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W GRUPIE MAMY SIŁĘ
„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – tym zdaniem Jana Pawła II kierują się
członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych, które od lat działa w Łomiankach.
TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Kulinarnie i edukacyjnie
Wsparciem okazują się różnorodne
działania. To współpraca z urzędem
miejskim i zachęcanie do programu
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, a także spotkania katechetyczne i pogłębianie życia religijnego. Przez wiele lat w grupie
organizowane były zajęcia kulinarne,
a tradycją stało się przygotowywanie bożonarodzeniowych szopek
z pierniczków i mazurków wielka-

2

BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 4

nocnych, których rozprowadzanie
wśród wspólnoty parafialnej zasilało budżet wakacyjnych wyjazdów.
Od piętnastu lat organizowane są
obozy edukacyjno-integracyjne, które zawsze odbywają się w zwykłych
ośrodkach wypoczynkowych, by
wspomagać proces usamodzielniania
się osób niepełnosprawnych poza
miejscem zamieszkania.
Teatr integracyjny
Ostatnie miesiące nie były dla grupy
łatwe. Nie tylko z powodu pandemii.
Po wielu latach stracili swoje miejsce
spotkań, a w nowym nie mogą realizować zajęć – pomieszczenie jest
mniejsze i słabo ogrzewane. Nie rezygnują jednak z planów. Przez najbliższe miesiące będą pracować nad wystawieniem sztuki, której motywem
przewodnim jest podróż dookoła
świata. Zaczynali od świątecznych jasełek, a podczas integracyjnego spotkania mikołajkowego w 2019 r. wystawili „Opowieść wigilijną”. Pomysł
z teatrem integracyjnym okazał się
strzałem w dziesiątkę. – Osoby niepełnosprawne dobrze odnajdują się
w tej roli, a ich rodzice zaangażowali

się w szycie kostiumów i przygotowywanie scenografii – opowiada Mariola
Niecikowska.
Wolontariat
Wszystkie te działania stanowią próbę wyjścia na zewnątrz, by nie skupiać się tylko na problemach, które
w środowisku niepełnosprawnych
zawsze istnieją. Mariola Niecikowska,
od dwóch kadencji także radna miejska, reprezentuje zarówno mieszkańców, jak i środowisko osób niepełnosprawnych wobec różnych organizacji
i władz gminy. Wie, że ludzie jej ufają,
i cieszy się, że może pomagać. Jednak
wspieranie osób niepełnosprawnych
w ich dążeniu do samodzielności jest
trudne, więc zawsze przyda się dodatkowa pomoc ludzi dobrej woli. Dlatego zachęcamy osoby, które chciałyby
wspomóc działalność grupy jako wolontariusze, do kontaktu ze stowarzyszeniem.
Więcej informacji: Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oddział w Łomiankach, ul. Warszawska 121, tel.
608 679 122.
FOT.: KATOLICKIE STOWARZYSZENIE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI
WARSZAWSKIEJ (3)

Wzajemna pomoc
Grupa w Łomiankach działa przy parafii św. Małgorzaty, liczy ok. 40 osób
i skupia niepełnosprawnych wraz
z rodzinami. Wszyscy znają się od
wielu lat i są ze sobą mocno związani.
– Jesteśmy jak rodzina, wspieramy się,
możemy na siebie liczyć w trudnych
momentach, czujemy, że w grupie
mamy siłę – opowiada Mariola Niecikowska. Trafiła do stowarzyszenia
jako konsultantka, by doradzać innym
rodzinom, jak przystosować mieszkanie dla osób poruszających się na
wózku inwalidzkim, a także wesprzeć
je mentalnie. Stara się aktywizować
grupę, namówić jak najwięcej osób,
by wyszły z czterech ścian i włączyły
się w życie lokalnej społeczności. To
trudne zadanie, bo wiele osób z tego
środowiska – dosłownie i w przenośni
– boi się wyjść na zewnątrz ze swoimi
problemami.

NASZA GRUPA Z WOLONTARIUSZAMI

K

atolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
Archidiecezji Warszawskiej zostało
powołane dekretem prymasa
w 1995 r., jednak jego nieformalne
początki sięgają 1987 r., gdy w parafii
na warszawskim Kole powstała grupa
skupiająca rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Oddział stowarzyszenia w Łomiankach powstał prawie 20
lat temu i niemal od początku działa
w nim obecna prezes Mariola Niecikowska.
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KALENDARZ

PANI BURMISTRZ
MARZEC (WYBÓR)
8.03 Udział w posiedzeniu Komisji Technicznej.
9.03 Udział w sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
10.03 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów i referatów
Urzędu Miejskiego.
Spotkanie w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego
dotyczące działań pomocowych dla obywateli Ukrainy.

14.03 Udział w konferencji z fundacją Civis Polonus dotyczącej projektu „Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji i Klimatu”.
16.03 Udział w konferencji inaugurującej powstanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą
w Łomiankach. Udział w posiedzeniu Komisji Społecznej dotyczącym bieżącej sytuacji uchodźców rozlokowanych w gminie
Łomianki.
18.03 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów i referatów
Urzędu Miejskiego.
23.03 Spotkanie w Polskiej Spółce Gazownictwa w sprawie
przyłączy gazowych w gminie Łomianki. Udział w posiedzeniu
komisji połączonych Rady Miejskiej w sprawie budowy nowej
siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
24.03 Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wicestarostą powiatu warszawskiego zachodniego, przedstawicielką Zarządu Zlewni
w Warszawie oraz projektantami z Biura Studiów i Projektów
Gospodarki Wodnej Rolnictwa „BIPROMEL” Sp. z o.o. w sprawie bezpieczeństwa powodziowego terenów gminy Łomianki.
25.03 Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad wraz z kierownikiem projektu
oraz przedstawicielami Ratusza m.st. Warszawy i urzędów
gmin Stare Babice oraz Izabelin w sprawie przywrócenia do
realizacji trasy S7 wraz z węzłem Janickiego.
28.03 Udział w spotkaniu rady nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach (ZWiK). Udział w posiedzeniu
Komisji Technicznej.
28–30.03 Udział w VI Forum Odpowiedzialności Kierowników Jednostek Sektora Finansów Publicznych (online).
29.03 Udział w posiedzeniu Komisji Społecznej. Udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej.

FOT.: STUDIO 222

11.03 Udział w XLV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast
Polskich. Spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad wraz z kierownikiem projektu
oraz przedstawicielami Ratusza m.st. Warszawy i urzędów
gmin Stare Babice oraz Izabelin w sprawie przywrócenia do
realizacji trasy S7 wraz z węzłem Janickiego.

Szanowni Czytelnicy!
Ostatni miesiąc zdeterminowała wojna
w Ukrainie. Każdego dnia media informują nas
o tragicznych i wstrząsających wydarzeniach
u naszych wschodnich sąsiadów. Do Łomianek przyjeżdżają kolejni obywatele Ukrainy,
którzy szukają schronienia, spokoju, pomocy,
zaopiekowania. Pragnę Państwu serdecznie
podziękować za otwarte serca, oddanie i zaangażowanie w niesienie pomocy. Systemowa pomoc jest wciąż daleka od ideału. Dzięki
Państwa otwartości i życzliwości nasi sąsiedzi
z Ukrainy mogą myśleć o swojej przyszłości
w ciepłych i przyjaznych domach.
Dziękuję także urzędnikom Urzędu Miejskiego w Łomiankach, pracownikom podległych
jednostek (Centrum Kultury, Straży Miejskiej,
ICDS, biblioteki, KMŁ). Szczególne podziękowania kieruję do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy jak zawsze stanęli na
wysokości zadania. Wiem, że często pracujecie Państwo ponad siły, i dziękuję, że mimo
zmęczenia dajecie z siebie w tym trudnym
czasie jeszcze więcej.
Korzystając z okazji, życzę Państwu dobrych,
spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niech ten
czas pozwoli odpocząć i uśmiechnąć się z nadzieją na lepsze jutro.

31.03 Udział w LV sesji Rady Miejskiej.
Każdy poniedziałek miesiąca – spotkania z mieszkańcami
gminy.
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JAK POMAGAMY
UCHODŹCOM?
Szacuje się, że do Polski od wybuchu wojny przybyło ponad 2 mln uchodźców,
głównie kobiet z dziećmi i osób starszych. Większość z nas stara się im pomóc i jednocześnie
wesprzeć walczącą o wolność Ukrainę. Organizujemy zbiórki jedzenia i ubrań, wpłacamy
pieniądze na pomoc humanitarną, przyjmujemy w swoich domach tych, którzy swoje domy
stracili. Do tej pory w Łomiankach schronienie znalazło około 3 tys. osób.
TEKST: MONIKA BRODOWSKA

P

onad miesiąc temu wielu
z nas zastanawiało się, jak to
możliwie, żeby w XXI w. wybuchła wojna. A przecież wojny toczą się na świecie nieustannie,
choć nigdy tak blisko naszej granicy
jak teraz. Kto z nas, czytając o historii XX w., nie myślał o tym, jak dyktatorzy zdobywali władzę i pociągali
za sobą całe narody? Dziś już wiemy.

Widzimy. Historia tworzy się na naszych oczach. A okrucieństwa wojny
– jak zawsze – zmieniają życie milionów ludzi i wielu z nich zmuszają
do ucieczki. W Łomiankach akcje
pomocowe ruszyły tuż po wybuchu
wojny. Jest ich wiele, opisujemy jedynie kilka, a o wszystkich staramy
się zamieszczać informacje na aktualizowanej stronie www.lomianki.pl

w zakładce Pomoc dla Ukrainy. Poprosiliśmy także o rozmowę osoby, które bezpośrednio udzielają
wsparcia, a także psychologa, który
opowiada, jak w tej trudnej sytuacji
pomagać uchodźcom, ale również
o czym powinniśmy pamiętać, gdy
takiej pomocy udzielamy.

dzięki któremu można znaleźć nocleg w domach prywatnych i pomoc
w niemal każdej sprawie.

– opowiada. Zauważa, że wszystko
powoli się układa, ludzie odpoczywają po długiej podróży i chcą coś
robić. Czego im potrzeba? – Szukają
podstawowych informacji o możliwości podjęcia pracy, wysłania dzieci do przedszkola. Przede wszystkim
jednak są wzruszeni gościnnością,
otwartością i szczerością. Ze łzami
w oczach dziękują za dobre serce.
Pomoc, którą teraz otrzymują, wiele
dla nich znaczy – przekonuje.

W

drugim
miesiącu
wojny
w Ukrainie w Polsce wciąż
nie działa pomoc systemowa. Nadal większość działań oparta jest
na zaangażowaniu wolontariuszy,
organizacji pozarządowych i samorządów, które z opóźnieniem otrzymują wytyczne określające zakres
i możliwości finansowania wsparcia dla uchodźców czy edukacji dla
ukraińskich dzieci.
Pierwsze inicjatywy podejmowane
przez mieszkańców naszej gminy
skupiły się wokół parafii św. Małgorzaty i Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomiankach, który koordynuje działania Urzędu Miejskiego.
W gminnym Centrum Kultury powstała grupa wsparcia dla kobiet
i dzieci z Ukrainy „Możesz na mnie
liczyć”. Dołączyły łomiankowskie organizacje pozarządowe.
Wolontariusze zgłaszali się, by
porządkować i wydawać paczki
z pomocą. Szybko zaczął działać
nieformalny system przekazywania
informacji o potrzebach uchodźców,
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Wsparcia udzieliły także osoby pochodzące z Ukrainy, które już wcześniej mieszkały w naszej gminie. Do
dziś pełnią rolę tłumaczy na spotkaniach i pomagają wypełniać dokumenty. Jedną z nich jest Zoriana
Ratych, która od początku wspiera
Urząd Miejski i tłumaczy na język
ukraiński komunikaty, które zamieszczamy na stronie internetowej
i urzędowym Facebooku. Do Polski
przyjechała wiele lat temu na studia, na których poznała przyszłego
męża… Ukraińca. Dziś ich córka studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, a oni zamieszkali w Łomiankach. Od miesiąca jej telefon dzwoni
częściej niż zwykle. – Tłumaczę, co
trzeba zrobić, wyjaśniam, jaka jest
sytuacja z pracą czy szkołą, gdy osoba, która przyjęła jakąś rodzinę, nie
może się z nią porozumieć. Myślę
jednak, że język nie jest taki obcy.
Widzę także, jak szybko porozumiewają się polskie i ukraińskie dzieci
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WOLONTARIUSZE
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Paulina Mechelewska,
wolontariuszka w Łomiankach
Jak została pani wolontariuszką?
Kiedy wybuchła wojna, zobaczyłam
ogłoszenie na Facebooku, że ludzie
oddają jedzenie i ubrania do kościoła i potrzeba rąk do pracy, żeby te
rzeczy uporządkować i wydawać.
Pojechałam pomóc, a potem zaczął
się taki łańcuszek przekazywania sobie informacji i ludzi, którym trzeba
pomóc. Jeden pan przywiózł całą rodzinę, ale nie mieli samochodu, więc
podwiozłam ich i zostawiłam numer
telefonu. Potem kontakty i wiadomości były przekazywane z rodziny
do rodziny. A to ktoś potrzebował
materaca albo łóżeczka, a to trzeba
było przewieźć coś z jednego miejsca
w drugie.
Wiele osób bardzo zaangażowało
się w pomoc…
Wszyscy działali z dobrego serca,
pracowali, oddawali swoje rzeczy
albo kupowali nowe, jeśli nie można
było czegoś znaleźć. Sami dopytywali, co mogą zrobić, a jak nie mieli
czasu, to pomagali finansowo.
Wiem, że pomagała pani także podczas akcji robienia kanapek.
Tak, znowu zobaczyłam wpis na
Facebooku i poszłam na spotkanie
informacyjne. Przygotowywałyśmy
kanapki, które Straż Miejska zawoziła później dla uchodźców na warszawskich dworcach kolejowych.
W akcję zaangażowały się głównie
panie z Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. W grupie była dobra energia
i dużo radości. Zorganizowałyśmy
także kącik zabaw dla dzieci i mia-

łam nadzieję, że z czasem włączą się
w robienie kanapek mamy z Ukrainy.
Uciekły przed wojną i wiele przeszły, ale myślę, że wyjście na spacer
i spotkanie się z ludźmi z pozytywną
energią mogłoby im pomóc.
Zdarzają się trudne chwile?
Wieczorem, jak ogląda się telewizję
i widać, co dzieje się w Ukrainie, to
potem spać po nocach nie można.
Z jednej strony chciałabym się odciąć, ale potem jadę na kolejne spotkanie, bo nie da się nie pomagać
w takiej sytuacji. Czasem też ludzie
mówią różne rzeczy, na przykład
jedna pani skrytykowała kanapki,
które robiłyśmy. A ja takich w domu
nie robię! Pomidor, ogórek, papryka, salami, szynka, serek… W tym
wszystkim ważne jest, żeby przemyśleć swoje działania i oczekiwania,
żeby się nie wypalić, nie wyeksploatować, bo to jest maraton, więc
trzeba siły rozłożyć w czasie, żeby
pomagać.
Zapamiętała pani jakąś szczególną
sytuację?
Utrzymuję kontakt z rodziną, w której trzech mężów zostało w okopach
pod Kijowem. Poszłam do kawiarni
z dziewczynami, a one rozpłakały
się, że oni tam, a tu taki luksus. Nie
znam ukraińskiego, ale to nie o słowa chodzi, potrzeba pobyć razem,
potrzymać za rękę, żeby poczuły,
że nie są same, że jest ktoś, kto rozumie, czego potrzebują. Widzę,
że chcą robić to, co lubią i potrafią.
Jedna jest nauczycielką gry na fortepianie i mam nadzieję, że znajdzie
pracę, bo działanie daje dużo pozytywnej energii.

