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Rezerwat powstał w 1998 r. 
z inicjatywy Ogólnopolskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków, 
by chronić miejsca gniazdowa-

nia i lęgu ptactwa wodno-błotnego. 
Ten niezwykle malowniczy obszar 
obejmuje rzekę, piaszczyste wyspy 
i ławice, urwiste brzegi, stare zadrze-
wienia łęgowe, wilgotne łąki oraz za-
rośla tworzące bezcenne siedliska dla 
różnych gatunków zwierząt. Całkowita 
powierzchnia rezerwatu wynosi 803 
ha. To drugi co do wielkości rezerwat 
na Mazowszu i jeden z 15 utworzo-
nych na Wiśle rezerwatów ornitolo-
gicznych. Jego przyszłość budzi jednak 
uzasadnione obawy. Poważnym pro-
blemem są coraz liczniej obserwowane 
obce i inwazyjne gatunki roślin i zwie-
rząt, a także działalność człowieka.

Okiem… ornitologa 
O rezerwat i jego 
mieszkańców zapy-
taliśmy dr. inż. Ada-
ma Olszewskiego, 
głównego specjalistę 
ds. ochrony przyrody 
w Kampinoskim Par-
ku Narodowym. 

Jakie ptaki można tu zaobserwować? 
W ciągu roku to ok. 150 gatunków, 
a ok. 50 z nich odbywa tu lęgi. Do naj-

cenniejszych należą rybitwy (białoczel-
na i rzeczna), mewy (siwa i śmieszka), 
sieweczki (obrożna i rzeczna), brodziec 
piskliwy, zimorodek i tracz nurogęś. 
W okresie przelotów marzec–kwie-
cień i sierpień–październik można tu 
spotkać m.in. gęsi (gęgawe, tundrowe 
i białoczelne), łabędzie nieme, ohary, 
żurawie, ostrygojady, czajki, batalio-
ny, cyraneczki. Natomiast zimą – tra-
cze bielaczki, gągoły i koncentracje 
kilku–kilkunastu bielików. 

To cenny obszar z punktu widzenia 
ornitologa. 
Bardzo. Rezerwat poza wodami pły-
nącymi to piaszczyste łachy i wyspy 
z lasami łęgowymi, które są najrzad-
szymi typami siedliskowymi w kraju. 
Taka mozaika w ciągu całego roku 
w korycie dużej rzeki, która stanowi 
także jeden z najważniejszych szla-
ków migracyjnych ptaków w Polsce, 
to ważny element w ich życiu. Naj-
istotniejszą sprawą dla ptaków jest 
zasobność tego terenu w pokarm dla 
wielu gatunków, nie tylko wodno-
-błotnistych, ale także, a może przede 
wszystkim dla ptaków wróblowych, 
które odbywają tu lęgi w znacznie 
większych zagęszczeniach niż w zwy-
kłym lesie. W okresie lęgowym moż-
na tu zobaczyć także bociana czar-
nego i bielika, które przylatują m.in. 

z lęgowisk w KPN, aby zdobywać po-
karm dla piskląt. 

Kiedy najbardziej lubi Pan tu przy-
chodzić? 
Wiosną, wczesnym rankiem. Wtedy 
widok i eufoniczne dźwięki tworzą 
jeden z najpiękniejszych spektakli 
przyrody. Od weekendu majowego 
przez mniej więcej trzy tygodnie tym 
chórem przewodzić będzie jeden 
z najlepszych śpiewaków w tej części 
Europy – słowik szary. 

Co powinien wiedzieć każdy space-
rowicz? 
W okresie lęgowym, czyli od po-
łowy kwietnia do końca sierpnia, 
absolutnie nie należy wchodzić na 
piaszczyste łachy, gdzie znajdują się 
trudno zauważalne gniazda, a po-
tem pisklęta mew, rybitw, sieweczek 
i piskliwca. Część tych gatunków jest 
zagrożona wyginięciem w Polsce 
i Europie. Przez cały rok powinniśmy 
zachowywać się tam cicho, żeby nie 
powodować stresu u zwierząt, któ-
re spłoszone opuszczają to miejsce. 
Poza ptakami żyją tam m.in. wydry 
i bobry, a z lądu często zaglądają ło-
sie i lisy. Oczywistą sprawą jest nie-
pozostawianie żadnych śmieci, doty-
czy to nie tylko turystów, lecz także 
wędkarzy. 

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA, MONIKA BRODOWSKA

Ławice Kiełpińskie to jedno z piękniejszych i najcenniejszych przyrodniczo miejsc 
w gminie Łomianki.  

REZERWAT ORNITOLOGICZNY 
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Od lat borykamy się w Łomiankach z problemem nieuregulowanych prawnie 
czy prywatnych dróg. Kłopot polega na tym, że gmina nie może inwestować 
w prywatne ulice, remontować ich, modernizować czy nawet odśnieżać. 
Zmiany w tej kwestii na zurbanizowanych terenach są bardzo trudne, czasem 
wręcz niemożliwe. O właściwą infrastrukturę drogową warto więc zadbać, 
gdy teren jest niezamieszkany. 

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach przedstawiłam projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Południowy Dziekanów 
Polski. Dotyczył on dziewiczych inwestycyjnie terenów między planowaną 
trasą S7 a Kampinoskim Parkiem Narodowym. Projekty przygotowaliśmy 
w ramach porządkowania przestrzeni publicznej w gminie Łomianki zarówno 
w perspektywie miesięcznej, jak i z myślą o przyszłych mieszkańcach tych 
terenów. Po co? By nie powtórzyć błędów planistycznych sprzed lat, by 
ten ponadtrzydziestohektarowy teren uzupełnić już teraz w niezbędny 
w przyszłości układ drogowy w postaci ciągów pieszo-jezdnych, terenów pod 
zieleńce czy obiekty infrastruktury technicznej. Obowiązujące plany zakładają 
tam jedynie dwie drogi w układzie północ–południe, a to może skłaniać 
przyszłych inwestorów do budowy osiedli w zabudowie łanowej w postaci 
zamkniętych, długich na 400 metrów osiedli domów jednorodzinnych lub 
szeregowców. Czy takich Łomianek oczekują nasi mieszkańcy?  

Projekt uchwały dawał przyszłym mieszkańcom możliwość życia w miejscu 
o charakterze miasta ogrodu. Nie spotkał się jednak z przychylnością miejskich 
radnych. Aż 11 z nich zagłosowało przeciw przystąpieniu do zmiany planów 
na tym terenie i rozpoczęciu procedury planistycznej z udziałem społecznym 
mieszkańców. Kiedy, jeśli nie teraz? Gdy teren pokryją inwestycje, będzie już 
zdecydowanie za późno. 

Drodzy Maturzyści, drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami egzaminy, które kończą pewien etap życia i rozpoczynają 
kolejny. Czas pandemii zamknął Was w domach i zmusił do nauki zdalnej, 
która z pewnością nie jest tak efektywna, jak stacjonarna. Mimo wszystko 
mocno w Was wierzę! Życzę połamania piór i radości z uzyskanych w trakcie 
egzaminów wyników. Jestem przekonana, że jakkolwiek zdacie swoje 
egzaminy, doskonale poradzicie sobie w dalszym  życiu. Za Was wszystkich 
i za każdego z Was z osobna trzymam kciuki! Powodzenia!

Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

KWIECIEŃ (WYBÓR)

1.04 Spotkanie z przedstawicielami Biura 
Architektury i Planowania Przestrzennego 
Urzędu m.st. Warszawy dotyczące współ-
pracy i koordynacji prac planistycznych po-
między urzędami (online). 

7.04 Spotkanie z przedstawicielami Pań-
stwowego Przedsiębiorstwa Wodnego 
Wody Polskie w sprawie wałów przeciwpo-
wodziowych i porozumienia między samo-
rządami (online). Spotkanie z Wojciechem 
Turkiem, komendantem powiatowym po-
licji. Uczestnictwo w radzie nadzorczej Za-
kładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomian-
kach (online). 

13.04 Złożenie wieńca pod pomnikiem ku 
czci ofiar zbrodni katyńskiej przed kościo-
łem św. Małgorzaty w Łomiankach. 

14.04 Spotkanie z Bartłomiejem Druziń-
skim, prezesem Krajowego Zasobu Nie-
ruchomości. Uczestnictwo w radzie nad-
zorczej Komunikacji Miejskiej Łomianki 
(online). 

15.04 Udział w spotkaniu z naczelnikami 
i kierownikami wszystkich wydziałów i re-
feratów dotyczącym koordynacji prac mię-
dzywydziałowych w Urzędzie Miejskim. 

16.04 Spotkanie z zarządem Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.  

17.04 Udział w sprzątaniu rezerwatu Jezio-
ro Kiełpińskie. 

20.04 Spotkanie w terenie z przedstawicie-
lami Państwowego Przedsiębiorstwa Wod-
nego Wody Polskie w sprawie wałów prze-
ciwpowodziowych i ul. Podwale. 

21.04 Spotkanie z Maciejem Fijałkowskim, 
dyrektorem Biura Funduszy Europejskich 
i Polityki Rozwoju, w sprawie realizacji wspól-
nych zamierzeń inwestycyjnych (online). 

22.04 Uczestnictwo w XXXV Zgromadzeniu 
Ogólnym Związku Gmin Wiejskich (online). 
Uczestnictwo w sesji zwyczajnej Rady Miej-
skiej (online). 

Każdy poniedziałek miesiąca: spotkania 
z mieszkańcami gminy Łomianki (online, 
telefonicznie). Codzienne spotkania we-
wnętrzne z przedstawicielami komórek me-
rytorycznych Urzędu Miejskiego – sprawy 
bieżące i międzywydziałowe. 
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We wspomnieniach osób, 
które pamiętają czasy, 
gdy Łomianki nie miały 
jeszcze praw miejskich 

i były podwarszawską wsią, często 
przywoływane są emocje związane 
z okolicznościami powstania komuni-
kacji miejskiej.  

Dawny tabor  
Tadeusz Kordek, mieszka-
niec Łomianek i pierwszy 
prezes spółki KMŁ, tak 
wspomina ten okres: „Hi-
storia komunikacji miej-
skiej w Łomiankach sięga, 
prawdę mówiąc, 1956 r., 
kiedy Łomianki nie mia-
ły jeszcze praw miejskich 
i były wsią. Wtedy to, staraniem ów-
czesnej lokalnej władzy, czyli tzw. 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Ło-
miankach, dyrekcja Miejskich Zakła-
dów Komunikacyjnych w Warszawie 
uruchomiła pierwszą autobusową 
linię podmiejską w okolicach stolicy. 
Linię oznakowano literą „D” i jeździ-
ły na niej typowe miejskie autobusy 
kursujące w Warszawie, a mianowi-

cie: francuskie Chausson, węgierskie 
ikarusy 620 oraz czechosłowackie 
skody-karosy”. 

Pętla w Dziekanowie Leśnym 
Dziś mało kto pamięta początkowe 
trasy, na których kursowały autobu-
sy. Tadeusz Kordek przypomina, że: 
„Pierwsze autobusy linii D wyjechały 

na trasę Warszawa – Dzie-
kanów Leśny – Warszawa 
wiosną 1956 r. Moment 
inauguracji był szczegól-
nie uroczysty i odbył się 
na pętli w Dziekanowie 
Leśnym, przy udziale sza-
cownych przedstawicieli: 
dyrekcji MZK w Warsza-
wie, prezydium Gromadz-

kiej Rady Narodowej w Łomiankach 
oraz proboszcza parafii Łomianki – 
księdza Romanowskiego”. 

Własna komunikacja miejska  
W 1989 r. Łomianki otrzymały prawa 
miejskie i inicjatywę przejęła Rada 
Miejska. Kilku radnych: Paweł Drew-
nowski, Kazimierz Medyński, Lech 
Jeziorski, Andrzej Bogdański, Lech 

Łapiedon, Adam Krzeski, Wojciech 
Zwoniarski i Jerzy Witwicki – zosta-
ło ojcami idei utworzenia własnej, 
miejskiej komunikacji autobusowej. 
Prace nad realizacją tego planu trwały 
do 1991 r., a ich finał opisał pierwszy 
kierownik Referatu Komunikacji Miej-
skiej Marek Ślusarczyk: „Był początek 
1991 r., kiedy pierwszy raz pojawiłem 
się w Łomiankach, w Urzędzie Miasta. 
Po krótkiej rozmowie z  burmistrzem 
podpisałem umowę o pracę. Na 
wstępie usłyszałem: »Gmina kupiła 
12 autobusów i wzięła w dzierżawę 
teren pod przyszłą bazę, a pan ma 
z tego zrobić komunikację dla miesz-
kańców gminy!«. Zarówno ówczesny 
burmistrz Lech Jeziorski, jak i radni 
tamtej kadencji z wielką powagą trak-
towali powstanie własnej komunikacji 
miejskiej. Dzisiaj mało kto pamięta, że 
podjęcie tak odpowiedzialnej i spo-
łecznie niezbędnej działalności przez 
władze gminne było ewenemen-
tem na skalę kraju, a brak wzorców 
nie ułatwiał zadania. Wraz z dwoma 
kolegami, Ryszardem Wyszogrodz-
kim i Janem Kornalewskim, których 
wkład w powstanie i rozwój gminnej 

Pierwsze autobusy linii D wy-
jechały na trasę Warszawa – 

Dziekanów Leśny – Warszawa 
wiosną 1956 r.

Najmłodsi mieszkańcy Łomianek zapewne nie potrafią sobie wyobrazić życia bez łatwo dostępnego 
transportu publicznego. Widok krążących po mieście autobusów wydaje się czymś tak powszednim, 

że nikt dzisiaj nie zwraca na nie uwagi. Ale nie zawsze tak było… 

TEKST: BOGDAN MARCIŃCZYK 

30 LAT KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ ŁOMIANKI 
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komunikacji nie jest bez znaczenia, 
zdawaliśmy sobie sprawę z ciążącej 
na nas odpowiedzialności”. 

Inauguracja linii Ł
W „Gazecie Łomiankowskiej” z 11 
maja 1991 r. znalazła się taka oto 
dziennikarska relacja: „Wczesnym 
rankiem, w dniu 1 maja 1991 r. ruszy-
ła pełną parą lokalna linia autobuso-
wa Ł, zastępująca obsługiwaną przez 
MZK dotychczasową 701. Wieczo-
rem tego samego dnia po mszy św. 
o godz. 19, przed kościołem parafial-
nym św. Małgorzaty w Łomiankach 
odbyła się uroczystość symboliczne-
go otwarcia i poświęcenia linii, do-
konana na trzech wytypowanych do 
tego autobusach miejskich Jelcz PR 
110M. Obecni byli przedstawiciele 
władz miasta, dyrekcja i pracownicy 
przedsiębiorstwa komunalnego oraz 
społeczność łomiankowska. W sło-
wie do uczestników uroczystości pro-
boszcz ks. Jan Czerwiński podkreślił, 
że poświęcone autobusy są naszą 
i tylko naszą własnością samorządo-
wą, o którą trzeba dbać jak o swoją, 
by skutecznie wypełniała nałożone 
na nią zadania. Jest to u nas obecnie 
znakiem nowych czasów staranie, by 
dzieło podjęte przez człowieka i dla 
człowieka cieszyło się również błogo-
sławieństwem bożym”.   

