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| ŁOMIANKI – MIEJSCA I LUDZIE

MUZYCY I MELOMANI
Dwa lata temu powstała Łomiankowska Orkiestra Kameralna. To powód do dumy dla mieszkańców
i wizytówka gminy, bo niewiele miast może się pochwalić takim zespołem. Muzycy grają coraz więcej
koncertów, na które za każdym razem przychodzi komplet publiczności.

Adagio
Wiosną 2020 r. mieszkający w Kiełpinie Błażej Sroczyński zobaczył ogłoszenie, w którym Centrum Kultury
deklarowało otwartość na nowe projekty i zajęcia dla mieszkańców gminy.
Dyrygent miał pomysł na stworzenie
orkiestry kameralnej, dyrektorowi
spodobał się muzyczny projekt. Jednak
zaczęło się w adagio, jak mogliby powiedzieć muzycy, czyli w wolnym tempie. To był początek pandemii i związanych z nią obostrzeń. Trudny czas na
rozpoczynanie nowych projektów. Co
stanowiło wówczas największe wyzwanie? – Logistyka przeprowadzenia
przesłuchań. Zaczęliśmy stacjonarnie,
ale ze względu na lockdown musieliśmy je dokończyć online – opowiada
Janusz Zawadzki. A kiedy o rekrutacji
decydują niuanse, to naprawdę skomplikowany proces. Jednak udało się
skompletować zespół kilkunastu profesjonalnych muzyków, mieszkających
lub związanych zawodowo bądź prywatnie z Łomiankami.
Moderato
Rozpoczął się kolejny etap, czyli próby muzyczne i praca nad brzmieniem
orkiestry. Można go określić mianem
moderato, czyli tempem umiarkowanym. Nie uda się go przyspieszyć, bo
potrzeba wielu godzin ćwiczeń, by zespół poznał się i zgrał w takim stopniu,
by brzmieć perfekcyjnie. Przypomina
to moment strojenia instrumentów
przed koncertem, gdy kolejni muzycy powtarzają wzorcowy dźwięk, by
w momencie rozpoczęcia koncertu
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wszystkie instrumenty brzmiały czysto i harmonijnie. Słuchaczom wydaje się wówczas, że muzyka wręcz
płynie, a muzycy grają bez wysiłku,
lekko i swobodnie. Jednak koncertowe strojenie trwa zaledwie kilka
chwil, a wypracowanie doskonałego
brzmienia orkiestry to w rzeczywistości długa i ciężka praca, cyzelowanie
odpowiednich fraz i poszczególnych
dźwięków przez wszystkich muzyków
i dyrygenta. Błażej Sroczyński ma jednak doświadczenie w prowadzeniu
orkiestry. Ukończył warszawską Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny)
i grał w orkiestrze Teatru Wielkiego
– Opery Narodowej, pracował także
w różnych częściach świata z kameralnymi i symfonicznymi orkiestrami,
był między innymi koncertmistrzem
International Chamber Strings w RPA,
a po powrocie do Polski założył Orkiestrę Salonów Warszawy. W 2018 r.
otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Allegro
Pierwszy koncert orkiestra zagrała 30
stycznia 2021 r. i dzisiaj Błażej Sroczyński twierdzi, że wielomiesięczna
praca przyniosła efekty. – Orkiestra
gra systematycznie i słychać, że jest
lepiej zgrana jako zespół. To wielka
przyjemność, a jednocześnie rzadko
spotykana sytuacja, by wykonywać
tak zróżnicowaną repertuarowo muzykę w tak klasycznym i kameralnym

składzie, jak nasz – opowiada. Podkreśla przy tym zasługi Centrum Kultury i jej dyrektora, dodając, że bez
jego zaangażowania nie byłoby orkiestry. Wspólnie ustalają repertuar koncertowy, choć Janusz Zawadzki uściśla, że zdaje się pod tym względem na
wybór dyrygenta. Pełne sale podczas
każdego występu i entuzjastyczne komentarze świadczą, że publiczności
i recenzentom podoba się zarówno
muzyka klasyczna, jak i musicalowa, filmowa czy standardy jazzowe,
które pojawiają się w tematycznie
układanych programach. Dlatego teraz orkiestra działa allegro, czyli jak
w energicznym i radosnym muzycznym utworze. W Łomiankach zgromadziła już wierne grono melomanów,
więc w planach pojawiły się koncerty
wyjazdowe, a nawet nagranie płyty.
Działalność Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej stanowi bowiem doskonałą promocję gminy, a muzycy
otwarci są na szeroką współpracę
także poza jej granicami.
FOT.: ŁOMIANKOWSKA ORKIESTRA KAMERALNA

P

oczątki nie były proste. Z perspektywy czasu wiemy jednak,
że właściwe osoby, czyli skrzypek i dyrygent Błażej Sroczyński oraz dyrektor Centrum Kultury
w Łomiankach Janusz Zawadzki, spotkały się w odpowiednim miejscu,
choć niekoniecznie najlepszym czasie.

JANUSZ ZAWADZKI (L) I BŁAŻEJ SROCZYŃSKI (P).
FOT.: ŁOK

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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KALENDARZ

PANI BURMISTRZ
KWIECIEŃ (WYBÓR)
4.04 Spotkanie koordynujące pracę wydziałów i referatów Urzędu
Miejskiego. Spotkanie z mieszkańcami dotyczące planów inwestycyjnych KMŁ Łomianki Sp. z o.o. i sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Zachód”.
5.04 Udział w spotkaniu zespołu międzywydziałowego w sprawie
realizacji inwestycji błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy oraz rewitalizacji Strugi Dziekanowskiej.
7.04 Spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds. Zwierząt (online).
Spotkanie wielkanocne z mieszkańcami.
FOT.: STUDIO 222

9.04 Wręczenie medali na turnieju piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Klub Sportowy OSA Łomianki.
11–12.04 Udział w VII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach.
21.04 Spotkanie z mieszkańcami dotyczące budowy nowej siedziby
Urzędu Miejskiego w Łomiankach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Szanowni Czytelnicy!

24.04 Udział w 29. Rajdzie Rowerowym.

W majowym biuletynie przedstawiamy Państwu skróconą i bardziej przystępną, niż określa to uchwała Rady Miejskiej, wersję raportu
o stanie gminy za 2021 r. Za sukces uważam
zajęcie przez naszą gminę trzeciego miejsca
– kolejny rok z rzędu – w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce,
którego analizy oparte są na sprawozdaniach
przekazywanych do regionalnych izb obrachunkowych (RIO). Wyróżnienie cieszy tym
bardziej, że dotyczy podsumowania 2021 r.,
który dla wszystkich samorządów był niezwykle trudny.

26.04 Spotkanie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego
oraz Agnieszką Szczurek w sprawie współpracy przy tworzeniu form
animacji dla dzieci z Ukrainy w ramach programu „Spynka”.
28.04 Spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad
w sprawie przywrócenia do realizacji trasy S7 wraz z węzłem Janickiego (online). Udział w LVI sesji Rady Miejskiej.
29.04 Spotkanie z radą nadzorczą Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Łomiankach. Udział w zakończeniu roku szkolnego dla maturzystów Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.
Każdy poniedziałek miesiąca – spotkania z mieszkańcami gminy.

POŻEGNANIE
9 kwietnia pożegnaliśmy naszego sąsiada Pana Harry’ego Weinberga, artystę
fotografa, wieloletniego mieszkańca Łomianek. Zajmował się fotografią reporterską, najtrudniejszą odmianą fotografii, nazywaną często „fotografią chwili”.
Był – jak Go przedstawiano w Związku Polskich Artystów Fotografików – dokumentalistą życia codziennego. Na swoich zdjęciach pokazywał ludzkie historie i emocje. Człowiek skromny, o ironicznym poczuciu humoru i niezwykłym
zmyśle obserwacyjnym. Fotografią pasjonował się od młodości. Poza reportażami
tworzył również zdjęcia do kampanii reklamowych w prestiżowych tygodnikach.
Członek ZPAF i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zdobywca pierwszej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej. Jego zdjęcia w książce
„Łomianki. Nie taka mała ojczyzna” udokumentowały historię naszego miasta.
Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.

Jednak nie tylko analizami żyje gmina. W Łomiankach w maju i na początku czerwca proponujemy Państwu wiele wydarzeń sportowych. Szczególnie serdecznie zapraszam do
udziału w Biegu Łomianek im. Ireny Szewińskiej (22 maja) oraz w jubileuszowym, 30. już
Rajdzie Rowerowym (12 czerwca).
Zbliżają się również ważne święta – Dzień
Matki i Dzień Dziecka. Korzystając z okazji,
składam więc najlepsze życzenia każdej mamie i każdemu dziecku bez względu na wiek.
Drogie Mamy, bądźcie szczęśliwe, Drogie
Dzieci – spełniajcie marzenia!

W imieniu mieszkańców osiedla Łomianki Górne
przewodnicząca zarządu Iwona Bajek
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RAPORT

O STANIE GMINY 2021
To merytoryczne i ekonomiczne podsumowanie ubiegłego roku. W biuletynie publikujemy jedynie streszczenie jego poszczególnych rozdziałów. Potwierdzeniem dobrego wykonania budżetu jest także trzecie
miejsce, które gmina Łomianki po raz kolejny zajęła w prestiżowym Rankingu Finansowym Samorządu
Terytorialnego w Polsce 2021.
OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA, MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK, AGATA ZAKRZEWSKA

R

ok 2021 okazał się niełatwy i przyniósł wiele zaskoczeń. Zagrożeniem
okazały się przede wszystkim rosnące
ceny usług, produktów i dynamicznie
zmieniające się prawo, które wygenerowało
samorządom niemożliwe do przewidzenia
i zaplanowania koszty. Gmina na bieżąco
reagowała na sytuację w kraju, która deter-

minowała pracę i wymagała korekt założeń
i planów. Dzięki zaangażowaniu urzędników
i pracowników jednostek podległych urzędowi, mimo trudności i pandemii COVID-19,
udało się zrobić w gminie naprawdę dużo.
Buduje się szkoła w Sadowej, przedszkole
w Dąbrowie Leśnej, przebudowano bieżnię
przy boisku ICDS i zbudowano halę pneu-

matyczną wraz z szatniami i zapleczem sanitarnym. Zrealizowano także inwestycje drogowe w wielu łomiankowskich ulicach, m.in.
Fabrycznej, Długiej, Cyprysowej. Powstało
osiem bezpiecznych przejść dla pieszych. Wybudowano 9 km sieci kanalizacyjnej i 13,5
km sieci wodociągowej.

WYKONANIE BUDŻETU

W 2021 r. w gminie Łomianki zameldowanych było 26 315 osób. Dochody gminy wyniosły
ogółem 225 063 469,89 zł.

TRZECIE
MIEJSCE
W RANKINGU!

Gmina Łomianki po raz kolejny znalazła
się na trzecim miejscu wśród 642 gmin
miejsko-wiejskich w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce
2021.

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

17 proc.

83 proc.

36 703 084,33 zł

179 022 076,77 zł

W 2021 r. wysokość wydatków z budżetu gminy wyniosła ogółem 215 725 161,10 zł.
4
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Zestawienie przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu i wzorem poprzednich lat
dokonano podziału na gminy wiejskie,
miejsko-wiejskie, miejskie i miasta na
prawach powiatu. Ocenę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzono na podstawie
kryteriów merytorycznych bazujących
na zestawie wskaźników ekonomicznych
i danych z końca 2021 r. udostępnionych
przez Regionalną Izbę Obrachunkową
(RIO).
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BIEG ŁOMIANEK, FOT.: EWA MILUN-WALCZAK

Urzędzie Miejskim pracą wydziałów i referatów kieruje burmistrz Łomianek, która nadzoruje również działania gminnych jednostek organizacyjnych, czyli Straży Miejskiej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o., Ośrodka Pomocy Społecznej, Integracyjnego Centrum
Dydaktyczno-Sportowego, Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o. oraz
instytucji kultury – Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. Przedstawiamy najważniejsze działania wymienionych działów i jednostek w 2021 r.
Dofinansowania

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej łącznie pozyskał 2 648 872,25 zł dotacji, które objęły m.in. rozbudowę ul. Sierakowskiej (1 408 872,25 zł), budowę przedszkola przy ul. Piaskowej
(375 tys. zł), program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
(390 tys. zł), przebudowę bieżni przy boisku ICDS (200 tys. zł), realizację
projektu „Oaza ptasia przy ul. Spokojnej” (125 tys. zł), inwentaryzację
źródeł ciepła na terenie gminy (125 tys. zł), poszerzenie oferty rekreacyjnej placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny (10 tys. zł) i realizację historycznej gry miejskiej (15 tys. zł).

MIKOŁAJKI NA LODOWISKU, FOT.: AO

Planowanie przestrzeni

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE, FOT.: PIOTR KACZMAREK

BIEG ŁOMIANEK, FOT.: EWA MILUN-WALCZAK

HISTORYCZNA GRA MIEJSKA, FOT.: PIOTR KACZMAREK

RAJD ROWEROWY, FOT.: MN

ZADANIA SAMORZĄDOWE GMINY ŁOMIANKI

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania
Przestrzennego wykonał działania porządkujące przestrzeń gminy i wprowadzające regulacje prawne istotne dla rozpoczęcia inwestycji. Do ważnych zadań w tym względzie należało m.in. uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obszaru Sadowa Południe
w rejonie ul. Sielanki i ul. Zagórze; przystąpienie do: sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Łomianki, sporządzenia lub zmiany trzynastu mpzp oraz
przygotowanie projektu uchwały tzw. krajobrazowej (w sprawie zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury i reklam). Dokonano
łącznie 122 podziałów zgodnie z mpzp, w tym 106 podziałów, w których
były wydzielone drogi publiczne.
Promocja gminy

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej powstał z połączenia dwóch
komórek organizacyjnych. Działania w części promocyjnej skupiały się
na promocji Łomianek jako miasta możliwości, akcjach dla potrzebujących „Radosne święta” (Wigilia i Wielkanoc), kampaniach edukacyjnych
(„Świeć odblaskiem”) i ekologicznych („Ograniczaj-Użyj ponownie-Odzyskaj”, wymiana elektrośmieci na rośliny), promocji zdrowego stylu
życia (dwa rajdy rowerowe, Bieg Łomianek, Mikołajki na lodowisku).
Zorganizowano mobilne punkty szczepień oraz akcje informacyjne (narodowy spis powszechny, Płać podatki tu, gdzie mieszkasz), a także uroczystości rocznicowe i patriotyczne z udziałem grup rekonstrukcyjnych.
Wydział realizuje także zadania z zakresu współpracy z NGO (75 zadań
publicznych zleconych organizacjom pozarządowym na łączną kwotę
1 284 910 zł), zajmuje się koordynacją realizacji zadań z funduszy sołeckich (łączna kwota 483 633,47 zł), Łomiankowskiego Mechanizmu
Partycypacyjnego, współpracuje z Radą Seniorów, Radą Młodzieżową,
sołectwami i osiedlami.
BIULETYN INFORMACYJNY

| NR 5

| MAJ 2022

5

| POD LUPĄ

WYDATKI z budżetu gminy

U

rząd Miejski wykonał zadania na kwotę 215 725 161,10 zł wydatkowaną
na infrastrukturę, sprawy społeczne, oświatę i sport oraz sprawy bieżące.

