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Kiedy sprowadził się z rodziną 
do Łomianek w 2014 r., roz-
wiązana została Akademia 
Siatkówki. Oskar Rosa, który 

wcześniej prowadził klub siatkarski, 
otrzymał propozycję przejęcia grupy 
dziewięciu dziewczyn wraz z wor-
kiem piłek do siatkówki. Tak zaczęła 
się przygoda klubu sportowego Osa 
Łomianki Siatkówka. Z czasem gru-
py rozrastały się i teraz klub zrzesza 
blisko 200 członków. Władze klubu 
zaczęły również poszukiwać nowych 
form ruchowych, które byłby rozwo-
jowe i ciekawe dla przedszkolaków. 
I tak pojawił się pomysł stworzenia 
zabaw sportowych. W 2016 r. zorga-
nizowano zajęcia pilotażowe. Od tego 
czasu blisko pół tysiąca dzieci poznało 
wartości płynące z zabawy w sport.  

Rodzinnie i aktywnie
Jak powstała nazwa i logo klubu? Od 
nazwiska założyciela, ale grafika sy-
gnalizuje jednocześnie determinację 
typową dla sportowców. Nie każdy 
jednak chce trenować wyczynowo, 
dla wielu osób istotna jest sama ak-
tywność i pozytywna energia, jaką 
daje uprawianie sportu. Podstawowa 
zasada w klubie to oswajanie dzieci 
ze sportem od najmłodszych lat. I to 
procentuje, gdy później nie boją się 
szkolnych lekcji WF, uczą się także sa-
modzielności i konsekwencji w dzia-
łaniu poza boiskiem. Rodzinne ak-
tywności sportowe dają też rodzicom 

możliwość obserwacji rozwoju dziec-
ka i wspólnego spędzania czasu. Do 
klubu przychodzą zarówno kilkulatki 
z rodzicami, jak i seniorzy. W Osie nie 
tworzy się drużyn, ale i nie siedzi na 
ławce, można dołączyć do gry w każ-
dej chwili, bo chodzi o to, by jak naj-
więcej się ruszać. 

Lokalna integracja
Ważna w działalności klubu jest inte-
gracja lokalnej społeczności, o co ła-
twiej, gdy spotykają się ludzie o wspól-
nych zainteresowaniach. A hasło „Osa 
łączy” nabrało nowego znaczenia 
w tym roku, gdy klubowa trenerska 
para postanowiła wziąć ślub. Nie bez 
znaczenia jest fakt, że wychowanko-
wie klubu zostają w nim trenerami. 
Podczas treningów, wyjazdów i obo-
zów sportowych nawiązują się wielo-
letnie przyjaźnie. A jeden z rodziców, 
którego dziecko chodziło na zajęcia 
w ramach zabaw sportowych, tak za-
angażował się w działalność klubu, że 
został trenerem wolontariuszem.

Okiem prezesa
Działalność klubu to jednak nie tylko 
treningi. Aby dobrze działał, potrzeb-
na jest codzienna praca wielu osób, 
długofalowa strategia, sponsoring 
i promocja, bo same składki i dota-
cje nie pozwalają planować perspek-
tywicznie i nie zapewniają klubowi 
rozwoju. W tym kontekście Oskar 
Rosa podkreśla znaczenie lokalnej 

społeczności. Zależy mu, by miesz-
kańcy doceniali, ale także angażowali 
się w miejscowe inicjatywy. Aktyw-
ne uczestnictwo nie tylko wzmacnia 
więzi między sąsiadami, ale pozwala 
funkcjonować takim miejscom jak 
prowadzony przez niego klub. Nie bez 
przyczyny jego pełna nazwa brzmi 
Osa Łomianki.

Karta multisport?
Jako prezes klubu Oskar Rosa zasta-
nawia się również nad rozwiązaniami 
systemowymi. Działalność każdego 
klubu i sukcesy jego zawodników to 
także promocja miejsca. Może więc 
realnym wsparciem dla sportu w Ło-
miankach byłaby gminna karta mul-
tisport? Wspólna oferta w postaci 
miesięcznych karnetów dla miesz-
kańców. Każdy mógłby sprawdzić, 
jaki rodzaj sportu najbardziej mu od-
powiada. Teraz może pójść na zajęcia 
próbne lub wykupić długoterminowy 
karnet, a z miesięczną kartą mógłby 
próbować nowych dyscyplin, a i klu-
by zyskałyby większą promocję oraz 
stabilność finansową. Klubom pomo-
głoby także zaangażowanie lokalnych 
przedsiębiorców, którzy przez spon-
soring sportu mogą budować pozycję 
i pozytywny wizerunek firmy. 

Zapisy na zajęcia 
We wrześniu klub Osa Łomianki za-
prasza na zabawy sportowe dla dzieci 
w wieku przedszkolnym, na których 
będą miały okazję poznać takie dys-
cypliny sportu, jak: lekkoatletyka, ko-
szykówka, piłka nożna, gimnastyka 
sportowa, bejsbol czy hokej. Trwają 
też zapisy na treningi piłki siatkowej. 
Dołączyć można od pierwszej klasy 
szkoły podstawowej. W treningach 
może uczestniczyć każdy, bez wzglę-
du na wiek i doświadczenie siatkar-
skie, również dorośli.

Więcej informacji: www.ksosa.pl.

W klubie Osa Łomianki trening wyczynowy nie jest najważniejszy. Istotne są wartości sportowe, 
dobre spędzanie czasu z rodziną, a także integracja lokalnej społeczności. Oskar Rosa dba o klub jako trener 

i jako prezes, dlatego opowiada o sukcesach, ale i trudnościach związanych z funkcjonowaniem lokalnych 
klubów sportowych.
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Szanowni Czytelnicy!
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KALENDARZ
PANI BURMISTRZ

SIERPIEŃ (WYBÓR)

1.08
Spotkanie w przedszkolu w Dąbrowie Leśnej (ul. Kolejo-
wa 51) z nową dyrektor Marzeną Pręgowską oraz wizyta 
na budowie placówki edukacyjnej w Dąbrowie Leśnej. 
Udział w uroczystościach upamiętniających 78. rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego i złożenie wieńców 
pod pomnikiem powstańców w Łomiankach. Obecność 
na koncercie patriotycznym Łomiankowskiej Orkiestry 
Kameralnej w Centrum Kultury w Łomiankach. 

3.08
Spotkanie koordynujące prace wydziałów Urzędu Miej-
skiego dotyczące Łomiankowskiego Mechanizmu Party-
cypacyjnego. 

4.08
Spotkanie koordynujące prace wydziałów Urzędu Miej-
skiego dotyczące błękitno-zielonej infrastruktury.

5.08
Udział w spotkaniu rady nadzorczej Zakładu Wodocią-
gów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. (ZWiK). 

8-22.08
Urlop.

16.08
Spotkanie z Bogdanem Marcińczykiem, prezesem Ko-
munikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.

23.08
Udział w spotkaniu Komisji Społecznej.

24.08
Udział w uroczystym apelu z okazji święta Straży Miej-
skiej.

Wrześniowy numer biuletynu zamknęliśmy 24.08.

Większość z Państwa wróciła już z wakacyjnych wyjaz-
dów, część przygotowuje dzieci do nowego roku szkol-
nego/przedszkolnego. Mam nadzieję, że każdy z Państwa 
znalazł czas na oddech i odpoczął w sposób, jaki najbar-
dziej lubi. 

W Łomiankach wrzesień to czas, kiedy wszystkie sołectwa 
organizują zebrania wiejskie, w trakcie których mieszkańcy 
decydują o podziale środków sołeckich (kalendarz zebrań 
s. 15) na przyszły rok. Zachęcam do udziału w spotkaniach 
i współdecydowania o kierunkach rozwoju Państwa wsi.

Od 1 do 7 września będą Państwo również mogli decy-
dować o projektach, które zrealizujemy w całej gminie 
i które złożyli do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycy-
pacyjnego Państwa sąsiedzi. Zapraszam do udziału w gło-
sowaniu!

Poza piknikami, które organizują dla mieszkańców sołtysi 
i rady sołeckie, czeka nas wiele atrakcyjnych wydarzeń.  
Już 18 września zaplanowaliśmy uroczystość patriotycz-
ną, defiladę i fantastyczną miejską grę historyczną (s. 4). 
Tego dnia uruchomimy dla Państwa specjalną linię komu-
nikacyjną, którą będą obsługiwały niezwykłe auta. 

We wrześniu tradycyjnie już odbędą się Dni Dąbrowy 
(s. 24–25), a swoje ogrody otworzą łomiankowscy artyści.

Już dziś cieszę się na każde z tych wydarzeń i spotkania 
z Państwem, które motywują do dalszej pracy. Serdecznie 
zapraszam i do zobaczenia!
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Urząd Miejski zaprasza 18 września wszystkich mieszkańców Łomianek na piknik historyczny. 
Podobnie jak w ubiegłym roku, oprócz tradycyjnego upamiętnienia ofiar II wojny światowej, 
odbędzie się defilada, pokazy rekonstruktorów, a także wystawa i edukacyjna gra miejska.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Wrześniowe uroczysto-
ści stanowią dobrą 
okazję do przypo-
mnienia historii ogól-

nopolskiej i lokalnej. Zaplanowaliśmy 
różne pokazy i warsztaty, zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych. W biu-
letynie w skrócie przedstawiamy naj-
ważniejsze wydarzenia z czasów 
II wojny światowej, które miały miej-
sce w okolicy Łomianek, oraz podsta-
wowe informacje o programie pikniku 
historycznego. Publikujemy również 
tekst o Elym Berensonie, amery-
kańskim lotniku, który zginął, niosąc 
pomoc powstańcom warszawskim, 
a także informacje o pomniku, który 
wkrótce odsłonimy w Dziekanowie 
Leśnym.

II wojna światowa
Z kampanią wrześniową 1939 r. w na-
szym regionie związane są dwa wy-
darzenia: szarża ułanów i bitwa pod 
Łomiankami. Oba były konsekwen-
cją działań zbrojnych prowadzonych 
przez Armię Poznań i Armię Pomorze, 
zwanych bitwą nad Bzurą. 19 wrze-
śnia 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich 
oraz część 9 Pułku Ułanów Małopol-
skich natknęły się w Wólce Węglowej 
na żołnierzy niemieckich i dokonały 
brawurowej szarży na pozycje wroga. 
Trzy dni później, w nocy z 21 na 22 
września, próbę przebicia się z Pal-
mir do stolicy podjęły oddziały pod 
dowództwem gen. Mikołaja Bołtucia. 
Po całonocnej walce tylko nielicznym 
udało się osiągnąć cel.
Z powstaniem warszawskim związane 
są także dwa wydarzenia. O Kompanii 
Młodzieżowej i jej ataku na bielań-
skie lotnisko 1 sierpnia 1944 r. pisa-
liśmy w poprzednim biuletynie (BIUM 
8/2022 s. 19). Natomiast historię 
zestrzelenia alianckiego samolotu 
z pomocą dla walczących powstań-
ców nad Dziekanowem Leśnym przy-

pominamy w bieżącym numerze, pu-
blikując tekst Matthew Stefanskiego 
o jednym z członków załogi bombow-
ca – nawigatorze Elym Berensonie.

Piknik historyczny
Główne uroczystości rozpocz-
ną się 18 września przy cmentarzu 
w Kiełpinie, gdzie duchowni róż-
nych wyznań poprowa-
dzą wspólną modlitwę. 
Pani burmistrz zwróci-
ła się też z prośbą do 
proboszczów wszyst-
kich parafii w gminie Ło-
mianki o odprawienie 
pierwszej porannej mszy 
świętej w intencji Ojczy-
zny. Kombatanci i przed-
stawiciele władz samo-
rządowych złożą wieńce 
i uczczą pamięć poległych, 
a później wraz z grupą 
rekonstrukcyjną i mieszkańcami gmi-
ny przejdą do centrum Łomianek. Po 
części oficjalnej zapraszamy do udzia-
łu w grze miejskiej, do której karty 
będą rozdawane podczas pikniku.

Wystawa „Ocalone od zapomnienia”
W czerwcowym biuletynie (BIUM 
6/2022 s. 2) zamieściliśmy tekst 
o kolekcji Andrzeja Misztala z zapo-
wiedzią, że część tych zbiorów miesz-
kańcy Łomianek będą mogli obejrzeć 
podczas wrześniowego pikniku hi-
storycznego. Wystawa w Centrum 
Kultury dostępna będzie od piąt-
ku do niedzieli (pt. 15–18, sob. 
13–18, ndz. 11–17). Najstarsze pre-
zentowane przedmioty pochodzą 
z czasów wojny polsko-bolszewickiej 
1920 r., to m.in. książeczki wojskowe, 
z których można wyczytać informa-
cje o szlaku bojowym żołnierzy. Zbiór 
dotyczący II wojny światowej kon-
centruje się na kampanii wrześniowej 
oraz powstaniu warszawskim i bezpo-

średnio nawiązuje do wydarzeń, które 
miały miejsce w Łomiankach. Będzie 
można zobaczyć m.in. unikatowe fo-
tografie z wydziału prasowego SS 
przedstawiające mogiły żołnierskie 
z kampanii wrześniowej z budynkiem 
szkoły podstawowej nr 1 w Łomian-
kach w tle, a także ul. Warszawską 
oraz grupę polskich jeńców w pobli-

żu Jeziora Fabrycznego. 
Klamrą spinającą pokaz 
będą publikacje, które 
krążyły w drugim obiegu 
w czasach Solidarności. 
Andrzej Misztal tłumaczy, 
że wówczas prasa pod-
ziemna odwoływała się 
do wydarzeń historycz-
nych związanych zarówno 
z tzw. Cudem nad Wisłą, 
jak i II wojną światową. 
O poszczególne przed-
mioty będzie można za-

pytać w niedzielę właściciela, który 
chętnie odpowie na pytania pasjona-
tów historii.

Pomnik lotników
Koncepcja budowy pomnika załogi 
alianckiego samolotu B-17G, który 
leciał z pomocą powstańcom war-
szawskim i został zestrzelony nad 
Dziekanowem Leśnym, została zgło-
szona w ramach Łomiankowskiego 
Mechanizmu Partycypacyjnego 2022. 
Powstał projekt, którego trójkątna, 
geometryczna forma ma nawiązywać 
do ręcznie składanego papierowe-
go samolotu, co wiąże się z lokaliza-
cją upamiętnienia na terenie Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej, 
a także podkreśla kruchość ludzkiego 
życia w obliczu wojny. Pomnik po-
wstanie z granitu i stali nierdzewnej 
polerowanej, w której jak w lustrzanej 
tafli będzie się odbijać otoczenie. Od-
słonięcie pomnika planowane jest we 
wrześniu br.

HISTORIA I PAMIĘĆHISTORIA I PAMIĘĆ

18 września

10.45–12.30
cmentarz w Kiełpinie

(ul. Rolnicza)

12.20–12.40
defilada 

(cmentarz w Kiełpinie – 
Centrum Kultury)

11–17
gra miejska
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Punkt przed Urzędem 
Miejskim w Łomiankach 
ul. Warszawska 115

Konspiracja podczas okupacji 
1. Przyczepa warsztatowa. Historia 
powstania znaku Polski Walczącej 
(kotwicy).
2. Malowanie znaku Polski Walczącej 
na talarkach z masy solnej (zajęcia dla 
najmłodszych).
3. Wykonanie breloczka z łuski 
historycznej.
4. Mały sabotaż – historia znaczenia 
znaków.  
5. Wystawa sprzętu i wyposażenia 
konspiracyjnego Armii Krajowej.
6. Stragan z warzywami i owocami.
7. Gazeciarz.
8. Pucybut.