Powołanie spółki z o.o. 
KMŁ jako referat Urzędu 
Miasta i Gminy Łomianki 
funkcjonowała do końca 
1996 r., w którym podjęto 
decyzję o zmianie formy 
organizacyjno-prawnej 
i w grudniu zarejestrowano w sądzie 
spółkę z o.o. Komunikacja Miejska 

Łomianki. Zmiana była konieczna, bo 
dotychczasowa forma działania miała 
liczne ograniczenia i unie-
możliwiała prawidłowy 
rozwój przedsiębiorstwa. 
Pierwszym prezesem 
spółki, której jedynym 
właścicielem była i nadal 
pozostaje gmina Łomian-
ki, wybrany został mgr inż. 
Tadeusz Kordek. Przejęcie 
referatu przez spółkę od-

było się bez większych 
problemów i prace nad 
modernizacją ruszyły peł-
ną parą. Z pewnością już 
od pierwszych miesięcy 
1997 r. podróżni odczuli 
ważne zmiany – stopnio-
wo uruchamiano sieć dys-
trybucji biletów miesięcz-

nych i jednorazowych w sklepach, 
kioskach i szkołach, poprawiono este-

tykę wnętrz autobusów, zmniejszyła 
się też awaryjność pojazdów. W la-

tach 1997–2009 kupiono 
17 autobusów, w tym 10 
po odbudowie całopojaz-
dowej i siedem fabrycz-
nie nowych. Obsługiwały 
połączenia z Warszawą 
a także uruchomioną linię 
lokalną ŁD.   

Nowoczesne solarisy 
Przez te wszystkie lata trwał jednak 
wyścig z czasem – intensywnie eks-
ploatowane pojazdy szybko się zuży-
wały i tabor wymagał radykalnej od-
nowy. Impulsem w tym zakresie była 
decyzja o zakupie dziewięciu nowych 
autobusów podjęta w 2010 r. przez 
burmistrza Wiesława Pszczółkow-
skiego. KMŁ wzbogaciła się wówczas 
o nowoczesne jednostki firmy Sola-
ris. W latach następnych tabor był 

Dzisiaj mało kto pamięta, że 
utworzenie własnej komunikacji 

miejskiej było ewenementem 
na skalę kraju, a brak wzorców 

nie ułatwiał zadania. 
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W 1997 r. uruchomiono sieć 
dystrybucji biletów miesięcz-
nych i jednorazowych w skle-

pach, kioskach i szkołach.
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systematycznie powiększany, w sumie 
o 22 kolejne autobusy. Jednocześnie 
sukcesywnie wycofywano z eksplo-
atacji najstarsze egzemplarze. Dzisiaj 
spółka dysponuje 38 autobusami, 
których zdecydowana większość to 
nowoczesne, ekologiczne i spełniają-
ce najwyższe normy solarisy urbino. 
Wśród nich są także dwa bezemisyjne 
autobusy elektryczne. Średni wiek ta-
boru to nieco ponad siedem lat.  

Modernizacja zajezdni autobusowej 
Od 2009 r. prezesem zarządu spółki 
jest Bogdan Marcińczyk, który kon-
tynuuje dzieło poprzednika i realizuje 
cel, jakim jest ugruntowanie pozycji 
spółki jako nowoczesnego, lokalnego 
przewoźnika działającego w struktu-
rach aglomeracji warszawskiej. Rów-
nolegle z wymianą taboru nieustannie 
podejmowane były wysiłki moderni-
zacyjne zmierzające do unowocze-
śnienia bazy. Kapitalnemu remontowi 
poddany został budynek warsztato-
wy, poprawiły się także warunki so-
cjalne zaplecza technicznego. Dzięki 

budowie własnego, naziemnego ma-
gazynu paliwa obniżyły się koszty jego 
zakupu, stanowiące jed-
ną z najpoważniejszych 
pozycji w budżecie. Do-
kończenie modernizacji 
zajezdni tak, by spełniała 
wymogi obowiązujących 
obecnie standardów, jest 
najważniejszym zadaniem 
stojącym przed zarządem 
spółki. 

Łomianki w I strefie biletowej  
KMŁ sp. z o.o., która została powołana 
do realizacji transportu publicznego 
w gminie Łomianki, dzisiaj jest głów-
nie przewoźnikiem wykonującym 
pracę na zlecenie Zarządu Transportu 
Miejskiego w Warszawie. Dzięki pod-
pisanej w 2017 r. umowie wieloletniej, 
zawartej pomiędzy gminą Łomianki 
i m.st. Warszawą, Łomianki znalazły 
się w I strefie taryfowej ZTM, a KMŁ 
stał się przewoźnikiem aglomeracyj-
nym. Dzisiaj KMŁ obsługuje linie 110, 
150, 250, 750 (do Dębiny) oraz nową 

850 (do Cybulic), a także nocną N56. 
Wszystkie (oprócz 850) zapewniają 
dogodne połączenia ze stacją Metro 
Młociny. Linia 850 dojeżdża do Metra 
Słodowiec. Autobusy wykonują pracę 
przewozową, pokonując rocznie na 
tych liniach 1 787 000 km.  

Lokalnie i do Warszawy 
Poprzedzone wieloletnimi negocja-
cjami włączenie gminy Łomianki do 
I strefy biletowej Warszawy nie by-
łoby możliwe bez spółki KMŁ. Po-
siadanie własnej komunikacji było 
najważniejszym argumentem w poro-
zumieniu rozszerzającym I strefę bile-
tową. Rozwijanie połączenia z War-
szawą jest dla naszych mieszkańców 
niezwykle istotne. Osoby dojeżdżają-

ce do szkół lub do pracy 
w stolicy nie muszą już 
kupować dwóch oddziel-
nych biletów, mogą ko-
rzystać ze wszystkich do-
stępnych ulg i uprawnień 
uchwalonych przez Radę 
Miasta Warszawy. Przy-
nosi to wymierne korzyści 
finansowe. Realizowana 

małymi busami komunikacja lokalna, 
którą również obsługuje nasza spół-
ka, jest na terenie gminy dla wszyst-
kich bezpłatna. A samorząd dzięki 
temu, że jest właścicielem KMŁ, może 
oferować mieszkańcom coraz lepsze 
rozwiązania komunikacyjne.

Komunikacja Miejska Łomianki 
ul. Rolnicza 248, 

tel. 22 751 33 79 
www.kmlomianki.info

Obecnie dysponujemy 38 
autobusami, których większość 
to nowoczesne i ekologiczne 

solarisy urbino.
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Biała dama 
Dawno-niedawno, czyli wspo-
mnienia ze szkolnych lat, który-
mi podzielił się z nami mieszka-
niec Łomianek Górnych. 

Z Komunikacją Miejską 
Łomianki kojarzą mi się 
przede wszystkim wcze-

sne lata 90., gdy popularną Ł 
jeździłem do oddalonej o kilka 
przystanków szkoły podstawo-
wej nr 1 w Łomiankach. W tam-
tym okresie tabor autobusowy 
składał się głównie z jelczy. Nie 
były zbyt lubiane przez pasaże-
rów z racji małych rozmiarów 
i niezbyt wygodnych siedzeń. 
Często były przepełnione i zda-
rzało się wsiadać na śledzia lub 
trzeba było czekać na kolejny 
autobus. Był jednak wyjątek. 
Chyba ostatni na zajezdni au-
tobus węgierskiej marki Ikarus. 
Duży, przegubowy, fajny. Nie 
wiedzieć czemu, był w kolorze 
białym i zwany był przez nas 
„białą damą”. Kiedy wyłaniał się 
na zakręcie, to wiedzieliśmy, że 
na pewno wsiądziemy! Był prze-
stronniejszy niż jelcz, miał fajne 
fotele i barierki w miejscu prze-
gubu, na których nie do końca 
legalnie siadaliśmy. Lubiliśmy 
stać obok szoferki, słuchać mu-
zyki z radia i patrzeć, jak kierow-
ca „miesza w podłodze” –  tak 
nazywaliśmy ręczną zmianę 
biegów. Biała dama była zawsze 
punktualna i prowadzona przez 
tego samego kierowcę, który 
nawet zimą jeździł dynamiczniej 
od innych. A to nam, kilkunasto-
letnim chłopakom, bardzo się 
podobało. Kierowca, gdy widział 
nas w lusterku, jak biegniemy do 
stojącego na przystanku autobu-
su – czekał. Nigdy nie zamknął 
drzwi przed nosem. Supergość, 
kłaniam się mu do dziś. 

 

Czerwony autobus 
Pamiętają Państwo piosenkę zaczy-
nającą się od słów „Autobus czerwo-
ny przez ulice mego miasta mknie”? 
W Łomiankach naprawdę jeździły ta-
kie autobusy! 

Utwór wylansował zespół reweler-
sów, czyli popularny w latach 50. chór 
Czejanda, kiedy rzeczywiście na li-
niach warszawskich jeździły czerwone 
autobusy marki Chausson. W naszym 
tekście o linii D i chaussonach wspo-
mina pierwszy prezes spółki KMŁ. 
Francuska firma powstała w 1907 r., 
a jej autobusy od lat 40. były ekspor-
towane do Polski. Pojazdy wyróżniały 
się oznaczeniem. Warszawiacy mówi-
li o „skrzydłach” i „ryjkach”. W czasie 
pierwszej wojny światowej Chausson 
współpracował z lotnictwem i stąd 
do znaku firmowego dodano skrzy-
dła, a w innych modelach pojawiła 
się z przodu charakterystyczna obu-

dowa zwana właśnie ryjkiem. Ostat-
nie autobusy Chausson w Warszawie 
wycofano w 1969 r. Czy dziś może-
my je gdzieś zobaczyć? Jeden prze-
kazano do Muzeum Techniki NOT, 
jednak nie doczekał się renowacji, 
a drugi sprowadzili i wyremontowali 
w 2013 r. członkowie Klubu Miłośni-
ków Komunikacji Miejskiej w War-
szawie (ich strona internetowa www.
kmkm.waw.pl to kopalnia wiedzy dla 
miłośników nie tylko zabytkowych 
autobusów!) i to właśnie tego chaus-
sona mogli zobaczyć widzowie w emi-
towanym niedawno serialu o życiu 
Agnieszki Osieckiej. / mb    

Bilety sprzed lat 
Zwykle wyrzucamy skasowane i niepotrzebne już 
bilety autobusowe. Jednak są tacy, którzy je ko-
lekcjonują. 

Zbierając materiały do tekstu rocznicowego KMŁ, 
szukaliśmy dawnych zdjęć i pytaliśmy mieszkańców 
o wspomnienia. Niektórzy z nas z sentymentem 
odkryli na dnie szuflady także stare bilety autobu-
sowe. Ich wygląd, wielkość, ceny i kolory również 
pozwalają się cofnąć w czasie i przypomnieć sobie 
dawne podróże. Gdyby chcieli Państwo zobaczyć 
więcej biletów i prześledzić przebieg czasem już 
historycznych linii autobusowych, to polecamy 
zajrzeć na www.trasbus.com. To strona tworzona 
przez miłośników historii warszawskiej komunika-
cji. Znajdziemy tam nie tylko skany biletów, ale spi-
sy tras (także linii podmiejskich) i uporządkowane 
chronologicznie schematy. / mb 
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Katarzyna Suwiń-
ska, kierownik ds. 
prewencji i moni-
toringu SM 

Jestem mieszkan-
ką Dąbrowy, z wy-
kształcenia polito-

logiem z dwiema specjalizacjami: 
bezpieczeństwo wewnętrzne i sto-
sunki międzynarodowe. Jako straż-
niczka miejska pracuję już 11 lat. 
Nigdy nie doświadczyłam niechę-
ci mieszkańców w trakcie inter-
wencji, nawet gdy konieczny był 
mandat. Dziś jestem kierownikiem 
i koordynuję pracę kolegów, ale 
kiedy jest potrzeba, dołączam do 
patroli. Praca to dla mnie poma-
ganie mieszkańcom i dbanie o ich 
bezpieczeństwo. Czasem brakuje 

sił, bo obowiązków jest naprawdę 
dużo, ale uwielbiam to, co robię. 

Czym zajmuje się kierownik ds. 
prewencji i monitoringu? 
Podstawowym zadaniem kierow-
nika jest nadzór i koordynacja 
działań zespołu dyżurnych, refe-
ratu ds. komunalnych oraz patro-
lu interwencyjnego, a także pracy 
w centrum monitoringu miejskie-
go. Ponadto zajmuje się przygo-
towywaniem i opracowaniem 
planów zabezpieczenia wydarzeń 
odbywających się na terenie gmi-
ny, przekazywaniem nagrań z mo-
nitoringu miejskiego na potrzeby 
uprawnionych organów i instytucji 
oraz planowaniem i koordynacją 
działań na rzecz ochrony środowi-
ska.

NASI MUNDUROWI
Urzędowi Miejskiemu podlegają spółki oraz placówki kulturalne, 
pomocowe i porządku publicznego, które finansowane są z budżetu 
gminy. W tym numerze przedstawiamy zadania i przedstawicieli 
Straży Miejskiej.

Konrad Baranow-
ski, zastępca ko-
mendanta SM

Z Łomiankami je-
stem związany od 
ubiegłego roku, 
a ze strażą miejską 

od początku kariery. Zaczynałem 
od najniższego stanowiska 11 lat 
temu, a potem byłem zastępcą 
komendanta SM w Milanówku. 
Na co dzień nadzoruję strażników 
i realizowane przez nich zadania.  
Według mnie łomiankowską SM 
od innych jednostek odróżnia na-
stawienie strażników na niesienie 
pomocy i doskonała współpraca 
kadry. Z przyjemnością patrzę, jak 
funkcjonariusze pomagają sobie 

i mieszkańcom gminy, jak często 
angażują się w różne akcje pomo-
cowe. 

Czym zajmuje się zastępca komen-
danta SM? 
Przede wszystkim prowadzi nadzór 
nad realizacją zadań strażników, 
a także ewidencją i rozliczaniem 
nałożonych przez funkcjonariuszy 
mandatów karnych oraz prowadzi 
czynności wyjaśniające w sprawach 
o wykroczenia. Ponadto zastępu-
je komendanta SM podczas jego 
nieobecności, koordynuje sporzą-
dzane dla sądu wnioski o ukaranie, 
opracowuje harmonogramy pracy 
i rozlicza czas pracy zespołu oraz 
przygotowuje sprawozdania i rozli-
czenia budżetowe.
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Straż Miejska w Łomiankach 
ul. Warszawska 87 
tel.: dyżurny 22 751 35 03, alarmowy 986 
www.strazmiejska.lomianki.pl  

Na co idą Twoje pieniądze? 
Od kwietnia br. każdy mieszkaniec gminy 
Łomianki może w prosty sposób spraw-
dzić, na co idą jego pieniądze z podatku. 
Wystarczy wejść na stronę www.lomianki.
pl, gdzie w zakładce Na co idą moje pie-
niądze znajduje się prezentacja pokazu-
jąca, ile pieniędzy każdego z nas trafia do 
budżetu gminy. Można także sprawdzić 
dochody i ogólne wydatki gminy, inwe-
stycje zaplanowane w bieżącym roku oraz 
podział funduszy sołeckich.  