UL. DŁUGA, FOT.: AO

Wydział Inwestycji i Remontów nadzorował m.in. rozbudowę: ul. Fabrycznej
wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową, budową kanalizacji deszczowej oraz
przebudową niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (7 220 484,44 zł);
ul. Długiej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Brukowej (2 418 841,68 zł);
ul. Cyprysowej (1 265 106,51 zł) oraz przebudowę ul. Słonecznej
(803 150,64 zł). Przeprowadzono również remonty drogowe (m.in. równanie dróg gruntowych i tłuczniowych, konserwację i utrzymanie infrastruktury
odwodnieniowej, oznakowania drogowego oraz sygnalizacji świetlnej trójkolorowej) oraz przegląd dróg gminnych z fotograficzną rejestracją pasa drogowego i aplikacją Drogi (2 403 281,20 zł).

UL. ZACHODNIA – BEZPIECZNE PRZEJŚCIE, FOT.: AS

Inwestycje drogowe

Bezpieczne przejścia dla pieszych – zamontowano lampy LED i tablice D-6
i T-27 III generacji w ośmiu nowych lokalizacjach: przy ul. Warszawskiej
(w pobliżu numerów 36, 120, 128, 171, 179), ul. Wiślanej przy orliku, ul.
Zachodniej (w pobliżu numeru 20A) oraz ul. Dolnej (92 815 zł). Wykonano
też częściową modernizację oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym oraz ul. Racławickiej w Łomiankach (125 966 zł).
Obiekty rekreacyjne i sportowe, place zabaw

Wykonano przebudowę bieżni lekkoatletycznej z boiskiem do siatkówki i zeskocznią do skoków w dal przy Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym (514 962,45 zł). Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej „Lipowa
siłownia” (29 950,50 zł) i zawarto umowę na budowę ścieżki z oświetleniem
oraz elementami małej architektury w parku Artystów. Na placu zabaw przy
ul. Rodziewiczówny w Dziekanowie Leśnym zamontowano siłownię plenerową, trampoliny ziemne, huśtawki oraz nową piaskownicę (50 940,20 zł).

LIPOWA SIŁOWNIA, FOT.: AO

Oświetlenie ulic

UL. SŁONECZNA, FOT.: AO

Rozpoczęto także budowę szkoły podstawowej we wsi Sadowa wraz z poprawą infrastruktury sportowej i do końca roku obiekt został zrealizowany do
stanu surowego otwartego wraz z częściowymi instalacjami wewnętrznymi
(10 818 142,34 zł). W tej miejscowości wykonano również dokumentację architektoniczno-budowlaną rozbudowy i adaptacji istniejącego budynku szkoły
podstawowej na obiekt użyteczności publicznej (97 170 zł). Doprowadzono
budowę przedszkola miejskiego w Dąbrowie Leśnej do stanu surowego otwartego (2 402 617,65 zł).

BUDOWA SZKOŁY W SADOWEJ, FOT.: AO

Inwestycje budowlane
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PARK ARTYSTÓW, FOT.: AS

W ubiegłym roku mieszkańcy wybrali 10 projektów, na których wykonanie
Urząd Miejski przeznaczył 1 mln zł. Do realizacji w 2022 r. zakwalifikowano projekty dotyczące bioróżnorodności, ochrony owadów i nasadzeń zieleni
w Łomiankach, zajęć dla dzieci i seniorów, doposażenia placu zabaw przy ul.
Fabrycznej, uruchomienia grupy wsparcia psychologicznego, umieszczenia na
terenie gminy automatycznych defibrylatorów, a także budowy tężni solankowej w Dąbrowie i pomnika w Dziekanowie Leśnym. Koordynacją realizacji
zadań w ramach ŁMP zajmuje się Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.

MOTYLÓWKA, FOT.: KŻ

Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny
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Fundusz sołecki

FOT.: ZWIK

W ramach funduszu zrealizowano inwestycje wybrane przez lokalne społeczności na łączną kwotę 483 633,47 zł. Najważniejsze sołeckie projekty to: Sadowa
(64 793,17 zł, m.in. doposażenie OSP w Dziekanowie Polskim, wykonanie
dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły), Dziekanów Nowy (42 346,05
zł, m.in. doposażenie OSP Dziekanów Polski, organizacja imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych), Dziekanów Polski (57 743,70 zł, m.in. zakup mundurów dla OSP Dziekanów Polski, doposażenie szkolnej pracowni komputerowej), Dziekanów Leśny (64 937,55 zł, m.in. poszerzenie oferty rekreacyjnej
placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny, tablice o tematyce historycznej), Dziekanów Bajkowy (62 463,88 zł, m.in. poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej
szkoły w Dziekanowie Polskim, monitoring stanu czystości powietrza), Kiełpin
(65 087,97 zł, m.in. organizacja miejsca aktywności lokalnych, piknik edukacyjno-sportowy, bieg Kiełpin – Kępa Kiełpińska); Kępa Kiełpińska (18 782,64 zł,
m.in. doposażenie szkoły w Dziekanowie Polskim), Łomianki Dolne (42 540 zł,
m.in. położenie destruktu asfaltowego z powierzchniowym utrwaleniem na
ul. Brzegowej), Łomianki Chopina (64 938,51 zł, m.in. zakup koszy ulicznych
i ławek z oparciem, poszerzenie oferty rekreacyjnej zielonego skweru przy
al. Chopina). Koordynacją realizacji zadań z funduszy sołeckich zajmuje się
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej.
Placówki edukacyjne

Wydział Edukacji prowadzi sześć szkół podstawowych i cztery przedszkola,
łącznie zapewniając naukę i opiekę 3256 dzieciom. Wydatki na oświatę stanowią największą pozycję w budżecie gminy (69 222 217,21 zł). Poza subwencją
otrzymywaną na ten cel i dotacją na wychowanie przedszkolne gmina przeznaczyła na publiczne szkoły i przedszkola w 2021 r. ponad 39 mln zł (39 801
591,21 zł). W ubiegłym roku inwestycje objęły m.in. budowę szkoły podstawowej w Sadowej (10 818 142,34 zł), modernizację wentylacji w hali sportowej
w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomiankach (144 844,80 zł), projekt i budowę
przedszkola w Dąbrowie Leśnej (2 402 617,65 zł) oraz przebudowę istniejącej
szkoły podstawowej w Sadowej na obiekt użyteczności publicznej (97 170 zł).

SIŁOWNIA PLENEROWA NA PLACU ZABAW
PRZY UL. RODZIEWICZÓWNY, FOT.: AS

REMONT BALKONÓW W BURSIE, FOT.: KŻ

Ochrona środowiska

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa realizował gminne programy: gromadzenia wody (58 inwestycji, 49 630,50 zł), wymiany pieców (52 wnioski,
357 261,81 zł), usuwania azbestu (29 wniosków, 22 521,75 zł). Pozostałe działania to m.in.: przeprowadzenie I etapu prac projektu „Oaza ptasia
przy ul. Spokojnej” (106 417,42 zł), wykonanie opracowania analitycznego
dotyczącego zadrzewień w gminie (35 tys. zł), wykonanie waloryzacji przyrodniczej drzew, zwłaszcza wierzb białych przy ul. Armii Poznań (20 tys. zł),
przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji źródeł ciepła w lokalach i budynkach
na terenie gminy (145 001,01 zł). Przeprowadzono też akcję „Kompostownik
dla każdego”, wymianę elektrośmieci na sadzonki kwiatów i ziół (2200 sadzonek), współpracowano ze schroniskiem na Paluchu (odłowiono 32 psy i 35
kotów), dla zwierząt właścicielskich przeprowadzono bezpłatne czipowanie
(162 koty i psy) i sterylizację/kastrację (169).
Gospodarka komunalna

Wydział Gospodarki Komunalnej przeprowadził remonty w budynku przy ul.
Fabrycznej 2: czterech lokali mieszkalnych i pomieszczenia z wydzielonymi
natryskami oraz pralnią. Zgodnie z decyzją PINB 197/21 mieszkańcy budynku przy ul. Pionierów 38 zostali przeniesieni do lokali zastępczych.
BIULETYN INFORMACYJNY
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DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK
PODLEGŁYCH GMINIE

Księgozbiór biblioteki powiększył się ogółem o 4360 materiałów bibliotecznych, a placówka uzyskała dofinansowanie na zakup książek (15 tys. zł). Zarejestrowano 4849
czytelników (wzrost o 1041 w porównaniu z 2020 r.), wypożyczono 104 450 pozycji bibliotecznych (w 2020: 73 778), a dla wygody
czytelników wydłużono godziny pracy biblioteki głównej (godz. 11–19). Uruchomiono także nową usługę, czyli wypożyczalnię e-prasy. Zorganizowano
łącznie 60 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło ok. 800 osób.

FOT.: BP

Biblioteka Publiczna

FOT.: CK

W ubiegłym roku placówka oferowała 45 rodzajów zajęć,
z których skorzystało 1236 uczestników. Łącznie zrealizowano 325 wydarzeń, w których wzięło udział blisko 18 tys.
osób. W ramach dofinansowanych projektów (364 tys. zł)
kupiono wyposażenie placówki i zorganizowano wiele
wydarzeń kulturalnych. Przeprowadzono projekty we współpracy z lokalnymi instytucjami, m.in. „Uwolnij szkołę” z Dwujęzyczną Szkołą Podstawową
i „Młodzieżową debatę oksfordzką” we współpracy z Radą Młodzieżową w Łomiankach. Centrum zorganizowało także różnorodne warsztaty tematyczne
dla mieszkańców gminy.

AKCJA RADOSNE ŚWIĘTA, FOT.: AO

Centrum Kultury

Spółka świadczy usługi komunikacji miejskiej na terenie
miasta i gminy, obsługuje linie lokalne, wykonuje przewozy dzieci niepełnosprawnych, zapewnia transport kombatantom. Dodatkowo od 1 marca 2021 r. uruchomiła
nową linię autobusową (850) na trasie Cybulice Duże – Warszawa Metro
Słodowiec oraz zwiększyła liczbę kursów linii numer 2. W 2021 r. codziennie dezynfekowała autobusy z powodu pandemii COVID-19. Realizując
plan inwestycyjny w zakresie taboru przeznaczonego do obsługi kontraktu
z ZTM, spółka kupiła dwa nowoczesne autobusy niskopodłogowe (12 m)
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FOT.: KMŁ

Komunikacja Miejska Łomianki

FOT.: SM

Placówka zarządza modernizacją gminnych obiektów sportowych i oświatowych. Przeprowadziła remonty m.in. balkonów i wymiany okien w bursie szkolnej (294 831 zł),
nawierzchni i zaplecza orlika przy ul. Szkolnej (127 920 zł).
Ponadto zainstalowano oświetlenie LED przy hali pneumatycznej i bieżni ICDS (24 600 zł), wykonano instalację monitoringu na
terenie okalającym ICDS (106 tys. zł) oraz orliku przy ul. Wiślanej 69 i boisku
pełnowymiarowym (46 tys. zł), oświetlenie LED na orliku przy ul. Szkolnej
(24 255,60 zł). Na pływalni ICDS zamontowano nagłośnienie (46 740 zł)
i elektroniczny system otwierania szafek (23 999,76 zł). W szkole w Dziekanowie Polskim wydzielono i zabezpieczono sektory hali (32 595 zł), wyremontowano pomieszczenia kuchenne w przedszkolu w Dziekanowie Leśnym
(42 312 zł) oraz wymieniono schody na antypoślizgowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Łomiankach (18 219,74 zł).

FOT.: CK

Integracyjne Centrum
Dydaktyczno-Sportowe

RÓŻNYM OKIEM – PROJEKT MIESZKANKI
ŁOMIANEK, FOT.: CK

POD LUPĄ
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przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wyposażone w klimatyzację (2 106 000 zł).
Ośrodek Pomocy Społecznej

Placówka podejmowała działania koncentrujące się na pomocy osobom najbardziej potrzebującym, w tym seniorom
i osobom niesamodzielnym przez realizację programów,
m.in. „Wspieraj seniora”, „Pomoc żywnościowa”, „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”. OPS systematycznie organizuje zbiórki
żywności i artykułów higienicznych dla najuboższych mieszkańców gminy
i prowadzi Jadłodzielnię. Rozpoczęto program streetworkingu, którego zadaniem jest wsparcie osób w kryzysie bezdomności. Organizowane są także
konsultacje z psychologiem w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją
i Światowego Dnia Walki z Rakiem, działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

FOT.: SM

Straż Miejska

Kolejny rok zadania strażników koncentrowały się na
działaniach kontrolnych spowodowanych obostrzeniami
w czasie pandemii. Strażnicy realizowali także zadania
statutowe – przeprowadzili łącznie 12 682 interwencje,
w tym: 790 dotyczących zwierząt, 775 z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki odpadami, 1044 związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Wszczęto 39 spraw dotyczących pojazdów nieużytkowanych
i 11 takich pojazdów usunięto z dróg publicznych, 374 razy strażnicy podejmowali działania wobec osób nietrzeźwych. Przeprowadzono również wiele
warsztatów i akcji profilaktycznych w szkołach, przedszkolach oraz wśród
mieszkańców gminy w ramach kampanii m.in. „Czyste powietrze to nasz
wspólny cel”, akcji „Potrzebujesz maseczki – poproś strażnika”, „Prędkość
LOVE 30 km/h” czy „Nie strzelam w sylwestra – dbam o zwierzęta”.

