ogrodzie. Jeśli chcemy być ekologicz-
ni i nie stosować silnych środków chemicznych, zaprośmy ptaki, które są 
naturalnymi wrogami gąsienic i pędraków. Sikorka bogatka w ciągu dnia 
może zjeść tyle szkodników, ile sama waży, czyli nawet do 200 owadów. 
Największy pożytek będziemy z niej mieć w okresie lęgowym (od maja do 
lipca), gdy przyniesie do gniazda nawet ponad dwa razy tyle, ile sama waży. 
W podobny sposób pomogą nam także pleszki i wróble, które głównie ży-
wią się nasionami, ale nie pogardzą także muchówkami, chrząszczami i gą-
sienicami. Pożyteczne są także szpaki (nielubiane za podjadanie czereśni, 
ale zjadają włochate gąsienice, w których nie gustują inne ptaki), jaskółki 
dymówki (zjadają głównie owady latające, w tym uciążliwe komary), jerzy-
ki zwyczajne, rudziki i kowaliki. Co zrobić, by te wszystkie ptaki chętniej 
przylatywały do naszego ogrodu? Zamontujmy dla nich budki lęgowe (na 
odpowiedniej wysokości i z odpowiednim otworem wlotowym), posadźmy 
krzewy o gęstych gałęziach, które latem dadzą im schronienie, a zimą po-
żywienie (głóg, dzika róża, berberys, aronia, kalina koralowa, cis pospolity) 
i zamontujmy poidełka z wodą. / mb
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Podczas pożaru temperatu-
ra gleby podnosi się do ok. 
1000 st. C. W pożarach łąk 
giną drobne ssaki i ptactwo, 

które gniazduje w wysokich trawach. 
Wymierają kolonie mrówek, a także 
biedronki, które są sprzymierzeńcem 
człowieka w walce z mszycami. Dym 
uniemożliwia trzmielom i pszczo-
łom zapylanie kwiatów. Zniszczeniu 
ulegają warstwy próchnicy oraz mi-
kroorganizmów odpowiadających za 
równowagę biologiczną. Wypalanie 
oznacza często nieodwracalną degra-
dację gleby.

Kary aresztu i grzywny
Wypalanie traw, poza tym, że to nie-
chlubna praktyka, jest również nie-
dozwolone. Polskie prawo 
zakazuje wypalania traw, 
pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydroż-
nych, szlaków kolejowych 
oraz trzcinowisk i szuwa-
rów. Kodeks wykroczeń 
przewiduje za to karę na-
gany, aresztu lub grzyw-
ny, której wysokość może 
wynieść od 5 tys. do 20 
tys. zł. Co więcej, jeśli 
w wyniku podpalenia tra-
wy dojdzie do pożaru, który sprowa-
dzi zagrożenie utraty zdrowia lub ży-
cia wielu osób albo zniszczenia mienia 
wielkich rozmiarów, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności nawet do 
10 lat.

Konsekwencje dla rolników
Zakaz wypalania gruntów rolnych to 
jeden z warunków, których zobowią-
zani są przestrzegać rolnicy ubiega-

jący się o płatności bez-
pośrednie oraz niektóre 
płatności w ramach PROW 
2014–2020, np. płatności 
rolno-środowiskowo-kli-
matyczne. Nieprzestrze-
ganie tego wymogu może 
doprowadzić do zmniej-
szenia płatności o mini-
mum 5 proc. Jeszcze su-
rowszą karę poniesie rolnik 
w przypadku, gdy świado-
mie wypala grunty rolne. 

Wówczas całkowita kwota należnych 
mu płatności może być obniżona 
nawet o 25 proc. W skrajnych przy-
padkach, np. stwierdzenia rozległego 

i dotkliwego w skutkach wypalania 
traw czy torfowisk, Agencja Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR) może pozbawić rolnika całej 
rocznej kwoty.

Zapamiętaj! Wypalanie traw:

NIE użyźnia gleby

NIE niszczy chwastów

NIE pomaga w walce z kleszczami 

Za to negatywnie wpływa na 
bioróżnorodność, zanieczyszcza 
powietrze, często jest przyczyną 
pożarów lasów i zabudowań go-

spodarczych.

Widzisz pożar? Nie zbliżaj się do 
ognia i dzwoń pod numer 998. 