|

Anna, mieszkanka Łomianek,
która przyjęła ukraińską rodzinę
Pani rodzina przyjęła Tatianę z trzyletnią córeczką. Jak dowiedzieliście
się, że szukają schronienia?
Przez znajomych. Dziewczyny przyjechały ze Lwowa. Zgłosiłam się do
kościoła, gdzie dopełniliśmy formalności, i zabraliśmy je do nas.
Jak wyglądały wspólne początki?
Na początku obawiałam się, jak będzie. Były wystraszone i zmęczone,
ale z czasem wszystko się ułożyło.
Warto rozmawiać, choć w naszym
przypadku kłopotem jest bariera
językowa, ja mówię po polsku, Tatiana po rosyjsku. Pomaga jednak
uśmiech i pokazywanie na migi.
Trzeba dać im czas, postawić się na
ich miejscu i mieć świadomość, że
one nie chcą tu być, że musiały uciekać. Przyjęliśmy je do rodziny i żyjemy rodzinnie, gotujemy i sprzątamy
razem, siadamy wspólnie do stołu,
gdy przychodzą do nas znajomi.
Krótko była u was też Ivanka...
Jechała samochodem do Włoch.
Ona i Tatiana to różne osoby. Jedna
domatorka, druga pierwszego dnia
pojechała na Stare Miasto i chciała
spotykać się z koleżankami.
A jak teraz dziewczyny odnajdują
się w nowej rzeczywistości?
Kiedy jesteśmy w pracy, Tatiana zostaje w domu. Na razie nie szuka
pracy, zajmuje się dzieckiem, domowymi sprawami, gotuje. Mała jest
dosłownie przyklejona do mamy i nie
chodziła wcześniej do przedszkola.
Mają swoją przestrzeń, bo oddaliśmy
im sypialnię, a sami śpimy w salonie
na sofie. Nie ustaliliśmy, jak długo
u nas będą. Żyjemy dniem bieżącym
i zobaczymy, co się wydarzy.
W Łomiankach zorganizowano
wiele akcji pomocowych. Korzystacie z jakiejś formy wsparcia?
Szukałyśmy z Tatianą ubrań, ale
ostatecznie pojechałyśmy do sklepu. Zmieniłabym sposób wydawania odzieży, gdy na kartce zaznacza
się jedynie rozmiar i rodzaj ubrania,
które potem przynosi wolontariusz.
Byłam także na spotkaniu w ICDS,
gdzie wyjaśniano sprawy związane
z dokumentami i obowiązującymi
przepisami.
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Marta Nowicka, Wydział Promocji
i Komunikacji Społecznej

DZIAŁANIA GMINY

U

rząd Miejski w Łomiankach
wraz z placówkami podległymi gminie organizuje pomoc dla
uchodźców oraz przygotowuje i aktualizuje najważniejsze informacje
dotyczące akcji pomocowych na
terenie gminy.
Na stronie www.lomianki.pl powstała zakładka Pomoc dla Ukrainy
z najważniejszymi tematami i danymi teleadresowymi przydatnymi dla
osób z Ukrainy oraz pomagających
im Polakom. Działa także infolinia
22 888 98 50 (pon. 10–18, wt.–pt.
8–16), odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców oraz trwa
akcja przygotowywania kanapek
dla uchodźców przyjeżdżających do
Warszawy.
Do łomiankowskich szkół podstawowych przyjęto 249 ukraińskich
uczniów (dane z 31.03 br.), planowane jest także utworzenie oddziału
przygotowawczego w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Łomiankach. Urzędnicy
spotkali się także z przedstawicielami niepublicznych placówek edukacyjnych w gminie i ustalili, że na
stronie urzędu na bieżąco będzie publikowany grafik oferowanych przez
nich zajęć opiekuńczych i świetlicowych dla ukraińskich dzieci.

W urzędzie uchodźcy mogą także
złożyć wniosek o nadanie numeru
PESEL. W wypełnianiu dokumentów
pomaga Olga Kornatko-Gottlid, wolontariuszka i mieszkanka Łomianek.
Usłyszała, że potrzebni są wolontariusze, i następnego dnia zgłosiła
się do urzędu. Mówi po rosyjsku od
dzieciństwa, gdy nauczyła się tego
języka w czasie pobytu na placówce. Okazało się jednak, że dobrze
komunikuje się również z osobami
mówiącymi tylko po ukraińsku. – Po
wybuchu wojny nie mogłam uwierzyć w to, co się dzieje. Nie mogę
patrzeć na krzywdę innych, więc postanowiłam pomóc – tłumaczy decyzję o wolontariacie. Jest spokojną
i życzliwą osobą o kojącym głosie.
W urzędzie tłumaczy, jak wypełnić
wnioski, jak i gdzie zrobić zdjęcie. –
Staram się także, żeby osoby, które
tu przychodzą, czuły się bezpiecznie, ale i poważnie, indywidualnie
traktowane. Widzę, że kiedy ja się
uśmiecham, to one także. Na koniec
potrafią mnie uściskać i ucałować.
Mam zdarte gardło po wielu godzinach mówienia, ale chciałabym, żeby
uchodźcy mogli iść dalej i ratować
swoje życie – opowiada. Do urzędu
będzie przychodzić przez miesiąc.

METRO ŚWIĘTOKRZYSKA, FOT.: MB

Oprócz informacji w urzędzie i placówkach podległych gminie uchodźcy
mogą uzyskać bezpośrednią pomoc
(szczegóły na s. 8–9). W Ośrodku Pomocy Społecznej wydawane są paczki

żywnościowe, można złożyć wniosek
o zasiłek finansowy i uzyskać pomoc
psychologiczną. W Centrum Kultury działa grupa wsparcia dla kobiet
i dzieci. W bibliotece można skorzystać z internetu i dostępu do audiobooków w języku ukraińskim, a w ICDS
przyjmowane są zapisy na bezpłatne
zajęcia sportowe dla dzieci.

6

Odbiera pani telefony na infolinii.
O co najczęściej pytają mieszkańcy?
Najczęściej pytają o procedury
przyznawania finansowych świadczeń pomocowych, ale także naukę
języka polskiego i możliwość podjęcia pracy przez obywateli Ukrainy. Dzwonią osoby, które przyjęły
uchodźców do swojego domu i starają się im pomóc w dopełnieniu
formalności, ułatwieniu dalszej podróży lub znalezieniu w okolicy pracy lub miejsca dla dziecka w przedszkolu czy szkole. Ze względów
językowych jest im łatwiej uzyskać
takie informacje, wyjaśnić wątpliwości, dopytać.
Przepisy wciąż się zmieniają, trudno być na bieżąco…
To prawda, mamy jednak bazę danych w jednym miejscu na naszej
stronie internetowej i aktualizujemy informacje. Systematycznie
publikujemy najważniejsze wiadomości na Facebooku. Warto zaglądać na te strony, by ułatwić sobie
załatwianie formalności.
Czy można uprościć procedurę
nadawania numeru PESEL?
Od 23 marca w naszym urzędzie
można się zapisywać telefonicznie na wizytę (więcej na s. 8–9), by
nie stać codziennie w kolejce. Na
stronie internetowej umieściliśmy
również wzory wniosków w formacie pdf w językach ukraińskim,
polskim i rosyjskim, a także filmik instruktażowy, który pomoże
w prawidłowym wypełnieniu formularza. Można więc wypełnić go
przed wizytą w urzędzie, co skróci
i usprawni całą procedurę. To ważne dokumenty, urzędnicy wprowadzają dane do rządowego systemu
ewidencji, więc wszystko trwa około 30 minut. Najczęściej chcemy
załatwić sprawy urzędowe najbliżej
miejsca zamieszkania, jednak w tym
przypadku warto sprawdzić inne
punkty, bo przy nadawaniu numeru
PESEL nie obowiązuje rejonizacja.
Więcej informacji:
www.lomianki.pl zakładka Pomoc
dla Ukrainy, infolinia 22 888 98 50,
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16.
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spieramy Ukrainę na różne sposoby, wpłacamy pieniądze, uczestniczymy w zbiórkach, działamy w punktach pomocowych. Wiele osób przyjęło uchodźców w domu. To decyzja, która
zmienia zasady funkcjonowania wszystkich domowników. Jak zadbać o naszych gości i własną rodzinę? Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?
Rozmowa z Jackiem Michałowskim, psychologiem i psychoterapeutą, wykładowcą Collegium Civitas,
o tym, jak mądrze, świadomie i efektywnie działać w sytuacji, w której znaleźli się zarówno uchodźcy,
jak i osoby chcące im pomóc.

Monika Brodowska: Pomagamy lepiej pytać i uważnie słuchać odpo- lenie, przeszacowanie swoich możlispontanicznie i często udzielamy wiedzi. Zachęcajmy też naszych go- wości, zmęczenie?
Jeśli nie zadbamy o siebie, to nie
schronienia nieznanym osobom. ści do zadawania pytań.
zadbamy ani o własną rodzinę, ani
Czego jednak powinniśmy być świadomi w takiej sytuacji?
Czasami aż za bardzo chcemy po- o uchodźców. Trzeba mieć siłę pomagać innym, przespać noc, nie reJacek Michałowski: Działamy z po- móc. Czego się wystrzegać?
trzeby serca i to jest wspaniałe, ale Próbując zrozumieć, co dzieje się zygnować ze wszystkiego, co do tej
przyjęcie nieznajomych osób do z uchodźcami, ludźmi, którzy cza- pory robiliśmy. Mamy prawo do emoswojego domu to trudna i poważna sem dosłownie stracili swoje domy, cji i nie zawsze musimy we wszystnie wypytujmy o trudne kim dawać sobie radę. Warto może
decyzja. Jeśli zaprosiliśmy pod nasz dach
przeżycia. Nastawmy się poszukać wsparcia, na przykład psyosoby obce, nawet móraczej na towarzyszenie chologicznego. Choć dużo jest w nas
wiące naszym językiem,
im w tej sytuacji, która współczucia, empatii i widzimy ciąto nie wiemy, jak będzie
z wielu powodów jest gle potrzebę pomagania, to musimy
nam się razem miesz- NAJWAŻNIEJSZA JEST dla nich bardzo trud- czasem zatrzymać się, zebrać myśli,
kało. Osoby uciekające
na. Nie próbujmy ich zastanowić: czy dbam o samą/saZWYKŁA LUDZKA
przed wojną różnie to
uszczęśliwiać
według mego siebie, czy pamiętam o swojej
przeżywają, jedni zamy- SERDECZNOŚĆ, EMPATIA naszego
przekonania. rodzinie, gdzie ja w tym jestem? Nie
kają się w sobie, inni od- I WIĘCEJ SŁUCHANIA NIŻ Rozmawiajmy, pytajmy rezygnujmy z codziennej rutyny, rozczuwają ciągłą potrzebę
i nie oczekujmy wdzięcz- mów z bliskimi przy obiedzie, czytaMÓWIENIA.
ności. Część osób może nia dzieciom na dobranoc…
opowiadania o swoich
być nawet zawstydzoprzeżyciach. To też ma
na, że korzysta z czyjejś No właśnie, jak pomóc dzieciom?
prawo być dla nas trudne. Postawa otwartości
uprzejmości. Dajmy im Potrzebują w tej sytuacji bardziej
na poznanie „naszych nowych zna- czas na „odtajanie” i poznanie nas. naszego czasu czy wyjaśnień?
jomych – gości z Ukrainy” i ich trud- Najważniejsza jest nasza zwykła Najwięcej dzieci przyjechało z mamą
nych doświadczeń może być bardzo ludzka serdeczność, empatia i więcej czy babcią i to są dla nich najważniejsze osoby, to one
ważnym i pozytywnym doświadcze- słuchania niż mówienia.
niem dla całej naszej rodziny. Ważne
zapewniają im poczucie
też, by szukać wspólnych mianowni- Czyli na początku pobezpieczeństwa. Dlateków, znajdować podobieństwa, a nie trzeba czasu i życzliwogo dbając o dorosłych,
ści. A co potem?
tylko różnice.
zadbamy o dzieci.
JEŚLI NIE ZADBAMY
Potem można myśleć
Z naszymi dziećmi też
Jak ułożyć sobie relacje z nowymi o przyszłości. Gdy lepiej O SIEBIE, TO NIE ZADBAMY warto rozmawiać, ale
ich poznamy, zorientu- ANI O WŁASNĄ RODZINĘ, nie epatować tragedią
domownikami? Od czego zacząć?
Kiedy poczują się już bezpiecznie, jemy się, jakie mają zai opowieściami o krwaANI O UCHODŹCÓW.
wej wojnie. Możemy zawarto z nimi porozmawiać także interesowania, dowiemy
TRZEBA MIEĆ SIŁĘ
dawać dzieciom pytania
o przyszłości. To mogą być trudne się, co umieją. Każdy
POMAGAĆ INNYM.
o to, jak rozumieją i jak
rozmowy, bo i my, i oni nie wiemy, z nas chce się rozwijać,
czują się w tej nowej
co nas czeka. W tej nowej dla obu ma jakieś aspiracje –
dla nich sytuacji, towastron relacji, tak jak w rodzinie, mogą nasi goście też! Dla nich
rzyszyć im, wyjaśniać,
nas drażnić jakieś zachowania, jakieś jest ważne, żeby jak najpoglądy. Dlatego warto możliwie szybciej zaczęli robić to, co chcą lub gdy pytają. Najmłodsi reagują najwcześnie ustalić zasady, na jakich uważają, że warto robić. Jeśli będą bardziej uczuciowo, dlatego ważne,
jesteśmy razem. Warto porozmawiać mieli zajęcie, jakąś pracę, to będą się by ich emocjonalnie nie obciążać,
o tym, jak długo gotowi jesteśmy ich czuli potrzebni i możliwie niezależni. dać im uśmiech, zająć ich uwagę tu
gościć, ale też o drobnych sprawach, Wspierajmy ich plany i dążenia, bo i teraz. Wspierajmy także naszych
np. ciszy nocnej. Niedopowiedze- to wpłynie na ich poczucie godności nauczycieli – przyjęcie obcojęzycznia, czasem drobiazgi, mogą niepro- i sprawczości.
nych dzieci do klas i szkół to wielkie
porcjonalnie ciążyć na atmosferze
wyzwanie, na które nie byli przygow domu, na naszych wzajemnych Coraz częściej słyszymy, że wolon- towani, i często nie wiedzą, jak mają
relacjach. I nie warto domyślać się, tariusze nie mają już siły. To wypa- postępować.
BIULETYN INFORMACYJNY
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POMOC DLA UKRAINY
Całodobowe infolinie w języku ukraińskim:
987 w województwie mazowieckim, 47 721 75 75 ogólnopolska
informacje dla
uchodźców
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.
Noclegi: platforma z dostępnymi noclegami w Polsce: uaSOS.
org.
Lekarze: portal internetowy
dla osób, które potrzebują konsultacji lekarskiej, przerwały
leczenie w Ukrainie lub kończą
im się leki: www.znanylekarz.
pl/dla-ukrainy.
Prawnicy: zapisy na bezpłatne
porady prawne: np.ms.gov.pl.
Edukacja: ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło naukę zdalną, z której
mogą korzystać także ukraińscy uczniowie w Polsce, więcej: www.mon.gov.ua.
Praca: pomoc w znalezieniu
pracy dla obywateli Ukrainy:
infolinia 19524.
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pomoc w łomiankach
Dokumenty: nadanie numeru
PESEL, zapisy wyłącznie pod
nr. tel. 22 888 98 13, pon.–pt.
14–16, ale nie obowiązuje rejonizacja i można się zgłaszać do
wybranego punktu (np. na Stadionie Narodowym, al. Księcia
Poniatowskiego 1 w Warszawie).
Finanse: uchodźcom przysługuje jednorazowy zasiłek w wysokości 300 zł na osobę, wnioski
przyjmowane są w OPS (ul.
Szpitalna 7): pon. 8–16.30, wt.,
czw., pt. 8–14.30, oraz inne
świadczenia rodzinne realizowane przez ZUS (konieczna rejestracja w portalu PUE: www.
zus.pl).
Edukacja: aby zapisać dziecko do placówki, prosimy złożyć wniosek do dyrektora
publicznej szkoły podstawowej, w rejonie której mieszka
dziecko, a w przypadku braku
miejsc zgłosić się do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
(tel.: 22 768 62 41); o zajęciach
opiekuńczo-wychowawczych
w łomiankowskich placów-

