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POMOC DLA UKRAINY
Całodobowe infolinie w języku ukraińskim / Цілодобова інфолінія:
987, 47 721 75 75
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
УКРАЇНЦІВ

ДОПОМОГА В ЛОМЯНКАХ

Якщо потребуєш допомоги!
Заповни анкєту на сторінці: www.
pomagamukrainie.gov.pl.
Коли шукаєш інформації!
Зайди на сторінку Urzędu do spraw
Cudzoziemców: www.ua.gov.pl.
Інфолінії Варшави та їх інтернет сторінки
- Центр культури: тел. 22 648 11 11,
604 932 969, щоденно з 8–20,
- Варшавська інфолінія для громадян
україни: тел. 505 700 701, щоденно
з 8–20,
- Місцевий центр контакту: тел. 19115,
- Міська інформаційна сторінка: ua.um.
warszawa.pl.
Tłumaczenie: Zoriana Ratych, wolontariuszka
wspierająca Urząd Miejski w Łomiankach.

Центр соціальної допомоги (Ośrodek
Pomocy Społecznej): ul. Szpitalna 7, тел.
22 751 90 57, понеділок-пятниця в годинах 8-20.
Група підтримки для жінок і дітей
Зустріч та забава для дітей: Будинок
культури: ul. Wiejska 12, тел. 22 751 35
02, понеділок, середа, пятниця. 12-15год.
Медична допомога
Безкоштовна медична допомога для
біженців з посвідченням або печаткою
польської митної служби: Поліклініки
в Ломянках ul. Szpitalna 6, тел. 22 751
10 55 i ul. Warszawska 31, тел. 22 751
69 91 / Centrum Medyczne Royalmed,
ul. Wiślana 36, тел. 533 702 703 /
Centrum Medyczne CMP, ul. Warszawska
55, тел. 22 737 50 50 / Дитяча Лікарня
в Dziekanów Leśny, ul. Konopnickiej 65,

INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW
Z UKRAINY
Potrzebujesz pomocy?
Wypełnij formularz na stronie: www.pomagamukrainie.gov.pl.
Szukasz podstawowych informacji?
Ważne informacje w języku ukraińskim
znajdziesz na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców: www.ua.gov.pl.
Warszawskie infolinie i strona internetowa w języku ukraińskim:
– Centrum Wielokulturowe, 22 648 11
11, 604 932 969, codz. w godz. 8–20,
– Warszawska Infolinia dla Obywateli
Ukrainy: 505 700 701, codz. w godz.
8–20,
– Miejskie Centrum Kontaktu: 19115,
– informacyjna strona miejska:
ua.um.warszawa.pl.

тел. 22 76 57 210 / Нічна Медична Допомога, ul. Warszawska 31, тел. 22 250
28 01 вн. 8.
Психологічна допомога
Центр соціальної допомоги (Ośrodek
Pomocy Społecznej): ul. Szpitalna 7, тел. 22
732 70 85, понеділок-пятниця в годинах
8-20.
Інтернет та література
Безкоштовні і загально доступні інтернет
місця а також література на україньській
мові: Бібліотека, ul. Wiejska 12а, тел. 22
398 32 24, пн, вт, чт, пт, в год 11-19, сер. в
год. 9-16. сб в год. 9-13.
Транспорт
Громадяни України можуть безкоштовно
користати з міського транспорту Ломянок та Варшави.

POMOC W ŁOMIANKACH
Ośrodek Pomocy Społecznej (koordynacja
działań Urzędu Miejskiego): ul. Szpitalna 7,
tel. 22 751 90 57, pon.–pt. w godz. 8–20.

wie Leśnym, ul. Konopnickiej 65, tel. 22 76
57 210 / nocna pomoc medyczna: ul. Warszawska 31, tel. 22 250 28 01 w. 8.

Grupa wsparcia dla kobiet i dzieci
Spotkania i miejsce zabaw dla dzieci: Centrum Kultury, ul. Wiejska 12, tel. 22 751 35
02, pon., śr., pt. w godz. 12–15.

Pomoc psychologiczna
Punkt Interwencji Kryzysowej: Ośrodek
Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 7, tel. 22
732 70 85, pon.–pt. w godz. 8–20.

Pomoc medyczna
Bezpłatna pomoc medyczna dla uchodźców ukraińskich mających zaświadczenie
wystawione przez Straż Graniczną RP lub
stempel Straży Granicznej RP w dokumencie podróży: Przychodnia Łomianki, ul.
Szpitalna 6, tel. 22 751 10 55 / Przychodnia
Lekarska, 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 / Szpital Dziecięcy w Dziekano-

Internet i książki
Bezpłatne, ogólnodostępne stanowiska
komputerowe z internetem oraz książki
w języku ukraińskim: Biblioteka Publiczna,
ul. Wiejska 12A, tel.: 22 398 32 24, pon.,
wt., czw., pt. w godz. 11–19, śr. w godz.
9–16, sob. w godz. 9–13.
Transport
Obywatele Ukrainy mogą korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej na terenie
Łomianek i Warszawy.

Uwaga!
Na stronie Urzędu Miejskiego w Łomiankach aktualizujemy najważniejsze informacje. Sprawdź: www.lomianki.pl, zakładka Pomoc dla Ukrainy.
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KALENDARZ

PANI BURMISTRZ
LUTY (WYBÓR)
1.02 Spotkanie z Janem Żychlińskim, starostą powiatu warszawskiego zachodniego, w sprawie inwestycji
w gminie Łomianki.

FOT.: STUDIO 222

3.02 Udział w posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego.
8.02 Udział w posiedzeniu Komisji Społecznej.
9.02 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów i referatów Urzędu Miejskiego. Spotkanie w ramach projektu
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) w sprawie modernizacji oświetlenia w gminie Łomianki.
14.02 Udział w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, m.st. Warszawy oraz gmin Stare Babice oraz Izabelin w sprawie
węzła Janickiego i przebiegu trasy mostu Północnego.
15.02 Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Udział w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
16.02 Udział w webinarze dotyczącym projektu uchwały krajobrazowej.
17.02 Spotkanie z zarządem osiedla Dąbrowa Zachodnia wraz z pracownikami wydziałów Inwestycji i Remontów oraz Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego w sprawach bieżących osiedla.
21.02 Udział w drugim posiedzeniu Rady Młodzieżowej. Udział w spotkaniu Komisji Planowania Przestrzennego.
22.02 Udział w spotkaniu Komisji Społecznej i Komisji
Budżetowej.
24.02 Udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
28.02 Udział w spotkaniu z przedstawicielami Jednostki
Realizującej Projekt (JRP) Zieleń w sprawach bieżących.
Udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego. Udział w spotkaniu koordynacyjnym
z mieszkańcami Łomianek zaangażowanymi w niesienie
pomocy Ukrainie.
Każdy poniedziałek miesiąca – spotkania z mieszkańcami gminy.

Chcesz wspierać uchodźców? Masz pytania?
Zapoznaj się z informacjami na stronie www.lomianki.pl w zakładce
Pomoc dla Ukrainy lub zadzwoń na infolinię Urzędu Miejskiego w Łomiankach: 22 888 98 50, pon. 10–18, wt.–pt. 8–16.

Szanowni Czytelnicy!
Jestem dumna, że oddolna pomoc dla Ukraińców działa
w Łomiankach na wielu płaszczyznach. Nasi mieszkańcy otworzyli swoje serca i domy, by pomóc uciekającym
przed wojną, śmiercią, cierpieniem. Ta pomoc jest bardzo
potrzebna tu – na miejscu (w Polsce, w Łomiankach), ale
również, a może przede wszystkim tam – w Ukrainie. Warto pomagać, ale ważne, by robić to w przemyślany i zorganizowany sposób, by nie marnować energii i pieniędzy, jeśli
nie mamy pewności, że to, co oferujemy, jest w tej właśnie
chwili naprawdę potrzebne.
Głęboko wierzę, że wojna szybko się skończy, ale wiem, że
nasze zaangażowanie będzie potrzebne jeszcze długo po
jej zakończeniu. Rozłóżmy więc w czasie nasze siły i możliwości pomocowe.
Na gminnej stronie internetowej www.lomianki.pl uruchomiliśmy zakładkę Pomoc dla Ukrainy, którą podzieliliśmy na
wiele bloków tematycznych i którą na bieżąco uzupełniamy
o kontakty (ogólnopolskie, lokalne), zweryfikowane zbiórki i podstawowe informacje o tym, co, gdzie, kiedy i jak.
Zakładka powstała dla mieszkańców Łomianek niosących
pomoc oraz gości z Ukrainy, którzy tej pomocy szukają.
Jako urząd realizujemy pomocowe zadania zgodnie z wytycznymi rządowymi. Formalnie nasze możliwości są ograniczone, dlatego pomoc w wielu obszarach organizujemy
ze wszystkimi gminnymi instytucjami (Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, Integracyjnym Centrum
Dydaktyczno-Sportowym, Biblioteką Publiczną), organizacjami pozarządowymi, angażując do wszystkich działań
pomocowych społeczników, ludzi o wielkich sercach, którzy poświęcają swój czas, służą wiedzą, doświadczeniem
i codzienną wolontariacką pracą.
Każdemu z Państwa z osobna dziękuję za realną pomoc, za
każdy kontakt, słowa wsparcia, wskazówki, pomysły i sugestie skuteczniejszych działań.
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OPRACOWANIE:
MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK, MONIKA BRODOWSKA

K

ażdego roku burmistrz Łomianek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych przez organizacje
pozarządowe. Projekty, które zdobędą
uznanie komisji konkursowej, przeprowadzane
są w formie wspierania lub powierzenia zadań
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.

praw dziecka. W pozostałych kategoriach znalazły się projekty związane z kulturą, ekologią
i ochroną środowiska, działaniami na rzecz
ograniczenia bezdomności zwierząt, a także
wspomagające rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych oraz wydarzenia sportowe.

Przygotowując program współpracy z organizacjami pozarządowymi (uchwalany przez Radę
Miejską) i określając zadania przeznaczone do
realizacji, uwzględnia się potrzeby mieszkańców i konieczność stworzenia bogatej i zróżnicowanej pod wieloma względami oferty. Do
rozdysponowania było 1,4 mln zł. Organizacje
złożyły 92 prawidłowe oferty na łączną kwotę
oczekiwanego dofinansowania 3 051 564,84 zł.
Projekty zgłaszano w ośmiu kategoriach: ratownictwo i ochrona ludności; przeciwdziałanie
uzależnieniom i patologiom społecznym obejmujące działalność informacyjną i edukacyjną oraz wsparcie rodzin; ochrona i promocja
zdrowia, szczególnie profilaktyka zdrowotna
niepełnosprawnych i seniorów; działania na
rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa i ochrony
4
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Komisja konkursowa szczegółowo analizowała
każdą propozycję, oceniając ją na wielu płaszczyznach, by jednogłośnie wyłonić te oferty,
które wydają się najbardziej potrzebne mieszkańcom gminy i możliwie najpełniej zabezpieczają ich potrzeby i oczekiwania. W tegorocznym konkursie przyznano 56 dotacji z wielu
obszarów działania samorządu na łączną kwotę 1 342 200 zł.
Pierwsze umowy zostały podpisane. Mieszkańcy w każdym wieku i z różnymi zainteresowaniami mogą skorzystać z pojedynczych
lub cyklicznych warsztatów. Harmonogram
zajęć zamieszczamy w kalendarium na www.
lomianki.pl.
Lista wszystkich organizacji i projektów, które
otrzymały dotację, dostępna jest na stronie:
www.lomianki.pl – NGO – Konkursy.
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FOT.: FUNDACJA BYKA ZA ROGI

Urząd Miejski rozstrzygnął otwarty konkurs ofert
i przyznał dofinansowanie na realizację zadań publicznych.
Organizacje pozarządowe (NGO) przeprowadzą 56 projektów
z kategorii działań społecznych, ochrony i promocji zdrowia,
ekologii, kultury oraz różnego typu aktywności sportowych.

FOT.: FUNDACJA JESETEM MAMĄ

DLA MIESZKAŃCÓW
ŁOMIANEK

FOT.: STOWARZESZENIE TEATR BAZA

NGO

FOT.: FUNDACJA BYKA ZA ROGI
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REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W gminie Łomianki mieszka ponad 120 niepełnosprawnych dzieci, mających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i wymagających stałej rehabilitacji. Z myślą o nich powstał program bezpłatnych zajęć
hipoterapii i onoterapii. Hipoterapia to wiodący nurt animaloterapii, czyli terapii z udziałem zwierząt, która
umożliwia usprawnianie motoryczne, a sam kontakt z koniem pomaga rozwijać kompetencje społeczne
i odpowiedzialność oraz sprzyja osiągnięciu równowagi emocjonalnej. W czasie rehabilitacji stosowana jest
także, zyskująca coraz większą popularność, onoterapia, czyli praca z osłami, które są mniej płochliwe od
koni, bardziej stateczne, uległe i mniejsze.
Organizator: Fundacja Byka za Rogi
Małgorzata Prokopczuk: Fundacja powstała, by pomagać dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzicom, szczególnie tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Od lat prowadzimy terapię wspomagającą dla
dzieci i dorosłych oraz zatrudniamy wykwalifikowanych terapeutów. Nasze działania wspierają wolontariusze z Łomianek i Warszawy, a od trzech lat zatrudniamy także osoby niepełnosprawne. Od początku istnienia fundacji organizujemy zajęcia upowszechniające kulturę fizyczną oraz prowadzimy wiele projektów na
rzecz lokalnej społeczności. W przyszłości chcielibyśmy rozszerzyć działalność o kolejne terapie i otworzyć
świetlicę, w której mogłyby się odbywać zajęcia fizjo- i psychoterapeutyczne.
W 2022 r. fundacja otrzymała dofinansowanie na dwa projekty: „Bezpłatne zajęcia hipoterapii/onoterapii
dla osób niepełnosprawnych z gminy Łomianki” i „Wakacyjne wsparcie dla dzieci z Łomianek”.
Więcej informacji: www.fundacjabykazarogi.org.