Źródło: gov.pl, gdos.gov.pl.

W pożarach łąk 
giną drobne ssaki 
i ptaki. Wypalanie 

traw oznacza często 
nieodwracalną 

degradację gleby.

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA
FOT.: KAMILA ZIEMIŃSKA

Od lat wokół wypalania traw narosło wiele szkodliwych mitów. Ten niechlubny zwyczaj niesie za 
sobą tragiczne skutki, o których każdego roku wiosną przypominają ekolodzy, strażacy i naukowcy.

WYPALANIE TRAW

Etykiety energetyczne
Od marca br. obowiązują nowe oznaczenia na urządzeniach AGD i RTV.

Dotychczas na lodówkach, telewizorach czy pralkach znajdował się symbol 
A+++ na oznaczenie najbardziej wydajnego i oszczędnego sprzętu. Jednak po 
zmianie przepisów plusy znikają. Pojawia się za to skala od A do G, gdzie naj-
wydajniejsze urządzenia będą oznaczone jako C i D. Na razie klasy A i B nie 
będą stosowane. / mb
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na dom. W tym numerze nowi bohaterowie – może któryś 
z nich zostanie twoim przyjacielem?

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

LENON
Młody, ale z dużym bagażem negatyw-
nych doświadczeń. Łagodny, zalęknio-
ny psiak, który potrzebuje bezpiecznej 
przystani i swojego miejsca na ziemi.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy lata; 
płeć: samiec; waga: 16 kg; nr: 0502/19; 
przyjęty: 8.03.2019; kontakt w sprawie 
adopcji: Janusz 888 872 564, Karolina 
725 676 475, Monika 603 656 853.

HYDRA
W nowym miejscu czuje się niepewnie, 
dlatego szukamy domu spokojnego i bez 
małych dzieci. Świetnie dogaduje się 
z psami i bardzo dobrze z kotami.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sześć lat, 
płeć: samica, waga: 6 kg; nr: 0293/21; 
przyjęta: 20.02.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Magda 609 266 951, Monika 
882 662 029, Angela 669 382 540. 

KRZYŚ
Trafił do schroniska w złym stanie. Wy-
chudzony, nie mógł się utrzymać na 
łapach. Grzeczny, ale powinien zostać 
psim jedynakiem w spokojnym domu.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samiec; waga: 5 kg; nr: 
0302/21; przyjęty: 21.02.2021; kon-
takt w sprawie adopcji: Monika 882 
662 029, Magda 609 266 951, Angela 
669 382 540.

Wszystkie zwierzęta znajdują się obecnie w schronisku Na Paluchu: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa.
Więcej informacji znajdą Państwo na: www1.napaluchu.waw.pl oraz www.lomianki.pl.

MISO
Pies z podwórka, ale pięknie chodzi na 
smyczy. Najlepiej, by trafił do domu 
z ogrodem i do doświadczonego opie-
kuna, gotowego na długi okres adapta-
cji do nowych warunków. W typie rasy: 
mieszaniec; wiek: pięć lat; płeć: samiec; 
waga: 9 kg; nr: 0230/21; przyjęty: 
8.02.2021; kontakt w sprawie adopcji: 
Joanna 665 100 519, Anna 512 142 
471.

BATERYJKA
Zabrana z wiejskiego podwórka okazała 
się miłą pieszczochą. Wykastrowana, za-
szczepiona i zaczipowana, szuka kocha-
jącego i bezpiecznego domu.  
W typie rasy: europejska; wiek: trzy lata; 
płeć: samica; waga: 3 kg; nr: 0017/21/T; 
przyjęta: 24.03.2020; kontakt w sprawie 
adopcji: Dorota 509 664 983.

CHARLIE I LOLA
Przebojowy Charlie i spokojna, delikat-
na, ostrożna Lola. Kochają towarzystwo 
człowieka i są ogromnymi pieszczocha-
mi. Szukamy dla nich wspólnego domu.
W typie rasy: europejska; wiek: trzy lata; 
waga: 5 kg; nr: Charlie 0039/20/F, Lola 
0040/20/F; przyjęci: 14.12.2020; kon-
takt w sprawie adopcji: Monika 501 301 
936.
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Łomiankowska Orkiestra Kameralna
Specjalny koncert odbył się z okazji Dnia 
Kobiet. W programie znalazły się utwory 
wybrane przez muzyka i dyrygenta Błaże-
ja Sroczyńskiego, m.in. „Brunetki, blondyn-
ki”, „Bambolina” czy polka Straussa. Mieli-
śmy również okazję usłyszeć kompozycje 
z musicalu „South Pacific” autorstwa Richar-
da Rodgersa, wyjątkową aranżację utworu 
„Summertime” George’a Gershwina oraz nie-
typowe wykonanie „Michelle” z repertuaru 
Paula McCartneya i Johna Lennona. 