kach niepublicznych więcej
na: www.lomianki.pl w zakładce Pomoc dla Ukrainy.
Wsparcie:
grupa
wsparcia
dla kobiet i dzieci spotyka się
w śr. w godz. 12–15 w Centrum
Kultury (ul. Wiejska 12); zapisy
na zajęcia edukacyjne dla dzieci
przyjmowane są w recepcji Centrum Kultury.
Żywność i ubrania: produkty i odzież wydawane są m.in.
w OPS (ul. Szpitalna 7, tel. 22
751 90 57) oraz centrum pomocy parafii św. Małgorzaty
(ul. Warszawska 121, pon.–sob.
godz. 9–12 i 16–19).
Lekarze: 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 Dziekanowie Leśnym,
ul. Konopnickiej 65, tel. 22 76
57 210 • nocna pomoc medyczna: ul. Warszawska 31, tel. 22
250 28 01 w. 8.
Psycholog: pomoc psychologiczna udzielana jest w Punkcie
Interwencji Kryzysowej: pon.–
pt. godz. 8–20 w OPS (ul. Szpitalna 7, tel. 22 732 70 85).
Sport: bezpłatne zajęcia sportowe dla ukraińskich dzieci w ICDS
(ul. Staszica 2); dyscypliny i harmonogram: www.icds.pl.
Biblioteka: bezpłatne stanowiska komputerowe z internetem
oraz audiobooki w języku ukraińskim (ul. Wiejska 12A): pon.,
wt., czw., pt. w godz. 11–19,
śr. w godz. 9–16, sob. w godz.
9–13.
Transport: na terenie Łomianek
i Warszawy obowiązuje bezpłatna komunikacja miejska.

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

zaproszenia na wydarzenia w łomiankach
7.04 godz. 17.30
na placu przed Urzędem Miejskim przy ul. Warszawskiej 115
odbędzie się spotkanie wielkanocne u pani burmistrz.
10.04 godz. 11–14
przed kościołem św. Małgorzaty przy ul. Warszawskiej
121 odbędzie się kiermasz
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rękodzieła wykonanego przez
uchodźców, z którego dochód
przeznaczony będzie na wsparcie rodzin autorek prac.
23.04 godz. 12
na placu zabaw przy ul. Waligóry w Dziekanowie Bajkowym
odbędzie się impreza rodzinna
„Szukamy wielkanocnych jajek”.

informacje

dla osób, które chcą
pomóc uchodźcom

Chcesz wspierać uchodźców?
Informacje o akcjach pomocowych (zbiórki, wolontariat,
zakwaterowanie) znajdziesz na
rządowej stronie: www.pomagamukrainie.gov.pl.
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ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНИ
ЦІЛОДОБОВА ІНФОЛІНІЯ:
987 ВОЄВОДСТВО МАЗОВЄЦКЄ 47 721 75 75 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКА.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ
БІЖЕНЦІВ
Потребуєш допомоги? Заповни анкєту на сторінці www.
pomagamukrainie.gov.pl
Шукаєш важливу інформацію? www.ua.gov.pl
Варшавська інфолінія і інтернет
сторінка на україньській мові:
• Центр Культури 22 648 11 11,
604 932 969 щоденно з 8 — 20
/ • Варшавська інфолінія для
громадян України 505 700 701
щоденно з 8 — 20 / • Міський
центр конткту 19115 / • Інформаційна міська сторінка ua.
um.warszawa.pl.
Де переночувати? uaSOS.org.
Лікарі: для осіб які потребують
консультації лікаря, або яким
закінчились
лікарства
www.
znanylekarz.pl/dla-ukrainy.
Юридичні поради: запис на
безкоштовну консультацію np.
ms.gov.pl.
Навчання: Україньське Міністерство Науки запровадило навчання онлайн, з якого можуть
користати україньські учні, котрі
знаходяться у Польщі www.mon.
gov.ua.
Праця: допомога у пошуку роботи для громадян України, інфолфнія 19524.

Chcesz pomóc w Łomiankach lub nie
wiesz, co zrobić po przyjęciu rodziny
z Ukrainy? Zapoznaj się z informacjami (zbiórki, punkty pomocowe,
wsparcie, formularz zgłoszenia pomocy) na stronie: www.lomianki.pl
w zakładce Pomoc dla Ukrainy, zadzwoń na infolinię Urzędu Miejskiego w Łomiankach: 22 888 98 50,
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16 lub napisz:
wks@poczta.lomianki.pl.

ДОПОМОГА В ЛОМЯНКАХ
Документи: надання номеру PESEL- запис за номером
22 888 98 13 з пн — пт 14
— 16, районізація не обовязкова, можна зголошуватися
до вибраного пункту (нп. Народний Стадіон, al. Księcia
Poniatowskiego 1 в Варшаві).
Фінанси: біженцям належиться одноразова допомога 300
злотих на особу. Заявки приймають в Ośrodek Pomocy
Społecznej ul. Szpitalna 7, пн. 8
— 16.30, вт. чт. пт. З 8 — 14.30.
А також іншу допомоги для
родини котрі реалізує ZUS
(обовязкова реєстрація в PUE:
www.zus.pl).
Навчання: для прийняття дитини до школи просимо надати заяву до деректора школи в
районі де проживає дитина. А
у випадку коли немає місьць,
потрібно зголоситися за ном
тел. 22 768 62 41. Виховні

заняття в Ломянках: www.
lomianki.pl в закладці допомога
для України.
Група підтримки для жінок і
дітей — зустрічі по середах в
годинах 12 — 15 в Центрі Культури (ul. Wiejska 12), записи на
заняття для дітей приймають в
реєестратурі у Центрі Култури.
Харчі та одяг: видаються
в OPS (ul. Szpitalna 7 телю 22
751 90 57), а також при парафії
св. Малгожати.
Поліклініки в Ломянках. Безкоштовна медична допомога
для біженців з посвідченням
або печаткою польської митної служби. • ul. Szpitalna 6, tel.
22 751 10 55 • 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 • Дитяча Лікарня в Dziekanów Leśny

ul. Konopnickiej 65, tel. 22 76
57 210 • Нічна Медична Допомога ul. Warszawska 31, tel. 22
250 28 01 вн. 8.
Психологічна
допомога.
Центр соціальної допомоги ( Ośrodek Pomocy Społecznej)
ul. Szpitalna 7, 22 732 70 85,
понеділок-пятниця в годинах
8-20.
Спорт. безкоштовні заняття
для україньських дітей в ICDS
ul. Staszica 2, www.icds.pl.
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.

ЗАПРОШЕННЯ НА ПОДІЇ В ЛОМЯНКАХ:
7.04.2022 в год 17,30 перед Міською Радою відбудеться Великодня зустріч з Мером Ломянок.
10.04.2022 в год 11 — 14 біля
Костелу відбудеться виставка

Odbiór odpadów komunalnych:
mieszkańcy goszczący uchodźców
powinni złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Komunalnej (tel.
22 768 62 45); ulotka z zasadami
segregowania odpadów w gminie
w języku ukraińskim w wersji pdf
dostępna jest na: www.lomianki.pl

україньського рукоділля, де
ці речі можна буде придбати
а набуті кошти підуть на допомогу для родин майстринь
цього рукоділля.

w zakładce Pomoc dla Ukrainy
oraz stacjonarnie w OPS (ul. Szpitalna 7) i w urzędzie (ul. Warszawska 115).
Świadczenie finansowe: zgodnie
z rozporządzeniem rządowym, od
16 marca br. osoby zapewniające
zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymają 40 zł
za osobę na każdy dzień udziela-

BIULETYN INFORMACYJNY

23.04.2022 о год 12 на дитячому майданчику ul. Waligóry
w Dziekanowie Bajkowym, відбудеться родинна забава “шукаємо великодні писанки”.

nej pomocy; wnioski przyjmowane są w OPS (ul. Szpitalna 7): pon.
8–16.30, wt., czw., pt. 8–14.30.
Zatrudnianie obywateli Ukrainy:
pracodawca ma jeden obowiązek –
zgłoszenia zatrudnienia pracownika w ciągu 14 dni do powiatowego
urzędu pracy, wniosek do pobrania: www.praca.gov.pl w zakładce
Zatrudnianie cudzoziemców.
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NASI URZĘDNICY
W Urzędzie Miejskim działają odrębne wydziały zajmujące się
sprawami obywatelskimi i organizacją pracy całego urzędu.
Przedstawiamy pracowników odpowiedzialnych między innymi
za rozwijanie strategii informatyzacji i ewidencji ludności.

Proszę o informację, gdzie mogę uzyskać
dostęp do projektu aktualnie przebudowywanej ulicy Wiślanej w Łomiankach Dolnych. Chciałbym zobaczyć, jak dokładnie
będzie wyglądał przekrój drogi po zakończeniu inwestycji oraz jaki jest harmonogram przebudowy.
Wydział Inwestycji i Remontów informuje,
że urząd podpisał umowę na opracowanie
kompleksowej dokumentacji technicznej
ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do
ul. Brzegowej. Obecnie biuro projektowe
uzgadnia parametry techniczne wraz z geometrią drogi w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Po pozytywnym
uzgodnieniu zostanie określony plan zagospodarowania terenu wraz z przekrojami
poprzecznymi. Wstępny przekrój uliczny
zakłada budowę drogi rowerowej, jezdni
szerokości 6 m oraz chodnika. Opracowanie harmonogramu będzie możliwe dopiero
po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, którą wydaje
starostwo. Wstępne założenia to uzyskanie
w bieżącym roku wszystkich niezbędnych
opinii oraz zatwierdzeń.

FOT.: ARCH. PRYWATNE

Chciałabym zapytać, kiedy będzie doprowadzona kanalizacja do al. Chopina 102A,
B, C, D i zrobiony asfalt ? Teraz są okropne
dziury na drodze.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje,
że budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dojazdowych do al. Chopina
i Kościelnej Drogi (w tym w drodze dojazdowej do posesji przy al. Chopina 102–102H)
jest na etapie wyłonienia wykonawcy robót
w ramach prowadzonego postępowania
przetargowego. Szacuje się, że budowa infrastruktury rozpocznie się pod koniec drugiego kwartału 2022 r. i zakończy w drugim
kwartale 2023 r. Po przeprowadzonych robotach wodociągowych i kanalizacyjnych
nawierzchnia zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

FOT.: ARCH. PRYWATNE

ZADAJ PYTANIE
PANI BURMISTRZ

Anita Kubalska, naczelnik Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego
Jestem absolwentką Wydziału
Prawa i Administracji
(WSM).
W styczniu 2022 r.
rozpoczęłam pracę w urzędzie
w Łomiankach,
jednak pracownikiem
samorządowym jestem od wielu lat.
Dzięki pracy w samorządzie terytorialnym wiem, jak ważne jest
odpowiadanie na potrzeby mieszkańców oraz wykorzystywanie
potencjału miejsca, w którym się
pracuje. Dom i rodzina to mój
azyl, a pasją jest ogród i gotowanie dla najbliższych.

Czym zajmuje się Wydział Administracyjno-Organizacyjny?
Nadzoruje i wspiera organizację pracy urzędu oraz zajmuje się bieżącą eksploatacją
i administracją jego budynków.
Prowadzi archiwum i sprawy
związane z udostępnieniem informacji publicznej, petycji oraz
skarg i wniosków. Organizuje
pracę kancelarii urzędu, czyli
biura podawczego. Ponadto realizuje zadania związane z przeprowadzaniem wyborów oraz
referendum. Do zadań wydziału należy również obsługa sieci
komputerowej i administrowanie nią. Ważnym zadaniem jest
tworzenie i rozwijanie strategii
informatyzacji i wizji zastosowań IT w urzędzie.

Tomasz Malinowski, inspektor
ds. ewidencji ludności i dowodów
osobistych
Ukończyłem
Wyższą Szkołę
Pedagogiczną
w
Warszawie,
specjalizację polityka samorządowa i regionalna. W Urzędzie
Miejskim w Łomiankach pracuję
od 2015 r. i zajmuję się dowodami
osobistymi, meldunkami oraz postępowaniami administracyjnymi.
Od stycznia 2017 r. pracuję także
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, zajmując się dodatkowo sprawami paszportowymi.
Prywatnie lubię muay thai, jazdę
na rowerze oraz majsterkowanie.

Czym zajmuje się inspektor ds.
ewidencji ludności?
Pracuje w Referacie Spraw Obywatelskich i prowadzi ewidencję ludności wraz z rejestrem
wyborców, wydaje dokumenty
tożsamości (dowody osobiste
i paszporty), a także zaświadczenia, m.in. o zameldowaniu
na pobyt czasowy. Udostępnia również dane osobowe,
m.in. zaświadczenie o numerze
PESEL osoby zmarłej. Ponadto sporządza statystyki i spisy
na potrzeby wydziałów i referatów urzędu oraz innych podmiotów, m.in. szkół, urzędu
statystycznego, urzędu skarbowego czy Krajowego Biura Wyborczego.