Punkt przed Centrum 
Kultury w Łomiankach 
ul. Wiejska 12A

Wojsko Polskie 1939 r. Wystawa sprzętu 
Wojska Polskiego II RP.
1. Samochód pancerny Ford inż. 
Tańskiego.
2. Samochód pancerny Ford T.
3. Samochód pancerny Bronobilny 
Pancerny Aftamabill.
4. Samochód pancerny Wz-34.
5. Samochód łączności Renault CV-22.
Wystawa „Ułani 1939 r. Łomianki".
1. Ułani w umundurowaniu 1939 r.
2. Sprzęt i wyposażenie oddziałów 
konnych.
Piechota polska wrzesień 1939 r.
Artyleria
1. Armata prawosławna wz-22.
2. Moździerz wz-31.
3. Granatnik wz-36.
4. CKM wz-30.
5. RKM-wz 28.
6. Karabin przeciwpancerny UR.

Warsztaty elektryczne – produkcja prądu 
i naziemna linia łączności. 

Wystawa „Ocalone od zapomnienia"
16–18.09 pt. 15-18, sob. 13–18, ndz. 11–17
1. Bitwa Warszawska 1920 r.
2. Dwie bitwy w Łomiankach w 1939 r.
3. Powstanie Warszawskie 1944.
4. Poczta Solidarności.

Punkt przed Szkołą im. 
Marii Konopnickiej 
w Dziekanowie Leśnym 
ul. Akinsa 6

Powstanie Warszawskie 1944 r.
1. Barykada powstańcza. Wystawa 
sprzętu i wyposażenia używanego przez 
powstańców.
2. Wystawa moździerzy i granatników 
powstańczych.
3. Samochód pancerny FAI-202.
4. Warsztaty szycia opasek na 
maszynach epokowych.
5. Przejażdżka na autodromie dżipem Willys.

Centrum Kultury w Łomiankach, 
ul. Wiejska 12A

Szkoła Podstawowa w Dziekanowie 
Leśnym, ul. Akinsa 6

Urząd Miejski w Łomiankach,
ul. Warszawska 115

Do każdego punktu można dojechać linią komunikacyjną, na której kursują poniższe pojazdy:
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Była połowa września 1944 r. 
i stolica Polski obracała się 
w stertę gruzu. Powstanie 
Warszawskie, największa 

powstańcza bitwa w Europie oku-
powanej przez nazistów, dobiegało 
już 50. dnia. Polska ludność cywil-
na doświadczała niewyobrażalnych 
okrucieństw, a sytuacja pogarszała 
się z godziny na godzinę, ponieważ 
kurczyło się terytorium utrzymywane 
przez słabo wyposażone siły polskie. 
Amunicja, zapasy i nadzieja były na 
wyczerpaniu. 

Chłopak z New Jersey*
Oficer lotnictwa Ely Berenson, lat 20, 
służący w Siłach Powietrznych Armii 
Stanów Zjednoczonych, przybył do 
Europy zaledwie kilka tygodni wcze-
śniej. Był jednym z milionów amery-
kańskich żołnierzy, którzy przyłączyli 
się do działań wojennych prowadzo-
nych przez aliantów. W liście z 16 
września 1944 r. Ely napisał do siostry 
Laury: „Dzisiaj mamy jeden z najpięk-
niejszych dni, jakie dane nam było 
przeżyć tutaj w Anglii”. Nie wiedział, 
że ten list będzie jego ostatnim i że 
wkrótce będzie brał udział w misji za-
opatrzeniowej dla Warszawy.
Ely pochodził z Garfield w stanie 
New Jersey i dopiero co ukończył 
18-miesięczne szkolenie i ćwiczenia 
wojskowe, zdobywając kwalifikacje 
nawigatora „latającej fortecy”, czyli 
bombowca B-17. Bystry i pracowity, 
był najmłodszym z czworga rodzeń-
stwa. Jego najstarszy brat Morris zo-
stał bohaterem wojennym, zanim Ely 
przybył do Europy – zaciągnął się do 
Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych 
na początku 1941 r. i brał udział w kil-
ku pierwszych amerykańskich nalo-
tach bombowych na okupowaną Eu-

ropę w 1942 r. Po zakończeniu służby 
wrócił do USA, gdzie otrzymał odzna-
czenie Distinguished Flying Cross. 
W tym samym czasie jego drugi brat 
Harry służył w wojsku w Egipcie. Ich 
rodzice, Dora i Samuel, żydowscy 
imigranci z Europy Wschodniej, pro-
wadzili sklep tekstylny na parterze 
domu. Choć pojawienie się Elyego na 
terytorium europejskiego teatru dzia-
łań wojennych przypadkowo zbiegło 
się w czasie z wybuchem Powstania 
Warszawskiego, to przeznaczenie 
połączyło ich losy na zawsze. Ely zo-
stanie jednym z 12 lotników amery-
kańskich i 147 lotników alianckich, 
którzy zginą, niosąc pomoc walczącej 
Warszawie.

Listy do domu
Podczas szkolenia i działań zbrojnych 
Ely pisał bardzo często – czasami co-
dziennie – do rodziny. Jego siostra 
Laura, która jako jedyna z rodzeństwa 
została w domu, była kluczowym 
ogniwem w rodzinnym łańcuchu, 
przekazując informacje, załatwiając 
codzienne sprawy i zajmując się tym 
wszystkim, co trzeba było wykonać 
pod nieobecność braci. Mieszkała 
niedaleko rodziców w Passaic, gdzie 
wychowywała dwóch małych chłop-
ców, podtrzymując jednocześnie bra-
ci na duchu poprzez korespondencję. 
Około sto listów i pocztówek, które 
otrzymała od brata Ely'ego podczas 
wojny, było do tej pory przechowy-
wanych razem z innymi rodzinny-
mi dokumentami w pudełku. Dzięki 
wspaniałomyślności wnuka Laury 
Marca Leibowitza i jego rodziny mo-
głem przeczytać tę ponadczasową 
korespondencję, co pozwoliło mi le-
piej poznać Ely'ego, zapalonego lotni-
ka z Garfield.

Nawigator bombowca B-17
Ely ukończył Garfield High School 
w czerwcu 1941 r. i został przyję-
ty do szkoły Casey Jones School of 
Aeronautics w Newark, gdzie miał się 
przygotowywać do kariery w lotnic-
twie. W październiku 1942 r. w wie-
ku 18 lat zgłosił się na ochotnika do 
wojska i został wysłany do ośrodka 
szkoleniowego Sił Powietrznych Ar-
mii Stanów Zjednoczonych w Atlan-
tic City. Przez następne dwa lata 
regularnie pisał listy do siostry, opi-
sując codzienne czynności kadeta, 
a później oficera, dzieląc się rado-
ściami i sporadycznymi frustracjami. 
Pisał z University of Vermont, gdzie 

TEKST: MATTHEW STEFANSKI

ELY BERENSONELY BERENSON
Historia amerykańskiego lotnika, 

który niósł pomoc dla powstańczej Warszawy

„9 czerwca 1943 r.
Droga Lauro i Lou, właśnie 

próbowałem wysłać ro-
dzicom depeszę. Zaledwie 
kilka godzin temu dowie-
działem się, że zostałem 
zaklasyfikowany na po-

zycję nawigatora. Możesz 
sobie wyobrazić, jak bardzo 

byłem podekscytowany, 
gdy wyniki w końcu po-

twierdziły, że osiągnąłem 
to, do czego dążyłem przez 

tak długi czas… Zgłosiło 
się tak wielu wspaniałych 
chłopaków, a tak niewie-
lu powiodło się… Chyba 
się trochę przechwalam, 

prawdopodobnie bardziej, 
niż powinienem, ale nie 
miałabyś mi tego za złe, 

gdybyś wiedziała, przez co 
musiałem przejść, aby to 

osiągnąć”.
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wiosną 1943 r. spędził pięć miesięcy, 
uczęszczając na zajęcia z geografii 
i matematyki, oraz z centrum wojsk 
lotniczych Nashville Army Air Cen-
ter, gdzie dowiedział się, że został 
zakwalifikowany na pozycję nawiga-
tora – podobnie jak wcześniej jego 
starszy brat. Pisał z Selman Field 
w Luizjanie, gdzie złamał łokieć na 
torze z przeszkodami. Pisał ze szko-
ły artylerii Gunnery School w Fort 
Myers na Florydzie, gdzie otrzymał 
skrzydła strzelców powietrznych i po 
raz pierwszy odbył lot na B-17.

Pierwsza misja
Wszystkie listy Ely'ego są niewątpli-
wie wzruszające i szczere. Wyrażają 
jego wielkie zainteresowanie dwoma 

małymi bratankami, Joelem i Ellio-
tem, z których ten ostatni urodził się, 
gdy Ely odbywał szkolenie. Prywatna 
korespondencja, która nie była pisa-
na z myślą o publikacji, ukazuje silne 
więzi rodzinne, a także głęboką troskę 
Ely'ego o jego matkę Dorę. Ely wielo-
krotnie prosi siostrę, aby ta nie prze-
kazywała matce wiadomości, które 
mogłyby ją zaniepokoić, lub też prosi 
siostrę o kupienie prezentów dla mat-
ki na nadchodzące okazje: „24 paź-
dziernika 1943 r. Droga Lauro… kup 
mamie jakiś bardzo ładny prezent. Nie 
ograniczaj pieniędzy na jego zakup. 
Dołącz kartę podpisaną imieniem 
Harry’ego i moim”.
W zamian matka Ely'ego wysyła-
ła mu ciasteczka, którymi dzielił się 
z innymi kadetami, lub odwiedzała 
go podczas jednodniowych przepu-
stek w trakcie szkolenia. W 1943 r. 
lokalna gazeta opublikowała zdjęcie 
zatytułowane „Mama i jej latający 
chłopcy” – Dora siedziała w fotelu 
w otoczeniu dwóch synów pilotów, 
wszyscy roześmiani. Jak każda mat-
ka martwiła się o swoich chłopców 
w mundurach, zwłaszcza gdy zo-
stali wysyłani na front. Ely wiedział 
o tym i starał się zrobić wszystko, co 
w jego mocy, aby zapewnić matce 
spokój. Jako najmłodszy był prawdo-
podobnie oczkiem w głowie matki. 
Szczupły, z chłopięcą twarzą, ważył 
zaledwie 145 funtów [66 kg]. Grał 
w koszykówkę i piłkę nożną, ale pod-
czas szkolenia wojskowego poświę-
cił się nauce, czerpiąc radość z osią-
gnięć. Nie pił i nie przechwalał się. 
W jednym z listów do siostry napisał: 
„Kiedy otrzymam stopień oficera, 
może wtedy zasłużę na wzmiankę, 
ale do tego czasu jestem tylko jed-
nym z siedmiu milionów”.

Latające bomby
Po przyjeździe do Anglii Ely pisał 
o swoich obserwacjach i pierwszym 
kontakcie z prawdziwymi wojennymi 
warunkami: „11 sierpnia 1944 r. Droga 
Lauro, rzeczy, które uważamy za nie-
zbędne, są tutaj rzadkimi przedmiota-
mi luksusu… Tutejsze płace są porów-
nywalne z tymi w domu w najgorszym 
okresie kryzysu, a ceny przedmiotów 
codziennego użytku są niezwykle 
wysokie, w niektórych przypadkach 
nawet wyższe od tych w domu”. Ely 
opisał Brytyjczyków jako przyja-
znych, choć trudnych do zrozumienia 
ze względu na ich akcent. Po wizycie 
w Londynie w trakcie przepustki po-
wiedział, że „Londyn bardzo się róż-
ni od Nowego Jorku”, a o niesławnej 
angielskiej pogodzie napisał: „Klimat 
wydaje się nieustannie chłodny… 
od rana do wieczora wisi nad głową 
nieprzerwanie zachmurzone niebo”. 
Jego jednostka, 568 Dywizja Bom-
bowa wchodząca w skład 390 Grupy 
Ciężkich Bombowców, stacjonowała 
w bazie lotniczej Framlingham Airba-
se w Anglii. Stanowili część większej 

„20 listopada 1943 r. 
Droga Lauro, dzisiaj lecieli-
śmy większym samolotem 

i lot trwał dłużej… Osią-
gnęliśmy wysokość około 

czterech, pięciu tysięcy stóp 
[1500 m] i przez jakiś czas 

lecieliśmy ponad chmurami. 
To dziwne uczucie patrzeć 

w dół i widzieć chmury, 
kiedy przywykło się patrzeć 

w górę, aby je zobaczyć. 
Lot bardzo mi się podobał. 
Kiedy nie jest się przyzwy-
czajonym do latania, jest 

ono bardzo męczące. Wiesz, 
że jeden z etapów nawigacji 
zwany pilotażem polega na 
określaniu swojego położe-
nia na podstawie punktów 
orientacyjnych. Myślę, że 

bardzo mi się to spodoba”.

„31 grudnia 1943 r. 
Droga Lou, wczoraj odbyłem 
swoją pierwszą misję. Prze-

lecieliśmy około pięciuset 
mil [800 km] i spędziliśmy 

w powietrzu około czterech 
godzin. Trasa wyprawy 

prowadziła przez trzy stany: 
Teksas, Arkansas i Luizjanę. 
Jak dotąd mam bardzo do-
bre oceny i zdobyłem dużo 

pewności siebie”.
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3 Dywizji Powietrznej w 8 Armii Lot-
niczej USA (8AF). W tym czasie Wiel-
ka Brytania stanęła w obliczu nowe-
go niemieckiego zagrożenia, latającej 
bomby V-1, która spadała z nieba, sie-
jąc przerażenie, ale na szczęście nie 
trafiała zbyt celnie. 

Jedna trzecia służby 
Pod koniec sierpnia 1944 r. Ely otrzy-
mał Medal Lotniczy po odbyciu sze-
ściu misji powietrznych. Mniej wię-
cej w tym samym czasie jego załoga 
otrzymała zupełnie nowy samolot, 
„prosto z fabryki, bez dziury”. Na po-
czątku września Ely, pełen entuzja-
zmu, napisał do domu, oznajmiając, 
że odbył jedną trzecią służby i że 
wszystko układało się pomyślnie: „Je-
śli nic się nie zmieni… możecie ocze-
kiwać, że wrócę do domu na Święta 
Bożego Narodzenia”. Ale nietrudno 
było zauważyć, że walka odcisnęła 

piętno również na nim. „Cieszę się, że 
wszystko dzieje się tu tak szybko, po-
nieważ chciałbym zakończyć służbę 
jak najprędzej” – napisał.
W jednym z ostatnich listów Ely opo-
wiada siostrze historię, którą przeczy-
tał w „Reader’s Digest”, o „człowieku 
o ciemnej skórze, który oznaczył się 
nie lada męstwem”. Kiedy leżał na 
noszach, lekarz podszedł do niego 
i zapytał: „Gdzie są wszystkie two-
je oznaczenia?”. Człowiek o ciemnej 
skórze podniósł głowę i powiedział: 
„Doktorze, nie chcę mieć nawet choć-
by najmniejszego wspomnienia z woj-
ny”. „Ja czuję teraz dokładnie to samo. 
Kiedy to wszystko się skończy, z przy-
jemnością zapomnę, że kiedykolwiek 
się wydarzyło. Niech inni zatrzymają 
wszystkie pamiątki. Ja nie chcę pa-
miętać, że to kiedykolwiek się wyda-
rzyło”.

