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Zwykle zaczyna się od drobiaz-
gów. Ciekawa historia, orygi-
nalny przedmiot, rzadki okaz. 
Potem rozpoczyna się szuka-

nie, sprawdzanie, drążenie i szybko 
okazuje się, że początkowe hobby sta-
je się pasją, której poświęca się coraz 
więcej czasu. Jak było w przypadku 
Andrzeja Misztala? Znaczenie miała 
historia rodzinna. Dziadek jego żony 
był ochotnikiem wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 r. i walczył w I Batalionie 
236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej 
(Legii Akademickiej), podobnie jak ks. 
Ignacy Skorupka, który poległ pod 
Ossowem. A w 1939 r. dziadek bro-
nił Warszawy w 21 Pułku Piechoty na 
Grochowie.

Kolekcjonerzy pamiątek przeszłości
W zbiorach zgromadził przedmioty 
i pamiątki z różnych epok, zarówno 
militaria z czasów I wojny światowej, 
elementy umundurowania, odznaki, 
orzełki legionowe, jak i dokumenty, 
ulotki czy prasę z powstania warszaw-
skiego i choćby znaczki z czasów Soli-
darności. – Myślę, że zbieracze tacy jak 
ja kolekcjonują okruchy historii – tłu-
maczy. A najstarszy przedmiot w ko-

lekcji? Śmieje się, że pochodzi z epoki 
kamienia łupanego – to mały pięściak 
znaleziony na posesji u dziadka.

Opaska i łyżka z powstania
Największą wartość mają dla niego 
pamiątki związane z jakąś historią 
i losem konkretnych osób. Tak właśnie 
jest w przypadku dwóch przedmiotów 
z czasu II wojny światowej. Trafiły do 
niego przypadkiem, gdy kolega zo-
rientował się, jaką ma pasję, i poda-
rował mu opaskę i łyżkę. Wcześniej 
należały do jego babci, która przez 
wiele lat przechowywała swoją po-
wstańczą opaskę i łyżkę z „Adrii”, jed-
nego z najlepszych przedwojennych 
lokali rozrywkowych w Śródmieściu. 
W sierpniu 1944 r. mieściła się tam 
stołówka dla powstańców. To właśnie 
w ten budynek trafił jeden z pocisków, 
wystrzelony ze słynnego Karla, naj-
cięższego samobieżnego moździerza 
używanego przez Niemców podczas 
walk. Przebił się do piwnic, ale szczę-
śliwie nie wybuchł.  

Żywa lekcja historii
A jak trafiają do kolekcji przedmioty, 
które nie były prezentem? Kolekcjo-
nerzy mają swoje sposoby, kontak-
ty, bywają na giełdach z militariami, 
licytują na aukcjach internetowych. 
W ten sposób nadal można znaleźć 
prawdziwe osobliwości. Na przykład 
unikatowy zbiór fotografii wykonany 
przez niemieckiego żołnierza w czasie 
II wojny światowej. Widać na nich roz-
bity sprzęt wojskowy, jeńców z wrze-
śnia 1939 r. i powstańców warszaw-
skich. Albo znaczki upamiętniające 
narodowe rocznice i ludzi zwalcza-
nych przez władze komunistyczne po 
1945 r., które były rozprowadzane 
wśród pracowników fabryki Ursus 
czy Huty Warszawa przez podziemną 
Solidarność. Zebrane z ich sprzedaży 
kwoty przeznaczane były na pomoc 

rodzinom internowanych. – To żywa 
lekcja historii. Dla mnie te wszystkie 
przedmioty mają ogromną wartość nie 
tylko historyczną, lecz także edukacyj-
ną i dlatego chciałbym, żeby jak naj-
więcej osób mogło je kiedyś zobaczyć 
– opowiada Andrzej Misztal.

Wystawa we wrześniu
Niedługo te życzenia się spełnią, przy-
najmniej częściowo. W połowie maja 
odbyło się spotkanie u pani burmistrz, 
na którym ustalono, że podczas wrze-
śniowego pikniku historycznego zo-
stanie zorganizowana wystawa w Cen-
trum Kultury i mieszkańcy Łomianek 
obejrzą część zbiorów. A w przyszłości 
może uda się pokazać całą kolekcję. 
Jedno jest pewne – zbiory będą się 
powiększać. Andrzej Misztal mieszka 
w pobliżu miejsca, gdzie zginął gene-
rał Bołtuć i gdzie we wrześniu 1939 r. 
odbyła się szarża 14 Pułku Ułanów 
Jazłowieckich. W takim miejscu nie 
można zapomnieć o historii. W Dą-
browie wciąż widoczne są niemieckie 
stanowiska, które atakowali nasi uła-
ni i wciąż przy pracach w ogródkach 
znajdowane są guziki i orzełki.

Nie jest historykiem, ale zainteresowanie przeszłością to jego pasja. Andrzej Misztal mieszka 
w Łomiankach i kolekcjonuje, jak sam mówi – rozsypane okruchy historii. We wrześniu pokaże część 
z nich i opowie o swoich zbiorach w czasie pikniku historycznego.

OKRUCHY HISTORII

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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Szanowni Czytelnicy!

FO
T.

: S
TU

DI
O 

22
2

KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

MAJ (WYBÓR)

Czerwiec to dla mnie miesiąc szczególny. 
Dokładnie połowa roku kalendarzowego, 
czyli czas, kiedy robię podsumowanie rozpo-
czętych projektów, lecz także rozplanowuję 
pracę na drugą połowę roku. Wydarzenia kil-
kunastu ostatnich miesięcy sprawiły jednak, 
że trudno zarówno planować, jak i urzeczy-
wistniać te plany. Zawsze jednak staram się 
myśleć pozytywnie i szukać dobrych rozwią-
zań. Wierzę również, że konsekwentna praca 
i zaangażowanie w realizację wytyczonych 
celów przynoszą oczekiwane efekty. Dlate-
go w Urzędzie Miejskim planujemy, działamy 
i realizujemy zamiary krok po kroku. Mam 
nadzieję, że w najbliższych tygodniach usły-
szymy dobre wiadomości dotyczące Ukrainy, 
a lokalnie już bez przeszkód wykonamy za-
łożenia budżetowe, by w grudniu pomyślnie 
podsumować cały rok.

11.05 Spotkanie z przedstawicielami Rady Seniorów. Spotkanie 
KDS ds. zwierząt – omówienie działań na najbliższe miesiące.

13.05 Udział w spotkaniu jednostki realizującej projekt błękit-
no-zielonej infrastruktury – koordynacja działań w gminie. Spo-
tkanie z członkami rady nadzorczej Zakładu Wodociągów i Ka-
nalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. (ZWiK).

16.05 Spotkanie w ramach realizowanego projektu „Budowa 
przestrzeni cyfrowej w celu wdrożenia rozwiązań Smart City 
oraz dostosowanie publicznej przestrzeni cyfrowej dla gminy 
Łomianki do współczesnych wyzwań cyberbezpieczeństwa”.

17.05 Przegląd lewego wału przeciwpowodziowego wraz 
z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowe-
go i Spraw Obronnych Starostwa PWZ, członkami Komisji ds. 
bezpieczeństwa oraz pracownikami urzędu i Straży Miejskiej.

18.05 Spotkanie z przedstawicielami GDDKiA w celu omówie-
nia tematów związanych z budową S7.

19.05 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów i referatów 
Urzędu Miejskiego. Sesja RM.

21.05 Udział w Festynie Rodzinnym w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym z okazji święta patron-
ki. Spotkanie z Dominiką Kowalczyk-Ptasińską, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Łomiankach, przedstawicielami Straży Miej-
skiej oraz przyjaciółmi z Finlandii, którzy kolejny raz przyjechali 
z transportem humanitarnym dla uchodźców z Ukrainy.

22.05 Otwarcie VII Biegu Łomianek im. Ireny Szewińskiej.

23–24.05 Udział w XXXVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku 
Gmin Wiejskich RP w Warszawie. Spotkanie KDS ds. zieleni.

25.05 Spotkanie z mieszkańcami Dziekanowa Leśnego.

26.05 Spotkanie ze Sławomirem Sumką, wójtem Starych Babic, 
oraz Katarzyną Sońtą, zastępcą wójta, w sprawie współpracy.

27.05 Spotkanie z radą nadzorczą Zakładu Wodociągów i Kana-
lizacji w Łomiankach Sp. z o.o. (ZWiK).

28–29.05 Udział w obchodach 600-lecia Burakowa. Udział 
w obchodach 25-lecia konstytucji w Multimedialnym Parku 
Fontann w Warszawie.

31.05 Udział wraz z radnymi miejskimi i przedstawicielami urzę-
du w warsztatach dotyczących budowy nowej siedziby Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach.

Każdy poniedziałek miesiąca – spotkania z mieszkańcami gminy.

POŻEGNANIEPOŻEGNANIE

15 maja br. w wieku 92 lat zmarł Stanisław Kulon, profesor 15 maja br. w wieku 92 lat zmarł Stanisław Kulon, profesor 
sztuk plastycznych oraz jeden z najwybitniejszych polskich sztuk plastycznych oraz jeden z najwybitniejszych polskich 

współczesnych rzeźbiarzy, mieszkaniec Łomianek.współczesnych rzeźbiarzy, mieszkaniec Łomianek.
Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego Rodzinie, bliskim i przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego 

żalu i szczerego współczucia.żalu i szczerego współczucia.

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
wraz ze współpracownikamiwraz ze współpracownikami
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Przedstawiamy podsumowanie drugiej edycji kampanii „Rowerowy maj” w Łomiankach oraz działania Straży Miejskiej, któ-
ra regularnie prowadzi szkolenia dla najmłodszych w ramach akcji „Jestem bezpieczny na drodze”. Przypominamy także 
podstawowe przepisy ruchu drogowego, które powinni znać wszyscy wsiadający na rowery i hulajnogi, a także jeżdżący    
na rolkach i deskorolkach.

Maj w Łomiankach okazał się wyjątkowym miesiącem dla dzieci i nastolatków, które lubią aktywnie spę-
dzać czas. W edukacyjnej akcji „Rowerowy maj” wzięło udział 1104 uczniów, a szkolne parkingi zapełniły 
się rowerami i hulajnogami. 

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

NA DWÓCH KÓŁKACH

Trzy lata temu gmina Łomianki po raz 
pierwszy włączyła się do ogólnopol-

skiej kampanii zainicjowanej przez miasto 
Gdańsk. W tym roku w akcji wzięło udział 
1104 uczniów ze 138 klas z sześciu szkół 
podstawowych i dwóch przedszkoli sa-
morządowych. Rywalizowali między sobą 
o pierwsze miejsce pod względem frekwencji. 
Idea akcji jest taka, by zachęcić dzieci i ich 
rodziców do aktywnych podróży do szkoły. 
Można było przyjeżdżać rowerem, także na 
rolkach czy hulajnodze. Liczyło się to, by 
przez zabawę popularyzować ekologiczny 
sposób przemieszczania się, a przez to uczyć 
dobrych i zdrowych nawyków, bo aktywność 
fizyczna poprawia kondycję, koncentrację 
i pozytywnie wpływa na samopoczucie. Przez 
cały miesiąc uczniowie zbierali naklejki do 
rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat 
klasowy.

Najwyższą frekwencją 
może się pochwalić Szkoła 

Podstawowa im. Jadwigi 
i Romana Kobendzów 
w Sadowej (74,8 proc.), 

a najlepszy wynik wśród 
klas uzyskała Vc ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Marii 
Kownackiej w Łomiankach 

(80,2 proc.).
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Wyniki akcji „Rowerowy maj” w Łomiankach

Nazwa placówki Frekwencja Najlepsza klasa

PRZEDSZKOLA
Samorządowe nr 2 w Dziekanowie 
Leśnym 
Samorządowe w Łomiankach

SZKOŁY PODSTAWOWE
SP w Sadowej
SP nr 1 w Łomiankach 
SP nr 3 w Łomiankach
SP nr 2 w Łomiankach
SP w Dziekanowie Leśnym
Niepubliczna SP „Moja Szkoła” im. 
Wandy Chotomskiej

74,8 proc.
30,2 proc.
17,8 proc.
16,2 proc.
10,9 proc.
10,7 proc.

Ia 77,5 proc. 
Vc 80,2 proc.
Vc 37,9 proc. 
IIIc 36,8 proc. 
IIIb 28,7 proc.
IIa 20,0 proc.

Pełne wyniki i statystyki publikujemy na stronie www.rowerowymaj.eu/lomian-
ki-2022, a najaktywniejsi uczestnicy, klasy i placówki edukacyjne otrzymają na-
grody w pierwszej połowie czerwca. Akcję w Łomiankach koordynowało Integra-
cyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe.

23,1 proc.

18,4 proc.

6La 58,4 proc.

6La 21,7 proc.
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Przepisy, które trzeba znać

NNamawiamy do korzystania z ekologicz-amawiamy do korzystania z ekologicz-
nych środków transportu, a jednocześnie nych środków transportu, a jednocześnie 

apelujemy, by zachowywać się w sposób od-apelujemy, by zachowywać się w sposób od-
powiedzialny, nie jeździć zbyt szybko, by nie powiedzialny, nie jeździć zbyt szybko, by nie 
zagrażać pieszym i pozostałym uczestnikom zagrażać pieszym i pozostałym uczestnikom 
ruchu drogowego. ruchu drogowego. 

RoweryRowery 
Każdy rowerzysta ma obowiązek korzystać 
z drogi dla rowerów i ustępować miejsca 
pieszym, gdy porusza się po drodze dla nich 
przeznaczonej. Wyjątkowo może jechać chod-
nikiem lub drogą dla pieszych, gdy opiekuje 
się dzieckiem w wieku do 10 lat kierującym 
rowerem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla 
rowerów lub warunki pogodowe zagrażają 
jego bezpieczeństwu. Ważne, by na drodze 
zachowywał się odpowiedzialnie, dbał o bez-
pieczeństwo zarówno własne, jak i mijanych 
osób i sygnalizował odpowiednio wcześnie 
manewry (skręt, zmianę pasa ruchu). Ro-

werzyście zabrania się jazdy bez trzymania 
co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz 
nóg na pedałach, czepiania się pojazdów, 
a także korzystania podczas jazdy z telefo-
nu wymagającego trzymania słuchawki lub 
mikrofonu w ręku. Przepisy dotyczące ruchu 
rowerów na razie nie nakładają obowiązku 
noszenia kasków ochronnych i elementów 
odblaskowych. Należy jednak pamiętać, że 
kask chroni głowę, która jest najbardziej na-
rażona na urazy. Trzeba także zadbać o ro-
wer, który powinien mieć co najmniej jedno 
światło pozycyjne z przodu i z tyłu, sprawny 
hamulec i dzwonek. Dzieci poniżej 10. r.ż. 
mogą się poruszać na rowerze jedynie pod 
opieką osoby dorosłej. A dziecko w wieku 
do lat siedmiu może być przewożone na 
rowerze, pod warunkiem że siedzi w sposób 
zapewniający bezpieczną jazdę, np. dozwo-
lone jest przewożenie dziecka w przyczepie 
rowerowej. 

HulajnogiHulajnogi
W przepisach drogowych hulajnoga okre-
ślana jest jako urządzenie wspomagające 
ruch, podobnie jak rolki, wrotki czy desko-
rolka. Przepisy nie wymagają posiadania 
uprawnień (bez względu na wiek), jednak 
użytkownik takiego urządzenia musi pamię-
tać o zasadach, podobnie jak w przypadku 
rowerzystów. Inaczej wygląda sytuacja osoby 
poruszającej się na hulajnodze elektrycznej. 
W tym przypadku od użytkowników w wieku 
10–18 lat wymagana jest karta rowerowa 
lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T, a dzieci 
w wieku do 10 r.ż. mogą się poruszać hu-
lajnogą jedynie w strefie zamieszkania pod 
opieką osoby dorosłej. Od osób, które ukoń-
czyły 18 r.ż., nie wymaga się uprawnień. 
Kierujący hulajnogą elektryczną jest także 
obowiązany korzystać z jezdni, po której 
ruch pojazdów jest dozwolony, z prędkością 
nie większą niż 30 km/h.

Więcej informacji o przepisach ruchu drogo-Więcej informacji o przepisach ruchu drogo-
wego: wego: www.strazmiejska.lomianki.pl.
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Karta rowerowa

DDlaczego dzieci i nastolatki w wieku 10–laczego dzieci i nastolatki w wieku 10–
18 lat powinny mieć kartę rowerową? 18 lat powinny mieć kartę rowerową? 