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

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

10

BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 4

| KWIECIEŃ 2022

URZĄD MIEJSKI

|

RATUSZ W ŁOMIANKACH
O planach budowy nowej siedziby Urzędu Miejskiego mówi się w gminie od lat, były projekty, pomysły
i na tym się kończyło. Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak rozmawia o realizacji tej
inwestycji z radnymi, 23 marca br. odbyło się w tej sprawie posiedzenie połączonych komisji Rady
Miejskiej.

Wielu z Państwa widziało, co realizacji inwestycji gmina pozostaje
w sytuacji wzmożonego ru- jedynym właścicielem zarówno niechu dzieje się w wąskich ko- ruchomości gruntowej, jak i później
rytarzach urzędu, w jakich warunkach obiektów budowlanych” – mówiła burprzyjmujemy dokumenty, rozmawia- mistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak.
my o sprawach, które wymagają ciszy
i skupienia (np. akty zgonu). Dodatko- Tradycyjna formuła
wo nie mamy jednego budynku – nasi Realizacja ratusza w formule tradycyjpracownicy obsługują mieszkańców nej skupia się na kolejnych etapach, na
w pięciu lokalizacjach, w budynkach które gmina za każdym razem musi zaniedostosowanych dla osób ze szcze- bezpieczać środki finansowe i uzyskać
gólnymi potrzebami, odległych od zgodę Rady Miejskiej. Nie ma także
siebie,
wymagających
szans na dofinansowanie
bezustannych remontów,
zewnętrzne z UE. Pojawia
generujących
ogromne Zapraszamy mieszkańców się też kwestia zadłużenia
na spotkanie dotyczące
koszty. Niektórych z nich
gminy na budowę i zawiebudowy ratusza: 21 kwietnia
(np. budynek przy ul. War- godz. 17 w auli widowiskowej ranie umów czasowych
szawskiej 71) nie da się już
z różnymi firmami odpoICDS, ul. Staszica 2.
wyremontować i dostosowiedzialnymi za realizację
wać do obowiązujących
i utrzymanie obiektu. To
dziś przepisów i standardów.
skomplikowany proces. Zawsze możNowy ratusz mógłby to zmienić. Chce- na spróbować formuły projektuj – bumy zadbać o godne warunki obsługi duj, jednak gmina przy tej okazji nie
mieszkańców naszej gminy. Wiem, że zapewnia sobie infrastruktury techmusimy remontować ulice, budować nicznej, efektywnej ekonomicznie na
szkoły, i robimy to, ale konieczne jest etapie eksploatacji. Słowem – firma
też godne obsłużenie coraz większej oddaje obiekt i zapomina o inwestycji
liczby mieszkańców. Często dostaję po krótkim okresie gwarancji.
pytania, dlaczego nie zorganizujemy
większej liczby stanowisk do obsługi Partnerstwo publiczno-prywatne
dowodów, paszportów, a teraz PESEL- To zintegrowane i kompleksowe poi biometrycznych. Jednym z powodów dejście do budowy. Gmina, ale i partjest brak miejsca.
ner prywatny skupiają uwagę na proChcemy wybudować nowy ratusz dukcie końcowym – funkcjonowaniu
w formie partnerstwa publiczno-pry- siedziby urzędu przez 25 lat w odwatnego (PPP). Ta decyzja oparta jest powiednim standardzie. Gminy nie
na wiedzy i doświadczeniu innych interesują etapy pośrednie związane
samorządowców w Polsce i za grani- z realizacją celu. Nie interesuje nas
cą. W takim systemie powstanie naj- wykonanie map do celów projektobardziej efektywny budynek i przez wych czy dokumentacji projektowokolejnych 25 lat będzie optymal- -technicznej. Niestety w tego typu
nie zarządzany. To także najbardziej przetargu wybór partnera trwa długo,
transparentna procedura wyłonienia jednak wybieramy go na prawie 30
wykonawcy, poprzedzona kilkoma eta- lat – etap projektowania i budowy
pami procedury przetargowej, w którą (3–5 lat) oraz zarządzania budynkiem
wpisany jest obowiązkowy dialog kon- (25 lat). Do takiego partnerstwa przykurencyjny w kilku turach. Nie jest stępują duże firmy o ustabilizowanej
to prywatyzacja, bo przez cały okres sytuacji na rynku. Naszym projektem

zainteresowane są Unibep, Mirbud,
Warbud, Budimex, BaltCap.
Zalety partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Łomiankach:
• budynek projektuje, buduje, finansuje i zarządza nim przez 25 lat partner
prywatny, gmina nie prowadzi żadnych przeglądów, napraw i remontów;
• nie angażujemy żadnych środków
finansowych na budowę do momentu
odebrania gotowych do użytkowania
obiektów, a płatności uzależnione są
od zapewnienia przez partnera odpowiedniego standardu budynku;
• późniejsze spłacanie partnera prywatnego nie wpływa na wskaźniki zadłużenia finansowego gminy (!), więc
zapewniamy sobie dobrą płynność
finansową na trudniejsze czasy i konieczne inwestycje;
• koszt całkowity budowy ratusza
to 90 mln zł, ale są to koszty realizacji wszystkich etapów inwestycji,
a po zakończeniu trwania umowy
otrzymujemy obiekt 25-letni w odpowiednim standardzie użytkowym, po
remontach, odświeżeniu, naprawach
i właściwej eksploatacji;
• wybór partnera prywatnego opiera się na ustawie Prawo zamówień
publicznych i jest chyba najbardziej
transparentną procedurą funkcjonującą w Polsce, co potwierdzają kolejne
raporty NIK z kontroli umów;
• gmina przez cały okres trwania umowy jest jedynym właścicielem nieruchomości i powstałych budynków;
• partnerowi prywatnemu będzie zależało na jak najszybszym zaprojektowaniu i wybudowaniu ratusza, by jak
najszybciej otrzymać wynagrodzenie;
• wybieramy jednego partnera zamiast wielu firm jak w tradycyjnym
modelu realizacji inwestycji.
Krótki film dotyczący Urzędu Miejskiego można obejrzeć na www.lomianki.pl w zakładce Multimedia.
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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). LV sesja Rady Miejskiej odbyła
się 31 marca br.
OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

FOT.: AO

Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łomiankach

Podczas sesji radni decydowali
między innymi o projektach w ramach budżetu gminy Łomianki na
2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łomianki na lata
2022–2030. Głosowano w sprawie
zwiększenia kwoty przeznaczonej
na realizację rozbudowy ul. Żywicznej, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla ochotniczych
straży pożarnych czy uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022. Rozpatrywano również skargi na działanie
sołtysa wsi Sadowa i burmistrza
Łomianek.
Dyżury 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 pośrednic-
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Wyniki głosowania
Radni rozpatrywali projekty uchwał
m.in. w sprawach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata
2022–2030 (za: 13, wstrzymało
się: 7, nieobecni: 1),
• zmian w uchwale budżetowej gminy Łomianki na 2022 r. (za: 13,
przeciw: 1, wstrzymało się: 6, nieobecni: 1),
• zwiększenia o 1 160 000 zł kwoty
zadania „Rozbudowa ul. Żywicznej”
(nr 2021/34) do kwoty 1 170 000 zł
przez przesunięcie 1 160 000 zł
z zadania „Budowa nowego budynku OPS” (za: 8, przeciw: 9, wstrzymało się: 3, nieobecni: 1),
• wycofania autopoprawki burmistrz
Łomianek do projektu uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Łomianki na 2022 r.
(za: 5, przeciw: 11, wstrzymało się:
4, nieobecni: 1),
• uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
(za: 20, nieobecni: 1),
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
budynkiem mieszkalnym stanowiącej własność gminy Łomianki,
położonej przy ul. Konopnickiej 65
w Dziekanowie Leśnym oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tej
nieruchomości na rzecz dotychcza-

sowych najemców (za: 14, przeciw:
4, wstrzymało się: 2, nieobecni: 1),
• ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Łomianki oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od
1 września 2022 r. (za: 20, nieobecni: 1),
• podjęcia współpracy gminy Łomianki z gminą miasta Gdańska w celu
organizacji kampanii „Rowerowy
Maj 2022” (za: 14, wstrzymało się:
6, nieobecni: 1),
• ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
z terenu gminy Łomianki (za: 20,
nieobecni: 1),
• rozpatrzenia skargi na działanie sołtysa wsi Sadowa (za: 19, wstrzymało się: 1, nieobecni: 1),
• uznania skargi mieszkańców ul. Sierakowskiej z 28 lutego 2022 r. na
działalność (niegospodarność) burmistrza Łomianek za zasadną (za:
13, przeciw: 4, wstrzymało się: 1,
nieobecni: 3).

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

http://lomianki.esesja.pl/posiedzenia.
Sesję RM można obejrzeć po zeskanowaniu kodu QR.

Posiedzenia komisji i sesje RM
Harmonogram spotkań wszystkich komisji dostępny jest w systemie e-Sesja:
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FOT.: ARCH. PRYWATNE

KAZIMIERZ NIEZWYKŁY
W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o autora kilku książek związanych tematycznie
z historią naszej gminy, radnego i działacza organizacji kombatanckich, który zmarł dwa
lata temu. Rozwiązujemy zagadkę i przypominamy działalność Kazimierza Medyńskiego
na rzecz lokalnej społeczności Łomianek.
TEKST: ANDRZEJ KALIŃSKI

D

la osób interesujących się
łomiankowskimi sprawami
odpowiedź na konkursowe
pytanie była łatwa. Zmarły
dwa lata temu Kazimierz Medyński
był osobą znaną, aktywną do ostatnich chwil pracowitego życia. Jego
pasja przekazywania lokalnej historii
kolejnym pokoleniom wzbudzała powszechny szacunek. Mieszkającym
w Łomiankach od niedawna warto
jednak jego postać i dokonania nieco
przybliżyć, bo był to człowiek niezwykły.

KAZIMIERZ MEDYŃSKI, FOT.: PIOTR KACZMAREK

Sąsiad z Dąbrowy
Urodził się w Warszawie w 1936 r.
Z Łomiankami, a ściślej z Dąbrową
Leśną, związany był od 1944 r. Jako
kilkuletnie dziecko doświadczył końca wojny na naszym terenie, co dokładnie opisywał w publikacjach.
Szkołę powszechną ukończył w Łomiankach, liceum i studia politechniczne oczywiście w Warszawie.

Jako magister inżynier mechanik
przez wiele lat był związany z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji,
z którego w stanie wojennym został
zwolniony za działalność związkową.
Od 1982 r. w przydomowym garażu
prowadził mały warsztat naprawy samochodów.
Społecznik i radny
W przełomowym 1989 r. zaangażował się w działalność łomiankowskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarności, a z początkiem 1990 r. był
jednym z głównych inicjatorów powstania Stowarzyszenia Prywatnych
Przedsiębiorców w Łomiankach.
W pierwszych wolnych wyborach
samorządowych został wybrany do
Rady Miasta i Gminy Łomianki. Jako
radny i specjalista od komunikacji samochodowej aktywnie uczestniczył
w organizowaniu naszej komunikacji
miejskiej. Trzeba także podkreślić,
że od początku istnienia „Gazety Łomiankowskiej” był jej filarem. Sprawnym i nadzwyczaj lekkim piórem
przez wiele lat opisywał nasze gminne sprawy.
Autor książek
W 2008 r. ukazała się jego pierwsza
książka „Wojenne Łomianki”, w której zebrał wspomnienia mieszkańców
naszej gminy z czasów okupacji.
Przez kilka lat na łamach miesięcznika „Nasze Łomianki” publikował artykuły opisujące wydarzenia z okresu

okupacji związane z tym terenem.
Od 2010 r. jako społeczny prelegent
w ramach „lekcji żywej historii” przekazywał młodzieży rozległą wiedzę
o historii Łomianek. Ostatnią książką jego autorstwa było „Ilustrowane
Kalendarium Łomiankowskie”. Przez
kilka ostatnich lat, mimo kłopotów ze
zdrowiem, był przewodniczącym Łomiankowskiego Koła Kombatantów.
W 2010 r. prezydent RP Bronisław
Komorowski odznaczył Kazimierza
Medyńskiego Złotym Krzyżem Zasługi. Niewielu zasłużyło na to odznaczenie w takim stopniu jak on.
PYTANIE KONKURSOWE
Obecny Buraków po raz pierwszy
wymieniony został w dokumencie
sprzed 600 lat. Jak brzmiała wówczas nazwa tej wsi i od czego pochodziła? Pierwsze trzy osoby, które nadeślą poprawną odpowiedź
do redakcji (wks@
poczta.lomianki.pl),
otrzymają
książkę
„Łomianki – spotkania z historią”. Na
odpowiedzi czekamy do 20 kwietnia.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie z poprzedniego
biuletynu: Kazimierz Medyński.
Zagadkę poprawnie rozwiązali Elżbieta Wereta, Łukasz Jankowicz
i Michał Różycki. Gratulujemy!

Zabytkowy pensjonat
do remontu
Gmina Łomianki pozyskała dotację
w wysokości 50 tys. zł od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Fundusze zostaną przeznaczone na
sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej mającej na celu przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego budynku
drewnianego pensjonatu z 1939 r.

przy ul. Pionierów 38 w Łomiankach.
Obiekt jest jedynym zabytkiem gminy
Łomianki i stanowi ciekawy przykład
ciesielstwa. W czasie II wojny światowej i walk o Kampinos pełnił funkcję
szpitala wojennego.
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Akcja pomocowa

Straż Miejska rozdała dzieciom ponad
100 kamizelek odblaskowych, które
zwiększają ich widoczność na drodze.

Zarząd osiedla Dąbrowa Zachodnia przeprowadził zbiórkę darów
dla osób, które uciekły przed wojną w Ukrainie.

Dzięki kamizelkom najmłodsi są lepiej
widoczni w zmiennych warunkach
pogodowych nie tylko na drodze, lecz
także na parkingach, deptakach i uliczkach osiedlowych. Dając dzieciom odblaski, edukując i wyjaśniając im zasady ich działania, kształtujemy w nich
poczucie odpowiedzialności za swoje
bezpieczeństwo. / kb

Dzięki hojności mieszkańców
zebraliśmy cały samochód butów oraz kurtek wiosenno-letnich. Dary przekażemy kobietom
z dziećmi, które mieszkają w hotelach pracowniczych na Siekierkach
oraz w Augustówce. Otrzymaliśmy

także trzy vouchery do sklepów
obuwniczych, a kilka osób zadeklarowało udział w internetowej
zbiórce środków na zakup ambulansu dla bezdomnych i uchodźców, która organizowana jest przez
Fundację Ambulans z Serca. / Bartłomiej Lange

FOT.: BL

Bezpieczeństwo na drodze

Wydawanie paszportów

Edukacja włączająca
W auli ICDS 16 marca br. odbyła się
konferencja inaugurująca powstanie
Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW)
w Łomiankach.
Istotną rolą centrum jest wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących
w szkołach wiedzą i doświadczeniem
w zakresie umożliwiającym realizację
zadań polegających m.in. na zorgani-

zowaniu kształcenia specjalnego
i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego
ucznia, także z niepełnosprawnościami. Uczestnicy konferencji mieli
okazję wysłuchać prelekcji dotyczących różnych aspektów edukacji
włączającej. Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii nr 1 w Łomiankach,
jako jedna z szesnastu placówek
specjalnych w Polsce, uzyskał grant
w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023
Przypominamy o trwającej rekrutacji do oddziałów dwujęzycznych
i sportowych w szkołach podstawowych oraz zgłaszaniu dzieci
do klas I szkół obwodowych prowadzonych przez gminę Łomianki.
Proces rekrutacji koordynuje Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego
w Łomiankach. Harmonogram zapisów:
– do klas I szkół podstawowych obwodowych: 11–29.04,
– 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,
– 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.
Więcej informacji: www.lomianki.pl w zakładce Dla mieszkańców
– Edukacja – Rekrutacja.
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Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014−2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. / MOS

FOT.: JW

FOT.: STRAŻ MIEJSKA

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców wyrobieniem paszportu informujemy, że wniosek o wydanie dokumentu można złożyć
w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Nie obowiązuje rejonizacja. Przypominamy, że zapisy w celu złożenia wniosku paszportowego
w naszym urzędzie przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w godzinach
10–12 pod numerem telefonu 22 768 63 32.