Obrady związku gmin 
Wielu samorządowców z niepokojem 
komentuje zapisy rządowego Krajowe-
go Planu Odbudowy dotyczące dużych 
miast oraz ich obszarów metropolitalnych. 
22 kwietnia br. odbyło się online XXXV 
Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin 
Wiejskich RP. Burmistrzowie i wójtowie 
apelowali do rządu o współpracę przy 
tworzeniu planu, a także o przygotowa-
nie wieloletniego, stabilnego funduszu 
rozwoju polskiej wsi. Więcej informacji: 
http://zgwrp.pl.  
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Proszę o informację dotyczącą 
rozporządzeń związanych z posia-
daniem zwierząt domowych (psy, 
koty). Czy w gminie obowiązują 
opłaty, czy z uwagi na pojawiają-
ce się w necie informacje o zwięk-
szeniu kar za puszczenie psów lu-
zem planują Państwo komunikat 
w tej sprawie? 
Najważniejszym aktem prawnym 
w tej sprawie jest ustawa z 1997 r. 
o ochronie zwierząt. W przypad-
ku psów zastosowanie ma także 
Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
z 2003 r. w sprawie wykazu ras 
psów uznawanych za agresywne 
(posiadanie takiego psa wymaga 
uzyskania stosownego zezwole-
nia). Bardzo ważnym dokumen-
tem regulującym obowiązki osób 
utrzymujących zwierzęta domowe 
jest prawo lokalne, tzn. regulamin 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Łomianki (bip.lo-
mianki.pl w zakładce Prawo lokal-
ne/Uchwały Rady Miejskiej/2020/ 
uchwała XXII/193/2020) oraz 
gminny program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi i zapo-
biegania bezdomności zwierząt 
(uchwała XXIV/207/2020). Za 
łamanie postanowień regulaminu 
Straż Miejska może nałożyć karę 
porządkową. Na terenie gminy 
Łomianki nie ma wprowadzone-
go podatku za posiadanie psa czy 
kota. Jednocześnie urząd prowa-
dzi akcje bezpłatnego czipowania 
właścicielskich psów i kotów oraz 
finansuje wykonanie ich steryliza-
cji/kastracji. Działania te pozwala-
ją w znacznym stopniu ograniczyć 
zjawisko bezdomności psów i ko-
tów. 

Jestem mieszkanką Burakowa 
i córką osoby niepełnosprawnej, 
która wymaga ciągłej rehabilita-
cji. Niestety na terenie Burako-
wa nie ma dostępnej siłowni ze-
wnętrznej. Myślę, że byłoby wiele 
starszych osób, nie tylko tak jak 

moja mama niepełnosprawnych, 
ale i tych pełnosprawnych, któ-
re chętnie korzystałyby z tego 
miejsca. Na tę chwilę osoby po 
udarach jak moja mama są pozba-
wione takiej możliwości. Proszę 
o informację, czy uwzględnią Pań-
stwo tę propozycję, by zmienić los 
osób starszych, w szczególności 
niepełnosprawnych, pozbawio-
nych możliwości tak bardzo po-
trzebnej rehabilitacji. 
Wydział Inwestycji i Remontów 
przekazał zadane przez Panią py-
tanie do Zarządu Osiedla Buraków. 
Jednocześnie chciałabym poinfor-
mować, że Urząd Miejski wkrótce 
uruchomi Łomiankowski Mecha-
nizm Partycypacyjny, w którym 
każdy dorosły mieszkaniec gminy 
będzie mógł zgłosić projekt, który 
– jeśli zyska poparcie mieszkań-
ców – będzie realizowany w przy-
szłym roku. Zachęcam do zgłosze-
nia takiego projektu. Szczegółowe 
informacje o ŁMP opublikujemy 
na www.lomianki.pl i w serwisach 
społecznościowych, a także w biu-
letynie informacyjnym. 

Odpowiedź Agnieszki Szczurek, 
przewodniczącej Zarządu Osiedla 
Buraków:  
Uprzejmie informuję, że w Burako-
wie jest siłownia zewnętrzna, przy 
placu zabaw przy ul. Kościuszki 
10. Nie jest zbyt często używa-
na przez mieszkańców, być może 
dlatego, że jest schowana w głę-
bi placu zabaw. Poza tym atutem 
Burakowa jest bliskość parku Mło-
cińskiego, tam wielu mieszkańców 
udaje się na rekreację, korzysta-
ją ze ścieżki zdrowia i siłowni po 
drugiej stronie parku, przy McDo-
naldzie. Dlatego od dawna nikt nie 
zgłaszał potrzeb związanych z si-
łownią. 

Pytania do pani burmistrz można 
zadawać przez formularz na stro-
nie www.lomianki.pl. 

ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Oświadczenie 

Szanowni Państwo! 

W dniu 30 marca 2021 r. na ręce pani 
burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-
-Piotrak złożyłem rezygnację z funkcji 
zastępcy burmistrza ds. technicznych, 
którą pełniłem prawie 2,5 roku. Moja 
rezygnacja jest podyktowana dążeniem 
do samorealizacji i potrzebą ciągłego 
rozwoju oraz dalszego podnoszenia 
kompetencji zawodowych. Przede mną 
nowe wyzwania, związane bezpośred-
nio z moim wykształceniem i zaintere-
sowaniami. 

Jestem bardzo wdzięczny za szansę, któ-
rą otrzymałem, i za możliwość uczestni-
czenia w realizacji wielu fascynujących 
i niekiedy trudnych projektów. Dziękuję 
przede wszystkim pani burmistrz, któ-
ra zaufała mi i powierzyła ważną część 
zadań w gminie. Dziękuję wszystkim, 
którzy mnie wspierali, dzielili się ze 
mną wiedzą i doświadczeniem – pra-
cownikom urzędu, mieszkańcom gminy 
i ludziom, którym miałem przyjemność 
spotkać w tym czasie. 

Wciąż pozostaję mieszkańcem Łomia-
nek i w tej roli zamierzam wspierać 
urząd i mieszkańców w rozwoju naszej 
gminy. Jestem i będę do dyspozycji każ-
dego, kto uzna to za potrzebne. 

Wierzę, że wszyscy, którzy szli wspól-
nie z nami do wyborów, wciąż pamię-
tają, na czym najbardziej nam zależało: 
dobro mieszkańców – nie własne inte-
resy! Wiem, że ta zasada niezmiennie 
przyświeca pani burmistrz, ale by dzia-
łać, potrzebuje wsparcia Rady Miejskiej, 
która jest organem uchwałodawczym 
w samorządzie. 

Wszystkim Państwu i sobie życzę dal-
szego rozwoju Łomianek, jestem prze-
konany, że przyjęliśmy właściwy kieru-
nek. 

Paweł Bohdziewicz,
zastępca burmistrza ds. technicznych 
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Mieszkańcy decydują
Milion złotych na projekty w ramach Ło-
miankowskiego Mechanizmu Partycypacyj-
nego 2022. Pomysły będzie można zgłaszać 
w czerwcu br.

Jednym z priorytetowych zadań Urzędu Miej-
skiego jest umożliwienie mieszkańcom gminy 
zmiany ich najbliższego otoczenia zgodnie 
z potrzebami lokalnych społeczności. 

Konsultacje społeczne
W maju ogłosimy terminarz konsultacji spo-
łecznych w sprawie wydatków z budżetu 
gminy Łomianki na 2022 r. określanych jako 
Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny. 
Jego zadaniem jest wzmacnianie postaw 
obywatelskich przez włączenie mieszkań-
ców w decydowanie o wydatkowaniu okre-
ślonej części budżetu gminy. W tym roku 
przeznaczyliśmy na ten cel 1 mln zł. 

Harmonogram działań
Podczas konsultacji zgromadzimy propozy-
cje projektów, zweryfikujemy je i poddamy 
publicznej dyskusji podczas spotkań auto-
rów projektów z mieszkańcami – online lub 
stacjonarnie w auli ICDS, w zależności od sy-
tuacji pandemicznej i obowiązujących obo-
strzeń. Następnie odbędzie się głosowanie 
mieszkańców i ogłosimy projekty wybrane 
do realizacji w przyszłym roku. Formularz 
oraz regulamin programu ogłosimy w maju 
na www.lomianki.pl oraz w czerwcowym 
biuletynie. 

Urząd Miejski
Aktualne utrudnienia w obsłudze mieszkańców związane z pan-
demią COVID-19.

Urząd Stanu Cywilnego: czynny w skróconych godzinach (pon. 
10–17, wt.–pt. 8–15).
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: informacja o opłatach za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi tel.: 22 888 98 22; o płat-
nościach podatków lokalnych tel.: 22 888 98 20. 
Od 8 kwietnia br. do odwołania budynek Urzędu Miejskiego 
przy ul. Warszawskiej 71 jest wyłączony z bezpośredniej obsłu-
gi mieszkańców. Kontakty z wydziałami: Inwestycji i Remontów; 
Gospodarki Komunalnej; Geodezji, Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Przestrzennego oraz referatami Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, Zamówień Publicznych (dotyczy wyko-
nawców), możliwe są wyłącznie telefonicznie. Dokumenty można 
składać w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Warszawskiej 115.
Urzędnicy pozostałych wydziałów i referatów pracują normalnie 
(pon. 10–18, wt.–pt. 8–16), jednak spotkania zostały ograniczo-
ne do niezbędnego minimum. Wiele spraw można załatwić zdalnie 
(mail, telefon, e-PUAP). Jeśli jest to niemożliwe, prosimy o złożenie 
wypełnionych i podpisanych dokumentów w specjalnej skrzynce 
przed urzędem przy ul. Warszawskiej 115. Dane teleadresowe 
urzędu: www.lomianki.pl zakładka Kontakt.

Finał akcji Radosne 
Święta
Niemal 150 wielkanocnych posił-
ków trafiło 2 kwietnia wraz ze świą-
tecznymi życzeniami od burmistrz 
Łomianek Małgorzaty Żebrowskiej-
-Piotrak do najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców gminy. 

Paczki otrzymały także osoby do-
tknięte kryzysem bezdomności, 
a dodatkowe posiłki trafiły do ło-
miankowskiej jadłodzielni. W pako-
waniu i doręczaniu wielkanocnych 
potraw pomogli nam strażnicy 
miejscy, pracownicy Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łomiankach, 
Alicja Siemianowska, sołtys Sado-
wej, oraz miejscy radni Tomasz Dą-
browski i Grzegorz Lenard. Świą-
teczne dania kupiliśmy od firm, 
które zgłosiły się do akcji: restaura-
cji Tomato Łomianki, Bistro Domo-
we, Lunch na Werandzie, Owsiana 
Manufaktura i Piekarni Piwoński. 
Dziękujemy! / mjr
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Na sportowo
Po długotrwałych obostrzeniach związanych 
z pandemią wracają imprezy plenerowe.

W maju zapraszamy wszystkich mieszkań-
ców na rajd rowerowy (16.05 godz. 10, zbiór-
ka przy ICDS). Na Polanie Lipków planujemy 
konkursy z nagrodami i ognisko z pieczeniem 
kiełbasek. Regulamin, trasa i karta zgłosze-
niowa dostępne są na www.lomianki.pl.
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Lato w mieście
Planujemy akcję w pięciu gminnych szkołach podsta-
wowych w jednakowym terminie – od 28 czerwca do 
9 lipca br. 

Jak co roku chcielibyśmy przeprowadzić akcję „Lato 
w mieście” dla dzieci z gminy Łomianki. Ostateczną 
decyzję w tej sprawie podejmą władze na szczeblu 
krajowym, przedstawiając warunki przeprowadzenia 
bezpiecznego letniego wypoczynku w mieście. Gmina 
planuje akcję w pięciu szkołach podstawowych: SP nr 1 
w Łomiankach (ul. Warszawska 73), SP nr 2 w Łomian-
kach (ul. Partyzantów 31), SP nr 3 w Łomiankach (ul. 
Staszica 2), SP w Dziekanowie Leśnym (ul. Akinsa 6), SP 
w Dziekanowie Polskim (ul. Rolnicza 435). W wymie-
nionych placówkach dzieci miałyby zapewnioną opiekę 
od poniedziałku do piątku w godz. 7–17. Ze względu 
na zmieniającą się sytuacją epidemiczną rozpoczęcie 
zapisów, koszty uczestnictwa i termin wpłat będą ogło-
szone nie wcześniej niż w drugiej połowie maja. / Anna 
Grabowska

Synagoga w Łomiankach
Zakończono badania archeologiczne przy ul. Warszaw-
skiej 97A. Odkryto pozostałości fundamentów i kilka 
użytkowych przedmiotów.

W pracach terenowych udział wzięli archeolodzy, pra-
cownicy techniczni, geofizycy oraz dokumentalista. Na 
podstawie badań, a także kalibracji archiwalnych zdjęć 
do stanu współczesnego nieruchomości wytyczono 
cztery wykopy sondażowe o łącznej powierzchni 102 
mkw. 

Prace odkrywkowe
W trakcie badań teren pozostawał pod stałą prospekcją 
z wykorzystaniem detektora metali. Okazało się, że na 
obszarze nieruchomości znajdują się dobrze zachowa-
ne relikty architektury murowanej związanej z synagogą 
oraz towarzyszącej zabudowy mieszkalnej i zabudowy 
o bliżej nieokreślonej funkcji. Relikty mają postać wy-
kopów fundamentowych, wapiennej ławy fundamen-
towej oraz ceglanej ławy fundamentowej o szerokości  
90–100 cm. 

Drobne znaleziska
W trakcie badań nie zanotowano obecności warstw 
kulturowych i obiektów starszych niż XIX w. Odkryto 
jednak kilka drobnych przedmiotów, prawdopodobnie 
związanych z funkcjonowaniem synagogi, m.in. meta-
lową aplikację i szklaną luksferę lub przedmiot na biur-
ko. W najbliższym czasie, za zgodą archeologa, Urząd 
Miejski zleci zasypanie dołów. Czekamy również na 
decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w sprawie konieczności rozszerzenia badań 
archeologicznych lub ich zaniechania. / Piotr Kowalski

Ogród na osiedlu Buraków
Przy Domu Spotkań Sąsiedzkich, od strony ul. 11 Listo-
pada, powstanie ekologiczny ogród społeczny.

W projekt zaangażowali się nauczyciele i uczniowie           
z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Fundacja KiM, 
Urząd Miejski oraz zarząd i mieszkańcy osiedla Bura-
ków. Będzie to miejsce edukacji i odpoczynku. Przy za-
kładaniu ogrodu wykorzystamy ekologiczne materiały, 
powstaną zbiorniki na deszczówkę oraz kompostownik. 
MOS zapewni profesjonalny projekt i rośliny, a uczniowie 
zajmą się uporządkowaniem terenu. W dalszych planach 
mamy nawet ścieżkę sensoryczną dla dzieci i seniorów. / 
Agnieszka Szczurek
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Pomoc dla niepełnosprawnych 
Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny realizuje program „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej”, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wsparcie osób niepełnosprawnych w co-
dziennych czynnościach. Więcej informacji: OSP w Łomiankach, ul. Szpitalna 7, tel.: 22 751 90 57 wew. 118. 
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Luzowanie obostrzeń 
W maju planowane jest otwarcie 
galerii handlowych, siłowni, re-
stauracji, instytucji kultury i po-
wrót uczniów do szkół. 