Wymagają tego przepisy. Taki dokument Wymagają tego przepisy. Taki dokument 
potwierdza, że jego posiadacz ma wiedzę potwierdza, że jego posiadacz ma wiedzę 
i umiejętności techniczne pozwalające bez-i umiejętności techniczne pozwalające bez-
piecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.piecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.

Czy nieletniemu rowerzyście może grozić 
mandat? Strażnik miejski lub policjant, jeśli 
zatrzyma nieletniego za złamanie przepisów 
i uzna, że wykroczenie jest niewielkie, może 
go pouczyć. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń 
za wykroczenia odpowiada ten, kto popełnia 
czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Jeśli 

jednak czyn jest poważniejszy, funkcjona-
riusz sporządzi odpowiednią dokumentację, 
która trafia do właściwego miejscowo sądu 
rodzinnego. Dlatego warto wyrobić kartę 
rowerową. Egzamin składa się z części teo-
retycznej i praktycznej. Pierwsza zawiera 
25 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 
które dotyczą prawidłowego rozpoznawania 
pierwszeństwa, znajomości znaków i sy-
gnałów, a także zasad udzielania pierwszej 
pomocy. Karta wydawana jest nieodpłatnie 
i bezterminowo. Przestaje być potrzebna, gdy 
właściciel kończy 18 lat. Wystarczy wówczas 
dowód osobisty lub prawo jazdy.

W maju Straż Miejska zorganizowała dla 
uczniów szkół podstawowych w Łomiankach 
warsztaty, podczas których podsumowała 
wiadomości z zakresu przepisów, a potem 
asystowała przy egzaminie. / kb
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Ł   omiankowski Mechanizm Partycypacyjny to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. W ubie-
głym roku Urząd Miejski przeznaczył milion złotych z budżetu gminy na realizację projektów, które będą służyć lokalnej 
społeczności. Dziesięć zwycięskich pomysłów opisywaliśmy w październikowym biuletynie. Na jakim etapie realizacji znaj-
dują się obecnie?

Zachęcamy mieszkańców do głosowania w tegorocznej edycji Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypa-
cyjnego i przedstawiamy stan realizacji projektów poprzedniej edycji.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

PROJEKTY ŁMP 2022

PROJEKTY REALIZOWANE W 2022 ROKU

Projekt, który zebrał największą liczbę gło-
sów. Autorowi zależało na przywróceniu 

miejsc gniazdowania ptaków, które utraciły 
je w wyniku prac termomodernizacyjnych, 
zasłaniania otworów w budynkach lub wy-
cinki drzew. W marcu br. odbyły się warsz-
taty z udziałem mieszkańców gminy, pod-
czas których powstawały budki lęgowe dla 
ptaków. Nie wszystkie wyglądają jednakowo, 
w zależności od tego, dla jakich ptaków są 
przeznaczone, różnią się otworem wloto-
wym. Najmniejszy mają sikorki, większe 
przeznaczone są dla szpaków, a największe 
dla kawek. Zadbano także o bezpieczeństwo 

ptaków i zastosowano podwójną ściankę 
frontową, by wydłużyć wlot, aby żaden 
kot czy kuna nie sięgnęły łapą do gniazda. 
Nie zamontowano również patyczków, na 
których mogłyby przysiąść drapieżniki pró-
bujące dostać się do pisklaków. Wykonane 
budki powieszono wzdłuż ul. Warszawskiej. 
Pierwsze kontrole wykazały gniazdowanie 
sikor bogatek, modraszek i szpaków. Pod-
czas wczesnowiosennego otwierania budek, 
gdy usunie się stary materiał lęgowy, będzie 
można dokładnie określić ich liczbę i gatunki 
gniazdujące. 

Bioróżnorodność w Łomiankach – budki lęgowe dla ptaków
Autor: Hubert Mateuszczyk

Rozpoczęły się zajęcia we wsi Sadowa, na 
które przychodzą dzieci (ok. 25–35) 

w różnym wieku z babciami lub rodzicami. 
Z tak wysokiej frekwencji cieszy się sołtys 
Sadowej i autorka projektu, bo popularność 
świadczy o tym, jak potrzebna i ważna była 
ta inicjatywa dla lokalnej społeczności. Suk-
cesem okazał się nie tylko pomysł integracji 
międzypokoleniowej – babcie pomagają wnu-
kom w zajęciach manualnych i spędzają ra-
zem więcej czasu – atrakcyjne są także same 
zajęcia. Spotkania odbywają się popołudnia-
mi w poniedziałki oraz środy i prowadzone 
są przez dwie animatorki, które za każdym 
razem proponują inny temat. Był już dzień 
kulinarny, sportowy czy dekorowanie serc 

z piernika. Z okazji Dnia Dziecka przyszło 
ponad 50 dzieci i ok. 20 opiekunów. Obejrzeli 
plenerowe przedstawienie o wróżce Matyldzie 
w wykonaniu aktorów Teatru Baza, czekał na 
nich poczęstunek przygotowany przez radę 
sołecką, a potem odbyły się zajęcia animacyj-

ne z chustą i malowaniem buziek. Czy projekt 
można ulepszyć? Tak, dzieci dopytują o zaję-
cia taneczne, więc autorka pomysłu deklaruje, 
że ten punkt znajdzie się we wniosku złożo-
nym w ramach tegorocznego mechanizmu 
partycypacyjnego.

Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
Autor: Alicja Siemianowska-Woźniak
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W czerwcu w czterech lokalizacjach zamon-
towane zostaną automatyczne defibryla-

tory zewnętrzne (AED), a także rozstrzygnie 
się konkurs na projekt pomnika załogi samo-

lotu B-17G w Dziekanowie Leśnym. Trwają 
konsultacje związane z realizacją ławek i stoli-
ków do gier przy placu zabaw (ul. Fabryczna) 
i jodowej tężni solankowej w Dąbrowie (ul. 

Łyżwiarska). Natomiast jesienią zaplanowano 
nasadzenia roślinności zimozielonej w Dzieka-
nowie Leśnym i Sadowej oraz drzew w ramach 
programu Zielone Płuca Łomianek.

Przypominamy, że nabór wniosków do Przypominamy, że nabór wniosków do 
tegorocznej edycji trwa do 14 czerwca br.tegorocznej edycji trwa do 14 czerwca br. 
Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój 
Łomianek i lokalnej społeczności.Łomianek i lokalnej społeczności.

Urząd Miejski przeznaczył milion złotych 
na tegoroczny ŁMP, którego celem jest 

wzmacnianie postaw obywatelskich wśród 
mieszkańców przez proces konsultacji 

społecznych i umożliwienie im decydowania 
o wydatkowaniu określonej części budżetu 
gminy. Projekt może zgłosić każdy pełnoletni 
mieszkaniec lub grupa mieszkańców 
Łomianek. Wystarczy wypełnić formularz 
dostępny w formie elektronicznej na stronie 
www.lomianki.pl, a w wersji papierowej 
stacjonarnie w siedzibie Urzędu Miejskiego 
(ul. Warszawska 115, pon. 10–18, wt.–pt. 

8–16). Wypełniony wniosek należy złożyć 
przez stronę internetową projektu, przesłać 
na adres naszbudzet@poczta.lomianki.pl 
lub wrzucić do urny podawczej w siedzibie 
Urzędu Miejskiego (ul. Warszawska 115).

Więcej informacji:Więcej informacji: 
https://lomianki.budzet-obywatelski.org 
oraz 516 768 500.

Bardzo wartościowy i potrzebny lokalnie 
projekt, w ramach którego odbywają się 

wykłady ze specjalistami i spotkania grupy 
wsparcia dla opiekunów dzieci z diagnozą 

zespołu Aspergera/ADHD. To także natural-
ne rozszerzenie działalności Komitetu Rodzi-
ców w Łomiankach, który powstał w 2020 r. 
i dzięki funduszom z ŁMP może organizować  
profesjonalne warsztaty psychoedukacyjne. 
Na spotkania grupy wsparcia regularnie 
przychodzi 12–16 osób, co ważne – także 
ojców. Grupę prowadzi dwóch specjalistów, 
kobieta i mężczyzna, co stanowi dodatkowe 
wsparcie dla osób o zróżnicowanych potrze-
bach i sposobach ich komunikacji. O tym, 
jak ważne są to działania, świadczy fakt, 
że członkowie grupy mają kontakt między 
spotkaniami i wspierają się w trudnych sytu-
acjach. Grupa jest otwarta i chętni mogą do 

niej dołączyć w każdej chwili. Osoby, które 
nie mają jeszcze odwagi przyjść na spotka-
nie, lub takie, które chciałyby jedynie posze-
rzyć wiedzę dotyczącą spektrum autyzmu, 
mogą skorzystać z bezpłatnych wykładów/
szkoleń, które odbywają się w świetlicy miej-
skiej w Burakowie (o czerwcowych piszemy 
na s. 26). Prowadzone są przez uznanych 
ekspertów i dotyczą zarówno diagnozy, 
codziennych spraw, terapii, kryzysów w ro-
dzinie i w związku, jak i wspierania dziecka 
w edukacji oraz komunikacji ze szkołą. Aktu-
alny grafik spotkań można także sprawdzić 
na www.facebook.com/KomitetRodzicowLo-
mianki.

Dziecko w spektrum autyzmu
Autor: Sylwia Giersz

Hotele i jadłodajnie dla motyli, czyli eko-
logiczny projekt Motylówki, został zreali-

zowany w maju br. W czterech lokalizacjach 
– przy Integracyjnym Centrum Dydaktycz-
no-Sportowym (ul. Staszica 2), Szkole Pod-
stawowej nr 1 (ul. Warszawska 73), skwerze 
przy al. Chopina i przy parkingu sklepowym 
(ul. Warszawska 122) ustawiono tablice in-
formacyjne oraz domki dla owadów. Posa-
dzono także rośliny wabiące motyle, m.in. 
budleje Dawida, lilaki karłowe, lawendy, 

szałwie omszone, jeżówki, a także macie-
rzanki, floksy szydlaste i kocimiętki. Ważną 
częścią projektu były warsztaty edukacyjne, 
które dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 
poprowadził Marcin Chodorowski z Fundacji 
KiM. Powstały wówczas domki, które zamon-
towano przy szkole, a dzieci dowiedziały się, 
kto je zamieszkuje i jak o nie dbać w przy-
szłości. Projekt pomyślany jest bowiem jako 
wieloletni program, który co roku wymaga 
jedynie drobnych poprawek. W ten sposób 

Motylówki nie tylko edukują i promują eko-
logię, ale stanowią ozdobę niewielkich miej-
skich skwerów. 

Motylówka
Autor: Agnieszka Gawron-Smater

Pozostałe projekty

Czekamy na nowe projekty!
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Szanowna Pani Burmistrz, zwracam się do Pani z za-
pytaniem, w jaki sposób chce Pani pomóc rodzicom-
-mieszkańcom Łomianek w zorganizowaniu czasu 
wolnego podczas wakacji. Jak wiadomo, niewielu 
jest rodziców, którzy są w stanie zapewnić opiekę 
dla dzieci przez cały okres wakacyjny, zarówno ze 
względów finansowych, jak i organizacyjnych. Lato 
w mieście, tj. w szkole, organizowane jest tylko 
w jednakowym czasie, tj. od 27 czerwca 2022 r. do 
8 lipca 2022 r. A co z pozostałym czasem? Waka-
cje, jak wiadomo, trwają 10 tygodni. Poza tym stan 
pandemiczny już za nami, wiec rozumiem, że każde 
dziecko można zapisać do każdej szkoły bez rejo-
nizacji? A zatem co w tym czasie oferują świetlice 
sąsiedzkie, dom kultury Łomianki, może jakieś inne 
formy półkolonii, które są dofinansowane ze strony 
gminy? Proszę o informację. Mam dzieci w wieku 
sześciu i dziewięciu lat.

Szanowna Pani, od 27 czerwca do 8 lipca br. planuje-
my organizację akcji „Lato w mieście 2022” w pięciu 
szkołach podstawowych (SP nr 1 w Łomiankach, ul. 
Warszawska 73; SP nr 2 z Oddziałami Dwujęzyczny-
mi w Łomiankach, ul. Partyzantów 31; SP nr 3 z Od-
działami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach, 
ul. Staszica 2; SP w Dziekanowie Leśnym, ul. Akinsa 6; 
SP w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435). Pierw-
sza informacja o planach przeprowadzenia akcji zosta-
ła Państwu przekazana 18 lutego br., a więc w czasie 
pandemicznym. Organizacja akcji w naszych szkołach 
jest uzależniona od wielu czynników, wytycznych GIS, 
MEiN oraz MZ, ale przede wszystkim zatrudnienia ka-
dry pedagogicznej, która również korzysta z urlopów 
wypoczynkowych. W związku z tym tegoroczna akcja 
odbędzie się bez zmian, tak jak w ubiegłym roku, czyli 
przez pierwsze dwa tygodnie wakacji, a uczestnikami 
będą uczniowie swoich szkół. 
Urząd Miejski dofinansowuje jednak zajęcia w świet-
licach oraz prowadzone przez organizacje pozarzą-
dowe (NGO), m.in. półkolonie jeździeckie dla dzieci 
w wieku 7–14 lat na terenie Stajni Prowincja (Funda-
cja Byka za Rogi), warsztaty dobrej zabawy dla dzieci 
w wieku 6–11 lat w świetlicy w Burakowie (Fundacja 
Jestem Mamą) i kreatywne wakacje dla dzieci w wie-
ku 6–10 lat (Fundacja dla Rodziny). Centrum Kultury 
organizuje cykl zajęć „Halo wakacje” (zajęcia bez-
płatne i płatne, program wkrótce na www.kultura.
lomianki.pl). 
Zachęcam także do śledzenia strony Urzędu Miej-
skiego (www.lomianki.pl), gdzie na bieżąco zamiesz-
czamy informacje o wydarzeniach w gminie, i zapisa-
nia się do newslettera.
Pytania do pani burmistrz można zadawać przez for-
mularz na stronie www.lomianki.pl.

Olga Kornatko-Gottlid, pracownik administracyjny
Z wykształcenia jestem coachem ICC, trene-
rem, absolwentką Wyższej Szkoły Promocji 
w Warszawie, kierunku Zarządzanie i Marke-
ting w zakresie zarządzania zasobami ludz-
kimi. Prywatnie jestem mamą, żoną i duszą 
artystyczną. Lubię tworzyć coś z niczego. To 
sprawia mi frajdę. Kocham zwierzęta, człon-
kami naszej rodziny jest suczka i zaadopto-

wana z ulicy kotka. Do Łomianek przywiodła mnie miłość, do 
urzędu potrzeba spełnienia misji, gdyż moją pasją jest praca 
z ludźmi i dla ludzi. To daje mi prawdziwą satysfakcję.

Czym zajmuje się Biuro Obsługi Mieszkańca? 
Biuro mieści się przy samym wejściu do urzędu przy ul. War-
szawskiej 115. To właśnie tam mieszkańcy mają pierwszy 
kontakt z urzędem. BOM służy informacją i pomocą. Jego 
pracownicy odbierają i przełączają rozmowy telefoniczne. 
Ponadto miejsce to jest również biurem podawczym, przyj-
muje dokumenty i wnioski oraz odbiera maile kierowane 
do urzędu. Prawidłowy obieg dokumentów to codzienność 
pracowników BOM.

NASI URZĘDNICY
Przedstawiamy pracowników, których najczęściej 
spotykają mieszkańcy przychodzący do Urzędu 
Miejskiego. Pracownicy ci kierują ich do odpowiednich 
referatów i wydziałów, przyjmują dokumenty oraz 
pomagają trafić do konkretnych urzędników.
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Urząd Miejski w Łomiankach 
Biuro Obsługi Mieszkańców
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16
ul. Warszawska 115, tel. 22 76 86 324
www.bip.lomianki.pl, www.lomianki.pl

Jarosław Łuczkiewicz, pracownik gospodarczy
Z wykształcenia technik ogrodnik. Przez 
wiele lat pracował w zawodzie, zajmując 
się ogrodnictwem. W urzędzie pracuje od 
2020 r. w Wydziale Administracyjno-Or-
ganizacyjnym i m.in. dba o teren przed bu-
dynkiem przy ul. Warszawskiej 115. Jest 
również łącznikiem pomiędzy wszystkimi 
urzędowymi budynkami i każdego dnia roz-

nosi korespondencję. Prywatnie mąż i tata dorosłych córek. 
Pasjonat przyrody i ogrodnictwa.