Rozlicz PIT
w Łomiankach
Mieszkasz w Łomiankach? Wpisz
łomiankowski adres przy składaniu PIT, a więcej pieniędzy trafi
na inwestycje w naszej gminie.
Wystarczy w formularzu PIT-37
w części B wpisać adres zamieszkania, a w części A podać adres
Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany (ul. Skalbmierska 5,
01-844 Warszawa). Jeśli z podatku rozlicza pracodawca, należy
go poinformować o miejscu zamieszkania w Łomiankach.

AKTUALNOŚCI

|

Raport z konsultacji społecznych
W styczniu i lutym odbyły się gminne konsultacje
dotyczące projektu uchwały krajobrazowej.
Każdy z mieszkańców miał możliwość zaznajomienia
się z projektem, wyrażenia opinii i złożenia wniosku
z dowolnym postulatem. W kwietniu projekt uchwały zostanie wysłany do wojewódzkiego konserwatora zabytków, zarządu
województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska i wojewódzkiego
komendanta państwowej straży pożarnej. W maju będzie ponownie wyłożony do wglądu publicznego. 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 się
kontaktować z pracownikami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego (tel.: 22 888 98 48) lub stacjonarnie (ul. Warszawska 71, pok. 15). / mn
Więcej informacji: www.bip.lomianki.pl w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne.

Porady terapeutyczne
W Łomiankach działają dwa miejsca, w których pomoc mogą uzyskać
osoby z problemem alkoholowym.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych informuje, że przy ul. 11 Listopada 96
w budynku B udzielane są porady
terapeutyczne dla mieszkańców
gminy Łomianki. Specjaliści udzielają porad stacjonarnie lub telefonicznie osobom mającym problemy

alkoholowe bądź narkotykowe oraz
ich rodzinom: problemy alkoholowe (pon. godz. 12–18, Olga Jamroz,
516 768 864), problemy narkotykowe (śr. godz. 15.30–19.30, Anna
Twierdziańska, 502 336 947), problemy behawioralne (czw. godz.
15.30–19.30, Anna Stolarska, 516
768 864). Grupa wsparcia dla osób
z problemem alkoholowym spotyka się także w każdy wtorek (godz.
18.30–20) w kościele św. Małgorzaty przy Caritasie, ul. Warszawska
121. / az

Badanie mobilności
Do 30 kwietnia br. potrwa badanie, którego efektem będzie opracowanie wytycznych dotyczących
zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko, klimat oraz ludzi.
W wylosowanych gospodarstwach domowych na
terenie metropolii warszawskiej ankieterzy zapytają
mieszkańców o kierunki i sposoby przemieszczania
się do pracy, szkoły oraz komfort życia w swoich miejscowościach. Zebrane podczas krótkiego badania (ok. 15 min) informacje pozwolą na podjęcie działań zmierzających do poprawy mobilności i jakości podróży, a także
rozwoju transportu przyjaznego środowisku (m.in. transportu publicznego,
rowerowego, komunikacji pieszej, transportu elektrycznego). Badanie przeprowadzą ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie miał imienny identyfikator. Udział w badaniu jest dobrowolny. Zebrane informacje nie będą
wykorzystane w sposób pozwalający zidentyfikować osoby udzielające odpowiedzi. Wyniki będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień
statystycznych. / aj
Więcej informacji: www.omw.um.warszawa.pl.

W Łomiankach działają organizacje
pożytku publicznego (OPP), które
realizują różne projekty dla mieszkańców gminy. Warto przekazać
im 1 proc. podatku 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. Przedstawiamy
organizacje, które mają siedzibę w naszej gminie: Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Łomiankach
(KRS: 0000337794), Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom (KRS:
0000030333), Fundacja Promocji
Rekreacji KIM (KRS: 0000258346),
Stowarzyszenie Nasze Łomianki
(KRS: 0000061374), Otwarte Ramiona Fundacja Splotu Ramiennego (KRS: 0000142952), Ochotnicza
Straż Pożarna w Łomiankach (KRS:
0000011566), Ochotnicza Straż
Pożarna w Dziekanowie Polskim
(KRS: 0000116212).
Z gminą Łomianki współpracują i działają na rzecz mieszkańców również organizacje pożytku publicznego, które nie mają
u nas siedziby, m.in.: Katolickie
Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
(KRS: 0000215585), Chorągiew
Stołeczna Związku Harcerstwa
Polskiego – szczepy 444 i 462
Drużyn Harcerskich oraz Gromad Zuchowych w Łomiankach
(KRS: 0000268913), Związek
Dużych Rodzin Trzy Plus (KRS:
0000279928),
Stowarzyszenie Akademia Łucznica (KRS:
0000126484).
Więcej informacji: wykaz wszystkich OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za
2021 r. na www.niw.gov.pl/opp/
wykaz-opp.

BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 4

| KWIECIEŃ 2022

15

| INWESTYCJE I REMONTY

PRACE BUDOWLANE
W GMINIE
Trwają prace wodno-kanalizacyjne w ul. Rolniczej, z powodu których nadal kursuje zastępcza linia
autobusowa w Dziekanowie Polskim. Postępują prace na budowach szkoły i przedszkola w Sadowej
i Dąbrowie oraz Parku Artystów przy ul. Zachodniej.
TEKST: RADOSŁAW NOWAK, TOMASZ CZAJKOWSKI, MICHAŁ KAROLAK

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW

Prace zrealizowane
• ul. Spokojna: na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Fabrycznej zdemontowano stary próg zwalniający U-16a
i zamontowano dwa progi U-16d,
zamontowano także sześć luster drogowych zapewniających widoczność,
ustawiono znaki B-5 (zakaz wjazdu
dla samochodów ciężarowych), a także znak D-40 (informacja m.in. o parkowaniu tylko w miejscach do tego
wyznaczonych, pierwszeństwie pieszych przed pojazdami, dopuszczalnej
maksymalnej prędkości 20 km/h),
• ul. Staszica 2: na pływalni ICDS
wymieniono 18 opraw świetlówkowych na oprawy oświetleniowe LED,
nowe lampy mają pięć lat gwarancji

PARK ARTYSTÓW, FOT.: AS

Prace w trakcie realizacji
• ul. Piaskowa: w budowanym przedszkolu miejskim w Dąbrowie kończy
się montaż stolarki zewnętrznej oraz
trwają prace przy instalacjach wewnętrznych budynku,
• ul. Strzelecka: w budowanej szkole
podstawowej w Sadowej nadal prowadzone są prace przy instalacjach
wewnętrznych i elewacji budynku, na
bieżąco wybierane są materiały wykończeniowe, wykonano przyłącze
kanalizacyjne,
• ul. Porzeczkowa: prace rozbiórkowe
i roboty ziemne, wykonawca realizuje budowę drenu francuskiego wraz
z zabezpieczeniem,
• ul. Sierakowska: wykonywane są
warstwy konstrukcyjne pod docelowe
mieszanki mineralno-asfaltowe rozbudowywanej drogi,
• ul. Zachodnia: zagospodarowanie
pasa zieleni ulicy w ramach pierwszego etapu inwestycji „Budowa Parku Artystów” – wybudowano strefę
aktywną i zamontowano trampoliny
z bezpieczną nawierzchnią, strefę
wejścia ze słupem oświetleniowym
oraz elementy małej architektury
(stojaki rowerowe, kosze na śmieci),
zamontowano też oświetlenie ciągu

pieszego, do wykonania pozostało
ułożenie nawierzchni ścieżki oraz zamontowanie ławek,
• ul. Rodziewiczówny: po raz kolejny ogłoszono przetarg na wykonanie
elementów małej architektury wraz
z budową dwóch boisk (do koszykówki 3x3 i do badmintona/piłki plażowej) oraz ścianki wspinaczkowej na
placu zabaw,
• ul. Waligóry: podpisano umowę
z wykonawcą na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka 300 m ulicy
od opaski ul. Kolejowej.
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i zapewniają do 50 proc. oszczędności na kosztach energii elektrycznej
w porównaniu z wcześniej stosowaną
technologią.
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Prace w trakcie realizacji
• ul. Waligóry: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; obecnie
prace prowadzone są w godz. 7.30–17
na odcinku od posesji nr 15 w kierunku ul. Rolniczej, na koniec dnia wykopy
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 i Łużycka: prace w ul.
Wiślanej przy montażu przepompowni na wysokości posesji 28A (odcinek
między ul. Łużycką a ul. Fabryczną)
oraz w ul. Łużyckiej na odcinku od ul.
Kamińskiego do ul. Wiślanej,
• ul. Rolnicza: prace na odcinku od
ul. Podróżnej w kierunku gminy Czosnów, ruch w dalszym ciągu odbywa
się w sposób wahadłowy, sterowany
sygnalizacją świetlną; rozpoczną się
prace związane z odtwarzaniem nawierzchni asfaltowej po wykonanych
pracach na odcinku od ul. Wiklinowej
do ul. Podróżnej; w związku z tym
od 21.02 br. nastąpiły zmiany w kursowaniu autobusów linii 750 i 850,
i uruchomiono linię zastępczą (więcej
informacji: Komunikacja Miejska w Łomiankach, www.kmlomianki.info); zalecamy wybieranie dróg poprzecznych dochodzących do ul. Rolniczej,
a wszystkich mieszkańców poruszających się w obrębie inwestycji prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności
oraz stosowanie się do wprowadzonej
tymczasowej organizacji ruchu,
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Inwestycje planowane
• „Budowa sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sierakowskiej, Łuże, Ofiar Katynia, Ułanów Jazłowieckich, Zielonej oraz
sięgaczach wymienionych ulic na
terenie gminy Łomianki”. Przetarg został unieważniony. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę,
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Przetarg zostanie ponowiony.
• „Budowa sieci wodociągowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w drogach
dojazdowych do ul. Kościelna Droga
oraz al. Chopina w Łomiankach Dolnych – etap II; II postępowanie”. Trwa
weryfikacja ofert.
• „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Partyzantów w Łomiankach (na
odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Kon-

Węzeł Janickiego
Urząd Miejski w Łomiankach prowadzi rozmowy w sprawie realizacji
trasy S7.
Podczas trzeciego i czwartego spotkania (11 i 25 marca br.) w sprawie
przywrócenia do realizacji trasy S7
wraz z węzłem Janickiego Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
(GDDKiA) poinformowała, że nie zaszły przesłanki umożliwiające zmianę
decyzji z 18.01.2021 r. o odstąpieniu
od realizacji węzła Janickiego. GDDKiA
ponownie wskazała, że wybudowanie
jedynie fragmentu trasy mostu Północnego spowoduje poważne utrudnienia na trasach szybkiego ruchu
S8/S7, co z kolei pogorszy sytuację

UL. SIERAKOWSKA, FOT.: AO

• ul. Agawy, Armii Poznań, Wiślana:
budowa brakujących odcinków sieci
wodociągowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej – ul. Agawy (7, 7E, 9A), ul.
Armii Poznań (12B, 12C, 14A, 14B),
ul. Wiślana (nr ewidencyjne: 166/4,
166/5, 166/6, 166/7, 231/3 obręb
0024),
• ul. Wiślana: w marcu podpisano
umowę na budowę 340 m.b. sieci
wodociągowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Leśnych Dębów, termin
zakończenia inwestycji – 20.08 br.
waliowej) oraz w alei Lip w Łomiankach (na całej długości) – II postępowanie”. W drugim postępowaniu
żadna z firm nie złożyła oferty.
Prace zrealizowane
Zbudowano sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kampinoskiej; Jesionowej, Willowej,
Koncertowej, Morelowej oraz ich
drogach dojazdowych; Żwirowej,
Partyzantów (na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Kwiatowej). W związku
z zakończeniem budowy oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie
zachęcamy mieszkańców do przyłączenia się do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej.
Więcej informacji: www.zwik-lomianki.pl (w zakładce Dla mieszkańców –
Podłącz się) lub pod nr. tel.: 22 751 35
04, 513 181 103.

w całej okolicy. Równocześnie GDDKiA zapewniła, że realizacja odcinka
S7 nastąpi bez opóźnień (o co zabiegamy od dawna), tym bardziej że decyzja
środowiskowa opatrzona jest klauzulą
natychmiastowej wykonalności. Konieczne jest jednak uzyskanie od samorządów stanowisk w sprawie dróg
serwisowych. W trakcie spotkania 25
marca dyrektor GDDKiA kilkakrotnie
podkreślił, że jedynie gmina Łomianki
prowadziła prace nad porozumieniem
intencyjnym o przejęciu dróg serwisowych, dotyczącym ich standardu i infrastruktury towarzyszącej.
Drogi serwisowe towarzyszące drogom krajowym w Łomiankach to dobrze znane „drogi opaskowe” wzdłuż
obecnej ul. Kolejowej. Dokładamy
wszelkich starań, aby po wybudo-

Komunikacja zastępcza
W Dziekanowie Polskim nadal kursuje bezpłatna linia autobusowa.
W związku z pracami wodno-kanalizacyjnymi i 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.

waniu S7 przejąć drogi najlepiej służące mieszkańcom, w możliwie najlepszym standardzie, z przystankami
autobusowymi, chodnikami, drogami
rowerowymi i oświetleniem. Natomiast przywrócenie węzła Janickiego
do realizacji ma zasadnicze znaczenie dla mieszkańców naszej gminy,
ponieważ miał on zapewniać trasie
z mostu Skłodowskiej-Curie połączenie z Bemowem i Starymi Babicami.
Planowany był jako część zespolonego węzła Wólka-Janickiego i miał
stanowić pierwszy bezkolizyjny zjazd
z S7 w kierunku Wisły. Brak tego
rozwiązania spowoduje większy ruch
na obecnej DK7 w kierunku ul. Pułkowej. Kolejne spotkanie z GDDKiA
odbędzie się 28 kwietnia br. / Maciej
Krogulec
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ROK W OGRODZIE
Nadeszła wiosna, wydłuża się dzień i w przyrodzie wszystko ulega przyspieszeniu. Dla ogrodników
rozpoczyna się intensywna praca, a na rabatach pojawia się coraz więcej kwiatów. Radzimy, jak dbać
o rośliny, a także skąd czerpać inspiracje i wiedzę.
TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Książka botaniczna:
„Prywatne życie łąki"

T

o ostatni moment na uprzątnięcie
ogrodu po zimie, na grabienie i wycinanie suchych pędów. Zaczynamy
nawozić i ściółkować rabaty, regenerujemy trawnik. Rozsady: rozmnażamy
przez podział byliny kwitnące późnym
latem i jesienią. Sadzenie: uważamy
na wciąż pojawiające się przymrozki
i sadzimy róże z odkrytym systemem
korzeniowym, rośliny cebulowe, m.in.
mieczyki, lilie i dalie, a także bratki
i niezapominajki oraz pikujemy siewki. Cięcia odmładzające: róże, budleje
Dawida i lawenda wąskolistna.