Recital mieszkańców
Z okazji Dnia Kobiet także lokalni artyści 
ujawnili skrywane dotąd talenty. 8 marca 
Beata Kordek i Andrzej Mamaj wykonali zna-
ne przeboje, a dyrektor Janusz Zawadzki, 
w imieniu męskiej części zespołu Centrum 
Kultury, wręczył obecnym paniom – trochę 
przekornie – ananasy zamiast kwiatków.

Piosenki Jerzego Wasowskiego 
Kilka dni później, 13 marca, odbył się kon-
cert „Moja wycinanka. Inne piosenki Jerzego 
Wasowskiego”. Utwory w stylistyce jazzo-
wej, czyli zgodnej z pierwotnym zamysłem 
kompozytorskim, przedstawił Piotr Zubek. 
Wszystkie aranżacje wykonał Bogdan Ho-
łownia. 

Jak zostać muzykiem?
Tego samego dnia zaprezentowaliśmy także 
spektakl muzyczny dla dzieci z multimedialną 
scenografią. Przedstawienie oparte było na 
kanwie baśni, której bohater marzy, aby pew-
nego dnia zdobyć nadprzyrodzoną moc i stać 
się superbohaterem. Przy okazji dzieci pozna-
ły autorski program edukacji muzycznej („5 
kroków, aby zostać muzykiem”) i dowiedziały 
się, jaki wpływ mają na nas dźwięki oraz jak 
radzić sobie z tremą. 

W czasie pandemii większość wydarzeń 
kulturalnych odwołano, jednak w marcu 
Centrum Kultury zorganizowało kilka 
koncertów. Przedstawiamy krótką relację.

KONCERTY
W MARCU

TEKST: PAULINA KOCIK
FOT.: CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH



24 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 4    |    KWIECIEŃ 2021

|    STREFA KULTURY

Nie ukrywamy, że od 
wielu lat dużą część 
budżetu pozyskujemy 
w ramach dofinanso-

wań zewnętrznych. Pandemia 
spowodowała przestoje w czę-
ści instytucji przez ograniczenia 
związane z organizacją wydarzeń 
kulturalnych oraz zajęć cyklicz-
nych. Tym bardziej cieszymy się, 
że działamy! Nieustannie pracu-
jemy, by przekształcać i rozwijać 
ofertę kulturalną. Dbamy o roz-
wój, bo dbamy o naszych od-
biorców i dlatego, iż wierzymy, 
że kultura ma znaczenie.

Konsola i koncert
Otrzymaliśmy dotację w wyso-
kości 34 646 zł, którą przezna-
czyliśmy na zakup niezbędnego 
do realizacji wydarzeń sprzętu, 
czyli ruchomych głów oświetle-
niowych (7 szt.) i konsoli oświe-
tleniowej (1 szt.) oraz realizację 
koncertu muzyki klasycznej 

w wykonaniu Łomiankowskiej 
Orkiestry Kameralnej, który od-
był się 30 stycznia 2021 r. Je-
steśmy pewni, że kupiony sprzęt 
jeszcze przez długie lata będzie 
służył łomiankowskiej społecz-
ności, a prezentowane na na-
szych scenach wydarzenia za-
pewnią niezapomniane wrażenia 
i odbiór kultury na najwyższym 
poziomie. 

Rozwój lokalny
Dofinansowanie na „Zakup wy-
posażenia i organizacji wydarzeń 
kulturalnych w Centrum Kultury 
w Łomiankach” było współfinan-
sowane ze środków Unii Euro-
pejskiej „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” PROW 2014–2020 
oraz „Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz rozwoju obsza-
rów wiejskich: Europa inwestu-
jąca w obszary wiejskie”. 