Czym zajmuje się Wydział Administracyjno-Organiza-
cyjny?
Organizuje prace urzędu oraz dba o porządek na tere-
nie budynków i w ich bezpośredniej okolicy, co obejmuje 
m.in. koszenie trawników latem oraz odśnieżanie chodnika 
w okresie zimowym. Do zadań wydziału należy także wyko-
nywanie drobnych napraw niewymagających specjalistycz-
nych kwalifikacji, roznoszenie korespondencji między refe-
ratami i wydziałami, a także dbanie o oflagowanie budynku 
z okazji rocznic i świąt państwowych.
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

W czasie majowych sesji rad-
ni głosowali w sprawie zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej 
i tegorocznym budżecie gminy oraz 

decydowali o nadaniu nazwy skwer 
Niepodległości przy zbiegu ulic Przyłu-
skiego i Sobieskiego w Burakowie.

Wyniki głosowania
Podczas LVII sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał w spra-
wach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-

nansowej Gminy Łomianki na lata 
2022–2030 (za: 8, przeciw: 8, 
wstrzymało się: 4, brak głosu: 1), 

• wniosku radnej Agnieszki Zdunek 
dotyczącego zmian w uchwale bu-
dżetowej gminy Łomianki na 2022 r. 
w zakresie pozostawienia zada-
nia 2022/07 z działu 900, rozdział 
90095 Jodowa Tężnia Solankowa 
w Dąbrowie, ul. Zachodnia róg 
ul. Zielonej w dotychczasowym 
brzmieniu: Jodowa Tężnia Solan-
kowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiar-
skiej (za: 15, przeciw: 4, wstrzyma-
ło się: 2),

• zmian w uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na 2022 r. (za: 9, przeciw: 
4, wstrzymało się: 7, brak głosu: 1), 

• nadania nazwy skwer Niepodległo-
ści w gminie Łomianki (za: 21).

Podczas LVIII sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał w spra-
wach:
• wniosku radnego Janusza Skoniecz-

nego dotyczącego wykreślenia 
zmian w zadaniu 1.3.2.19 w 2023 r. 
(za: 5, przeciw: 10, wstrzymało się: 
4, brak głosu: 1, nieobecni: 1), 

• wniosku radnego Janusza Skoniecz-
nego dotyczącego wykreślenia 
zmian w zadaniu 1.3.2.25 w 2023 r. 
(za: 5, przeciw: 9, wstrzymało się: 5, 
brak głosu: 1, nieobecni: 1),

• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Łomianki na lata 
2022–2030 (za: 10, przeciw: 7, 
wstrzymało się: 2, brak głosu: 1, 
nieobecni: 1).

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w trybie stacjonarnym        
lub online, a także obejrzeć archiwalne zapisy obrad (www.lomianki.pl zakładka e-Sesja).       
Projekty uchwał zamieszczane są na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska, a protokoły          
sesji w zakładce Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). LVII sesja Rady Miejskiej 
odbyła się 19 maja br., a LVIII – 24 maja br.

SESJA RADY MIEJSKIEJ
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OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Dyżury radnych
Harmonogram dostępny jest na www.
lomianki.pl i bip.lomianki.pl w zakład-
ce Rada Miejska – Dyżury radnych. 
Przewodnicząca RM pełni dyżur od 
poniedziałku do piątku każdego tygo-
dnia. Mieszkańcy na dyżur z przewod-
niczącą umawiają się za pośrednic-

twem Biura Rady w Urzędzie Miejskim 
(ul. Warszawska 115), mailowo (biuro.
rady@poczta.lomianki.pl) lub telefo-
nicznie (666 834 560).

Posiedzenia komisji i sesje RM
Harmonogram spotkań wszystkich ko-
misji dostępny jest w systemie e-Sesja: 

http://lomianki.esesja.pl/posiedzenia. 
Ostatnie sesje RM można obejrzeć po 
zeskanowaniu kodów QR.

Dotacja na boisko
Gmina Łomianki otrzymała 4 mln zł
dofinansowania na dokończenie 
budowy obiektu sportowego do 
piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza 
sanitarnego oraz trybun przy ul. Wi-
ślanej.

Projekt budowy pełnowymiarowe-
go boiska do piłki nożnej został po-

dzielony na trzy etapy. W pierwszym 
zrealizowana została budowa boiska 
piłkarskiego (dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w 2017 r.), 
w drugim powstanie zaplecze sporto-
we i ogrodzenie, a także wyznaczone 
zostaną ciągi piesze i jezdne oraz miej-
sca postojowe, a w trzecim – zbudo-
wane trybuny piłkarskie stanowiące 
element konstrukcyjny zaplecza oraz 
dwie kasy biletowe. Dotacja pocho-

dzi z rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych. / aj
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|    UKRAINA

Czwarty miesiąc 
trwa inwazja Rosji 

na Ukrainę. W tym czasie 
w Łomiankach schronie-
nie znalazło kilka tysię-

cy Ukraińców. Część z nich została w naszej gminie 
i próbuje na nowo ułożyć sobie życie z dala od wojny, 
dla części był to jedynie przystanek w dalszej drodze. 
Niemal wszyscy potrzebowali i wciąż potrzebują po-
mocy w wielu aspektach życia.
Łomiankowskie instytucje: Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, Urząd Miejski, Straż Miejska, Centrum Kultury, 
ICDS i Biblioteka, szukały rozwiązań, by tę różnorod-
ną pomoc zapewnić każdemu, kto jej potrzebował. 
Uruchomiliśmy infolinię, stworzyliśmy bazę infor-

macji na oficjalnej stronie urzędu, organizowaliśmy 
zbiórki żywności, środków czystości, akcje pomocowe 
(Łomiankowska Kanapka i Łomiankowska Szafa) 
oraz paczki dla obywateli Ukrainy, spotkania infor-
macyjne, lekcje języka polskiego, dodatkowe zajęcia 
dla ukraińskich uczniów, grupy wsparcia i wiele in-
nych inicjatyw. 
Do każdej akcji, poza sprawami typowo urzędowymi 
(PESEL, zasiłki, edukacja), włączali się MIESZKAŃCY 
ŁOMIANEK! Trudno dziś znaleźć w naszej gminie choć 
jedną osobę, która nie zrobiła niczego dla ukraińskich 
gości. Dzieliliście się Państwo tym, co mieliście, wie-
dzą, doświadczeniem, umiejętnościami, otwieraliście 
swoje domy i serca. Wolontariusze angażowali się 
w Centrum Pomocy Ukrainie, które utworzył ks. Jacek 

Siekierski przy parafii św. Małgorzaty, działali także 
w Centrum Kultury w Łomiankach, w Urzędzie Miej-
skim, wspomagali akcje organizowane przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Wolontariusze z Finlandii czy na-
szego miasta partnerskiego w Stanach Zjednoczonych 
z podziwem obserwowali, jak społeczność Łomianek 
pomaga ukraińskim rodzinom, i organizowali zbiór-
ki w swoich krajach, by przekazać dary do naszego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, a zebrane środki finan-
sowe do parafii św. Małgorzaty. 
Nie znajduję słów, by wyrazić moją dumę i wdzięcz-
ność każdemu z Państwa, kto zaangażował się w nie-
sienie tej pomocy. 
Z całego serca dziękuję!

Małgorzata Żebrowska-Piotrak, 
burmistrz Łomianek
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PODZIĘKOWANIA

ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНИ / POMOC DLA UKRAINY
ЦІЛОДОБОВА ІНФОЛІНІЯ / CAŁODOBOWE INFOLINIE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM:

987 ВОЄВОДСТВО МАЗОВЄЦКЄ / W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
47 721 75 75 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКА / OGÓLNOPOLSKA

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ

Potrzebujesz pomocy? 
www.pomagamukrainie.gov.pl.

Szukasz podstawowych informacji? 
www.ua.gov.pl.

Noclegi: uaSOS.org.

Lekarze: www.znanylekarz.pl/dla-ukra-
iny; adresy bezpłatnej pomocy medycz-
nej w Łomiankach znajdziesz na s. 31.

Prawnicy: 
www.ukraina.interwencjaprawna.pl.

Pomoc w znalezieniu pracy: 
infolinia 19524.

Dokumenty: nadanie numeru PESEL, 
zapisy wyłącznie pod nr. tel. 22 888 
98 13, pon.–pt. 14–16, ale można 
zgłaszać się do wybranego punktu 
(nie obowiązuje rejonizacja). 

Pomoc psychologiczna: Punkt In-
terwencji Kryzysowej w Ośrodku 
Pomocy Społecznej (pon.–pt. godz. 
8–20, ul. Szpitalna 7, tel. 22 732 70 
85).

Lekcje języka polskiego: Angloschool 
w Łomiankach zaprasza gości z Ukra-
iny na bezpłatne zajęcia języka pol-
skiego, informacje: 730 077 064, 
www.angloschool.com.pl.

INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW
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Wystartowało prawie 
300 biegaczy, którzy 
mieli do pokonania 
10 km. Po raz drugi 

w historii imprezy uczestnicy prze-
mierzali malowniczą trasę na odcin-
ku ICDS – Kępa Kiełpińska – ICDS. 
Rześka pogoda sprzyjała biciu ży-
ciowych rekordów. W klasyfikacji 
generalnej triumfował Taras Telko-
vsky (00:31:40), wśród pań pierwsza 
linię mety przekroczyła Marta Cze-
śnik z równie imponującym czasem 
(00:35:58). Po biegu głównym odbył 
się wzbudzający nie mniejsze emocje 
MiniBieg Łomianek. Dzieci i nastolat-
ki rywalizowały na dystansach 200, 
400 i 800 m. Zawody zakończyły bie-

gi sztafetowe (2 x 200 m), w których 
startowały zespoły mieszane (dziecko 
plus rodzic).
Specjalne podziękowania za pomoc 
w organizacji imprezy kierujemy do 
firmy Toyota W&J Wiśniewski z Iza-
belina, policji i Straży Miejskiej, In-
tegracyjnego Centrum Dydaktycz-
no-Sportowego, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łomiankach i w Dzieka-
nowie Polskim, wolontariuszy, uczest-
ników i kibiców za doping oraz do 
mieszkańców za wyrozumiałość. / ao

Więcej informacji: 
zdjęcia z biegu i wyniki z podziałem 
na kategorie dostępne są na stronie 
www.bieglomianek.pl. 

VII BIEG ŁOMIANEK 
IM. IRENY SZEWIŃSKIEJ
Tegoroczny bieg otworzył Janusz Szewiński wraz z burmistrz Łomianek 
Małgorzatą Żebrowską-Piotrak. Miłym zaskoczeniem była obecność syna 
lekkoatletki Jarosława Szewińskiego oraz wnuczka Jasia.

FOT.: EWA MILUN-WALCZAK
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Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP
Emerytowani druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych mogą się ubiegać 
o nowe świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat.

Wysokość świadczenia to 200 zł miesięcznie do emerytury, a kwota będzie 
podlegała corocznej waloryzacji do 1 marca każdego roku. Należy udoku-
mentować określony w ustawie okres służby oraz wyjazdy na akcje i złożyć 
odpowiedni wniosek do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwo-
wej Straży Pożarnej. Świadczenie przysługuje od stycznia bieżącego roku, 
a do września należy złożyć wniosek. Dodatek i wyrównanie płatności będą 
wypłacane ze środków budżetu państwa.
Więcej informacji: www.gov.pl.

Rekrutacja 2022/2023
W Szkole Podstawowej nr 1 w Ło-
miankach przy ul. Warszawskiej 
73 odbędzie się rekrutacja uzupeł-
niająca do oddziału sportowego. 

Zapraszamy uczniów zainteresowa-
nych rozwijaniem talentów w pił-
ce siatkowej (dziewczynki) i piłce 
nożnej (chłopcy). Termin składa-
nia wniosków mija 15 czerwca br. 
Szczegółowych informacji dotyczą-
cych zasad i kryteriów rekrutacji do 
klasy IV sportowej udziela sekreta-
riat szkoły (tel. 22 751 15 54). / ji

Kontrola wału wiślanego
W połowie maja br. przeprowa-
dzono coroczny przegląd wału 
przeciwpowodziowego.

W kontroli uczestniczyli przedstawi-
ciele Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie (admini-
stratora wału), burmistrz Łomianek 
wraz z pracownikami Referatu ds. 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego, Wydziału Inwestycji 
i Remontów, funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Łomiankach, członkowie 
Komisji ds. Bezpieczeństwa oraz 
naczelnik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych 
Starostwa Powiatu Warszawskiego 

Zachodniego. W terenie dokonano 
oceny stanu technicznego poszcze-
gólnych elementów obiektu oraz 
skontrolowano jego newralgiczne 
miejsca, m.in. śluzę wałową w Dzie-
kanowie Polskim. / Krzysztof Suli-
kowski
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Wizyta we Francji
W maju delegacja z Łomianek od-
wiedziła miasto partnerskie Noy-
elles lès Vermelles.

Kontakty Łomianek z Noyelles lès 
Vermelles trwają nieprzerwanie od 
1991 r. Inicjatorem współpracy był 
Andrzej Kulesza, polski architekt 
mieszkający we Francji. Jako hono-
rowy przedstawiciel Polonii fran-
cuskiej ds. współpracy z konsula-
tem w Lille, zainicjował podpisanie 
umowy o współpracy Łomianek 
i Noyelles lès Vermelles. Obie stro-
ny zobowiązały się do utrzymywa-
nia stałych kontaktów i wymiany 
doświadczeń. W praktyce wiąże się 
to z wzajemnymi wizytami oraz wy-
jazdami młodzieży szkolnej. Przez 
cały czas żona nieżyjącego już An-
drzeja Kuleszy – Therese opiekuje 
się wzajemnymi relacjami między 
urzędami obu miast. Przedstawi-
ciele naszej gminy po raz kolejny 
odwiedzili Noyelles lès Vermelles, 
jednak po raz pierwszy na zapro-
szenie nowego burmistrza Bruna 
Trashe, którego gościliśmy w Ło-
miankach we wrześniu ubiegłego 
roku. W trakcie dwudniowej wi-
zyty nasza delegacja uczestniczyła 
w otwarciu boiska piłkarskiego, był 
także czas na rozmowy o bieżących 
sprawach miast partnerskich oraz 
bliższe przyjrzenie się funkcjono-
waniu tamtejszej gminy. / mjr
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Ogródki działkowe
Na rozbudowę infrastruktury ro-
dzinnych ogródków działkowych 
(ROD) czeka 50 mln zł z progra-
mu Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020.  

W maju br. Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(ARiMR) rozpoczęła szkolenia do-
tyczące projektu „Rozwój zielonej 
infrastruktury poprzez wsparcie 
ogrodów działkowych”. Stowarzy-
szenia działające w formie rodzin-
nych ogrodów działkowych sko-
rzystają ze środków europejskich 
na działania przyczyniające się do 
zwiększania bioróżnorodności, two-
rzenia i odnawiania zieleni oraz 
łagodzenia negatywnych skutków 
zmian klimatu. 
Więcej informacji: www.gov.pl.

Innowacyjna przestrzeń 
dla samorządów
W połowie maja br. odbyło się 
spotkanie w ramach realizowane-
go projektu „Budowa przestrzeni 
cyfrowej w celu wdrożenia rozwią-
zań Smart City oraz dostosowanie 
publicznej przestrzeni cyfrowej dla 
gminy Łomianki do współczesnych 
wyzwań cyberbezpieczeństwa”.

Burmistrz Łomianek Małgorzata 
Żebrowska-Piotrak spotkała się 
z przedstawicielami Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, Komisariatu 
Policji i Straży Miejskiej w Łomian-

kach, Kampinoskiego Parku Na-
rodowego (KPN), Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie, Państwowej Straży Po-
żarnej, ICDS w Łomiankach oraz 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w Siedlcach. Roz-
mawiano m.in. o bezpieczeństwie 
wałów i śluzy, monitorowaniu stanu 
zbiorników wodnych w celu zabez-
pieczenia wody do celów pożaro-
wych, wykrywaniu i reakcji na po-
żary w KPN oraz bezpieczeństwie 
osób w przestrzeni publicznej. To 
kolejny krok w celu wdrożenia „Pla-
nu innowacji Inno Lab Powered by 
Unicorn Hub, wyzwanie dla gminy 
Łomianki”. / ag

Sprzątanie brzegów 
Wisły 
W maju br. odbyła się kolejna akcja 
sprzątania międzywala rzeki Wisły 
i likwidacji nielegalnych wysypisk.