FOT.: STOWARZYSZENIE TEATR BAZA

FOT.: FUNDACJA LA FONTAINE

FOT.: FUNDACJA LA FONTAINE

FOT.: FUNDACJA JESETEM MAMĄ

WYBRANE
PROJEKTY
OBJĘTE
DOTACJĄ
W 2022 R.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA
Celem projektu jest wsparcie samodzielności, poprawa jakości życia i poziomu funkcjonowania oraz integracja ze społecznością lokalną osób dotkniętych chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi
oraz ich rodzin. Zaplanowano międzypokoleniowe zajęcia artystyczne aktywizujące chorych, konsultacje
indywidualne z psychologiem, pedagogiem, terapeutą. W ramach realizacji projektu prowadzona będzie
grupa wsparcia, a także świadczone usługi opiekuńcze przez zapewnienie opieki wytchnieniowej dla rodzin
i opiekunów beneficjentów programu. Przewidziano także szkolenie dla pracowników domów pomocy społecznej dotyczące komunikacji i wsparcia osób dotkniętych chorobami otępiennymi.
Organizator: Fundacja La Fontaine
Aleksandra Wawrowska: Fundacja powstała w 2019 r., aby zapobiegać wykluczaniu społecznemu osób
starszych, niepełnosprawnych, z chorobami otępiennymi czy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Promujemy
działalność kulturalną i oświatową, realizujemy projekty edukacyjne, sportowe i ekologiczne. Prowadzimy
także ośrodek terapeutyczny „Kolorowa Fontanna”, w którym pomagamy dzieciom, młodzieży, dorosłym
i seniorom z różnymi problemami. W przypadku seniorów priorytetowa jest dla nas aktywizacja osób starszych i włączanie ich w lokalne struktury społeczne.
W 2022 r. fundacja otrzymała dofinansowanie na projekt „Siła jest w nas!”.
Więcej informacji: www.fundacjalafontaine.org.

BAJKI DLA DZIECI
W latach 2013–2021 Teatr Baza wielokrotnie prezentował spektakle w Łomiankach. W tym roku zaplanowano inscenizacje ośmiu przedstawień dla dzieci, m.in. na motywach baśni braci Grimm („Złota rybka”), Hansa Chrystiana Andersena („Latający kufer”, „Słowik”) i warszawskich legend, które będzie można
obejrzeć na plenerowej scenie Centrum Kultury. Każdy spektakl gwarantuje dobrą zabawę, wyróżnia się
angażującą i pomysłową formą. Przedstawienia oprócz walorów artystycznych mają wydźwięk społeczny
i wychowawczy, ważny jest w nich pozytywny przekaz bajek, zawierający się w opowieściach o sile przyjaźni
i odwadze w przeciwstawianiu się niepowodzeniom oraz o uwrażliwieniu na piękno przyrody.
Organizator: Stowarzyszenie Teatr Baza
Tomasz Zadróżny: Początkowo działaliśmy jako grupa pasjonatów teatru, ale od 2011 r. nasze stowarzyszenie realizuje stały program w siedzibie przy ul. Podchorążych na Mokotowie. Zajmujemy się edukacją,
animacją, przygotowujemy i wystawiamy spektakle. W tygodniu działamy jako lokalne centrum kultury,
a w weekendy zmieniamy się w teatr. Prowadzimy także studio teatralne. Kształcimy w nim aktorów i reżyserów, wykorzystując metodę studyjności, w której na pierwszym miejscu stawiamy człowieka, zarówno
aktora, jak i widza, przez co tworzymy szczególne relacje z publicznością. Wiele osób przychodzi do nas
właśnie ze względu na wyjątkowe miejsce, które stworzyliśmy, by spotkać ludzi podobnie myślących o sztuce
i teatrze.
W 2022 r. stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na projekt „Bajkowe Łomianki”.
Więcej informacji: www.teatrbaza.pl.
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We wrześniu kolejny raz odbędzie się piknik historyczny związany z rocznicą bitwy pod Łomiankami
w 1939 r. W tym roku obchodzimy również 80. rocznicą powstania Armii Krajowej i znaku Polski Walczącej.
W czasie dwudniowej imprezy przewidziano defiladę i rekonstrukcję historyczną, pokazy sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz warsztaty edukacyjne. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie wydarzenia historycznego i kształtowanie postawy patriotycznej wśród lokalnej społeczności.
Organizator: Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”
Zbigniew Rowiński: Od lat pasjonuję się modelarstwem, czytam książki historyczne i przez lata działałem jako instruktor w harcerstwie. Kiedy urodziły się moje dzieci, pojawił się pomysł stworzenia drużyn
odwołujących się do idei Szarych Szeregów. W ten sposób w 2007 r. powstało stowarzyszenie. Od tego
czasu realizujemy projekty edukacyjne dla szkół, organizujemy wyjazdy i gry terenowe dla dzieci oraz
współpracujemy z kombatantami. Od nich otrzymaliśmy sztandar Batalionu Zośka i uczestniczymy w jego
poczcie sztandarowym. Rekonstruujemy także sprzęt i pojazdy pochodzące z czasów II wojny światowej,
które prezentujemy podczas lekcji i pokazów historycznych.
W 2022 r. stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na projekt „Bitwa pod Łomiankami”.
Więcej informacji: www.zawiszacy.pl.

FOT.: STOWARZYSZENIE
POZYTYWNYCH ZMIAN

DEFILADA I PIKNIK HISTORYCZNY

FOT.: STOWARZYSZENIE
„SZARE SZEREGI"

Projekt „Siła kobiet” skierowany jest do kobiet na różnym etapie życia i w różnym wieku. Składa się z cyklu
ośmiu spotkań poświęconych odrębnym tematom, które mają wspólny cel – motywować do zmian na lepsze,
zachęcać do odkrywania w sobie potencjału i znalezienia czasu na osobisty rozwój, odreagowanie stresu. Projekt nie tylko umożliwia nawiązanie nowych znajomości, które pomogą zbudować silną, inspirującą i wspierającą się społeczność, ale może skutkować powstawaniem wspólnych inicjatyw zawodowych uczestniczek.
Organizator: Fundacja Jestem Mamą
Anna Wycisk: Pomysł na założenie fundacji pojawił się dość spontanicznie, gdy nagrywałam teledysk
– w Kiełpinie, na placu zabaw – do piosenki dla moich dzieci. Pomagały mi wówczas różne kobiety
i okazało się, że mamy wspólną potrzebę działania. Od trzech lat intensywnie realizujemy projekty jako
fundacja, zorganizowałyśmy m.in. akcję „Mamy wolne” czy sesję fotograficzną w domu samotnej matki
na Białołęce. Przeprowadziłyśmy wiele kreatywnych zajęć dla dzieci i rodziców w domach kultury, a także
w przestrzeni Galerii Młociny, w której od dwóch lat organizujemy część warsztatów.
W 2022 r. fundacja otrzymała dofinansowanie na cztery projekty: „Klub kreatywnych dzieci”, „Warsztaty
dobrej zabawy – lato w Burakowie”, „Siła kobiet”, „Sportowa rodzina”.
Więcej informacji: www.fundacjajestemmama.pl.

FOT.: STOWARZYSZENIE
„SZARE SZEREGI"

WSPARCIE DLA KOBIET

FOT.: FUNDACJA JESETEM MAMĄ
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FOT.: JACHTKLUB ŁOMIANKI

Projekt „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym” służy wyrównywaniu szans
edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z różnych środowisk społecznych. Realizowany jest nieprzerwanie od 2012 r. i składa się z dwóch części. Pierwsza to zajęcia praktyczne i teoretyczne, oparte na
żeglarstwie i promujące aktywny styl życia, zachęcające do zdobywania nowych umiejętności: rejsy ze sternikiem po Jeziorze Dziekanowskim na jachcie typu Omega i trzy miniwyprawy żeglarskie „Śladami Pana
Samochodzika” po Pojezierzu Iławskim. Druga część to cykl spotkań z psychologiem na temat sposobów
radzenia sobie z problemem zagrożeń społecznych.
Organizator: Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki
Maciej Mickiewicz: Jachtklub Łomianki powstał w 2005 r. z inicjatywy lokalnych żeglarzy, bez zaplecza
finansowego, lokalowego i sprzętowego, ale z pasji do żeglowania. Obecnie dysponujemy flotą złożoną
z czterech jachtów śródlądowych. Naszą ideą jest promowanie żeglarstwa we wszystkich grupach wiekowych i społecznych. Działamy na Jeziorze Dziekanowskim i jesteśmy zorientowani na przedsięwzięcia dla
mieszkańców Łomianek. Dajemy szansę dzieciom i młodzieży na naukę żeglowania. Realizujemy też rejsy
rekreacyjne i szkoleniowe na akwenach morskich lub śródlądowych. Dzięki dotacjom z gminy udało nam
się zrealizować wiele projektów, m.in. rejs do Torunia z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły czy rejs upamiętniający rocznicę powstania warszawskiego (Godzina „W”) w 2017 r. Przez kilka lat realizowaliśmy „Szkołę
żeglarstwa”, która umożliwiała młodym ludziom zdobywanie odpowiedniego doświadczenia i uprawnień
żeglarskich. Dwa lata temu projekt został zawieszony. Przestał się wpisywać w zadania konkursowe ogłaszane przez gminę, jednak zależy nam na jego wznowieniu.
W 2022 r. stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na dwa projekty: „Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym” i „Weekend żeglarski”.
Więcej informacji: www.jkl.waw.pl.

FOT.: JACHTKLUB ŁOMIANKI

REJSY ŻEGLARSKIE

FOT.: STOWARZYSZENIE
POZYTYWNYCH ZMIAN

FOT.: FUNDACJA AKTYWNI RAZEM
TWÓRCZO

POD LUPĄ
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ZAJĘCIA DLA SENIORÓW
Osoby przechodzące na emeryturę często doświadczają spadku aktywności związanego z odejściem
z pracy i zmianą ról społecznych. Dla wielu z nich zamknięcie się na kontakty z innymi i trudna sytuacja
finansowa przekładają się na pogorszenie relacji międzyludzkich i zdrowia. Dla takich osób powstał projekt integrujący społeczność seniorów. W latach 2014–2020 odbyło się osiem edycji Akademii Seniora,
czyli programu edukacji kulturalnej, prozdrowotnej i aktywizującej mieszkańców gminy Łomianki. W ramach projektu cyklicznie odbywają się koncerty, prelekcje, pokazy, warsztaty kulinarne lub artystyczne.
Organizator: Fundacja ART Aktywni Razem Twórczo
Karolina Szadurska: Fundacja działa od 2013 r. Organizujemy zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży w przedszkolach oraz szkołach, a także realizujemy programy dla seniorów w domach
kultury. W projektach dla młodszych (m.in. „Przez siedem kontynentów”, „Akademia Odkrywcy”) koncentrujemy się na międzykulturowości, rozbudzaniu ciekawości, pasji i kreatywnym poszerzaniu wiedzy.
Dorosłych aktywizujemy przede wszystkim przez organizację wydarzeń kulturalnych, zajęć artystycznych i spacerów z przewodnikiem.
W 2022 r. fundacja otrzymała dofinansowanie na dwa projekty: „Akademię Seniora” i „Akademię Odkrywcy”.
Więcej informacji: www.fundacjaart.org.

FOT.: FUNDACJA AKTYWNI RAZEM TWÓRCZO

PIKNIK EKOLOGICZNY
Po raz kolejny w Łomiankach odbędzie się piknik ekologiczny promujący wśród lokalnej społeczności zdrowy
styl życia. Wolontariusze stowarzyszenia zorganizują warsztaty manualne (m.in. tworzenie biżuterii, krawiectwo), a także zabawy i gry dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. Podczas pokazu możliwości energoroweru będziemy zachęcać uczestników pikniku do regularnej aktywności fizycznej. Głównym punktem
programu będzie występ grupy teatralnej. Niekomercyjna forma pikniku umożliwia uczestnictwo wszystkim
mieszkańcom gminy Łomianki.
Organizator: Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian
Łukasz Kiełczewski: Działamy na rzecz integracji lokalnych społeczności, rozwijania współpracy i kontaktów
międzynarodowych, wspierania edukacji pozaszkolnej oraz rozwoju wolontariatu. Celem stowarzyszenia
jest inicjowanie i pomoc w przedsięwzięciach adresowanych zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Wolontariusze organizacji szczególnie chętnie włączają w inicjatywy społeczne osoby z mniejszymi szansami.
Stowarzyszenie aktywnie realizuje gminne projekty łączące wspólnotę i aktywizujące mieszkańców, a także
wspiera integrację europejską przez współpracę młodzieży i dorosłych z różnych państw w ramach programu
Erasmus+ i realizację inicjatyw kulturalno-społecznych.
W 2022 r. stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na organizację „Pikniku ekologicznego”.
Więcej informacji: www.changes.org.pl.

FOT.: ZBIGNIEW KOWALSKI

FOT.: ZBIGNIEW KOWALSKI

RAJD ROWEROWY
Gravel Race Łomianki odbędzie się w październiku jako impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Zaplanowano wyścigi na zyskujących popularność rowerach typu gravel, a także trekkingowych, MTB, przełajowych i miejskich. Trasę podzielono ze względu na stopień trudności i dystans: dla zaawansowanych
(100–130 km) oraz dla początkujących, dzieci od 12. r.ż. i seniorów (25–30 km). Inicjatorem wydarzenia
jest Cezary Zamana, były zawodowy kolarz, mistrz Polski i triumfator Tour de Pologne.
Organizator: Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak
Cezary Zamana: Stowarzyszenie założyłem po zakończeniu kariery kolarza, by nie stracić kontaktu ze
sportem, ale także po to, by upowszechniać jazdę na dwóch kółkach. Wieloletnie doświadczenie sportowe pozwala mi tworzyć zawody przyjazne dla rowerzystów o zróżnicowanym poziomie umiejętności, na
przykład odbywający się od 18 lat Cisowianka Mazovia MTB Marathon. Od początku na listach startowych
naszych zawodów nie brakuje dzieci i młodzieży, kobiet i seniorów oraz zapalonych miłośników MTB, którzy
poświęcają na treningi każdą wolną chwilę. Jestem szczególnie dumny z tego, że moje maratony i wyścigi
słyną z zapadających w pamięć tras, które dostarczają wielu wyzwań i dobrych doznań. Niezmiennie kluczowym partnerem przy organizacji takich zawodów pozostają samorządy, co sprawia, że łatwiej jest budować
pozytywny wizerunek sportów rowerowych.
W 2022 r. stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na projekt „Gravel Race Łomianki”.
Więcej informacji: www.zamanagroup.pl.
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NASI URZĘDNICY

ZADAJ PYTANIE
PANI BURMISTRZ

Przedstawiamy pracowników, którzy realizują m.in. rekrutację na
rok szkolny 2022/2023 w gminnych placówkach oświatowych oraz
prowadzą działania związane z przygotowaniem projektu ustawy
krajobrazowej.