TEKST: PAULINA KOCIK
FOT.: CENTRUM KULTURY W ŁOMIANKACH

Centrum Kultury w Łomiankach otrzymało 34 646 zł dofinansowania na organizację koncertu muzyki 
klasycznej oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji wydarzeń kulturalnych.

DOTACJA DLA CENTRUM KULTURY

Konkurs 
fotograficzny 
Miłośników łomiankowskiej 
przyrody zapraszamy do udzia-
łu w konkursie „Wiosna w Ło-
miankach”.

Pokażcie, jaka piękna jest wio-
sna w Łomiankach – w parku, 
w lesie, na łące czy we własnym 
ogrodzie. Nie trzeba jej daleko 
szukać, może być tuż za pro-
giem. Konkurs przeznaczony 
jest dla osób powyżej 16. r.ż. 
Więcej informacji: www.lo-
mianki.pl. / mn 
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SPEKTAKL DLA DZIECI: „Cyrk w ogro-
dzie” (online).

SPOTKANIE Z BOGDANEM WAW-
RZYŃCZYKIEM, autorem książki „Być 
kobietą. Spojrzenie dojrzałego mężczy-
zny” (online).

SCENA ZAUŁEK: Marek Majewski i To-
mek Salej „Póki się śpiewa” (online).

MUZYKOWANIE NA DYWANIE
(online).

KARAWANA OPOWIEŚCI: „Między 
miłością a przeznaczeniem” (online).

KONKURS RECYTATORSKI DLA DZIE-
CI I MŁODZIEŻY „Warszawska Syren-
ka”, eliminacje powiatowe.
     
KONCERT: Bitamina,
bilety: 100 zł.

PRZEZ SIEDEM KONTYNENTÓW: 
„Koala to nie miś, czyli niesamowite 
zwierzęta z Australii”, 
bilety: 16 zł.

10.04
godz. 15

KWIECIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

10.04
godz. 18

16.04
godz. 19

24.04

17.04
godz. 11

23.04
godz. 19

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

10.04 CYRK W OGRODZIE
Interaktywny spektakl dla dzieci (4–12 
lat). Historia trójki przyjaciół mieszkają-
cych w sklepie z zabawkami. Dzieci po-
znają słonicę Bożenę, pluszowego lisa 
Benka i żołnierzyka Patryka. Nasi boha-
terowie pragną zrobić coś, co odmieni 
ich życie. Postanawiają otworzyć cyrk. 
To niełatwe zadanie, więc konieczna bę-
dzie pomoc widowni.

17.04 MUZYKOWANIE NA DYWANIE
Interaktywny koncert dla najmłodszych. 
Kreatywna animacja przy muzyce granej 
na żywo i połączenie znakomitej zabawy 
z nauką. Koncert prowadzą Maria Foryś, 
znana z programu „You Can Dance – po 
prostu tańcz”, oraz Małgorzata Lipka, 
znana z programu „X Factor”, przy akom-
paniamencie Przemka Zalewskiego.

23.04 MIĘDZY MIŁOŚCIĄ A PRZE-
ZNACZENIEM
Mówią, że miłość wszystko zwycięża. 
Czy to prawda? Historie z różnych 
stron świata opowiedzą Mirella Gli-
wińska, Basia Songin i Szymon Gó-
ralczyk.

9.05 KOALA TO NIE MIŚ
Australia jest pełna ciekawych zwie-
rząt. Chcielibyście je poznać? Za-
praszamy na spotkanie z polską Dr 
Dolittle Małgorzatą Zdziechowską, 
która podzieli się wiedzą oraz przy-
bliży fascynujący świat zwierząt, któ-
rymi opiekowała się podczas pobytu 
w Australii.

7.05
godz. 20

9.05
godz. 15
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Książkokramik
Biblioteka w Łomiankach przedłuża akcję 
wypożyczania książek na życzenie.

Wystarczy zadzwonić (22 751 32 23) lub wy-
słać e-mail (biblioteka@lomianki.pl), podać 
tytuły zamawianych książek lub multimediów 
oraz biblioteczny numer karty bądź PIN. Od-
biór ustalany jest na konkretny dzień i godzinę 
tak, by uniknąć bezpośredniego kontaktu (re-
gał przy wejściu do biblioteki). Książkokramik 
działa w zależności od sytuacji epidemicznej, 
dlatego aktualne informacje dotyczące funk-
cjonowania biblioteki prosimy sprawdzać na: 
www.biblioteka.lomianki.pl.