Akcję przeprowadził Zespół 
Wsparcia Technicznego Zarządu 
Zlewni w Warszawie Państwowe-
go Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Usunięto ok. 50 kg pokry-
cia dachowego (papy), materiałów 
budowlanych oraz zużytych opon. 
Przypominamy: wszystkie próby 
nielegalnego wyrzucania odpadów 
należy zgłaszać do Straży Miejskiej 
w Łomiankach (numer alarmowy 
986 lub stacjonarny 22 751 35 03, 
pn.–nd. w godz. 7–23). / Katarzyna 
Suwińska

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

Profilaktyka 40 plus
Zachęcamy do badań! Każdy Polak 
w wieku 40 lat i więcej może skorzy-
stać z bezpłatnych badań w ramach 
programu Profilaktyka 40 Plus.

Badania diagnostyczne realizowane 
są w przychodniach CM STARTMED 
i CM ROYALMED ze środków NFZ 
na podstawie skierowania wystawia-
nego po wypełnieniu ankiety – na 

miejscu w placówce, za pośrednic-
twem infolinii 22 735 39 53 (godz. 
8–18) lub Internetowego Konta Pa-
cjenta. Punkt pobrań CM START-
MED (ul. Partyzantów 23, tel. 571 
550 950 lub 572 660 066) czynny 
jest w pon., wt. i czw. w godz. 8.30–
11. Punkt pobrań CM ROYALMED 
(ul. Wiślana 36, tel. 533 702 703) 
czynny jest pon.–pt. w godz. 8–11.
Więcej informacji: www.gov.pl/
web/zdrowie/profilaktyka-40-plus.

Konkurs fotograficzny
Wiosna zawsze pięknie się prezen-
tuje na zdjęciach, szczególnie gdy 
za aparaty chwytają  łomiankowscy 
miłośnicy przyrody. Przedstawiamy 
wyniki konkursu „Wiosna w Łomian-
kach”.

Spośród kilkunastu prac nadesłanych 
na tegoroczny konkurs jury wybrało 
zwycięskie zdjęcie i przyznało dwa 
wyróżnienia. Nagrodę główną otrzy-
mała Katarzyna Grzechnik za zdjęcie 
„Co widzi ziemia”, które publikujemy 
na okładce czerwcowego biuletynu. 
Wyróżniliśmy również Annę Jur-
czewską za zdjęcie „Wiosna na wale”, 
wykonane w czasie popołudniowego 
spaceru, oraz Monikę Dolińską za 
zdjęcie „Wiosna na wale wiślanym”. 
Nagrody wręczyła burmistrz Łomia-
nek podczas tegorocznego EkoPikni-
ku Rodzinnego. / mn
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Edukacja włączająca ma u swo-
ich podstaw przeświadczenie, 
że społeczeństwo, a więc rów-
nież przestrzeń szkoły, powin-

no oferować miejsce i możliwość roz-
woju wszystkim osobom, niezależnie 
od ich indywidualnych cech.

Włączająca, czyli jaka?
Ten model edukacji stanowi innowa-
cyjne podejście do procesu kształ-
cenia i wychowania, którego celem 
jest zwiększenie szans edukacyjnych 
wszystkich uczących się osób. Dąży 
do zapewnienia warunków sprzyja-
jących rozwijaniu indywidualnego 
potencjału oraz pełnego włączenia 
w życie społeczne. Rolą SCWEW jest 
wsparcie nauczycieli i specjalistów 
wiedzą i doświadczeniem w zakre-
sie umożliwiającym realizację zadań 
związanych z organizacją kształcenia 
włączającego i udzielaniem pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej każde-
mu uczniowi. 

Specjaliści i koordynatorzy
Kadrę SCWEW Łomianki stanowią 
specjaliści z zakresu pedagogiki spe-
cjalnej: resocjalizacyjnej, socjoterapii, 
terapii pedagogicznej, psychologii, 
psychoterapii, coachingu oraz edukacji 
i rehabilitacji osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Na co dzień pracują 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjotera-
pii nr 1 w Łomiankach oraz w szkołach 
i przedszkolu objętych wsparciem i ko-
ordynują projekt. Są to: Paulina Ole-
jarczyk (Przedszkole Samorządowe 
nr 2 w Dziekanowie Leśnym), Agniesz-
ka Szcześniak (Szkoła Podstawowa 
im. M. Konopnickiej w Dziekanowie 
Leśnym), Marcin Chmielewski (SP nr 
2 im. I. Szewińskiej w Łomiankach), 
Sylwia Kuczborska-Borowska (Liceum 

Ogólnokształcące im. K. Wojtyły 
w Łomiankach).

Wsparcie merytoryczne i praktyczne
Rolą SCWEW Łomianki jest także 
upowszechnianie edukacji włączającej 
przez zwiększenie efektywności dzia-
łań pracowników placówek ogólnodo-
stępnych i rodziców na 
rzecz uczniów ze zróż-
nicowanymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym ze 
specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi oraz 
z niepełnosprawnościa-
mi. Oferujemy wsparcie 
praktyczne i meryto-
ryczne, czyli konsultacje 
dla nauczycieli, specja-
listów i kadry kierowni-
czej, a także rodziców 
i uczniów; doskonalenie nauczycieli 
i specjalistów; działania szkolenio-
wo-doradcze, zajęcia i lekcje otwarte; 
konferencje, seminaria i warsztaty, 
a także prowadzenie wypożyczalni 
sprzętu wspomagającego i pomo-
cy dydaktycznych. Wszystkie nasze 
działania są bezpłatne, finansowane 
ze środków projektu.

Dotychczasowe działania
Do tej pory udało nam się zrealizo-
wać wszystkie zamierzone na tym 
etapie plany. Kupiliśmy i wypoży-
czyliśmy placówkom objętym wspar-
ciem sprzęt i pomoce specjalistyczne, 
odbyliśmy 73 konsultacje specjali-
styczne indywidualne i grupowe dla 
nauczycieli i specjalistów; 40 konsul-
tacji w ramach wsparcia dyrektorów 
i koordynatorów; 30 szkoleń z opra-
cowywania i doskonalenia IPET; dzie-
więć spotkań w sprawie opracowania 
i dostosowania programów naucza-

nia w ramach wsparcia dla dyrek-
torów i nauczycieli; 92 konsultacje 
indywidualne i grupowe dla rodzi-
ców i uczniów. Przeprowadziliśmy 
również po 10 seminariów („Od se-
gregacji do włączenia” oraz „Tutoring 
szkolny”) i modelowych zajęć; pięć 
pogłębionych diagnoz każdej placów-

ki; pięć rad szkolenio-
wych; pięć konsultacji na 
temat efektywnego wy-
korzystania sprzętu spe-
cjalistycznego i pomocy 
dydaktycznych oraz po 
pięć czterogodzinnych 
warsztatów „Edukacja 
włączająca – praktyki 
szkolne” i warsztatów 
„Odkrywanie własnego 
potencjału”. Zorganizo-
waliśmy także konferen-

cję inauguracyjną SCWEW Łomianki 
pod hasłem „Włącz się w edukację 
włączającą” oraz piknik rodzinny bę-
dące elementem kampanii społecznej 
upowszechniającej ideę edukacji włą-
czającej. 

Plany na kolejne miesiące
W kolejnych etapach planujemy do-
posażenie szkół i przedszkola w do-
datkowy sprzęt i pomoce dydaktycz-
ne, a także obserwacje wspierające 
(superwizje koleżeńskie), wsparcie 
dyrektorów i koordynatorów, rodzi-
ców i uczniów oraz doskonalenie 
nauczycieli i specjalistów, przepro-
wadzenie modelowych zajęć, a także 
konferencji podsumowującej projekt, 
który składa się z ośmiu trzymiesięcz-
nych etapów.

Tekst: Marta Wołosiewicz (lider) 
i Anna Śmieszek (ekspert ds. edukacji 

włączającej) w SCWEW Łomianki

Fundacja Périé, organ prowadzący Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Łomiankach, od 1 lipca 
2021 r. do 30 czerwca 2023 r. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pilotażowe 
wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. 
Całkowity koszt grantu wynosi 1 054 770 zł. Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
objęła program honorowym patronatem.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

 
Celem edukacji włączającej 

jest poprawa dostępności usług 
edukacyjnych dla uczniów 

o zróżnicowanych potrzebach 
edukacyjnych, w tym specjal-

nych potrzebach edukacyjnych 
i z niepełnosprawnościami.

IDEA I PROGRAM
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Organizacja UNESCO opi-
suje włączanie edukacyjne 
jako proces wychodzenia 
naprzeciw różnorodnym 

potrzebom wszystkich dzieci, mło-
dzieży i dorosłych przez zwiększanie 
ich uczestnictwa w nauce, kulturze 
i życiu społecznym oraz eliminację 
wszelkich form wykluczania w edu-
kacji. 

Różnorodność w edukacji
W Polsce o edukacji włączającej 
mówi się jako o modelu edukacji, któ-
ry uwzględnia różnorodność uczniów 
korzystających z placówek 
edukacyjnych i funkcjonu-
jących w systemie eduka-
cji formalnej. To kierunek 
działań społecznych, w tym 
edukacyjnych, w których 
dąży się do włączenia 
osób z niepełnosprawno-
ścią do grupy osób pełno-
sprawnych. W tym celu 
uruchomiono projekt systemowy – 
Specjalistyczne Centrum Wspierające 
Edukację Włączającą. 

Badania naukowe
W sprawach fundamentalnych opie-
ram się na potwierdzonych badaniach 
naukowych. Profesor John Hattie 
z Uniwersytetu Auckland w Nowej 
Zelandii i Uniwersytetu w Melbourne 
w Australii przez kilkanaście lat badał 
miliony uczniów i nauczycieli oraz wy-
konał setki metaanaliz. Wyniki tych 
badań wyraźnie wskazują, jakie czyn-
niki należy uwzględniać w procesie 
edukacji, by uczniowie osiągali najlep-
sze efekty w zdobywaniu wiedzy oraz 
rozwijali kompetencje, czyli w pełni 
włączali się w proces edukacji. Wśród 
czynników, które mają największy 
wpływ na osiągnięcia ucznia w na-
uce, jest samoocena, czyli subiektyw-
ne spojrzenie na własną osobowość 
i poczucie własnej wartości. Ważne 
czynniki to także ocena kształtująca, 
informacja zwrotna, relacje nauczy-

ciel – uczeń, nauczanie oparte na roz-
wiązywaniu problemów i cele będące 
wyzwaniem. Istotny jest też wpływ ró-
wieśników, zaangażowanie rodziców, 
doskonalenie zawodowe nauczycie-
li, uczenie się w małych grupach (nie 
mylić z małymi klasami) czy zadawanie 
pytań. Powinniśmy tak pracować, aby 
uczeń był świadomy celów procesu 
uczenia się, jego sposobu, przebiegu 
i efektów.

Ocenianie kształtujące
Jak zatem organizować pracę szko-
ły, by większość z tych twierdzeń 

zastosować w praktyce? 
Z doświadczenia wiem, że 
warto wprowadzać me-
tody oceniania kształtu-
jącego. Ocena powiązana 
z informacją zwrotną lub 
sama informacja zwrotna, 
wyznaczanie celów w spo-
sób zrozumiały dla ucznia, 
a także określanie kryte-

riów sukcesu (co jest w tym najważ-
niejsze) i stawianie kluczowych pytań 
oraz praca w małych grupach, pomoc 
koleżeńska i współpraca z rodzicami 
– to tylko niektóre elementy ocenia-
nia kształtującego. Do tych metod 
możemy także dodać tutoring szkol-
ny, w którym dorosły w indywidual-
nych rozmowach z uczniem prowa-
dzi i wzmacnia jego rozwój osobisty. 
W naszym ośrodku pracujemy w ten 
sposób od ponad sześciu lat i osiąga-
my bardzo dobre rezultaty.

Rola nauczyciela
Z badań Hattiego wynikają też wnio-
ski dla nauczycieli. Widoczne naucza-
nie występuje wtedy, gdy nauczyciel 
wie, czego chce nauczyć, i określa 
cele nauczania w języku zrozumia-
łym dla ucznia, opracowuje kryteria 
oceniania i przekazuje je uczniom (co 
jest ważne) oraz ma wysokie oczeki-
wania wobec uczenia się uczniów, ale 
ich nie etykietuje. Ważne, by zadawał 
pytania i zadania angażujące ucznia 

w myślenie i działania prowadzące do 
opanowania wartościowych koncep-
cji i umiejętności. Ponadto nauczyciel 
powinien obserwować uczenie się 
ucznia (ocenianie kształtujące) po to, 
aby modyfikować dalsze nauczanie 
i przekazywać uczniowi informację 
zwrotną: co zrobiłeś dobrze, co wy-
maga poprawy i jak to poprawić. Ide-
alna sytuacja – widoczne uczenie się 
– występuje wówczas, gdy nauczy-
ciele widzą proces nauczania oczami 
swoich uczniów i pomagają im stawać 
się nauczycielami samych siebie, czyli 
lepiej i skuteczniej się uczyć. Ważnym 
czynnikiem wpływającym na wyniki 
uczniów i szkoły jest także zbiorowa 
skuteczność nauczycieli. Synergia ich 
wspólnych działań daje większe na-
dzieje na poprawę osiągnięć uczniów. 
W ten sposób wykorzystujemy siłę 
grupy, aby wydobyć pełny potencjał 
uczniów i nauczycieli w szkołach. 

Współpraca z rodzicami
Edukacja włączająca jest przeło-
mem nie tylko w relacji nauczyciel 
– uczeń. W pracy szkoły pojawia się 
nowy sojusznik, czyli rodzic. Może 
on w większym niż do tej pory stop-
niu uczestniczyć w nauce i rozwoju 
dziecka. Rodzice muszą być włącze-
ni w proces edukacyjny od samego 
początku. Należy przy tym określić 
zasady współpracy, aby chcieli w nim 
uczestniczyć i rozumieli jego potrze-
bę. Trzeba dotrzeć do wszystkich ro-
dziców i zadbać o właściwą zachętę 
do współpracy, zwłaszcza do pracy 
z dzieckiem nad poprawą elementów 
określonych w informacji zwrotnej. 
Dobrym i sprawdzonym tego spo-
sobem jest choćby przeprowadzenie 
z rodzicami lekcji metodą oceniania 
kształtującego.

Więcej informacji: www.moslomian-
ki.pl i www.lomianki.pl.

Tekst: Andrzej Pery, prezes Fundacji 
Périé prowadzącej SCWEW Łomianki

Wśród czynników, które mają 
największy wpływ na osiągnięcia 
ucznia w nauce, jest samoocena, 
czyli subiektywne spojrzenie na 

własną osobowość i poczucie 
własnej wartości.

JAK POWINNIŚMY UCZYĆ DZIECI?
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Data 4 czerwca 1989 r., dzień 
pierwszych po wojnie czę-
ściowo wolnych wyborów 
parlamentarnych, jest po-

wszechnie uznawana za symboliczną 
datę zmiany ustroju Polski. Wybo-
ry samorządowe, które odbyły się 
w maju następnego roku, stanowiły 
ich nieuchronną konsekwencję.

Organizacje obywatelskie
Sytuacja była trudna, entuzjazm jed-
nak wielki. W całym kraju powstawały 
lokalne Komitety Obywatelskie Soli-
darności jako przeciwwaga działają-
cych struktur administracyjnych. Ło-
miankowski Komitet Obywatelski (KO) 
też działał prężnie i od dawna szyko-
wał się do wyborów, ale nie był jedyną 
siłą, która pojawiła się w naszym mie-
ście w wyniku ustrojowych zmian. Na 
początku 1990 r. powstało Stowarzy-
szenie Prywatnych Przedsiębiorców 
(SPP), jedna z pierwszych tego typu 
organizacji w Polsce. Inicjatywa nie 
mogła być dla nikogo zaskoczeniem, 
bo w tamtych czasach Łomianki znane 
były w całej Polsce jako zagłębie tzw. 
prywaciarzy. SPP też szykowało się do 
wyborów.

Wspólna kampania
Z dzisiejszej perspektywy pierwsza 
kampania wyborcza wyglądała trochę 
zabawnie, spotkania przedwyborcze 
bowiem organizowano często wspól-
nie, by przedstawić wszystkich kan-
dydatów, także niezależnych. Jedno 
ze spotkań zapowiadało się burzli-
wie, gdyż prezentować się mieli m.in. 
kandydat KO Jerzy Witwicki i ostatni 
naczelnik gminy Wiesław Bochenek, 
którego KO namiętnie zwalczał, do-
prowadzając w końcu do jego odwoła-
nia na krótko przed wyborami. Trzeba 
dodać, że postawa wobec byłego już 
naczelnika Bochenka była przedmio-
tem sporu KO z SPP. Przedsiębiorcy 

twierdzili, że Bochenek nie był taki zły 
jak na tamte czasy, bo nie przeszka-
dzał, a czasami nawet pomagał, co nie 
było częstym zjawiskiem.