Operacja „Frantic”
18 września 1944 r. mijał szósty ty-
dzień przygotowań misji zaopatrze-
niowej dla Warszawy. Z chwilą wy-
buchu powstania 1 sierpnia 1944 r. 
na Zachodzie podjęto starania zor-
ganizowania zrzutów zaopatrzenia 
dla polskich powstańców. Jednak 
geografia Polski nie ułatwiała sprawy. 
Odległość Warszawy od linii frontu 
aliantów w Europie Zachodniej ozna-
czała, że miasto znajdowało się poza 
zasięgiem eskorty myśliwców, chyba 
że istniałaby możliwość zatankowania 
przed lotem powrotnym. Jednak So-
wieci, pozornie sojusznicy, odmówili 
brytyjskim i amerykańskim samolo-
tom pozwolenia na lądowanie na te-
rytorium ZSRR po zrzuceniu dostaw 
nad Warszawą. Nawet uszkodzone 
samoloty alianckie nie mogły lądować 
za sowieckimi liniami frontu. Zarówno 
Churchill, jak i Roosevelt naciskali na 
Stalina, aby ten zezwolił zachodnim 
samolotom uczestniczącym w misji 

zaopatrzeniowej dla Warszawy wylą-
dować na terytorium kontrolowanym 
przez Sowietów w celu uzupełnienia 
paliwa przed powrotem na Zachód. 
W rzeczywistości program, który miał 
na celu umożliwienie właśnie tego 
rodzaju lotniczej logistyki, powstał 
przed Powstaniem Warszawskim.
Operacja „Frantic” to kryptonim na-
dany zaplanowanym misjom, podczas 
których amerykańskie bombowce 
i eskorty myśliwców miały startować 
z Wielkiej Brytanii, zbombardować 
wybrany cel wojenny państw Osi, 
a następnie uzupełnić paliwo i doz-
broić się na radzieckich lotniskach 
przed uderzeniem w inny cel w dro-
dze powrotnej na Zachód. Pierwsza 
taka misja miała miejsce 2 czerwca 
1944 r., a w ciągu następnych tygodni 
tego lata przeprowadzono w sumie 
sześć misji „Frantic”. Kiedy 1 sierpnia 
wybuchło Powstanie Warszawskie, 
Waszyngton natychmiast zlecił gene-
rałowi Dwightowi D. Eisenhowerowi 
rozpoczęcie organizacji zrzutów za-
opatrzenia dla Warszawy, jednakże 
amerykańskie plany misji „Frantic” 
zmierzające do zaopatrzenia oblężo-
nej stolicy Polski zostały zablokowane 
przez Sowietów. Dopiero kilka tygo-
dni później, 11 września, Sowieci do-
konali radykalnego zwrotu i niechęt-
nie wyrazili gotowość przyłączenia się 
do amerykańskich starań dostarcze-
nia zaopatrzenia dla Warszawy.

Lot nad Warszawę
Rankiem 18 września 1944 r. 110 sa-
molotów Flying Fortress B-17 z 95, 
100 i 390 grupy bombowców należą-
cych do 8 Armii Lotniczej USA wystar-
towało z baz w Anglii i skierowało się 
w stronę Warszawy pod eskortą 73 
myśliwców P-51 Mustang z 355 gru-
py myśliwskiej. Na pokładzie każdego 
bombowca znajdowało się dziesięciu 
członków załogi, tak więc latająca 

„24 sierpnia 1944 r. 
Droga Lauro, kiedy latająca 
bomba przeleciała niedale-
ko nas, wystarczyło to, żeby 

nas przestraszyć, mimo 
że nie spadła zbyt blisko. 

Odgłos był taki, jakby leciała 
cała eskadra samolotów 

i przez kilka sekund stara-
łem się przekonać samego 
siebie, że to RAF wyrusza 
na nocną misję. Eksplozja, 

która wkrótce nastąpi-
ła w oddali, odebrała mi 

nadzieję. Byłem tak spię-
ty, siedząc na krześle, że 

wydawało mi się, iż spodnie 
przykleiły mi się do krzesła 
i dlatego nie wstałem, żeby 
spojrzeć, jak bomba przela-

tuje”.
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armada przewoziła około 1200 lot-
ników amerykańskich. Jednym z tych 
w powietrzu był Ely, nawigator na 
B-17 o pseudonimie „I’ll Be Seeing 
You” (Do zobaczenia) w hołdzie dla 
piosenki spopularyzowanej w tym 
czasie przez Binga Crosby’ego. Bom-
bowiec, pilotowany przez poruczni-
ka Francisa Akinsa, wchodził w skład 
operacji „Frantic 7”, tak nazwano bo-
wiem amerykańską misję zaopatrze-
niową dla polskiej stolicy.
W dole, na ulicach Warszawy, wszyst-
kie oczy skierowane były na ideal-
nie błękitne niebo. Polacy z nadzieją 
patrzyli w niebo, a ono przyniosło 
namacalny wyraz poparcia ze strony 
zachodnich sojuszników, znak, że nie 
walczyli sami. Kiedy słońce zaczęło 
odbijać się od dziesiątków amerykań-
skich samolotów nad ich głowami, 
okrzyki radości rozeszły się po znisz-
czonych przez wojnę ulicach. Dowód-
ca Armii Krajowej gen. Bór-Komorow-
ski napisał: „Warszawa przeżywała 
chwile nieopisanego entuzjazmu. 
Wszyscy oprócz chorych i rannych 
wylegli z piwnic. Opuścili swoje sute-
reny i tłumnie ruszyli na ulice i dzie-
dzińce”.
Wielu miało nadzieję, że to nie tylko 
zrzut zaopatrzenia, ale zrzut Polskiej 
Samodzielnej Brygady Spadochrono-
wej, która miała pomóc wyzwolić mia-
sto. Niestety, jednostka ta kilka dni 
później został zrzucona na teren Ho-
landii w ramach niefortunnej operacji 
Market Garden generała Montgome-
ry’ego. Niemniej jednak oszałamiają-
ca liczba samolotów i spadochronów 
wypełniła niebo i serca Polaków. 
Bombowce amerykańskie zrzuciły 
1284 zasobniki, w których znajdowa-
ły się broń, amunicja, żywność i środki 
medyczne. Niestety radość nie trwa-
ła długo. Na tym etapie powstania 
Armia Krajowa kontrolowała jedynie 
skrawki miasta. Zapasy zostały zrzu-
cone z wysokości 14000–17000 stóp 
[4–5 tys. m] i wylądowały rozproszo-
ne na dużym obszarze. Ostatecznie 
tylko około 10 proc. zasobników zo-
stało odzyskanych przez siły polskie.

Strącenie samolotu
W powietrzu, pięć mil [8 km] na pół-
nocny zachód od Warszawy, około 40 
niemieckich myśliwców próbowało 
zaatakować ostatnią grupę amery-
kańskich samolotów. Według rapor-
tu nazistowski myśliwiec ostrzelał 
z karabinu maszynowego kokpit „I’ll 
Be Seeing You”, zabijając pilota po-

rucznika Akinsa, co spowodowało, 
że samolot stracił wysokość i wypadł 
z szyku. Świadomi zagrożenia człon-
kowie załogi usiłowali wyskoczyć na 
spadochronach z pikującej maszyny. 
Jednak samolot wkrótce został tra-
fiony serią artylerii przeciwlotniczej 
i stracił skrzydło, ostatecznie rozbija-
jąc się pod Łomiankami, na północ od 
Warszawy. Dwóch członków załogi, 
którym udało się wyskoczyć z samo-
lotu, przeżyło, stając się jeńcami wo-
jennymi. Wśród nich nie było Ely'ego. 
Został zabity wraz z resztą załogi „I’ll 
Be Seeing You” i był jednym z 12 
Amerykanów, którzy zginęli tego dnia 
nad Warszawą, niosąc pomoc z dala 
od ojczystego domu. Ich bezintere-
sowny czyn i poświęcenie były echem 
polskiego okrzyku bojowego „Za wol-
ność naszą i waszą”. 
Bombowiec Ely'ego jako jedyny 
został strącony w trakcie operacji 
„Frantic 7”. Zestrzelone zostały rów-
nież dwa eskortowe mustangi, a 18 
innych B-17 zostało uszkodzonych 
przez ogień wroga. Była to pierwsza 
i ostatnia amerykańska dostawa dla 
Warszawy, gdyż Powstanie upadło 
2 października 1944 r. Zrzut zaopa-
trzenia dla Warszawy przez Siły Po-
wietrzne Stanów Zjednoczonych to 
nie tylko symboliczny rozdział w hi-
storii Powstania Warszawskiego – to 
czyn zakorzeniony w zbiorowej pa-
mięci Polaków, a zwłaszcza miesz-
kańców Warszawy. Stał się dowodem 
na bezkompromisowość Sowietów, 
niezachwianą determinację Polaków 
nawet w obliczu rozpaczliwej bezna-
dziei i na niesamowitą potęgę militar-
ną Amerykanów.

Upamiętnienie w Łomiankach
Ely i jego siedmiu kolegów z załogi zo-
stało pochowanych przez mieszkań-
ców Łomianek. Po wojnie ich szcząt-
ki zostały przeniesione na cmentarz 
w Warszawie, a później wywiezione 
pod nadzorem American Battlefield 
Monuments Commission. Dziś Ely, 
Akins i bombardier ppor. Myron S. 
Merrill są pochowani na cmentarzu 
amerykańskim w Ardenach w Belgii, 
miejscu ostatniego spoczynku tysięcy 
amerykańskich lotników, którzy stra-
cili życie podczas II wojny światowej.
Mieszkańcy Łomianek nadal pielę-
gnują pamięć o chłopakach z „I’ll Be 
Seeing You”. Pomnik poświęcony za-
łodze, odsłonięty na miejscowym 
cmentarzu w 1986 r. odwiedził wi-
ceprezydent George H.W. Bush, wi-

ceprezydent Al Gore oraz niezliczeni 
Polacy, którzy corocznie 18 września, 
jak i przez cały rok oddają hołd pole-
głym lotnikom.
W jednym z ostatnich listów Ely napi-
sał: „Wieści są bardzo dobre, ale trud-
no byłoby przekonać chłopaków tutaj, 
że wojna się prawie skończyła. Może 
skończyła się w Waszyngtonie, ale 
tutaj wciąż trwa”. Zawsze pamiętaj-
my o tych, którzy służyli i nadal służą 
w obronie naszych wolności i warto-
ści. Niech żyje pamięć o Elym Beren-
sonie, członkach jego załogi i wszyst-
kich tych, którzy złożyli najwyższą 
ofiarę. Za wolność naszą i waszą.

*tytuł i śródtytuły pochodzą 
od redakcji

O autorze

Matthew Stefanski jest Amery-
kaninem polskiego pochodzenia 
i obecnie mieszka w Waszyngtonie. 
Od młodości interesuje się historią. 
W powstaniu warszawskim zginął 
brat jego dziadka. Wiedział o ze-
strzelonym pod Warszawą amery-
kańskim samolocie z pomocą dla 
walczących, znał nazwiska lotni-
ków i podczas studiów odnalazł 
ich groby na cmentarzu w Belgii, 
gdzie pochowani są prawie wszy-
scy lotnicy amerykańscy, którzy 
zginęli w czasie II wojny światowej 
w Europie. W 2020 r. w Memorial 
Day – święto upamiętniające tych, 
którzy zginęli w trakcie odbywania 
służby wojskowej – przypadkowo 
zobaczył w internecie wpis Marca 
Leibowitza o jego krewnym Elym 
Berensonie. Rozpoczęli korespon-
dencję i z czasem uzyskał dostęp 
do listów, które lotnik wysyłał do 
domu w czasie służby wojskowej. 
Wkrótce Matthew Stefanski na-
pisał tekst i zgłosił się do Marioli 
Majcherczak, tłumaczki i mieszkan-
ki Łomianek, która za zgodą autora 
przesłała go do redakcji biulety-
nu. Dziękujemy autorowi, rodzinie 
lotnika i tłumaczce za możliwość 
poznania historii Ely’ego Berenso-
na, tak bardzo związanej z naszym 
miastem.
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|    URZĄD MIEJSKI

Elżbieta Kilińska, naczelnik Wydziału Rozliczeń 
Finansowych Budżetu
Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego 
kierunku bankowość i finanse, a także studiów po-
dyplomowych z rachunkowości oraz funduszy Unii 
Europejskiej. W Łomiankach pracuję od 2016 r. 
Uwielbiam podróżować oraz poznawać nowe ku-
linarne smaki, które później odtwarzam w swojej 

kuchni. Piękno przyrody poprawia moje samopoczucie, a dobra 
książka i film pozwalają lepiej zrozumieć człowieka i otaczający 
świat.

Czym zajmuje się Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu?
Współpracuje przy tworzeniu projektu budżetu oraz w zakresie 
jego realizacji z jednostkami podległymi gminie i komórkami or-
ganizacyjnymi urzędu, prowadzi ewidencje księgowe i uzgadnia 
je z kontami księgi głównej, przygotowuje deklaracje podatkowe, 
sporządza sprawozdania z wykonania budżetu i roczne sprawozda-
nia finansowe, współpracuje z instytucjami zewnętrznymi (RIO, US, 
ZUS, GUS).

Łukasz Fabrowicz, główny specjalista ds. gospo-
darki przestrzennej
Jestem absolwentem Akademii Leona Koźmińskie-
go, kierunku administracja. W Łomiankach pracuję 
od 2007 r. i zajmuję się m.in. prowadzeniem po-
stępowań administracyjnych z zakresu planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, w szczególno-
ści ustalaniem warunków zabudowy oraz lokaliza-

cji inwestycji celu publicznego, jak również ustalaniem wysokości 
opłaty planistycznej. Ponadto udzielam mieszkańcom informacji 
związanych z planowaniem przestrzennym.

Czym zajmuje się Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościa-
mi i Zagospodarowania Przestrzennego?
Do zadań wydziału w zakresie geodezji należy m.in. prowadzenie 
spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości, w zakresie 
gospodarki nieruchomościami m.in. spraw dotyczących użytkowa-
nia wieczystego i nabywania gruntów do gminnego zasobu nieru-
chomości, natomiast do zadań w zakresie gospodarki przestrzen-
nej należy m.in. opracowywanie i uzgadnianie projektów studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i projektów miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego.

NASI URZĘDNICY
W Urzędzie Miejskim współpracują m.in. przy tworzeniu 
projektu budżetu i zajmują się planowaniem przestrzennym. 
Przedstawiamy pracowników Wydziału Rozliczeń Finansowych 
Budżetu oraz Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego.
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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
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Chciałabym wiedzieć, jakie obowiązki, 
w rozumieniu przepisów prawa, mają oso-
by hodujące gołębie w naszej gminie? Czy 
gmina może nałożyć na nie karę za zakłó-
canie spokoju sąsiadom?

Szanowna Pani, uciążliwości związane 
z utrzymywaniem gołębi w obrębie gęstej 
zabudowy mieszkalnej stanowią w na-
szej gminie problem powszechny. Nieste-
ty, ptaki te nie zostały przyporządkowa-
ne obowiązującymi przepisami do żadnej 
z oficjalnie funkcjonujących grup zwierząt 
(hodowlane, gospodarskie, domowe). To 
oznacza, że nie istnieją przepisy prawne, na 
podstawie których można byłoby tworzyć 
jakiekolwiek procedury kontroli hodowa-
nych gołębi. Stąd brak zapisów o zasadach 
utrzymywania tych ptaków w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku w gminie 
Łomianki oraz w podobnych regulaminach 
innych gmin polskich. Nie jest możliwe 
określenie obowiązków dotyczących utrzy-
mywania gołębi w danej gminie, byłoby to 
sprzeczne z prawem.
W związku z brakiem instrumentów praw-
nych, na podstawie których można byłoby 
tworzyć i egzekwować przepisy lokalne/
gminne względem gołębi, jedynym realnym 
narzędziem rozstrzygającym kwestię ich 
uciążliwości jest art. 144 Kodeksu cywil-
nego. Stanowi on, że „właściciel nierucho-
mości powinien przy wykonywaniu swego 
prawa własności powstrzymywać się od 
działań, które by zakłócały korzystanie 
z nieruchomości sąsiednich ponad prze-
ciętną miarę, wynikającą ze społeczno-go-
spodarczego przeznaczenia nieruchomości 
i stosunków miejscowych”. Na podstawie 
wyżej wymienionego przepisu można do-
chodzić swoich praw we właściwym miej-
scowo sądzie rejonowym, który oceni, czy 
hodowla gołębi zakłóca korzystanie z nie-
ruchomości.