Międzynarodowy Dzień Książki
23 kwietnia 1616 r. zmarli Miguel de Cervan-
tes i William Szekspir. Trzy wieki później 
ustanowiono tego dnia święto bibliofilów. 

W 1926 r. kataloński wydawca postano-
wił upamiętnić datę urodzin Cervantesa. To 
data niepewna, więc ostatecznie ustalono, 
że wspomnienie Cervantesa i jednocześnie 
Dzień Książki w Hiszpanii będą obchodzone 
23 kwietnia. W 1995 r. UNESCO nawiązało 
do tej tradycji i ogłosiło Międzynarodowy 
Dzień Książki i Praw Autorskich. Obecnie 
święto obchodzone jest w ponad 100 krajach, 
by promować czytelnictwo, a także przypomi-
nać o ochronie własności intelektualnej pisa-
rzy, ilustratorów i wydawców książek. / mb

Biblioteka na Spitsbergenie
Światowe Archiwum Arktyczne powstało 
cztery lata temu, by chronić najważniejsze 
dzieła ludzkości. 

Norweska firma Piql opracowała technologię 
zapisu danych na wyjątkowo trwałej taśmie 
filmowej. Przedstawiciele firmy liczą, że prze-
chowywana głęboko pod ziemią przetrwa 
tysiąc lat. Na Spitsbergenie znajdują się już 
dzieła z Biblioteki Watykańskiej, Europejskiej 
Agencji Kosmicznej, a od kilku miesięcy – Olgi 
Tokarczuk. W kwietniu br. do zasobów Biblio-
teki Końca Świata trafią także wszystkie opu-
blikowane teksty Wisławy Szymborskiej. / mb

CZYTELNICZY RAJ
„Dobranocka dla Batmana” Michael 
Dahl 
Każdej nocy Batman wyrusza w drogę, 
by pomagać potrzebującym, ratować 
nieznajomych i dbać o porządek w mie-
ście. Tymczasem pewien mały chłopiec 
zastanawia się, co może zrobić, by zo-
stać bohaterem dla swoich bliskich 
– zupełnie jak Batman! Fantastyczny 
sposób na rozpoczęcie przygody z czy-
taniem, która pozwoli każdemu małe-
mu czytelnikowi poczuć się jak praw-
dziwy bohater.

„Co komu pisane” Maria Ulatowska 
i Jacek Skowroński 
Cicha, spokojna miejscowość. Pewien 
lekarz poznaje znaną, ale introwertycz-
ną pisarkę. Wkrótce dochodzi do dziw-
nych i przerażających wydarzeń. Ktoś 
prześladuje doktora. Pisarka zaś coraz 
bardziej angażuje się w tę historię i nie 
zważając na to, że jej także może gro-
zić niebezpieczeństwo, zaczyna pisać 
książkę o tym, co się dzieje. Tylko ona 
zna rozwiązanie zagadki.

„Życie i romanse polskich arystokra-
tów” Iwona Kienzler 
W Rzeczpospolitej nie wykształcił się 
zwyczaj nadawania dziedzicznych tytu-
łów, a rolę zachodniej arystokracji peł-
niła magnateria, z której w XVIII w. wy-
kształciła się polska arystokracja. Życie 
w tej sferze obfitowało w romanse, 
zwłaszcza kiedy nastąpiło rozluźnienie 
obyczajów. I właśnie na tle romansów 
polskich arystokratów od XVII w. do 
początku XX w. opisane są ważne dla 
naszej historii wydarzenia i ciekawostki 
obyczajowe.

„Co kryją jej oczy” Sarah Pinborough
Mroczny thriller. Wszystkim wydaje 
się, że David i Adele to para idealna. 
Ceniony psychiatra i jego olśniewająco 
piękna, zapatrzona w niego żona bu-
dzą powszechny zachwyt. Ale dlaczego 
on zamyka ją w domu? I dlaczego ona 
ukrywa przed nim nową przyjaciółkę? 
Louise, nowa sekretarka Davida, daje 
się wciągnąć w grę tej dziwnej pary 
i z czasem utwierdza się w przekona-
niu, że w związku tych dwojga dzieje 
się coś bardzo złego.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która nadeśle 
prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, 
biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 kwietnia.