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

FOT.: ARCH. PRYWATNE

Szanowna Pani, w ul. Rolniczej budowana
jest kanalizacja. To ważna i potrzebna inwestycja, nawet jeśli w trakcie realizacji powoduje utrudnienia dla mieszkańców.
18 lutego br. organizator transportu publicznego (Zarząd Transportu Miejskiego
w Warszawie) podjął decyzję o zmianie tras
autobusów linii 750 i 850 poruszających się
ul. Rolniczą, na której prowadzone są prace
związane z budową kanalizacji. Tak trudną
decyzję ZTM podjął wyłącznie ze względu
na bezpieczeństwo podróżnych. To dość
wąska droga, inwestycja zaś wymaga głębokich wykopów i realizowanie transportu
publicznego dużymi autobusami zagraża
bezpieczeństwu pasażerów, kierowców
i prowadzących roboty.
Zmiana tras autobusów nastąpiła 21 lutego
br. Zorganizowaliśmy wówczas transport
zastępczy. W dyspozycji gminy znajdują się
autobusy KMŁ o mniejszych gabarytach
(zielone) realizujące transport lokalny. Tylko
dzięki temu możliwe było szybkie uruchomienie linii zastępczej, która obsługuje odcinek ul. Rolniczej i ul. Armii Poznań, od ul.
Podróżnej do ul. Warszawskiej. Autobusy
dowożą pasażerów do przystanków, na których zatrzymują się autobusy 750 i 850. Linia Z kursuje od 22 lutego br. i łącznie z linią
3 realizuje transport zastępczy. Zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości tego systemu
(mniejsze autobusy, mniej kursów), ale to
jedyne rozwiązanie, które można zrealizować dostępnymi środkami KMŁ (kierowcy,
autobusy). Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany pomogą do czasu przywrócenia
komunikacji w normalnym wymiarze.
Zakończenie prac związanych z budową
kanalizacji w ul. Rolniczej planowane jest
do końca lipca br. Roboty na odcinku do ul.
Podróżnej powinny się zakończyć do końca
marca br. Zastępczy transport publiczny zastosujemy także na kolejnym odcinku robót.

FOT.: ARCH. PRYWATNE

Prace na ul. Rolniczej spowodowały, że dzieci nie mogą dojechać do szkoły! Co gmina
ma zamiar z tym zrobić, dlaczego nie jeżdżą
normalne autobusy? Kiedy to się skończy?

Anna Grabowska,
zastępca naczelnika
Wydziału
Edukacji
Jestem
absolwentką Wydziału
Nauk Aktuarialnych
Wyższej
Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości, a także Zarządzania Samorządem Terytorialnym w SGH.
Twierdzę, że Łomianki są moim
drugim domem, bo w urzędzie
pracuję od 15 lat. Obecnie zajmuję się edukacją i bardzo się z tego
cieszę, bo utożsamiam się zawodowo i prywatnie z problematyką
oświatową. Jestem mamą dwóch
wspaniałych synów, uwielbiam
gotować dla bliskich i gości, któ-

Czym zajmuje się zastępca naczelnika Wydziału Edukacji?
Współpracuje
ze
szkołami
i przedszkolami, dla których organem prowadzącym jest gmina
Łomianki. Pomaga i udziela informacji. Utrzymuje stały kontakt z dyrektorami gminnych
placówek oświatowych, udziela
merytorycznego wsparcia m.in.
w sprawach organizacyjnych,
edukacyjnych i finansowych. Jest
do dyspozycji całej społeczności oświatowej oraz pozostaje
w stałym kontakcie z rodzicami
uczniów i przedszkolaków. Koordynuje proces rekrutacji.

Damian Siembida,
główny specjalista ds. planowania
przestrzennego

konywałem dla gmin w zachodniej
części aglomeracji warszawskiej.
Prywatnie jestem miłośnikiem żeglarstwa i stolarstwa.

Jestem
absolwentem kierunku
gospodarka przestrzenna Wydziału
Leśnego SGGW. Uczestniczyłem
w programie Erasmus+ na Universiteit Gent (Belgia). Ukończyłem również studia podyplomowe
z zakresu samorządu terytorialnego i administracji na UW oraz
z zakresu GIS, fotogrametrii i teledetekcji na WAT. Kierowałem Referatem Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Stare
Babice, jestem także autorem
analiz specjalistycznych, które wy-

Czym zajmuje się główny specjalista ds. planowania przestrzennego?
Pracuje w Wydziale Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami
i Zagospodarowania Przestrzennego, w którym odpowiada za
prowadzenie i obsługę procedur
planistycznych. Sporządza różnego rodzaju analizy i pisma na
potrzeby prowadzonych prac
projektowych, kontaktuje się
z interesariuszami biorącymi
udział w procedurach, współpracuje z wykonawcami działającymi
na zlecenie urzędu.

Informacje o terminach i zakresie prac
zamieszczamy na s. 18.
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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

RADA MIEJSKA

|

SESJA RADY MIEJSKIEJ
Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w trybie stacjonarnym
lub online, a także obejrzeć archiwalne zapisy obrad (www.lomianki.pl zakładka e-Sesja).
Projekty uchwał zamieszczane są na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska, a protokoły
sesji w zakładce Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). LIII sesja Rady Miejskiej
odbyła się 24 lutego br.
OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

FOT.: AO

Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łomiankach

Radni decydowali w sprawach budżetu gminy Łomianki na 2022 r.
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022–
2030, a także zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Sadowej,
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w trzech lokalizacjach na terenie gminy oraz uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
Wyniki głosowania
Rada głosowała w sprawie wniosków
zgłoszonych przez:
• burmistrza Łomianek o zdjęcie
z porządku obrad pkt 13, tj. rozpaDyżury radnych
Harmonogram dostępny jest na www.
lomianki.pl i bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska/Dyżury radnych.
Przewodnicząca RM pełni dyżur od
poniedziałku do piątku każdego tygodnia. Mieszkańcy na dyżur z przewodniczącą umawiają się za pośrednictwem Biura Rady w Urzędzie Miejskim
(ul. Warszawska 115), mailowo (biuro.

trzenia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminów
korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej
stanowiących własność gminy (za:
19, przeciw: 1, wstrzymało się: 1),
• Tomasza Dąbrowskiego o zdjęcie
z porządku obrad pkt 4 i skierowanie do prac w komisji projektu
uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków
ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy (za: 15,
przeciw: 1, wstrzymało się: 5),
• Jerzego Serzysko o zdjęcie z porządku obrad pkt 10, tj. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie
sprzedaży i udzielenia bonifikaty
przy sprzedaży gminnej nieruchomości przy ul. Konopnickiej 65
w Dziekanowie Leśnym (za: 11,
przeciw: 5, wstrzymało się: 5).
Ponadto radni rozpatrywali projekty
uchwał w sprawach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata
2022–2030 (za: 14, przeciw: 4,
wstrzymało się: 3),
• zmian w uchwale budżetowej gminy Łomianki na 2022 r. (za: 17,
przeciw: 2, wstrzymało się: 2),
• zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Sadowej (za: 19,
wstrzymało się: 2),

• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość, oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części
działki ewidencyjnej nr 588/23
z obrębu 0021 Łomianki Miasto (za:
18, wstrzymało się: 3),
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w rejonie
ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym (za: 18, wstrzymało się: 3),
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kiełpin Zachód”
(za: 18, wstrzymało się: 3),
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w rejonie
ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego (za: 18,
wstrzymało się: 3),
• zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Łomianki (za: 13,
przeciw: 1, wstrzymało się: 7),
• zasad polityki czynszowej (za: 9,
przeciw: 8, wstrzymało się: 4),
• uzupełnienia składu osobowego
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Łomiankach przez dopisanie radnego Tomasza Dąbrowskiego (za:
16, przeciw: 2, wstrzymało się: 3).

rady@poczta.lomianki.pl) lub telefonicznie (666 834 560).
Posiedzenia komisji i sesje RM
Harmonogram spotkań wszystkich
komisji dostępny jest w systemie
e-Sesja: http://lomianki.esesja.pl/posiedzenia. Sesję RM można obejrzeć
po zeskanowaniu kodu QR.
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AHOJ, ŻEGLARZE!
Zaczynali na Jeziorze Dziekanowskim, a teraz dosłownie i w przenośni nabierają wiatru w żagle. Patryk
Miecznikowski i Krystian Zajączkowski mieszkają w Łomiankach, ale opowiadają o bliskich i dalekich
rejsach oraz pasji żeglowania.
TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Przestrzeń i gwiazdy
Jeśli pojawiają się trudności, to później i tak wszystko rekompensują
uroki pływania. Bliskości przyrody,
poczucia przestrzeni i wolności, gdy
płynie się pod pełnymi żaglami, doświadczył pewnie każdy, kto choć
raz uczestniczył w rejsie. – Lubię pływać nocą. To niezwykłe uczucie, gdy
stoję za sterem, a wokół tylko wiatr,
przestrzeń i gwiazdy – opowiada Kry-

KRYSTIAN ZAJĄCZKOWSKI, FOT.: ARCH. PRYWATNE

Nie tylko szanty
Pływanie na łódce to przyjemność, ale
także obowiązki. Załoga, w zależności
od wielkości jednostki, liczy kilka lub
kilkanaście osób, które dzielą się zadaniami i przez cały rejs przebywają na
niewielkiej przestrzeni. Dlatego relacje
w grupie są bardzo ważne, to nie tylko
wspólne śpiewanie szant, ale również
wymagająca zespołowa praca. Nie zawsze jest łatwo. Co wówczas pomaga?
– Przyjazne nastawienie i uśmiech.
Warto słuchać innych, nie wywyższać
się, kierować zdrowym rozsądkiem
i mieć szacunek do wody, bo jest nieprzewidywalna – mówi Patryk. Istotna
jest dla niego także rzetelność w tym,
co się robi, oraz zdobywanie nowych
umiejętności.

Ćwiczenie charakteru
Żeglowanie to także praca nad własnymi słabościami. Potwierdza to
Krystian, który przyznaje, że w szkole nie lubił sportów zespołowych.
Tymczasem jako sternik jest jednym
z ważniejszych członków załogi. Czego uczy go żeglowanie? – Umiejętności słuchania i komunikacji w grupie.
Wytrzymałości zarówno psychicznej,
jak i fizycznej, bo na wodzie zdarzają
się różne sytuacje, z którymi trzeba
sobie poradzić – tłumaczy. Wspomina przy tej okazji pierwszy, nieudany
z powodu złej pogody, rejs na Bornholm i dumę, gdy udało się dopłynąć
na wyspę za drugim razem.
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PATRYK MIECZNIKOWSKI, FOT.: ARCH. PRYWATNE

P

rzygodę z żeglarstwem zaczęli
w Jachtklubie w Łomiankach,
gdy mieli po kilkanaście lat.
Nauczyli się podstaw, popłynęli w pierwsze rejsy, złapali żeglarskiego bakcyla. Dziś Krystian ma patent jachtowego sternika morskiego,
a Patryk kończy naukę w średniej
szkole morskiej w Gdańsku.

stian. Okazuje się również, że pływając, można jednocześnie się zmęczyć
i odpocząć. – Nawet gdy jestem zmęczony po regatach, to mentalnie odpoczywam. Na wodzie można się zresetować i wyciszyć. Dla mnie to jedna
z ważniejszych zalet żeglowania – tłumaczy Patryk.
Żagle w górę
Odpowiedzialnego żeglowania nie
można się nauczyć podczas kilkudniowego kursu. To proces zdobywania
doświadczenia, umiejętności i wiedzy.
Nie można go przyspieszać, bo osoba z uprawnieniami jest współodpowiedzialna nie tylko za siebie, ale za
bezpieczeństwo całej załogi. Dlatego
Patryk i Krystian wyznaczają sobie
cele, do których będą dążyć stopniowo. Krystian na razie koncentruje
się na pływaniu rekreacyjnym i może
w przyszłości będzie chciał zdobyć
uprawnienia kapitana. Ale na to, jak
sam mówi, potrzeba czasu i doświadczenia. Patryk marzy o rejsie dookoła
świata, ale teraz skupia się na nauce
w szkole morskiej, która może go do
tego celu przybliżyć. Życzymy im zatem pomyślnych wiatrów!

AKTUALNOŚCI
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Koncert dla Ukrainy

Wystąpią ukraińskie zespoły Izzi oraz
Litvinyuk/Hnydyn/Jaros Trio. Planowana jest licytacja obrazów autorstwa
uczestników zajęć plastycznych Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odbędzie
się także pokaz tańca ukraińskiego
w wykonaniu zespołu Evitki pod kierownictwem Ewy Stanisławskiej-Czartoryskiej. Na miejscu będzie można
spróbować ciast i dań kuchni ukraińskiej.
Więcej informacji: wstęp 50 zł, cegiełki do nabycia w Centrum Kultury,
ul. Wiejska 12A, www.kultura.lomianki.pl.

Mobilny punkt pobrań
Od połowy lutego działa w Łomiankach mobilny punkt pobrań wymazów
do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Punkt dostępny jest siedem dni w tygodniu przy ul. Wiejskiej 14 róg Szczęśliwej: pn.–pt. 7–19, sob.–nd. 8–16.
Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz: 572 001 300. Z testu w punkcie mobilnym mogą
skorzystać osoby mające zlecenie na test PCR. Najszybszą drogą do uzyskania zlecenia jest wypełnienie formularza online, wówczas otrzymuje się SMS z proponowanym miejscem oraz datą pobrania wymazu. / mn

Porady online
i stacjonarnie
Eksperci programu Czyste Powietrze opowiedzą o warunkach
korzystania z dofinansowania na
spotkaniu online 14 marca o godz.
17. Wznawiamy także konsultacje
w punkcie stacjonarnym.
Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców
gminy. Od początku funkcjonowania gminnego punktu konsultacyjnego udzieliliśmy ok. 140 porad
i skutecznie składamy wnioski o dofinansowanie. Od 1 marca br. wznawiamy działalność w Galerii Łomianki w lokalu Współdzielni (ul.
Brukowa 25, pon. 14–18, czw. i pt.
13–16). Niezmiennie pozostajemy

do dyspozycji w pozostałych dniach
tygodnia w godzinach pracy urzędu
(tel. 516 282 998, e-mail: milena.
wisniewska@poczta.lomianki.pl).
Przypominamy, że 2022 to ostatni
rok, w którym można wykorzystywać stare piece węglowe, tzw. kopciuchy. / mw
Więcej informacji: o programie na
www.czystepowietrze.gov.pl, link
do spotkania online opublikujemy
na stronie www.lomianki.pl.

FOT.: PIXABAY.COM

Pod hasłem „Możesz na mnie liczyć!” 20 marca o godz. 17 w łomiankowskim Centrum Kultury odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie.