G

dzie można zobaczyć najwięcej
kwitnących tulipanów? Oczywiście w ogrodach Keukenhof pod Amsterdamem. Historia tego miejsca sięga XV w., ale słynne wiosenne ogrody
otwarto dla publiczności w 1950 r.
Od tego czasu odwiedzają je tysiące
turystów. Na 32 ha można podziwiać
ponad 7 mln tulipanów, a także narcyzów, krokusów i hiacyntów, które
tworzą spektakularne kompozycje
kolorystyczne. Komu nie uda się pojechać do Holandii, może zaglądać
na stronę internetową, gdzie co roku
relacjonowane są wszystkie etapy
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N

iewielkie rośliny cebulowe o drobnych i gęstych gronach, występujące w kilkunastu gatunkach i różnych
kolorach (biały, różowy, niebieski).
Jednym z popularniejszych jest pachnący i kwitnący w kwietniu szafirek
armeński. Kwiaty najładniej prezentują się w grupie, są łatwe w uprawie
i w większości odporne na niską temperaturę. Potrzebują przepuszczalnej
gleby i słonecznego stanowiska, sadzimy je we wrześniu–październiku
nie głębiej niż 5–8 cm.

ieprzypadkowo na początku książki pojawia się mapa. Nie kraju czy
regionu, ale jednej łąki, którą autor
traktuje jak osobną krainę, w której
rośliny, zwierzęta i ludzie mają wyznaczone
przez
przyrodę miejsca.
Obserwacja tego,
co dzieje się przez
cały rok w powietrzu nad łąką,
wśród trawy i pod
ziemią, jest jak podróż, podczas której uczymy się dostrzegać i rozumieć
prawa rządzące naturą. Opowieść
urozmaicają informacje o historii, zwyczajach i odmianach roślin od wieków
występujących na pograniczu Anglii
i Walii.
Więcej informacji: John Lewis-Stempel, „Prywatne życie łąki”, Wydawnictwo Poznańskie, 2021.

prac ogrodowych i ich oszałamiający
efekt.
Więcej informacji: www.keukenhof.nl,
ogród czynny do 15 maja br.

FOT.: KEUKENHOF

SZAFIRKI, FOT.: PIXABAY

Roślina miesiąca: szafirki (Muscari)
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LUDZIE Z PASJĄ: MICHAŁ STANECKI
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Twój ogrodnik
FOT.: ARCH. PRYWATNE

P

rzyroda jest jego największą pasją i każdą wolną chwilę spędza w terenie.
Od dawna prowadzi blog fotograficzny, a od dwóch lat podkast „Spotkania
z przyrodą”, do którego zaprasza gości, by porozmawiać o fotografii i znaczeniu
natury w życiu człowieka. Poleca książki, dzieli się doświadczeniem i przemyśleniami dotyczącymi przyrody.
Jak zaczęła się pana fascynacja przyrodą?
Pamiętam z dzieciństwa niesamowite wyprawy w środku nocy do lasu
na grzybobranie. To były dla mnie
pierwsze wyprawy przyrodnicze. Później wymykałem się z blokowiska do
parku, potem z lornetką poza miasto, by obserwować ptaki. Poznałem
ciekawych ludzi z łódzkiego Związku
Polskich Fotografów Przyrody i zacząłem odkrywać świat przyrody przez
obiektyw.
A dlaczego fotograf zaczął nagrywać
podkast?
Pokazywałem zdjęcia i widziałem
reakcje ludzi, chcieli słuchać, znać
kontekst, wiedzieć, jak powstawały,
nie tylko je oglądać. Na blogu dodaję komentarze do fotografii, z czasem
zacząłem myśleć, żeby mówić do ludzi. Nie słucham radia, bo denerwują
mnie reklamy, ale lubię słuchać podkastów. To takie małe prywatne radio.

FOT.: ARCH. PRYWATNE

Kiedy pan zaczynał, nie było łatwo…
Początek pandemii, czas lęku. Myślałem jednak o tym od dłuższego czasu,
kumpel namawiał mnie, żebym spróbował… Pierwsze odcinki nagrywałem telefonem, z tanim mikrofonem
i słuchawkami, siedząc w szafie, by
mieć dobrą akustykę. Dziś mam kącik

z wygłuszoną ścianą i coraz sprawniej
montuję odcinki. Wszystko robię sam
i poświęcam na to trochę czasu, ale
warto, bo wokół podkastu zgromadziło się grono słuchaczy, którzy podobnie jak ja traktują przyrodę.
Podobnie, czyli jak?
Emocjonalnie, dla których przyroda
stanowi fundament, wyższą siłę, bez
której nie można istnieć. Do audycji
zapraszam różne osoby: botanika, fotografów i ornitologów, ale rozmawiałem o przyrodzie także z muzykiem,
psycholożką, artystkami malarkami…
Oni zwracają uwagę na dźwięki, kolory, zapachy… Dobrze jest odkrywać
coś nowego, czuję wtedy, że się rozwijam, poznaję siebie, pełniej żyję.
Zaczęliśmy rozmowę od fotografii,
a kończymy na psychologii…
W podkaście opowiadam o własnych
doświadczeniach. Przyroda zawsze
działała na mnie terapeutycznie. Pomaga, gdy mamy rozmaite emocje
związane czy to z COVID, czy – jak teraz – z realną wojną. Daje odskocznię,
pozwala naładować baterie, złapać
dystans i oddech. Dzięki niej możemy
się stawać lepszymi ludźmi.
Więcej informacji:
www.michalstanecki.com.

Lucyna i Alicja, mama i córka, ogrodniczki, które od lat prowadzą rodzinną szkółkę roślin. Twierdzą, że ogród
to miejsce, w którym każdy człowiek
może w pełni odzyskać harmonię
i spokój. Wiedzą dzielą się na blogu
i Facebooku, wydają poradniki o pielęgnacji roślin, a podczas cotygodniowych „Kwadransów zaradnego ogrodnika” i „Spacerkach po ogrodzie” na
kanale YouTube udzielają porad oraz
z pasją i humorem opowiadają o roślinach. Czytelnikom biuletynu będą
podpowiadać, jak zadbać o ogród
o każdej porze roku.
Trawnik po zimie
Wiosną trawniki wymagają zabiegów
regeneracyjnych. Zacznij od grabienia
i koszenia, ale wcześniej sprawdź, czy
darń dostatecznie obeschła. Chodzenie po rozmokniętym trawniku powoduje dziury, które wiosenne słońce
szybko zasuszy i trudno będzie je wyrównać. Ważna jest także wysokość
koszenia – zbyt niskie pogorszy stan
przemarzniętej zimą trawy, a także
grozi ścięciem młodych pędów. Pierwszy raz ustaw noże kosiarki nie niżej
niż 5 cm. Pamiętaj także o nawożeniu.
Aby rozbudować system korzeniowy
i stworzyć gęstą, ładnie i równo wybarwioną murawę, trawnik trzeba systematycznie dokarmiać. Potrzebny mu
azot, potas i fosfor. Błędem jest nawożenie trawnika tylko azotem, bo to na
krótko poprawia jego wygląd. W zabiegach pielęgnacyjnych ważne są także
wertykulacja (nacięcie, np. grabiami)
korzeni trawy i aeracja (napowietrzenie, np. widłami amerykańskimi) darni,
by pobudzić trawę do rozkrzewiania.
Zimowe uszkodzenia, takie jak pleśń
pośniegowa czy wypalone psim moczem miejsca, można ponownie obsiać
trawą po wcześniejszym ich uzupełnieniu mieszanką substratu torfowego, piasku i ziemi ogrodowej.
Więcej informacji: www.twojogrodnik.pl.
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Jak zbudować budkę

Przyrodniczy kalendarz
Kwiecień jest przyjazny przyrodzie
i zwierzętom. W tym miesiącu obchodzimy aż trzy święta – ptaków,
bobrów i Ziemi.
Międzynarodowy Dzień Ptaków jest
w tym gronie najstarszy stażem. Ustanowione w 1906 r. święto obchodzimy 1 kwietnia na pamiątkę pierwszej
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W ramach projektu tegorocznego
Łomiankowskiego
Mechanizmu
Partycypacyjnego mieszkańcy wykonali budki lęgowe dla ptaków.

FOT.: AO

Hubert Matuszczyk, pasjonat ornitologii i licencjonowany obrączkarz Stacji Ornitologicznej PAN, jest autorem
projektu „Bioróżnorodność w Łomiankach”. W połowie marca zorganizował warsztaty i wraz z mieszkańcami budował budki, a także
opowiadał o ptakach i ich zwyczajach. O zaplecze techniczne zadbała
Fundacja Promocji i Rekreacji KiM
oraz Andrzej Mikołajczyk. 30 budek
lęgowych dla ptaków z rodziny krukowatych, sikor oraz szpaków zawiśnie wzdłuż ul. Warszawskiej. Część
już czeka na lokatorów. Głównym
celem projektu jest przywrócenie
miejsc gniazdowania ptaków utraconych w wyniku termomodernizacji,
zasłaniania otworów w budynkach
lub wycinki dziuplastych drzew. Teraz czekamy na pisklęta! / az

FOT.: AO

Zasady udzielania dotacji celowej
z budżetu gminy reguluje uchwała
Rady Miejskiej z 2020 r. Zgodnie z jej
postanowieniem dotacje udzielane
są na zakup i montaż przydomowego,
naziemnego zbiornika na deszczówkę i wody roztopowe oraz budowę
przydomowego ogrodu deszczowego. Program skierowany jest do
mieszkańców gminy, w tym wspólnot mieszkaniowych. Wnioskodawca może uzyskać 80 proc. kosztów
zakupu, montażu lub budowy nowej
infrastruktury z zakresu małej retencji określonej w programie, jednak
nie więcej niż 1 tys. zł. Rozpoczęcie
realizacji inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy z gminą
o udzielenie dotacji celowej. Wnioski
przyjmowane są do 31 sierpnia br.
Więcej informacji: www.lomianki.pl
w zakładce Dla mieszkańców –
Ochrona środowiska.

lęgową?

Współpraca gmin
Na początku marca br. odbyło się
spotkanie przedstawicieli ościennych gmin w związku z programem
Czyste Powietrze.
Zaprosiliśmy przedstawicieli gminy Izabelin oraz Stare Babice, aby
podsumować działania programu
w 2021 r. oraz omówić możliwe warunki współpracy w roku bieżącym.
W związku z planowanym przedłużeniem porozumienia z Narodowym
konwencji o ochronie ptaków. Tydzień
później w kalendarzu pojawia się
Międzynarodowy Dzień Bobrów. Od
2009 r. w dzień urodzin Dorothy Richards, amerykańskiej badaczki tych
zwierząt, przypomina się o pożytecznej roli, jaką pełnią w przyrodzie te
wielkie gryzonie. Jednak najpopularniejszy jest obchodzony 22 kwietnia
Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.
Odbywają się wówczas różnego ro-
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FOT.: BEATA DUNAJSKA

Od początku roku można składać
wnioski w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody.

Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej mieszkańcy
naszej gminy nadal będą mogli korzystać z programu przy wsparciu
Urzędu Miejskiego w Łomiankach.
/ mw
dzaju wydarzenia promujące ekologię i zdrowy styl życia, a także akcje
zbierania śmieci i sadzenia drzew, by
uświadomić wszystkim, że każde takie
działanie przyczynia się do globalnej
ochrony środowiska. / mb
FOT.: PIXABAY

Zbiornik na deszczówkę
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KAMPINOSKI PARK
NARODOWY
Wiosenne słońce zachęca do spacerów po lesie i szukania zawilców, przylaszczek, pierwszych zielonych
listków. Niestety często oprócz pięknej przyrody zobaczymy na trasie wycieczki śmieci, które nie
tylko źle wyglądają, lecz także stanowią zagrożenie dla przyrody i mieszkańców puszczy. W kwietniu
obchodzimy Dzień Ziemi, dlatego w tym miesiącu szczególnie przypominamy o potrzebie ochrony
środowiska naturalnego.

Pułapka dla zwierząt
Niewielkie gryzonie, owady i chrabąszcze zwabione zapachem i resztkami jedzenia lub napojów wchodzą do szklanych i plastikowych butelek, puszek
czy kartoników po sokach i nie potrafią się później z nich wydostać. Kiedy
umierają, przyciągają kolejne zwierzęta, które także wpadają w śmiertelną
pułapkę. Coraz częściej porzucone
papierki, sznurki czy też inne drobne
przedmioty wykorzystują do budowy
gniazd ptaki. Zmienia to ich zachowanie i przyzwyczajenia. Nie wiedzą, że

Sprzątanie w pobliżu
Wisły
Pod koniec marca strażnicy miejscy
z Łomianek zorganizowali sprzątanie międzywala i zlikwidowali nielegalne wysypiska śmieci.
W akcji porządkowej wziął także
udział Zespół Wsparcia Technicz-

to odpadki, traktują je jak leśny budulec, który można wykorzystać na równi
z mchem czy gałązkami. A tymczasem
twarde i ostre przedmioty w norach
i gniazdach mogą ranić zwierzęta i stanowić zagrożenie dla życia pisklaków.
Skażenie gleby i wody
Turyści zostawiają w parku różne
drobne przedmioty. Problem stanowią również pozostawiane celowo
na obrzeżach lasu śmieci wielkogabarytowe, odpady po remontach, stare
meble czy zużyty sprzęt AGD. Toksyczne odpady i niebezpieczne środki
chemiczne z nielegalnych wysypisk
śmieci zatruwają zarówno wodę, jak
i glebę. Pozostają w nich dziesiątki lat,

a przy okazji stanowią zagrożenie pożarowe. Zamieniają zieloną i przyjazną
przestrzeń w niebezpieczne dla zwierząt oraz ludzi obszary.
Działania edukacyjne
Jak temu przeciwdziałać? Edukować
i podejmować działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Kampinoski Park Narodowy od
lat prowadzi kampanie edukacyjne,
a także organizuje akcje sprzątania
lasu. Najbliższa z nich odbędzie się
22 kwietnia, kiedy obchodzimy Dzień
Ziemi. Szczegóły będzie można znaleźć już wkrótce na www.facebook.
com/KampinoskiPN.
PRZYLASZCZKA POSPOLITA, FOT.: M. SZAJOWSKI

T

rudno przypuszczać, by osoby,
które wyrzucają odpady w lesie,
nie wiedziały, co robią. Nie ma
na to żadnego usprawiedliwienia. Las
powinniśmy traktować tak jak swój
dom, w którym chcemy dobrze się
czuć i o który dbamy na co dzień. Niestety problem zaśmiecania lasów aktualny jest przez cały rok, choć szczególnie widoczny wiosną. Porzucone
opakowania po jedzeniu i napojach
można znaleźć bliżej i dalej od szlaków
turystycznych, w dziuplach drzew, trawie i wodzie. W każdym z tych miejsc
odpady na różne sposoby destrukcyjnie wpływają na leśny ekosystem.