Pytania do pani burmistrz można zadawać 
przez formularz na stronie

www.lomianki.pl.
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W okolicznościowym prze-
mówieniu zastępca bur-
mistrza Aneta Gawin 
mówiła: „Na przedpo-

lach Warszawy polscy żołnierze sto-
czyli nierówną walkę. Wojska polskie 
miały za przeciwnika ogromną armię, 
mimo to pokonały wroga. Na 20 lat 
pozostaliśmy dzięki ich determinacji 
wolnym krajem. Bitwa ta miała zna-
czenie nie tylko dla nas, Polaków, ale 
również dla Europy, bo jej zwycięski 
wynik przekreślił dalsze plany bolsze-
wików. Dziś składamy wieńce, chylimy 
głowy, oddajemy hołd żołnierzom, któ-
rzy dokonali, zdawałoby się, niemożli-
wego. [..] Chciałabym wierzyć, że już 
nigdy więcej nikt nie będzie musiał gi-
nąć w obronie ojczyzny, tymczasem za 
naszą wschodnią granicą trwa wojna. 
Giną ludzie. Ukraińcy od wielu miesię-
cy walczą o własną wolność i utrzyma-
nie narodowej tożsamości […]”.
W uroczystości wzięli udział komba-
tanci, przedstawiciele Urzędu Miej-
skiego, Rady Miejskiej i Rady Mło-
dzieżowej, delegacja zarządu i rady 
powiatu warszawskiego zachodniego, 
przedstawiciele jednostek gminnych, 
harcerze szczepów 462 i 444, dele-
gacja uczniów SP 3 w Łomiankach 
oraz przedstawiciele zarządu osiedla 
i mieszkańcy Burakowa. / ao

SIERPNIOWA 
ROCZNICA
Jak co roku, 15 sierpnia, odbyły 
się w Łomiankach uroczystości 
patriotyczne z okazji rocznicy Bitwy 
Warszawskiej i Święta Wojska 
Polskiego.
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Dzień otwarty OSP
Ochotnicza Straż Pożarna w Ło-
miankach zaprasza mieszkańców, 
rodziny z dziećmi i sympaty-
ków jednostki na dzień otwarty 
w strażnicy.

Będzie można zobaczyć wyposa-
żenie wozu strażackiego i remizy, 
wziąć udział w działaniach z zakre-
su profilaktyki przeciwpożarowej 
i ratownictwa, m.in. nauce pierw-
szej pomocy i użycia gaśnicy. Stra-
żacy przygotowali pokaz ratownic-
twa technicznego i tor przeszkód 
w zadymionym garażu dla doro-
słych oraz różne atrakcje dla naj-
młodszych. 

Więcej informacji: 28.08 godz. 
12–18, ul. Wiejska 12A, https://
straz.lomianki.pl.

Ankieta dla organizacji 
pozarządowych 
Odpowiedzi z formularza pomogą 
w przygotowaniu wieloletniego 
programu współpracy wojewódz-
twa mazowieckiego z organizacja-
mi pozarządowymi.

Badanie prowadzone jest przez 
Fundację Optimum Pareto na zle-
cenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. 
Jego celem jest poznanie sytuacji 
organizacji pozarządowych (sto-
warzyszeń, fundacji, NGO, kół 
gospodyń wiejskich, OSP), warun-
ków, w jakich działają, ich potrzeb 
i doświadczeń ze współpracy z in-
stytucjami publicznymi. To pierw-
szy etap badania, dzięki któremu 
głos organizacji pozarządowych 
działających w województwie ma-
zowieckim zostanie uwzględniony 
podczas planowania dalszej współ-
pracy. / UMWM
Więcej informacji: ankieta dostęp-
na do 5.09 br. pod linkiem form.ty-
peform.com/to/RfrwhFTz.

Newsletter Urzędu 
Miejskiego
Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców do zapisów, by w każdy wto-
rek otrzymywać informacje o:
• aktualnych wydarzeniach 
   w gminie,
• bieżących inwestycjach 
   i remontach,
• konkursach dla mieszkańców 
   i nie tylko,
• świętach i ważnych datach 
   ogólnopolskich,
• a także aktualne informacje 
   umieszczane w BIP.
Wystarczy w polu „Bądź na bieżą-
co” na dole strony www.lomianki.
pl wpisać swój adres e-mail i postę-
pować zgodnie z instrukcją.

Dodatek węglowy
Wsparcie w wysokości 3 tys. zł 
przewidziano dla gospodarstw do-
mowych, których głównym źródłem 
ogrzewania jest węgiel. Bez kryte-
rium dochodowego będzie przysłu-
giwał również gospodarstwom, któ-
re już kupiły opał. Wnioski można 
składać do 30.11 br.

Dodatek węglowy przysługuje go-
spodarstwom domowym, których 
głównym źródłem ogrzewania jest 
kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy na paliwo 

stałe – zasilane węglem kamiennym, 
brykietem lub pelletem zawierają-
cymi co najmniej 85 proc. węgla ka-
miennego.
Przez gospodarstwo domowe ro-
zumie się osobę fizyczną samotnie 
zamieszkującą i gospodarującą albo 
osobę fizyczną oraz osoby z nią spo-
krewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie z nią zamieszkujące i go-
spodarujące. Wnioski można składać 
elektronicznie z wykorzystaniem plat-
formy ePUAP oraz w wersji papiero-
wej (Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 
Szpitalna 7 w Łomiankach, pon. godz. 
8–18, wt.–pt. 8–16). / OPS
Więcej informacji: 22 751 90 57 
wew. 114 w godz. 8–16.
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Porady terapeutyczne
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych (GKRPA) 
informuje, że w siedzibie komisji 
mieszkańcy gminy mogą uzyskać 
porady terapeutyczne.

W punkcie konsultacyjnym udzielane 
są porady specjalistów terapeutów 
osobom mającym problemy alkoholo-
we bądź narkotykowe oraz ich rodzi-
nom:
• problemy alkoholowe: pon. godz. 
12–18 (Olga Jamroz), również tele-
fonicznie (516 768 864),
• problemy narkotykowe: śr. godz. 
15.30–19.30 (Anna Twierdziańska), 
również telefonicznie (502 336 947),
• problemy behawioralne: czw. godz. 
15.30–19.30 (Anna Stolarska), rów-
nież telefonicznie (516 768 864). 
Więcej informacji: GKRPA, ul. 11 Li-
stopada 96 bud. B.

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

Projekt uchwały 
krajobrazowej
Zawiadamiamy o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu uchwały 
w sprawie zasad i warunków sytu-
owania obiektów małej architektu-
ry, ogrodzeń, tablic i urządzeń rekla-
mowych.

Dokument zostanie udostępniony 
mieszkańcom w terminie 29 sierpnia 
– 26 września br. w Wydziale Geo-
dezji, Gospodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego (ul. Warszaw-
ska 71) oraz na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicz-
nej (w zakładce Zagospodarowanie 
przestrzenne – Uchwała krajobrazo-
wa). Projekt uchwały obejmuje cały 
obszar gminy Łomianki. Dyskusja 
publiczna nad przyjętymi w projekcie 
uchwały krajobrazowej rozwiązania-
mi odbędzie się 14 września br. w auli 
ICDS w Łomiankach (ul. Staszica 2, 
godz. 17). Uwagi do projektu należy 

składać w terminie od 29 sierpnia do 
10 października br. do burmistrza Ło-
mianek w formie papierowej (skrzyn-
ka podawcza urzędu, ul. Warszaw-
ska 115) i pocztą (Urząd Miejski, ul. 
Warszawska 115, 05-092 Łomianki) 
albo w formie elektronicznej (um@
poczta.lomianki.pl lub za pomocą 
platformy ePUAP). Uwagi powinny 
zawierać: imię i nazwisko lub na-
zwę jednostki organizacyjnej, adres 
i oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczą. Wzór pisma dostępny jest 
na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej (bip.lomianki.pl w zakładce 
Zagospodarowanie przestrzenne – 
Uchwała krajobrazowa).
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KARTKA Z KALENDARZA

1 września będziemy obchodzić 83. będziemy obchodzić 83. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej.rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Przedstawiciele kombatantów, Urzędu Miejskie-
go i Rady Miejskiej wraz z pozostałymi delega-
tami o godz. 12 złożą wieńce w asyście pocztów 
sztandarowych pod pomnikiem generała Miko-
łaja Bołtucia przy ul. Warszawskiej.

Tekst o gen. Bołtuciu opublikujemy Tekst o gen. Bołtuciu opublikujemy 
w październikowym biuletynie.w październikowym biuletynie.

Prezes KMŁ przechodzi 
na emeryturę
W połowie sierpnia burmistrz Łomia-
nek Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
ze swoją zastępczynią Anetą Gawin 
i Maciejem Krogulcem, przewodni-
czącym rady nadzorczej KMŁ, podzię-
kowali Bogdanowi Marcińczykowi za 
13 lat zarządzania miejską spółką. 

Ostatnie lata Komunikacji Miejskiej 
Łomianki (KMŁ) były niezwykle dy-
namiczne. Nowoczesne autobusy 
sukcesywnie zastępowały stare po-
jazdy. Równolegle z wymianą taboru 
kapitalnemu remontowi poddany zo-

stał budynek warsztatowy, poprawiły 
się także warunki socjalne zaplecza 
technicznego. Bogdan Marcińczyk 
był drugim prezesem spółki, która 
w ubiegłym roku obchodziła trzydzie-
stolecie. Dzisiaj mało kto pamięta, 
że utworzenie własnej komunikacji 
miejskiej było ewenementem na ska-
lę kraju, a brak wzorców nie ułatwiał 
zadania. Obecnie KMŁ dysponuje 
39 autobusami, z których większość 
to nowoczesne i ekologiczne solari-
sy urbino, są wśród nich także dwa 
bezemisyjne autobusy elektryczne. 
Prezes Marcińczyk pozostawił spółkę 
o statusie nowoczesnego, lokalnego 
przewoźnika działającego w struktu-
rach aglomeracji warszawskiej. / mjr
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|    SPRAWY SPOŁECZNE

BIUM: Czy mężczyźni chętnie chodzą 
do lekarza?
Dr Wioletta Zagórska: Dane GUS 
z ostatnich lat wyraźnie pokazują, że 
dużo rzadziej niż kobiety. W ostatniej 
dekadzie było to ok. 55–64 proc., 
a u kobiet ten wskaźnik wyniósł ok. 
75 proc. 

Jakie są tego konsekwencje? 
Statystyki medyczne pokazują, że 
mężczyźni chorują częściej, a naj-
poważniejsze u nich dolegliwości, bę-
dące przyczyną zgonów, to choroby 
układu krążenia (40,8 proc.) oraz 
nowotwory złośliwe (25,9 proc.). 
Dane Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) wskazują, że polscy mężczyźni 
żyją przeciętnie 72 lata, podczas gdy 
kobiety średnio 80 lat. 

Czy program 40 plus może zmienić te 
statystyki?
Tak. Lekarze są zgodni, że w leczeniu 
mężczyzn niezbędna jest edukacja, po-
szerzanie wiedzy o prawidłowej diecie, 
zwracanie uwagi na aktywny tryb ży-
cia. Badania umożliwiają wczesne roz-
poznanie chorób przed pojawieniem 
się ich objawów. W ramach wspomnia-
nego programu oceniane są czynniki 
ryzyka zachorowania na najbardziej 
rozpowszechnione choroby układu 

krążenia (zawał, udar), cukrzycę i no-
wotwory, bada się m.in. swoisty anty-
gen sterczowy (PSA) wykrywający raka 
prostaty. W naszym centrum zawsze 
informujemy pacjentów o programie. 
Dużą rolę odgrywają też nasze pacjent-
ki, które chętnie korzystają z badania 
i zachęcają do tego samego mężczyzn. 

Informacje praktyczne 
Chcesz wykonać badania? Wypełnij 
ankietę na Internetowym Koncie Pa-
cjenta (IKP) lub zadzwoń na infolinię 
22 735 39 53 (w godz. 8–18). System 
wystawi elektroniczne skierowanie, 
a każdy uprawniony będzie mógł wy-
konać badania w punkcie, który reali-
zuje program „Profilaktyka 40 Plus”. 
W Łomiankach jest to Centrum Me-
dyczne StartMed (ul. Partyzantów 23, 
tel. 571 550 950 lub 572 660 066).

Do końca grudnia 2022 r. każdy Polak, który ukończył 40. rok życia, może 
skorzystać z jednorazowych bezpłatnych badań diagnostycznych w ramach 
programu „Profilaktyka 40 Plus”, dzięki którym możliwe jest wczesne 
rozpoznanie chorób układu krążenia, cukrzycy i onkologicznych. O tym, 
dlaczego mężczyźni powinni się badać, rozmawiamy z doktor WIOLETTĄ 
ZAGÓRSKĄ.

BADAJ SIĘ 
I BĄDŹ ZDRÓW!

W sierpniowym numerze biulety-
nu opublikowaliśmy wypowiedzi 
przewodniczących osiedli – Baczyń-
skiego i Dąbrowy Zachodniej. Obaj 
przedstawili problemy z inwestycja-
mi i określili oczekiwania w stosunku 
do Urzędu Miejskiego. Aneta Gawin, 
zastępca burmistrza Łomianek, od-
niosła się do tych wypowiedzi.

„Widzimy potrzebę zrealizowania 
wskazanych przez przewodniczących 
osiedli inwestycji. Jednakże będzie to 
możliwe po zakończeniu długotrwa-
łych postępowań administracyjnych 
niezbędnych do rozpoczęcia realiza-
cji robót budowlanych i zapewnieniu 
w budżecie wystarczających środków 
finansowych. Na prośbę mieszkań-
ców osiedla Baczyńskiego przygo-
towujemy zlecenie na poprawę od-
wodnienia w ul. Baczyńskiego i ul. 
Pawłowskiej. W tej chwili prowadzi-
my również postępowanie przetar-
gowe na modernizację oświetlenia 
w gminie Łomianki. W ramach tego 
zadania zaplanowane jest oświetle-
nie wzdłuż ul. Zachodniej, które dla 
mieszkańców ma ogromne znacze-
nie. Inwestycja będzie realizowana 
przez dwa lata. Zleciliśmy właśnie 
aktualizację projektu stałej organi-
zacji ruchu. Zatwierdzenie jej przez 
Starostwo Powiatowe Warszawskie 
Zachodnie pozwoli na zamontowanie 
luster drogowych na skrzyżowaniu 
ul. Zielonej z ul. Zachodnią. Utwar-
dziliśmy już nawierzchnię ul. Prostej 
i Sierakowskiej. Natomiast w kwestii 
dotyczącej wyrównania chodnika we 
fragmencie ul. Sierakowskiej i dokoń-
czenia budowy chodnika przy czte-
rech posesjach przy ul. Zachodniej 
wyższe organy administracji publicz-
nej prowadzą postępowania odwo-
ławcze, co wstrzymuje dalsze dzia-
łania urzędu. Mieszkańcy życzyliby 
sobie parku między ul. Zachodnią i ul. 
Krokusa – niestety gmina nie ma tam 
żadnych działek, a na ich zakup brak 
środków. Wierzę, że uda się pozyskać 
środki na kontynuację parku Arty-
stów i będziemy mogli dokończyć tę 
inwestycję”.

Nowy rok szkolny
Z początkiem września we wszystkich samorządowych łomian-
kowskich szkołach i przedszkolach rozpocznie się nowy rok 
szkolny 2022/2023. Informacje o godzinach rozpoczęcia roku 
1 września w konkretnych klasach i oddziałach zamieszczone są 
na oficjalnych stronach internetowych placówek, pojawią się tak-
że w Aktualnościach na www.lomianki.pl.

ODPOWIADAMY...
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Przypominamy o wrześniowym gło-
sowaniu w ramach Łomiankowskie-
go Mechanizmu Partycypacyjnego 
2023. 