Placówki edukacyjne
Rozpoczęła się rekrutacja na rok
szkolny 2022/2023 do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, oddziałów
dwujęzycznych i sportowych oraz
termin zgłaszania dzieci do klas
I szkół obwodowych prowadzonych
przez gminę Łomianki.
Przedstawiamy harmonogram zapisów:
deklaracja o kontynuacji edukacji
przedszkolnej: 1–7.03 do godz. 15,
rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych: 8–24.03,
zapisy do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły: 11–29.04,
rekrutacja do oddziałów sportowych SP nr 1 (dziewczęta: siatkówka, chłopcy: piłka nożna) i SP nr 3
(dziewczęta: koszykówka, dziewczęta i chłopcy: pływanie): 20–
29.04 do godz. 15,
rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych SP nr 2 (język angielski
i do wyboru niemiecki lub hiszpański) i SP nr 3 (język angielski i do
wyboru niemiecki lub francuski):
25.04–10.05 do godz. 15.
Proces rekrutacji koordynuje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
w Łomiankach, któremu podlegają
gminne placówki oświatowe (cztery
przedszkola, sześć szkół podstawowych i liceum ogólnokształcące). / ag
Więcej informacji: www.lomianki.pl
w zakładce Dla mieszkańców – Edukacja – Rekrutacja.
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Nowa terapeutka
Od końca lutego br. w gminie
udzielane są porady terapeutyczne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z problemami behawioralnymi.
Terapię prowadzi mgr psychologii
Anna Stolarska (tel. 516 768 864)
w każdy czwartek w godz. 15.30–
19.30. Gminny punkt konsultacyjny
udziela również porad specjalisty

terapeuty osobom oraz ich rodzinom z problemami: alkoholowym
(pn. godz. 12–18, Olga Jamroz,
także tel.: 516 768 864) oraz narkotykowym (śr. godz. 15.3–19.30,
Anna Twierdziańska, także tel.: 502
336 947). / Alicja Siemianowska-Woźniak
Więcej informacji: Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. 11 Listopada 96 bud. B.

Znak jakości
Lokalna marka Misja Kampinos jest symbolem wysokiej
jakości świadczonych usług i produktów powiązanych
z Kampinosem i jego dziedzictwem.
Uzyskanie znaku pomaga w odkrywaniu najlepszych produktów, usług oraz
inicjatyw związanych z regionem oferowanych przez twórców i usługodawców z takich terenów, jak: Błonie, Czosnów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Ożarów Mazowiecki oraz Stare Babice i oczywiście Łomianki.
Wyróżnienie stanowi powód do dumy dla mieszkańców i władz lokalnych.
Oznacza także wzrost rozpoznawalności produktu na rynku, pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy oraz współpracę przy działaniach
promocyjnych. / kż
Więcej informacji: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”, ul. Gminna 6, Czosnów, pn.–pt. godz. 8–16 (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 22 794 04 88), www.misjakampinos.pl.

Przekaż pieniądze
na konkretny cel
Warto wspierać organizacje pożytku publicznego (OPP) działające na rzecz mieszkańców naszej
gminy i przekazać im podatek przy
rocznym rozliczeniu PIT.
Podatnik nie ponosi żadnych
kosztów, przekazując 1 proc. podatku, a sam wybór organizacji
przy wypełnianiu PIT jest bardzo
prosty. Wystarczy wpisać jej nazwę oraz numer KRS. Szacuje się,
że 27 proc. Polaków nie korzysta
z tej możliwości, a można w ten
sposób pomóc m.in. osobom chorym, dzieciom, seniorom, osobom
niepełnosprawnym i bezdomnym,
wspierać ekologię, organizację imprez kulturalnych oraz opiekę nad
zwierzętami. / az

Zebranie w Dąbrowie

Omówiono możliwości pozyskania
gruntów pod park przy ul. Michałowicza oraz procedury sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego inwestycji „Zachodnia-Krokusa”, którą rozpoczęto
w październiku ubiegłego roku. W tej
sprawie przeprowadzone zostaną
konsultacje społeczne. Rozmawiano
także o dokończeniu budowy chodnika ul. Zachodniej oraz harmonogramie prac budowy parku Artystów.
Poruszono również temat modernizacji oświetlenia ul. Zachodniej i ul. Wiślanej oraz możliwości zastosowania
luster drogowych na skrzyżowaniu
z ul. Zieloną. Na przykładzie ul. Ofiar
Katynia przedstawiono ograniczenia
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FOT.: AO

W połowie lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Łomianki z zarządem osiedla Dąbrowa
Zachodnia.

w inwestowaniu w drogi, które nie
stanowią własności gminy Łomianki,
lecz są przewidziane w planach miejscowych pod publiczne drogi gminne.
Z uwagi na fakt, że tereny ul. Ofiar

| MARZEC 2022

Katynia należą do osób prywatnych,
gmina nie może ze względu na dyscyplinę finansów publicznych wydatkować żadnych funduszy na tego typu
nieruchomości. / pk, ab

AKTUALNOŚCI

Podsumowanie

Asystent osobisty

konsultacji społecznych

Po raz drugi w gminie Łomianki Ośrodek Pomocy
Społecznej zrealizuje program Asystent Osobisty
Osoby Niepełnosprawnej.

Przedstawiamy raport końcowy
z przeprowadzonych konsultacji
społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) obszaru
części sołectwa Kiełpin, w rejonie
ul. Cienistej i ul. Rolniczej.

Łomianki otrzymają 979 500 zł na ten cel z Funduszu Solidarnościowego. Pomoc asystenta pomoże w wykonywaniu codziennych czynności
w miejscu zamieszkania oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osobom
z niepełnosprawnościami. Głównym celem programu jest poprawa jakości
ich życia, w szczególności przez zapewnienie jak największej niezależności
oraz włączenie ich w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe i sportowe. / oprac. ms

Orkan Eunice

Wymiana pieców

Załamanie pogody i porywisty
wiatr spowodowany przez orkan
Eunice w lutym wymagały interwencji jednostek OSP z Dziekanowa Polskiego i Łomianek oraz
Straży Miejskiej.

Skorzystaj z dotacji i zadbaj o czyste powietrze w Łomiankach.

Wszystkie służby odebrały w sumie ponad kilkaset zgłoszeń, m.in.
o połamanych drzewach i konarach, zerwanych liniach energetycznych, pożarach budynków,
naruszonych konstrukcjach dachowych, uszkodzonej infrastrukturze
drogowej i rekreacyjnej, rannych
dzikich zwierzętach, braku energii elektrycznej. Skoordynowane
działania i współpraca gminnych
służb, a także PGE oraz Powiatowego Stanowiska Kierowania
Państwowej Straży Pożarnej przyczyniły się do szybkiej i skutecznej
reakcji na zgłoszenia. / kż

|

Konsultacje odbywały się w ramach
projektu „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej we
współpracy z Fundacją Sendzimira.
Celem konsultacji było włączenie
mieszkańców w wypracowanie optymalnych założeń nowego zagospodarowania terenu objętego planem,
rozpoznanie oczekiwań związanych
z rozbudową infrastruktury społecznej, w szczególności placówek
oświatowych (przedszkola, żłobka),
oraz proekologiczne działania edukacyjne. Raport dostępny jest na:
www.bip.lomianki.pl. / pk

W ramach Gminnego Programu
Wymiany Pieców urząd udziela dotacji celowej wynoszącej
70 proc. rzeczywistych kosztów
kwalifikowanych w przypadku
montażu gruntowej pompy ciepła (do 10 tys. zł) oraz montażu
pieca zasilanego gazem (do 7 tys.
zł). Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie pieca na paliwo
stałe będącego jedynym źródłem
ciepła w nieruchomości. Zgodnie
z zapisami uchwały antysmogowej
użytkownicy kotłów na węgiel lub
drewno, tzw. kopciuchów, muszą
je wymienić do końca 2022 r. / kk
Więcej informacji: www.lomianki.pl w zakładce Załatw sprawę
w urzędzie – Ochrona środowiska
– Wymiana pieców.

Rodzinne ogrody
działkowe
Dotacja na budowę lub modernizację dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub
elektrycznej i ulepszenie ładu przestrzennego.
FOT.: PIXABAY.COM

Lato w mieście 2022

Zajęcia przez pięć dni w tygodniu
(pn.–pt. godz. 7–17) zaplanowaliśmy
w pięciu szkołach podstawowych:
w Łomiankach – SP nr 1 (ul. Warszawska 73), SP nr 2 (ul. Partyzantów 31), SP nr 3 (ul. Staszica 2), oraz w SP w Dziekanowie Leśnym (ul. Akinsa
6) i SP w Dziekanowie Polskim (ul. Rolnicza 435). W związku z sytuacją epidemiczną obecnie trudno określić program zajęć, szczegóły akcji ogłosimy
nie wcześniej niż w maju. / ag

FOT.: PIXABAY.COM

Urząd Miejski kolejny raz zorganizuje akcję dla dzieci ze szkół na terenie
gminy. Wakacyjne turnusy odbędą
się od 27 czerwca do 8 lipca.

Stowarzyszenie ogrodowe, które
prowadzi jeden lub wiele ogólnodostępnych dla społeczności lokalnej
rodzinnych ogrodów działkowych
na terenie gminy Łomianki, może się
starać o dotację celową z budżetu
gminy. Nabór wniosków trwa do 11
marca br. / ms
Więcej informacji: Referat Funduszy
Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej, tel.: 22 888 98 42.
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FOTOREPORTAŻ

SP 2, FOT.: SP 2

SP 1, FOT.: MAŁGORZATA LAZARSKA

|

FERIE ZIMOWE

SP W DZIEKANOWIE POLSKIM, FOT.: JUSTYNA BOROŃSKA

SP 1, FOT.: MAŁGORZATA LAZARSKA
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SP 3, FOT.: SP 3

dwutygodniowej akcji łącznie wzięło udział około 250
uczniów. Priorytetowym zadaniem
dla organizatorów było stworzenie
bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników. Pomimo wielu
ograniczeń i obowiązującego reżimu
sanitarnego opiekunowie zapewnili
dzieciom bogatą ofertę zajęć rekreacyjnych, edukacyjnych, sportowych,
muzycznych, plastycznych, tanecznych oraz bibliotecznych. Zajęcia
były realizowane zarówno na terenie
szkół, jak i w muzeach, parkach, kinach, miejscowej pływalni oraz wśród
przyrody. Mamy nadzieję, że ciekawy
program i sprzyjająca pogoda sprawiły, że dzieci miło wspominają tegoroczne ferie. / ag

SP 2, FOT.: SP 2

W

SP 1, FOT.: MAŁGORZATA LAZARSKA

SP 2, FOT.: SP 2

W lutym w pięciu szkołach podstawowych na terenie naszej gminy
odbyła się akcja „Zima w mieście
2022”.

HISTORIA

|

FOT.: TOMASZ SIENICKI

DZIEDZICZKI
DZIEKANOWA
W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o kobiety zarządzające dobrami
dziekanowskimi w XIX w. Rozwiązujemy zagadkę i przypominamy historię rodziny
Trębickich.
TEKST: EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA

W

Dziekanowie Polskim
należącym do dóbr
ekonomii Łomna z powodzeniem gospodarował Antoni Trębicki. Jednak po utracie syna w 1830 r. popadł w depresję
i przestał zarządzać majątkiem. Wówczas zarząd w gospodarstwie przejęła jego druga żona, dwadzieścia lat
młodsza Zofia (1785–1867).

KAPLICA GROBOWA TRĘBICKICH, ŁOMNA. FOT.: STOWARZYSZENIE „MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM”

Zofia Trębicka
Okazała się kobietą silną, konsekwentną, niezwykle pracowitą i zdolną. W 1840 r., sześć lat po śmierci
męża, doprowadziła do wykupu na
własność dóbr ekonomii, które wcześniej były dzierżawione od rządu.
Przez kolejnych 15 lat Zofia utrzymała majątek w rozkwicie. Trębiccy mieli
troje dzieci. Najstarsza była urodzo-

na w 1810 r. córka Zofia Antonina,
która została później żoną Ignacego
Rutkowskiego, właściciela położonego nad Wisłą majątku Szpetal koło
Włocławka. W 1855 r. w wieku 70
lat Zofia Trębicka aktem notarialnym
podzieliła majątek pomiędzy synów,
dając każdemu grunty o wartości 15
tys. rubli. Dobra ziemskie Dziekanów
przypadły w udziale starszemu Antoniemu Sewerynowi. Aleksander otrzymał dobra Łomna i, jak było w zwyczaju, to u niego jako najmłodszego syna
zamieszkała dożywotnio matka. Obaj
bracia otrzymali wykształcenie prawnicze. Aleksander sprawował funkcję
sędziego z wyboru w niedalekich Łomiankach. Antoni Seweryn pracował
jako radca w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim i mieszkał w Warszawie. Zofia zmarła w 1867 r. i została
pochowana w Łomnej obok męża,
w malowniczo położonej nad łąkami
kaplicy grobowej, która mocno zdewastowana zachowała się do dziś.
Izabela Kasznica
Antoni Seweryn, gdy został dziedzicem Dziekanowa, miał 35 lat, żonę
i czworo dzieci. Rodzina początkowo
mieszkała w dworze przy folwarku,
następnie przeniosła się do Warszawy. Majątkiem przez długie lata zarządzał administrator Wawrzyniec
Walczewski, były podporucznik Wojska Polskiego, uczestnik powstania
listopadowego. Kiedy Antoni Seweryn
zmarł w 1886 r., majątek odziedziczyli
jego syn Marian i najstarsza córka Izabela (1844–1911), żona Józefa Kasznicy. W następnym roku Izabela została wdową, wkrótce też zmarł jej brat
i w efekcie w 1888 r. została jedyną
dziedziczką majątku. Niestety w tym
samym roku zmarł również doświad-

czony rządca dóbr. Rozpoczął się podział dóbr.
Podział majątku
Właścicielka zadbała, by parcelowane grunty nie dostawały się w ręce
spekulantów. Poradzono miejscowym
rolnikom, by założyli Towarzystwa
Włościańskie i w ten sposób otrzymali kredyty na zakup ziemi w Banku
Ziemskim Włościańskim. W latach
1904–1905 część gruntów dworskich
Dziekanowa przeszła w ręce gospodarzy zrzeszonych w sześciu takich towarzystwach: Michałów, Dziekanów,
Izabelin, Janów, Kaszniców, Józefów
i Nowy Dziekanów. To ostatnie było
najliczniejsze, bo zrzeszało 21 członków. Sprzedaż części dóbr i likwidacja
folwarku były też korzystne dla dziedziców. Pozwalały uniknąć strajków
służby folwarcznej, które nasilały się
w dużych majątkach w okolicach Warszawy, zwłaszcza w 1906 r.
PYTANIE KONKURSOWE
Radny, autor kilku książek, działacz organizacji kombatanckich.
Zmarł dwa lata
temu. Proszę podać
jego imię i nazwisko.
Pierwsze trzy osoby,
które nadeślą poprawną odpowiedź
do redakcji (wks@
poczta.lomianki.pl),
otrzymają książkę „Łomianki – spotkania z historią”. Na odpowiedzi
czekamy do 20 marca.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie
z poprzedniego biuletynu: Zofia Trębicka oraz Izabela Kasznica. Zagadkę
poprawnie rozwiązała jedynie Magdalena Szymańska. Gratulujemy!
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UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
Chaos reklamowy nie tworzy przyjaznych miejsc publicznych, a w działalności gospodarczej jest
wręcz szkodliwy, bo nadmiar reklam sprawia, że stają się nieczytelne. Urząd Miejski w Łomiankach
przygotowuje projekt ustawy, która uporządkuje zarówno przepisy, jak i miejską przestrzeń.
TEKST: BARTOSZ PONIATOWSKI