W chwili zamykania majowego 
numeru biuletynu rząd zaplano-
wał stopniowe luzowanie obo-
strzeń pod warunkiem utrzymania 
spadkowego trendu zakażeń. Mi-
nister zdrowia podał możliwy ter-
min (15.05) zniesienia obowiązku 
noszenia maseczek na świeżym 
powietrzu przy zachowaniu dy-
stansu 1,5 m. Poszczególne bran-
że będą uruchamiane w dwutygo-
dniowym rytmie. Harmonogram 
może się zmieniać w zależności 
od sytuacji epidemicznej. Aktual-
ne obostrzenia sprawdź na www.
lomianki.pl oraz www.gov.pl. 

Bezpłatne maseczki 
Przypominamy, że każdy mieszkaniec gminy Łomianki 
może odebrać cztery bezpłatne maseczki ochronne. 

Wystarczy zgłosić się do OSP Łomianki (ul. Wiejska 12, wejście od strony 
ul. Gościńcowej), OSP Dziekanów Polski (ul. Rolnicza 427), ICDS (ul. Staszi-
ca 2) lub patroli straży miejskiej. Maseczki będą wydawane do wyczerpania 
zapasów. Uwaga! Godziny wydawania maseczek w punktach stacjonarnych 
zmieniają się, dlatego sprawdź je na www.lomianki.pl w zakładce Aktualności. 

Punkty pobrań  
Mieszkańcy gminy Łomianki mogą wykonać test na koronawirusa 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 (parking Po-
wązki, informacja: 538 513 635) oraz przy ul. Wóycickiego róg ul. Wólczyń-
skiej (parking, informacja: 532 402 712). Szczegółowe informacje dotyczące 
godzin funkcjonowania punktów: www.spzzlo.pl. 
 

Szczepienia w Łomiankach 
Podstawowe informacje dotyczące 
akcji szczepień w gminie. 

1. Szczepienia odbywają się w pla-
cówkach: 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 Od-
dział w Łomiankach (ul. Warszawska 
55, 22 737 50 50). 
2. Osoby, które chcą się zaszczepić 
i mają aktualne orzeczenie o niepeł-
nosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami lub są 
w grupie wiekowej 70+ i mają trud-
ność z dotarciem do punktu szcze-
pień, powinny zadzwonić (516 
768 500, pon. 10–18, wt.–pt. 8–16) 
minimum dwa dni przed planowaną 
datą szczepienia i zgłosić potrzebę 
skorzystania z transportu. 
3. NFZ zorganizował ponad 100 do-
datkowych wyjazdowych punktów 
szczepień dla pacjentów, którzy ze 
względu na stan zdrowia nie mogą 
przyjąć szczepionki w punkcie sta-
cjonarnym. Aby skorzystać z takiej 
pomocy, należy zadzwonić do swojej 
poradni POZ. / kż, mn 

Niewykorzystany potencjał
Możliwości szczepień w łomiankowskich przychod-
niach są większe niż dostawy szczepionek. Zgłosili-
śmy sprawę służbom wojewody i czekamy na zwięk-
szone przydziały. 

Kolejne grupy wiekowe zapraszane są do szczepienia się przeciw CO-
VID-19. Pojawiają się informacje o zwiększonej dostępności szczepionek. 
W tej sytuacji władze Łomianek podjęły działania monitorujące dostęp-
ność tych usług w naszej gminie. W szczególności należało rozważyć 
potrzebę zorganizowania punktu szczepień powszechnych zaimprowi-
zowanego w dodatkowej lokalizacji. Wiemy, że takie placówki mogą być 
tworzone w namiotach, domach kultury i innych tymczasowych lokaliza-
cjach.  
Na zaproszenie zastępcy burmistrza ds. społecznych odbyło się spotka-
nie przedstawicieli przychodni oferujących szczepienia. Aktualne deklaro-
wane możliwości szczepień łomiankowskich przychodni wynoszą łącznie 
1650 dawek tygodniowo, natomiast średnio otrzymujemy 660 szczepio-
nek na tydzień. 
W rekomendacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znalazł się wskaźnik 
docelowej dostępności szczepień wynoszący 800 dawek na 10 tys. do-
rosłych mieszkańców. Dla Łomianek oznacza to 1643 szczepienia tygo-
dniowo, możliwości działania naszych placówek medycznych wypełniają 
zatem te zalecenia. Informacje o niewykorzystanym potencjale szczepień 
w Łomiankach zostały przekazane służbom wojewody. Oczekujemy na 
zwiększone dostawy szczepionek. 
W takiej sytuacji uznaliśmy, że organizowanie dodatkowego samorządo-
wego punktu szczepień nie jest potrzebne, a kluczowe pozostaje wyko-
rzystanie istniejącego potencjału. Szczepienia wykonują obecnie cztery 
placówki medyczne, ponadto wniosek o uruchomienie punktu szczepień 
złożyła przychodnia StartMed przy ul. Partyzantów 23. 
Tekst: Witold Gawda, zastępca burmistrza ds. społecznych 
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XXXVIII sesja Rady Miejskiej 
Sesja została zwołana w trybie zdal-
nym. Podczas obrad głosowano nad 
wnioskami radnych dotyczących pro-
jektów uchwał w sprawie: 

Tomasza Dąbrowskiego – zdjęcia 
z porządku obrad przyjęcia oceny 
zasobów pomocy społecznej gminy 
Łomianki za 2020 r. (za: 8, przeciw: 
9, wstrzymało się: 4), 
Janusza Skoniecznego – wprowa-
dzenia do porządku obrad przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru północnej części osiedla 
Łomianki Chopina i północnej czę-
ści osiedla Łomianki Pawłowo część 
A (za: 9, przeciw: 8, wstrzymało się: 
3, brak głosu: 1), 
Janusza Skoniecznego – wprowa-
dzenia do porządku obrad przystą-
pienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru zachodniej części sołec-
twa Łomianki Dolne – etap I (za: 7, 
przeciw: 11, wstrzymało się: 2, brak 
głosu: 1), 
Michała Naftyńskiego – zwiększe-
nia budżetu oświaty o 110 tys. zł 
z przeznaczeniem na wsparcie dla 
dyrektorów i nauczycieli w gmin-
nych szkołach i przedszkolach (za: 
6, przeciw: 10, wstrzymało się: 4, 
brak głosu: 1). 

Wyniki głosowania 
Rozpatrzenie projektu uchwały 
w sprawie: 

zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łomianki na lata 
2021–2030 (za: 17, przeciw: 2, 
wstrzymało się: 2), 
zmian w uchwale budżetowej gmi-
ny Łomianki na 2021 r. (za: 19, prze-
ciw: 1, wstrzymało się: 1), 

przyjęcia oceny zasobów pomocy 
społecznej gminy Łomianki za 2020 
rok (za: 17, przeciw: 1, wstrzymało 
się: 2), 
zmiany Uchwały nr XXXVI/311/2021 
z 10 marca 2021 r. w sprawie prze-
jęcia od powiatu warszawskiego 
zachodniego prowadzenia LO im. 
K. Wojtyły w Łomiankach oraz nie-
odpłatnego przejęcia działki (ew. nr 
224) w Łomiankach Dolnych (za: 13, 
przeciw: 4, wstrzymało się: 2, brak 
głosu: 2), 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Południo-
wy Dziekanów Polski (za: 8, prze-
ciw: 11, wstrzymało się: 1, brak 
głosu: 1), 
odstąpienia od sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Chopi-
na jednostka A (za: 9, przeciw: 7, 
wstrzymało się: 4, brak głosu: 1),  
zmiany Uchwały nr XXXII/288/2020 
z 18 grudnia 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Sadowej 
Południe w rejonie ul. Sielanki i ul. 
Zagórze (za: 17, przeciw: 2, wstrzy-
mało się: 2), 
wyrażenia zgody na nabycie nieru-
chomości na rzecz gminy Łomianki 
(za: 19, wstrzymało się: 2), 
wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą, której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość, oraz odstąpie-
nie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu części 
działki ew. nr 377/5 z obrębu 0021 
Łomianki Miasto oraz części działki 
ew. nr 1/1 z obrębu 0024 Łomianki 
Miasto (za: 19, wstrzymało się: 2), 

rozpatrzenia skargi na działalność 
burmistrza Łomianek (za: 7, prze-
ciw: 8, wstrzymało się: 5, brak gło-
su: 1). 

Interes publiczny i prywatny  
Marcin Etienne, przewodniczący Ko-
misji Społecznej 

Projekt uchwały 
w sprawie przy-

stąpienia do sporzą-
dzania miejscowego 
planu zagospodaro-
wania przestrzennego 
obszaru Południowy 
Dziekanów Polski zo-
stał podczas ostatniej sesji Rady Miej-
skiej odrzucony głosami 11 radnych. 
Tym samym prywatny interes garstki 
mieszkańców i deweloperów wziął 
górę nad interesem publicznym.  

Projekt zakładał wytyczenie na pu-
stym, niezamieszkanym jeszcze tere-
nie ciągów pieszo-jezdnych. Po co? 
Po to, by nie powielać błędów, jakie 
zostały popełnione np. na terenie 
dzisiejszego Dziekanowa Bajkowego. 
Sołectwa z wąskimi, nieuregulowa-
nymi prawnie prywatnymi drogami. 
Terenie, na którym z wielkim trudem 
przeprowadza się dziś nawet naj-
prostsze inwestycje. 

Wspomniana wyżej jedenastka 
radnych najwyraźniej zapomniała 
o podstawowej zasadzie, jaka powin-
na przyświecać im w ich codziennej 
pracy, tj. zaspokajaniu ZBIOROWYCH 
potrzeb mieszkańców.  

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Radni obradowali 22 kwietnia br. Rozpatrywano m.in. projekty uchwał w sprawie sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe, Chopina 
jednostki A oraz Południowego Dziekanowa Polskiego.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
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W każdej sesji można uczestniczyć online na www.lomianki.pl (zakładka e-Sesja). Można także zeska-
nować kod QR i obejrzeć ostatnie obrady. Projekty uchwał dostępne są na bip.lomianki.pl w zakładce 
Rada Miejska, a protokoły sesji w zakładce Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023).
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Czym tak naprawdę jest do-
stęp do drogi publicznej? 
Jaki dokument w tej sprawie 
możemy otrzymać w gminie? 

Czy jednym z działań, jakie podejmuje 
gmina, aby nam go zapewnić, jest wy-
konywanie podziałów z urzędu? 

Czy dostęp do drogi publicznej jest 
ważny?  
Z prawnego punktu widzenia każ-
da nieruchomość zabudowana bądź 
niezabudowana powinna mieć do-
stęp do drogi publicznej – może on 
być bezpośredni lub pośredni. Jego 
brak może się wiązać z trudnościami 
w codziennym funkcjonowaniu, np. 
ze względu na brak możliwości po-
rozumienia się z właścicielem gruntu, 
przez który przejeżdżamy, ze sprze-
dażą nieruchomości czy z podziałem 
geodezyjnym. Posiadanie dostępu do 
drogi publicznej daje nieograniczo-
ną, prawnie uregulowaną możliwość 
dojazdu do własnej nie-
ruchomości. Umożliwia 
racjonalne i prawidłowe 
korzystanie z działki oraz 
obiektów na niej zlokali-
zowanych. Dokumentem 
potwierdzającym dostęp 
do drogi publicznej jest 
zaświadczenie wydane 
przez zarządcę drogi pu-
blicznej, do której ma do-
stęp dana nieruchomość.   

Droga publiczna 
i wewnętrzna 
Na początku warto wyjaśnić, czym 
tak naprawdę jest droga publiczna 
i jak ją odróżnić od drogi wewnętrznej. 
W kwietniowym numerze biuletynu, 
w tekście poświęconym podziałom 

nieruchomości z urzędu, wspomina-
liśmy, że przepisem prawa regulują-
cym drogi publiczne jest Ustawa z 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.). 
W myśl tej ustawy drogą publiczną jest 
droga zaliczona do jednej z kategorii 
dróg (krajowych, wojewódzkich, po-
wiatowych, gminnych) na podstawie:  
• drogi krajowe – rozporządzenia 
ministra właściwego do spraw trans-
portu po zasięgnięciu odpowiednich 
opinii;  
• drogi wojewódzkie – uchwały sej-
miku województwa w porozumieniu 
z ministrami właściwymi do spraw 
transportu oraz obrony narodowej;  
• drogi powiatowe – uchwały rady 
powiatu w porozumieniu z zarządem 
województwa po zasięgnięciu sto-
sownych opinii;  
• drogi gminne – uchwały rady gminy 
po zasięgnięciu opinii właściwego za-
rządu powiatu.  

Aby przystąpić do pro-
cedury zaliczenia danej 
drogi do jednej z kate-
gorii dróg publicznych, 
Skarb Państwa albo 
dana jednostka samo-
rządu terytorialnego 
musi posiadać prawo 
własności do danej 
drogi. Jest to wymóg 
konieczny do spełnie-
nia. A drogi wewnętrz-
ne? To wszystkie po-
zostałe drogi, które nie 

zostały zaliczone do jednej z wymie-
nionych wyżej kategorii, czyli drogi 
stanowiące własność osób fizycznych 
lub prawnych, a niekiedy jednostek 
samorządu terytorialnego lub Skarbu 
Państwa. 

Piotr Kowalski, naczel-
nik Wydziału Geodezji, 
Gospodarki Nierucho-
mościami i Zagospo-
darowania Przestrzen-
nego 

Dopóki mieszkańcy nie mają 
problemu z wyjazdem ze swojej 

posesji na drogę publiczną, to nie są 
świadomi problemów, jakie potencjal-
nie mogą ich spotkać. Nieuregulowa-
ny status prawny dostępu do drogi 
publicznej ujawnia się w przypadku 
konfliktowego sąsiada, w momencie 
rozpoczęcia budowy domu czy sprze-
daży nieruchomości. Dlatego Urząd 
Miejski sukcesywnie pozyskuje nie-
ruchomości przeznaczone w planach 
miejscowych pod drogi publiczne. 
Uregulowanie stanów prawnych ta-
kich nieruchomości oraz stworzenie 
siatki połączonych ze sobą dróg jest 
dla nas priorytetem. Ułatwia to pra-
cę urzędnikom i upraszcza procedu-
ry inwestycyjne podejmowane przez 
mieszkańców gminy.  

Trzy rodzaje dostępu do drogi 
Definicję dostępu do drogi publicznej 
ustala art. 2 pkt 14 Ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 293 ze zm.). Według 
niej dostęp do drogi publicznej może 
być: bezpośredni, przez drogę we-
wnętrzną albo przez ustanowienie 
odpowiedniej służebności drogowej. 
Bezpośredni dostęp to sytuacja, gdy 
nasza nieruchomość jest bezpośred-
nio skomunikowana z taką drogą przez 
tzw. zjazd. Bez takiego zjazdu musimy 
szukać alternatywnego rozwiązania. 
Najczęstszym wówczas rozwiązaniem 

Zagadnienie dostępu do drogi publicznej rzadko wzbudza zainteresowanie. Najczęściej w momencie 
sprzedaży nieruchomości bądź pozyskiwania pozwolenia na budowę. Rzadko kto wie, że aby można było 
podzielić swoją nieruchomość, musi ona posiadać dostęp do drogi publicznej.  