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

nego Zarządu Zlewni w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na dzikich wysypiskach było mnóstwo różnych
śmieci, najczęściej odpadów poremontowych (gruz, potłuczona armatura), starych mebli, opon, urządzeń elektrycznych, puszek, butelek
i odzieży. Tego typu wysypiska nie
znikną, jeżeli część mieszkańców nie
zmieni przyzwyczajeń. Obowiązują-

cy system odbioru odpadów komunalnych daje wiele legalnych możliwości pozbycia się wytworzonych
odpadów, a mimo to nadal powstają
dzikie wysypiska. Wszystkie próby
nielegalnego pozbywania się odpadów należy zgłaszać Straży Miejskiej
w Łomiankach (986 lub 22 751 35
03) codziennie w godzinach 7–23. /
kb
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki,
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie Twoim
przyjacielem?
OPRACOWANIE: PAULINA MARKOWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU
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BOLEK
Do schroniska trafił z bratem, uwielbia
spacery, chętnie przychodzi na przytulanki. Szukamy opiekuna świadomego
pracy i czasu potrzebnego na wychowanie młodego psa.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: jeden rok; płeć: samiec; waga: 18 kg; nr:
45/22; kontakt w sprawie adopcji: Ewa
576 661 626.

BERNI
Uroczy, wesoły i energiczny psiak. Potrzebuje dużo uwagi, ładnie chodzi na
smyczy, uwielbia człowieka. Polecamy
go osobom z poczuciem humoru i lubiącym spacery.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa lata;
płeć: samiec; waga: 17 kg; nr: 1294/21;
kontakt w sprawie adopcji: Asia 693
120 248.

BEHEMOT
Nie brakuje mu odwagi, jest ciekawy
świata i lubi dobrze zjeść. Ale jest także
leniuszkiem, czasem nieco zdystansowanym. To stateczny kot i nie w głowie
mu psoty.
W typie rasy: europejska; wiek: osiem
lat; płeć: samiec; waga: 6 kg; nr:
10/22/T; kontakt w sprawie adopcji:
Dorota 509 664 983.

ALMENKA
Młoda kotka o miłym usposobieniu. Doskwiera jej samotny los w klatce. Jest
w trakcie leczenia i szuka troskliwego
opiekuna, który zadba o stan jej zdrowia.
W typie rasy: europejska; wiek: dwa
lata; płeć: samica; waga: 3 kg; nr: 74/22;
kontakt w sprawie adopcji: Magda K.
513 898 530.

TOBIŚ
Nieśmiały i lękliwy, ale uroczy. W odpowiednim domu zdobędzie pewność siebie. Potrafi zbudować relację z osobami,
które zna, i w trudnych chwilach szuka
u nich wsparcia.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dwa lata;
płeć: samiec; waga: 6 kg; nr: 911/21;
kontakt w sprawie adopcji: Asia 693
120 248.

FLORA
Grzeczna, bez problemu zostaje sama
w domu i akceptuje koty. Jest spokojną
sunią z pozytywną energią, która kocha
kontakt z człowiekiem. Cierpi na niedomykalność zastawek.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: dziewięć lat; płeć: samica; waga: 13 kg; nr:
746/21; kontakt w sprawie adopcji:
Magda 609 266 951.

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

Gmina Łomianki realizuje program opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności. Właściciele zwierząt domowych (psów i kotów) mogą je bezpłatnie wysterylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można pobrać ze strony www.lomianki.pl.
Wystarczy w wyszukiwarce wpisać np. „kastracja wniosek”.
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AKCJA ROBIENIA KANAPEK, FOT.: AO

|

WOLONTARIUSZE Z ŁOMIANEK NA DWORCU
CENTRALNYM., FOT.: OPS

AKCJE
POMOCOWE
Mieszkańcy Łomianek po raz kolejny
pokazali, że można na nich liczyć.

W

SPOTKANIE INFORMACYJNE
Z MIESZKAŃCAMI W ICDS, FOT.: MN

PRZYGOTOWANIE PACZEK POMOCOWYCH,
FOT.: CK

ciągu kilkunastu godzin od wybuchu wojny w Ukrainie mieszkańcy naszej gminy w odpowiedzi na
kryzys połączyli siły w działaniu. Powstało kilkanaście inicjatyw błyskawicznie reagujących na zmieniającą
się z dnia na dzień sytuację. Wciąż
uruchamiane są nowe punkty pomocowe i miejsca wsparcia, z których
mogą korzystać nasi goście z Ukrainy.
Kolejne osoby oferują pomoc. Każde
działanie jest ważne, bo razem możemy więcej, a dobro wraca ze zdwojoną siłą. / mn

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA
W CENTRUM KULTURY, FOT.: CK

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA W CENTRUM KULTURY, FOT.: CK

WOLONTARIUSZE Z ŁOMIANEK NA DWORCU
CENTRALNYM, FOT.: OPS

ZAJĘCIA Z RĘKODZIEŁA W CENTRUM KULTURY,
FOT.: CK

KONCERT CHARYTATYWNY I LICYTACJA W CENTRUM
KULTURY, FOT.: CK

FOTOREPORTAŻ
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KWIECIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Centrum Kultury,
ul. Wiejska 12A, Łomianki,
www.kultura.lomianki.pl
9.04
godz. 19

Teatr: „Osiem kobiet”, obowiązują
wejściówki.

22.04
godz. 19

Scena Zaułek: Andrzej Poniedzielski, bilety: 10 zł.

8.05
godz. 18

Koncert: Łomiankowska Orkiestra
Kameralna.

Integracyjne Centrum
Dydaktyczno-Sportowe, ul. Staszica 2,
Łomianki, www.icds.pl
24.04
godz. 10

Start rajdu rowerowego; regulamin, trasa i karta zgłoszenia:
www.lomianki.pl.

Kościół w Dziekanowie Leśnym,
ul. Miła 52
24.04
godz. 19

Koncert: Łomiankowska Orkiestra
Kameralna.

Plac przed kościołem św. Małgorzaty,
ul. Warszawska 121
10.04
Kiermasz rękodzieła
godz. 11-14 ukraińskiego.

DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH,
UL. PARKOWA 2, BURAKÓW
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne zajęcia można uzyskać, pisząc na podane adresy mailowe:
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn. i czw.
godz. 18.30–19.30, śr. 18–19.
• Brydż dla wszystkich (zapisy: mkgutkowski@o2.pl,
668 115 225): wt. godz. 12–16; 10 i 24 kwietnia turniej od
godz. 15.
• Zajęcia muzyczno-plastyczne dla maluszków (zapisy:
dlarodziny.burakow@gmail.com, 506 811 350): wt. godz.
9.45 (dzieci 6–18 miesięcy), 10.45 (dzieci 1,5–3 lata).
• Szermierka dla dorosłych (zapisy: nl@naszelomianki.pl): czw.
godz. 20–22.
• Kółko teatralne dla dorosłych (zapisy: nl@naszelomianki.pl):
pt. godz. 18–21.
• Warsztaty malarskie dla seniorów (zapisy: elajuz@poczta.
onet.pl, 504 530 420): sob. godz. 13–16.
• Zajęcia ze stepowania dla wszystkich (zapisy: ajaroszynska@
gmail.com, 603 112 676): sob. godz. 16–17.
• Warsztaty i konsultacje dla młodych rodziców z dziećmi
(0–3), kobiet w ciąży i przyszłych ojców organizowane przez
Fundację Klubu Mam (zapisy: lupoczta@gmail.com): 8.04
godz. 10–10.30.
• Wielkanocne ozdoby – warsztaty dla rodzin z dziećmi
organizowane przez Związek Dużych Rodzin (zapisy:
lomianki@3plus.pl, 607 243 301): 9.04 grupa I godz.
17.15–18.45, grupa II godz. 19–20.30.
• Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi organizowane przez Komitet
Rodziców Łomianki (zapisy: www.facebook.com/Komitet
RodzicowLomianki): 20.04 godz. 18–21.
• Warsztaty rękodzieła dla seniorów (zapisy: elajuz@poczta.
onet.pl, 504 530 420): 13 i 27.04 godz. 16–18.
• Spotkania dla kobiet organizowane przez Fundację Jestem
Mamą (zapisy: kontakt@fundacjajestemmama.pl).

Plac zabaw, ul. Waligóry,
Dziekanów Bajkowy
23.04
godz. 12

Impreza rodzinna: Szukamy wielkanocnych jajek.

Więcej wydarzeń kulturalnych:
www.lomianki.pl w zakładce Kalendarium
24

BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 4

ŚWIETLICA MIEJSKA,
UL. AKACJOWA 20A, DĄBROWA LEŚNA
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne zajęcia można uzyskać, pisząc na podane adresy mailowe:
• Spotkania Klubu Seniora: pon. godz. 17–20.
• Joga dla seniorów (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): wt. godz.
10–11 i czw. godz. 13.30–14.30.
• Akademia Rękodzieła (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): śr.
18–20.
• Zajęcia jogi i fitness dla wszystkich organizowane przez
Fundację Self Activ (zapisy: self.active.planet@gmail.com,
788 021 372): pt. godz. 19–20.30.
• Zajęcia dla wszystkich chętnych, którzy chcą uzyskać patent
żeglarski, organizowane przez Stowarzyszenie Jachtklub
Łomianki (zapisy: jkl.anv@wp.pl): nd. 10–20.
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ZOBACZĘ I POLECAM!

Wielkanocna zabawa
Po raz dziesiąty odbędzie się świąteczna impreza rodzinna w Dziekanowie Bajkowym, na którą organizatorzy zapraszają 23 kwietnia o godz. 12
wszystkich mieszkańców Łomianek.

Spectra Art Space
Warto również zajrzeć do mniejszych
galerii. Takim miejscem z pewnością
jest przestrzeń ekspozycyjna prowadzona przez Fundację Rodziny Staraków, gdzie od kilku lat można oglądać
dzieła najlepszych polskich artystów
XX w. Aktualnie prezentowana jest
twórczość zmarłej w 2007 r. Teresy
Pągowskiej. Prace pochodzą ze zbiorów Anny i Jerzego Staraków, a także
Muzeum Sztuki w Łodzi oraz innych
prywatnych kolekcji. Więcej informacji: „Teresa Pągowska”, do 5.06.22,
Spectra Art Space, www.starakfoundation.org.

Wraz z nadejściem wiosny Urząd
Miejski organizuje pierwszy w tym
roku rajd rowerowy.

FOT.: MB

Zamek Królewski i Muzeum
Narodowe
Warszawskie muzea wzbogaciły się
o wyjątkowe dzieła sztuki. Zamek

Kto choć raz wziął udział w „Szukaniu wielkanocnych jajek” na placu
zabaw przy ul. Waligóry, ten wie, że
może liczyć na dobrą zabawę, mnóstwo atrakcji i konkursów z nagrodami. Inicjatorem akcji jest radny Marcin Etienne, który zetknął się z takim
świętowaniem Wielkanocy wiele lat
temu w Norwegii. Postanowił zintegrować lokalną społeczność, organizując z sołectwem podobną zabawę
dla dzieci i dorosłych w Łomiankach.
Co roku odbywają się gry i zawody
sportowe, można zobaczyć konie i alpaki, wziąć udział w zajęciach organizowanych przez animatorów kultury
i straż pożarną. W tym roku główną
atrakcją będzie szukanie około tysiąca… piłeczek do ping-ponga, które
później można wymienić na czekoladowe jajka, a także specjalnych piłeczek z herbem Ukrainy. Szczególne
zaproszenie skierowane jest do gości
z Ukrainy, a podczas imprezy będzie
można spróbować tradycyjnych potraw kuchni ukraińskiej. Z okazji jubileuszowej edycji przygotowano także
wystawę fotograficzną, by w symboliczny sposób podziękować wszystkim, którzy przez dekadę pomagali
w organizacji akcji. / mb

Wsiadamy na rowery!

FOT.: MB

Muzeum Polin
Aktualna wystawa czasowa poświęcona jest kuchni żydowskiej. Jak mówi
przysłowie – przez żołądek do serca
– a tym razem jest to świetna droga,
aby w nietypowy sposób spojrzeć na
historię, religię i tradycję. Wielowiekowa diaspora przyczyniła się do tego,
że kuchnia żydowska była obecna na
wielu obszarach, a dzięki temu wzbogacała też inne kultury. Warto wybrać
się na tę „smaczną” wystawę i skorzystać z bogatego programu edukacyjnego, który jej towarzyszy. Więcej
informacji: „Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna”, do 12.12.22, MHŻP
Polin, www.polin.pl.

Królewski kupił obraz „Kornelia, matka Grakchów” wybitnej malarki czasów klasycyzmu Angeliki Kauffman.
Fundatorem obrazu był bratanek króla Stanisław Augusta, książę Stanisław
Poniatowski, więc tym bardziej cieszy,
że dzieło pozostanie w naszych zbiorach. A od 23 kwietnia będzie można
oglądać 14 prac Marca Chagalla, które
niedawno kupiło Muzeum Narodowe.
Pozyskanie tak wysokiej klasy dzieł
jednego z najwybitniejszych artystów XX w. to wyjątkowe wydarzenie.
Więcej informacji: „Kornelia, matka Grakchów”, do 26.05.22, Zamek
Królewski, www.zamek-krolewski.pl;
„Chagall”, 23.04–24.07.22, Muzeum
Narodowe, www.mnw.art.pl.