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

Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr. 3 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź: 
wiata rekreacyjna przy przeprawie promowej w Burakowie. Nagrodę 
wygrała pani Anna Jurczewska.  Po odbiór nagrody zapraszamy po 
uprzednim umówieniu się telefonicznym (22 768 62 18).

Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w ko-
lejnych konkursach.

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 (ICDS), 
e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Marta Nowicka.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.

Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy 
sobie prawo skracania tekstów i zmiany tytułów.
Nie publikujemy reklam.

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 

ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Władczyni świata podziemnego i opiekunka dusz zmarłych w mitologii 
    greckiej. 
2. Rodzaj nakładki na kran zwiększającej optycznie strumień wody przez 
    jej napowietrzenie.
3. Podręcznik studenta.
4. Tradycyjna potrawa wielkanocna pochodzenia północnorosyjskiego 
    przygotowywana z twarogu, jajek i śmietany z dodatkiem bakalii.
5. Gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny krukowatych z niebiesko-
    -czarnym prążkowanym skrzydełkiem.
6. Samiec pszczoły miodnej.
7. Stolica Finlandii.

Pionowo
1. Grupa saren.
2. Z greckiego – istota, rzecz lub zjawisko przemijające szybko i bez śladu.
3. W kuchni do mycia naczyń.
4. Popularny kwiat wczesnowiosenny.
5. Larwa chrząszcza majowego.
6. Najwyższy operowy głos kobiecy.
7. Instrument dęty blaszany, potomek rogu myśliwskiego. 
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OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki”

Na podstawie art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze 
zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską 
w Łomiankach Uchwały nr XXXV/309/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łomianki”.

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko zawiadamiam o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wyżej wymienianej zmiany studium.

Zmiana studium obejmuje obszar gminy w jej granicach administracyj-
nych.

Zmiana studium obejmuje następujący zakres:
1) modyfikację kierunków rozwoju układu drogowego;
2) modyfikację wskaźników zagospodarowania dla terenów zabudowy 
usługowej, w tym obiektów użyteczności publicznej, w poszczególnych 
strefach funkcjonalno-przestrzennych;
3) zmianę minimalnej odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy od gra-
nic Kampinoskiego Parku Narodowego;
4) zmianę granic obszaru funkcjonalnego miejskiego centrum Łomianek;
5) uzupełnienie zakresu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego, ul. Warszawska nr 71 w godzinach pracy urzędu, 
po wcześniejszym umówieniu pod nr. tel. 22 888 98 48. 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany studium. 
Wnioski należy składać w formie papierowej do burmistrza Łomianek 
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, bądź drogą 
pocztową na adres: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
05-092 Łomianki lub w formie elektronicznej za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@
poczta.lomianki.pl, lub za pomocą platformy ePUAP w terminie do dnia 
30 kwietnia 2021 r.

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

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łomianek.

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

RZP.271.36.2020 „Utrzymanie czystości na 
terenie gminy Łomianki oraz na terenie parku 
miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym”: Część 
I przedmiotu zamówienia – „Utrzymanie czy-
stości na terenie gminy Łomianki oraz utrzy-
manie małych obiektów użytkowych służących 
rekreacji codziennej i utrzymanie porządku, tj. 
ławek ulicznych oraz koszy, w latach 2021–
2022”. Zawarto umowę z firmą BYŚ Wojciech 
Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa 43, 01-934 War-
szawa. 

RZP.271.37.2020 Utrzymanie zieleni w mia-
stach i gminach: część I przedmiotu zamówienia 
– „Utrzymanie trawników i poboczy w pasach 
drogowych dróg gminnych i działek gminnych 
oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na 
terenie gminy Łomianki w 2021 r.”. Zawarto 
umowę z firmą Zakład Zieleni Sp. z o.o., ul. Wól-
czyńska 133 bud. 7/115, 01-919 Warszawa.
Część II przedmiotu zamówienia – „Utrzyma-
nie rabat, kwietników, terenów obsadzonych 
krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, al. 
Chopina, przy budynkach urzędu, Centrum 
Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymanie rond 
obsadzonych krzewami i bylinami oraz utrzy-
manie donic kwietnikowych zawieszanych na 
słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Łomianki w 2021 r.”. Zawarto umowę z firmą 
AG-Complex Sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03-046 
Warszawa.