Wyborczy remis
Innym, wyróżniającym Łomianki wy-
darzeniem było stworzenie przez SPP 
„Gazety Łomiankowskiej”. Pierwszy 
numer ukazał się 25 maja, jeszcze 
przed wyborami, i zdominowany był 
oczywiście przez kampanię. Na łamach 
gazety SPP zaprezentowało własnych 
kandydatów i kandydatów KO, co 
dzisiaj może się wydawać dziwne, ale 
wtedy było czymś naturalnym i dość 
powszechnie akceptowanym. Wynik 
wyborów nikogo raczej nie zaskoczył. 
Wybrano dziewięcioro radnych z KO 
i dziewięciu z SPP oraz czterech rad-
nych niezależnych. Teoretycznie wy-
bory wygrał KO, ponieważ Kazimierz 
Medyński startował z listy KO, a jedno-
cześnie jako jeden z trzech głównych 
założycieli SPP z tym ugrupowaniem 
się identyfikował, więc praktycznie był 
remis. W ówczesnych realiach można 
było angażować się w obu, konkurują-
cych ze sobą formacjach.

Pierwszy burmistrz
Na pierwszej sesji Rady Miejskiej wy-
brano przewodniczącego. Został nim 
Zygmunt Ratusiński z SPP, a jego za-
stępcami zostali Halina Rusiecka (KO), 
Adam Krzeski (KO) i Wojciech Zwo-
niarski (SPP). Kolejna sesja to wybór 
burmistrza, którym został Lech Jezior-
ski (KO), uzyskując w głosowaniu nie-
wielką przewagę nad Włodzimierzem 
Gójskim (SPP). Pierwszy zarząd gminy 
stanowili członkowie KO: Wojciech 
Kajszczak, Andrzej Bogdański, Stani-
sław Niegodzisz i Jerzy Witwicki. 

Realizacja obietnic
Początki były trudne dla nowych 
władz – musiały sprostać nowym 

zadaniom. Ciekawie wyglądała reali-
zacja postulatów wyborczych. Dzisiaj 
wydają się trochę naiwne, brakowało 
doświadczenia, ale wyraźnie widocz-
ne były dobre chęci. Przeglądając ów-
czesne programy, trzeba stwierdzić, 
że ich większość została prędzej czy 
później zrealizowana. 

Niezmienne problemy
Po mniej więcej roku w łomiankow-
skich władzach nastąpiły zmiany. 
Burmistrza Jeziorskiego zastąpił, po-
czątkowo niezależny, radny Andrzej 
Belka. Zmieniony został również za-
rząd, w skład którego weszli radni 
z SPP: Paweł Drewnowski, Andrzej 
Sieński, Lech Łapiedon, oraz Jerzy 
Witwicki z KO. Od majowych wybo-
rów minęło przeszło 30 lat. Wiele razy 
zmieniały się władze, dojrzało już nowe 
pokolenie, które powoli przejmuje na-
sze lokalne sprawy. Jedno pozostaje 
niezmienne – problemy, które trzeba 
rozwiązywać, godząc często sprzeczne 
interesy. A to nie takie proste.

W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o wybory samorządowe z 1990 r. i wybranych 
wówczas przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza. Rozwiązujemy zagadkę 
i przypominamy okoliczności kampanii wyborczej sprzed 32 lat.

POCZĄTKI SAMORZĄDU

TEKST: ANDRZEJ KALIŃSKI FO
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PYTANIE KONKURSOWE
W naszej gminie działają dwie dru-
żyny Ochotniczej Straży Pożarnej, 
w Łomiankach i Dziekanowie Pol-
skim. Która z nich 
jest starsza? Pierw-
sze trzy osoby, które 
nadeślą poprawną 
odpowiedź do re-
dakcji (wks@poczta.
lomianki.pl), otrzy-
mają książkę „Łomianki. Spotkania 
z historią”. Na odpowiedzi czekamy 
do 20 czerwca.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie 
z poprzedniego biuletynu: Zyg-
munt Ratusiński (przewodniczą-
cy Rady Miejskiej), Lech Jeziorski 
(burmistrz). Zagadkę poprawnie 
rozwiązał jedynie Mariusz Gogol. 
Gratulujemy!
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Buraków ma 600 lat!
Pani Ewa Pustoła-Kozłowska, szu-
kając materiałów do ostatniej książ-
ki „Łomianki. Spotkania z historią”, 
odkryła w archiwach zapis z 1422 r. 
dotyczący Burakowa, a właściwie 
Borakowa.

Trudno było nie skorzystać z tego 
odkrycia, więc w ostatni weekend 
maja świętowaliśmy jubileusz 600-le-
cia Burakowa. Zarząd osiedla wraz 
z Fundacją KiM i z pomocą pracow-
ników Urzędu Miejskiego oraz Cen-
trum Kultury zorganizował dwudnio-
we obchody z różnymi wydarzeniami. 
Powstała również okolicznościowa 
publikacja poświęcona historii Bura-
kowa. Zainteresowani mogą ją otrzy-
mać w kościele parafialnym w Bura-
kowie oraz w sklepie Odido (ul. 11 
Listopada 56). Zarząd osiedla złożył 
wiązanki na grobach zasłużonych 
mieszkańców. Były pamiątkowe dy-
plomy dla zaangażowanych miesz-
kańców i przyjaciół osiedla. Były też 
występy kolorowych grup tanecz-
nych z Centrum Kultury i potańców-
ka z muzyką na żywo. Mimo deszczu 
sobotnie wydarzenia przyciągnęły 
kilkuset mieszkańców. W niedzielę 

Domowe archiwa
Jak wyglądała ul. Rolnicza w latach 
30. XX w.? Jeden z drewnianych do-
mów widać na fotografii z rodzinne-
go albumu.

Kolejne zdjęcie przyniesione do 
redakcji przez naszego czytelnika 
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Rocznica zwycięstwa
W maju 1945 r. w Europie zakończy-
ła się II wojna światowa. Jak co roku 
uczciliśmy pamięć poległych wów-
czas Polaków.

Wojna trwała sześć lat i przyniosła 
ogromne straty. Uczestniczyły w niej 
72 państwa, a działania przebiegały 
na terytorium 40 państw. Według 
różnych szacunków zginęło od 40 do 
60 mln osób. Polska straciła ok. 6 mln FO

T.
: K

Ż

po uroczystej mszy świętej został od-
słonięty skwer Niepodległości, a po 
południu odbyła się historyczna gra 
miejska o Burakowie. 
Jubileusz był okazją do spotkania 
mieszkańców na żywo po pande-
micznej przerwie. Z pewnością dla 
wielu osób było to miłe zaskoczenie, 
że ich miejsce zamieszkania ma tak 
długą historię. Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców Łomianek do od-
wiedzania Burakowa. Mamy nowy 
skwer z pamiątkowym kamieniem 
oraz zegarem słonecznym. Mamy 
tam również wystawę uliczną o hi-
storii osiedla. „Buraków – duma roda-
ków” – napisał jeden z uczestników 
gry miejskiej. I coś w tym jest. Jeste-
śmy dumni z Burakowa!

Agnieszka Szczurek,
 przewodnicząca zarządu osiedla 

Buraków
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Stanisława Obrębowskiego przed-
stawia rodzinę Zamelferdów. Foto-
grafię wykonano przy ul. Rolniczej 
w 1934 r. 
Wszystkich, którzy chcieliby się po-
dzielić zdjęciami związanymi z hi-
storią Łomianek, prosimy o kontakt: 
tel. 22 768 62 18 lub wks@poczta.
lomianki.pl.

obywateli. Polityczne konsekwen-
cje wojny przezwyciężono dopiero 
w latach 90. XX w. wraz z upadkiem 
komunizmu i włączeniem państw 
Europy Środkowej w struktury de-
mokratycznego Zachodu. Dla upa-
miętnienia tych wydarzeń, w 77. 
rocznicę zakończenia II wojny świa-
towej, kombatanci, samorządowcy 
i mieszkańcy Łomianek oddali hołd 
poległym, składając wieńce przy po-
mniku Bohaterom Poległym w Obro-
nie Ojczyzny. / kż
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Ankieta miała również za za-
danie zainteresować miesz-
kańców projektem uchwały 
krajobrazowej i procedurą 

jej powstawania. Formularz wypełniło 
650 osób, a raport z prezentacją wyni-
ków dostępny jest na stronach interne-
towych urzędu. Odpowiedzi respon-
dentów stanowią cenny materiał do 
dyskusji podczas wyłożenia projektu 
uchwały do publicznego wglądu oraz 
z pewnością dostarczą wielu informa-
cji radnym, którzy będą obradować 
nad przyjęciem projektu stosownej 
uchwały w czasie sesji Rady Miejskiej.

Ważna estetyka krajobrazu
Komentując wyniki ankiety, nie spo-
sób stwierdzić, że oczekiwania spo-
łeczne są jednomyślne. Zwłaszcza 
część ankiety, w której respondenci 
mogli pozostawić komentarz, poka-
zała, jak silne i różnorodne emocje 
towarzyszą poszczególnym zjawi-
skom. Ogólnym wnioskiem z ankiety 
jest z pewnością to, że mieszkańcy 
dają silny mandat do tego, by wdro-

żony został pakiet regulacji, których 
celem jest poprawa estetyki krajo-
brazu gminy Łomianki. Odpowiedzi 
dowodzą, że problem „re-
klamozy” jest dostrzegany 
i negatywnie wpływa na 
odczucia większości bada-
nych. Nieco inne podejście 
respondentów zostało za-
prezentowane w odniesie-
niu do kwestii ogrodzeń. 
Tutaj dysproporcje w gru-
pach o odmiennych zda-
niach były znacznie mniej-
sze. Pojawiło się wiele 
opinii i spostrzeżeń, znacz-
nie więcej respondentów korzysta-
ło w tym wypadku z opcji „nie mam 
zdania”. 

Ochrona praw przedsiębiorców 
Definiując słowo „demokracja”, na 
ogół mówi się, że to rządy większo-
ści. Należy jednak pamiętać, że pełna 
definicja tego terminu brzmi „rządy 
większości z poszanowaniem praw 
mniejszości”. Taka idea towarzyszy też 

prowadzeniu procedury sporządzania 
uchwały krajobrazowej gminy Ło-
mianki, a słuszność tego podejścia po-

twierdzają wyniki prze-
prowadzonej ankiety. 
Pokazuje ona, że oprócz 
znacznej grupy miesz-
kańców wyrażających 
silne oczekiwanie zmian 
w krajobrazie istnieje 
mniejsza grupa osób, 
które obawiają się, że ich 
prawa w zakresie możli-
wości reklamowania wła-
snej działalności zostaną 
nadmiernie ograniczone 

albo że o możliwości sytuowania no-
śników reklamowych będzie przesą-
dzała arbitralna decyzja urzędnika 
wydana według jego indywidualne-
go poczucia estetyki. Nowe prawo 
miejscowe powinno więc wpłynąć na 
oczekiwany przez większość „efekt 
krajobrazowy” przy jednoczesnej 
ochronie prawa do możliwie swobod-
nego informowania konsumentów 
o działalności gospodarczej.

Przez miesiąc (15.04–15.05 br.) na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach publikowaliśmy formularz 
dotyczący uchwały krajobrazowej gminy Łomianki. Celem 
badania było zebranie opinii lokalnej społeczności dotyczących 
projektu uchwały i poznanie oczekiwań mieszkańców oraz 
przedsiębiorców w tym temacie.

WYNIKI ANKIETY 
KRAJOBRAZOWEJ

TEKST: PIOTR KOWALSKI

Nowe prawo miejscowe powinno 
wpłynąć na oczekiwany przez 

większość „efekt krajobrazowy” 
przy jednoczesnej ochronie 

prawa do możliwie swobodnego 
informowania konsumentów 
o działalności gospodarczej.

„Istnieje mnóstwo nieaktualnych re-
klam. Widzi się też wiele reklam choć 
aktualnych, lecz zniszczonych zębem 
czasu, a czasem wprost uszkodzo-
nych z brakami logo w napisach. Dla 
konsumenta to jest antyreklama, 
a właściciel często nie zdaje sobie 
z tego sprawy”.

„Oczekuję jak najmniejszej ingeren-
cji państwa/gminy w prywatną wła-
sność obywatela/firmy”.

„Łomianki wyglądają bardzo tan-
detnie. W dobie internetu i social 
mediów billboardy w ogóle nie są po-
trzebne. Szpecą, zaśmiecają, są bar-
dzo nieestetyczne”.

Przedstawiamy wybrane 
komentarze respondentów, 
zarówno popierających, jak 
i sceptycznych wobec propozycji 
wdrożenia uchwały krajobrazowej 
gminy Łomianki.

Oczekuję ograniczenia chaosu reklamowego – ład przestrzenny jest dla mnie ważny:
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„Każdy ma prawo decydować o wiel-
kości i wyglądzie reklamy swojej fir-
my”.

„Reklamy w dużej ilości, krzykliwe, 
nie spełniają funkcji, którą prawdo-
podobnie zakładają przedsiębiorcy. 
Ich nagromadzenie powoduje, że 
właściwie stają się niewidoczne, do 
świadomości odbiorcy nie przebija 
się żaden przekaz reklamowy, a je-
dynie chęć ominięcia wzrokiem nie-
przyjemnej tandetnej przestrzeni. 
Dodatkowo obecnie klienci nie szu-
kają usług, jeżdżąc po Łomiankach 
i czytając szyldy, lecz znajdują je w in-
ternecie i nie trzeba z tego powodu 
zmieniać naszych ulic w śmietnik”.

„W Polsce obowiązuje wolny rynek 
i to ludzie mają prawo decydowania, 
a nie władza”.

„Reklam jest za dużo, są nieczytelne, 
można dostać oczopląsu, ich nadmiar 
powoduje to, że Łomianki są odbiera-
ne jako brzydka miejscowość. Zapa-
nujmy nad tym! Może lepiej wydzielić 
strefę w sieci do publikowania swo-
ich reklam?”

„To konsument oceni jakość i walory 
estetyczne”.

„Reklam jest zdecydowanie za dużo; 
są brzydkie; podmioty, które się re-
klamują, powinny mieć obowiązek 
o nie dbać; jeśli są zepsute, odrapane, 
taki podmiot powinien mieć obowią-
zek albo je usunąć, albo naprawić. 

Bardzo proszę o zakaz umieszczania 
reklam poza siedzibą przedsiębiorcy 
i w miejscach do tego wyznaczonych”.

„Ujednolicenie reklam sprawiłoby, 
że byłyby one jak nazwiska na do-
mofonie w dużym bloku. Znajdziemy 
odpowiedni numer tylko wtedy, gdy 
zaczniemy go szukać”.

„Takie reklamy to antyreklamy”.

„To tak, jakby kazać ludziom chodzić 
w ubraniach w jednym rozmiarze dla 
wszystkich. Wszystko zależy od oko-
liczności, miejsca i zakresu działalno-
ści. Inaczej będzie w obszarze han-
dlowo-usługowym, inaczej na osiedlu 
mieszkaniowym, inaczej w centrum 
miasta, inaczej w polu obok trasy. Bez 
rozróżnienia tych okoliczności ta cała 
ankieta, jak i projektowane prawo nie 
ma większego sensu”.

„Nie da się na to patrzeć!”

„Pamiętajmy, że reklama musi się wy-
różniać spośród innych: kształtem, 
grafiką, kolorem, tekstem, aby była 
skuteczną reklamą, więc wszelka 
próba ujednolicenia reklamy nie ma 
najmniejszego sensu, gdyż z nośni-
ków reklamy zrobimy słupy ogłosze-
niowe i będzie smutno.  Standardy 
w reklamie przeczą pojęciu reklamy”.

„Zdecydowanie nie. Obecnie nie 
znam chyba żadnej osoby, która fak-
tycznie korzystałaby z reklam. To zna-
czy nie ma osób (w moim odczuciu), 

które np. jeździłyby samochodem po 
Łomiankach i szukały reklam podpo-
wiadających im, gdzie co znaleźć. Ta-
kie rzeczy sprawdza się w internecie”.