DOSTĘP DO DROGI 
PUBLICZNEJ

TEKST: PIOTR KOWALSKI, JUSTYNA PRZEDPEŁSKA

Badaniem posiadania 
dostępu do drogi 

publicznej na etapie 
uzyskiwania pozwolenia 

na budowę zajmuje 
się starosta powiatu 

warszawskiego 
zachodniego.
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jest dostęp przez drogę wewnętrzną, 
a w przypadku jej braku ustanowienie 
odpowiedniej służebności gruntowej. 
Służebność gruntową polegającą na 
prawie przejścia i przejazdu ustala się 
aktem notarialnym, natomiast służeb-
ność drogi koniecznej w postępowa-
niu sądowym. Takie uzyskanie dostę-
pu do drogi publicznej często bywa 
problematyczne oraz długotrwałe. 
Wiąże się również z koniecznością 
poniesienia pewnych wydatków fi-
nansowych, dlatego tak ważne jest, 
aby gminy regulowały stany prawne 
działek przeznaczonych w planach 
miejscowych pod drogi publiczne. 

Kluczowe prawo własności 
Gminom zależy, by poszczególne po-
sesje były bezpośrednio skomuniko-
wane z drogami publicznymi, gdyż 
często problematyczne jest zapewnie-
nie pośredniego dostę-
pu do drogi publicznej 
przez drogę wewnętrz-
ną. Urząd Miejski czę-
sto otrzymuje wnioski 
mieszkańców dotyczą-
ce wydania zaświad-
czenia o dostępie ich 
nieruchomości do drogi 
publicznej przez drogę 
wewnętrzną, której nie 
są właścicielami, współ-
właścicielami lub nie 
posiadają odpowiedniej 
ustanowionej służeb-
ności, z zaznaczeniem, 
że gmina Łomianki również nie jest 
właścicielem takiej drogi. Zaświadcze-
nie przeważnie jest potrzebne do ak-
tów notarialnych sprzedaży nierucho-
mości. W takich sytuacjach burmistrz 
Łomianek odmawia wydania zaświad-
czenia, podziela bowiem pogląd są-
dów administracyjnych, które uważają, 
że dostęp do drogi publicznej przez 
drogę wewnętrzną to nie tylko dostęp 
faktyczny (realna możliwość przejścia 
i przejazdu), ale przede wszystkim 
prawny, czyli taki, który wynika z prze-
pisów prawa. Dlatego osoby nieposia-
dające dostępu prawnego i faktyczne-
go spotykają się z odmową wydania 
zaświadczenia. Nie może być spełnio-
ny tylko jeden warunek, czyli dostęp 
realny do drogi publicznej. W ocenie 
urzędu wydawanie zaświadczeń o po-
siadaniu uprawnienia do poruszania 

się po czyjejś własności bez tytułu 
prawnego jest pogwałceniem prawa 
własności. Gmina nie jest właścicielem 
takiej drogi, w związku z czym nie ma 
uprawnień do zarządzania nią.  

Odkupienie udziału 
Jeśli nie posiadamy bezpośredniego 
dostępu do drogi publicznej, a nasza 
nieruchomość zlokalizowana jest przy 
drodze wewnętrznej, stanowiącej 
własność osób fizycznych lub praw-
nych, możemy odkupić od właściciela 
bądź współwłaściciela udział w takiej 
drodze lub wystąpić o ustanowienie 
służebności gruntowej polegającej na 
prawie przejścia i przejazdu. Dotyczy 
to sytuacji, gdy gmina Łomianki nie 
jest właścicielem takiej drogi. Inaczej 
przedstawia się kwestia poruszania 
się po drogach wewnętrznych stano-
wiących własność lub będących we 

władaniu na zasadach 
samoistnego posiada-
nia przez gminę Ło-
mianki. W miejscowych 
planach zagospodaro-
wania przestrzennego 
takie drogi przezna-
czone są pod drogi pu-
bliczne i gmina traktuje 
je jako ogólnodostęp-
ne. Warunkiem uzy-
skania zaświadczenia 
o dostępie do drogi 
publicznej przez taką 
drogę wewnętrzną jest 
możliwość faktyczne-

go do niej dostępu. Warunek ten jest 
spełniony, jeżeli jest to grunt chociaż-
by częściowo utwardzony i nie ma 
przeszkód terenowych, np. ogrodzeń 
czy drzew. Jeszcze inną kwestią jest 
posiadanie dostępu do drogi publicz-
nej przez drogę wewnętrzną na etapie 
uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
W tym teście nie analizujemy tego 
przypadku, jest to bowiem odrębne 
i niezależne od gminy postępowanie, 
które prowadzi starosta powiatu war-
szawskiego zachodniego. 

Plany miejscowe  
Wyjaśnienia wymaga także utożsa-
mianie bezpośredniego dostępu do 
drogi publicznej z przeznaczeniem ist-
niejącej drogi w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego pod 
drogę publiczną. To błąd. Niejedno-

krotnie spotykamy się z twierdzeniem, 
że ktoś posiada dostęp do drogi pu-
blicznej, bo takie są zapisy planu miej-
scowego. Jednak samo przeznaczenie 
istniejących działek drogowych w pla-
nie miejscowym pod drogę publiczną 
nie oznacza, że prawnie staje się ona 
taką drogą w momencie uchwalenia 
planu miejscowego. Zapisy planów 
miejscowych dają tylko informację, że 
dany grunt ma takie przeznaczenie, 
a gmina będzie dążyć do pozyskania 
go w celu urządzenia drogi. Aby móc 
zaliczyć drogę do danej kategorii dro-
gowej, gmina musi w pierwszej kolej-
ności uzyskać do niej tytuł prawny, 
a później podjąć stosowną uchwałę.  

Działania gminy 
Jednym z kroków, jakie podejmuje 
gmina w celach regulacyjnych, jest 
wykonywanie podziałów z urzędu 
(szerzej omówione w kwietniowym 
biuletynie), wydzielających grunty 
przeznaczone w planach miejscowych 
pod drogi publiczne. Po wykonaniu 
takich podziałów gmina może pod-
jąć czynności negocjacyjne w celu ich 
nabycia. Jest to pierwszy, a zarazem 
najważniejszy krok zmierzający do 
podjęcia uchwały w sprawie zalicze-
nia istniejących (a do tej pory nieza-
liczonych) dróg, z których korzystają 
mieszkańcy Łomianek, do kategorii 
dróg gminnych. To gwarantuje bezpo-
średni, a do czasu podjęcia uchwały 
pośredni dostęp do drogi publicznej. 
Dodatkowo urząd przygotowuje się 
do podjęcia kompleksowej uchwały 
zaliczającej drogi stanowiące wła-
sność gminy Łomianki do kategorii 
dróg gminnych, które w ostatnich la-
tach zostały przez nią pozyskane do 
gminnego zasobu nieruchomości.  

Informacja o planowanych podzia-
łach z urzędu

W najbliższym czasie Urząd Miej-
ski wyśle informację o rozpoczęciu 
procedury podziału nieruchomości 
z urzędu właścicielom posesji w na-
stępujących lokalizacjach: 
• ul. Brzechwy w Dziekanowie Le-
śnym (15 działek), 
• ul. Rodziewiczówny w Dziekano-
wie Leśnym (dziewięć działek), 
• ul. Szeroka w Łomiankach (18 dzia-
łek). 

Posiadanie dostępu do 
drogi publicznej daje 

nieograniczoną, prawnie 
uregulowaną możliwość 

dojazdu do swojej 
nieruchomości. Dlatego 

tak ważne jest, aby gminy 
regulowały stany prawne 
działek przeznaczonych 

w planach miejscowych pod 
drogi publiczne.
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Trwa Narodowy Spis Po-
wszechny 2021. Formularz 
spisowy jest prosty, a jednak 
zdarzają się w nim pomyłki. 

Z czego wynikają? Najczęściej z po-
śpiechu. Pojawiają się jednak pytania, 
które budzą wątpliwości.  

Problematyczne pytania 
Niektórym osobom problem sprawia-
ją pytania dotyczące m.in. ustalenia 
relacji rodzinnych, danych na temat 
mieszkania (powierzchnia użytkowa, 
status własnościowy, źródło ogrze-
wania), osób przebywających za 
granicą. Jeśli ktoś jest zameldowany 
w kraju, to musi się spisać. A w przy-
padku jakichkolwiek wątpliwości le-
piej spokojnie wszystko sprawdzić, 
by wpisać poprawną odpowiedź.   

Spisz się bezpiecznie 
Możemy wypełnić formularz w inter-
necie lub zadzwonić pod numer infoli-
nii spisowej (22 279 99 99). Wówczas 
sami inicjujemy kontakt z przeszkolo-
nym konsultantem i mamy pewność, 
że rozmawiamy z osobą uprawnioną 
do przeprowadzenia spisu. Urząd 
Statystyczny w Warszawie zwiększył 
dziesięciokrotnie obsadę infolinii. 
Wzmocnienie obsady wprowadzono 
przede wszystkim z myślą o osobach 
starszych.  

Telefon od rachmistrza 
Ze względu na sytuację epidemiczną 
rachmistrzowie rozpoczną pracę na 
początku maja i będą się kontakto-
wać WYŁĄCZNIE przez telefon. Jak 
zweryfikować rachmistrza? Można 
zadzwonić na infolinię spisową lub 
sprawdzić jego dane na stronie spis.
gov.pl. Pamiętajmy, że rachmistrzo-
wie nie pytają o konto, dochody, ma-
jątek, posiadane nieruchomości czy 
sprzęty w mieszkaniu, a także o żad-
ne dokumenty. Przypadki wyłudzeń 
takich informacji można zgłaszać na 
infolinię spisową, do urzędu i na po-
licję.    

Porady dla seniorów  
• Jeśli nie możesz spisać się samo-
dzielnie przez internet, zadzwoń na 
infolinię spisową i wybierz bezpiecz-
ny spis przez telefon.  
• Chcąc skorzystać ze stanowiska do 
samospisu w gminie, pamiętaj o pan-
demii i aktualnych obostrzeniach. Za-
dzwoń i sprawdź, na jakich zasadach 
działa punkt spisowy.  
• Podczas spisu uważnie i bez po-
śpiechu czytaj pytania i odpowiedzi.  
• Sprawdź zaznaczone odpowiedzi 
i wpisane informacje, zanim przej-
dziesz na kolejną stronę formularza.  
• Zastanów się, czy na pewno spisa-
łeś współmieszkańców – zwłaszcza 
dzieci i osoby przebywające za grani-
cą, ale nadal zameldowane pod two-
im adresem.  
• Jeśli zostałeś spisany przez współ-
mieszkańca (małżonka), nie musisz 
logować się już do aplikacji spisowej 
– twoje dane są już w systemie.  
• Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu po-
twierdzisz poprawność przekazanych 
danych, po zamknięciu aplikacji nie 
masz możliwości ich poprawienia.  
• Jeśli już się spisałeś, to nikt nie 
ma prawa do ciebie zadzwonić w tej 
sprawie. 

Spis w gminie Łomianki 
Osoby, które nie mają komputera lub 
internetu, mogą się spisać w Centrum 
Kultury w Łomiankach, gdzie przygo-
towane jest specjalnie stanowisko 
z komputerem i dyżuruje przeszkolo-
ny pracownik. Pamiętajmy jednak, że 
konieczne jest wcześniejsze umówie-
nie wizyty! 

W przypadku pytań lub wątpliwości 
dotyczących spisu należy się kontak-
tować z Gminnym Biurem Spisowym 
w Łomiankach (pon.–pt. w godz. 
8–20, tel. 666 834 559, e-mail: 
nsp2021@poczta.lomianki.pl).  

Więcej informacji: spis.gov.pl, infoli-
nia 22 279 99 99. 

Pomoc dla uczniów 
Organizujemy wsparcie dla dzieci 
w łagodzeniu psychologicznych 
skutków pandemii. 

14 kwietnia br. w trybie zdalnym 
odbyła się narada psychologów 
i pedagogów szkolnych z terenu 
Łomianek poświęcona proble-
mom wynikającym z pracy zdalnej 
uczniów. W spotkaniu wzięli też 
udział dyrektorzy szkół, naczel-
nik Wydziału Edukacji Jadwiga 
Idziaszek, zastępca burmistrza ds. 
społecznych Witold Gawda oraz 
przedstawiciele Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. 

Zwrócono uwagę na obniżenie 
motywacji do wszelkiej aktywno-
ści, apatię i inne niepokojące kon-
sekwencje braku bezpośredniego 
kontaktu z rówieśnikami i nauczy-
cielami. Sygnalizowano przypadki 
agresji i autoagresji. Szczególnie sil-
nie skutki izolacji odczuwają dzieci 
najmłodsze. Osobnym problemem 
jest nowa rola rodziców, którzy 
w dużo większym stopniu stali się 
uczestnikami procesu edukacji. Oni 
także niejednokrotnie potrzebują 
wsparcia psychologicznego. 

Uczestnicy narady wymienili się 
doświadczeniami oraz planami 
działań. Bardzo trudnym okresem 
będzie powrót dzieci do szkół. 
Trzeba będzie odbudować wiele 
wypracowanych wcześniej reguł 
zachowania, przywrócić motywa-
cję i na nowo zintegrować spo-
łeczności klasowe. Niezależnie od 
obecnie podejmowanych działań 
online psycholodzy i pedagodzy 
szkolni przygotowują się do tego 
trudnego czasu. Planowane są im-
prezy integracyjne, warsztaty ad-
resowane także do rodziców oraz 
intensyfikacja wsparcia psycholo-
gicznego. 

Tekst: Witold Gawda, zastępca 
burmistrza ds. społecznych

SPIS POWSZECHNY
Jak spisać się bezpiecznie i bez pomyłek? Odpowiadamy na najczęściej 
zadawane pytania. 
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PLAC ZABAW

Kończymy przebudowę i modernizację 
placu zabaw wraz z terenem rekreacyj-
no-sportowym przy ul. Akacjowej róg 
ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej.
Wykonawcy pozostało uporządkowa-
nie terenu i wysiew trawy. W kwietniu 
zamontowaliśmy zabawki z wydzielo-
nymi strefami dla młodszych i star-
szych dzieci. Oprócz piaskownicy, 
zjeżdżalni, karuzeli, bujaków i huśtaw-
ki pojawiła się piramida linowa z tubą 
do zjeżdżania oraz uwielbiane przez 
dzieci trampoliny i tyrolka. W stre-
fie sportowej – dwa wielofunkcyjne 
boiska do piłki nożnej, piłki ręcznej, 
kosza, badmintona oraz siatkówki – 
dodaliśmy stoły do gier planszowych 
oraz ping-ponga. Z terenu skorzystają 
także dorośli. Wybudowaliśmy altan-
kę, grill, ławeczki, przewijak i zawiesi-
liśmy hamaki. Na terenie zamontowa-
liśmy nowe oświetlenie, a wszystkie 
urządzenia spełniają najwyższe stan-
dardy bezpieczeństwa – plac uzyskał 
Certyfikat Instytutu Sportu. Projekt 
powstał przy współpracy z mieszkań-
cami Dąbrowy Leśnej, na ich prośbę 
zostanie również wymienione ogro-
dzenie terenu. 