RZP.271.01.2021 „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych ulegających biodegra-
dacji w postaci liści i trawy o kodzie 20 02 01 
z terenu gminy Łomianki oraz z terenu gminne-
go punktu selektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. 
Brukowej 2A w okresie marzec – lipiec 2021 r.”. 
Zawarto umowę z firmą Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., ul. Rolni-
cza 244, 05-092 Łomianki.

RZP.271.02.2021 Rozbudowa ul. Długiej 
w Łomiankach na odcinku od ul. Wąskiej do 
ul. Brukowej w ramach zadania: „Przebudowa 
ul. Długiej” (2013/03). Otwarcie ofert nastąpi 
6.04.2021 r. 

RZP.271.03.2021 Budowa przedszkola miej-
skiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej 
w Łomiankach w ramach zadania: „Projekt i bu-
dowa nowego przedszkola na terenie Dąbro-
wy Leśnej ” (2017/20). Otwarcie ofert nastąpi 
22.04.2021 r.
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Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środo-
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Łomiankach Uchwały nr XXXV/308/2021 
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru „Dziekanów Nowy Północny-Zachód”.

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

Obszar objęty projektem planu miejscowego położny jest 
w północno-zachodniej części gminy, pomiędzy ulicą Rolni-
czą i wałem przeciwpowodziowym, niedaleko granicy admi-
nistracyjnej gminy z gminą Czosnów.
Granica obszaru objętego projektem planu miejscowego 
określona została na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim 
w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nierucho-

mościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. War-
szawska 71, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym 
umówieniu pod nr. tel. 22 888 98 48. 
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu 
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej 
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną 
na adres: um@poczta.lomianki.pl, lub za pomocą platformy 
ePUAP w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, przedmiot wniosku. Wzór pisma 
dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
(w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca/Wnioski, formularze, 
karty, zgłoszenia).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Łomianek.

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

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „Dziekanów Nowy Północny-Zachód”
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WAŻNE! 

Aktualnie stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi wynoszą:
• 33,80 zł za osobę w zabudowie jedno-
rodzinnej,
• 8,50 zł za m sześc. wody zużytej na 
cele bytowe w zabudowie wielorodzin-
nej.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opła-
ty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi dla wszystkich mieszkańców:

• 2 zł miesięcznie od osoby zamiesz-
kującej budynki jednorodzinne kompo-
stującej bioodpady w kompostowniku 
przydomowym; bioodpady kuchenne 
i bioodpady zielone z takiej posesji nie 
będą odbierane,
• 8 zł miesięcznie od każdego posiada-
cza ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 
zamieszkującego nieruchomość zabu-
dowaną budynkiem jednorodzinnym lub 
wielorodzinnym.

Aby skorzystać ze zwolnień opisanych 
obok, konieczne będzie złożenie nowych 
deklaracji wprowadzonych Uchwałą nr 
XXII/189/2020 z dnia 27 lutego 2020 
roku.
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. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH KWIECIEŃ – MAJ 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

KW
IEC

IEŃ

REJON 1    sobota, poniedziałek 3.04,19.04 3.04,19.04 19.04 19.04 19.04

REJON 2    wtorek 6.04, 20.04 6.04, 20.04 20.04 20.04 20.04

REJON 3    środa 7.04, 21.04 7.04, 21.04 21.04 21.04 21.04

REJON 4    środa 7.04, 21.04 7.04, 21.04 21.04 21.04 21.04

REJON 5    czwartek 8.04, 22.04 8.04, 22.04 22.04 22.04 22.04

REJON 6    piątek 9.04, 23.04 9.04, 23.04 23.04 23.04 23.04

REJON 7    poniedziałek 12.04, 26.04 12.04, 26.04 26.04 26.04 26.04

REJON 8    wtorek 13.04, 27.04 13.04, 27.04 27.04 27.04 27.04

REJON 9    środa 14.04, 28.04 14.04, 28.04 28.04 28.04 28.04

REJON 10    środa 14.04, 28.04 14.04, 28.04 28.04 28.04 28.04

REJON 11    czwartek 1.04, 15.04, 29.04 1.04, 15.04, 29.04 1.04, 29.04 1.04, 29.04 1.04, 29.04