UL. PARTYZANTÓW, FOT.: ZWIK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Spółka świadczyła usługi dla 7253 klientów, co w porównaniu z 2020 r. stanowi wzrost o 488 nowych odbiorców.
Statystycznie ilość ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do Wisły wyniosła 1 516 775 m3 (o 4 proc. więcej niż
w 2020 r.) i wyprodukowano 1 241 069 m3 wody (wzrost
o 6 proc.). Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie wyniosła 138,1 km
(więcej o 8,7 km względem 2020 r.), a sieci wodociągowej 163,2 km (więcej
o 8,3 km względem 2020 r.). Wybrane realizacje spółki to budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach: drogach dojazdowych do Kościelnej Drogi (wraz z przepompownią ścieków 8 345 746,27 zł);
ul. Kampinoskiej (1 393 553,10 zł); ulicach Jesionowej, Willowej, Koncertowej i Morelowej oraz ich drogach dojazdowych (899 732,70 zł); ulicach
Żwirowej i Partyzantów (765 647,45 zł). Rozpoczęły się również budowy
w ul. Rolniczej na odcinku od ul. Wiklinowej do granicy z gminą Czosnów
(9 946 389,71 zł), ulicach Wiślanej, Brzegowej oraz Łużyckiej w Łomiankach
Dolnych (4 124 399,10 zł ) oraz ul. Waligóry (2 205 513 zł).
Sprawozdanie z wykonania budżetu i działań Urzędu Miejskiego w Łomiankach zostanie zaprezentowane na sesji Rady Miejskiej, a raport w pełnej
wersji będzie dostępny na stronie urzędu: https://bip.lomianki.pl.
BIULETYN INFORMACYJNY
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DZIAŁAMY I WSPIERAMY
Kolejny miesiąc trwa wojna w Ukrainie. W tym czasie zmieniła się liczba osób szukających
schronienia w Polsce i ich potrzeby. Zmianie nie uległo natomiast wsparcie, jakiego na różne
sposoby udzielają wolontariusze i placówki samorządowe w Łomiankach.
OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

FOT.: OPS

Placówka od początku koordynuje
działania pomocowe Urzędu Miejskiego. W ośrodku wydawane są paczki
żywnościowe, udzielana jest specjalistyczna pomoc psychologiczna, można w nim złożyć wniosek o zasiłek finansowy. Od kilku tygodni nadzoruje
również punkt w Galerii Łomianki,
w którym wolontariusze przygotowują jedzenie dla uchodźców. Codziennie
setki kanapek, drożdżówek, słodkich
bułeczek, słodyczy, naleśników i owoców trafiają do miejsc, gdzie w dalszym ciągu przebywają duże grupy
osób uciekających przed wojną. Produkty dostarczane są przez mieszkańców, a także lokalne sklepy i piekarnie,
po czym gotowe kanapki przewożone są przez wolontariuszy w miejsca, gdzie są najbardziej potrzebne.
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Kurs języka polskiego
Wielu ukraińskich uchodźców stara
się znaleźć pracę i nauczyć języka polskiego. W kwietniu w samorządowej
Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach rozpoczął się kurs językowy dla
dorosłych, który na zasadach wolontariatu prowadzi dr hab. Justyna
Garczyńska z Wydziału Polonistyki
UW. – Zaczynamy od podstaw, praktycznych zwrotów, podobnego słownictwa. Chciałabym, żeby uczestnicy
moich zajęć mogli za jakiś czas pójść
do urzędu, do lekarza czy po zakupy
i rozmawiać po polsku. Czeka nas jednak dużo pracy, bo to dla nich trudny
język – podsumowuje pierwsze lekcje. Gramatyka i pisownia sprawiają
problemy Polakom, a co dopiero cudzoziemcom, którzy nie posługiwali
się wcześniej alfabetem łacińskim.
Uczestnicy zajęć mają kłopot z wymową ą, ę, ś, ź, ć, dź, stosowaniem zaimka zwrotnego się, formami grzecznościowymi pan, pani czy z polską
ortografią. Jednak bardzo angażują
się w naukę. – To niezwykle ambitna
i aktywna grupa. Mają mnóstwo pytań, ale także obaw związanych z mówieniem, dlatego koncentruję się na
tym, żeby jak najszybciej przełamać
ten lęk. Nasze języki pod względem
leksyki są dość podobne, więc jestem
dobrej myśli – opowiada lektorka.

| MAJ 2022

Zainteresowanie kursem jest bardzo
duże. Obecnie w zajęciach uczestniczy 25 osób, przede wszystkim kobiet. Powstała także lista licząca około 30 osób, które oczekują na miejsce
lub ewentualne utworzenie kolejnej
grupy.

FOT.: MN

Ośrodek Pomocy Społecznej

Część kanapek trafia do łomiankowskiej Jadłodzielni. W ostatnich tygodniach do ośrodka dotarły również
dwa transporty z pomocą humanitarną zorganizowane przez fundację
Three Railroaders ry z Finlandii. Dzięki
otrzymanym produktom i ubraniom
w kwietniu możliwe było zorganizowanie „Łomiankowskiej szafy”, z której mieszkające w naszej gminie ukraińskie rodziny mogły wybrać odzież.
Transportem powrotnym do Finlandii
wyjechało ok. 60 osób, które uciekły
przed wojną z Ukrainy.

Wsparcie z Columbia Heights
Uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli
schronienie w Łomiankach, wsparło
również nasze amerykańskie siostrzane miasto Columbia Heights. Wobec
ogromu tragedii, jaki spotkał Ukraińców, nie chcieli i nie mogli pozostać
obojętni. Natychmiast zorganizowali
charytatywną zbiórkę. W kwietniu do
Łomianek przyjechała wraz z mężem
radna Kt Jacobs. Podczas spotkania
z burmistrz Małgorzatą Żebrowską-Piotrak rozmawiali o akcjach pomocowych na terenie gminy, odwiedzili Centrum Pomocy Ukrainie działające przy
kościele św. Małgorzaty i przekazali
zebrane fundusze Fundacji św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy. Goście
byli poruszeni i pełni podziwu dla pracy
łomiankowskich wolontariuszy.

FOT.: MN

O

statnie tygodnie były bardzo intensywne dla osób
zaangażowanych w pomoc uchodźcom. Obecnie
działania wolontariuszy i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
koncentrują się na pomocy socjalnej,
a przybyłe rodziny stopniowo adaptują się do nowej dla nich rzeczywistości. Urząd Miejski nadal prowadzi
infolinię, a na stronie internetowej
aktualizuje najważniejsze informacje
dotyczące akcji pomocowych.
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ДОПОМОГА ДЛЯ УКРАЇНИ / POMOC DLA UKRAINY
ЦІЛОДОБОВА ІНФОЛІНІЯ / CAŁODOBOWE INFOLINIE W JĘZYKU UKRAIŃSKIM:
987 ВОЄВОДСТВО МАЗОВЄЦКЄ / W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
47 721 75 75 ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКА / OGÓLNOPOLSKA

Де переночувати? uaSOS.org.

pl/dla-ukrainy; • 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.

Лікарі: для осіб які потребують
консультації лікаря, або яким закінчились лікарства www.znanylekarz.

Документи: надання
номеру
PESEL – запис за номером 22 888
98 13 з пн-пт 14-16, районізація

INFORMACJE DLA UCHODŹCÓW

nylekarz.pl/dla-ukrainy; bezpłatna
pomoc medyczna w Łomiankach: •
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.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ
нформація для біженців
Потребуєш допомоги? Заповни анкєту на сторінці www.
pomagamukrainie.gov.pl.
Шукаєш важливу інформацію?
www.ua.gov.pl.

Potrzebujesz pomocy?
Wypełnij formularz na stronie: www.
pomagamukrainie.gov.pl.
Szukasz podstawowych informacji?
Zajrzyj na stronę Urzędu ds. Cudzoziemców: www.ua.gov.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.zna-

Prawnicy: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny

не обовязкова, можна зголошуватися до вибраного пункту.
Юридичні поради: www.ukraina.
interwencjaprawna.pl.
Праця: допомога у пошуку роботи
для громадян України, інфолфнія
19524.
Психологічна допомога: Центр
соціальної допомоги (Ośrodek
Pomocy Społecznej) ul. Szpitalna 7,
22 732 70 85, понеділок-пятниця в
годинах 8-20.
portal:
www.ukraina.interwencjaprawna.pl.
Praca: pomoc w znalezieniu pracy dla obywateli Ukrainy: infolinia
19524.
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.
Psychologia: pomoc psychologiczna
udzielana w Punkcie Interwencji Kryzysowej: pon.–pt. godz. 8–20 w OPS
(ul. Szpitalna 7, tel. 22 732 70 85).

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 oraz
uaSOS.org.

Chcesz pomóc w Łomiankach?
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.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy:
zgłoszenie zatrudnienia pracownika
należy złożyć w ciągu 14 dni do powiatowego urzędu pracy, wniosek
do pobrania: www.praca.gov.pl w zakładce Zatrudnianie cudzoziemców;
pytania: infolinia 22 245 61 05 oraz
pracaua@mrips.gov.pl.

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

ZADAJ PYTANIE
PANI BURMISTRZ

Na prośbę pani burmistrz odpowiedzi
udziela Bogdan Marcińczyk, prezes Komunikacji Miejskiej w Łomiankach (KMŁ).
Szanowna Pani, opisywany problem zatłoczonych autobusów jest sygnalizowany
również przez nasze służby. Problem ten
po okresie pandemii narasta i daje się odczuć w całej aglomeracji warszawskiej. Pandemia i związane z nią obostrzenia mijają
i w konsekwencji daje się zauważyć większe
zainteresowanie komunikacją publiczną.
Wysokie ceny paliwa także powodują odchodzenie od prywatnych samochodów na
rzecz tańszych rozwiązań komunikacyjnych.
Sytuację można poprawić, podstawiając
większe autobusy lub wprowadzając dodatkowe kursy. Jednak linie w naszej gminie obsługuje firma Komunikacja Miejska
Łomianki, w taborze której nie ma autobusów przegubowych. Dlatego zwróciliśmy
się do organizatora transportu publicznego, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, z sugestią dołożenia
kilku kursów w najbardziej newralgicznych
godzinach. Wiąże się to z rozliczeniami finansowymi pomiędzy gminą a Warszawą,
dlatego musimy najpierw uzyskać informacje o przewidywanych kosztach związanych
z wprowadzanymi zmianami, a następnie
uzgodnić końcowe rozwiązanie adekwatne
do możliwości budżetowych. Obecnie KMŁ
weryfikuje zapełnienie autobusów innych
kursów. To pozwoli na ewentualne przesunięcie któregoś z kursów na newralgiczne godziny bez generowania dodatkowych
kosztów.

FOT.: ARCH. PRYWATNE
FOT.: AO

Szanowna Pani Burmistrz, codziennie jeżdżę i wracam ze szkoły autobusem linii 150
lub 750 z rana około godziny 7.00, a po południu około 15.20/30 i zawsze są w autobusach wielkie tłumy. Czasami trzeba pomijać kilka autobusów, żeby trafić do tego
jednego, gdzie będzie można normalnie
wejść bez jakiegoś wielkiego tłumu. Chciałabym się spytać, czy byłaby taka możliwość, żeby autobusy linii 150 i 750 były
większe. Wiem, że może być to trudne do
zrealizowania, ale myślę, że jest to naprawdę bardzo potrzebne.

Przedstawiamy pracowników, którzy w Urzędzie Miejskim
koordynują pracę kadr oraz organizację różnego rodzaju wydarzeń
sportowych i kulturalnych na terenie Łomianek.
Edyta Pełka, kierownik Referatu
Kadr
Jestem
absolwentką kierunku
administracja na
Wydziale Prawa
i
Administracji
Wyższej Szkoły
Menedżerskiej
w
Warszawie.
W Łomiankach pracuję od 2004 r.
w dziale kadr. To miejsce, w którym pracownicy muszą rozumieć
potrzeby innych ludzi, słuchać
ich i próbować im pomóc. Mam
nadzieję, że mnie się to udaje.
Prywatnie jestem żoną i mamą
dwójki wspaniałych dzieci. Relaksuję się przy muzyce i pracach ogrodowych.

Czym zajmuje się Referat
Kadr?
Przeprowadza rekrutacje, prowadzi akta osobowe pracowników, ustala uprawnienia pracownicze dotyczące wymiaru
urlopu, dodatku stażowego,
nagród jubileuszowych, odpraw
emerytalnych i rentowych. Prowadzi także ewidencję czasu
pracy, przygotowuje upoważnienia i pełnomocnictwa dla
pracowników oraz regulaminy
i procedury dotyczące polityki
kadrowej. Koordynuje sprawy
z zakresu ocen kwalifikacyjnych
pracowników i współpracuje
z instytucjami państwowymi
(ZUS, GUS, PFRON).

Artur Osiak, główny specjalista
ds. sportu i promocji
Jestem
absolwentem stosunków międzynarodowych na UW
oraz
zarządzania i marketingu
w Akademii Leona Koźmińskiego. W urzędzie pracuję od 13
lat, organizuję m.in. rajdy rowerowe i Bieg Łomianek. W wolnym czasie zajmuję się fotografią
lotniczą. Jestem członkiem Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych i na lotniskach
spędzam wiele urlopowych dni.
Wielką frajdę sprawiają mi skoki
spadochronowe oraz latanie samolotem, balonem, śmigłowcem
i wszystkim, co unosi się w powietrzu. Nie wyobrażam sobie

życia bez jazdy na rowerze i pracy na działce, gdzie lubię gotować w kociołku nad ogniskiem.