Lista wniosków wybranych do głoso-
wania dostępna jest na stronie pro-
jektu, a już 29 sierpnia o godz. 18 za-
praszamy do auli ICDS (ul. Staszica 2)
na spotkanie z ich autorami. Od 1 do 
7 września mieszkańcy będą mogli 
oddać głosy na dowolną liczbę pro-
jektów pod warunkiem, że ich łączna 
wartość nie przekroczy puli środków. 
W tym roku do dyspozycji jest milion 
złotych. Głosowanie odbędzie się:

• za pomocą formularza online za-
mieszczonego na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego (www.lomianki.pl),
• przez wypełnienie formularza 
w wersji papierowej i wrzucenie go do 
jednej z urn dostępnych w siedzibach 
Urzędu Miejskiego (ul. Warszawska 
115 i ul. Staszica 2) oraz Centrum Kul-
tury (ul. Wiejska 12A).
Zachęcamy do głosowania – to realna 
szansa na realizację lokalnych inicja-
tyw sąsiedzkich i wkład w rozwój gmi-
ny. Zwycięskie projekty zostaną skie-
rowane do realizacji w przyszłym roku.
Więcej informacji: www.lomianki.bu-
dzet-obywatelski.org.

W chwili zamykania wrześniowe-
go biuletynu pierwszy tego-

roczny piknik – w Dziekanowie No-
wym – był już za nami. Publikujemy 
daty kolejnych spotkań i zebrań, na 
których mieszkańcy decydują o po-
dziale środków z funduszy sołeckich.

Pikniki:
• 27.08 godz. 14–18: Dzień Dzieka-
nowa Polskiego, miejscem spotkania 
jest szkoła podstawowa w Dzieka-
nowie Polskim, a zaplanowano m.in. 
uhonorowanie najstarszych miesz-
kańców sołectwa, happening i anima-
cje dla dzieci, zabawę na dmuchań-
cach oraz konkursy, a także stoisko 
z watą cukrową i poczęstunek,
• 28.08 godz. 13–17: Piknik rodzinny 
w Sadowej, miejscem spotkania jest 
szkolne boisko (ul. Strzelecka), a zaplano-
wano m.in. przejażdżki konne dla dzieci, 
karuzelę, ciuchcię, teatrzyk oraz grill,
• 10.09 godz. 14–18: Dzień Dziec-
ka, czyli piknik edukacyjno-sporto-
wy w Kiełpinie, miejsce spotkania: 
ul. Rolnicza 236, zaplanowano atrak-

cje dla dzieci, oprowadzanie na koniu 
i pyszny poczęstunek,
• 10.09 godz. 12–16: Dzień Rodziny 
w Dziekanowie Leśnym, miejscem 
spotkania jest szkoła przy ul. Akinsa 6,
a zaplanowano atrakcje dla dzieci pod 
hasłem „U Konopnickiej na urodzi-
nach”, poczęstunek i fotobudkę.

Zebrania:
•  Kiełpin: 2.09 godz. 18.30 na placu 
zabaw (ul. Rolnicza 226),
• Dziekanów Leśny: 5.09 godz. 18 
w SP im. Marii Konopnickiej (ul. 
Akinsa 6),
• Dziekanów Bajkowy: 8.09 godz. 
18.30 w SP w Dziekanowie Polskim 
(ul. Rolnicza 435),
• Łomianki Dolne: 11.09 godz. 17, 
placyk naprzeciwko ul. Łużyckiej 14,
• Sadowa: 12.09 godz. 18.30 w szkole 
podstawowej (ul. Strzelecka 35),
• Kępa Kiełpińska: 13.09 godz. 18 
u sołtysa (ul. 6 Pułku Piechoty 2),
• Dziekanów Polski: 15.09 godz. 18 
w SP im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-
-Dolina (ul. Rolnicza 435),

• Łomianki Chopina: 27.09 godz. 
19.30 w Centrum Kultury (ul. Wiejska 
12A).

Więcej informacji: terminy i szczegóły 
dotyczące pikników oraz zebrań bę-
dziemy publikować na www.lomianki.
pl w Kalendarium wydarzeń. 

Zapraszamy mieszkańców na tegoroczne spotkania sąsiedzkie i zebrania lokalnych społeczności.

PIKNIKI I ZEBRANIA SOŁECKIE

Trzeźwe życie – zdrowe 
życie
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych orga-
nizuje 2 października w ICDS (ul. 
Staszica 2, godz. 12–16) piknik 
profilaktyczny. Dorośli będą mogli 
dowiedzieć się więcej o destrukcyj-
nych skutkach nadużywania alko-
holu, m.in. wypadkach z udziałem 
osób nietrzeźwych (symulacja da-
chowania, uderzenia czy poślizgu 
na drodze) czy udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej osobom 
po spożyciu alkoholu lub innych 
środków odurzających. Natomiast 

najmłodsi wezmą 
udział w zawodach 
sportowych i zaję-
ciach z animatora-
mi. / az
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WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Strzelecka: trwają prace wykoń-
czeniowe (układanie podłóg, malo-
wanie ścian) w budynku szkoły w Sa-
dowej, na zewnątrz prowadzone są 
prace drogowe, 
• ul. Piaskowa: w budynku przed-
szkola miejskiego wykonano sufity 
podwieszane, instalacje wentylacji, 
roboty malarskie oraz montaż sani-
tarny,
• ul. Rodziewiczówny: wykonano roz-
plantowanie nawierzchni parku i wy-
tyczenie geodezyjne obiektów, obsa-
dzono obrzeża przyszłych boisk,
• skwer Niepodległości: wszczęto 

postępowanie ofertowe dotyczące 
zagospodarowania terenu, 
• al. Chopina: program funkcjonal-
no-użytkowy zakłada wstępne roz-
wiązania projektowe uwzględniające 
nową nawierzchnię jezdni, obustron-
ne chodniki oraz system odwodnienia 
na odcinku od ul. Armii Poznań do 
ul. Cienistej.

Prace projektowe
Rozbudowa drogi polegająca na za-
projektowaniu nowej nawierzchni 
jezdni wraz z warstwami konstrukcyj-
nymi oraz w
• ul. Kownackiej: obustronnymi po-
boczami chłonnymi,
• ul. Bołtucia: systemem odwodnie-
nia ulicznego,

• ul. Wiślanej i Brzegowej: chodnika-
mi, ścieżką rowerową, miejscami par-
kingowymi oraz systemem kanalizacji 
deszczowej,
• ul. Baonu Zośka: systemem odwod-
nienia ulicznego.
A także:
• ul. Strumykowa: rozbudowa wraz 
z łącznikiem w kierunku ul. Łąkowej 
– zaprojektowanie nowej nawierzchni 
jezdni wraz z warstwami konstrukcyj-
nymi, chodnikami, ścieżką rowerową 
oraz systemem kanalizacji deszczo-
wej,
• ul. Kołłątaja: budowa pętli autobu-
sowej wraz z drogą serwisową DK7 
polegająca na zaprojektowaniu no-
wej nawierzchni jezdni wraz z war-
stwami konstrukcyjnymi, peronami, 

Rozpoczęły się prace projektowe dotyczące rozbudowy gminnych dróg, trwają roboty wykończeniowe 
w budynkach miejskich placówek edukacyjnych oraz budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej.

PRACE BUDOWLANE 
W ŁOMIANKACH

TEKST: KAROLINA WIERZBICKA, TOMASZ CZAJKOWSKI
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chodnikami oraz systemem odwod-
nienia ulicznego.

Opracowanie koncepcji
• ul. Spacerowa: zakłada wstępne 
rozwiązania projektowe uwzględnia-
jące nową nawierzchnię jezdni, chod-
nik oraz system odwodnienia.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Rolnicza: od 16.08 trwają prace 
porządkowe na zrealizowanym odcin-
ku; od 22.08 trwają prace przygoto-
wujące pas ruchu pod odtworzenie 
nawierzchni asfaltowej na odcinku 
od ul. Podróżnej do posesji nr 475; 
od posesji nr 475 do granicy Czosno-
wa wykonywane będą odejścia wod-
no-kanalizacyjne do posesji; termin 
planowanych prac może ulec zmia-
nie w przypadku niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych lub innych 
nieprzewidzianych zdarzeń; zalecamy 
korzystanie z dróg poprzecznych do-
chodzących do ul. Rolniczej,
• ul. Waligóry: zakończono roboty 
budowlane wraz z odtworzeniem na-
wierzchni; trwają prace polegające na 
przekazaniu inwestycji do eksploatacji,
• ul. Łużycka, Wiślana i Brzegowa: 
dokończenie prac odtworzeniowych 
w ul. Łużyckiej (m.in. progi zwalniają-
ce, zjazdy indywidualne), wykonano 

większość zakresu prac w ul. Łużyckiej, 
jednak z powodu kolizji z pomnikami 
przyrody i koniecznością pozyskania 
niezbędnych pozwoleń na dokończe-
nie robót planowane jest miejscowe 
wznowienie prac w rejonie chronio-
nych drzew pod koniec września br.,
• gmina Łomianki: budowa brakują-
cych odcinków sieci wodociągowej 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej (etap I),
zakończono roboty budowlane z od-
tworzeniem nawierzchni, trwa etap 
odbioru końcowego i we wrześniu 
planowane jest uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie,
• drogi dojazdowe do Kościelnej 
Drogi oraz al. Chopina: prace przy 
budowie kanalizacji sanitarnej w al. 
Chopina 104–104f i 106–106e, prace 
prowadzone od strony ul. Kościelnej 
Drogi w kierunku al. Chopina; trwa-
ją prace odtworzeniowe nawierzchni 
w al. Chopina 102; wznowiono prace 
przy budowie kanalizacji sanitarnej 
w al. Chopina 36–36p,
• ul. Miła: budowa sieci wodociągo-
wej i sieci kanalizacji sanitarnej na 
odcinku od ul. Asnyka do ul. Wędkar-
skiej, 18.08 podpisano umowę z firmą 
Usługi Transportowe Daniel Mieczy-
sław Dziewulski z Zaborowa, w ra-
mach inwestycji zostanie wykonane 
0,6 km sieci wodociągowej, 0,7 km 
sieci kanalizacyjnej, jedna pompownia 
ścieków, termin wykonania inwestycji 
to 210 dni od dnia podpisania umowy.

Wkrótce najmłodsi mieszkań-
cy z niepełnosprawnościami 

będą się mogli bawić na integra-
cyjnej karuzeli. Zabawka dołączyła 
do innych sprzętów na placu przy 
ul. Akacjowej, gdzie trwają ostatnie 
prace przy zagospodarowaniu tere-
nu przed udostępnieniem go dzie-
ciom.

INTEGRACYJNA 
KARUZELA
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Inspiracje: ogród dla zapylaczy

Wrzesień to miesiąc zbiorów, ale także planowania, sadzenia nowych krzewów i wytyczania rabat. 
Już teraz warto wsadzić do ziemi cebule kwiatów, które zakwitną wiosną. Do tego niezbędne będzie 
uporządkowanie ogrodu po letnich miesiącach i przygotowanie miejsce dla kolejnych roślin.

ROK W OGRODZIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Charakterystyczny balsamiczny za-
pach i żółto-pomarańczowe kępy 

nagietków doskonale wpasowują się 
w jesienne barwy. Kwitną od przełomu 
maja i czerwca do października–listo-
pada. To niewymagająca, łatwo rozsie-
wająca się i bujnie rozrastająca roślina 
(odmiany wysokie i karłowate), która 
wykorzystywana jest również w ko-
smetologii i ziołolecznictwie. Kwiaty 
zamykają się, gdy jest ciemno lub zbli-
ża się deszcz, są wrażliwe na zmiany 
temperatury i wilgotność powietrza. 
Nagietki najlepiej rosną na słonecznym 
stanowisku i żyznym podłożu, a także 
w towarzystwie pomidorów. 

Przesadzanie: do połowy miesiąca 
dzielimy mocno rozrośnięte piwonie 
i przesadzamy przede wszystkim krze-
wy iglaste. Podlewanie: w suchych 
tygodniach wymagają tego szczegól-
nie gatunki iglaste oraz zimozielone. 
Nasadzenia: do ocieplanych donic 
lub na rabaty, trawniki i pod krzewy 
sadzimy gatunki cebulowe kwitnące 
wiosną (m.in. krokusy, tulipany, hia-
cynty). Przycinanie: usuwamy prze-
kwitłe kwiatostany bylin i róż, przy-
cinamy i wykopujemy cebule i kłącza 

bylin, które nie zimują w gruncie (m.in. 
mieczyki i dalie). Trawnik: stosujemy 
ostatnie jesienne nawożenie, aby 
wzmocnić trawę przed zimą.
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Roślina miesiąca: nagietek lekarski (Calendula officinalis L.)

To praktyczny i w przystępny spo-
sób napisany poradnik. Mogą po 

niego sięgnąć zarówno amatorzy, jak 
i doświadczeni działkowcy. Odpo-
wiada na podstawowe pytania, które 
pojawiają się przy 
planowaniu ogro-
dów kwiatowych 
i owocowo-wa-
rzywnych, a także 
dotyczące pielę-
gnacji roślin o każ-
dej porze roku. Pu-
blikacja zawiera 
ponad tysiąc ko-
lorowych rycin 
i zdjęć, a w części 
praktycznej krok po kroku ilustruje 
poszczególne czynności. Dla zaawan-
sowanych może stanowić rodzaj ka-
lendarza ogrodniczego oraz inspira-
cję do tworzenia nowych kompozycji 
rabatowych, bo prezentuje rośliny 
ozdobne i użytkowe, które nadają się 
do uprawy w ogrodzie i pojemnikach.
Więcej informacji: 
„Wielka księga ogrodnika i działkow-
ca”, Wolfgang Kawollek, Wyd. Publi-
cat, 2022.

Książka botaniczna: „Wielka księga 
ogrodnika i działkowca”

Motyle, pszczoły, osy, trzmiele, 
a także niektóre chrząszcze, 

gąsienice, a nawet ćmy to owady 
zapylające i wielcy sprzymierzeńcy 
każdego ogrodnika. Zmiany klimatu 
i wzrastające zanieczyszczenie po-
wietrza powodują, że coraz bardziej 
potrzebują naszej pomocy. Co może-
my dla nich zrobić? Zapewnić im po-
żywienie i schronienie. Wystarczy nie 
stosować pestycydów, rzadziej kosić 
trawnik, nasadzić odpowiednie rośli-
ny (bogate w nektar i pyłek), wysie-
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wać łąki kwietne (m.in. chaber ciem-
ny, złocień właściwy czy żmijowiec 
zwyczajny). A jesień to właśnie dobry 
czas na założenie wieloletniej łąki 
(z mieszanki nasion roślin wielolet-
nich) i przygotowanie miejsca, gdzie 
zapylacze będą mogły przezimować 
(pozostawienie liści i gałęzi na końcu 
ogrodu lub zrobienie domku z trzciny, 
drewna i szyszek). Odpłacą się wielo-
krotnie, bo ogród przyjazny zapyla-
czom pełen jest pachnących kwiatów 
i owoców.
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Upały i utrzymująca się susza stwarzają zagrożenie dla każdego lasu. 
Czasem wystarczy nieuważny turysta, niewielka iskra lub uszkodzona linia 
energetyczna, by wybuchł pożar. We wrześniowym biuletynie wyjaśniamy, 
jak wygląda ochrona przeciwpożarowa tak ogromnego obszaru, jakim jest 
Puszcza Kampinoska.

Historia jednego zdjęcia
O monitoringu puszczy w czasie upal-
nych miesięcy rozmawiamy z Robertem 
Przybyszem, specjalistą ds. ochrony 
przeciwpożarowej KPN.