„Jest ich za dużo, są pstrokate, zasła-
niają budynki i zieleń. Jeśli już muszą 
być, to powinny być czymś regulo-
wane. Spójna kolorystyka, wielkość. 
Może warto zatrudnić osobę w urzę-
dzie, która będzie pomagała prywat-
nym firmom w dostosowaniu reklam 
do przestrzeni”.

Jak widać, wśród respondentów 
jest wiele opinii oraz oczekiwań. 
Na obecnym etapie procedury spo-
rządzania projektu uchwały krajo-
brazowej wstępnie przygotowany 
dokument podlega procesowi opinio-
wania i uzgadniania przez instytucje 
zewnętrzne. W następnej kolejności 
naniesione zostaną niezbędne ko-
rekty i projekt zostanie wyłożony do 
publicznego wglądu. Wówczas będzie 
można zapoznać się z proponowany-
mi regulacjami oraz je przedyskuto-
wać, a także złożyć pisemne uwagi.

Więcej informacji: 
raport z prezentacją wyników an-
kiety opublikowaliśmy na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego 
(www.lomianki.pl w zakładce Gmina 
Łomianki –  Uchwała krajobrazowa – 
projekt) oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej (bip.lomianki.pl w zakład-
ce Zagospodarowanie przestrzenne 
–  Uchwała krajobrazowa).

Oczekuję ograniczenia chaosu reklamowego – ład przestrzenny jest dla mnie ważny: Reklam jest za dużo?

Nie mam zdania

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

Nie mam zdania

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam
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WYDZIAŁ INWESTYCJI 
I REMONTÓW

Prace w trakcie realizacji
• ul. Poziomkowa: wykonawca kła-
dzie nawierzchnię jezdni z betonowej 
kostki brukowej oraz pobocza z płyt 
ażurowych,
• ul. Strzelecka: wykonano elewację 
budynku szkoły w Sadowej (pokry-
cie imitacją drewna), trwają prace 
instalacyjne wewnątrz budynku (in-
stalacje elektryczne, sanitarne, tele-
techniczne i przeciwpożarowe) oraz 
wykańczanie wnętrz (gres, glazura, 
przeszklenia), nad halą sportową za-
montowano wiązary dachowe, a na 
terenie inwestycji wkopano zbior-
nik przeciwpożarowy o pojemności 
100 m3, 
• ul. Piaskowa: wykonano elewację 
budynku przedszkola w Dąbrowie 
metodą lekką mokrą, zakończono 
montaż instalacji podtynkowych, na 

ukończeniu pozostają wewnętrzne 
prace tynkarskie. 

Prace zakończone
• ul. Rodziewiczówny: w ramach 
modernizacji placu zabaw zbudo-
wano bezpieczną nawierzchnię 
z piasku w obrzeżach poliuretano-
wych, wymieniono wielofunkcyjne 
urządzenia do zabawy, zamonto-
wano elementy małej architektury 
oraz wyrównano i obsiano teren 
trawą,
• ul. Przyłuskiego: zakończył się 
I etap zagospodarowania terenu 
u zbiegu ulic Przyłuskiego i Sobie-
skiego, ustawiono pomnik, zbudo-
wano nawierzchnię z kostki granito-
wej w obrzeżach aluminiowych oraz 
przyłącze wodno-kanalizacyjne do 
zamgławiaczy na terenie placu,
• ul. Sierakowska: zakończono roboty 
bitumiczne, wykonawca wprowadził 
oznakowanie pionowe oraz poziome, 

do wykonania pozostały jeszcze robo-
ty wykończeniowe.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI

Prace w trakcie realizacji
• ul. Rolnicza: wykonano pierwszą 
warstwę nawierzchni asfaltowej na 
odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Ko-
szałka Opałka, trwają prace na odcin-
ku od ul. Podróżnej do granicy z gmi-
ną Czosnów przy zastosowaniu ruchu 
wahadłowego; zalecamy korzystanie 
z dróg poprzecznych dochodzących 
do ul. Rolniczej na odcinku między ul. 
Wiklinową a ul. Poziomkową w kierun-
ku trasy DK7, a dla jadących z kierun-
ku Czosnowa w stronę ul. Wiklinowej 
o korzystanie z ul. Podróżnej oraz ul. 
Nadwiślańskiej i kierowanie się dalej 
trasą DK7; przejazd wahadłowy dla 
mieszkańców i zastępczego ruchu au-
tobusowego zostaje utrzymany,

Zakończyła się modernizacja placu zabaw przy 
ul. Rodziewiczówny, trwa budowa szkoły w Sadowej 
i przedszkola w Dąbrowie. Na ukończeniu są inwestycje 
wodno-kanalizacyjne w ul. Wiślanej i ul. Waligóry.

PRZEGLĄD 
GMINNYCH
INWESTYCJI

TEKST: RADOSŁAW NOWAK, TOMASZ CZAJKOWSKI

RZP.271.10.2022 „Modernizacja oświe-
tlenia ulicznego w gminie Łomianki 
w formule partnerstwa publiczno-
-prywatnego”. Trwa weryfikacja ofert.

RZP.271.11.2022 Wykonanie ele-
mentów małej architektury wraz z bu-
dową boisk w istniejącym zespole re-
kreacyjno-sportowym na działce ew. 
nr 143/3 obręb 0004 w Dziekanowie 
Leśnym przy ul. Rodziewiczówny (zad. 

2015/20). Zawarto umowę z wyko-
nawcą: SPEED invest Sp. z o.o., ul. 
Ossowska 15, 05-230 Kobyłka. 

RZP.271.13.2022 Budowa drogi 
gminnej ul. Paderewskiego wraz in-
frastrukturą (zad. 2020/08). Wpły-
nęły cztery oferty. Postępowanie 
zostało unieważnione – cena naj-
korzystniejszej oferty przewyższała 
kwotę, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamó-
wienia.

RZP.271.14.2022 Konserwacja oświe-
tlenia ulicznego na terenie gminy Ło-
mianki. Wpłynęły dwie oferty. Zawar-
to umowę z wykonawcą: ZESTI FOS 
Sp. z o.o., 05-140 Serock Dębe 5G. 

RZP.271.15.2022 Opracowanie kom-
pleksowej dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej w ramach zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa ul. Boł-
tucia” na odcinku od ul. Warszawskiej 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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• ul. Waligóry: zakończono roboty 
budowlane wraz z odtworzeniem 
nawierzchni; trwają prace polegające 
na przekazaniu inwestycji do eksplo-
atacji,
• ul. Łużycka, Wiślana i Brzegowa: 
prace w ul. Łużyckiej od strony ul. 
Kamińskiego w stronę Wiślanej, po 
dotarciu do topoli pomnikowej (przy 
ul. Łużyckiej 15) nastąpi wstrzymanie 
prac i rozpoczęcie robót od strony ul. 
Wiślanej w kierunku ul. Kamińskiego; 
ruch od ul. Kamińskiego do prowa-
dzonych prac oraz od prowadzonych 
prac w kierunku ul. Krajobrazowej 
będzie kierowany objazdem ul. Krajo-
brazową; prowadzimy też prace przy 
uzbrajaniu przepompowni ścieków 
w ul. Wiślanej (przy ul. Wiślanej 28A) 
i ul. Brzegowej (przy ul. Brzegowej 
8-8A),
• ul. Rolnicza, Wiklinowa, Wiosen-
na i Wspólna: budowa brakujących 
odcinków sieci wodociągowej oraz 

sieci kanalizacji sanitarnej przy po-
sesjach ul. Rolniczej (140C, 140D, 
140E, 142D, 142E, 142F), ul. Wikli-
nowej (33, 33A, 35, 35A), ul. Wio-
sennej 12, ul. Wspólnej (58, 58A, 
58B, 58C),
• ul. Wiślana: prace polegające na 
przekazaniu inwestycji do eksploata-
cji na odcinku od ul. Akacjowej do ul. 
Leśnych Dębów,
• ul. Partyzantów i al. Lip: w związku 
z odstąpieniem od podpisania umo-
wy przez jednego z wykonawców 
postępowanie zostało unieważnio-
ne, ponowy przetarg zostanie ogło-
szony w III kwartale br. ze względu 
na ograniczenia w realizacji zadania 
w okresie występowania wysokich 
temperatur,
• Kościelna Droga i al. Chopina: 27.04 
br. podpisano umowę na budowę sie-
ci wodociągowej (3 km) oraz sieci ka-
nalizacji sanitarnej (2,8 km) w drogach 
dojazdowych.

do ul. Kiepury długości ok. 450 m. 
(zad. 2022/01). Wpłynęły trzy oferty. 
Zawarto umowę z wykonawcą: Ma-
riusz Jaciubek Biuro Inżynierskie JMP, 
ul. Ołówkowa 1B, 05-800 Pruszków. 

RZP.271.16.2022 Realizacja błękit-
no-zielonej infrastruktury na terenie 
gminy Łomianki (zad. 2021/03). Po-
stępowanie zostało unieważnione – 
nie wpłynęła żadna oferta.

RZP.271.17.2022 Opracowanie kom-
pleksowej dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej w ramach zadania 
„Budowa pętli autobusowej przy zbie-
gu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”. 
Zawarto umowę z wykonawcą: Meri-
tum Projekt Marek Myrcik, ul. Baildo-
na 8A/2, 40-115 Katowice. 

RZP.271.18.2022 Wykonanie usłu-
gi polegającej na opracowaniu pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego na 
rozbudowę al. Chopina na odcinku od 
ul. Armii Poznań do ul. Cienistej (zad. 
2008/32). Trwa procedura zawierania 
umowy.

RZP.271.19.2022 „Równanie dróg 
gruntowych i tłuczniowych z doziar-
nieniem 2022–2023”. Wpłynęły dwie 
oferty. Trwa weryfikacja dokumentów.

RZP.271.21.2022 Budowa drogi 
gminnej ul. Paderewskiego wraz in-
frastrukturą (zad. 2020/08). Termin 
składania ofert: 7.06.2022 r. 

RZP.271.22.2022 Realizacja błękit-
no-zielonej infrastruktury na terenie 
gminy Łomianki (zad. 2021/03). Ter-
min składania ofert: 7.06.2022 r.

Problem w sieci 

kanalizacyjnej

Chusteczki nawilżane, a także ścinki 
materiałów i bielizna coraz częściej 
trafiają do sieci kanalizacyjnej i powo-
dują problemy w eksploatacji systemu. 

Na opakowaniu chusteczek zazwy-
czaj znajduje się informacja, że są 
w pełni rozpuszczalne. Niestety tak 
nie jest i kiedy trafiają do kanalizacji, 
rozciągają się jak sznurek, który owi-
ja wirnik pomp i może powodować 
ich uszkodzenie. Ponadto przedmio-
ty wrzucone do kanalizacji (toalety, 
zlewu lub studzienki) zatrzymują 
się w rurach i stopniowo powo-
dują piętrzenie się ścieków. Zator 
w rurze może spowodować cofa-
nie się ścieków lub doprowadzić do 
uszkodzenia sieci i wycieku. Dlatego 
chusteczki nawilżane oraz maseczki, 
rękawiczki jednorazowe, ścinki ma-
teriałów, podpaski, tampony i bieli-
znę należy wyrzucać do pojemników 
na odpady zmieszane. Do miejskiej 
sieci kanalizacyjnej nie wolno także 
wyrzucać gruzu, śmieci, piasku i wy-
dzielin zwierzęcych, stałych odpa-
dów z gospodarstwa domowego (np. 
skorup) oraz stałych i płynnych pro-
duktów, które ze względu na skład 
chemiczny lub temperaturę mogłyby 
uszkodzić przewody. Brygady ZWiK 
każdego dnia oczyszczają zapcha-
ne rurociągi i usuwają awarie pom-
powni ścieków. A wystarczy zwrócić 
uwagę na to, co wrzucamy do toalet, 
zlewów czy studzienek, oraz promo-
wać dobre nawyki wśród znajomych 
i sąsiadów. / Tomasz Czajkowski

SZ
KO

ŁA
 W

 S
AD

OW
EJ

, F
OT

.: A
O

PL
AC

 Z
AB

AW
 P

RZ
Y 

UL
. 

RO
DZ

IE
W

IC
ZÓ

W
N

Y,
 F

OT
.: A

O
SK

W
ER

 N
IE

PO
DL

EG
ŁO

ŚC
I 

W
 B

UR
AK

OW
IE

, F
OT

.: A
S

UL
. P

OR
ZE

CZ
KO

W
A,

 F
OT

.: A
O



22 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 6    |    CZERWIEC 2022

|    EKO-ŁOMIANKI

Inspiracje: różany weekend

Wdzięczna roślina rabatowa, spo-
tykana kiedyś w każdym babci-

nym ogródku. Występują w wielu ko-
lorach: od bieli, przez odcienie różu, 
do czerwieni i bordo. Płatki są ząbko-
wane, jednolite, nakrapiane lub z cha-
rakterystycznym oczkiem. Kwiaty 
kwitną od czerwca do września, a ro-
ślina wymaga gliniasto-piaszczystej 
gleby i wilgotnego, ale słonecznego 
stanowiska. Odmiany ogrodowe po-
wstały w wyniku skrzyżowania m.in. 

z goździkiem chińskim i kartuzkiem, 
są niższe, ale mają większe i bardziej 
kolorowe kwiaty.

Wiosenne kwiaty przekwitają, nadchodzi lato i czas bylin. W ogrodzie zmieniają się kolory i kompozycje 
na rabatach. To także czas, gdy możemy dokonać nowych nasadzeń i zmienić charakter ogrodu. Warto 
wówczas skorzystać z porad doświadczonych ogrodników i przekształcić go w bardziej ekologiczny 
i bliższy naturze.

ROK W OGRODZIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Porządki: wykopujemy i rozdzielamy 
cebule tulipanów, zastępujemy puste 
miejsca na wiosennych rabatach ro-
ślinami kwitnącymi latem i jesienią; 
przycinamy szybko rozrastające się 

w tym czasie żywopłoty. Podlewa-
nie: w czerwcu może być bardzo cie-
pło, więc pamiętajmy o podlewaniu 
i zraszaniu roślin, najlepiej wieczorem. 
Szkodniki: zwracajmy uwagę na cho-
roby i szkodniki (miseczniki, czerwce, 
mszyce, mączniaki, mączliki), które 
pojawiają się na roślinach, i wykonuj-
my ekologiczne opryski; im wcześniej 
podejmiemy działania, tym większa 
szansa, że nie będziemy musieli stoso-
wać silnych środków owadobójczych. 
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Roślina miesiąca: goździk brodaty (Dianthus barbatu)

To pierwsza wydana w Polsce 
książka Pieta Oudolfa, słynnego 

projektanta ogrodów. Wiele lat temu 
założył szkółkę i ogród w Hummelo 
w Holandii, gdzie wymyśla efektowne 
kompozycje kolorowych bylin i ozdob-
nych traw, aranżo-
wanych w zależno-
ści od pory roku. 
Publikacja składa 
się z trzech czę-
ści i przeznaczona 
jest zarówno dla 
profesjonalistów, 
jak i początkują-
cych ogrodników. 
W pierwszej prezentowanych jest 500 
odmian bylin i traw, które sprawdzą 
się w naturalnym ogrodzie. Pozostałe 
dwie to praktyczne wskazówki doty-
czące doboru roślin na konkretne sta-
nowiska oraz przykłady zaprojektowa-
nych kompozycji i rabat.
Więcej informacji: Piet Oudolf, Henk 
Gerritsen „Tworzę ogród naturalny”, 
wyd. WYtwórnia, 2022.

Książka botaniczna:
„Tworzę ogród naturalny”

Zieleń w mieście
Wiosną, jak co roku, posadziliśmy 
kwiaty przy ul. Warszawskiej.

Begonie rabatowe i stale kwitnące 
(łącznie 4600 szt.) zasadziliśmy wzdłuż 
ulicy i w kilku dodatkowych punktach, 
a lawenda i szałwia omszona (łącznie 

300 szt.) zdobią kwietniki na odcinku od 
ul. Baczyńskiego do ul. Włościańskiej. 
W donicach na 30 miejskich latarniach 
pojawiły się pelargonie bluszczolistne 
różowe i białe oraz ipomee w kolorze 
żółtym (łącznie 364 szt.). Natomiast 
w dwunastu betonowych donicach 
przy urzędzie (ul. Warszawska 115 i ul. 
Warszawska 71) posadziliśmy pelar-

gonie rabatowe w kolorze różowym, 
ipomee w kolorze bordowym i zielistki. 
Sadzenie drzew i krzewów planujemy 
jesienią. / Daniel Jaszczuk
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Ogród Botaniczny PAN jak co roku 
organizuje festiwal róż „Rosa-

lia”. Zaplanowano kiermasz kwiatów 
i produktów związanych z roślinami, 
warsztaty krzyżowania róż, pokazy 
i spacery z przewodnikiem po ogro-

dzie, w którym zgromadzono tysiąc 
odmian i rośnie ponad dziesięć tysię-
cy różanych krzewów.
Więcej informacji: 
25–26.06, ul. Prawdziwka 2, Powsin, 
www.ogrod-powsin.pl.
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Późna wiosna i początek lata to czas, gdy w puszczy możemy spotkać 
matki z młodymi. Warto wiedzieć, jak się wówczas zachować i czego nie 
wolno nam robić, by nie skrzywdzić zwierząt. Konkurs dla ogrodników

Gmina Łomianki zaprasza wszystkich 
mieszkańców do udziału w konkursie 
„Kwitnące Łomianki”. 