Pytania do pani burmistrz można zadawać
przez formularz na stronie www.lomianki.pl.
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Czym zajmuje się główny specjalista ds. sportu i promocji?
Jak każdy pracownik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej zajmuje się tworzeniem polityki informacyjnej
w mediach internetowych, organizacją gminnych wydarzeń
sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i promocją wyjątkowych miejsc w Łomiankach. Ponadto prowadzi dokumentację
fotograficzną wydarzeń organizowanych przez urząd, a także
współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, których
celem statutowym jest działalność sportowa i turystyczna.

Urząd Miejski w Łomiankach
Biuro Obsługi Mieszkańców
pon. 10–18, wt.–pt. 8–16
ul. Warszawska 115, tel. 22 76 86 324
www.bip.lomianki.pl, www.lomianki.pl

RADA MIEJSKA

|

SESJA RADY MIEJSKIEJ
Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w trybie stacjonarnym
lub online, a także obejrzeć archiwalne zapisy obrad (www.lomianki.pl zakładka e-Sesja).
Projekty uchwał zamieszczane są na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska, a protokoły sesji
w zakładce Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). LVI sesja Rady Miejskiej
odbyła się 28 kwietnia br.
OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

FOT.: AO

Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łomiankach

W czasie kwietniowej sesji radni
głosowali m.in. w sprawie przyjęcia Miejskiego planu adaptacji do
zmian klimatu dla gminy Łomianki,
a także skierowania do dalszych
prac w komisjach projektów uchwał
dotyczących budowy w formule
partnerstwa prywatno-publicznego szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych oraz przedszkola
w Łomiankach. Ponadto decydowano o przyjęciu programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt oraz
zmianach w wieloletniej prognozie
finansowej i tegorocznym budżecie
gminy.
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-

Wyniki głosowania
Radni rozpatrywali projekty uchwał
m.in. w sprawach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata
2022–2030 (za: 13, przeciw: 6,
nieobecni: 2),
• zmian w uchwale budżetowej gminy Łomianki na 2022 r. (za: 13,
przeciw: 5, wstrzymało się: 1, nieobecni: 2),
• przyjęcia Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy
Łomianki (za: 12, wstrzymało się: 7,
nieobecni: 2),
• zasad polityki czynszowej (za: 17,
wstrzymało się: 1, nieobecni: 2),
• zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Łomianki (za: 18,
wstrzymało się: 1, nieobecni: 2),
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Łomianki na 2022 r.
(za: 14, przeciw: 1, wstrzymało się:
4, nieobecni: 1),
• uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
(za: 15, wstrzymało się: 2, brak głosu: 1, nieobecni: 3),
• zmiany Uchwały nr X/64/2019
Rady Miejskiej w Łomiankach z 25
kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Oświatowej działającej
twem Biura Rady w Urzędzie Miejskim
(ul. Warszawska 115), mailowo (biuro.
rady@poczta.lomianki.pl) lub telefonicznie (666 834 560).

przy Radzie Miejskiej w Łomiankach (za: 14, wstrzymało się: 4,
nieobecni: 3),
• zdjęcia z porządku obrad punktu
13 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie
działań zmierzających do realizacji
przedsięwzięcia „Budowa nowej
szkoły podstawowej w Łomiankach Dolnych” w formule partnerstwa
prywatno-publicznego
i skierowania jej do dalszych prac
w komisjach (za: 11, przeciw: 7,
nieobecni: 3),
• zdjęcia z porządku obrad punktu
14 – projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie
działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia „Budowa nowego przedszkola w Łomiankach”
w formule partnerstwa prywatno-publicznego i skierowania jej do
dalszych prac w komisjach (za: 11,
przeciw: 7, nieobecni: 3).
Sprostowanie
W numerze kwietniowym biuletynu
opublikowaliśmy dane Biura Rady
z LV sesji Rady Miejskiej, w których
nie znalazła się informacja o uznaniu skargi na sołtys wsi Sadowa za
bezzasadną. Przepraszamy i prostujemy: radni rozpatrywali skargę na działanie sołtys wsi Sadowa
i głosowali (za: 19, wstrzymało
się: 1, nieobecni: 1) i uznali ją za
bezzasadną.
http://lomianki.esesja.pl/posiedzenia.
Sesje 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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Rusza nabór wniosków do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2023. Urząd Miejski
ponownie przeznaczył na ten cel
milion złotych.
Od 16 maja do 14 czerwca br. pełnoletni mieszkańcy gminy będą mogli składać propozycje projektów,
które chcą zrealizować w naszej
gminie. Jedna duża inwestycja służąca całej społeczności czy kilka
mniejszych? W edycji ŁMP 2022
mieszkańcy wybrali do realizacji
10 projektów. Powstały już bud-

ki lęgowe dla ptaków, motylówka,
w trakcie projektowania jest tężnia
solankowa w Dąbrowie. Rozpoczęła działalność grupa wsparcia w ramach projektu „Dziecko w spektrum
autyzmu”, przygotowujemy zajęcia
tematyczne dla dzieci i seniorów we
wsi Sadowa, wkrótce do dyspozycji
mieszkańców będą defibrylatory,
a jesienią rozpoczną się nasadzenia
drzew. Jakie potrzeby mieszkańcy
zgłoszą do realizacji w przyszłym
roku? Nie możemy się doczekać
Państwa propozycji. / az
Więcej informacji: www.lomianki.
budzet-obywatelski.org oraz 516
768 500, naszbudzet@poczta.lomianki.pl.

Eksperci o ekologii
Zapraszamy mieszkańców do udziału w bezpłatnym spotkaniu online
dotyczącym programu Czyste Powietrze.
Nasi eksperci przedstawią założenia programu, omówią warunki dofinansowania, procedury złożenia
i rozliczenia wniosku. Przypominamy też o działaniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Galerii
Łomianki (lokal Współdzielnia, ul.
Brukowa 25, pn. 14–18, czw.–pt.
13–16). W pozostałe dni prosimy
o telefon w godzinach pracy urzędu
(516 282 998) lub wiadomość (milena.wisniewska@poczta.lomianki.
pl). / mw
Więcej informacji: webinarium odbędzie się 16.05 o godz. 18, link do
spotkania opublikujemy na stronie
www.lomianki.pl.

Szczepienia
Zapraszamy osoby powyżej 16 r.ż. do udziału w konkursie
„Wiosna w Łomiankach”. Na zgłoszenia czekamy do 22 maja.

FOT.: PIXABAY

Więcej informacji: www.lomianki.pl

Karta Dużej Rodziny
Zapraszamy lokalne instytucje oraz
firmy do programu, który wspiera budżety rodzin wielodzietnych
i przynosi korzyści przedsiębiorcom.
Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w którym dostępny jest system
zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach
prywatnych. Karta ułatwia m.in. dostęp do kultury, aktywne spędzanie
czasu oraz obniża koszty codziennego życia (ulgi w branży spożywczej,
paliwowej, bankowej). Każda firma
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określa listę towarów i usług objętych zniżkami oraz czas obowiązywania oferty. Dla przedsiębiorców
to korzyści związane ze zwiększeniem grona klientów i rozpoznawalnością marki. W Łomiankach na hasło KDR można uzyskać dodatkowe
profity (do ustalenia z przedstawicielem regionalnym).
Więcej informacji: www.lomianki.pl
zakładka Dla przedsiębiorców.
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Informujemy o możliwości wykonania szczepień przypominających
przeciw COVID-19.
Osoby od 80
r.ż. po szczepieniu podstawowym i pierwszej
dawce przypominającej preparatem mRNA
(Pfizer-BioNTech, Moderna) od 20
kwietnia br. mogą się zapisać na
bezpłatną drugą dawkę przypominającą. Doświadczenia innych
krajów pokazują, że podanie kolejnej dawki zmniejsza ryzyko zakażenia i ciężkiego zachorowania
wśród osób starszych. Natomiast
pierwsza dawka przypominająca
przeznaczona jest dla osób powyżej 12. r.ż. z zachowaniem odstępu pięciu miesięcy od ukończenia
pełnego schematu szczepienia
przeciw COVID-19. Przypominamy, że unijny certyfikat COVID jest
ważny: 270 dni przy zaszczepieniu
pełnym schematem (obowiązuje od
1.02.22), 180 dni dla ozdrowieńców z potwierdzeniem testu PCR
oraz 48 godzin od wykonania testu.

FOT.: PIXABAY

Konkurs fotograficzny

AKTUALNOŚCI

Uchwała krajobrazowa
Jeszcze do 15 maja br. można wziąć
udział w ankiecie. Opinia mieszkańców jest kluczowa w procesie
podejmowania decyzji prawnych,
dlatego zachęcamy do wypełnienia
formularza.
Urząd Miejski prowadzi prace nad
projektem uchwały krajobrazowej
gminy, a poprzez ankietę mieszkańcy mogą włączyć się do aktywnego
udziału w kształtowaniu tego projektu. Chcielibyśmy wiedzieć, jak
postrzegany jest krajobraz przez

lokalną społeczność oraz jaki kierunek zmian wybrać w porządkowaniu
przestrzeni. Uchwała krajobrazowa to dokument koncentrujący się
na obecności i wyglądzie reklam
(billboardy, tablice, banery, szyldy
przedsiębiorstw), ogrodzeń oraz
obiektów małej architektury (m.in.
latarni, wiat, wyposażenia placów
zabaw). Te obiekty decydują o tym,
jak wygląda przestrzeń, w której
przebywamy na co dzień i jak się
w niej czujemy. Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie nie wymaga specjalistycznej
wiedzy. / ds

Spektrum autyzmu
Rozpoczęły się spotkania grupy wsparcia oraz wykłady w projekcie „Dziecko w spektrum autyzmu” realizowanym ze środków gminy w ramach ŁMP
2022.
Spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami
rozwoju odbywają się raz w miesiącu (najbliższe 18.05 i 22.06
w godz. 18–21) w Domu Spotkań Sąsiedzkich (ul. Parkowa 2).
Inicjatorem projektu jest Komitet Rodziców Łomianki, który
zaprasza do zapisów (link będzie udostępniony przed każdym
spotkaniem na www.facebook.com/KomitetRodzicowLomianki). Odbędzie się także kilkanaście wykładów i warsztatów psychoedukacyjnych dla opiekunów i najbliższego otoczenia osób z zaburzeniami rozwojowymi. Majowy harmonogram publikujemy na s. 26. Dla mieszkańców
gminy Łomianki udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny.
Więcej informacji: www.facebook.com/KomitetRodzicowLomianki, komitet.rodzicow.lomianki@gmail.com.

Dotacje dla gminy
Gmina Łomianki otrzymała dotacje
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na cztery
projekty i łączną kwotę 243 tys. zł.
Na realizację pierwszego etapu
prac nad dokumentacją projektową dotyczącą utworzenia buspasa w granicach gminy Łomianki
i w m.st. Warszawie otrzymaliśmy
123 tys. zł. Na projekt błękitno-zielonej infrastruktury (nowa strefa
rekreacyjno-edukacyjna, nasadzenia roślin, budowa obiektów małej

architektury) przy Jeziorze Fabrycznym gmina otrzymała 100 tys. zł.
Po zniszczeniach spowodowanych
lutowymi wichurami remontu wymaga budynek administracyjno-gospodarczy na terenie ROD „Norblin”,
na co przeznaczymy 10 tys. zł,
a drugie tyle na zakup lamp solarnych w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego w Dziekanowie
Bajkowym.

|

Zmiana obwodów szkół
Od 1 września br. będą obowiązywać nowe granice obwodów
w trzech gminnych szkołach podstawowych.
Zmiany obwodów szkół przyczynią się do lepszej organizacji
pracy w placówkach. Dotyczy to
szczególnie SP nr 3 w Łomiankach,
w której obecnie występuje przepełnienie, a szkoła pracuje na dwie
zmiany. W przypadku SP nr 1 w Łomiankach oraz SP w Dziekanowie
Leśnym liczba oddziałów ulegnie
zmniejszeniu w związku z zakończeniem edukacji przez dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku sześciu lat. Nowe granice obejmują:
–> SP nr 1 w Łomiankach – obwód
powiększony o część sołectwa Łomianki Chopina i osiedla Buraków
(na północ od ul. Kolejowej i ul.
Pułkowej), Łomianki Prochownia,
Łomianki Majowe, Łomianki Centralne, Łomianki Stare, Łomianki
Baczyńskiego, Łomianki Pawłowo
oraz sołectwo Łomianki Chopina
(na wschód od ul. Paderewskiego) i sołectwo Łomianki Dolne (na
wschód od przedłużenia ul. Paderewskiego do ul. Brzegowej),
–> SP nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi w Łomiankach – obwód zmniejszony
o część osiedla Łomianki Chopina,
w obwodzie pozostaną osiedla: Łomianki Górne, Łomianki Powstańców oraz Łomianki Trylogia,
–> SP w Dziekanowie Leśnym –
obwód powiększony od strony
wschodniej o część sołectwa Łomianki Chopina (na zachód od ul.
Paderewskiego) oraz część sołectwa Łomianki Dolne (na zachód od
przedłużenia ul. Paderewskiego do
ul. Brzegowej).

Więcej aktualnych informacji:
www.lomianki.pl
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W poprzednim numerze biuletynu pytaliśmy o pierwszą nazwę Burakowa i jej pochodzenie.
Rozwiązujemy zagadkę i przypominamy historię osiedla, które w tym roku obchodzi
600-lecie istnienia.