BIUM: W tym roku odnotowuje się 
wysokie temperatury, wiele mówi się 
o suszy. Czy to wpływa na wzrost za-
grożenia pożarowego w puszczy?
Robert Przybysz: Dzisiaj [rozmawia-
my w połowie sierpnia 
– przyp. red.] stopień za-
grożenia pożarowego dla 
strefy, w której leży KPN, 
utrzymuje się na pozio-
mie pierwszym i określa 
się go jako niski. Jednak 
codziennie zbieramy dane 
meteorologiczne i przeka-
zujemy je do Nadleśnic-
twa Celestynów, a stam-
tąd informacje trafiają do 
laboratoriów Lasów Pań-
stwowych, gdzie anali-
zuje się sumę opadów, 
wilgotność i temperaturę 
powietrza oraz wilgotność ściółki dla 
różnych regionów. Dwa razy dziennie, 
o godz. 9 i 13, ustalany jest na tej pod-
stawie stopień zagrożenia pożarowego 
lasu i publikowany na ogólnopolskiej 
stronie http://bazapozarow.ibles.pl/za-
grozenie [KPN należy do strefy 17B – 
przyp. red.]. 

A jeśli stopień zagrożenia jest najwyż-
szy, czyli trzeci, to ogłasza się zakaz 
wstępu do lasu?
Nie. Taki zakaz wprowadza się, jeśli 
przez pięć kolejnych dni okaże się, że 
wilgotność ściółki mierzona o godz. 9 
nie przekracza 10 proc., a jednocześnie 
obowiązuje trzeci stopień zagrożenia 
pożarowego. 

Na czym polega ochrona przeciwpoża-
rowa puszczy?
Pełnimy stały dyżur w punkcie alarmo-
wo-dyspozycyjnym, prowadzimy  co-
dzienne obserwacje z siedmiu wież 
ustawionych na terenie parku oraz dy-
żury leśniczych w terenie. Współpracu-
jemy także z komendami powiatowymi 
i ochotniczymi strażami pożarnymi, or-
ganizujemy ćwiczenia i akcje informa-

cyjne dla mieszkańców. 
Oprócz monitoringu dba-
my o przejezdność 348 
km dojazdów pożarowych, 
czyli dróg, z których ko-
rzystają w razie potrzeby 
pojazdy staży pożarnej. 
Regularnie wykonujemy 
także pasy przeciwpożaro-
we, utrzymujemy punkty 
czerpania wody, a w dzie-
sięciu bazach przecho-
wujemy podręczny sprzęt 
oraz samochód patrolo-
wo-gaśniczy. Do dyspo-
zycji dyżurnych mamy też 

pilarki spalinowe i ciągniki z pługiem.

Czy tego sprzętu trzeba było użyć 
w tym roku? Były pożary? 
W tym roku odnotowaliśmy siedem 
małych pożarów, największy z nich 
objął powierzchnię ok. 1 ha. Pożary 
wybuchają głównie przez zaprószenie 
ognia przez ludzi, ale także w wyniku 
zerwania lub uszkodzenia przez wichu-
ry linii energetycznych. Dlatego dbamy 
o oczyszczanie z roślinności terenów 
pod liniami, nieustannie monitorujemy 
sytuację i apelujemy o rozwagę w lesie. 
W przypadku zauważenia pożaru należy 
niezwłocznie zaalarmować służbę par-
ku, straż pożarną lub policję, dzwoniąc 
pod numery: 722 67 75, 998 czy 997.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
FOT.: W. SZAGA

 Twój ogrodnik

Ogrodniczki Lucyna i Alicja, mama 
i córka, od lat prowadzą rodzin-

ną szkółkę roślin. Wiedzą dzielą się na 
blogu i Facebooku, wydają poradniki 
o pielęgnacji roślin, a podczas coty-
godniowych „Kwadransów zaradnego 
ogrodnika” i „Spacerków po ogrodzie” 
na kanale YouTube udzielają porad oraz 
z pasją i humorem opowiadają o rośli-
nach.

Łąka z kwiatów cebulowych

Jeżeli wczesną wiosną w waszym ogro-
dzie jest puste miejsce, to jesienią po-
myślcie o założeniu tam łąki z roślin ce-
bulowych i jednorocznych. Jedne będą 
kwitły wiosną, inne latem. Wybierzcie 
rośliny niewymagające, które pozostaną 
w jednym miejscu przez wiele lat bez 
wykopywania, np. przebiśniegi, kro-
kusy botaniczne, cebulice syberyjskie, 
ranniki, narcyzy Actea (tzw. babcine, 
pachnące, nie zjadają ich szkodniki), 
szafirki, lilie św. Józefa, śnieżniki, tulipa-
ny botaniczne (turkiestańskie), a także 
odmiany o typowych, dużych kwiatach 
– Apeldoorn, Golden Apeldoorn czy 
Apeldoorn Elite. W miejscach wilgot-
nych doskonale sprawdza się szachow-
nica kostkowata czy śnieżyca wiosenna. 
Rośliny cebulowe najlepiej sadzić w du-
żych grupach, po 10–30 sztuk. Wybie-
rajcie proste odmiany i dzikie gatunki 
– są tanie i pewne. Po kwitnieniu roślin 
cebulowych warto posadzić lub wysiać 
pomiędzy nimi gotową mieszankę łąki 
kwietnej lub stworzyć własną choćby 
z chabrów, kosmosów, facelii, maków, 
rumianków, traw jednorocznych czy 
fiołków polnych. Nasiona wystarczy 
wysiać i zagrabić, najlepiej w dni desz-
czowe lub pochmurne i resztę można 
pozostawić naturze.
Więcej: www.twojogrodnik.pl.
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Połamane drzewka
Publikujemy informację, którą do re-
dakcji biuletynu przesłał Wojciech 
Moryciński, mieszkaniec naszej gminy.

„19 czerwca 2022 r. w ramach są-
siedzkiej akcji posadzonych zostało 
14 młodych lip przy ul. Ludowej na 
osiedlu Dąbrowa Leśna. Drzewa mia-
ły stanowić kontynuację alei starych 
lip, które rosną na tej ulicy od wielu 
lat. Mieszkańcy uzyskali zgodę na na-
sadzenia od Urzędu Miejskiego, a na-
stępnie sami sfinansowali oraz kupili 
drzewka. Każde miało nadane imię 
przez fundatorów, jedno zostało nawet 
dedykowane pamięci profesora Sta-
nisława Kulona, sławnego rzeźbiarza 
i mieszkańca Łomianek. Niestety po 
kilku dniach drzewka zostały połama-
ne, a następnie wypalone chemikaliami 
wraz z otaczającym trawnikiem. Miesz-

kańcy są zdruzgotani tym okrutnym in-
cydentem. Akcja miała aspekt nie tylko 
przyrodniczy, lecz także edukacyjny, 
gdyż były w nią zaangażowane dzie-
ci i młodzież. 20 lipca sprawa została 
zgłoszona na policję”. 
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Dzień w ogrodzie
Ogród Botaniczny w Powsinie 
organizuje we wrześniu spacery 
dotyczące starych odmian jabłoni 
oraz historii Polskiego Towarzy-
stwa Botanicznego.

W biuletynie koncentrujemy się 
na roślinach ozdobnych, jednak 
w wielu ogrodach rosną również 
drzewa owocowe. W Powsinie 
miłośnicy jabłoni będą się mogli 
dowiedzieć więcej o historycz-
nych kolekcjach odmian tych 
drzew oraz problemach z ich upra-
wą, a także spróbować jabłek i po-
spacerować z edukatorem po sa-
dzie. Tego samego dnia w ramach 
obchodów stulecia Polskiego To-
warzystwa Botanicznego odbę-
dzie się spacer, podczas którego 
pracownicy ogrodu przypomną 
osiągnięcia poprzedników m.in. 
w hodowli róż oraz wkład w oca-
lanie krajowych populacji rzadkich 
gatunków roślin.
Więcej informacji: Dzień jabłoni 
(17.09 godz. 10, bilety: 37 i 27 zł), 
Połączeni dziedzictwem (17.09 
godz. 10–13), na oba wydarzenia 
obowiązują zapisy: informacja@
obpan.pl, www.ogrod-powsin.pl.

Rower zamiast auta?
Co można zrobić dla klimatu? 
Zmienić nawyki i ograniczyć emi-
sję spalin. Organizacje proeko-
logiczne przypominają o tym co 
roku 22 września. W Polsce Dzień 
bez Samochodu obchodzony jest 
od 2004 r. Wiele miast zachęca 
tego dnia do korzystania z komu-
nikacji miejskiej lub rowerów. To 
lepsze zarówno dla przyrody, jak 
i dla naszego zdrowia.

Mieszkańcy Łomianek mogą się ubiegać o dofinansowanie na wymianę 
pieców w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców i programu 
„Czyste powietrze”.

Powietrze w naszym regionie jest za-
nieczyszczone, szczególnie w sezo-

nie grzewczym. W celu poprawy jego 
jakości wprowadzono uchwałę anty-
smogową i wszyscy mieszkańcy Mazow-
sza zobowiązani są do przestrzegania jej 
postanowień od 2017 r. Nowelizacja 
tych przepisów nastąpiła w maju bieżą-
cego roku. O czym trzeba wiedzieć? Od 
1 stycznia 2023 r. użytkowanie niektó-
rych pieców i kotłów na węgiel, pellet 
i drewno stanie się nielegalne i zagro-
żone mandatem lub grzywną. Chodzi tu 
o kotły bezklasowe, które nie spełniają 
przynajmniej wymogów klasy 3 wg nor-
my PN-EN 303-5:2012, tzw. kopciu-
chy. Na wymianę przestarzałych urzą-
dzeń można pozyskać dotację z gminy. 
Urząd Miejski w Łomiankach przyznaje 
ją z własnych środków (dotyczy tylko 
wymiany pieca) oraz rządowych (oprócz 
wymiany pieca także termomoderniza-
cja budynku).

Gminny Program Wymiany Pieców
Wnioski o udzielenie dotacji przyjmo-
wane są do 15 września 2022 r. Wię-
cej informacji można uzyskać w Refe-
racie Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
w Urzędzie Miejskim (ul. Warszawska 
71, 22 888 98 87).

Program „Czyste powietrze”
Poza wymianą źródła ciepła można sko-
rzystać z dofinansowania na termomo-
dernizację budynku, która zakłada wy-
mianę stolarki okiennej, drzwiowej oraz 
ocieplenie budynku. 
Więcej informacji można uzyskać w Re-
feracie Funduszy Zewnętrznych i Dzia-
łalności Gospodarczej (ul. Parkowa 2, 
22 888 98 42, 516 282 998). Gminny 
punkt konsultacyjno-informacyjny pro-
gramu „Czyste powietrze” działa także 
w Galerii Łomianki (ul. Brukowa 25, lo-
kal Współdzielni, pon. 14–18, czw. i pt. 
13–16).

DOTACJE Z GMINY

TEKST: MILENA WIŚNIEWSKA, KATARZYNA KOLASA
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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

MIA
Młodziutka, malutka, cudowna, przy-
jacielska sunia. Na widok człowieka 
cieszy się całą sobą. Przyszły właści-
ciel z pewnością pozyska wspaniałego 
kompana do zabaw.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok; 
płeć: samica; waga: 8 kg; nr: 0991/22; 
kontakt w sprawie adopcji: Dorota 
509 664 983.

HAIFA
Przepiękna, młoda i pełna energii, ale 
też rozemocjonowana suczka. Boi się 
obcych ludzi i nowych przestrzeni. 
Szukamy opiekunów wyrozumiałych 
i cierpliwych.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samica; waga: 27 kg; nr: 
0705/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Ida 694 689 970.

TAJFUN
Łagodny, ale bardzo energiczny psiak. 
Zależy mu na uwadze i czułości czło-
wieka. Potrzebuje silnych opiekunów, 
nie nadaje się do domu z dziećmi, chy-
ba że już z nastoletnimi.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samiec; waga: 36 kg; nr: 
1200/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Beata 606 331 925.

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

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

TOMI
Nieduży, przeuroczy pies. Ładnie cho-
dzi na smyczy, raczej pozytywnie re-
aguje na inne zwierzęta. Bardzo lubi 
pieszczoty oraz przebywanie w towa-
rzystwie człowieka.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sześć 
lat; płeć: samiec; waga: 11 kg; nr: 
1003/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Agata 504 284 844.

CZARNY
Przyjazny, ufny, miły i bardzo spra-
gniony interakcji. Uwielbia głaskanie 
i szuka kogoś, kto niezależnie od sy-
tuacji życiowej nie zostawi go i nie 
zawiedzie.
W typie rasy: europejska; wiek: trzy 
lata; płeć: samiec; waga: 3 kg; nr: 
0617/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Weronika 509 166 292.

BAJTEK
Sprytny, kochany łobuz. Rozpiera go 
energia, a niezależność ceni tak samo, 
jak kontakt z człowiekiem. Szuka do-
świadczonego opiekuna, który potrafi 
odczytywać kocie sygnały.
W typie rasy: europejska; wiek: osiem 
lat; płeć: samiec; waga: 6 kg; nr: 
0041/20/F; kontakt w sprawie adop-
cji: Olga 786 818 484.

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

nie wysterylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można pobrać ze strony 
www.lomianki.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać np. ,,kastracja wniosek’’.
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Gem, set, mecz!
Mieszka w Łomiankach i jest zawod-
nikiem Frajda Tennis Club. Łukasz 
Maliszewski niedawno zdobył brązo-
wy medal mistrzostw Polski w tenisie 
ziemnym w grze podwójnej w kate-
gorii do 12 lat. Poprosiliśmy mamę 
Łukasza, by opowiedziała o jego osią-
gnięciach sportowych.

„Łukasz ma 12 lat i rodzinę ze spor-
towymi tradycjami. Tata – Marek 
Maliszewski, to były koszykarz, mię-
dzynarodowy sędzia koszykówki, ofi-
cjalny sędzia na IO 2020 r. w Tokio. 
Mama Iwona jest trenerem tenisa, dr. 
nauk o kulturze fizycznej AWF War-
szawa, a starszy brat Szymon jest 
także związany ze sportem – trenuje 
koszykówkę. Przygodę z tenisem Łu-
kasz rozpoczął w wieku sześciu lat, 
ale równolegle trenował piłkę nożną 
w APJD i KS Łomianki. Dwa lata póź-
niej zaczął odnosić duże sukcesy i wy-

grywać turnieje. Największy, w ogól-
nopolskich zawodach, to zdobycie 
brązowego medalu mistrzostw Polski 
w grze podwójnej oraz uplasowanie 
się w najlepszej ósemce zawodników 
na mistrzostwach Polski w 2022 r.,
a w rozgrywkach europejskich – brązo-
wy medal w grze podwójnej podczas 
tegorocznego Tennis Europe w Gdań-
sku. Łukasz jest również członkiem ka-
dry narodowej do 14 lat, a w tym roku 
został mistrzem Mazowsza i otrzymał 
stypendium im. Mirosława Gintera. 
Na co dzień trenuje pod okiem Kingi 
Dubaj, która dba również o jego przy-
gotowanie fizyczne. Bardzo lubi grę 
kombinowaną, za to nie znosi na kor-
cie nudy i dobrze czuje się w spotka-
niach z udziałem publiczności. Bardzo 
także lubi sprawdzać się w grze z do-
rosłymi zawodnikami, przyjmuje każ-
de wyzwanie, nawet te, w których nie 
ma szans na powodzenie. Jego hobby 
poza kortem to jazda na hulajnodze 
i spędzanie wolnego czasu w skate-

parku przy ICDS. Jak do tej pory udaje 
mu się łączyć naukę w SP 2 Łomianki 
z tenisem, co jest dla nas równie waż-
ne, jak jego rozwój sportowy. Obec-
nie Łukasz przygotowuje się do star-
tów w kategorii 14-latków”.
Gratulujemy medali i trzymamy kciuki 
za kolejne sukcesy!

Strzelanie na medal 
Basia Pokropek z Łomianek zdobyła 
indywidualny brązowy medal pod-
czas młodzieżowych mistrzostw Pol-
ski w łucznictwie oraz srebrny w kla-
syfikacji drużynowej. Gratulujemy!