FOT.: PG

FOT.: ARCH. PRYWATNE

Czytelnikom biuletynu Przemysław Głowacki poleca cztery wybrane
wystawy, które można zobaczyć w najbliższym czasie w Warszawie.
Przemysław Głowacki
Historyk
sztuki
i edukator, którego pasją jest zwiedzanie
muzeów
oraz wystaw. Przez
wiele lat pracował
w Muzeum Narodowym w Warszawie, współpracuje
z kilkoma instytucjami kultury, prowadzi cieszące się ogromną popularnością wykłady na Zamku Królewskim.
Wiedzą o sztuce dzieli się także podczas „Wypraw ze Sztuką”, czyli wyjazdów edukacyjnych adresowanych do
osób zainteresowanych zwiedzaniem
polskich i europejskich muzeów. Relacje z obejrzanych wystaw oraz informacje o najważniejszych aktualnych
ekspozycjach zamieszcza na co dzień
na stronie www.artdone.pl.

|

Cykliczne wycieczki to okazja do aktywnego spędzenia czasu z rodziną,
znajomymi i sąsiadami. Dla najmłodszych zaplanowaliśmy, jak zawsze,
gry i zabawy, dla wszystkich – pyszne jedzenie i konkursy z nagrodami.
Liczymy, że kapryśna pogoda nie pokrzyżuje nam planów. Widzimy się
na starcie?
Więcej informacji: 24.04 godz. 10
przy ICDS, ul. Staszica 2; rejestracja
i trasa: www.lomianki.pl.
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CZYTELNICZY RAJ
KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK

„Biedronka szuka przyjaciela” Wiktoria
Juszczel
Mała biedronka wyrusza w podróż, by
znaleźć przyjaciela. Okazuje się, że to
wcale nie jest takie proste. Napotkane owady stawiają jej różne warunki,
są interesowne, nie mają dla niej czasu
lub chcą, by była kimś innym. Biedronka
przy każdym spotkaniu przekonuje się,
jaki przyjaciel nie powinien być. A jaki
być powinien? Czy biedronce uda się go
znaleźć?
„Anioł z Warszawy. Historia miłości
i bohaterstwa Ireny Sendlerowej” Lea
Kampe
Warszawa, 1940 rok. Gdy w okupowanej stolicy powstaje getto, Irena nie
zamierza siedzieć z założonymi rękami. W jego murach zamknięto przecież
tysiące osób potrzebujących pomocy.
Dzięki wsparciu przyjaciół wyprowadza
żydowskie dzieci na tzw. aryjską stronę,
ratuje także Adama… Niezwykła historia
Ireny Sendlerowej i poruszająca opowieść o sile charakteru i uczuciu, które
rozkwitło w cieniu wojny.
„Dom w ogrodach marzeń” Krystyna
Zofia Kamieniak
Dla emerytowanej nauczycielki, panny
Luizy Swenson, nadszedł czas trudnych
zmian. Zaczyna podupadać na zdrowiu
i zaniepokojona wizją samotnej starości postanawia przeprowadzić się do
pensjonatu dla kobiet. Życie płynie tu
spokojnym, ustalanym przez codzienne
rytuały rytmem aż do dnia, w którym Luiza łamie nałożone zakazy i wchodzi do
miejsca, w którym czas spłata jej figla…
Czy będzie to szansa na drugie, piękniejsze życie?
„Pomóż mi” Sarah A. Denzil
Fran znajduje w nocy siedmioletnią
dziewczynkę. Kiedy Esther wraca do
rodziny, Fran nie może przestać o niej
myśleć. Instynkt podpowiada jej, że coś
jest nie tak. Dlaczego Esther wciąż ucieka z domu? Pewnego ranka dziewczynka
i jej rodzina znikają. Dokąd wyjechali?
Dlaczego wszystko zostawili? Fran czuje
w głębi serca, że dziecku stanie się coś
strasznego i że nie wolno jej pozostać
bezczynną. Czy zdoła ją uratować?
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Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich
Święto obchodzimy 23 kwietnia jako dzień
promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony
własności intelektualnej zwanej prawem autorskim.
Ostatnie dwa lata były okresem odosobnienia
i dystansu społecznego. W tym czasie to książki okazały się potężnym narzędziem do walki
z izolacją, wzmacniania więzi międzyludzkich,
poszerzania horyzontów oraz stymulowania
kreatywności i pobudzania umysłów. Czytanie pozwoliło podróżować bez wychodzenia
z domu. Święto książki oficjalnie ustanowiono
w 1995 r. podczas 28. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO. Dzień 23 kwietnia to data
symboliczna dla literatury światowej. Tego
dnia w 1616 r. zmarli wybitni pisarze Miguel
Cervantes i William Szekspir. To także dzień
patrona Katalonii Świętego Jerzego i zgodnie
z tradycją 23 kwietnia wręczano kobietom
czerwone róże, symbol krwi smoka, którego
pokonał święty. Ale z czasem panie zaczęły
dostawać podarunki i były to… książki! W tym
wyjątkowym dniu życzymy naszym czytelnikom wielu literackich inspiracji i samych przyjemnych chwil z dobrą książką w ręku, oczywiście każdego dnia w roku!

Dyskusyjny Klub Książki
Na kwietniowym spotkaniu klubu będziemy
rozmawiać o książce „Nie ma jednej Rosji”
Barbary Włodarczyk. Zapraszamy!
Rosja z tej książki to nie tylko Moskwa i stołeczny glamour. Dziennikarka podpatruje nastolatki w czasie szkoleń
ze strzelania, śledzi historię dziewczyny porwanej
w Dagestanie, w wiosce
Niżniewasiliewka spotyka
milionera, który przeżył
nagłe nawrócenie duchowe. Losy bohaterów opowieści pozwalają czytelnikowi dojrzeć wszystkie
przemiany, jakie zaszły
w Rosji w ostatnich dwóch dekadach. Książkowy debiut Barbary Włodarczyk to świadectwo
wieloletniej, rzetelnej pracy dziennikarskiej
i zbiór napisanych z werwą reportaży.
Więcej informacji: spotkanie w bibliotece
26.04 godz. 18, ul. Wiejska 12A, wstęp wolny.
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ODKRYWAMY ŁOMIANKI

KRZYŻÓWKA
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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 kwietnia.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail,
nr tel.) w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją
danych zwycięzcy. Autor ma prawo do wglądu do swoich
danych, włącznie z ich zmianą i wniesieniem sprzeciwu.
Administrator danych: Urząd Miejski w Łomiankach (e-mail:
um@poczta.lomianki.pl).
Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr.
3 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź: reklama Farmy Pony w Sadowej przy ul.
Kolejowej, przy skrzyżowaniu z Podróżną. Nagrodę wygrał
pan Mirosław Rak. Po jej odbiór zapraszamy po uprzednim
umówieniu się telefonicznym (22 768 62 18).
Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Poziomo
1. Powszechny akt łaski.
2. Liczba, którą się mnoży przez
inną liczbę.
3. …Dziekanowska, ciek wodny
rozpoczynający bieg
w Burakowie.
4. Sport z floretem.
5. Zakaz importu lub eksportu
określonych towarów
do/z danego państwa.
6. Cena z VAT.
7. Inaczej nastawność oka.
8. Przylatuje na wiosnę.

Pionowo
1. Metalowy pręt mocowany na rei
żaglowca.
2. Splendor, luksus.
3. Instrument dęty drewniany
z pojedynczym stroikiem.
4. Rośliny cebulowe wytwarzające
gęste grona kuleczkowatych,
niebieskich kwiatów.
5. Stolica Królestwa Niderlandów.
6. Mówca.
7. Drugie najmniejsze państwo
świata.
8. Chroniony anemon.

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

BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 4

| KWIECIEŃ 2022

27

| OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2375 z późn. zm.),
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”.
Obszar objęty sporządzeniem planu miejscowego określono w załączniku nr 1 Uchwały XL/473/2018 z dnia
8 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Pancerz i Centrum Handlowe Auchan”.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 19 kwietnia 2022 r. do
13 maja 2022 r. w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 71 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Łomianek
(w zakładce Ogłoszenia informacje i wykazy).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 maja 2022 r.
w auli ICDS w Łomiankach, ul. Staszica 2, o godz. 17.00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem aktualnych wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.
54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu
miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko 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, a w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu w terminie od 19 kwietnia 2022 r. do 27 maja 2022 r. Uwaga powinna zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres
i oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Wzór
pisma dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce Biuro Obsługi Mieszkańca – Wnioski,
formularze, karty, zgłoszenia).
Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

ŹRÓDŁA OGRZEWANIA BUDYNKÓW
Informacje o budynkach znajdą się w bazie danych, na podstawie której każda gmina będzie mogła
planować działania zwalczające smog.
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elem stworzenia bazy Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest poprawa jakości powietrza i likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń,
czyli emisji substancji powodujących smog. Dla mieszkańców dostępne będą usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego. W bazie
znajdą się docelowo wszystkie budynki, które mają źródło
ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe dla każdego właściciela lub zarządcy
nieruchomości. Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r.,
należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła
ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację
należy złożyć w terminie 14 dni. / GUNB
Więcej informacji: www.zone.gunb.gov.pl.

OGŁOSZENIA
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
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 w okresie od
1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia
2022 r.”. Wykonawca konsorcjum
firm PGO Mazowsze sp. z o.o., ul.
Jana III Sobieskiego 104/39, 00764 Warszawa i Jurant Sp. z o.o. Sp.
Jawna, ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka odstąpił od zawarcia umowy.
W dniu 10 marca 2022 r. zamawiający dokonał ponownego wyboru
najkorzystniejszej oferty: BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, ul. Arkuszowa
43, 01-934 Warszawa, z którym zawarto umowę.

w ramach „Budowy i modernizacji
placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych” (zad. 2015/20).
Postępowanie zostało unieważnione
na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy
Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

RZP.271.40.2021
„Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla
obszaru funkcjonalnego Warszawa
Zachód wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP”. Postępowanie zostało unieważnione na
podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

RZP.271.05.2022
„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.”. Wpłynęły
cztery oferty.
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.”. Wpłynęły cztery oferty.
Część III przedmiotu zamówienia:
„Wycinka, pielęgnacja, konserwacja
i korekta drzew i krzewów z wyłączeniem pomników przyrody; uprzątnięcie ściętych gałęzi; frezowanie karp
oraz sadzenie drzew i krzewów na
terenie gminy Łomianki”. Wpłynęły
cztery oferty.
Część IV przedmiotu zamówienia:
„Pielęgnacja, konserwacja i bieżące

RZP.271.02.2022
Rozbudowa ul. Porzeczkowej w Łomiankach w ramach „Kompleksowej
przebudowy dróg gminnych w kwartałach ulic. VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul.
Warszawska)” (zad. 2016/12). Zawarto umowę z wykonawcą Invest AG Sp.
z o.o. sp. kom., ul. Mickiewicza 37/58,
01-625 Warszawa.
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

RZP.271.04.2022
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w ramach „Przebudowy ul. Waligóry”
(zad. 2022/04), odcinek ok. 300 m od
opaski ul. Kolejowej. Wpłynęły dwie
oferty. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Pro Studio Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Górczewska 181
lok. 507B, 01-459 Warszawa i zawarto umowę z wykonawcą.

utrzymanie zieleni na terenie parku
Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym
w Łomiankach”. Wpłynęły trzy oferty.
Trwa weryfikacja dokumentów.
RZP.271.06.2022
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach „Budowy pętli autobusowej przy
zbiegu ul. Kołłątaja i opaski ul. Kolejowej”. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
RZP.271.09.2022
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w ramach „Przebudowy ul. Bołtucia”
na odcinku o długości ok. 450 m, od
ul. Warszawskiej do ul. Kiepury (zad.
2022/01). Termin składania ofert
upłynął 22.03.2022 r. Postępowanie
zostało unieważnione na podstawie
art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.
RZP.271.10.2022
„Modernizacja oświetlenia ulicznego
w gminie Łomianki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Termin
składania ofert: 11.04.2022 r.
RZP.271.11.2022
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 „Budowy i modernizacji placów zabaw oraz
punktów
rekreacyjno-sportowych”
(zad. 2015/20). Termin składania
ofert: 6.04.2022 r.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH KWIECIEŃ – MAJ 2022
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

ODPADY KOMUNALNE

BIOODPADY KUCHENNE

SZKŁO

PAPIER

PLASTIK, METAL

2.05, 16.05, 30.05

2.05, 16.05, 30.05

16.05

16.05

16.05

REJON 2 wtorek

17.05, 31.05

17.05, 31.05

17.05

17.05

17.05

REJON 3 środa

4.05, 18.05

4.05, 18.05

18.05

18.05

18.05

REJON 4 środa

4.05, 18.05

4.05, 18.05

18.05

18.05

18.05

REJON 5 czwartek

5.05, 19.05

5.05, 19.05

19.05

19.05

19.05

REJON 6 piątek

6.05, 20.05

6.05, 20.05

20.05

20.05

20.05

REJON 7 poniedziałek

9.05, 23.05

9.05, 23.05

23.05

23.05

23.05

REJON 8 wtorek

10.05, 24.05

10.05, 24.05

24.05

24.05

24.05

REJON 9 środa

11.05, 25.05

11.05, 25.05

25.05

25.05

25.05

REJON 10 środa

11.05, 25.05

11.05, 25.05

25.05

25.05

25.05

REJON 11 czwartek

12.05, 26.05

12.05, 26.05

26.05

26.05

26.05

REJON 12 piątek

13.05, 27.05

13.05, 27.05

27.05

27.05

27.05

2.05, 9.05, 16.05,
23.05, 30.05

2.05, 9.05, 16.05,
23.05, 30.05

2.05, 9.05, 16.05,
23.05, 30.05

6.05, 13.05,
20.05, 27.05

5.05, 10.05,
17.05, 24.05, 31.05

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

MAJ

REJON 1 poniedziałek

REJON 13 poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek

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,

| KWIECIEŃ 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

ZWIK: tel. (22) 751 35 04
zwik@zwik-lomianki.pl
Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12,
tel. (22) 751 32 22
OSP Dziekanów Polski ul. Rolnicza 427,
tel. 538 359 125.
POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki
telefon czynny całą dobę:
tel. (22) 732 11 20, faks: 47 724 38 30
Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek Adamczyk,
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 647

|

ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz
ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.
ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91
Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. 533 702 703
Centrum Medyczne CMP
ul. Warszawska 55, tel. (22) 737 50 50
AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992
Awarie oświetlenia ulic: tel. 22 768 62 32
Awarie sygnalizacji świetlnej: tel. 501 260 930
TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE
do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia,
życia, mienia
998 Straż pożarna
997 Policja
999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH KWIECIEŃ – MAJ 2022
ZWIK
REJON 1

11.04, 25.04

9.05, 23.05

REJON 8

5.04, 19.04, 30.04

17.05, 31.05

REJON 2

12.04, 26.04

10.05, 24.05

REJON 9

6.04, 20.04

4.05, 18.05

REJON 3

13.04, 27.04

11.05, 25.05

REJON 10

6.04, 20.04

4.05, 18.05

REJON 4

13.04, 27.04

11.05, 25.05

REJON 11

7.04, 21.04

5.05, 19.05

REJON 5

14.04, 28.04

12.05, 26.05

REJON 12

8.04, 22.04

6.05, 20.05

REJON 6

1.04, 15.04, 29.04

13.05, 27.05

REJON 13

REJON 7

4.04, 16.04

2.05, 16.05, 30.05

7.04, 14.04,
21.04, 28.04

5.05, 12.05,
19.05, 26.05

PROSIMY O WYSTAWIANIE WORKÓW PRZED POSESJE NAJWCZEŚNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU ODPADÓW.
MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT
ZMIANA REJONÓW ODBIORU
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Wykonawca dokonał drobnych zmian
w dotychczasowych rejonach. Warto
sprawdzić, w którym rejonie znajduje się
Państwa posesja.
Szczegóły na www.lomianki.pl w zakładce
Gospodarka odpadami oraz na ulotkach
dostarczonych przez wykonawcę do Państwa skrzynek.

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 160,83 zł).
Osoby, które płacą więcej niż 160,83 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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