R

eklamy rozmieszczone na
ogrodzeniach, konstrukcjach
wolnostojących, elewacjach,
a nawet dachach budynków
bez zachowania spójności graficznej
i przy braku stosowania jakichkolwiek
reguł przytłaczają i dominują przestrzeń. Nie tylko rozpraszają i utrudniają znalezienie poszukiwanej firmy,
lecz także przesłaniają architekturę
i roślinność.
Porządkowanie przestrzeni
Samorządy coraz częściej decydują
się na uchwalenie tzw. uchwały reklamowej. Głównym celem każdej z nich
jest budowanie ładu przestrzennego przez wprowadzenie zasad i warunków sytuowania reklam, a także
ogrodzeń i obiektów małej architektury. W uchwałach krajobrazowych
nie chodzi o to, aby zakazać reklam,
tylko o uporządkowanie przestrzeni
miejskiej z poszanowaniem potrzeb
przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości.
Konsultacje społeczne
W gminie Łomianki prace nad uchwałą trwają od 2015 r. W tym czasie
zostały przerwane, a później wznowione decyzją Rady Miejskiej z 25 listopada 2021 r. Nową uchwałę opracowuje Bartosz Poniatowski z firmy
Projekt: Miasto, który zrealizował
pięć podobnych uchwał w różnych
województwach. Do poprzedniej
wersji uchwały mieszkańcy Łomianek
złożyli ponad 600 uwag. Dlatego tym
razem zorganizowano konsultacje
społeczne (12.01–21.02 br.), podczas
których każdy miał możliwość zaznajomienia się z projektem uchwały,
wyrażenia opinii i złożenia wniosku
z dowolnym postulatem. Informacje
o konsultacjach pojawiały się w biule-

16

BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 3

tynach – urzędowym (BIUM) oraz informacji publicznej (BIP), na stronach
społecznościowych, tablicach ogłoszeniowych, w newsletterze, a nawet
w postaci banneru rozwieszonego nad
ul. Warszawską. Odbyły się również
otwarte spotkania dyskusyjne (19.01
stacjonarnie, 3.02 online, 16.02 jako
webinar).
Wnioski i analiza
Do końca marca potrwa analiza materiału zebranego podczas konsultacji
społecznych i modyfikacja projektu
uchwały. Następnie dokument będzie poddany kolejnym czynnościom
(uzgodnienia, opinie) w ramach procedury formalnej. O kolejnych etapach poinformujemy w komunikatach
Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
Harmonogram prac nad projektem
uchwały krajobrazowej:
• do 31 marca: przedstawienie raportu z konsultacji społecznych,
naniesienie zmian w projekcie
uchwały i uzgodnienie go z Urzędem Miejskim,
• kwiecień: wysłanie projektu
uchwały do uzgodnień i opinii (wojewódzki konserwator zabytków,
zarząd województwa, regionalny
dyrektor ochrony środowiska, wojewódzki komendant państwowej
straży pożarnej),
• maj: wyłożenie projektu uchwały
do wglądu publicznego,
• do końca czerwca: rozpatrywanie
uwag i decydowanie o konieczności ponowienia etapu uzgodnień
i opiniowania,
• wrzesień/październik: ponowne
wyłożenie do wglądu publicznego,
• koniec roku: przedłożenie projektu uchwały do uchwalenia.
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O CO PYTALI MIESZKAŃCY?
Webinar dla mieszkańców dotyczący
proponowanych rozwiązań w projekcie uchwały krajobrazowej odbył się
16 lutego br. Prezentujemy odpowiedzi na zadane wówczas pytania.
Czy można nakazać dostosowanie
ogrodzeń do wymagań uchwały?
Można, jednak nie planuje się tego
robić, z wyjątkiem kwestii ostrych zakończeń elementów konstrukcyjnych.
O ile reklamy są ściśle powiązane
z kwestią zarobkową (na ogół właściciele nieruchomości, na których
znajdują się reklamy, czerpią z tego
korzyści), o tyle ogrodzenia nie służą celom finansowym. Osoby mające
reklamy na swoich nieruchomościach
mogą uwzględnić wymagania uchwały i przygotować się finansowo na dostosowanie nośników reklamowych
do nowych przepisów, np. przeznaczając na ten cel część zysku, jaki
czerpią z reklamy. Ogrodzenia natomiast stanowią formę zabezpieczenia
nieruchomości, dają poczucie prywatności i bezpieczeństwa, nie generują
dochodu. W tym przypadku nakaz
dostosowania wiązałby się z poniesieniem dużych kosztów, do których
dana osoba może być nieprzygotowana. Wymóg dostosowania do wymagań uchwały zakończeń ogrodzeń
(likwidacja ostrych elementów wieńczących konstrukcję) podyktowany
jest kwestiami bezpieczeństwa zwierzyny płowej, która niekiedy wkracza
na obszary zabudowane i zdarza się,
że ulega poważnym wypadkom –
często śmiertelnym – podczas prób
przeskoczenia ogrodzenia. Jest to
niezbędne minimum, na jakie zdecydowano się, formułując przepisy dostosowawcze. Pamiętajmy też
o uwarunkowaniach przyrodniczych
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Łomianek, o Warszawskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu i bliskości
Puszczy Kampinoskiej, sprzyjających
migracji zwierząt.
Uchwała nie jest precyzyjna w zakresie przepisów dotyczących przezierności i udziału tworzyw sztucznych, np. czy można określać to
wagowo?
Przepisy dotyczące przezierności
i udziału tworzyw sztucznych w stosowanych materiałach konstrukcyjnych mogą budzić wątpliwości.
Istnieje prawdopodobieństwo, że
w dyskusji nad projektem pojawią
się jeszcze głosy krytyczne wobec tej
kwestii z uwagi na ochronę prywatności, dlatego przepisy te będą jeszcze przedmiotem dalszych prac.
Gdyby na jednej nieruchomości
(elewacji) miało być umieszczonych
np. pięć tablic reklamowych, w tym
trzy szyldy w formie tablic reklamowych i dwa szyldy w formie liter przestrzennych, to należy, zgodnie z projektem uchwały, zastosować zasadę
grupowania szyldów? Czy ta zasada
nie powinna obowiązywać odrębnie dla każdego z rodzajów reklamy
(urządzeń, tablic)?
Grupowanie tych samych form obok
siebie może wyglądać dobrze przy
większej liczbie szyldów. Przy mniejszej liczbie szyldów efekt może być
nieznaczny. Zapisy te będą analizowane i prawdopodobnie pojawi się
w tym zakresie doprecyzowanie lub
zmiana dotychczasowych zapisów.
Czy urząd ma szansę wyegzekwować przestrzeganie przepisów?
Ustawa opisuje bardzo dokładnie procedurę postępowania łącznie z nakładaniem kar za tablice lub urządzenia
reklamowe niezgodne z wymaganiami
uchwały krajobrazowej. Te kwestie
będą mogły być skutecznie egzekwowane. W przypadku ogrodzeń i obiektów małej architektury dostępne narzędzia egzekwowania przestrzegania
prawa są mało skuteczne.
A jak traktować przypadek, gdy
na ogrodzeniu prywatnym są plakaty
wyborcze?
To zależy, czy jest to szyld, czy reklama niebędąca szyldem. Jeżeli taki
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plakat byłby umieszczony na nieruchomości, na której znajduje się siedziba ugrupowania lub polityka, to
automatycznie jest to szyld. Uchwała
przewiduje możliwość lokalizowania
szyldu na ogrodzeniu (choć nie w formie plakatu). Umieszczony na cudzej
nieruchomości automatycznie staje
się reklamą niebędącą szyldem, a projekt uchwały nie przewiduje możliwości lokalizowania reklam na ogrodzeniach.
Założeniem uchwały krajobrazowej ma być uporządkowanie chaosu
w przestrzeni publicznej, ale czy regulacje, które w zasadzie doprowadzą do wykonywania podobnych reklam, nie spowodują monotonii?
Projekt uchwały nie odnosi się do
kolorystyki i treści znajdującej się na
powierzchni ekspozycyjnej reklamy.
Uchwała reguluje sposób sytuowania
reklam i gabaryty urządzeń reklamowych, ale nie ingeruje w ich szatę gra- uznane za reklamę w myśl przytoczoficzną. Jeżeli na jednej nieruchomości nej definicji, to byłoby ono traktowabędą znajdowały się różne działal- ne jak reklama, z kolei zapisy projektu
ności gospodarcze, to
uchwały nie przewidują
dopuszczalne jest, by
możliwości sytuowania
każda z nich stosowała
reklam na ogrodzeniach.
inną kolorystykę szylOgłoszenie propagujące
dów. Szanujemy to, że W uchwałach krajobrazowych wolność wyboru prawfirmy chcą informować nie chodzi o to, aby zakazać dopodobnie nie zostao działalności za pomo- reklam, tylko o uporządkowanie nie uznane za reklamę,
przestrzeni miejskiej
cą własnego konceptu
z poszanowaniem potrzeb pod warunkiem, że nie
wizualnego. Nakaz ujed- przedsiębiorców i właścicieli będzie ono związane
nolicenia
kolorystyki
z ruchem społecznym.
nieruchomości.
można byłoby wprowaJeżeli w gminie Łomiandzić, gdyby dany obiekt
ki zaczną obowiązywać
był wpisany do gminnej
przepisy dotyczące reewidencji zabytków lub
klam, to będzie można
rejestru zabytków albo na danym ob- przedstawić w urzędzie np. projekt
szarze ustanowiony byłby park kultu- ogłoszenia i zwrócić się o interprerowy jak np. w Krakowie czy Łodzi.
tację.
A co z ogłoszeniami społecznymi
wielkogabarytowymi na ogrodzeniach prywatnych?
Zależy, jakie to będzie ogłoszenie.
Ustawowa definicja brzmi: „reklama – należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej
osoby, przedsiębiorstwa, towary,
usługi, przedsięwzięcia lub ruchy
społeczne”. Należałoby więc rozstrzygnąć, czy dane ogłoszenie jest
związane np. z ruchem społecznym,
czy nie. Jeżeli ogłoszenie zostałoby

Więcej informacji:
pytania w sprawie projektu uchwały
można zadawać na piśmie, osobiście
lub korespondencyjnie, w siedzibie
Urzędu Miejskiego (ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki), mailowo
(um@poczta.lomianki.pl) lub przez
platformę ePUAP; w przypadku
konsultacji należy kontaktować się
z pracownikami Wydziału Geodezji,
Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego: tel.:
22 888 98 48, lub stacjonarnie (ul.
Warszawska 71, pok. 15).
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BUDOWY I MODERNIZACJE
Przedstawiamy postępy w pracach budowlanych gminnych placówek edukacyjnych w Dąbrowie
i Sadowej oraz inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych.
TEKST: AGATA STEFAŃSKA, HUBERT WASILEWSKI,
ANDRZEJ BONIAKOWSKI, TOMASZ CZAJKOWSKI

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Prace w trakcie realizacji:
• ul. Waligóry: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; obecnie
prace prowadzone są na odcinku od
ul. Kolejowej do wysokości posesji nr 7
(plac zabaw) i będą przebiegały etapowo przy połówkowym zajęciu terenu;
od 8.03 nastąpi zamknięcie w ciągu
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dnia ul. Waligóry (godz. 7.30–17) od
posesji nr 7 w kierunku ul. Rolniczej,
na koniec dnia prace będą zasypywane w celu utrzymania przejazdu, mogą
wystąpić punktowe utrudnienia z dostępem do posesji; odbiór odpadów
i wywóz nieczystości nastąpi do godz.
7.30 lub po godz. 17,
• ul. Wiślana, Brzegowa i Łużycka: budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz
brakujących odcinków sieci wodociągowej w ulicach: Wiślanej (odcinek od
Kościelnej Drogi do ul. Brzegowej),
Brzegowej (odcinek od ul. Wiślanej
do wysokości działki nr ew. 223/9
w Łomiankach Dolnych) oraz Łużyckiej; trwają prace w ul. Brzegowej
w rejonie skrzyżowania z ul. Wiślaną
i punktowe zajęcia celem wykonania
odgałęzień i przełączeń na odcinku od
posesji nr 14 w kierunku ul. Wiślanej;
prace w ul. Wiślanej w rejonie skrzyżowania z ul. Łużycką i punktowe zajęcia od skrzyżowania z ul. Brzegową
do ul. Łużyckiej; ruch jest kierowany
objazdem ul. Krajobrazową pomiędzy
ul. Brzegową i ul. Łużycką; od 14.03
planowane jest rozpoczęcie prac
w ul. Łużyckiej,
• ul. Rolnicza: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w kierunku gminy Czosnów; ruch wahadłowy

UL. WALIGÓRY, FOT.: ZWIK

PRZEDSZKOLE W DĄBROWIE, FOT.: AO

Prace w trakcie realizacji:
• ul. Piaskowa: w budowanym przedszkolu miejskim w Dąbrowie montowana jest stolarka zewnętrzna oraz
instalacja elektryczna,
• ul. Strzelecka: w budowanej szkole
podstawowej w Sadowej wykonywane są prace przy elewacji budynku,
instalacjach wewnętrznych oraz montaż płyt kartonowo-gipsowych,
• ul. Brzegowa: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu działki o nr.
ew. 224 w Łomiankach Dolnych przeznaczonej pod budowę zespołu szkół
(zad. 2021/02) z uwzględnieniem
analizy chłonności, która pozwoli ocenić, w jakim zakresie założenia gminy
wpisują się w teren inwestycyjny oraz
na jakie uwarunkowania należy zwrócić uwagę podczas fazy projektowej
przedsięwzięcia,
• ul. Sierakowska: na odcinku od ul.
Warszawskiej do ul. Kolejowej trwają
roboty brukarskie,
• ul. Paderewskiego: starosta powiatu warszawskiego zachodniego wydał
pozwolenie na realizację inwestycji
drogowej.