PRACE DROGOWE

Przygotowaliśmy przetarg na rozbu-
dowę ul. Cyprysowej w Kiełpinie oraz 
otrzymaliśmy decyzję pozwalającą roz-
począć rozbudowę ul. Pancerz na od-
cinku od ul. Brukowej do ul. Stary Tor.

Prowadzone inwestycje
Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń 
starosty powiatu warszawskiego za-
chodniego rozpoczęliśmy moderni-
zację odwodnienia na ul. Spokojnej, 
pomiędzy ul. Wiślaną i ul. Fabryczną. 
Podczas rozbudowy ul. Fabrycznej 

wykonujemy także system kanalizacji 
deszczowej oraz przebudowujemy in-
frastrukturę wodno-kanalizacyjną, te-
letechniczną oraz średniego i niskiego 
napięcia od ul. Wiślanej do ul. Raabe-
go. Na odcinku pomiędzy ul. Wiślaną 
i ul. Spokojną trwają prace konstruk-
cyjne drogowe oraz brukarskie. Po 10 
maja br. wykonawca planuje rozpo-
częcie kolejnego etapu prac pomiędzy 
ul. Warszawską a ul. Raabego. Ponad-
to wykonujemy warstwy bitumiczne 
na ul. Wspólnej.

Zakończone roboty budowlane
Rozbudowa ul. Krzyczkowskiego, po-
między ul. Warszawską a ul. Klono-
wą, zakładała m.in. poszerzenie pasa 
drogowego, wykonanie warstw kon-
strukcyjnych z wcześniejszą wymia-
ną gruntów słabonośnych i nieprze-
puszczalnych, a także przebudowę 
punktów kolizji z sieciami gazowymi, 
teletechnicznymi oraz linią niskiego 
napięcia.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W kwietniu mijał termin składania 
ofert w pięciu przetargach na gminne 
inwestycje.

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). Wpłynęło pięć ofert. Trwa 
ich weryfikacja i ocena.

RZP.271.03.2021 Budowa przed-
szkola miejskiego oraz placu zabaw 
wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi przy ul. Piaskowej w Ło-
miankach w ramach zadania „Projekt 
i budowa nowego przedszkola na 
terenie Dąbrowy Leśnej” (2017/20). 
Data składania ofert przesunięta do 
6.05.2021 r.

RZP.271.04.2021 Inwestorstwo za-
stępcze dla zadania „Budowa szko-
ły podstawowej w Sadowej wraz 
z poprawą infrastruktury sportowej 
na podstawie Programu Funkcjonal-
no-Użytkowego, w formule Zaprojek-
tuj i wybuduj” (2019/06). Wpłynęło 
10 ofert. Trwa ich ocena i weryfikacja.

RZP.271.05.2021 „Równanie dróg 
gruntowych i tłuczniowych na terenie 
gminy Łomianki”. Wpłynęły trzy ofer-
ty. Trwa ich weryfikacja i ocena.

RZP.271.06.2021 „Wykonanie re-
montów cząstkowych nawierzchni 
bitumicznych na terenie gminy Ło-
mianki”. Wpłynęło pięć ofert. Trwa ich 
weryfikacja i ocena.

Wkrótce udostępnimy nowoczesny plac zabaw w Dąbrowie Leśnej, zakończyliśmy rozbudowę 
ul. Krzyczkowskiego oraz prowadzimy prace drogowe w Łomiankach.

MODERNIZACJE I PRZETARGI 
BUDOWLANE

TEKST: RADOSŁAW NOWAK
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Społeczna świadomość proble-
mów ekologicznych wzrasta. 
Coraz więcej osób zaczyna 
odczuwać skutki zanieczysz-

czenia powietrza, nadprodukcji od-
padów czy ocieplenia klimatu. Gmina 
Łomianki od 2019 r. prowadzi wiele 
działań w zakresie ochrony powie-
trza i mikroklimatu. 

Projekty finansowane ze środków 
gminy 
• Gminny Program Gromadzenia 
Wody – mieszkańcy mogą się ubiegać 
o zwrot kosztów zakupu i montażu 
zbiorników naziemnych do zbierania 
wody deszczowej oraz budowy przy-
domowych ogrodów deszczowych. 
W pilotażowym programie zgłoszeń 
było tak wiele, że limit dotacji osią-
gnięto w dwa dni. W 2020 r. udzielo-
no 44 dotacji, a w bieżącym wnioski 
można składać do 31 sierpnia. 
• Gminny Program Wymiany Pieców 
– dotacja celowa na dofinansowa-
nie kosztów wymiany źródeł ciepła 
w ramach ograniczania „niskiej emi-
sji”. W latach 2019–2020 przyznano 
45 dotacji, w tym roku wnioski moż-
na składać do 15 września.  
• Gminny program usuwania azbestu 
– termin składania wniosków o dofi-

nansowanie na demontaż i utylizację 
wyrobów zawierających azbest mija 
15 maja br.  

Projekty dofinansowane ze środków 
zewnętrznych 
• Monitorowanie jakości powietrza 
– Straż Miejska przeprowadza kon-
trole palenisk domowych i nakłada 
mandaty za łamanie przepisów. Od 
2019 r. monitoring powietrza stał się 
dokładniejszy dzięki zakupom w ra-
mach MIWOP 2019 – trafił do nas 
zestaw do poboru próbek popiołu 
z paleniska oraz mobilne laborato-
rium do analizy stężenia masowego 
pyłu z podziałem na frakcje. 
• Montaż instalacji solarnych w 71 
gospodarstwach domowych w ra-
mach projektu „Ekologiczne partner-
stwo – kompleksowe wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa energe-
tycznego gminy Łomianki”. Dofinan-
sowanie pozyskaliśmy ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego. 
• Systematyczna wymiana taboru 
autobusowego KMŁ na autobusy 
elektryczne – w 2019 r. kupiliśmy 
dwa autobusy przy dofinansowaniu 

ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW). 

• W 2020 r. opracowano Strategię 
rozwoju elektromobilności dla gminy 
Łomianki (projekt dofinansowany ze 
środków NFOŚiGW). 
• Rozpoczęcie prac nad Planem 
zrównoważonej mobilności miejskiej 
dla obszaru funkcjonalnego War-
szawa Zachód w ramach programu 
pilotażowego prowadzonego przez 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Re-
gionalnej. 
• Rozpoczęcie prac nad Miejskim 
planem adaptacji do zmian klimatu 
dla gminy Łomianki. 
• W 2020 r. gmina oddała do użytku 
zielony skwer przy al. Chopina, któ-
rego realizację dofinansowano w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MA-
ZOWSZE 2020”. 
• Sukcesywna modernizacja przesta-
rzałego oświetlenia ulicznego, wy-
miana lamp na energooszczędne. 

Kampanie edukacyjne Urzędu Miej-
skiego 
• „Postaw się suszy!” – przypomina-
jąca, jak zużywać mniej wody. 

OPRACOWANIE: MARTA NOWICKA, ALEKSANDRA JANKOWSKA
FOT.: ARTUR OSIAK 

Każdy z nas może zmienić styl życia na bardziej ekologiczny, by 
wspierać przyrodę i naturalne środowisko. Ważne jest nawet 
najmniejsze działanie. 

EKOLOGIA 
W ŁOMIANKACH 
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• „Ograniczaj-Użyj ponownie-Odzy-
skaj” – praktyczne porady dotyczące 
ograniczania wytwarzania śmieci. 

Proekologiczne działania Urzędu 
Miejskiego 
• Gazeta lokalna BIUM wydawana na 
ekologicznym papierze. 
• Ekoporadnik w BIUM – podpo-
wiadamy, jak ograniczyć chemiczne 
środki czystości  w domu, czym je 
zastąpić i jak w ekologiczny sposób 
dbać o ogród. 
• Pikniki ekologiczne – promowanie 
ekologicznego stylu życia.  
• Ekologiczne gadżety promujące 
gminę – rezygnacja z plastikowych 
zabawek. 
• Wymiana elektrośmieci na sadzon-
ki kwiatów i ziół. 
• Łąka kwietna przy ICDS. 
• Pakiety powitalne dla nowych 
mieszkańców – lniane torby na wa-
rzywa, bawełniane siatki na zakupy. 
• Zapisy w umowach z organizacjami 
pozarządowymi zobowiązujące wy-
konawcę umowy do korzystania wy-
łącznie z materiałów podlegających 
recyklingowi.   
• Usuwanie z ulic wraków samocho-
dów przez Straż Miejską. 
• Zbiórka plastikowych nakrętek od 

napojów i przekazywanie ich na akcje 
charytatywne.

Zrealizowane projekty zgłoszone 
przez mieszkańców w ramach Ło-
miankowskiego Mechanizmu Party-
cypacyjnego  
• Łąki kwietne (rondo przy ul. Bruko-
wej, osiedle Trylogia i Powstańców, 
sołectwo Chopina).  
• Analiza hydrologiczna zlewni cie-
ku wodnego Strugi Dziekanowskiej 
– projekt zgłoszony w ramach ŁMP 
2019 przez mieszkańców osiedli Ło-
mianki Baczyńskiego, Prochownia, 
Pawłowo oraz sołectwo Łomianki 
Dolne. 
• Nowe nasadzenia zieleni – ok. 40 
drzew wokół szkoły podstawowej 
przy ul. Warszawskiej 73. 

Zachęcamy do udziału w gminnych 
projektach i obserwowania kam-
panii edukacyjnych przeprowadza-
nych przez Urząd Miejski. Czekamy 
również na Państwa pomysły, któ-
re wkrótce będzie można zgłaszać 
w ramach Łomiankowskiego Mecha-
nizmu Partycypacyjnego 2022. 

Więcej informacji na www.lomianki.pl. 

Budowa ogrodu 
deszczowego  
Zapraszamy na warsztaty plene-
rowe, które 28 maja poprowadzą 
specjaliści z Fundacji Sendzimira. 

Ogród deszczowy to specjalnie 
przygotowany teren zieleni, do 
którego odprowadzana jest woda 
opadowa z powierzchni nieprze-
puszczalnych (dachów, chodników, 
parkingów, dróg itp.). Ogród za-
trzymuje wodę i zmniejsza ryzyko 
podtopień, a rosnące w nim rośliny 
hydrofitowe oczyszczają wodę ze 
szkodliwych związków i w ten spo-
sób chronią zasoby wodne. Warsz-
taty finansowane są ze środków 
Unii Europejskiej, ich forma będzie 
zależna od sytuacji epidemicznej. 

Zapisy: 
aleksandra.jankowska@poczta.lo-
mianki.pl.  

Czas na wodę 
Urząd Miejski udostępnia miesz-
kańcom broszurę „Czas na wodę. 
Jak gospodarować wodą desz-
czową” opracowaną przez zespół 
ekspertów z Fundacji Sendzimira. 
Wspólnie radzimy, jak stworzyć 
wokół siebie przestrzeń, która bę-
dzie odporna na negatywne skutki 
zmiany klimatu. Poradnik można 
pobrać w wersji elektronicznej ze 
strony www.lomianki.pl. 

Dzień Parków 
Narodowych  
Święto obchodzimy 24 maja na 
pamiątkę ustanowienia w 1909 r. 
pierwszego parku narodowego 
w Europie – w szwedzkim Sarek. 

Obecnie na naszym kontynencie 
jest ponad 250 parków narodo-
wych, w tym 23 w Polsce, które 
zajmują 1 proc. powierzchni nasze-
go kraju. 
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Recyklingowi możemy pod-
dawać nie tylko tworzywa 
sztuczne, makulaturę czy 
metale. Około 50–80 proc. 

wody, która trafia do kanalizacji w na-
szych domach, nadaje się do ponow-
nego wykorzystania.  

Szara woda 
Magazynowanie raz użytej wody 
to w Polsce wciąż mało znane i nie-
zbyt popularne rozwiązanie. Tymcza-
sem w ten sposób możemy zużywać 
nawet 30 proc. wody mniej. Szarą 
wodę definiuje Europejska Norma 
12056-1 – to woda zabrudzona, ale 
wolna od nieczystości z toalet, ścieki, 
które powstają, gdy bierzemy kąpiel 
czy zmywamy naczynia. Swoją nazwę 
zawdzięcza mętnej bar-
wie i temu, że nie jest 
ani silnie skażona, ani 
nie nadaje się do spoży-
cia. Odzysk wody szarej 
za pomocą tzw. instala-
cji dualnej to coraz czę-
ściej wybierany przez 
inwestorów sposób na 
obniżanie opłat za po-
bór wody i odprowa-
dzenie ścieków. Przede 
wszystkim jest to rozwiązanie bardzo 
ekologiczne, bo przyczynia się do 

ograniczenia zużycia jakże cennych 
zasobów wody pitnej. 

Ile zużywamy wody? 
Średnie zużycie wody 
na jednego mieszkańca 
w gospodarstwie do-
mowym wynosi od 100 
do 150 litrów na dobę 
i w całości jest to woda 
zdatna do picia. Ponad 
30 proc. przeznaczane 
jest na spłukiwanie to-
alet, podlewanie kwia-

tów czy prace porządkowe, czyli cele, 
do których nie potrzebujemy marno-

wać wody pitnej. Możemy zatem wy-
korzystywać wodę szarą i deszczową, 
co w znaczący sposób pomoże ogra-
niczyć zużycie wody zdatnej do picia 
w gospodarstwie domowym, a tak-
że zaoszczędzić na kosztach poboru 
wody i odbioru ścieków. Szacuje się, 
że dziennie na jedną osobę można 
uzyskać około 55 litrów wody szarej! 

Wtórne używanie wody 
Wykorzystanie szarej wody przynosi 
wymierne korzyści: 
• mniejszy pobór wody pitnej z rzek 
i innych zbiorników wodnych; 
• integracja systemu szarej wody 
z toaletą kompostującą skutkuje 
mniejszym zapotrzebowaniem na bu-
dowę sieci kanalizacyjnych i oczysz-
czalni ścieków; 
• zmniejszenie potrzebnego ciśnienia 
w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
ze względu na mniejszy pobór wody 
i mniejszą ilość ścieków; 
• mniejsze zużycie energii i chemi-
kaliów w porównaniu z tradycyjnym 
oczyszczaniem wody; 
• odbudowanie się poziomu wód 
gruntowych; 
• wzrost roślinności; 
• odzyskanie składników nawożą-

OPRACOWANIE: KAROLINA ŻEBROWSKA, MARTA NOWICKA 
ŹRÓDŁO: FUNDACJA SENDZIMIRA 

Oszczędzać wodę możemy na wiele sposobów. Tym razem podpowiadamy rozwiązania 
do zastosowania w domu i w ogrodzie.
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W gospodarstwie domowym 
przeznaczamy ponad 30 proc. 
wody na spłukiwanie toalet, 

podlewanie kwiatów czy prace 
porządkowe, czyli cele, do 
których nie potrzebujemy 

wykorzystywać wody pitnej.