TEKST: EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA

B

uraków u swych początków
był niewielką osadą położoną
na terenie porośniętym gęstym lasem sięgającym aż do
brzegów Wisły. Do tego boru nawiązywała pierwsza nazwa osady – Borakowo.
Rycerze z Prus
Osada w XV w. wchodziła w skład
włości należących do potomków rycerzy-uciekinierów z terenów Prus, którzy osiedlili się na Mazowszu w okolicy
Warszawy. Uchodźcy zasilili szeregi rycerstwa mazowieckiego i otrzymali od
panującego księcia własny herb Prus.
Najstarszym wymienianym w dokumentach posesorem części Borakowa
był Pietrasz (Piotr?) z Wierzuchowa
Pruskiego (dzisiaj część Wieruchowa),
posiadający również Lupkowo (obecny
Lipków) i Blizne. Miał on synów Piotra, Marcina i Siemiona oraz dwie zamężne córki. Jedną z nich los związał
z Adamem Tryczem z Barcisk, drugą
z Mikołajem z Piotrkowa.
Podział dóbr
Prawdopodobnie po śmierci ojca
synowie zamierzali podzielić dobra
spadkowe. Aby to zrobić, musieli zgodnie ze średniowiecznym tzw.
prawem bliższości uzyskać zgodę
szwagrów, co miało zapobiec prze-

Rodzina Tryczów
Adam Trycz, którego ród także wywodził się z nobilów pruskich, zgodę
wyraził w dokumencie wystawionym
w 1422 r. Ten akt, w którym pierwszy
raz pada nazwa wsi Borakowo, przechowywany jest w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie w zespole Metryki Koronnej (MK3, k.88).
W dokumencie, oprócz sprzedaży
prawa bliższości do Borakowa, Adam
Trycz zobowiązał się do spłaty sióstr –
Katarzyny, Heleny i Wichny. Nie znamy godności, jakie piastowała zamożna rodzina Tryczów. Wiemy, że byli
posiadaczami włości na Mazowszu:
Rakowca, Wierzuchowa, Falenicy Grabi wraz z młynem na Świdrze w Mlądzu, Niegowa, Barcic i Pieczysk. Adam
był synem Wawrzyńca z Falenicy, jego
dwaj bracia Mikołaj i Piotr piastowali
godności kościelne, fundowali kościoły w swych dobrach w Niegowie i Pie-

28 maja
11.00 Złożenie wiązanek na grobach zasłużonych dla
Burakowa mieszkańców na cmentarzu w Kiełpinie

29 maja
10.00 Uroczysta msza św. w kościele parafialnym pw. Marceliny Darowskiej ul. Sobieskiego 2A

17.00 Wręczenie dyplomów dla przyjaciół Burakowa

11.30 Otwarcie placyku i uroczyste odsłonięcie pomnika – kamienia Niepodległości, przy zbiegu ul. Sobieskiego i ul. Przyłuskiego

Występ artystyczny zespołów EVITKI I CYGANKI z Centrum
Kultury

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości

Potańcówka na boisku osiedlowym, ul. Kościuszki 10
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jęciu dóbr dziedzicznych przez obce
osoby. Adam Trycz i Mikołaj z Piotrkowa sprzedali Piotrowi, Marcinowi
i Siemionowi prawa do decydowania o losie włości, w tym Borakowa.
Sprzedaż prawa bliższości pozwoliła
braciom na podział dóbr między sobą,
co miało miejsce w 1424 r. Borakowo,
teren w Bliznem i las koło Wierzuchowa otrzymał Siemion.
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16.00 Historyczna gra miejska w Burakowie. Start przy Domu
Spotkań Sąsiedzkich, ul. Parkowa 2
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czyskach. Siostra Katarzyna była żoną
Mikołaja, właściciela Łochowa i Targowego (część obecnej Pragi).
Sześć wieków historii
Borakowo dla rodziny Tryczów musiało być jednak ważne, bo 50 lat później Adam Trycz z Pieczysk, syn lub
wnuk wymienionego wyżej Adama
z Barcic, wykupił z rąk rodziny części
tej wsi i w 1470 r. został jej właścicielem. Jego nazwisko spotykamy w aktach dotyczących Borakowa jeszcze
w 1502 r. Około stuletnie „panowanie” szlachty z rodu Prusów w Borakowie skończyło się u progu XVI w.
Przed 1509 r. wieś ta należy już do
dworzanina i królewskiego lekarza
Jana z Reguł. I tak to zwykła rodzinna umowa, spisana, a przede wszystkim przechowana przez sześć wieków
stała się „aktem urodzenia” Burakowa
i dokumentem najwyższej wagi dla
jego historii.
PYTANIE KONKURSOWE
W maju 1990 r. odbyły się wybory
samorządowe. Proszę podać imię
i nazwisko pierwszego przewodniczącego Rady Miejskiej i pierwszego burmistrza wybranych na
pierwszej i drugiej sesji Rady
Miejskiej. Pierwsze
trzy osoby, które
nadeślą poprawną
odpowiedź do redakcji (wks@poczta.
lomianki.pl), otrzymają książkę „Łomianki – spotkania z historią”. Na
odpowiedzi czekamy do 20 maja.
Prawidłowa odpowiedź na pytanie
z poprzedniego biuletynu: Borakowo, którego nazwa pochodziła od
porastającego ten teren boru. Zagadkę poprawnie rozwiązali Elżbieta Wereta i Przemysław Mikusek.
Gratulujemy!

FOT.: TOMASZ SIENICKI

METRYKA BURAKOWA

HISTORIA

|

FOT.: ARCH. PRYWATNE

KARTKA Z KALENDARZA
Przypominamy archiwalne teksty z „Gazety Łomiankowskiej”.
Felieton „Łomianki wsią graniczną” ukazał się w numerze 15
z 1994 r.

Fotografie z domowych zbiorów
to cenne pamiątki rodzinne, a także świadectwa lokalnej historii.
Nasz czytelnik Stanisław Obrębowski przyniósł do redakcji zdjęcia z prywatnego albumu. Na jednym z nich widać festyn z okazji
wybudowania szkoły w Dziekanowie Polskim w 1957 r. Wiemy, że
na pierwszym planie znajduje się
Bronisław Waśniewski, a za nim
Hieronim Zieliński (drugi z prawej).
Prosimy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się zdjęciami związanymi z historią Łomianek, o kontakt: tel. 22 768 62 18 lub wks@
poczta.lomianki.pl.

Nie wszystkim obecnym
mieszkańcom naszej gminy
wiadomo, że w tragicznych latach
II wojny światowej Łomianki
stały się miejscowością nadgraniczną, leżącą tuż przy terenach
włączonych do Wielkiej Rzeszy
Niemieckiej. W wyniku zdradzieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow po zajęciu Polski w 1939 r.
podzielona ona została między
ówczesne wrogie nam mocarstwa
z jednoczesnym wydzieleniem po
stronie niemieckiej tzw. Generalnej Guberni, czyli obszaru etnicznie polskiego, pozostającego
pod kontrolą Niemiec. W wyniku
ustalenia obszaru G.G., którego
„stolicą” – jak wiadomo – został
Kraków, północna jej granica

Święto majowe
Uczciliśmy rocznicę
Konstytucji 3 maja.

przebiegała m.in. prostopadle
do Wisły na wysokości obecnego
PGR-u Łomna, wzdłuż widocznej
na zdjęciu polnej drogi, biegnącej przy cmentarzu grzebalnym
w Łomnie. Na granicy przy szosie
Warszawa – Modlin stały tzw. wachy, czyli niemieckie posterunki
graniczne kontrolujące odbywający się tu ruch. [...]

FOT.: R. BIERZANEK

Domowe archiwa

Piknik z Marią
Konopnicką

uchwalenia

W maju mija 180. rocznica urodzin
pisarki, którą szczególnie uroczyście będą obchodzić uczniowie
szkoły w Dziekanowie Leśnym.

FOT.: MN

W kościele św. Małgorzaty w Łomiankach odbyła się uroczysta msza
w asyście pocztów sztandarowych
i z towarzyszeniem chóru męskiego
Harfa. Po nabożeństwie zgromadzeni uczestniczyli w koncercie pieśni
patriotycznych.

Kwietniowa rocznica

Po dwuletniej przerwie uroczystość
odbyła się bez ograniczeń związanych z pandemią. Hołd pomordowanym złożyli burmistrz Małgorzata
Żebrowska-Piotrak, Kazimierz Zieliński, sybirak i syn zamordowanego w Katyniu Juliana Zielińskiego,
a także przedstawiciel Rodzin Katyńskich Wojciech Berger, prezes Koła

FOT.: AO

Każdego roku 13 kwietnia obchodzimy w Łomiankach Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Kombatantów w Łomiankach Jan
Herburt-Heybowicz, przedstawiciele
Zarządu Koła Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w Łomiankach: Henryk
Ratyński, Henryk Łazarski i Krzysztof
Terczyński oraz radny Mateusz Krogulec. Licznie reprezentowane były
poczty sztandarowe. / ao

Poetka i nowelistka urodziła się 23
maja 1842 r. Napisała słynną „Rotę”,
a także wiele lubianych przez dzieci utworów, jak „Na jagody” czy
„O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Z okazji rocznicy i w uznaniu
zasług dla literatury Sejm RP postawił uhonorować pisarkę tytułem patronki 2022 r. Uroczystości odbędą
się także w Szkole Podstawowej im.
Marii Konopnickiej w Dziekanowie
Leśnym. W programie rodzinnego pikniku znalazły się zajęcia plastyczne, gry i zabawy, a także tańce
i występy dziecięce. Nauczyciele
i uczniowie zapraszają wszystkich
mieszkańców Łomianek do wspólnego świętowania.
Więcej informacji: 21.05 godz. 10–
14, teren i boisko szkolne, ul. Akinsa 6,
www.spdl.edulomianki.pl.
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POSTĘPY PRAC
BUDOWLANYCH
Aktualizujemy informacje dotyczące prac wodno-kanalizacyjnych
i budowlanych na terenie gminy. Zachęcamy również do korzystania
z mediów społecznościowych Urzędu Miejskiego i newslettera, w których
na bieżąco zamieszczamy wiadomości o utrudnieniach w ruchu drogowym
związanych z kolejnymi etapami prac.
TEKST: AGATA STEFAŃSKA, HUBERT WASILEWSKI, TOMASZ CZAJKOWSKI

WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW

nia z żywicy syntetycznej na ścieżce
oraz trwa sprzątanie terenu.

nej do al. Chopina; trwa weryfikacja
ofert.

Prace w trakcie realizacji
• ul. Piaskowa: w budowanym przedszkolu miejskim w Dąbrowie trwają
prace przy instalacjach wewnętrznych
budynku i elewacjach,
• ul. Strzelecka: w budowanej we wsi
Sadowa szkole podstawowej nadal
prowadzone są prace przy instalacjach wewnętrznych i elewacji budynku, na bieżąco wybierane są materiały
wykończeniowe, wykonano już konstrukcję dachu hali sportowej,
• ul. Sierakowska: układana jest nawierzchnia jezdni oraz ścieżki rowerowej,
• ul. Porzeczkowa: wykonywane są
warstwy konstrukcyjne drogi,
• ul. Zachodnia: w ramach budowy
parku Artystów powstaje nawierzch-

Postępowania przetargowe
• ul. Rodziewiczówny: prowadzone
są dwa postępowania dotyczące placu zabaw; po rozstrzygnięciu pierwszego na teren budowy wprowadzono
wykonawcę prac modernizacyjnych,
druga oferta podlega weryfikacji,
• ul. Fabryczna: ogłoszono przetarg
na realizację błękitno-zielonej infrastruktury, w ramach której powstanie m.in. chodnik, ścieżka edukacyjna
o nawierzchni drewnianej i elementy
małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, stoliki piknikowe),
• ul. Paderewskiego: postępowanie
obejmuje budowę drogi wraz z infrastrukturą na odcinku od al. Chopina
do Kościelnej Drogi oraz budowę odwodnienia na odcinku od ul. Wspól-

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
RZP.271.05.2022 „Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łomianki
w 2022 r.”. Część I: „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.
Zawarto umowę z Zakładem Utrzymania i Urządzania Zieleni „Natura”
Dariusz Czarnacki, ul. Żymirskiego
1/41, 04-045 Warszawa. Część II:
„Utrzymanie rabat, kwietników, terenów obsadzonych krzewami i bylinami przy ul. Warszawskiej, al. Chopina,
przy budynkach urzędu, Centrum Kul-
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tury, Biblioteki Publicznej, utrzymanie
skweru przy al. Chopina, rond obsadzonych krzewami i bylinami oraz
donic betonowych i kwietnikowych
zawieszanych na słupach oświetlenia ulicznego w 2022 r.”. Wpłynęły
cztery oferty. Zawarto umowę z firmą AG-Complex Sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa. Część III:
„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. Zawarto umowę z firmą

| MAJ 2022

Prace w trakcie realizacji
• ul. Rolnicza: odtworzenie nawierzchni
na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Podróżnej, prace na odcinku od ul. Podróżnej do granicy z gminą Czosnów przy
zastosowaniu ruchu wahadłowego;
zalecamy korzystanie z dróg poprzecznych dochodzących do ul. Rolniczej na
odcinku między ul. Wiklinową a ul. Poziomkową w kierunku trasy DK7, a dla
jadących z kierunku Czosnowa w stronę
ul. Wiklinowej o korzystanie z ul. Podróżnej oraz ul. Nadwiślańskiej i kierowanie się dalej trasą DK7; przejazd wahadłowy dla mieszkańców i zastępczy
ruch autobusowy zostaje utrzymany,
Dantom Tomasz Jasik, ul. Legendy 8
lok. 3, 01-361 Warszawa. Część IV:
„Pielęgnacja, konserwacja i bieżące
utrzymanie zieleni na terenie parku
Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym
w Łomiankach”. Wpłynęły trzy oferty.
Zawarto umowę z AG-Complex Sp.
z o.o., ul. Płytowa 14, 03-046 W-wa.
RZP.271.10.2022 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łomianki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Wpłynęły trzy oferty.
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 Dziekano-

prac od strony ul. Wiślanej w kierunku
ul. Krajobrazowej nie będzie możliwy
z powodu zamknięcia drogi,
• ul. Rolnicza, Wiklinowa, Wiosenna
i Wspólna: trwa budowa brakujących
odcinków sieci wodociągowej oraz
sieci kanalizacji sanitarnej przy posesjach ul. Rolniczej (140C, 140D, 140E,
142D, 142E, 142F), ul. Wiklinowej
(33, 33A, 35, 35A), ul. Wiosennej 12,
ul. Wspólnej (58, 58A, 58B, 58C),
• ul. Wiślana: trwa budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Leśnych Dębów,
• ul. Partyzantów i al. Lip: dokończenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej, rozpoczęcie prac metodą
przewiertu sterowanego wraz z pracami arborystycznymi pod nadzorem
inspektora terenów zielonych; ZWiK
przystąpi do realizacji prac, mając na
uwadze ochronę pomników przyrody.

wie Leśnym przy ul. Rodziewiczówny w ramach „Budowy i modernizacji
placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych” (zad. 2015/20).
Wpłynęły trzy oferty.