Prace zrealizowane:
• gmina Łomianki: od początku roku
wykonano czyszczenie 404 ulicznych
wpustów burzowych odbierających
wody opadowe wraz z przykanalikami
oraz czyszczenie 272 studni chłonnych
i jednej studni rewizyjnej; w 45 studniach chłonnych dokonano wymiany
warstw filtrujących/rozłączających,
• ul. Staszica i ul. Dolna: wymiana
wszystkich złóż we wpustach kanalizacji deszczowej,
• ul. Jagodowa/Wędrowców, ul. Warszawska 372, ul. Konopnickiej: poprawiono odwodnienie pasa drogowego
przez budowę wpustów, separatorów
oraz studni chłonnych.
Wykaz wszystkich ulic, w których wykonano prace, publikujemy na www.
lomianki.pl.
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wać na bieżąco. Zalecamy korzystanie
z dróg poprzecznych dochodzących do
ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Wędkarskiej w kierunku
trasy DK7, a dla jadących z Czosnowa
w stronę ul. Wiklinowej o korzystanie
z ul. Podróżnej oraz ul. Nadwiślańskiej
i kierowanie się dalej trasą DK7,
• ul. Wiosenna, Agawy, Wiślana,
Rolnicza, Wiklinowa, Wspólna, Armii
Poznań: podpisano umowę dotyczącą
budowy brakujących odcinków sieci
wodociągowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej przy poszczególnych numerach ulic.
Harmonogram prac:
– od 23.02 miały się rozpocząć prace w drodze dojazdowej do posesji
przy ul. Wspólnej nr 58, 58A, 58B,
58C oraz ul. Wiślanej nr ew. 166/44;
166/5; 166/6; 166/7; 231/3 – obręb
0024 Łomianki; z powodu opóźnień
w dostawie materiałów prace nie rozpoczęły się, będziemy informować
o nowym harmonogramie robót,
– od 5.03 prace w ul. Armii Poznań, od
nr. 12B do 14B,
– od 8.03 prace w ul. Wiklinowej od
nr. 33 do 35A.
O terminach rozpoczęcia prac na kolejnych odcinkach będziemy informować na bieżąco.
Więcej informacji (szczegóły, mapy,
autobusowe linie zastępcze): www.
lomianki.pl.

Komunikacja zastępcza
W Dziekanowie Polskim z powodu
prac wodno-kanalizacyjnych kursuje zastępcza linia autobusowa.

FOT.: KMŁ

na odcinku od ul. Wędkarskiej do
ul. Podróżnej, punktowe zajęcia pasa
ruchu na odcinku od ul. Wiklinowej
do ul. Wędkarskiej oraz ograniczenia
wyjazdu z dróg poprzecznych.
Harmonogram prac:
– od 15.02 sfrezowano nawierzchnię
od nr. 343 do ul. Podróżnej (na wysokości remizy OSP), mieszkańców
prosimy o zachowanie szczególnej
ostrożności oraz stosowanie się do
wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu; nastąpiły zmiany w kursowaniu autobusów linii 750 i 850 i uruchomiono linię zastępczą (szczegóły:
www.kmlomianki.info),
– na przełomie marca i kwietnia planowane jest odtworzenie nawierzchni na odcinku od ul. Wiklinowej do
ul. Wędkarskiej, będzie to uzależnione od warunków pogodowych oraz
uzgodnień z ZTM w Warszawie oraz
Zarządem Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, po odtworzeniu
nawierzchni prace rozpoczną się na
odcinku od ul. Podróżnej w kierunku
gminy Czosnów, z tego powodu nastąpi kolejna zmiana w kursowaniu
autobusów linii 750 i 850 oraz linii zastępczej w ul. Rolniczej, prosimy o śledzenie komunikatów na: www.kmlomianki.info, www.ztm.waw.pl, www.
lomianki.pl,
www.zwik-lomianki.pl
oraz na przystankach i w autobusach;
o postępach prac i zmianach kursowania autobusów będziemy informo-

UL. BRZEGOWA, FOT.: ZWIK

SZKOŁA W SADOWEJ, FOT.: AO

UL. SIERAKOWSKA, FOT.: AO
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W związku z wycofaniem linii 750
i 850 z ul. Rolniczej w dni powszednie (pon.–pt.) do odwołania kursuje bezpłatna linia zastępcza Z. Mały
autobus jeździ trasą od przystanku
Dziekanów Polski Zachód 01 – Rolnicza – Armii Poznań – do przystanku Armii Poznań 01. Powrót:
od przystanku Pilcha 02 – Armii
Poznań – Rolnicza – do przystanku
Podróżna 02. Jednocześnie przypominamy, że linia nr 3 kursuje ul. Rolniczą i stanowi uzupełnienie linii Z.
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ROK W OGRODZIE
Więcej słońca w marcu to więcej pracy w ogrodzie. To także ostatni moment na przemyślenie
i zaplanowanie nasadzeń roślin. Warto skorzystać z porad fachowców, by wysiewać i komponować
rabaty w taki sposób, by przez cały sezon cieszyły różnorodnością gatunków i kolorami kwiatów.
TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Z notatnika ogrodnika

Książka botaniczna: „50 roślin,
które zmieniły bieg historii”

W

czesna wiosna to czas porządkowania ogrodu po zimie i przygotowania go na nadchodzący sezon.
Wysiewy: w domu lub w inspektach
siejemy m.in. aksamitki, cynie, nagietki, groszek pachnący oraz pikujemy
siewki z lutego. Porządki: przycinamy
suche pędy bylin, wygrabiamy liście
i w zależności od pogody zdejmujemy osłony z rabat i krzewów. Cięcia:
w cieplejsze dni przycinamy róże, budleje, hortensje bukietowe i dzielimy
karpy liliowców czy funkii.

P

ełen ciekawostek, ale także konkretnej wiedzy ilustrowany przewodnik po świecie roślin, które towarzyszą nam od tysięcy lat. Niektóre
tylko podziwiamy, ale wiele wykorzystujemy w różnych dziedzinach
życia. Stanowią dla nas pokarm (ryż,
pszenica), służą do produkcji tkanin
(bawełna), bywały cenniejsze niż złoto (tulipany). Niezależnie od tego, czy
używamy ich jako przypraw (wanilia,
pieprz), lekarstw (eukaliptus), składowych kosmetyków czy perfum (dzika
róża), to wpływają na nasze przyzwyczajenia (kawa, tytoń, herbata), a także
światową gospodarkę i politykę.
Więcej informacji:
Bill Laws „50 roślin, które zmieniły
bieg historii”, wyd. Alma-Press, 2016.
Ludzie z pasją:
Anna Sikora-Stachurska

A

Roślina miesiąca: krokus wiosenny
(Crocus vernus)
eden ze zwiastunów wiosny. Szczególnie efektownie wygląda sadzony w grupach wokół drzew, na skalniakach i trawnikach. Krokusy lubią
stanowisko zarówno słoneczne, jak
i półcień oraz próchniczą, przepuszczalną i umiarkowanie wilgotną glebę.
Najpopularniejsze są odmiany fioletowe, ale płatki kwiatów mogą też
być białe, żółte lub pasiaste. Cebulki zaleca się wykopywać i rozsadzać
co trzy lata, wówczas będą silniejsze
i stworzą duże kępy kwiatów. Wśród
krokusów słynna jest odmiana Crocus
sativus, czyli szafran uprawny, którego
suszone części kwiatów od wieków
stosuje się jako przyprawę.
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KROKUS WIOSENNY, FOT.: PIXABAY

J

Otwarcie po sezonie zimowym Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszy
dzień astronomicznej wiosny, 20 marca, odbędą
się spacery z ornitologiem (godz. 10–11) i botanikiem (godz. 11–12) oraz warsztaty ogrodnicze
(godz. 12.30–15).
Więcej informacji: www.ogrod.uw.edu.pl.
| MARZEC 2022

rchitekt
krajobrazu, która na
blogu i Facebooku
w przystępny sposób
doradza, jak zaplanować i pielęgnować
ogród oraz czym kierować się przy wyborze roślin, by cieszyły kolorami przez
cały rok. Specjalizuje
się w ogrodach przydomowych oraz
ogrodnictwie miejskim, organizuje
kursy i warsztaty, propaguje ideę turystyki ogrodowej. Stworzyła platformę
edukacyjną (kursy, e-booki, webinary), która przyda się początkującym
ogrodnikom.
Więcej informacji:
www.fajneogrody.pl.

FOT.: ARCH. PRYWATNE

FOT.: PIXABAY

Masz przydomowy ogród, taras, balkon lub parapet, na których uprawiasz rośliny? Podziel się wiedzą
i pasją z innymi. Napisz do nas na
adres mailowy: biuletyn@poczta.
lomianki.pl lub tradycyjnie: Wydział
Promocji i Komunikacji Społecznej,
ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.
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KAMPINOSKI PARK
NARODOWY
Turyści odwiedzający puszczę doceniają piękno przyrody, ale często niewiele wiedzą o historii
parku i ludziach, którzy przez lata chronili to wyjątkowe miejsce. Rozmawiamy z Jerzym Misiakiem,
wieloletnim dyrektorem KPN.

BIUM: Czy ma Pan ulubione miejsce
w puszczy?
Jerzy Misiak: Pracowałem w parku 38
lat i bardzo trudno mi wskazać jedno
miejsce. Lubię zachodnią część puszczy, szlak przy Dębie prof. Kobendzy i obszar ochrony ścisłej „Krzywa
Góra”, okolice Palmir, uroczysko Kalisko... Mogę długo wymieniać.
Jakie działania były priorytetowe,
gdy obejmował Pan stanowisko dyrektora KPN?
Pilną potrzebą było skorygowanie
granic parku, który decyzją polityczną
utracił w 1975 r. niemal 6 tys. ha. Udało nam się odzyskać większą ich część
i dziś obszar KPN obejmuje około
38,5 tys. ha. Po raz pierwszy w historii
uzyskał również prawnie wyznaczoną
strefę ochronną. Wznowiliśmy wykup
gruntów i zwiększyliśmy własność
skarbu państwa na terenie parku.
W 1997 r. w zespole wielu specjalistów
opracowaliśmy plan ochrony Puszczy
Kampinoskiej w perspektywie 20 lat.
Jak ważny był to dokument, może
świadczyć fakt, że mimo formalnego
unieważnienia go ustawą z 2004 r.
nie utracił znaczenia i merytoryczne
wytyczne dotyczące ochrony parku
nadal są wykorzystywane. Zintensyfikowaliśmy badania naukowe i moni-

Co z perspektywy lat uważa Pan za
kluczowe?
Dla działań związanych z ochroną
przyrody bardzo istotne było nadanie puszczy statusu rezerwatu biosfery UNESCO. Za sukces uważam
powstanie interdyscyplinarnego zespołu pracowników, specjalistów,
którzy prowadzą pracę badawczą,
naukową i skutecznie chronią przyrodę. Powstała również infrastruktura turystyczna, placówki edukacyjne
w Izabelinie i Granicy oraz w Ośrodku
Hodowli Żubrów w Smardzewicach.
Istotna była dla Pana także historia
i ochrona miejsc pamięci na terenie
KPN. Jak powstała książka „W gajówce patriotyzmu”?
Już jako student interesowałem się
puszczą i jej historią. Kiedy zacząłem
pracować w parku, poznałem wiele
osób, które opowiadały o wydarzeniach z czasów II wojny światowej,

FOT.: AO

toring zasobów wodnych. Wydaliśmy
pierwszą monografię KPN, zbudowaliśmy siedzibę dyrekcji parku i centrum edukacyjne w Izabelinie. A to nie
wszystkie działania i projekty…

o działalności leśników na tych terenach. Chciałem ocalić od zapomnienia
te historie i pamięć o bohaterskich ludziach. Książka ukazała się z okazji 50.
rocznicy powstania KPN i dla mnie był
to wyraz szacunku zarówno wobec
naszych poprzedników, jak i puszczy.
Co więcej, po wydaniu książki uzyskałem dostęp do nowych materiałów
i uzupełniłem ją o informacje dotyczące nadleśniczego Wacława Giela,
który był szefem grupy zwiadowczej
dokumentującej niemieckie zbrodnie
w Palmirach.
Więcej informacji: książkę „W gajówce patriotyzmu” można pobrać w wersji pdf ze strony www.kampinoski-pn.
gov.pl zakładka Do pobrania/Wydawnictwa.

FOT.: AO

K

ampinoski Park Narodowy to
obszar chroniony prawem, na
terenie którego znajdują się
cenne stanowiska przyrodnicze i mieszka wiele gatunków zwierząt. Spacerując po szlakach, można
także zobaczyć, że to teren związany
z walkami z czasów powstania styczniowego i II wojny światowej. Wie
o tym doskonale Jerzy Misiak, leśnik
i dyrektor KPN w latach 1988–2014,
dlatego rozmawiamy z nim zarówno
o ochronie przyrody, jak i historii.