TEKST: ALEKSANDRA JANKOWSKA

Program „Zielony lider” skła-
da się z części szkoleniowej 
(pięć zjazdów online i stacjo-
narnych), konsultacji (cztery 

dni dla każdego zespołu) i konkursu 
na tzw. granty wyjazdowe w celu 
odbycia zagranicznej wizyty stu-
dyjnej. Szkolimy się z tematyki błę-
kitno-zielonej infrastruktury, którą 
chcemy skutecznie wykorzystywać 
w gminie Łomianki. Jednym z przy-
kładów jej zastosowania jest kana-
lizacja deszczowa ul. Fabrycznej, 
która zasila Jezioro Fabryczne. Na 

budowę infrastruktury dostaliśmy 
1 mln zł dofinansowania z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Chcemy 
więcej! Efektem udziału naszego 
zespołu w programie ma być wy-
pracowanie praktycznego projektu, 
o którego finansowanie będziemy 
się ubiegać ze środków zewnętrz-
nych. Przedsięwzięcie „Zielony li-
der” finansowane jest z funduszy 
programu „Monitorowanie, Ewalu-
acja i Analizy (MEVA) 2021–2022” 
Fundacji Wolności. 

Gmina Łomianki przystąpiła do pilotażowego programu prowadzonego 
przez Fundację Sendzimira. Celem projektu jest wsparcie lokalnych 
liderów w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

ZIELONY LIDER 

Ochrona rezerwatu 
Ustanowiono plan ochrony dla rezerwatu przyrody Jezioro Kiełpińskie. 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego zamieszczono za-
rządzenie dotyczące planu ochrony rezerwatu. Dokument precyzuje wiele 
ważnych kwestii, m.in.: określa jednoznacznie granice rezerwatu; opisuje 
jego stan; identyfikuje oraz określa sposoby eliminacji lub ograniczania ist-
niejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich 
skutków. 
Bardzo ważną funkcją tego dokumentu jest wprowadzenie w życie planu 
działań ochronnych na obszarze rezerwatu oraz zamieszczenie ustalenia 
w dokumentach planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego). 

Więcej informacji: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2021/2550. / 
Piotr Kaczmarczyk 

cych, które w systemie tradycyjnym 
byłyby kierowane do oczyszczalni. 

Ograniczone zasoby 
Ocieplenie klimatu pociągnie za sobą 
wiele następstw, a jednym z nich 
będzie zmniejszający się dostęp do 
wody. Powinniśmy ograniczyć zu-
życie wody, a recykling szarej wody 
jest na to idealnym sposobem. Warto 
zastanowić się także nad instalacją 
przydomowej ekologicznej oczysz-
czalni ścieków. To nowoczesne, sa-
moobsługowe rozwiązanie niewy-
magające zatrudniania fachowców 
do częstego wywozu nieczystości. 
Innowacyjna technologia pozwala na 
wiele różnorodnych metod montażu 
dostosowanych do środowiska gle-
bowego w otoczeniu działki. 

Studzienka chłonna 
Zatrzymywanie wody opadowej 
w instalacjach umożliwia jej ponow-
ne wykorzystanie, np. do podlewa-
nia ogrodu. Jedną z takich instalacji 
jest wykonanie studzienki chłonnej. 
Nie ma zdolności oczyszczania wody 
deszczowej, dlatego możemy ją 
wstępnie oczyścić. W tym celu sto-
sujemy studzienki osadowe lub niecki 
retencyjne z roślinami, których ko-
rzenie pochłaniają zanieczyszczenia. 
Wielkość studzienki jest ograniczona 
przez rozmiary dostępnych prefabry-
katów, w przypadku dużych działek 
możliwe jest łączenie ze sobą kilku 
studni. Studzienki chłonne to urzą-
dzenia podziemne, które stosuje się 
w celu zatrzymania wody w krajobra-
zie, jeżeli nie mamy możliwości gro-
madzenia jej w zbiornikach wodnych.  
Najważniejsze jest zapewnienie swo-
bodnego dopływu wody do studni. 
W tym celu należy regularnie spraw-
dzać, czy otwory dopływowe nie zo-
stały zatkane np. przez liście. 
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Zasady określające rozpalanie 
ogniska reguluje art. 31 ust. 
7 ustawy o odpadach, któ-
ry stanowi, że dopuszcza się 

spalanie zgromadzonych pozostałości 
roślinnych poza instalacjami i urzą-
dzeniami, chyba że są one objęte obo-
wiązkiem selektywnego zbierania. 

Przepisy prawne 
W przypadku gminy Łomianki pozo-
stałości roślinne są odbierane przez 
odpowiednie służby, dlatego ich 
spalanie jest w świetle cytowanego 
prawa zakazane. Jeśli jednak mamy 
wysezonowane drewno o wilgotności 
poniżej 20 proc., to przy zachowaniu 
zasad ostrożności możemy rozpa-
lić ognisko. Co to za zasady? Reguły 
opisano w art. 82 Kodeksu wykro-
czeń oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
pożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów.  

Zabronione działania 
Najważniejsze wykroczenia dotyczą: 
czynności, które mogą spowodować 
pożar i  jego rozprzestrzenianie się; 

wypalania trawy, słomy lub pozosta-
łości roślinnych na polach w odległo-
ści mniejszej niż 100 m od zabudo-
wań; nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem. Te wykroczenia podlegają 
karze aresztu, grzywny albo karze 
nagany. Zabronione jest także wysy-
pywanie gorącego popiołu i żużla lub 
wypalanie wierzchniej warstwy gleby 
i traw w miejscu umożliwiającym za-
palenie się materiałów palnych albo 
sąsiednich obiektów oraz składo-
wanie poza budynkami w odległości 
mniejszej niż 4 m od granicy działki 
sąsiedniej materiałów palnych, w tym 
pozostałości roślinnych, gałęzi i chru-
stu. 

Pamiętaj o sąsiadach 
Jeśli zdecydujemy się na organizację 
ogniska, pamiętajmy, że nie może ono 
być uciążliwe dla sąsiadów. W miarę 
możliwości musimy kontrolować pale-
nisko w taki sposób, aby ani ogień, ani 
dym nikomu nie przeszkadzały. Nasi 
sąsiedzi, na podstawie art. 144 Ko-
deksu cywilnego, mają bowiem prawo 
bronić się – nawet w sądzie – przed 
swądem i dymem z ogniska. 

TEKST: KONRAD BARANOWSKI 

Spotkania towarzyskie przy ognisku są całkiem przyjemne, jednak w niektórych sytuacjach mogą 
się zakończyć interwencją straży miejskiej lub policji – także na własnej posesji. Kiedy rozpalając 
ognisko, wejdziesz w konflikt z prawem? 

OGNISKO W OGRODZIE
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W ramach Łomiankowskie-
go Mechanizmu Par-
tycypacyjnego 2019 
mieszkańcy zgłosili 

wspólny projekt – „Analizę hydrolo-
giczną zlewni cieku wodnego Strugi 
Dziekanowskiej” i przeznaczyli na ten 
cel ze swoich budżetów kwotę 60 tys. zł.  

Bioróżnorodność  
Ciek wodny zwany Strugą Dzieka-
nowską wraz z Jeziorem Kiełpińskim 
jest jednym z najcenniejszych na te-
renie gminy Łomianki przykładów 
doskonale zachowanego starorzecza. 
Rozpoczyna bieg na podmokłych te-
renach źródliskowych w obrębie bu-
rakowskich ogródków działkowych 
i łączy jeziora: Ostrowskie, Pawłow-
skie, Fabryczne, Wiejskie, tzw. Kaczy 
Dół (nieopodal Wilczeńca), Kiełpiń-
skie, by wreszcie poprzez Jezioro 
Dziekanowskie i jego śluzę znaleźć uj-
ście w Wiśle. Struga ma ogromne zna-
czenie zarówno jako rezerwuar bio-
różnorodności, jak i niezwykle cenny 
system retencjonowania wody.  

Cel analizy hydrologicznej 
Projekt zakładał przygotowanie da-
nych potrzebnych do przygotowania 
kompletu dokumentacji mającej na 

celu zagospodarowanie terenu wraz 
z rewitalizacją całego odcinka cieku 
wodnego, który jest fragmentem sta-
rorzecza Wisły. Ciek zlokalizowany 
na terenie Warszawskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu przebie-
ga częściowo przez tereny NATURA 
2000 oraz zamkniętego rezerwatu 
przyrody Jezioro Kiełpińskie. 

Wykonane prace 
1. Pomiary wysokościowe odcinka 
cieku wodnego Struga Dziekanowska, 
czyli określone rzędne dna kanału, 
które posłużą do sprawdzenia, czy ze 
spadku minimalnego można zapewnić 
przepływy wody w kierunku Jeziora 
Fabrycznego.  

2. Przeprowadzenie analizy hydrolo-
gicznej na odcinku od Burakowa do 
Jeziora Fabrycznego, jej dokumenta-
cja zawiera:  
• mapy robocze inwentaryzacji 
i pomiarów geodezyjnych przepustów 
w zakresie sprawdzenia rzędnych 
uniemożliwiających przepływ wody,  
• dokumentację geotechniczną, czyli 

mapy robocze w zakresie inwenta-
ryzacji i pomiarów geodezyjnych dla 
uzupełnienia brakujących odcinków 
Strugi Dziekanowskiej, 
• operat wodnoprawny wykonania 
przebudowy przepustów i częścio-
wo koryta Strugi Dziekanowskiej na 
odcinku do Jeziora Fabrycznego – 
przebudowa przepustów ma na celu 
udrożnienie koryta strugi, by dopro-
wadzać wody opadowe i powierzch-
niowe do Jeziora Fabrycznego i Jezio-
ra Pawłowskiego, 
• projekt budowlano-wykonawczy 
przebudowy przepustów, 
• specyfikację techniczną wykonania 
i odbioru robót, 
• obliczenie rocznego bilansu ilości 
wód ze zlewni naturalnej oraz odpro-
wadzanych istniejącymi wylotami na 
podstawie wydanych pozwoleń wod-
noprawnych.   

Przygotowana dokumentacja tech-
niczna pozwoli na podjęcie dalszych 
działań mających na celu zagospo-
darowanie oraz rewitalizację całego 
odcinka cieku Strugi Dziekanowskiej. 

TEKST: KAMILA URBAŃSKA 

Mieszkańcy osiedli Łomianki Baczyńskiego, Prochownia, Pawłowo oraz sołectwa Łomianki Dolne  
dbają o przyrodę i naturalne środowisko.

STRUGA DZIEKANOWSKA 
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|    ZWIERZĘTA

ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. W tym numerze także dwa pieski znalezione 
w Łomiankach, które teraz znajdują się w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim.

OPRACOWANIE:  KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

ALAN
Grzeczny i radosny psiak. Potrafi chodzić 
na smyczy. Szuka kochającego domu, 
a sam będzie najwierniejszym przyjacie-
lem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sześć 
lat; płeć: samiec; waga: 14,5 kg; kontakt 
w sprawie adopcji: 795 845 242 (schro-
nisko w Nowym Dworze Mazowieckim).

MAZUREK
Wesołek, ale przy nowych osobach po-
trzebuje czasu, by obdarzyć je zaufa-
niem. Dobrze dogaduje się z innymi pie-
skami, więc dom z psim towarzystwem 
mile widziany. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: cztery 
lata; płeć: samiec; waga: 12 kg; kontakt 
w sprawie adopcji: 795 845 242 (schro-
nisko w Nowym Dworze Mazowieckim).

MIZELKO
Trafił do schroniska mocno poturbowa-
ny. Na początku bardzo nieśmiały i wy-
straszony, teraz powoli nabiera sił i staje 
się wielkim pieszczochem. 
W typie rasy: europejska; wiek: trzy lata; 
płeć: samiec; waga: 4 kg; nr: 0229/21; 
przyjęty: 6.04.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Magdalena 513 898 530.

Zwierzęta znajdują się w schronisku w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim (tel. 795 845 242) oraz w schroni-

sku Na Paluchu (ul. Paluch 2, Warszawa). 
Więcej informacji: www1.napaluchu.waw.pl 

oraz www.lomianki.pl.

RYDZ
Przebywał w złych warunkach. Poszu-
kuje opiekunki, z którą będzie mieszkał 
sam – wtedy będzie się czuł najlepiej 
i w pełni pokaże, jakim jest fajnym i do-
brym psiakiem.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 11 lat; 
płeć: samiec; waga: 15 kg; nr: 0474/21; 
przyjęty: 23.03.2021; kontakt w sprawie 
adopcji: Monika 667 473 808, Dominika 
512 647 947, Anna 501 175 692.

CYNIA
Delikatna i wrażliwa sunia. Początko-
wo bała się absolutnie wszystkiego, ale 
w ostatnich miesiącach zrobiła duże 
postępy. Chętnie wychodzi na spacery.  
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samica; waga: 16 kg; nr: 
1073/20; przyjęta: 5.07.2020; kon-
takt w sprawie adopcji: Karolina 512 
986 537, Danusia 604 168 799.

CONAN
Skrzywdzony przez ludzi, ale na-
dal lubi głaskanie. Dogaduje się 
z innymi psami. Potrzebuje przewod-
nika z wiedzą na temat problemów 
behawioralnych i znajomością rasy.  
W typie rasy: husky; wiek: pięć lat; płeć: 
samiec; waga: 25 kg; nr: 1183/17; przy-
jęty: 30.06.2017; kontakt w sprawie 
adopcji: Daniel 509 088 498, Kamila 
604 975 018.

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

OPERACJA
„CZYSTA
RZEKA"

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
FOT.: KAMILA URBAŃSKA

Rezerwat przyrody powstał w 1988 r., by chronić starorzecze Wisły 
z charakterystyczną fauną i florą. Obejmuje obszar około 20 ha – 
jezioro oraz przybrzeżne łąki, pastwiska i grunty orne. To ważne 
miejsce dla mieszkańców Łomianek, którzy kolejny raz uczestni-

czyli w akcji zorganizowanej przez radną Agnieszkę Gawron-Smater.

17 kwietnia wolontariusze zebrali się na rogu ul. Ogrodowej i Kościelnej 
Drogi w Kiełpinie, by ponad dwie godziny sprzątać okolice. Zaangażowa-
li się zarówno mieszkańcy gminy, jak i Stowarzyszenie Młode Łomian-
ki oraz Klub OSA Łomianki. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
przeznaczyła dla uczestników sprzątania informatory i drobne gadżety. 
W podsumowaniu akcji organizatorka napisała: „Obraz pełnego kontene-
ra śmieci z jednej strony smuci i daje do myślenia w kontekście zachowań 
i przyzwyczajeń, które nadal stanowią normę w naszym społeczeństwie. 
Z drugiej strony, cieszy, ponieważ widać sens naszej pracy i zaangażo-
wanie wielu osób gotowych do działania!”. Urząd Miejski reprezentowali 
burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak wraz z wiceburmistrzami Wi-
toldem Gawdą i Pawłem Bohdziewiczem. Dziękujemy i do zobaczenia 
następnym razem!
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|    STREFA KULTURY

SCENA ZAUŁEK: koncert Antoniego 
Murackiego. 

NOC MUZEÓW: wystawa plenero-
wa rzeźby „Kształt istnienia”.

SPEKTAKL DLA DZIECI: „Morskie 
opowieści kapitana Guliwera”.

KONCERT: Bitamina, 
bilety: 50 zł.

KONCERT: 
R.I.M.M.E.D

SPEKTAKL: „Salon odnowy”, 
bilety: 70 zł.