RZP.271.14.2022 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki. Wpłynęły dwie oferty.

RZP.271.13.2022
gi gminnej wraz
w ramach „Budowy
go” (zad. 2020/08).
oferty.

Budowa
droz infrastrukturą
ul. PaderewskieWpłynęły cztery

RZP.271.15.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowy ul. Bołtucia” na odcinku od ul. Warszawskiej
do ul. Kiepury o długości ok. 450 m
(zad. 2022/01). Wpłynęły trzy oferty.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Mariusz Jaciubek Biuro Inżynierskie JMP, ul. Ołówkowa, nr 1B, lok.
15, 05-800 Pruszków.
RZP.271.16.2022 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie
gminy Łomianki (zad. 2021/03). Termin składania ofert: 10.05.2022 r.

21 kwietnia br. odbyło się spotkanie
dotyczące budowy nowej siedziby
Urzędu Miejskiego w Łomiankach
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Gospodarzem kwietniowego spotkania była burmistrz Małgorzata
Żebrowska-Piotrak, a prezentację
prowadził doradca urzędu mecenas
Rafał Cieślak. Gościem specjalnym
spotkania był Konrad Rytel, pełnomocnik ds. planowania i koordynacji
inwestycji w Piastowie, który opowiedział o zrealizowanych kilka lat
temu w podobnej formule przebudowie i rozbudowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
oraz budowie hali sportowej w Piastowie. Koncepcja budowy nowej
siedziby Urzędu Miejskiego w Łomiankach przedstawiona na spotkaniu to wstępne założenia, które są
jedną z propozycji realizacji tego
przedsięwzięcia. Znajdujemy się na
początku długiej drogi – aby iść dalej,
potrzebna jest zgoda radnych miejskich. / Aleksandra Jankowska
WIZUALIZACJA RATUSZA

• ul. Waligóry: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
obecnie prace prowadzone są w godz.
7.30–17 na odcinku od ul. Rolniczej
w kierunku ul. Kolejowej, na koniec
dnia wykopy są 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. Brzegowa, Łużycka, Wiślana:
odtworzono nawierzchnię ul. Brzegowej i ul. Wiślanej, trwają prace w ul.
Łużyckiej od strony ul. Kamińskiego
w stronę ul. Wiślanej; po przekroczeniu przez wykonawcę skrzyżowania
z ul. Krajobrazową ruch z ul. Łużyckiej na odcinku od ul. Kamińskiego do
miejsca prowadzenia prac będzie kierowany objazdem ul. Krajobrazową,
a przejazd przez miejsce prowadzenia

RZP.271.12.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja i opaski
ul. Kolejowej”. Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp. Nie wpłynęła żadna oferta.

|

Rozmowy o ratuszu
NOWA NAWIERZCHNIA UL. SIERAKOWSKIEJ, FOT.: AO

UL. ROLNICZA, FOT.: ZWIK

BUDOWA SZKOŁY W SADOWEJ, FOT.: AO

PRZEDSZKOLE W DĄBROWIE
LEŚNEJ, FOT.: AO

INWESTYCJE I REMONTY

RZP.271.17.2022 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowy pętli autobusowej przy zbiegu ul. Kołłątaja
i opaski ul. Kolejowej”. Termin składania ofert: 5.05.2022 r.
RZP.271.18.2022 Wykonanie opracowania Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy al. Chopina
na odcinku od ul. Armii Poznań do ul.
Cienistej w ramach „Budowy al. Chopina” (zad. 2008/32). Termin składania ofert: 6.05.2022 r.
RZP.271.19.2022 „Równanie dróg
gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022–2023”. Termin składania ofert: 13.05.2022 r.
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ROK W OGRODZIE
Maj to jeden z piękniejszych miesięcy w ogrodzie, pełen kolorów i zapachów. Widać wreszcie efekty
wielomiesięcznej pracy ogrodników, które motywują do… dalszej pielęgnacji rabat.
TEKST: MONIKA BRODOWSKA

race dostosowujemy do pogody,
pamiętając o przymrozkach, które
mogą się pojawiać do tzw. zimnych
ogrodników (15 maja). Nasadzenia:
w drugiej połowie miesiąca bez obaw
sadzimy do gruntu drzewa, krzewy,
byliny, a także rośliny jednoroczne,
m.in. nagietki, maciejkę czy nasturcję. Pielęgnacja: usuwamy przekwitłe
kwiaty roślin cebulowych, by nie dopuścić do zawiązania się owoców,
pozwalamy uschnąć łodygom i li-

ściom. Porządki: w ogrodzie pojawia
się coraz więcej chwastów, dlatego
systematycznie pielimy i usuwamy
je z rabat, by nie zagłuszyły roślin
ozdobnych.

Roślina miesiąca: piwonia chińska (Paeonia lactiflora)

N

ajczęściej spotykana w polskich
ogrodach i najwcześniej kwitnąca
wśród wielu odmian piwonii. Wszystkie zachwycają wielkością i kolorami
kwiatów – od białych, przez odcienie
różu, do purpurowych i czerwonych
– oraz zapachem. Wymagają żyznej,
próchniczej, głęboko przekopanej
i lekko kwaśnej gleby oraz stanowiska słonecznego lub półcienia. Lubią
umiarkowanie wilgotne podłoże, ale
nie gustują w przesadzaniu, dlatego
najlepiej to robić do połowy września,
by rośliny zdążyły się ukorzenić.

FOT.: PIXABAY

P
FOT.: GARDENA

P

Książka botaniczna:
„Zdumiewające zdolności roślin”
odtytuł książki brzmi: przygodowa
podróż botaniczna od A do Z. Nie
znajdziemy w niej ilustracji, za to wiele
mało znanych informacji o życiu roślin. Niektóre opowiedziane są w formie anegdoty, dlatego dowiemy się,
co połączyło szefa
działu storczyków
w Kew Gardens
z filmem o Jamesie Bondzie i którą roślinę Darwin
nazywał „dziobakiem świata roślin”.
Historia
często
przeplata się ze
współczesnością,
jak w opisie drzewa chinowego i dżinu z tonikiem czy
kwiatów wyglądających jak miniaturowa designerska sofa w kształcie ust
Mae West projektu Salvadora Dalí.
Lekka, zaskakująca i ciekawa lektura,
w sam raz do poczytania w ogrodzie.
Więcej informacji:
Christina Harrison i Lauren Gardiner
„Zdumiewające zdolności roślin”, Wyd.
Amber, 2018.

Masz przydomowy ogród, taras, balkon lub parapet, na których uprawiasz rośliny?
Podziel się wiedzą i pasją z innymi. Napisz do nas na adres mailowy: biuletyn@poczta.lomianki.pl lub tradycyjnie:
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki.
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EKO-ŁOMIANKI

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

FOT.: ARCH. PRYWATNE

Piękne i niekłopotliwe

Rośliny odporne na niesprzyjającą
pogodę, choroby i szkodniki. Azalie
wielkokwiatowe najpiękniej wyglądają posadzone razem, w odległości nie
większej niż 1,5 m od siebie. Tworzą
wówczas rodzaj kolorowego żywopłotu, nawet jesienią, bo wtedy ich
liście przebarwiają się na żółto, pomarańczowo, czerwono i purpurowo.
Dobrze czują się zarówno w pełnym
słońcu, jak i w półcieniu. Potrzebują
gleby średnio żyznej, przepuszczalnej i zdecydowanie kwaśnej. Sadząc
azalie, trzeba wykopać dość szeroki
(70 cm) dół o głębokości 40 cm. Jeśli
grunt jest nieprzepuszczalny, trzeba go
pogłębić i zadbać o warstwę drenażu,
bo azalie nie znoszą nadmiaru wody.
Dołek wypełniamy kwaśnym torfem
wymieszanym z ziemią ogrodową (pół
na pół), można dodać drobnej kory
i piasku, jeśli ziemia wokół jest zbita.
Przed sadzeniem nawilżamy bryłę korzeniową. Kiedy jest sucho i gorąco,
azalie trzeba podlewać, zwłaszcza gdy
kwitną oraz latem, gdy zawiązują pąki
na następny rok. Wymagają nawożenia
kilka razy w sezonie mniejszymi dawkami, najlepiej nawozem wieloskładnikowym z dodatkiem siarczanu amonu
(pół na pół).
Więcej: www.twojogrodnik.pl.

Wiosną i latem więcej czasu spędzamy w otoczeniu przyrody, dlatego
poprosiliśmy pracowników parku, by opowiedzieli, na co w tym czasie
zwrócić uwagę w lesie i na łąkach. W majowym numerze porozmawiamy
o roślinach.
TEKST: MONIKA BRODOWSKA

O

wiośnie w parku opowiada
Agnieszka Gutkowska, botaniczka i specjalistka ds. ochrony przyrody
KPN.

W maju kwitnie w parku mnóstwo
kwiatów. Niektóre wyglądają jak
z przydomowego ogródka.
Na zdjęciu jest kosaciec syberyjski
Iris sibirica, popularnie nazywany
irysem syberyjskim, który w naturalnym środowisku występuje na
łąkach trzęślicowych i podlega ścisłej ochronie gatunkowej. Można
go zobaczyć przy potoku w Lipkowie i na polanie w Granicy, gdzie
został restytuowany w ramach odbudowy jego populacji. Ale w parku
kwitną w maju również tak lubiane
i powszechnie występujące błękitne niezapominajki błotne Myosotis
palustris, białe konwalie majowe
Convallaria majalis i czeremchy zwyczajne Padus avium.
W poszukiwaniu kwiatów możemy
zatem kierować się i kolorem, i zapachem.
Zdecydowanie. Różowo i biało kwitną głogi Crataegus spp., a po zapachu
odnajdziemy miododajną, ale zagrażającą naszym rodzimym gatunkom roślin robinię akacjową Robinia pseudoacacia (inwazyjny gatunek obcy). Na
suchych i piaszczystych murawach
wypatrzymy żółte kwiaty drobnej
smagliczki Alyssum spp. i białe pięciornika białego Potentilla alba, które
można zobaczyć m.in. na małych płatach muraw na Łużowej Górze. Natomiast na wrzosowiskach lokalnie występuje rzadka i objęta ochroną ścisłą
mącznica lekarska Arctostaphylos
uva-ursi z drobnymi biało-różowymi
kwiatami, przypominającymi kwiaty
borówki brusznicy.

A co kwitnie teraz na łąkach?
Na wilgotnych łąkach dominują żółte
jaskry Ranunculus spp. i knieć błotna
Caltha palustris (zwana kaczeńcem)
oraz fioletowe kwiaty firletki poszarpanej Lychnis flos-cuculi. Lokalnie
rosną również rzadkie i chronione
storczyki w różnych odcieniach różu,
fioletu i bieli oraz żółte pełniki europejskie Trollius europaeus. Charakterystycznym zapachem przez cały rok
wyróżnia się kwitnące w maju bagno
zwyczajne Ledum palustre, gatunek objęty częściową ochroną, który
spotkamy na siedliskach wilgotnych,
w tym torfowiskach.
Nie wszystkie rośliny wypatrzymy
jednak ze szlaku.
To prawda. Szczególnie te drobne lub
rzadko występujące gatunki. Botanicy
KPN, w przeciwieństwie do turystów,
chodzą po całym parku, identyfikują
i sprawdzają stan poszczególnych populacji roślin na stanowiskach, opisują, mierzą i liczą. Wiosna to czas, gdy
nasza praca bywa łatwiejsza w przypadku niektórych gatunków roślin,
które możemy szybciej odnaleźć właśnie w porze ich kwitnienia.
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KOSACIEC SYBERYJSKI, FOT.: A. GUTKOWSKA

FOT.: ARCH. PRYWATNE

Twój ogrodnik

Ogrodniczki Lucyna i Alicja, mama
i córka, od lat prowadzą rodzinną
szkółkę roślin. Wiedzą dzielą się na
blogu i kanale YouTube, gdzie co tydzień publikują filmy ze spacerów po
ogrodzie, a w kwadransach zaradnego ogrodnika podpowiadają, jak dbać
o rośliny. W majowym biuletynie Lucyna Grabowska zachwala azalie.
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W

reszcie nadeszła wiosna, a skoro pogoda
dopisuje, to sezon aktywności w plenerze
można uznać za otwarty. Zapraszamy
na majowe imprezy organizowane lub
dotowane z gminnego budżetu przez
Urząd Miejski, ale zapowiadamy również wydarzenia rekreacyjne i sportowe w kolejnych miesiącach.
IMPREZY PLENEROWE

G

dyby podliczyć frekwencję na poszczególnych imprezach sportowych, to prawdopodobnie okazałoby
się, że w Łomiankach mieszka najwięcej biegaczy i rowerzystów. To zasługa dobrych tras, a także familijnego
charakteru tych wydarzeń. Jednak
okazji do aktywnego spędzania czasu
w plenerze dla nikogo nie zabraknie.
Biegi
Słynny Bieg Łomianek odbywa się od
lat i honoruje wybitną lekkoatletkę
Irenę Szewińską, która przez wiele lat
mieszkała w Łomiankach i objęła zawody patronatem. To prestiżowa i jedna z ważniejszych imprez sportowych
w Łomiankach. Biegacze pokonują
dystans 10 km, a trasa wytyczona jest
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przez centrum miasta. Najbliższy bieg
odbędzie się już 22 maja.
Rowery
Lokalną tradycją są także rajdy rowerowe, w których biorą udział całe rodziny. Ostatni odbył się w kwietniu,
a kolejny – jubileuszowy, bo trzydziesty! – planowany jest w pierwszej połowie czerwca. Jednak także w maju
można liczyć na rowerowy akcent,
bo gmina Łomianki po raz drugi bierze udział w ogólnopolskiej kampanii
„Rowerowy maj”. To największa akcja
w Polsce promująca zdrowy styl życia
wśród dzieci i młodzieży, której pomysłodawcą jest miasto Gdańsk. Zasady
są proste: każdy przedszkolak, uczeń
i nauczyciel, który w maju dotrze na
lekcje w sposób aktywny, czyli na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzyma naklejki do rowerowego
dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są
atrakcyjne nagrody. W Łomiankach
udział w akcji zadeklarowało pięć szkół
podstawowych i dwa przedszkola.
Lekkoatletyka i park linowy
Piękna pogoda sprzyja także aktywności na bieżni lekkoatletycznej przy

| MAJ 2022

PARK LINOWY, FOT.: AO

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

RAJD ROWEROWY, FOT.: MN

Łomianki to doskonałe miejsce dla osób
aktywnych. Nowoczesna hala, boiska, bieżnia
lekkoatletyczna i basen Integracyjnego
Centrum Dydaktyczno-Sportowego,
orliki i sąsiedztwo Kampinoskiego Parku
Narodowego sprawiają, że każdy może
uprawiać ulubioną dyscyplinę sportową.