Przygodę ze sportem zaczynała osiem 
lat temu w rodzinnych Łomiankach 
pod okiem Grzegorza Targońskiego, 
a później została zawodniczką Sto-
warzyszenia „Łuczniczy Marymont”, 
gdzie trenuje pod opieką Adama Paz-
dyki. Pod koniec lipca zdobyła meda-
le podczas zawodów rozgrywanych 
w Krakowie. Twierdzi, że trenowa-
nie łucznictwa daje wiele satysfakcji, 
wpływa nie tylko na lepszą kondycję 
i koncentrację, ale kształtuje też cechy 

potrzebne na co dzień, jak systema-
tyczność i opanowanie. Postronnym 
obserwatorom może się wydawać, że 
to sport statyczny, oparty na sile mię-
śni rąk. Jednak aby precyzyjnie strze-
lać, trzeba mieć silny triceps (mięsień 
trójgłowy ramienia), mięśnie pleców 
i spokojną głowę. Dlatego w trenin-
gu przydają się zarówno ćwiczenia 
wzmacniające i techniczne, jak i od-
dechowe, by w najważniejszych mo-
mentach opanować emocje. Czy było 
trudno na zawodach w Krakowie? 
„Pomyślałam, że będzie, co będzie. 
Nie koncentrowałam się na punktach 
rywalek, starałam się nie stresować. 
I udało się” – opowiada Basia Po-
kropek. Cieszymy się i życzymy kon-
sekwencji, spokojnej głowy i kolej-
nych medali! / mb
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Dzień otwarty ICDS
Integracyjne Centrum Dydaktycz-
no-Sportowe po raz kolejny organi-
zuje dzień bezpłatnych sportowych 
atrakcji dla mieszkańców Łomianek.

Zaplanowano prezentacje klubów 
sportowych, które przeprowadzą 
zajęcia z różnych dyscyplin, m.in. ko-
szykówki, siatkówki, gimnastyki ar-
tystycznej, judo, karate, boksu i piłki 
nożnej. Dostępne będą boisko, hala, 
siłownia i pływalnia, na której będą 
dwie atrakcje: tor z przeszkodami 
i możliwość nurkowania z butlą pod 
okiem trenera. Dla najmłodszych 
przewidziano także dmuchańce, 
malowanie buziek, gry planszowe, 
stoisko z watą cukrową i upominki 
w zabawach zręcznościowych. / mb
Więcej informacji: 4.09 godz. 12–
16, ul. Staszica 2 (boisko, hala spor-
towa, pływalnia), www.icds.pl.
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DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH, 
UL. PARKOWA 2, BURAKÓW
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne 
zajęcia można uzyskać pod podanymi mailami i numerami tele-
fonów
• Prelekcja „Odporność organizmu a zbliżająca się jesień”: 5.09 
   godz. 17–18.15 (zapisy: 609 030 158).
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn. i czw. 
   godz. 18.30–19.30, śr. 18–19, pt. 18.30–20.
• Zajęcia umuzykalniające dla dzieci do lat trzech (od połowy 
   września) prowadzone przez Fundację dla Rodziny (zapisy: 506 
   811 350): wt. godz. 9.30–12, czw. godz. 10–11.30 (w jęz. 
   angielskim). 
• Brydż dla wszystkich (zapisy: mkgutkowski@o2.pl, 668 115 
   225): wt. godz. 12–16; turnieje brydżowe: 4 i 18.09 od godz. 15 
   (informacje: 668 115 225). 
• Zajęcia ze stepowania dla wszystkich (zapisy: ajaroszynska@
   gmail.com, 603 112 676): sob. godz. 16–17 (od września).
• Komitet Rodziców prowadzi grupy wsparcia dla rodziców
   i opiekunów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (zapisy: 
   komitet.rodzicow.lomianki@gmail.com): 14.09 godz. 18–21 dla 
   ojców (opiekunów, ojczymów), 28.09 godz. 18–21 dla mam.  
• Klub Kreatywne Dzieci prowadzi nabór na zajęcia 
   rozpoczynające się w październiku, informacje: kontakt@
   fundacjajestemmama.pl.

ŚWIETLICA MIEJSKA, 
UL. AKACJOWA 20A, DĄBROWA LEŚNA
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne 
zajęcia można uzyskać pod podanymi mailami i numerami tele-
fonów
• Prelekcja „Odporność organizmu a zbliżająca się jesień”: 20.09 
   godz. 18–19.30 (zapisy: 609 030 158).
• Joga dla seniorów (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): wt. godz. 
   11.30-12.30 i czw. godz. 15–16 (godziny do połowy września). 
• 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 (zapisy: 788 021 372, informacje:
   facebook.com/selfactiveplanet): pt. godz. 19.30. 
• Zajęcia przygotowujące do żeglowania organizowane przez 
   Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (zapisy: jkl.anv@wp.pl):
   24.09 godz. 10–20.  

GRAM KULTURY – POZNAJ SWOJĄ 
MUZYKĘ
Tegoroczna edycja upłynie pod znakiem muzyki 
reggae. Na scenie wystąpi Mesajah, wokalista 
i kompozytor, którego pierwszy solowy album 
„Ludzie prości” zaskakiwał autorskimi interpre-
tacjami reggae, dancehallu, dubu i hip-hopu, 
a utwór „Każdego dnia” do dziś pozostaje prze-
bojem znanym nie tylko fanom reggae. Sześć 
lat temu pojawił się czwarty krążek „Powrót do 
korzeni” z singlem „Wolne”, którym Mesajah 
wygrał konkurs premier na Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu i głosami publiczności zdo-
był opolską „Karolinkę”. Album otrzymał także 
nominację do Fryderyków 2017 w kategorii Al-
bum roku muzyka korzeni. Na scenie wystąpią 
również Marika, okrzyknięta pierwszą damą 
polskiego dancehallu, oraz zespół Nowa Kultu-
ra grający muzykę z pogranicza reggae i rocka.

19 Wieczór taneczny z Łomian-
kowską Orkiestrą Kameralną, 
wstęp wolny.

Spektakl: „Działka”, wstęp wolny 
(wejściówki).

ŁOMOT Festiwal, wstęp wolny.

Koncert: Gram Kultury, zagrają 
Mesajah, Marika, Maleo Reggae 
Rockers, Nowa Kultura, wstęp 
wolny.

Dzień otwarty ICDS, wstęp wolny.

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

WRZESIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

11.09
godz. 19

23–30.09
godz. 19

24.09

4.09
godz. 17

4.09
godz. 12–16

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

Boisko przy ul. Wiślanej 69

ICDS, ul. Staszica 2, 
www.icds.pl
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W ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2022 lokalny 
Komitet Rodziców prowadzi projekt „Dziecko w spektrum autyzmu”, czyli 
dwie bezpłatne grupy wsparcia i wykłady, a od września także nowe 
szkolenia tematyczne.

WSPARCIE 
DLA RODZICÓW

Pomoc kierowana jest przede 
wszystkim do rodziców dzie-
ci o szczególnych potrzebach 
rozwojowych w myśl zasady, 

że świadomy i wyedukowany rodzic 
będzie lepiej wspierał i rozumiał funk-
cjonowanie dziecka. Dotacja finan-
sowa z gminy umożliwiła nawiązanie 
współpracy ze specjalistami w dzie-
dzinie spektrum autyzmu z Fundacji 
Ale Klasa oraz Fundacji Autism Team. 
Na prowadzone przez nich spotka-
nia przychodzi coraz więcej osób: 
„Dobrze jest spotkać innych rodzi-
ców, którzy mają podobne problemy 
z dziećmi. W grupie można otrzymać 
poradę i wsparcie” – opowiada mama 
15-latka i 13-latka z zespołem Asper-
gera. 

Dla mamy i dla taty
Spotkania w ramach grup wspar-
cia pomagają rodzicom odnaleźć 
się w różnych trudnych sytuacjach 
w domu, szkole i najbliższym oto-
czeniu, ale także relacjach między 
partnerami, którzy skupiając energię 
i siły na potrzebach dziecka, często 
zapominają, jak ważna jest ich relacja, 

miłość i wzajemne wsparcie. W tym 
kontekście organizatorzy szczegól-
nie podkreślają udział ojców, których 
przychodzi na spotkania coraz więcej. 
Tata 16- i 6-latki z zespołem Asper-
gera oraz 14-latki z ADHD opowia-
da: „Dzięki Komitetowi mam lokal-
nie dostęp do nieocenionej pomocy 
specjalistów, a zarazem stworzoną 
przestrzeń do wymiany doświadczeń 
i doskonalenia się w byciu lepszym 
wsparciem dla córek i mojej rodziny, 
także w grupie samych facetów, co 
robi ogromną różnicę”. 

Praktyczna wiedza
Komitet Rodziców zaprosił do Ło-
mianek specjalistów, ale otwarty jest 
również na współpracę z lokalnymi 
placówkami i deklaruje realizację no-
wych pomysłów. Tę aktywność do-
ceniają rodzice: „Dzięki Komitetowi 
zobaczyłam, że diagnoza to nie ko-
niec świata. Dostałam ogrom wspar-
cia i zrozumienia i – co najważniej-
sze – praktycznej wiedzy, jak pomóc 
dziecku i całej rodzinie. To było jedy-
ne miejsce, w którym otrzymaliśmy 
bezpośrednie wsparcie po diagnozie 
dziecka” – tłumaczy mama 3,5-let-
niego chłopca ze spektrum zaburzeń 
autystycznych (ASD).

Głosowanie w ŁMP 2023
Grupy wsparcia działają dzięki Komi-
tetowi Rodziców Łomianki, który nie 
jest fundacją ani stowarzyszeniem – 
działa społecznie i jedyną szansą na 
dalsze funkcjonowanie jest dla niego 
wsparcie finansowe z budżetu oby-
watelskiego. Dlatego rodzice i orga-
nizatorzy liczą na głosy mieszkańców 
w tegorocznym Łomiankowskim Me-
chanizmie Partycypacyjnym. / opr. mb
Więcej informacji: www.facebook.
com/KomitetRodzicowLomianki. 
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Dni Dąbrowy 2022
Zarządy Dąbrowy Leśnej, Rajskiej, 
Zachodniej i osiedla Równoległa 
jak co roku zapraszają mieszkańców 
na lokalne święto, a w niedzielę 25 
września na spotkanie ze sztuką 
w ramach Otwartych Ogrodów Ar-
tystów Dąbrowy. 

Dąbrowa Rajska i Zachodnia: 
piknik rodzinny odbędzie się 11 
września (start godz. 14) w ogrodzie 
przy restauracji Lemon Tree (ul. Za-
chodnia 38). Zaplanowano spektakl 
dla dzieci Teatru Baza (godz. 14.30), 
do tańca zaprosi zespół jazzowy 
The Warsaw Dixielanders (godz. 
16), a wieczorem zespół Miruna 
& Les Garcons zabierze uczestników 
w świat nastrojowej piosenki francu-
skiej (godz. 18). Pomiędzy koncerta-
mi organizatorzy zapraszają na poka-
zy, konkursy i niespodzianki.

Dąbrowa Leśna:
piknik dla dzieci z różnymi atrakcja-
mi odbędzie się 17 września (godz. 
13–18) w ogródku jordanowskim 
przy ul. Partyzantów róg ul. Aka-
cjowej. W programie przewidziano 
dmuchańce, gry i zabawy z animato-
rami, warsztaty, konkursy i różne nie-
spodzianki. Wieczorem (godz. 19.30) 
zaplanowano spektakl teatralny dla 
dorosłych. 

Otwarte Ogrody Artystów
Program Otwartych Ogrodów Ar-
tystów publikujemy na sąsiedniej 
stronie, jednak niektórzy twór-
cy potwierdzili obecność nieco 
później i nie zostali uwzględnieni 
w harmonogramie. Informujemy za-
tem, że przy ul. Zachodniej 41 będzie 
można obejrzeć również obrazy An-
toniny Lach-Kubicy i posłuchać ze-
społu Mellow Dust.

Dni Dąbrowy zakończy turniej piłki
nożnej o VII Puchar Dąbrowy, który
rozegrany zostanie na boisku osiedla
Równoległa (8.10 godz. 11).
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Międzynarodowy Dzień Kropki
W tym roku święto kreatywności, odwagi i zaba-
wy obchodzimy 15 września.  

Czternaście lat temu nauczyciel Terry Shay pokazał 
uczniom książkę o tytule ,,Kropka”'. Fabuła tego kil-
kustronicowego dzieła opowiada o wychowawcy, 
który pomaga uczniowi uwierzyć we własne siły. 
Mała kropka na papierze stanowi symbol pewności 
siebie, odwagi i pomysłowości. Obecnie święto ob-
chodzi się w 108 krajach, by pobudzać wyobraźnię 
i kreatywność uczniów. ,,Kropka” Petera Reynoldsa 
jest także dostępna w naszej bibliotece.

Kod zamiast karty
Prawie 1900 czytelników korzysta z wirtualnej 
karty bibliotecznej w formie kodu QR!

Kiedy czytelnik wypożycza daną pozycję, kod za-
stępuje plastikową kartę biblio-
teczną, a więc zwalnia go z obo-
wiązku noszenia jej przy sobie. 
Jak wygenerować taki kod? Po 
zalogowaniu się na koncie biblio-
tecznym należy na dole strony 
ustawić czterocyfrowy kod za-
bezpieczający, zapisać go i kliknąć 
przycisk Generuj QRCode. Następnie wystarczy 
odświeżyć stronę, a w tym samym miejscu pojawi 
się już QR kod w formie obrazka, który można za-
pisać w galerii, wykonać screenshot lub zrobić mu 
zdjęcie. Nasi bibliotekarze służą pomocą i chętnie 
przeprowadzą przez cały proces w placówce.

Dyskusyjny Klub Książki
Na wrześniowym spotkaniu klu-
bu będziemy rozmawiać o książ-
ce „Miniaturzystka” Jessie Bur-
ton. Zapraszamy!

W październikowe popołudnie 
1686 r. osiemnastoletnia Nella 

Oortman wprowadza się do wielkiego domu w bo-
gatej dzielnicy Amsterdamu. Miesiąc wcześniej po-
ślubiła zamożnego kupca Johannesa Brandta, który 
jednak nie poświęca żonie zbyt wiele czasu, za to 
podarowuje jej niezwykły prezent: replikę domu, 
którą mebluje dla niej tajemniczy miniaturzysta. 
Podziw dla jego zręczności szybko zastąpi lęk, gdyż 
drobiazgi wyposażenia i figurki przedstawiające do-
mowników odsłaniają ich tajemnice. Skąd artysta 
tyle wie o sekretach rodziny Brandtów? 
Więcej informacji: spotkanie w bibliotece 27 wrze-
śnia o godz. 18, ul. Wiejska 12A, wstęp wolny.

CZYTELNICZY RAJ
„Będę sławny, będę bogaty: opowieść 
o Bogusławie Kaczyńskim” 
Anna Lisiecka
Kamera go kochała, a on mówił, że in-
teresuje go tylko wielka widownia i… 
gromadził milionową widownię. Wiel-
biciele go nie opuścili także po udarze, 
gdy mówił znacznie wolniej. Autorka 
ukazuje złożony mechanizm, dzięki któ-
remu ambitny chłopiec z prowincji staje 
się gwiazdą i wielką osobowością. Pisze 
o tym barwnie, ale obiektywnie. Nie sta-
wia pomnika, ale docenia zasługi Bogu-
sława Kaczyńskiego. 

„Idealna terapeutka” 
Alex Dahl
Kristina jest odnoszącą sukcesy tera-
peutką, która pracuje w centrum Oslo. 
Z chłodnym profesjonalizmem, dzię-
ki któremu dotarła na szczyt, pomaga 
klientom rozwiązywać ich życiowe pro-
blemy. Ale kiedy jej pacjentka i znana 
pisarka błaga, by przyjechała do domku 
w lesie, równowaga zaczyna się chwiać. 
Terapeutka niechętnie wyrusza w dzikie 
ostępy, by odnaleźć kobietę, która może 
być w niebezpieczeństwie. 