REJON 12    piątek 2.04, 16.04, 30.04 2.04, 16.04, 30.04 2.04, 30.04 2.04, 30.04 2.04, 30.04

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek, sobota

3.04, 6.04, 12.04, 
19.04, 26.04

3.04, 12.04, 
19.04, 26.04

3.04, 12.04, 
19.04, 26.04

2.04, 9.04, 16.04, 
23.04, 30.04

8.04, 13.04, 
20.04, 27.04

 14 kwietnia br.: gabaryty odbierane tylko z zabudowy wielorodzinnej

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

MA
J

REJON 1    sobota, poniedziałek 8.05, 17.05, 31.05 8.05, 17.05, 31.05 17.05 17.05 17.05

REJON 2    wtorek 4.05, 18.05 4.05, 18.05 18.05 18.05 18.05

REJON 3    środa 5.05, 19.05 5.05, 19.05 19.05 19.05 19.05

REJON 4    środa 5.05, 19.05 5.05, 19.05 19.05 19.05 19.05

REJON 5    czwartek 6.05, 20.05 6.05, 20.05 20.05 20.05 20.05

REJON 6    piątek 7.05, 21.05 7.05, 21.05 21.05 21.05 21.05

REJON 7    poniedziałek 10.05, 24.05 10.05, 24.05 24.05 24.05 24.05

REJON 8    wtorek 11.05, 25.05 11.05, 25.05 25.05 25.05 25.05

REJON 9    środa 12.05, 26.05 12.05, 26.05 26.05 26.05 26.05

REJON 10    środa 12.05, 26.05 12.05, 26.05 26.05 26.05 26.05

REJON 11    czwartek 13.05, 27.05 13.05, 27.05 27.05 27.05 27.05

REJON 12    piątek 14.05, 28.05 14.05, 28.05 28.05 28.05 28.05

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, piątek

4.05, 10.05, 17.05, 
24.05, 31.05

4.05, 10.05, 17.05, 
24.05, 31.05

5.05, 10.05, 17.05, 
24.05, 31.05

7.05, 14.05, 21.05 
28.05

6.05, 11.05, 18.05, 
25.05



INFORMATOR    |

31BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 4    |    KWIECIEŃ 2021

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. Baczyńskiego 7, Łomianki 
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWIK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI

ul. Warszawska 31, tel. 695 805 523, 
e-mail: nisozdziekanow.gmail.com

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. 536 191 614 
Awarie sygnalizacji świetlnej: tel. 501 260 930 

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

ZMIANA REJONÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wykonawca dokonał drobnych zmian w dotychczasowych rejonach. 

Warto sprawdzić, w którym rejonie znajduje się Państwa posesja. Szczegóły na www.lomianki.pl 
w zakładce Gospodarka odpadami oraz na ulotkach dostarczonych przez wykonawcę do Państwa skrzynek.

REJON 1A  13.04, 27.04 11.05, 25.05

REJON 1B  1.04, 15.04 6.05, 20.05

REJON 2A  13.04, 27.04 11.05, 25.05

REJON 2B  8.04, 22.04 13.05, 27.05

REJON 3    14.04, 28.04 12.05, 26.05

REJON 4    1.04, 15.04 6.05, 20.05

REJON 5    6.04, 20.04 4.05, 18.05

REJON 6A 14.04, 28.04 12.05, 26.05

REJON 6B 16.04, 30.04 14.05, 28.05

REJON 7A 6.04, 20.04 4.05, 18.05

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 
KWIECIEŃ – MAJ 2021

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

ZWIK
ODPADY ZIELONE

REJON 7B 12.04, 26.04 17.05, 31.05

REJON 8A 2.04, 19.04 10.05, 24.05

REJON 8B 7.04, 21.04 5.05, 19.05

REJON 9    16.04, 30.04 14.05, 28.05

REJON 10A 7.04, 21.04 5.05, 19.05

REJON 10B 9.04, 23.04 7.05, 21.05

REJON 11 9.04, 23.04 7.05, 21.05

REJON 12 8.04, 22.04 13.05, 27.05

REJON 13 2.04, 12.04, 
19.04, 26.04

10.05, 17.05, 
24.05, 31.05

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



 