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
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GMINNY PROGRAM OPIEKI
Jednym z samorządowych zadań ustawowych jest ochrona zwierząt,
zapobieganie ich bezdomności oraz zapewnienie im opieki i współdziałanie
w tym zakresie z odpowiednimi organizacjami.
TEKST: BEATA DUNAJSKA

FOT.: STRAŻ MIEJSKA

W
Z voucherem wśród
zwierząt
Rodzice Stasia i Gienia na licytacji WOŚP zdobyli voucher Straży
Miejskiej w Łomiankach, dzięki
któremu cała rodzina mogła zobaczyć, jak wygląda ratowanie zwierząt w praktyce.
Partnerami naszej akcji były Ptasi
Azyl, Zwierzaki Dziwaki i Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. W Łomiankach pokazaliśmy
przyrządy do odławiania zwierząt.
Edukatorka Zwierzaków Dziwaków opowiedziała o bezkręgowcach (m.in. pająkach, skorpionach,
krabach). W Ptasim Azylu warszawskiego zoo lekarz weterynarii Agnieszka Czujkowska mówiła
o obyczajach, zachowaniach ptaków i pokazała salę operacyjną,
swoich podopiecznych i m.in. ciekawe różnice pomiędzy piórami
orła i sowy. Natomiast w Ośrodku
Rehabilitacji Zwierząt Staś i Gienio
mieli okazję poznać sposoby ratowania dzikich zwierząt. / ks
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Łomiankach realizowany Odławianie zwierząt
jest Gminny program opieki Gmina Łomianki, realizując zadania
nad zwierzętami, który do- programu, podpisała umowę z Fundatyczy wszystkich zwierząt domowych, cją Animal Rescue Poland. Porozumiew szczególności psów i kotów, w tym nie dotyczy odławiania i transportu
kotów wolno żyjących oraz zwierząt bezdomnych zwierząt pochodzących
gospodarskich. Według dez terenu gminy do schrofinicji zwierzęta bezdomne
niska Na Paluchu, a także
to takie, które „uciekły, zaZachęcamy do wsparcia zapewnienia całodobowej
błąkały się, zostały porzu- i wolontariatu w Fundacji pomocy lekarskiej w przycone przez człowieka” i nie
padkach zdarzeń drogowych
Ochrony Zwierząt
ma możliwości ustalenia ich
lub konieczności odłowiew Łomiankach.
opiekuna. Natomiast zwienia zwierząt, w tym gosporzęta wolno żyjące to „zwiedarskich. W 2021 r. łączny
rzęta nieudomowione żyjące w wa- koszt wymienionych działań wyniósł
runkach niezależnych od człowieka”.
48 300 zł. Do zadań gminy należy
także usuwanie zwierząt padłych
Działania urzędu
oraz uprzątanie i dezynfekcja miejsca
Urząd Miejski w celu zapobiegania zdarzenia. Działania są podejmowane
bezdomności zwierząt w Łomiankach po otrzymaniu zgłoszenia telefoniczpodejmuje następujące zadania:
nego do straży miejskiej lub policji.
• opiekę nad bezdomnymi psami i ko- W 2021 r. przeznaczono na ten cel
tami we współpracy ze schroniskiem 14 958 zł.
Na Paluchu w Warszawie (w 2021 r.
32 psy i 35 kotów);
Dla właścicieli
• sterylizację albo kastrację kotów Na koszt gminy właściciele psów
wolno żyjących (w 2021 r. 54 zabiegi); i kotów z Łomianek mogą także wziąć
• elektroniczne znakowanie zwierząt udział w programie kastracji/steryliza(wolno żyjących kotów: 59, kotów cji psa lub kota oraz dokonać bezboi psów właścicielskich: 103);
lesnego elektronicznego czipowania
• edukację społeczną dotyczącą za- zwierzęcia z wpisem do ogólnopolpobiegania bezdomności zwierząt.
skich baz. Wystarczy pobrać i wyW 2021 r. łączne koszty wymienio- pełnić wniosek w Referacie Ochrony
nych działań wyniosły 62 936,68 zł. Środowiska i Rolnictwa (ul. WarszawNatomiast koszt zakupu karmy dla ska 71, pok. nr 5) lub ze strony www.
kotów wolno żyjących – 56 140,46 zł. lomianki.pl z zakładki Zwierzęta.
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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: KAROLINA ŻEBROWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

EMILIANA I BRYTANIKA
To kotki, które połączył smutny los. Zostały oddane do schroniska, bo ich właściciel nie był w stanie dłużej sprawować
nad nimi opieki. Do adopcji oddamy je
tylko razem.
W typie rasy: europejskiej; wiek: cztery i dwa lata; płeć: samice; waga: 2 kg;
nr: 72/22 i 73/22; kontakt w sprawie
adopcji: Kasia 669 900 696.

MIA
Cudowna, uwielbia się przytulać. Oswaja się ze smyczą. Szukamy cierpliwego
opiekuna, który dostrzeże w niej nie tylko urodę, lecz także wyjątkowy charakter i wielkie serce.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: pięć lat;
płeć: samica; waga: 22 kg; nr: 1992/21;
kontakt w sprawie adopcji: Dorota 883
922 373.

ATOS
To czysty i grzeczny pies, który kocha
spacery. Dobrze znosi jazdę samochodem, czeka przy drzwiach na założenie
szelek i wytarcie łapek, lubi tulić się do ludzi. Potrafi się dopasować do opiekunów.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok;
płeć: samiec; waga: 15 kg; nr: 532/21;
kontakt w sprawie adopcji: Magda 792
003 570.

LOLEK
Do schroniska trafił razem z bratem
Bolkiem (45/22), z którym jest bardzo
zżyty. Dzielą się nawet smaczkiem. Jest
bardziej przebojowy niż brat. Chętnie
przychodzi na przytulanki.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok;
płeć: samiec; waga: 17 kg; nr: 46/22;
kontakt w sprawie adopcji: Ewa 576
661 626.

ROMBEK
Nie czuje się pewnie, kuli się ze strachu. Szuka domu, w którym poczuje się
bezpiecznie. Czeka na człowieka, który
da mu na to szansę i będzie się o niego
troszczył.
W typie rasy: europejskiej; wiek: cztery
lata; płeć: samiec; waga: 3 kg; nr: 11/22;
kontakt w sprawie adopcji: Monika 727
672 852.

BAGIETKA
Znaleziona w Łomiankach. To wyjątkowa, łagodna, spokojna i delikatna sunia.
Grzecznie chodzi na spacery, nie ciągnie,
nie zaczepia innych psów. Szuka kochającego domu.
W typie rasy: europejskiej; wiek: osiem
lat; płeć: samica; waga: 12 kg; nr: 27/22;
kontakt w sprawie adopcji: Dorota
501 240 883.

Wszystkie zwierzęta znajdują się w schronisku Na Paluchu: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa.
Więcej informacji: www1.napaluchu.waw.pl.
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MARZEC
KALENDARZ WYDARZEŃ

13.03 ŁOMIANKOWSKA
ORKIESTRA KAMERALNA
Z okazji Dnia Kobiet orkiestra
pod batutą Błażeja Sroczyńskiego zagra znane i lubiane utwory
rozrywkowe i klasyczne.

Biblioteka Publiczna,
ul. Wiejska 12A, Łomianki,
www.biblioteka.lomianki.pl
8.03
godz. 18

Wernisaż prac UTW: „2022 – rok
kobiet” (wystawa do 31 marca).
Centrum Kultury,
ul. Wiejska 12A, Łomianki,
www.kultura.lomianki.pl

12.03
Warsztaty z okazji Dnia Kobiet:
godz. 13–15 obrazy z mchu.
13.03
godz. 18

Koncert: Łomiankowska Orkiestra
Kameralna, bilety: 20 zł.

18.03
godz. 10

Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” (eliminacje gminne).

18.03
godz. 19
20.03
godz. 12

20.03 KONCERT DLA DZIECI
„WIOSENNY BAL”
Muzykowanie na dywanie to seScena Zaułek: Krzysztof Dauksze- ria interaktywnych koncertów
wicz, Wojtek Gęsicki, Rafał Grzą- dla najmłodszych, które stanowią
ka, bilety: 10 zł.
wyjątkowe doświadczenie muzyczno-sensoryczne. Spotkanie
Koncert dla dzieci: muzykowanie
dla dzieci w wieku od dwóch do
na dywanie „Wiosenny bal”, bilety siedmiu lat.
(tylko dla opiekunów): 20 zł.

26.03
godz. 15

Teatr dla dzieci: „Takie sobie bajeczki”, bilety: 16 zł.

26.03
godz. 19

Koncert: Nowa Kultura.

2.04
godz. 19

Koncert: Monika Chrząstowska
„Od serca do serca”, obowiązują
wejściówki.

9.04
godz. 19

Teatr: „Osiem kobiet”, obowiązują
wejściówki.
Dom Spotkań Sąsiedzkich,
ul. Parkowa 2, Buraków

każda sobota Lekcje stepowania.
godz. 16
Integracyjne Centrum
Dydaktyczno-Sportowe, ul. Staszica 2,
Łomianki, www.icds.pl
1.04
Kabaret Hrabi „Ariaci”, bilety:
godz. 17 i 20 78–110 zł.
8.04
godz. 19
24

Teatr: „Cudowna terapia”, bilety:
68–98 zł.
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26.03 SPEKTAKL DLA DZIECI
„TAKIE SOBIE BAJECZKI”
Troje poszukiwaczy skarbów
znajduje na pustyni tajemniczą
księgę. Otwierając jej stronice, ożywiają kolejne bajki. Czas
trwania ok. 50 minut, spektakl
dla dzieci od trzeciego roku życia.

Tomasz Majer, Łukasz Pietsch,
Czesław Jakubiec.
2.04 RECITAL MONIKI
CHRZĄSTOWSKIEJ
Piosenki z repertuaru Wiery
Gran w wykonaniu aktorki Teatru Żydowskiego. „To dla mnie
artystka fantastyczna, absolutnie
wyprzedzała swój czas. Wyjątkowo ciemna barwa głosu, inne
frazowanie w śpiewaniu i brak
maniery charakterystycznej dla
innych wykonawców międzywojnia. Bardzo szybko stała się
indywidualnością” – mówi Monika Chrząstowska, która w trakcie
koncertu opowiada także o życiu
i karierze pieśniarki.
8.04 SPEKTAKL „CUDOWNA
TERAPIA”
Komedia małżeńska, którą powinni zobaczyć wszyscy, którzy
są, byli lub planują być w związku. Błyskotliwe dialogi, zabawne
życiowe sytuacje i trzy wspaniałe
kreacje aktorskie.
9.04 SPEKTAKL „OSIEM
KOBIET”
W odciętej od świata przez zimę
posiadłości utknęło osiem kobiet. Wszystkie podejrzane są
o morderstwo pana domu. Każda
ma motyw, każda ma alibi. Próby
rozwiązania zagadki tajemniczej
śmierci stopniowo demaskują
kłamstwa oraz sekrety każdej
z nich.

26.03 KONCERT NOWEJ
KULTURY
Muzykę zespołu można określić
jako połączenie korzeni reggae
z nowymi trendami w muzyce
rozrywkowej. W 2018 r. wydali płytę „Tu i teraz” z wokalistą
Pawłem Kołodziejskim.
1.04 KABARET HRABI
W widowiskach na pograniczu
koncertu i kabaretu niezmiennie
bawią odkrywczym spojrzeniem
na relacje damsko-męskie, niekonwencjonalnym podejściem
do wyzwań codzienności i radzeniem sobie z przeciwnościami
losu. Na scenie wystąpią: Joanna
Kołaczkowska, Dariusz Kamys,
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Więcej wydarzeń kulturalnych:
www.lomianki.pl w zakładce
Kalendarium

STREFA KULTURY

Książeczki z półeczki
W czwartkowe poranki o godz. 9.30 zapraszamy opiekunów z dziećmi w wieku 1,5–3 lata na
warsztaty biblioteczne. Spotkania inspirowane
są literaturą dziecięcą, która staje się punktem
wyjścia do zabaw sensorycznych i teatralnych
dostarczających różnorodnych bodźców i rozwijających wszystkie zmysły maluchów.
Liczba miejsc ograniczona, zapisy pod numerem
telefonu: 22 751 32 23.

Katalog obcojęzyczny
Zaczynacie uczyć się języka obcego i potrzebujecie
dobrego repetytorium? Jakiej obcojęzycznej prozy
brakuje w bibliotece? Jacy autorzy was interesują?
Propozycje można zgłaszać mailowo (biblioteka@
poczta.lomianki.pl), telefonicznie (22 398 32 24)
lub wysyłając wiadomość na fb (www.facebook.
com/biblioteka.lomianki) do końca marca.

Dyskusyjny Klub Książki
Na marcowym spotkaniu
klubu będziemy rozmawiać
o książce „Uczciwa oszustka” Tove Jansson. Zapraszamy!
W małej miejscowości
Västerby, położonej nad
skutą lodem zatoką, od
miesięcy sypie śnieg i nic
się nie dzieje. Ludziom pozostaje wymiana plotek.
Tego roku tematem numer jeden są Katri Kling
oraz Anna Aemelin. Ta pierwsza uchodzi za dziwaczkę. Stroni od ludzi, mieszka w mansardzie
nad sklepem z prostodusznym bratem oraz bezimiennym psem. Anna to szanowana ilustratorka
książek dla dzieci, zamożna właścicielka opustoszałej posiadłości. Kobiety połączy dziwna relacja.
Czy mogą się czegoś wzajemnie nauczyć?
Więcej informacji: spotkanie w bibliotece 22 marca o godz. 18, ul. Wiejska 12A, wstęp wolny.
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CZYTELNICZY RAJ
KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK

„Dzień, w którym babcia popsuła internet” Marc-Uwe Kling
Babcia popsuła internet na całym świecie i wszystko się zmieniło. Max nie
może cały czas gapić się w komórkę, Luisa nie może słuchać muzyki, a dziadek
– oglądać telewizji. Nawet mama i tata
wrócili wcześniej do domu, bo nie mogli
pracować. Nikt nie wie, co będzie bez
internetu. A jednak robi się z tego całkiem fajny dzień. Mimo że internet jest
popsuty, a może właśnie dlatego?
„In(Sekt)a” Maxime Chattam
A gdyby wszystkie owady świata nagle
zaczęły się organizować i porozumiewać
między sobą? Nie przetrwalibyśmy więcej niż kilka dni. Drogi policyjnego detektywa Atticusa Gore’a i prywatnej detektyw Kat Kordell skrzyżują się między
spektakularną zbrodnią a niewyjaśnionym zniknięciem młodej kobiety. Oboje
staną oko w oko z przerażającą prawdą.
Thriller, który pochłonie cię bez reszty.
„Jedno życzenie” Nicholas Sparks
Kiedy Maggie Dawes miała 16 lat, wysłano ją do małej miejscowości w Karolinie Północnej, by oczekiwała narodzin
dziecka. Planowała oddać je do adopcji.
Teraz jest słynną fotografką i podróżniczką. Dzieli czas między nowojorską
galerię a wyprawy w najodleglejsze zakątki świata. Ale pewna rozmowa ze
spotkaną na plaży kobietą wywróci jej
życie do góry nogami. Uświadomi sobie
także, że ma jedno życzenie, które bardzo chce spełnić.
„Polowanie na mafię” Alfonso Sabella
Na czele prokuratury w Palermo staje
Gian Carlo Caselli. Na jednego z podwładnych mianuje młodego prokuratora Alfonso Sabellę, który szybko staje
się najbardziej znanym łowcą mafijnych
bossów. W tej autobiograficznej książce
Sabella przybliża strukturę oraz sylwetki ludzi mafii, a także opisuje techniki
wykorzystywane przez śledczych. Jego
wspomnienia wywołują całą gamę emocji, od strachu po satysfakcję z najbardziej spektakularnych aresztowań.
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ODKRYWAMY ŁOMIANKI

KRZYŻÓWKA

KONKURS

CO TO ZA MIEJSCE I GDZIE SIĘ
ZNAJDUJE?
Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi
czekamy do 20 marca.
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).
Nie zdradzamy miejsca sfotografowanego w poprzednim
numerze, nie wpłynęła prawidłowa odpowiedź. Zachęcamy
do udziału 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: Jarosław Suski.
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.
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Poziomo
1. Wirtuoz.
2. Niezależny władca.
3. Krótki tekst prasowy
przedstawiający punkt
widzenia autora.
4. Ptak łąkowy z czubkiem na
głowie.
5. Zysk, korzyść.
6. Grzechotka perkusyjna.
7. Stolica Chorwacji.