FOT.: KUSY BASKET

WIOSNA NA
SPORTOWO

ICDS, zajęcia odbywają się w czwartki,
jednak w maju dodatkowo zaplanowano finały miejskie ogólnopolskich
zawodów Grand Prix. Będzie można
startować w konkurencji biegowej (60,
300, 600/1000 m), skoku w dal i rzucie
piłeczką palantową. Dobra wiadomość
jest też taka, że od 16 maja otwiera się
prowadzony przez ICDS park linowy
w Dąbrowie Leśnej. To świetne miejsce, by poćwiczyć wspinaczkę, skoki,
siłę i zręczność na linach i kładkach zawieszonych pomiędzy drzewami.
Harmonogram:
• 4.05 akcja „Rowerowy maj”,
https://rowerowymaj.eu oraz www.
icds.pl (ICDS koordynuje akcję
w Łomiankach)
• 12 i 26.05 godz. 16.30, boisko
ICDS, ul. Staszica 2, zawody lekkoatletyczne
• 16.05 otwarcie parku linowego,
ul. Łyżwiarska, www.icds.pl
• 22.05 godz. 9.30 i 11, ICDS,
ul. Staszica 2, Bieg Łomianek, www.
bieglomianek.pl
KLUBOWO I HALOWO

W

Łomiankach działa kilka klubów, które z powodzeniem

|

BIEG ŁOMIANEK, FOT.: EWA MILUN-WALCZAK

FOT.: KS ŁOMIANKI
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rywalizują w rozgrywkach ligowych.
Wiele treningów, meczów czy zawodów odbywa się w halach sportowych. Można przyjść i kibicować
miejscowej drużynie.
Gry zespołowe
Uczniowski Klub Sportowy Akademia
Koszykówki Kusy Łomianki bierze udział
w zawodach ligowych. W maju w hali
ICDS odbędą się trzy mecze dziewczęcych drużyn w różnych kategoriach
wiekowych. W maju i czerwcu w hali
można także pograć w tenisa stołowego, samodzielnie lub pod opieką trenera. Należy jednak pamiętać, by dzieci
do 7 r.ż. przebywały na hali pod opieką
i nadzorem osób pełnoletnich. Zajęcia
finansowane są z budżetu gminy. Natomiast piłkarski Klub Sportowy Łomianki
rozgrywa mecze na stadionie przy ul.
Fabrycznej. Obecnie pierwszy zespół
klubu występuje w IV lidze mazowieckiej, a drugi w klasie A. W tym miesiącu
zagrają na swoim boisku dwa mecze.
Harmonogram:
Tenis stołowy, hala ICDS, sektor C,
ul. Staszica 2
• 7.05–25.06 pon. godz. 20–22
(zajęcia bez trenera), sob. godz.
10–12 (zajęcia z trenerem)

Klub Sportowy Łomianki, stadion
przy ul. Fabrycznej 48
• 11.05 godz. 17.30 mecz z KS Legionovia
• 21.05 godz. 11 mecz z Polonią II
Warszawa
AK Kusy Łomianki, hala ICDS,
ul. Staszica 2
• 14.05 godz. 12.45 mecz z UKS
3 Żyrardów, godz. 14.45 mecz
z Green Słupno
• 22.05 godz. 14 mecz z MUKS
Piaseczno

udział w sesji jogi, potrenować szermierkę, nauczyć się stepować i pograć
w brydża, a także zdobyć teoretyczne
podstawy, by przygotować się do rejsu żeglarskiego. Harmonogram wydarzeń zamieszczamy co miesiąc w biuletynie w rubryce Strefa kultury.
WKRÓTCE…

Wiele imprez sportowych odbędzie
się w kolejnych miesiącach roku. Już
teraz zapraszamy na weekend żeglarski (18–19 czerwca), jubileuszowy
ŚWIETLICE MIEJSKIE
rajd rowerowy (12 czerwca) i XXIV
Mistrzostwa Polski w Paratańcu Sporrząd Miejski prowadzi dwie świe- towym (18–19 czerwca). W letnich
tlice – przy ul. Parkowej w Bu- miesiącach odbędzie się pięć jedrakowie i ul. Akacjowej w Dąbrowie nodniowych spływów kajakowych
Leśnej, w których odbywa
z Łomianek do Modlina,
się wiele warsztatów i wya jesienią sportowo-rekrekładów, a także zajęć sporO sportowych zajęciach
acyjne zawody Gravel Race
towych i rekreacyjnych w świetlicach miejskich czytaj Łomianki w Dziekanowie
organizowanych z myślą
na s. 26.
Leśnym (październik). Pod
o potrzebach lokalnej spopatronatem burmistrz Łołeczności.
mianek rozegrane zostaną
także dwa turnieje piłki siatkowej dla
Od brydżysty do żeglarza
dzieci i młodzieży oraz w kategorii
W maju odbędzie się kilkanaście open, czyli bez ograniczeń wiekozróżnicowanych tematycznie zajęć. wych. Harmonogram wydarzeń uzuW ramach spotkań finansowanych pełniamy na bieżąco na stronie www.
z budżetu gminy będzie można wziąć lomianki.pl w zakładce Kalendarium.

U
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| ZWIERZĘTA

ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki,
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie Twoim
przyjacielem?
OPRACOWANIE: PAULINA MARKOWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

24

ESKA
Urocza sunia, która lubi spacery i nawet nieznajomych wita z radością. Towarzystwo człowieka jest dla niej
bardzo ważne. Szuka spokojnego, ale
aktywnego opiekuna.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: rok;
płeć: samica; waga: siedem kg;
nr: 0370/22; kontakt w sprawie adopcji: Asia 693 120 248.

BOSSKI
Wesoły, pogodny, zna i wykonuje komendy. Uwielbia węszyć i uczyć się
nowych sztuczek. Potrzebuje silnego,
stanowczego i konsekwentnego opiekuna.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sześć
lat; płeć: samiec; waga: 38 kg;
nr: 1211/20; kontakt w sprawie adopcji: Marcelina 787 296 189.

FABIANA
Przemiła i kochająca kotka z charakterem. Ma dobry apetyt i świetny humor. Szuka opiekuna, któremu będzie
mogła bezgranicznie zaufać i zostać
z nim na zawsze.
W typie rasy: europejska; wiek: trzy
lata; płeć: samica; waga: cztery kg;
nr: 0249/22; kontakt w sprawie adopcji: Dąbrówka 797 198 857.

MICHALINA
Piękna i niewidoma seniorka. Smutna,
przygnębiona, zestresowana. Potrzebuje dobrego leczenia i odpowiedzialnego człowieka, który zapewni jej poczucie bezpieczeństwa.
W typie rasy: europejska; wiek: 12
lat; płeć: samica; waga: cztery kg;
nr: 0237/22; kontakt w sprawie adopcji: Małgorzata 880 556 877.

SURI
Cieszy się na widok człowieka, jest
pozytywnie nastawiona do innych
psów i ładnie chodzi na smyczy. Szuka
domu, gdzie znajdzie ciepły kąt i stanie się członkiem rodziny.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: cztery lata; płeć: samica; waga: 13 kg;
nr: 0490/22; kontakt w sprawie adopcji: Iza 608 010 310.

KAPSEL
Uroczy, ufny i przyjazny. Zasługuje na
dobry dom, w którym będzie kochanym rodzinnym psem. Jest na ogół
przyjazny wobec innych czworonogów.
W typie rasy: yorkshire terrier;
wiek: pięć lat; płeć: samiec; waga: trzy
kg; nr: 0438/22; kontakt w sprawie
adopcji: Ania 605 123 423.

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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FOTOREPORTAŻ

WIELKANOCNE TRADYCJE

W

FOT.: MN

w Centrum Kultury. Tydzień później
Urząd Miejski zorganizował akcję „Radosne święta”. Ponad 120 świątecznych posiłków trafiło do najbardziej
potrzebujących mieszkańców gminy
i osób w kryzysie bezdomności. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej oraz strażnicy miejscy
spakowali posiłki i ruszyli w drogę. Jak
zawsze towarzyszyły im sołtys wsi
Sadowa Alicja Siemianowska i pani
burmistrz. Posiłki i życzenia świąt
przepełnionych nadzieją dotarły do
potrzebujących. / mjr, ao

FOT.: KŻ

FOT.: AO

pierwszym tygodniu
kwietnia burmistrz Łomianek wraz z księdzem
Jackiem
Siekierskim,
proboszczem parafii św. Małgorzaty, oraz Marią Pszczółkowską, przewodniczącą Rady Miejskiej, złożyli
świąteczne życzenia mieszkańcom.
Dzięki tłumaczce Oksanie Horlenko
licznie zgromadzeni goście zza naszej
wschodniej granicy mogli usłyszeć
słowa wsparcia i otuchy w języku
ukraińskim. Wystąpili także uczestnicy zajęć wokalnych odbywających
się pod kierownictwem Jana Królaka

FOT.: MN

Burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak zaprosiła mieszkańców
na spotkanie wielkanocne po dwuletniej przerwie spowodowanej
pandemią, a przed świętami urząd – jak co roku – zorganizował akcję
pomocową „Radosne święta”.
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MAJ
KALENDARZ WYDARZEŃ
Centrum Kultury,
ul. Wiejska 12A, Łomianki,
www.kultura.lomianki.pl

NOC MUZEÓW 2022
Na zwiedzających Centrum Kultury czekać będą atrakcje, takie jak:
kolekcja rowerów zabytkowych, mobilna wystawa historii warszawskich kolejek (m.in. Kolei Młocińskiej), wystawy „Dotknąć pejzażu”,
akwareli „Puszcza Kampinoska” autorstwa Jarosława Filipka oraz
fotografii Macieja Szajowskiego „Przemijanie”, a także pokaz filmu
„Bogactwo Kampinoskiego Parku Narodowego”.

DOM SPOTKAŃ SĄSIEDZKICH,
UL. PARKOWA 2, BURAKÓW

14.05
Wydarzenie: Noc Muzeów 2022,
godz. 18–24 wstęp wolny.
20.05
godz. 19

Scena Zaułek: TRIOdoKWARTETU, bilety: 10 zł.

22.05
godz. 20

Koncert: Sasha Strunin „The Best
of James Bond”.

1.06
godz. 18

Scena plenerowa: Dzień Dziecka
w CK, Kreatywni Komediowi Mimowie i Kolorowy Szczudlarz.

4.06
godz. 18

Pokaz iluzji: Filip Rozwadowski
i Mikołaj Pindera „The Boat of
Illusion”, bilety: 22 zł.

5.06
godz. 20

Występ: tancerze formacji Treblers i muzycy Taorluath w programie „Feel the Reel”.

6.06
godz. 19

Spektakl: Stanisława Celińska
i Lucyna Malec, czyli „Grace i Gloria”, bilety: 58 zł.

wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne zajęcia można uzyskać pod podanymi mailami
• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.pl): pn. i czw.
godz. 18.30–19.30, śr. 18–19.
• Brydż dla wszystkich (zapisy: mkgutkowski@o2.pl,
668 115 225): wt. godz. 12–16; 8 i 22.05 turniej od godz. 15.
• Zajęcia muzyczno-plastyczne dla maluszków (zapisy:
506 811 350): wt. godz. 9.45–10.45.
• Klub Kreatywne dzieci prowadzony przez Fundację Jestem
Mamą (zapisy: 695 330 116): wt. 16.30–18 i 18–19.30.
• Szermierka dla dorosłych (zapisy: nl@naszelomianki.pl):
czw. godz. 20–22.
• Warsztaty malarskie dla seniorów (zapisy:
elajuz@poczta.onet.pl, 504 530 420): sob. godz. 10–13.
• Zajęcia ze stepowania dla wszystkich (zapisy:
ajaroszynska@gmail.com, 603 112 676): sob. godz. 16–17.
• Grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi (informacje: www.facebook.
com/KomitetRodzicowLomianki): 18.05 godz. 18–21.
• Warsztaty rękodzieła dla seniorów (zapisy:
elajuz@poczta.onet.pl, 504 530 420): 18.05 godz. 16–18.
• Wykład Macieja Skury z Fundacji ALEKlasa „Jak mądrze
wybrać wsparcie terapeutyczne dla dziecka w spektrum
autyzmu” (informacje: komitet.rodzicow@gmail.com): 14.05
godz. 17.30–21.30.
• Spotkanie dla kobiet organizowane przez Fundację Jestem
Mamą (informacje: 695 330 116): 25.05 godz. 19–21.
• Wykład Izabeli Hnidziuk-Machnicy „Diagnoza dziecka
i akceptacja – dla rodziców, opiekunów i dziadków”
(informacje: komitet.rodzicow@gmail.com): 28.05 godz.
17.30–21.30.
• Spotkania dla młodych rodziców (zapisy:
fundacjaklubumam@gmail.com): 6 i 19.05 godz. 10-13.