To pierwszy taki konkurs obejmujący 
teren całej gminy. Mamy nadzieję, że 
zachęci mieszkańców do tworzenia 
i prowadzenia ogrodów przyjaznych 
naturze, zgodnie z założeniami Miej-
skiego planu adaptacji do zmian kli-
matu dla gminy Łomianki.
Kryteriami wyboru najpiękniejszych 
naszym zdaniem ogrodów będą 
estetyka oraz ekologia – stosowa-
nie rozwiązań przyjaznych naturze, 
czyli wspieranie bioróżnorodności, 
sadzenia roślinności rodzimej, kom-
postowania, zbierania i wykorzysty-
wania wody deszczowej. Z konkursu 
wykluczamy obiekty projektowane, 
z nasadzeniami i pielęgnacją wyko-
nywaną przez profesjonalne firmy 
ogrodnicze. W konkursie będą mogli 
wziąć udział mieszkańcy oraz osoby 
prowadzące ogródki działkowe na 
terenie gminy. Niebawem na stronie 
www.lomianki.pl umieścimy regula-
min konkursu wraz z formularzem 
zgłoszeniowym. Dla zwycięzców 
przewidujemy nagrody rzeczowe 
oraz pamiątkowe tabliczki. / oj

Historia jednego zdjęcia
O zwierzętach w puszczy rozmawia-
my z Tomaszem Hryniewickim, nad-
leśniczym w Kampinoskim Parku Na-
rodowym.

Wiosną rodzi się wiele zwierząt i nie-
które matki chronią młode w niety-
powy sposób.
Młode jeleniowatych zostają same 
po urodzeniu około 10–14 dni. Mat-
ka przychodzi je karmić dwa razy 
dziennie. Jeśli zobaczymy takie koźlę 
(sarna), cielę (jeleń) lub łoszaka, to jak 
najszybciej wycofajmy się po wła-
snych śladach i w żadnym razie nie 
dotykajmy i nie zabierajmy małego. 
Początkowo młode nie mają siły po-
dążać za matką, więc pozostają ukryte 
w trawie lub zaroślach. W tym czasie 
nie wydzielają zapachu i w ten sposób 
chronią się przed drapieżnikami.

Czyli matka nie porzuca małego i nie 
musimy go ratować…
Dokładnie. Matka znajduje się w po-
bliżu. Możemy wówczas nieświado-
mie wejść między młode a mat-
kę i jeszcze sprowokować jej atak. 
Chodzi tu przede wszystkim o klępę 
i łoszaka. Poza tym, przebywając przy 
małym, zostawiamy ślad zapachowy, 
który zdradza kryjówkę drapieżni-
kom. Nie wolno nam również dotykać 
zwierząt, bo przekazujemy im swój 
zapach. Matka go wyczuje i porzuci 
młode. A zabranie małego oznacza 
dla niego niechybną śmierć, bo nie je-
steśmy w stanie zapewnić mu mleka 
matki.

To samo dotyczy chyba ptaków?
W tym przypadku nie przekazujemy 
zapachu pisklakom, ale znowu – zo-
stawiamy ślad zapachowy, dzięki któ-
remu koty czy kuny łatwiej odnajdą 
gniazdo. Poza tym niektóre podloty 

są bardzo ruchliwe i spędzają spo-
ro czasu poza gniazdem, nie potrafią 
jeszcze latać, ale kręcą się w pobli-
żu i są dokarmiane przez rodziców. 
O bezpieczeństwo pisklaków możemy 
zadbać także w domu czy w mieście. 
Jeśli nasz kot wychodzi na zewnątrz, 
to zawieśmy mu na szyi dzwoneczek. 
Jest wtedy szansa, że nie podejdzie 
do gniazda niezauważony.

Wiele dyskusji toczy się wokół wpro-
wadzania psów na teren parku, dla-
czego nie powinno się tego robić?
Wiosną zagrażają młodym, które nie 
obronią się i nie uciekną, a psy po 
prostu je zagryzą. Natomiast zawsze 
szczekanie czy sama ich obecność 
może spłoszyć dzikie zwierzęta i to 
także może się skończyć tragicznie. 
Przykładem są bardzo płochliwe sar-
ny, którym czasem wystarczy jedno 
szczeknięcie, by rzuciły się na oślep do 
ucieczki. Znamy wiele takich przypad-
ków, gdy wpadały wówczas na siatki 
lub ginęły, dosłownie wbijając się 
między pnie drzew. Problemem jest 
także wścieklizna i choć obecnie nie 
stwierdzono jej na terenie parku, to 
odnotowano przypadki jej występo-
wania w sąsiednich powiatach.  Dla-
tego wprowadzono też obowiązkowe 
szczepienie kotów przeciwko wście-
kliźnie na obszarach zagrożonych 
oraz nakaz wyprowadzania psów na 
smyczy. Przypadki biegających luzem 
psów należy zgłaszać policji i Straży 
Miejskiej.
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KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Ekologia dla dzieci
Straż Miejska od-
wiedziła najmłod-
szych uczniów 
w Szkole Pod-
stawowej nr 1 
w Łomiankach, 
by porozmawiać 

o ochronie środowiska, roślin 
i zwierząt, dbaniu o zasoby na-
turalne i recyklingu. Uczniowie 
wykazali się ogromną świado-
mością ekologiczną oraz szacun-
kiem dla przyrody. / Katarzyna 
Suwińska
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie Twoim 
przyjacielem?

OPRACOWANIE: PAULINA MARKOWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

POMPON
Ruda kulka z puszystym ogonem. To-
warzyski, chętnie nawiązuje kontakt 
z człowiekiem, uwielbia przytulanie, 
bawi się z innymi psami. Pięknie cho-
dzi na smyczy.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 
rok; płeć: samiec; waga: pięć kg; nr: 
0558/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Ania 605 123 423.

KOKO
Wesoły, kontaktowy, spokojny psiak. 
Lubi spacery, ale także odpoczynek 
w towarzystwie człowieka. Na inne 
czworonogi reaguje pozytywnie i nie 
wdaje się w awantury.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dzie-
więć lat; płeć: samiec; waga: 14 kg; nr: 
0697/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Bożena 504 000 348.

FIGIEL
Ciekawy świata i ludzi. Chętnie bawi 
się z innymi psami podczas spacerów. 
Kłopoty ze wzrokiem nie są dla niego 
przeszkodą w psich psotach.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa 
lata; płeć: samiec; waga: 12 kg; nr: 
1059/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Tonia 602 763 034.

Wszystkie zwierzęta znajdują się 
w schronisku Na Paluchu: ul. Paluch, 
02-147 Warszawa. Więcej informa-
cji: www1.napaluchu.waw.pl.

 MIGOTKA
Śliczna i wrażliwa. Lubi drapanie, 
przytulanie i dobre jedzenie. Szuka 
spokojnego, świadomego opiekuna 
i domu bez małych dzieci.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 
rok; płeć: samica; waga: 11 kg; nr: 
0488/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Dorota 509 664 983.

JAVA
Milutka pieszczoszka. Szuka człowie-
ka, dla którego byłaby przyjaciółką od 
serca – przyjaciela, który ją pokocha.
W typie rasy: europejska; wiek: trzy 
lata; płeć: samica; waga: 3 kg; nr: 
0280/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Monika 727 672 852.

RUDNIK
Kocurek o biało-czarnym futerku 
i przyjaznym charakterze. Nie stresu-
je się zmianami w życiu i lubi kontakt 
z człowiekiem.
W typie rasy: europejska; wiek: trzy 
lata; płeć: samiec; waga: 3 kg; nr: 
0313/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Magda 793 302 485.

Gmina Łomianki realizuje program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bez-
domności. Właściciele zwierząt domowych (psów i kotów) mogą je bezpłatnie 
wysterylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można pobrać ze strony 
www.lomianki.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać np. „kastracja wniosek”.
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Rodzinne czytanie

Zakończyła się kolejna edycja projektu „Mała 
książka – wielki człowiek”. 

Akcja trwała od września do maja br. Zachęca-
ła rodziców do odwiedzania bibliotek i codzien-
nego czytania z dzieckiem. Każdy przedszkolak 
biorący udział w akcji otrzymał wyprawkę czy-
telniczą – książkę „Pierwsze czytanki dla…” oraz 
Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. 
Po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik dostawał dy-
plom. W tej edycji projektu wydaliśmy łącznie 32 
wyprawki (w tym 27 dla nowo zapisanych dzieci) 
oraz wręczyliśmy 14 dyplomów. W kolejnej edy-
cji liczymy na więcej!

Ach, co to był za Tydzień Bibliotek! 

W czasie najważniejszego święta w bibliotekar-
skim kalendarzu (8–15 maja) zawsze planujemy 
inspirujące wydarzenia. Tak było i tym razem. 

Zorganizowaliśmy dwa spotkania autorskie dla 
dzieci i młodzieży – z Agnieszką Tyszką (autorką 
książki „Mejle na miotle”) i Łukaszem Wierzbic-
kim (autorem książek „Afryka Kazika”, „Dziadek 
i niedźwiadek”), oraz gościliśmy Hansa Lijklema, 
holenderskiego ilustratora, który opowiadał o ko-
miksach. Spędziliśmy również popołudnie z Fa-
nami Gier na Rodzinnym Festiwalu Gier Planszo-
wych oraz znaleźliśmy czas na lekcje biblioteczne 
dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawo-
wej. 

Dyskusyjny Klub Książki
Na czerwcowym spotkaniu klubu będziemy roz-
mawiać o książce „Matki i córki” Ałbeny Gra-
bowskiej. Zapraszamy!

Prababka, babka, matka i cór-
ka zmagają się z przeszłością. 
Maria podążyła za mężem na 
Sybir, Sabina była więźniar-
ką obozu koncentracyjnego 
Ravensbrück, Magdalena stra-
ciła ukochanego i samotnie 
wychowywała córkę w PRL-u, 
a Lila żyje z piętnem dziec-
ka niekochanego i uwikłanego w tajemnice. Każ-
da z nich mierzy się z macierzyństwem w innych 
okolicznościach i dla każdej jest to doświadczenie 
przełomowe. Cztery kobiety, których losy przepla-
tają się z historią XX w.
Więcej informacji: spotkanie w bibliotece 14 
czerwca o godz. 18, ul. Wiejska 12A, wstęp wolny.

CZYTELNICZY RAJ
„Posłaniec burzy” Jennifer Cervantes
Zane Obispo spędza niemal każdy 
dzień w pobliżu wulkanu, który znaj-
duje się za jego domem. Pewnego 
dnia w kraterze rozbija się samolot, 
a wkrótce chłopca zaczepia tajemni-
cza dziewczyna i zdradza mu strasz-
liwą tajemnicę… Zuchwali bohatero-
wie, podstępni bogowie, mordercze 
demony – to tylko niektóre z wątków, 
o których dowiedzą się czytelnicy tej 
oryginalnej i humorystycznej historii 
opartej na mitologii Majów.

„Psychopata” Harold Schechter 
Autentyczna i przerażająca historia 
Eda Geina, zabójcy, którego bestial-
skie fantazje zainspirowały Alfreda 
Hitchcocka do nakręcenia filmu „Psy-
choza”. Dobrze wychowany, spokojny 
farmer zależny od despotycznej matki 
popełnił serię krwawych i odrażają-
cych zbrodni wykraczających poza 
ludzkie zrozumienie. Autor opisuje 
niewiarygodną karierę szaleńca, któ-
ry zapisał się w amerykańskich kroni-
kach kryminalnych.

„Za przyjaźń!” Anna Sakowicz
Cztery dawne przyjaciółki spotykają 
się w małym miasteczku, w którym 
mieszkały w dzieciństwie. Chwalą 
się, jak świetnie układa im się w ży-
ciu, co jednak nie do końca okazuje 
się prawdą. Im dłużej trwa spotkanie, 
tym więcej ujawniają. Jest jeszcze ta-
jemnica sprzed lat, która kładzie się 
cieniem na życiu wielu osób. Boha-
terki wiedzą, że trzeba rozliczyć prze-
szłość, bo inaczej będzie wpływała na 
dalsze życie.

„Zamknij wszystkie drzwi” Riley       
Sager
Jules Larsen tego samego dnia stra-
ciła pracę i przyłapała chłopaka na 
zdradzie. Dziewczyna zrobi wszyst-
ko, aby jak najszybciej stanąć na nogi. 
Dostaje pracę w jednym z najbardziej 
tajemniczych budynków na Man-
hattanie. Jeżeli na trzy miesiące za-
mieszka w apartamencie 12A, zarobi 
aż 12 tysięcy dolarów. Jest tylko kil-
ka zasad... Czy Jules jest bezpieczna? 
Świetnie napisana powieść łącząca 
psychologiczny thriller z elementami 
horroru.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK
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DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH, 
UL. PARKOWA 2, BURAKÓW
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczegól-
ne zajęcia można uzyskać pod podanymi mailami
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn. i czw. 
   godz. 18.30–19.30, śr. 18–19.
• Brydż dla wszystkich (zapisy: mkgutkowski@o2.pl, 
   668 115 225): wt. godz. 12–16; 8 czerwca turniej od godz. 15.
• Zajęcia umuzykalniające i muzyczno-plastyczne dla 
   maluszków (zapisy: 506 811 350): wt. godz. 9.45–10.45.
• Klub Kreatywne dzieci prowadzony przez Fundację Jestem 
   Mamą (zapisy: 695 330 116): wt. 16.30–18 i 18–19.30. 
• Gimnastyka dla mam w ciąży i po porodzie (można przyjść 
   z maluszkiem) organizowana przez Fundację Klub Mam 
   (zapisy: 535 588 858): śr. godz. 10–12.
• Szermierka dla dorosłych (zapisy: nl@naszelomianki.pl): 
   czw. godz. 20–22. 
• Warsztaty malarskie dla seniorów (zapisy: 
   elajuz@poczta.onet.pl, 504 530 420): sob. godz. 10–13.
• Zajęcia ze stepowania dla wszystkich (zapisy: 
   ajaroszynska@gmail.com, 603 112 676): sob. godz. 16–17.
• Wykład Izabeli Hnidziuk-Machnicy „Kryzys w rodzinie ze 
   spektrum autyzmu w tle. Jak dbać o związek?” (informacje: 
   komitet.rodzicow@gmail.com): 4.06 godz. 17.30–21.30.
• Wykład Dominiki Działek i Macieja Skury z Fundacji 
   ALEKlasa „Uczeń w spektrum autyzmu w szkole masowej – 
   trudności, wspieranie, dostosowania, nauczyciel 
   wspomagający i komunikacja ze szkołą” (informacje: 
   komitet.rodzicow@gmail.com): 8.06 godz. 17.30–21.30.
• Warsztaty rękodzieła dla seniorów (zapisy: 
   elajuz@poczta.onet.pl, 504 530 420): 8.06 godz. 16–18.
• Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci 
   z zaburzeniami rozwojowymi organizowane przez Komitet 
   Rodziców Łomianki (informacje: www.facebook.com/
   KomitetRodzicowLomianki): 22.06 godz. 18–21.

ŚWIETLICA MIEJSKA, 
UL. AKACJOWA 20A, DĄBROWA LEŚNA
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczegól-
ne zajęcia można uzyskać pod podanymi mailami
• Spotkania Klubu Seniora: pon. godz. 17–20.
• Joga dla seniorów (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): wt. godz. 
   10–11 i czw. godz. 13.30–14.30. 
• Akademia Rękodzieła prowadzona przez Fundację Otwarte 
   Ramiona (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): śr. 18–20.
• Zajęcia jogi i fitness dla wszystkich organizowane przez 
   Fundację Self Activ Planet: pt. godz. 19.30. 
• Zajęcia przygotowujące do żeglowania organizowane przez 
   Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (zapisy: jkl.anv@wp.pl): 
   nd. 10–20. 
• Weekend żeglarski organizowany przez Stowarzyszenie 
   Jachtklub Łomianki: 19.06 godz. 11–14; więcej 
   o weekendzie (18–19.06): www.jkl.waw.pl. 
• Lato w Dąbrowie (27.06–5.08), kreatywne wakacje dla 
   dzieci w wieku 6–10 lat (zapisy: 506 811 350, 
   kreatywnesrody@gmail.com, koszt 50 zł za trzy dni zajęć): 
   pon., śr, pt. godz. 9–14.  