Pionowo
1. Budka z prasą.
2. Rodzaj torfu.
3. Pół człowiek, pół koń.
4. Urządzenie mechaniczne lub
elektroniczne, które
dokładnie odmierza tempo
utworu muzycznego.
5. Sztampa.
6. Grupa kupców na pustyni.
7. Samiec pszczoły miodnej.

OGŁOSZENIA

|

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym
Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach
Uchwały nr LIII/429/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej w Dziekanowie Bajkowym.
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienianego planu.

na adres um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy
ePUAP w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę
jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, przedmiot wniosku. Wzór pisma
dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca / Wnioski, formularze, karty, zgłoszenia).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łomianek.
Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest
w północnej części sołectwa Dziekanów Bajkowy, wzdłuż
ul. Rolniczej. Granica obszaru, którego dotyczy projekt planu
miejscowego, określona została w załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,
ul. Warszawska nr 71, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu pod nr. tel. 22 888 98 48;
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Zachód”
Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach
Uchwały nr LIII/430/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Zachód”.
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienianego planu.
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Obszar objęty projektem planu miejscowego położony jest
w zachodniej części sołectwa Kiełpin, po północnej stronie ul. Rolniczej. Granica obszaru, którego dotyczy projekt
planu miejscowego, określona została w załączniku graficznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Łomianek.
Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,
ul. Warszawska nr 71, w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym umówieniu pod nr. tel. 22 888 98 48;
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną
na adres um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy
ePUAP w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę
jednostki organizacyjnej, adres i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, przedmiot wniosku. Wzór pisma
dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca / Wnioski, formularze, karty, zgłoszenia).

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego
Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Łomiankach
Uchwały nr LIII/431/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Rolniczej we wschodniej części Dziekanowa Polskiego.
Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2
i 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam
o wszczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienianego planu.
Obszar objęty projektem planu miejscowego położony
jest we wschodniej części sołectwa Dziekanów Bajkowy,
wzdłuż ul. Rolniczej. Granica obszaru, którego dotyczy
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projekt planu miejscowego, określona została w załączniku graficznym.

na adres um@poczta.lomianki.pl lub za pomocą platformy
ePUAP w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach – Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,
ul. Warszawska nr 71, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu pod nr. tel. 22 888 98 48;
2) składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu
miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej
do burmistrza Łomianek w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 115, bądź drogą pocztową na adres:
Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092
Łomianki, lub w formie elektronicznej za pomocą środków
komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną

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

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
RZP.271.38.2021 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego
w Łomiankach i jednostek podległych od 1 stycznia 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r. Zawarto umowę z wykonawcą –
Kancelarią Radcy Prawnego Joanny Malawskiej, 02-316
Warszawa, ul. Kaliska 9 lok. 14.
RZP.271.39.2021 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Brukowej 2A od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”. Jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm: PGO
Mazowsze sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 104/39, 00764 Warszawa oraz Jurant sp. z o.o. sp. jawna, ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka.
RZP.271.40.2021 „Opracowanie Planu zrównoważonej
mobilności miejskiej (SUMP) dla obszaru funkcjonalnego
Warszawa Zachód wraz z wykonaniem strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP”. Trwa
procedura wyboru oferty.
RZP.271.01.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Bołtucia na odcinku od ul.
Warszawskiej do ul. Kiepury o długości ok. 450 m” (zad.
2022/01). Termin składania ofert upłynął 18.02.2022, złożono dwie oferty, postępowanie zostało unieważnione na
podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
RZP.271.02.2022 Rozbudowa ul. Porzeczkowej w Łomiankach w ramach zadania „Kompleksowa przebudowa
dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)”
(zad. 2016/12). Termin składania ofert upłynął w dniu
25.02.2022. Złożono trzy oferty.

RZP.271.03.2022 Wykonanie elementów małej architektury wraz z budową boisk w istniejącym zespole rekreacyjno-sportowym na działce ew. nr 143/3, obręb 0004
w Dziekanowie Leśnym przy ul. Rodziewiczówny w ramach
zadania inwestycyjnego „Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych” (zad.
2015/20). Termin składania ofert: 1.03.2022.
RZP.271.04.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Waligóry” (zad. 2022/04), odcinek ok. 300 m od opaski ul. Kolejowej. Termin składania
ofert: 1.03.2022.
RZP.271.05.2022 „Utrzymanie zieleni na terenie miasta
i gminy Łomianki w 2022 r.”. Część I przedmiotu zamówienia:
„Utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg
gminnych i działek gminnych oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Łomianki w 2022 r.”. Część II
przedmiotu zamówienia: „Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej,
al. Chopina, przy budynkach urzędu, Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej, utrzymanie skweru przy al. Chopina, utrzymanie rond obsadzonych krzewami i bylinami, utrzymanie donic
betonowych oraz donic kwietnikowych zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego w 2022 r.”. Część III przedmiotu zamówienia: „Wycinka, pielęgnacja, konserwacja i korekta drzew
oraz krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp oraz sadzenie drzew
i krzewów na terenie gminy Łomianki”. Część IV przedmiotu
zamówienia: „Pielęgnacja, konserwacja i bieżące utrzymanie
zieleni na terenie parku miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym
w Łomiankach”. Termin składania ofert: 14.03.2022.
RZP.271.06.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul.
Kolejowej”. Termin składania ofert upłynął 25.02.2022 r.
Złożono jedną ofertę.
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KWIECIEŃ

MARZEC

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH MARZEC – KWIECIEŃ 2022
ODPADY KOMUNALNE

BIOODPADY KUCHENNE

SZKŁO

PAPIER

PLASTIK, METAL

REJON 1 poniedziałek

7.03, 21.03

7.03, 21.03

21.03

21.03

21.03

REJON 2 wtorek

8.03, 22.03

8.03, 22.03

22.03

22.03

22.03

REJON 3 środa

9.03, 23.03

9.03, 23.03

23.03

23.03

23.03

REJON 4 środa

9.03, 23.03

9.03, 23.03

23.03

23.03

23.03

REJON 5 czwartek

10.03, 24.03

10.03, 24.03

24.03

24.03

24.03

REJON 6 piątek

11.03, 25.03

11.03, 25.03

25.03

25.03

25.03

REJON 7 poniedziałek

14.03, 28.03

14.03, 28.03

28.03

28.03

28.03

REJON 8 wtorek

1.03, 15.03, 29.03

1.03, 15.03, 29.03

1.03, 29.03

1.03, 29.03

1.03, 29.03

REJON 9 środa

2.03, 16.03, 30.03

2.03, 16.03, 30.03

2.03, 30.03

2.03, 30.03

2.03, 30.03

REJON 10 środa

2.03, 16.03, 30.03

2.03, 16.03, 30.03

2.03, 30.03

2.03, 30.03

2.03, 30.03

REJON 11 czwartek

3.03, 17.03, 31.03

3.03, 17.03, 31.03

3.03, 31.03

3.03, 31.03

3.03, 31.03

REJON 12 piątek

4.03, 18.03

4.03, 18.03

4.03

4.03

4.03

REJON 13 poniedziałek, wtorek,
piątek

7.03, 14.03,
21.03, 28.03

7.03, 14.03,
21.03, 28.03

7.03, 14.03,
21.03, 28.03

4.03, 11.03,
18.03, 25.03

1.03, 8.03, 15.03,
22.03, 29.03

ODPADY KOMUNALNE

BIOODPADY KUCHENNE

SZKŁO

PAPIER

PLASTIK, METAL

REJON 1 poniedziałek

4.04,16.04

4.04, 16.04

16.04

16.04

16.04

REJON 2 wtorek, sobota

5.04, 19.04, 30.04

5.04, 19.04, 30.04

19.04

19.04

19.04

REJON 3 środa

6.04, 20.04

6.04, 20.04

20.04

20.04

20.04

REJON 4 środa

6.04, 20.04

6.04, 20.04

20.04

20.04

20.04

REJON 5 czwartek

7.04, 21.04

7.04, 21.04

21.04

21.04

21.04

REJON 6 piątek

8.04, 22.04

8.04, 22.04

22.04

22.04

22.04

REJON 7 poniedziałek

11.04, 25.04

11.04, 25.04

25.04

25.04

25.04

REJON 8 wtorek

12.04, 26.04

12.04, 26.04

26.04

26.04

26.04

REJON 9 środa

13.04, 27.04

13.04, 27.04

27.04

27.04

27.04

REJON 10 środa

13.04, 27.04

13.04, 27.04

27.04

27.04

27.04

REJON 11 czwartek

14.04, 28.04

14.04, 28.04

28.04

28.04

28.04

1.04, 15.04, 29.04

1.04, 15.04, 29.04

1.04, 29.04

1.04, 29.04

1.04, 29.04

4.04, 11.04,
16.04, 25.04

4.04, 11.04,
15.04, 25.04

4.04, 11.04,
16.04, 25.04

1.04, 8.04,
15.04, 22.04, 29.04

5.04, 12.04,
19.04, 26.04

REJON 12 piątek
REJON 13 poniedziałek, wtorek,
piątek, sobota

WAŻNE!
Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady naliczane są od ilości zużytej wody.
Miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów wynosi 11,20 zł za 1 m3 zużytej
wody na cele bytowe w całym gospodarstwie domowym. Średnie miesięczne zużycie wody można obliczyć na podstawie
rocznego zestawienia zużycia wody przekazanego 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
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będą osoby, które są podłączone do sieci
wod.-kan. krócej niż 12 miesięcy.
Suma ilości zużytej wody z ostatnich sześciu okresów rozliczeniowych (czyli 12
miesięcy) : 12 miesięcy = średnie miesięczne zużycie wody x 11,20 zł za 1 m3
= miesięczna opłata za gospodarowanie
odpadami.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej budynki jednorodzinne kompostującej
bioodpady w kompostowniku przydomowym; bioodpady kuchenne i bioodpady
zielone z takiej posesji nie będą odbierane,

| MARZEC 2022

• 8 zł miesięcznie dla właścicieli nieruchomości, 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 nieruchomość. Zwolnienie dotyczy wszystkich 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 Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach lub przelewem na swój indywidualny rachunek bankowy.

INFORMATOR

URZĄD MIEJSKI
ul. Warszawska 115 (budynek główny)
tel. (22) 768 63 24
www.lomianki.pl

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki,
tel. (22) 751 35 02, 503 575 123

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

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

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

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

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

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

KMŁ: tel. (22) 751 33 79; (22) 751 21 75
Rozkłady jazdy:
www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

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

Odpady zielone
Harmonogram odbioru odpadów zielonych
podamy na stronach internetowych urzędu
oraz aplikacji EcoHarmonogram. Przypominamy natomiast o kolejnej edycji akcji
„Kompostownik dla każdego”.
Trwa procedura podpisywania umowy
z firmą, która będzie odbierać odpady

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.

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

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

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

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

zielone w Łomiankach w 2022 r., dlatego
szczegółowy terminarz podamy na stronie
WWW i fb urzędu. Przypominamy także
o gminnej akcji „Kompostownik dla każdego”, dzięki której mieszkańcy Łomianek
mogą samodzielnie kompostować i zagospodarowywać odpady zielone oraz inne
odpady pochodzenia roślinnego ulegające
biodegradacji. Mieszkaniec, który zdecyduje się na kompostownik, nie będzie

mógł wystawiać odpadów zielonych przed
posesję w terminie obioru odpadów zielonych, ale będzie mógł skorzystać z ulgi
w miesięcznych opłatach za wywóz odpadów w wysokości 2 zł za osobę. Osoby zainteresowane pozyskaniem kompostownika prosimy o złożenie wniosku w urzędzie
(ul. Warszawska 115), na podstawie którego zostanie przygotowana umowa na bezpłatne użyczenie pojemnika. / kk

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki
telefon czynny całą dobę:
tel. (22) 732 11 20, faks: 47 724 38 30

MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT
ZMIANA REJONÓW ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH

|

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła
maksymalną wysokość opłaty za gospodarowanie 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 pozostała 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 uwzględnieniem stawki maksymalnej narzuconej przez ustawodawcę, czyli 7,8 proc.
dochodu rozporządzalnego na gospodarstwo domowe (obecnie 149,68 zł).
Osoby, które płacą więcej niż 149,68 zł,
powinny złożyć nową deklarację i na tej
podstawie dokonywać opłaty. Przy zmianie uchwały doprecyzowano także zasady
dotyczące m.in. wspólnych przyłączy wody
dla kilku nieruchomości lub nieruchomości
podłączonych wyłącznie do wody, bez podłączenia do kanalizacji. / Urszula Wysocka
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ДОПОМОГА
ДЛЯ УКРАЇНИ
Цілодобова інфолінія:
987, 47 721 75 75
Центр культури:
22 648 11 11, 604 932 969, щоденно з 8-20
варшавська інфолінія для громадян україни:
505700701, щоденно в год. 8-20
Допоміжні пункти в Ломянках:
читай на сторінці 2

POMOC
DLA UKRAINY
Chcesz wspierać uchodźców?
Informacje o akcjach pomocowych (zbiórki,
wolontariat, zakwaterowanie) znajdziesz na
rządowej stronie: www.pomagamukrainie.gov.pl.
Chcesz pomóc w Łomiankach?
Zapoznaj się z informacjami (zbiórki, punkty pomocowe,
wsparcie, formularz zgłoszenia pomocy): www.lomianki.pl
w zakładce Pomoc dla Ukrainy.
Co zrobić po przyjęciu rodziny z Ukrainy?
Dowiedz się, jak pomóc uchodźcom zalegalizować pobyt i szukać pracy:
www.lomianki.pl zakładka Pomoc dla Ukrainy.
Masz pytania?
Zadzwoń na infolinię Urzędu Miejskiego w Łomiankach:
22 888 98 50, pon. 10–18, wt.–pt. 8–16.