KONCERT: Łomiankowska Orkiestra 
Kameralna.

DZIEŃ DZIECKA: pokaz iluzji.

14.05
godz. 19

MAJ
KALENDARZ WYDARZEŃ

www.kultura.lomianki.pl

15.05
od godz. 19

16.05
godz. 15

26.05
godz. 19

21.05
godz. 11

22–23.05

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

30.05
godz. 20

1.06
godz. 18

14.05 KONCERT ANTONIEGO MURACKIEGO
Artysta, który uważnie obserwuje świat i ludzi. Jego koncerty saty-
ryczno-liryczne wyróżniają się emocjami i świetnym wykonaniem, 
a muzyka urzeka melodyjnością. Zaśpiewa wybrane utwory z siedmiu 
autorskich płyt. 

15.05 NOC MUZEÓW
Tematem przewodnim prac trzech artystów (Norberta Delmana, Zbi-
gniewa Maleszewskiego i Michała Łapińskiego) oraz lokalnych twór-
ców są różne postaci bytu i człowiek w przestrzeni. Wydarzeniem 
towarzyszącym wystawie będą plenerowe warsztaty „Którędy do 
dźwięku” (wydobywanie dźwięku za pomocą obiektów nowych tech-
nologii). Na zakończenie warsztatów uczestnicy wykonają wspólnie 
utwór. Zapisy: centrum@kultura.lomianki.pl, tel. 22 751 35 02.

16.05 MORSKIE OPOWIEŚCI KAPITANA GULIWERA
Kapitan Guliwer wyrusza na czele niezbyt rozgarniętej załogi, aby 
sprzedać bezcenny ładunek – marchewki. Podczas rejsu spotyka ich 
wiele przedziwnych przygód, zarówno na lądzie, jak i na pokładzie 
statku. W spektaklu zastosowano różne formy teatralne, m.in. plan
żywy, pacynki czy maski. Poszczególne przygody łączą w całość że-
glarskie piosenki i marynarskie tańce. Czas trwania: ok. 50 min. Spek-
takl dla dzieci od trzech lat. 

21.05 BITAMINA
Zespół powstał z miłości do muzyki. Słychać to w tekstach i produkcji 
bitów. Fani grupy podkreślają wrażliwość i emocje towarzyszące mu-
zyce, która nie podąża za modą i trendami. Pierwszym albumem Bita-
miny były „Listy Janusza” utrzymane w stylistyce eksperymentalnego 
hip-hopu, ocierające się o jazz, pełne gier słownych. W 2014 r. ukazał 
się cyfrowo album „Plac Zabaw”, a później instrumentalny album „C” 
i „Kawalerka”. W 2019 r. zespół wydał płytę „Kwiaty i korzenie”. 

22–23.05 R.I.M.M.E.D
Koncert online organizowany przez uczniów CXXII L.O. im. Ignacego 
Domeyki w ramach Olimpiady Zwolnionych z Teorii.

26.05 SALON ODNOWY
Dwóch niezadowolonych z życia mężczyzn trafia do salonu odnowy. 
Prowadzi go tajemnicza i piękna kobieta, która stara się przywrócić 
obu panom wiarę w sens życia. Cała historia przepełniona jest humo-
rem oraz zabawnymi zwrotami akcji. Atmosferę spektaklu podkreśla-
ją przebojowe i nieco żartobliwe piosenki.

30.05 ŁOMIANKOWSKA ORKIESTRA KAMERALNA
Wiele lat temu w Łomiankach zamieszkało kilkoro artystów. Było to 
dla nich miejsce inspiracji, twórczych poszukiwań i wytchnienia od 
zgiełku miasta. Pomimo wielu działań dotyczących sztuki wizualnej 
przestrzeń muzyczna do niedawna pozostawała jednak niezagospo-
darowana, a lokalni, mniej znani muzycy i instrumentaliści nie znaj-
dowali ujścia dla twórczej pasji w żadnym wspólnym projekcie. Nie-
dawno to się zmieniło. Dzięki Błażejowi Sroczyńskiemu i Centrum 
Kultury zaczęła koncertować Łomiankowska Orkiestra Kameralna.

1.06 POKAZ ILUZJI
Konrad Modzelewski to iluzjonista, który podczas występów chęt-
nie angażuje młodą publiczność – wybiera spośród widowni dziel-
nych asystentów. Zaprezentuje także pokaz żonglerski, a ponieważ 
jest również komikiem, to spodziewamy się, że dzieci będą pękać ze 
śmiechu.
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Tydzień Bibliotek 2021
W maju obchodzimy dzień bibliotekarza i bi-
bliotek. Z tej okazji 8 maja rozpocznie się Ty-
dzień Bibliotek – dla nas jedno z najważniej-
szych świąt w kalendarzu. 

Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem 
„Znajdziesz mnie w bibliotece”. To ważne dla 
nas hasło, gdyż od wielu lat nieustannie pra-
cujemy, by udowodnić, że w bibliotece zna-
leźć można nie tylko książki. 

Święto online
W tym roku spotkamy się w pandemicznej 
rzeczywistości, dlatego większość obchodów 
musieliśmy przenieść do świata wirtualnego. 
Przez cały maj będziemy starali się zaszcze-
piać bakcyla czytania. Serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w naszych akcjach: „Znaj-
dziesz mnie w Bibliotece w Łomiankach” oraz 
„Czytanie daje supermoce”.

Znajdziesz mnie w bibliotece
Zachęcamy do wysyłania polecanek naszych 
zbiorów – książek, audiobooków, filmów, gier 
– z opisami, ulubionymi cytatami, krótkim (lub 
długim) wyjaśnieniem, dlaczego akurat po tę 
pozycję warto sięgnąć. Zdjęcia bardzo mile 
widziane. Polecanki będziemy publikować 
przez cały maj w naszych mediach społecz-
nościowych. Akcja nie ma ograniczeń wieko-
wych i można w niej wziąć udział całą rodziną. 
Polecanki prosimy przesyłać na adres: biblio-
teka@lomianki.poczta.pl oraz g.ryndak-ku-
biak@biblioteka.lomianki.pl.

Czytanie daje supermoce
Zapraszamy najmłodszych do biblioteki po 
odbiór pakietów z zagadkami i zadaniami 
oraz materiałami do stworzenia wyjątkowej 
zakładki do książek. Prosimy o śledzenie na-
szej strony internetowej (biblioteka.lomianki.
pl) oraz mediów społecznościowych, a także 
rozglądanie się po Łomiankach. Kto wie, może 
sytuacja pozwoli nam się spotkać w plenerze?

Wasi Bibliotekarze

Wrzutnia książek
Od 23 kwietnia br. przy Bibliotece Publicznej 
w Łomiankach działa wrzutnia, czyli cało-
dobowe urządzenie do samodzielnego zwro-
tu książek i płyt. Zasady i regulamin korzysta-
nia: biblioteka.lomianki.pl/wrzutnia-ksiazek.

CZYTELNICZY RAJ

„Bajki przez telefon” Gianni Rodari
Pan Bianchi zajmuje się handlem i więk-
szość czasu spędza w podróży. Jednak 
każdego wieczora dzwoni do domu, 
by przed snem opowiedzieć córeczce 
nową bajkę. Okoliczności sprawiają, 
że historie muszą być bardzo krótkie – 
akwizytora nie stać na długie rozmowy 
przez telefon. Dzięki temu powstają 
piękne miniatury: melancholijna opo-
wieść o starej ciotce Adzie, magicznym 
domu z lodów czy o myszy, która zja-
dała koty. 

„Maria Czubaszek. W coś trzeba nie 
wierzyć” Violetta Ozminkowski
Maria Czubaszek, postać wyjątkowa 
i dla wielu kontrowersyjna, mistrzyni 
ostrych sądów i czułej drwiny. Nie-
chętnie mówiła o sobie, zasłaniała się 
kilkoma dyżurnymi anegdotami. Autor-
ce książki udało się poznać archiwum 
satyryczki i namówić na szczere roz-
mowy jej najbliższych. Dzięki temu mo-
gła opowiedzieć historię fascynującej 
kobiety, która uśmiechem maskowała 
samotność, smutek, a bywało, że i roz-
pacz.

„Wybór Charlotty” Agnieszka Olejnik
Anglia. XIX wiek. Panna niebrzydka 
i niegłupia, lecz pozbawiona posa-
gu skazana była na mieszkanie kątem 
u krewnych albo zamążpójście z roz-
sądku. Charlotta nie zamierza jednak 
czekać, aż ktoś podejmie za nią życio-
wą decyzję. Skoro już musi wyjść za 
mąż, chce przynajmniej samodzielnie 
wybrać męża. Powieść spodoba się 
wielbicielkom „Dumy i uprzedzenia” 
czy „Dziwnych losów Jane Eyre”.

„Terror” Max Czornyj
Sto osiemdziesiąt minut. Tyle pozosta-
ło do końca świata. Groźba zamachow-
ca wydaje się realna. Wszystkie służby 
postawiono w stan gotowości. Tymcza-
sem na mieszkańców Warszawy pada 
paraliżujący strach. Sprawę komplikują 
utarczki polityków, którzy potencjalny 
zamach chcą wykorzystać, by zyskać 
popularność. Czy któryś z nich jest w to 
zamieszany? Inspektor Adam Knap sta-
je do walki z terrorem, jakiego w historii 
Polski jeszcze nie było.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK
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|    ODKRYWAMY ŁOMIANKI

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 maja.

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. 4 Biulety-
nu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź: 
silos na kruszywo u zbiegu ulic Wiklinowej i Warszawskiej. Nagrodę 
wygrał pan Michał Patkowski.  Po jej odbiór zapraszamy po uprzed-
nim 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: archiwum KMŁ.
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. Nocna sukienka.
2. Godzina duchów.
3. Pierścienica z kompostownika.
4. Brukowa na ulicy.
5. Człowiek naruszający normy współżycia społecznego.
6. Ciało niebieskie o małych rozmiarach.
7. Broń szermierza.

Pionowo
1. Wyrób cukierniczy sporządzany z miazgi kakaowej.
2. Australijski ssak składający jaja.
3. Z knotem w środku.
4. Bezwłosa rasa kota.
5. Potoczna nazwa przypisywana rybom odżywiającym się glonami.
6. Ptak lub postać z bajki.
7. Gra słów wykorzystująca dwuznaczność lub podobieństwo wyrazów.
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Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Miejską w Łomiankach Uchwały nr 
XXXII/288/2020 z dnia 18 grudnia 
2020 roku w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Sadowej Południe w rejo-
nie ul. Sielanki i ul. Zagórze zmienio-
nej Uchwałą nr XXXVIII/319/2021 
Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 
22.04.2021 r.

Jednocześnie na podstawie art. 46 
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko zawia-
damiam o wszczęciu przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji ustaleń 
wyżej wymienianego planu.

Obszar objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
położny jest w miejscowości Sado-
wa w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze 
obejmującym obszary nr I, II, III.

Szczegółowe granice obszaru obję-
tego sporządzanym projektem planu 
określa załącznik graficzny.

Zainteresowani mogą:
• zapoznać się z dokumentacją spra-
wy w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach – Wydział Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowa-
nia Przestrzennego, ul. Warszawska 
nr 71 w godzinach pracy urzędu po 
wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 
22 888 98 48;

• składać wnioski do wyżej wymie-
nionego projektu planu miejscowe-
go. Wnioski należy składać w formie 
papierowej do burmistrza Łomianek 
w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, 
ul. Warszawska 115, bądź drogą 
pocztową na adres: Urząd Miejski 
w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 
05-092 Łomianki, lub w formie elek-
tronicznej za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej poprzez pocztę 
elektroniczną na adres um@poczta.
lomianki.pl bądź za pomocą platformy 
ePUAP.

Termin składania wniosków: 
do 7 czerwca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Burmistrz Łomianek. 

Wniosek powinien zawierać: imię 
i nazwisko lub nazwę jednostki or-
ganizacyjnej, adres i oznaczenie nie-
ruchomości, której uwaga dotyczy, 
przedmiot wniosku. Wzór pisma do-
stępny jest na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej (w zakładce Biuro 
Obsługi Mieszkańca/Wnioski, formu-
larze, karty, zgłoszenia).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe 
w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze
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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 MAJ – CZERWIEC 2021

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

CZ
ER

WI
EC

REJON 1    poniedziałek 14.06, 28.06 14.06, 28.06 14.06 14.06 14.06

REJON 2    wtorek 1.06, 15.06, 29.06 1.06, 15.06, 29.06 15.06 15.06 15.06

REJON 3    środa 2.06, 16.06, 30.06 2.06, 16.06, 30.06 16.06 16.06 16.06

REJON 4    środa 2.06, 16.06, 30.06 2.06, 16.06, 30.06 16.06 16.06 16.06

REJON 5    sobota, czwartek 5.06, 17.06 5.06, 17.06 17.06 17.06 17.06

REJON 6    piątek 4.06, 18.06 4.06, 18.06 18.06 18.06 18.06

REJON 7    poniedziałek 7.06, 21.06 7.06, 21.06 21.06 21.06 21.06

REJON 8    wtorek 8.06, 22.06 8.06, 22.06 22.06 22.06 22.06

REJON 9    środa 9.06, 23.06 9.06, 23.06 23.06 23.06 23.06

REJON 10    środa 9.06, 23.06 9.06, 23.06 23.06 23.06 23.06

REJON 11    czwartek 10.06, 24.06 10.06, 24.06 24.06 24.06 24.06

REJON 12    piątek 11.06, 25.06 11.06, 25.06 25.06 25.06 25.06

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
piątek

7.06, 14.06, 
21.06, 28.06

7.06, 14.06, 
21.06, 28.06

7.06, 14.06, 
21.06, 28.06

4.06, 11.06, 
18.06, 25.06

1.06, 8.06, 15.06, 
22.06, 29.06

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
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URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

ul. 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  11.05, 25.05 8.06, 22.06

REJON 1B  6.05, 20.05 2.06, 17.06

REJON 2A  11.05, 25.05 8.06, 22.06

REJON 2B  13.05, 27.05 10.06, 24.04

REJON 3    12.05, 26.05 16.06, 30.06

REJON 4    6.05, 20.05 2.06, 17.06

REJON 5    4.05, 18.05 1.06, 15.06

REJON 6A 12.05, 26.05 16.06, 30.06

REJON 6B 14.05, 28.05 11.06, 25.06

REJON 7A 4.05, 18.05 1.06, 15.06

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH 
MAJ – CZERWIEC 2021

Szczegółowe informacje: www.lomianki.pl

ZWIK
ODPADY ZIELONE

REJON 7B 17.05, 31.05 14.06, 28.06

REJON 8A 10.05, 24.05 7.06, 21.06

REJON 8B 5.05, 19.05 9.06, 23.06

REJON 9    14.05, 28.05 11.06, 25.06

REJON 10A 5.05, 19.05 9.06, 23.06

REJON 10B 7.05, 21.05 4.06, 18.06

REJON 11 7.05, 21.05 4.06, 18.06

REJON 12 13.05, 27.05 10.06, 24.04

REJON 13 10.05, 17.05, 
24.05, 31.05

7.06, 14.06, 
21.06, 28.06

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