„Opowiem o tobie gwiazdom” 
Edyta Prusinowska
Astrid po śmierci siostry marzy o jed-
nym: opuszczeniu rodzinnego miasta. 
Po ukończeniu liceum wraz z przyjacie-
lem postanawia wprowadzić w życie ten 
plan i wyruszyć w podróż. Na wyjazd 
zapraszają nowo poznanego kolegę. 
To nie jest opowieść o mocy przyjaźni 
czy potędze miłości, ale o determinacji 
młodych ludzi, którzy mimo wielu prze-
ciwności losu i doświadczeń życiowych 
dążą do odnalezienia szczęścia.

„Siedmiu mężów Evelyn Hugo” 
Taylor Jenkins Reid
Młoda dziennikarka dostaje propozy-
cję przeprowadzenia wywiadu z Evelyn 
Hugo, aktorką, która zrobiła imponu-
jącą karierę w Hollywood. Warunek 
jest jeden – rozmowa nie może zostać 
opublikowana przed śmiercią artystki. 
Dlaczego Evelyn ma za sobą aż siedem 
małżeństw? Jej życie kryje tajemnice, 
które nigdy nie powinny trafić na pierw-
sze strony gazet. Lektura obowiązkowa 
dla wszystkich fanów Marilyn Monroe 
i Audrey Hepburn.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która 
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-
092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi 
czekamy do 20 września.
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. 
8 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawi-
dłowa odpowiedź: figurka Świętego Floriana przy siedzibie 
OSP Łomianki. Nagrodę otrzymuje pan Karol Banaszkiewicz. 
Po jej odbiór zapraszamy po uprzednim umówieniu się tele-
fonicznym (22 768 62 18).

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

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

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 
ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo

1. Wywieszana 1 września.
2. Pomieszczenie pełne jedzenia. 
3. Polowanie na grzyby.
4. Baśka robiąca zapasy na zimę.
5. Święto plonów.
6. Autorzy babiego lata.
7. Rozpoczynają ją wrześniowe 
    wykopki.
8. Kończy astronomiczne lato.

Pionowo

1. …wrześniowa – obrona Polski 
    w 1939 r.
2. Po lecie ruszają do ciepłych 
    krajów.
3. Fioletowa wrześniowa roślina.
4. Rozłupywane dziadkiem.
5. Zbierane we wrześniu 
    na szarlotkę. 
6. Organizuje go sołtys 
    po zakończeniu żniw. 
7. Jednostka pomocnicza gminy.
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OGŁOSZENIE
Burmistrza miasta i gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środo-
wisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części osiedla Łomianki Powstańców 

i części sołectwa Łomianki Chopina między ul. Rolniczą i al. Chopina

Na podstawie art. 48 ust. 7 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o oce-
nach 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/368/2021 z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru 
części osiedla Łomianki Powstańców 
i części sołectwa Łomianki Chopina 
między ul. Rolniczą i al. Chopina

zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko 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 ustawy o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2022 r.
poz. 1029 z późn. zm.) wystąpiono 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie i Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Powiecie Warszawskim Za-
chodnim o uzgodnienie odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr XLIV/368/2021 
z dnia 30 września 2021 r.
Pismem znak: WOOŚ-III.410.203.2022.
MW z dnia 2 sierpnia 2022 r. Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie uzgodnił odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego dokumentu, zgod-
nie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ww. 
ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku, w uzasadnieniu stwier-
dzając między innymi, że przedmioto-

wa zmiana dotyczy niewielkiej mody-
fikacji już przyjętego dokumentu.
Pismem znak: ZNS 711 – 64/1/3/22 
z dnia 11 maja 2022 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim nie 
stwierdził potrzeby przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu ww. pla-
nu, w uzasadnieniu stwierdzając, że 
„realizacja zaplanowanych działań nie 
spowoduje znaczącego oddziaływa-
nia na środowisko”.
Biorąc pod uwagę powyższe, bur-
mistrz Łomianek zajął stanowisko jak 
na wstępie.
Uzasadnienie, o którym mowa w art. 
48 ust. 6 ww. ustawy, udostępnione 
jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach – Zagospodarowanie 
przestrzenne – Aktualnie prowadzone 
procedury planistyczne. 

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

OGŁOSZENIE
Burmistrza miasta i gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 759/16 w Dziekanowie Polskim 

– obręb ew. nr 143205_5.0005.

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 
z późn. zm.), w związku z podjęciem 
przez Radę Miejską w Łomiankach 
Uchwały nr XLVI/382/2021 z dnia 28 
października 2021 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru działki nr 759/16 
w Dziekanowie Polskim – obręb ew. 
nr 143205_5.0005

zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko 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 ustawy o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz.U. z 2022 
r. poz. 1029 z późn. zm.) wystąpiono 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie i Państwo-
wego Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim o uzgodnienie odstąpie-
nia od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko 
projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru 
działki nr 759/16 w Dziekanowie Pol-
skim – obręb ew. nr 143205_5.0005.
Pismem znak: WOOŚ-III.410.168.2022.
JD z dnia 22 lipca 2022 r. Regional-

ny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie uzgodnił odstąpienie 
od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowi-
sko dla przedmiotowego dokumen-
tu, zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 4 
pkt 1 ww. ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku, w uzasad-
nieniu stwierdzając między innymi, 
że przedmiotowa zmiana dotyczy 
niewielkiej modyfikacji już przyjęte-
go dokumentu.
Pismem znak: ZNS 711 – 58/3/3/22 
z dnia 11 maja 2022 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim nie 
stwierdził potrzeby przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla projektu ww. pla-
nu, w uzasadnieniu stwierdzając, że 
„realizacja zaplanowanych działań nie 
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spowoduje znaczącego oddziały-
wania na środowisko”.
Biorąc pod uwagę powyższe, bur-
mistrz Łomianek zajął stanowisko 
jak na wstępie.
Uzasadnienie, o którym mowa 
w art. 48 ust. 6 ww. ustawy, udo-
stępnione jest na stronie BIP Urzę-

du Miejskiego w Łomiankach – 
Zagospodarowanie przestrzenne 
– Aktualnie prowadzone procedury 
planistyczne. 

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

OGŁOSZENIE
Burmistrza miasta i gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 61/9, 
61/11 i 61/12, obr. 4.0003 w Łomiankach oraz działki nr 437/2, obr. 

4.0005 w Łomiankach

Na podstawie art. 48 ust. 7 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 
z późn. zm.) w związku z podjęciem 
przez Radę Miejską w Łomiankach 
Uchwały Nr XLVI/382/2021 z dnia 
28 października 2021 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru 
działek nr 61/9, 61/11 i 61/12, 
obr. 4.0003  w Łomiankach oraz 
działki nr 437/2, obr. 4.0005 w Ło-
miankach

zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko ww. planu miejsco-
wego.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 
58 ust. 1 pkt 3 oraz w związku z art. 
48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.) wystąpiono do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie i Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Powiecie Warszawskim Zachod-
nim o uzgodnienie odstąpienia od 
przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowi-
sko projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru działek nr 61/9, 61/11 

i 61/12, obr. 4.0003 w Łomiankach 
oraz działki nr 437/2, obr. 4.0005 
w Łomiankach.
Pismem znak: WOOŚ-III.410.162. 
2022.JD z dnia 20 lipca 2022 r. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie uzgodnił od-
stąpienie od przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego 
dokumentu, zgodnie z art. 48 ust. 
1 i ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowi-
sku, w uzasadnieniu stwierdzając 
między innymi, że przedmiotowa 
zmiana dotyczy niewielkiej modyfi-
kacji już przyjętego dokumentu.
Pismem znak: ZNS 711 – 
54/4/3/22 z dnia 11 maja 2022 r. 
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Powiecie Warszaw-
skim Zachodnim nie stwierdził 
potrzeby przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu ww. planu, 
w uzasadnieniu stwierdzając, że 
„realizacja zaplanowanych działań 
nie spowoduje znaczącego oddzia-
ływania na środowisko”.
Biorąc pod uwagę powyższe, bur-
mistrz Łomianek zajął stanowisko 
jak na wstępie.
Uzasadnienie, o którym mowa 
w art. 48 ust. 6 ww. ustawy, udo-
stępnione jest na stronie BIP Urzę-
du Miejskiego w Łomiankach – 
Zagospodarowanie przestrzenne 
– Aktualnie prowadzone procedury 
planistyczne. 

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

RZP.271.10.2022 „Modernizacja oświe-
tlenia ulicznego w gminie Łomianki w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego”. 
5 i 6 lipca 2022  r. odbyła się pierwsza tura 
negocjacji z partnerami prywatnymi. Trwa 
tura techniczna negocjacji.

RZP.271.25.2022 Dowożenie uczniów 
niepełnosprawnych do szkół wraz z opie-
ką w roku szkolnym 2022/2023. Wpły-
nęły cztery oferty. Zawarto umowę 
z wykonawcą: Express-Bus Przewozy 
Osobowo-Towarowe Wacław Stasiule-
wicz, Wołuszewo 3, 87-720 Ciechocinek. 

RZP.271.30.2022 Uzupełnienie i od-
tworzenie oznakowania drogowego oraz 
wprowadzanie nowych organizacji ruchu 
na terenie gminy Łomianki. Jako najko-
rzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: 
Krzysztof Ducki, ul. Lawendowa 1, 05-152 
Kazuń Nowy.

RZP.271.31.2022 Budowa świetlicy miej-
skiej w Dziekanowie Leśnym wraz z infra-
strukturą techniczną i zagospodarowa-
niem terenu na działkach nr 191/7 i 191/8 
u zbiegu ulic Konopnickiej i Miłej (zad. 
2019/41). Wpłynęły cztery oferty. Trwa 
procedura weryfikacji i oceny ofert.

RZP.271.32.2022 Budowa ul. Paderew-
skiego, drogi gminnej wraz infrastrukturą 
w Łomiankach (zad. 2020/08). Wpłynęły 
trzy oferty. Trwa procedura weryfikacji 
i oceny ofert. 

RZP.271.33.2022 „Odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów komunalnych z terenu 
gminy Łomianki w 2023 r.”. Część I: odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. 
Część II: odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych ulegających biodegra-
dacji z terenu gminy Łomianki w 2023 r. 
Postępowanie unieważniono. 

RZP.271.34.2022 Odwodnienie ulic – mo-
dernizacja, remonty, konserwacja i czysz-
czenie. Wpłynęła jedna oferta. Trwa jej 
weryfikacja i ocena.

RZP.271.35.2022 Realizacja błękitno-
-zielonej infrastruktury na terenie gminy 
Łomianki 2021/03. Nie wpłynęła żadna 
oferta. Postępowanie unieważniono.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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WAŻNE! 

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

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

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

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

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

PA
ŹD

ZIE
RN

IK

REJON 1    poniedziałek 3.10, 17.10, 31.10 3.10, 17.10, 31.10 3.10, 31.10 3.10, 31.10 3.10, 31.10

REJON 2    wtorek 4.10, 18.10 4.10, 18.10 4.10 4.10 4.10

REJON 3    środa 5.10, 19.10 5.10, 19.10 5.10 5.10 5.10

REJON 4    środa 5.10, 19.10 5.10, 19.10 5.10 5.10 5.10

REJON 5    czwartek 6.10, 20.10 6.10, 20.10 6.10 6.10 6.10

REJON 6    piątek 7.10, 21.10 7.10, 21.10 7.10 7.10 7.10

REJON 7    poniedziałek 10.10, 24.10 10.10, 24.10 10.10 10.10 10.10

REJON 8    wtorek 11.10, 25.10 11.10, 25.10 11.10 11.10 11.10

REJON 9    środa 12.10, 26.10 12.10, 26.10 12.10 12.10 12.10

REJON 10    środa 12.10, 26.10 12.10, 26.10 12.10 12.10 12.10

REJON 11    czwartek 13.10, 27.10 13.10, 27.10 13.10 13.10 13.10

REJON 12    piątek 14.10, 28.10 14.10, 28.10 14.10 14.10 14.10

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek

3.10, 10.10, 17.10, 
24.10, 31.10

3.10, 10.10, 17.10, 
24.10, 31.10

3.10, 10.10, 17.10, 
24.10, 31.10

7.10, 14.10, 21.10, 
28.10

4.10, 11.10,
 18.10, 25.10

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

WR
ZE

SIE
Ń

REJON 1    poniedziałek 5.09, 19.09 5.09, 19.09 5.09 5.09 5.09

REJON 2    wtorek 6.09, 20.09 6.09, 20.09 6.09 6.09 6.09

REJON 3    środa 7.09, 21.09 7.09, 21.09 7.09 7.09 7.09

REJON 4    środa 7.09, 21.09 7.09, 21.09 7.09 7.09 7.09

REJON 5    czwartek 8.09, 22.09 8.09, 22.09 8.09 8.09 8.09

REJON 6    piątek 9.09, 23.09 9.09, 23.09 9.09 9.09 9.09

REJON 7    poniedziałek 12.09, 26.09 12.09, 26.09 12.09 12.09 12.09

REJON 8    wtorek 13.09, 27.09 13.09, 27.09 13.09 13.09 13.09

REJON 9    środa 14.09, 28.09 14.09, 28.09 14.09 14.09 14.09

REJON 10    środa 14.09, 28.09 14.09, 28.09 14.09 14.09 14.09

REJON 11    czwartek 1.09, 15.09, 29.09 1.09, 15.09, 29.09 15.09 15.09 15.09

REJON 12    piątek 2.09, 16.09, 30.09 2.09, 16.09, 30.09 16.09 16.09 16.09

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek

5.09, 12.09, 
19.09, 26.09

5.09, 12.09, 
19.09, 26.09

5.09, 12.09, 19.09, 
26.09

2.09, 9.09, 16.09, 
23.09, 30.09

6.09, 13.09,
20.09, 27.09

 Odbiór odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej odbędzie się 28 września 2022 r.
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REJON 8 6.09, 20.09 4.10, 18.10

REJON 9 7.09, 21.09 5.10, 19.10

REJON 10 7.09, 21.09 5.10, 19.10

REJON 11 8.09, 22.09 6.10, 20.10

REJON 12 9.09, 23.09 7.10, 21.10

REJON 13 1.09, 8.09, 
15.09, 22.09, 29.09

6.10, 13.10, 
20.10, 27.10

REJON 1 12.09, 26.09 10.10, 24.10

REJON 2 13.09, 27.09 11.10, 25.10

REJON 3 14.09, 28.09 12.10, 26.10

REJON 4 14.09, 28.09 12.10, 26.10

REJON 5 1.09, 15.09, 29.09 13.10, 27.10

REJON 6 2.09, 16.09, 30.09 14.10, 28.10

REJON 7 5.09, 19.09 3.10, 17.10, 31.10

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 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



W PROGRAMIE:

18
WRZEŚNIA
UROCZYSTOŚĆ
PATRIOTYCZNA 

83. rocznica wybuchu II wojny światowej i bitwy pod Łomiankami 
oraz 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

i zestrzelenia samolotu Sił Powietrznych USA 
niosącego pomoc Powstańcom.

UROCZYSTOŚĆ 
PATRIOTYCZNA

10.45–12.30

cmentarz wojskowy 
w Kiełpinie przy               

ul. Rolniczej

DEFILADA 
HISTORYCZNA 

12.20–12.40

 trasa: cmentarz           
w Kiełpinie – Centrum 

Kultury

HISTORYCZNA   
GRA MIEJSKA 
11.00–17.00

 śladami miejsc 
pamięci wydarzeń        

z lat 1939–1945

Szczegóły na www.lomianki.pl