Musical: „Naprawczak”, wysta-
wienie spektaklu sfinansowane 
z funduszu Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Urzędu Miejskiego, wstęp 
wolny

Kabaret: „Babskie granie”, naj-
nowszy program Kabaretu A JAK!

Koncert: „Polska muzyka filmowa 
i rozrywkowa” Łomiankowskiej 
Orkiestry Kameralnej.

Koncert: zespół folk-rockowy 
Mitra.

Spektakl muzyczny: „Music of 
Buena Vista” zespołu Roland 
Abreu & The Cuban Latin Jazz 
oraz kubańskiej piosenkarki 
Yaremi de las Mercedes Kordos.

Animacje dla dzieci: „Kolorowy 
szał – łaaał”.

Taniec: XXIV Mistrzostwa Polski 
w Paratańcu Sportowym, wstęp 
wolny.

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

CZERWIEC
KALENDARZ WYDARZEŃ

11.06
godz. 19

12.06
godz. 20

19.06
godz. 20

26.06
godz. 20

3.07
godz. 20

10.07
godz. 15

18–19.06
godz. 10

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

ICDS, 
ul. Staszica 2, Łomianki 

www.icds.pl
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Obrazy i makramy

W świetlicy miejskiej w Burakowie 
cyklicznie odbywają się warsztaty
malarstwa i rękodzieła w ramach ło-
miankowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku (UTW). Prace uczestni-
ków doskonale znane są mieszkań-
com gminy z regularnie organizowa-
nych wystaw i pokazów.

Pierwsza grupa spotyka się w każdą so-
botę, by malować pod czujnym okiem 
artystów plastyków Haliny i Bartło-
mieja Kuźnickich. Czujne oko w tym 
przypadku oznacza przyjazne, opie-
kuńcze i życzliwe. Takie też są relacje 
uczestników warsztatów. – Lubimy się 
spotykać i razem malować, a nasi in-
struktorzy zawsze wspierają nas radą 
i doświadczeniem. Bardzo nam po-
magają w przygotowywaniu wystaw. 
To fajna sprawa, że coś może spra-
wiać tyle radości! – opowiada Elżbieta 
Juźwiak, prezes UTW w Łomiankach. 
Grupa liczy 25 osób i jest otwarta na 
nowych członków do momentu, gdy… 
zabraknie miejsca w świetlicy. Niedłu-

go ukaże się album z pracami uczest-
ników zajęć. Będzie to podsumowanie 
ich dotychczasowej pracy, a także wi-
zytówka zarówno samej grupy ma-
larskiej, jak i gminy Łomianki będącej 
sponsorem zajęć. 
Natomiast druga grupa spotyka się 
dwa razy w miesiącu na zajęciach 
z makramy. Powstają wówczas łapacze 
snów, a także bransoletki, plecionki 
na świeczniki i kwietniki. Uczestnicy 
wykonują również drobne przedmioty 
techniką decoupage i zakładki do ksią-
żek. Niby drobiazgi, ale około stu tych 
małych dzieł sztuki trafiło do dzieci 
jako nagrody w konkursach zorgani-
zowanych podczas tegorocznego Dnia 
Dziecka. Grupa planuje zorganizować 
pokaz warsztatowych prac po waka-
cjach, a tymczasem w czerwcu sekcja 
malarska zaprasza do biblioteki (ul. 
Wiejska 12A) na wystawę „Krasnoludki 
są na świecie”, czyli ilustracji do książ-
ki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, 
zorganizowaną z okazji Roku Marii Ko-
nopnickiej i Dnia Dziecka. / mb
Więcej informacji: www.facebook.
com/utwlomianki.
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Weekend żeglarski

Zapraszamy wszystkich miłośni-
ków żeglowania na spotkanie 18 
i 19 czerwca organizowane przez 
Stowarzyszenie Jachtklub Łomian-
ki dzięki wsparciu finansowemu 
gminy Łomianki. Udział we wszyst-
kich zajęciach jest bezpłatny.

Pierwszego dnia odbędą się warsz-
taty żeglarskie, prelekcje, quizy 
i ćwiczenia, głównie przeznaczone 
dla dzieci i młodzieży (godz. 10–16 
przed Centrum Kultury, ul. Wiejska 
12A), a także konkurs z nagrodami 
(biblioteka, ul. Wiejska 12A). Po 
południu (godz. 15–18) przenosi-
my się nad Jezioro Dziekanowskie 
i ćwiczymy żeglowanie oraz wio-
słowanie na jachcie typu Omega, 
a wieczorem (godz. 20) wracamy 
przed Centrum Kultury na kon-
cert szant. Niedzielę rozpoczniemy 
warsztatami żeglarskimi, ale tym 
razem w świetlicy przy ul. Akacjo-
wej 20A (godz. 11–15), podob-
nie jak w sobotę poćwiczymy nad 
Jeziorem Dziekanowskim (godz. 
10–15), a weekend zakończymy 
w bibliotece (godz. 15–19) wysta-
wą fotograficzną i prelekcjami do-
tyczącymi żeglowania.
Więcej informacji: 
www.jkl.waw.pl.

„Naprawczak”

Ważny, poruszający i doskonale 
zrealizowany musical o wybaczaniu 
i dawaniu drugiej szansy. 

Piękne widowisko z emocjonalną 
muzyką, świetną scenografią i skła-
niającymi do refleksji tekstami utwo-
rów przygotowali artyści z Musicalo-
wej Akademii Talentów. Opowiadają 
historię Wiktorii, która przypadkowo 
trafia do placówki wychowawczej 
dla trudnej młodzieży, czyli tytuło-
wego naprawczaka prowadzonego 
przez apodyktyczną panią Profesor. 
To spektakl o trudnych relacjach, 
a także o tym, że nigdy nie jest za 
późno, aby się zmienić, i że każdy 
może dostać drugą szansę. Twórcy 

musicalu potrafią opowiedzieć o tym 
bez moralizowania i w wiarygodny 
dla młodego widza sposób. – Je-
stem dumny z tego, że stworzyliśmy 
spektakl, na który przychodzą młode 
osoby i słuchają, wchodzą w tę hi-
storię, żywiołowo reagują na to, co 
dzieje się na scenie – opowiada reży-
ser Marcin Kozioł. I oby tak zostało, 
gdy dorosną, bo drugim przesłaniem 
spektaklu jest to, by dorośli zacho-
wali w sobie jak najwięcej dziecięcej 
wrażliwości i otwartości na świat.
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która 
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-
092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi 
czekamy do 20 czerwca.
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. 
5 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawi-
dłowa odpowiedź: Zielony skwer przy al. Chopina. Nagrodę 
wygrała pani Paulina Mikulska. Po jej odbiór zapraszamy po 
uprzednim umówieniu się telefonicznym (22 768 62 18).

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

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2 
(ICDS), e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol. 
Zdjęcie na okładce: Katarzyna Grzechnik.
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. … Achillesa.
2. Wydarzenie taneczne, 
    impreza.
3. Dwa wykluczające się fakty.
4. Amator domowego zacisza.
5. Graniastosłup, którego 
    wszystkie ściany są 
    kwadratami.
6. Indiańska łódź.
7. Potężna bryła lodowca.
8. Wdzięk, powab.

Pionowo
1. Miejsce uporządkowanego 
    przechowywania dokumentów, 
    z których wszystkie przeznaczone 
    są do udostępniania.
2. Galeria sztuki w Warszawie.
3. Popularna wierzba.
4. Słowiańska Matka Ziemia.
5. Dziki koń lub samochód.
6. Inaczej przesadnia.
7. Brunatna farba z glinki.
8. Jadalny grzyb z lepkim kapeluszem.
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Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 
1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w ra-
mach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko, zawiadamiam o  wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru osiedla Dąbro-
wa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa 
Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap III.
Obszar objęty sporządzeniem planu 
miejscowego określono w załączniku nr 
1 Uchwały nr V/41/2015 Rady Miejskiej 
w Łomiankach z dnia 12 marca 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Dąbrowa Rajska 
oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia 
i Dąbrowa Leśna, zmienionej Uchwałą 
nr XXIX/343/2017 Rady Miejskiej w Ło-
miankach z dnia 14 czerwca 2017 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziały-
wania na środowisko zostanie wyłożony 
w dniach od 13 czerwca 2022 r. do 4 lipca 
2022 r. w Wydziale Geodezji, Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Ło-
miankach, ul. Warszawska 71, oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Łomianek (w zakładce Zago-
spodarowanie przestrzenne – Aktualnie 
prowadzone procedury planistyczne).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się 22 czerwca 2022 r. 
w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, 
o godzinie 17.
Dyskusja publiczna zostanie przepro-
wadzona z zachowaniem aktualnych 
wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia 
i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy o udostępnieniu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środo-
wisko każdy, kto kwestionuje ustalenia 

przyjęte w projekcie planu miejscowego, 
może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 
planu miejscowego oraz wnioski i uwagi 
do prognozy oddziaływania na środo-
wisko należy składać w formie papiero-
wej do Burmistrza Łomianek w Urzędzie 
Miejskim w Łomiankach, ul. Warszaw-
ska 115, bądź drogą pocztową na ad-
res: Urząd Miejski w Łomiankach,  ul. 
Warszawska 115, 05-092 Łomianki, lub 
w formie elektronicznej za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej poprzez 
pocztę elektroniczną na adres um@pocz-
ta.lomianki.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP, a w przypadku prognozy oddzia-
ływania na środowisko także ustnie do 
protokołu, w  terminie od 13 czerwca 
2022 r. do 18 lipca 2022 r. Uwaga powin-
na zawierać: imię i nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej, adres i oznacze-
nie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
Wzór pisma dostępny jest na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej (w zakładce 
Biuro Obsługi Mieszkańca – Wnioski, 
formularze, karty, zgłoszenia).

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – etap III

Na podstawie art. 48 ust. 7 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 
z późn. zm.) w związku z podjęciem przez 
Radę Miejską w Łomiankach Uchwały 
nr XLIV/367/2021 z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru dział-
ki nr 973/5 w mieście Łomianki – obręb 
ew. 143205_4.0005

zawiadamiam

o odstąpieniu od przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) i art. 58 
ust. 1 pkt 3) oraz w związku z art. 48 
ust. 1 o udostępnianiu informacji o śro-

dowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) 
wystąpiono do Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Warszawie 
i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim o uzgodnienie odstąpienia 
od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru działki nr 
973/5 w mieście Łomianki – obręb ew. 
143205_4.0005. 
Pismem znak: WOOŚ-III.410.871.2021.
JD z dnia 28 marca 2022 r. Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Warsza-
wie uzgodnił odstąpienie od przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko dla przedmiotowego 
dokumentu, zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 
4 pkt 1 ww. ustawy o udostępnianiu in-

formacji o środowisku, w uzasadnieniu 
stwierdzając między innymi, że przed-
miotowa zmiana dotyczy niewielkiej mo-
dyfikacji już przyjętego dokumentu.
W piśmie znak: ZNS 711 – 159/1/3/21 
z dnia 11 maja 2022 r. (wpłynęło do UM 
dnia 23.05.2022 r.) Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim nie stwierdził 
potrzeby przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu ww. planu, w uzasadnieniu 
stwierdzając, że „realizacja zaplanowa-
nych działań nie spowoduje znaczącego 
oddziaływania na środowisko”.
Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz 
Łomianek zajęła stanowisko jak na wstę-
pie. Uzasadnienie, o którym mowa 
w art. 48 ust. 6 ww. ustawy, udo-
stępnione jest na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach – Zagospo-
darowanie przestrzenne – Aktualnie 
prowadzone procedury planistyczne. 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH CZERWIEC – LIPIEC 2022

WAŻNE! 

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

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

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

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

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

LIP
IEC

REJON 1    poniedziałek 11.07, 25.07 11.07, 25.07 11.07 11.07 11.07

REJON 2    wtorek 12.07, 26.07 12.07, 26.07 12.07 12.07 12.07

REJON 3    środa 13.07, 27.07 13.07, 27.07 13.07 13.07 13.07

REJON 4    środa 13.07, 27.07 13.07, 27.07 13.07 13.07 13.07

REJON 5    czwartek 14.07, 28.07 14.07, 28.07 14.07 14.07 14.07

REJON 6    piątek 1.07, 15.07, 29.07 1.07, 15.07, 29.07 15.07 15.07 15.07

REJON 7    poniedziałek 4.07, 18.07 4.07, 18.07 18.07 18.07 18.07

REJON 8    wtorek 5.07, 19.07 5.07, 19.07 19.07 19.07 19.07

REJON 9    środa 6.07, 20.07 6.07, 20.07 20.07 20.07 20.07

REJON 10    środa 6.07, 20.07 6.07, 20.07 20.07 20.07 20.07

REJON 11    czwartek 7.07, 21.07 7.07, 21.07 21.07 21.07 21.07

REJON 12    piątek 8.07, 22.07 8.07, 22.07 22.07 22.07 22.07

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek

4.07, 11.07,
18.07, 25.07

4.07, 11.07, 
18.07, 25.07

4.07, 11.07, 
18.07, 25.07

1.07, 8.07,
15.07, 22.07, 29.07

5.07, 12.07, 
19.07, 26.07

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

CZ
ER

WI
EC

REJON 1    poniedziałek 13.06, 27.06 13.06, 27.06 13.06 13.06 13.06

REJON 2    wtorek 14.06, 28.06 14.06, 28.06 14.06 14.06 14.06

REJON 3    środa 1.06, 15.06, 29.06 1.06, 15.06, 29.06 15.06 15.06 15.06

REJON 4    środa 1.06, 15.06, 29.06 1.06, 15.06, 29.06 15.06 15.06 15.06

REJON 5    czwartek 2.06, 18.06, 30.06 2.06, 18.06, 30.06 18.06 18.06 18.06

REJON 6    piątek 3.06, 17.06 3.06, 17.06 17.06 17.06 17.06

REJON 7    poniedziałek 6.06, 20.06 6.06, 20.06 20.06 20.06 20.06

REJON 8    wtorek 7.06, 21.06 7.06, 21.06 21.06 21.06 21.06

REJON 9    środa 8.06, 22.06 8.06, 22.06 22.06 22.06 22.06

REJON 10    środa 8.06, 22.06 8.06, 22.06 22.06 22.06 22.06

REJON 11    czwartek 9.06, 23.06 9.06, 23.06 23.06 23.06 23.06

REJON 12    piątek 10.06, 24.06 10.06, 24.06 24.06 24.06 24.06

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek

6.06, 13.06,
20.06, 27.06

6.06, 13.06,
20.06, 27.06

6.06, 13.06,
20.06, 27.06

3.06, 10.06,
17.06, 24.06

7.06, 14.06,
21.06, 28.06
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REJON 8 14.06, 28.06 12.07, 26.07

REJON 9 1.06, 15.06, 29.06 13.07, 27.07

REJON 10 1.06, 15.06, 29.06 13.07, 27.07

REJON 11 2.06, 18.06, 30.06 14.07, 28.07

REJON 12 3.06, 17.06 1.07, 15.07, 29.07

REJON 13 2.06, 9.06, 18.06, 
23.06, 30.06

7.07, 14.07, 
21.07, 28.07

REJON 1 6.06, 20.06 4.07, 18.07

REJON 2 7.06, 21.06 5.07, 15.07

REJON 3 8.06, 22.06 6.07, 20.07

REJON 4 8.06, 22.06 6.07, 20.07

REJON 5 9.06, 23.06 7.07, 21.07

REJON 6 10.06, 24.06 8.07, 22.07

REJON 7 13.06, 27.06 11.07, 25.07

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH CZERWIEC – LIPIEC 2022
ZWIK

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

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

URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI

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

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz

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

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

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

AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893 

Pogotowie energetyczne: 991 
Pogotowie gazowe: 992

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

TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE

do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia, 
życia, mienia

998 Straż pożarna
997 Policja

999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

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

alarmowy 986
Policja: 112, 997

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

10–18, wt.–pt. 8–16)

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

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

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