ŚWIETLICA MIEJSKA,
UL. AKACJOWA 20A, DĄBROWA LEŚNA

Więcej wydarzeń kulturalnych:
www.lomianki.pl w zakładce Kalendarium
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wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na poszczególne zajęcia można uzyskać pod podanymi mailami
• Spotkania Klubu Seniora: pon. godz. 17–20.
• Joga dla seniorów (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): wt. godz.
10–11 i czw. godz. 13.30–14.30.
• Akademia Rękodzieła prowadzona przez Fundację Otwarte
Ramiona (zapisy: eliza@fundacjakim.pl): śr. 18–20.
• Zajęcia jogi i fitness dla wszystkich organizowane przez
Fundację Self Activ Planet: pt. godz. 19.30.
• Zajęcia przygotowujące do żeglowania organizowane przez
Stowarzyszenie Jachtklub Łomianki (zapisy: jkl.anv@wp.pl):
nd. 10–20.

STREFA KULTURY

CZYTELNICZY RAJ
KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK

„Ten jedyny” Izabela Maria Krasińska
Strata, jakiej doświadczyli Joasia i Kuba,
sprawiła, że postanowili się rozstać. Dwa
lata później ich życie wygląda zupełnie
inaczej, Asia powoli godzi się z przeszłością, a Jakub cieszy nowym związkiem.
Przebojowa Julia to całkowite przeciwieństwo jego byłej dziewczyny. Mężczyzna jest przekonany, że u jej boku
odnalazł wreszcie szczęście. Jednak
wszystko się zmienia, gdy przypadkiem
spotyka dawną miłość…
„Tokio Ever After” Jean Emiko
Izumi Tanaka mieszka z mamą w małym
miasteczku w północnej Kalifornii. Pewnego dnia odkrywa, że jej ojciec jest…
następcą tronu w Japonii. Od tej chwili
sprawy nabierają rozpędu. Jedzie poznać
tatę i odkryć kraj, o którego odwiedzeniu zawsze marzyła. Ale bycie księżniczką to nie tylko suknie balowe, to także
tradycje i zwyczaje. Czy ciężar korony
będzie dla Izumi nie do zniesienia, czy
też na koniec bajki wszyscy będą żyli
długo i szczęśliwie?
„Wedlowie. Czekoladowe imperium”
Łukasz Garbal
Carl Wedel przyjechał do Warszawy
z Berlina i w 1851 r. otworzył cukiernię.
Emil, a później Jan Wedlowie rozwinęli firmę i osiągnęli ogromny sukces. Ale
potem nadeszła wojna, która zmieniła
wszystko. Autor przenosi nas do pracowni dziewiętnastowiecznych mistrzów
cukiernictwa, dawnych manufaktur
czekolady, do gabinetów warszawskich
fabrykantów i hal fabrycznych, a przy
okazji opowiada słodko-gorzki kawałek
naszej historii.
„Poszukiwany! Tajemniczy pożeracz
książek” Emily MacKenzie
Pewnego razu wielki miłośnik książek
królik Rafcio i pani bibliotekarka odkrywają, że nieznany sprawca wygryza
w książkach dziury. Dziury małe i całkiem duże, okrągłe i o postrzępionych
brzegach. A przecież wszyscy wiedzą,
że nie wolno niszczyć książek! Nie
ma rady, Rafcio jak prawdziwy detektyw musi przeprowadzić śledztwo.
Czy zdoła powstrzymać tajemniczego
książkożercę?

|

Tydzień Bibliotek 2022
Jedno z najważniejszych dla bibliotekarzy
świąt rozpoczyna się 8 maja. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Biblioteka – świat
w jednym miejscu”.
W ramach obchodów święta w bibliotece
w Łomiankach przygotowaliśmy wiele interesujących wydarzeń, m.in.: spotkania autorskie z Łukaszem Wierzbickim oraz Agnieszką
Tyszką; lekcje biblioteczne dla przedszkolaków
i uczniów szkół podstawowych; warsztaty komiksowe dla dzieci w wieku 10–14 lat, które
poprowadzi Hans Lijklema, holenderski autor
książki „Incubator” (11.05 godz. 16.30, zapisy:
22 751 32 23); rodzinne spotkanie planszówkowe (14.05 godz. 13) współorganizowane
razem z „Fanami gier” (www.facebook.com/
fanigier.net), na które zapraszamy wszystkich
entuzjastów rzucania kostką, główkowania
i budowania talii. W dniach 9–31 maja ogłaszamy także abolicję dla wszystkich, którzy
przetrzymują publikacje wypożyczone z naszej
placówki.
Więcej informacji: www.biblioteka.lomianki.pl
i www.facebook.com/biblioteka.lomianki.

Dyskusyjny Klub Książki
Na majowym spotkaniu klubu będziemy rozmawiać o książce „Gdzie śpiewają raki”. Zapraszamy!
Opowieść o pięknie przyrody z wątkiem kryminalnym. Plotki o dziewczynie z bagien latami
krążyły po Barkley Cove, sennym miasteczku
u wybrzeży Karoliny Północnej. Dlatego pod
koniec 1969 r., gdy na mokradłach znaleziono ciało
Chase’a Andrewsa, miejscowi zwrócili się przeciwko Kyi Clark. Dziewczyna
jest wrażliwa, inteligentna
i zdołała sama przetrwać
wiele lat na bagnach, które
nazywa domem. Przyjaźni
szukała u mew, a wiedzę
czerpała z natury. Książka stała się bestsellerem literackim w 2018 r.
w Stanach Zjednoczonych.
Więcej informacji: spotkanie w bibliotece 24
maja o godz. 18, ul. Wiejska 12A, wstęp wolny.
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KRZYŻÓWKA

KONKURS

CO TO ZA MIEJSCE I GDZIE SIĘ
ZNAJDUJE?
Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi
czekamy do 20 maja.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych autora (imię i nazwisko, adres pocztowy, mail,
nr tel.) w celu przeprowadzenia konkursu wraz z publikacją
danych zwycięzcy. Autor ma prawo do wglądu do swoich
danych, włącznie z ich zmianą i wniesieniem sprzeciwu.
Administrator danych: Urząd Miejski w Łomiankach (e-mail:
um@poczta.lomianki.pl).
Rozwiązanie konkursu „Gdzie znajduje się to miejsce?” z nr.
4 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Prawidłowa odpowiedź: zewnętrzna siłownia przy ICDS. Nagrodę
wygrała pani Katarzyna Ogonek. Po jej odbiór zapraszamy
po uprzednim umówieniu się telefonicznym (22 768 62 18).
Dziękujemy za nadesłane odpowiedzi. Zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Biuletyn Informacyjny Miasto i Gmina ŁOMIANKI.
Wydawca: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Staszica 2
(ICDS), e-mail: biuletyn@poczta.lomianki.pl.
Redaktor naczelna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Koncepcja redakcyjna: Monika Jakubiak-Rososzczuk.
Projekt i skład graficzny: Małgorzata Kąkol.
Zdjęcie na okładce: Artur Osiak.
Druk: Drukarnia Szmydt, ul. Płocka 38B, 09-500 Gostynin
Nakład: 10 500 egz.
Biuletyn dostępny w Urzędzie Miejskim w Łomiankach.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Zastrzegamy sobie prawo skracania tekstów i zmiany
tytułów.
Nie publikujemy reklam.
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Poziomo
1. Drobna rola.
2. Zlot czarownic.
3. Brązownik.
4. Tajniki zawodu.
5. Chodzi podczas snu.
6. Niezbędna na lekcji geometrii.
7. Łąkowa roślina goździkowata.
8. Drewniane buty.

Pionowo
1. Powierzana ministrowi.
2. Kuzynka drozda.
3. Tępiony gryzoń.
4. Inaczej położna.
5. Gdy zapadła, nie ma odwrotu.
6. Roślina o zimotrwałych liściach
i niebieskich kwiatach.
7. Polski taniec ludowy wolniejszy
od mazura.
8. Drzewo dla jedwabników.

OGŁOSZENIA

|

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru części sołectwa Kiełpin w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej
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 obszaru części sołectwa Kiełpin
w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej.
Obszar objęty sporządzeniem planu
miejscowego określono w załączniku
nr 1 Uchwały XXVI/230/2020 z dnia
14 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Kiełpin
w rejonie ul. Cienistej i ul. Rolniczej.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony w dniach od 13 maja

2022 r. do 3 czerwca 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 „Zagospodarowanie
przestrzenne – Aktualnie prowadzone procedury planistyczne”).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się 26 maja
2022 r. w auli ICDS w Łomiankach, ul.
Staszica 2, o godzinie 16.30.
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 13 maja 2022 r. do
18 czerwca 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

ENERGETYKA PROSUMENCKA
Rozpoczął się czwarty nabór wniosków w programie „Mój prąd”. Potrwa do wyczerpania kwoty alokacji
zaplanowanej na około 350 mln zł.

P

rojekt uruchomiono w 2019 r.
w celu dofinansowania inwestycji polegających na budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy
od 2 do 10 kW, produkujących energię elektryczną zasilającą urządzenia
domowe. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło nowe zasady finansowego wsparcia odnawialnych źródeł energii, które polegają na budowie
instalacji PV wraz z urządzeniami

uzupełniającymi system samowystarczalności energetycznej (magazyny
ciepła, ładowarki do e-aut, system
inteligentnego domu). Program propaguje wytwarzanie prądu w jak największej ilości przez prosumentów,
czyli osoby, które produkują energię elektryczną na własne potrzeby.
Nowy nabór wniosków przeznaczony
jest dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychcza-

sowych prosumentów, którzy zmienili
system rozliczania z opustów na net
billing. / kż
Więcej informacji: https://mojprad.
gov.pl.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH MAJ – CZERWIEC 2022
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

ODPADY KOMUNALNE

BIOODPADY KUCHENNE

SZKŁO

PAPIER

PLASTIK, METAL

REJON 1 poniedziałek

13.06, 27.06

13.06, 27.06

13.06

13.06

13.06

REJON 2 wtorek

14.06, 28.06

14.06, 28.06

14.06

14.06

14.06

REJON 3 środa

1.06, 15.06, 29.06

1.06, 15.06, 29.06

15.06

15.06

15.06

REJON 4 środa

1.06, 15.06, 29.06

1.06, 15.06, 29.06

15.06

15.06

15.06

REJON 5 czwartek

2.06, 18.06, 30.06

2.06, 18.06, 30.06

18.06

18.06

18.06

REJON 6 piątek

3.06, 17.06

3.06, 17.06

17.06

17.06

17.06

REJON 7 poniedziałek

6.06, 20.06

6.06, 20.06

20.06

20.06

20.06

REJON 8 wtorek

7.06, 21.06

7.06, 21.06

21.06

21.06

21.06

REJON 9 środa

8.06, 22.06

8.06, 22.06

22.06

22.06

22.06

REJON 10 środa

8.06, 22.06

8.06, 22.06

22.06

22.06

22.06

REJON 11 czwartek

9.06, 23.06

9.06, 23.06

23.06

23.06

23.06

REJON 12 piątek

10.06, 24.06

10.06, 24.06

24.06

24.06

24.06

REJON 13 poniedziałek, wtorek,
piątek

6.06, 13.06,
20.06, 27.06

6.06, 13.06,
20.06, 27.06

6.06, 13.06,
20.06, 27.06

3.06, 10.06,
17.06, 24.06

7.06, 14.06,
21.06, 28.06

MAJ

REJON 1 poniedziałek

CZERWIEC

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,
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• 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
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki
tel. 22 888 98 76 – sprawy związane
z prawem jazdy
tel. 22 888 98 75 – sprawy związane
z rejestracją samochodów
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów
Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57
PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 732 70 85
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
ul. Szpitalna 7, Łomianki, tel. (22) 751 90 57
(czynny w godz. 8:00–20:00)
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ul. 11 Listopada 96 budynek B, Łomianki
tel. 516 768 864 (w godzinach pracy komisji)
e-mail: gkrpa@poczta.lomianki.pl
Spotkania GKRPA odbywają się w każdą środę
w godz. 16:00–19:00
CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki,
tel. (22) 751 35 02, 503 575 123

ICDS
ul. Staszica 2, tel. (22) 751 04 74
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wiejska 12A, Łomianki, tel. (22) 751 32 23
www.biblioteka.lomianki.pl
SZKOŁY
SP nr 1 w Łomiankach tel. (22) 751 15 54
SP nr 2 w Łomiankach tel. (22) 510 484 999
SP nr 3 w Łomiankach tel. (22) 751 56 10
SP w Dziekanowie Leśnym tel. (22) 751 20 88
SP w Dziekanowie Polskim tel. (22) 751 10 23
SP w Sadowej tel. (22) 751 25 10
Publiczne LO tel. (22) 751 60 84
KMŁ tel. (22) 751 33 79; (22) 751 21 75
Rozkłady jazdy:
www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html
ZWIK: tel. (22) 751 35 04
zwik@zwik-lomianki.pl
Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12,
tel. (22) 751 32 22
OSP Dziekanów Polski ul. Rolnicza 427,
tel. 538 359 125.
POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki
telefon czynny całą dobę:
tel. (22) 732 11 20, faks: 47 724 38 30
Rejon nr 1, dzielnicowy: st. sierż. Jacek Adamczyk,
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 647
Rejon nr 2, dzielnicowy: asp. szt. Marcin Ohirko,
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 641
Rejon nr 3, dzielnicowy: mł. asp. Tomasz Oracki,
tel. (22) 732 11 20, kom. 600 997 664
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STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki
tel./faks: (22) 751 35 03, tel. alarmowy: 986
NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ ŁOMIANKI
ul. Warszawska 31,
tel. 22 250 28 01 w. 8
ZDROWIE
Przychodnia Łomianki SPZZLO Warszawa-Żoliborz
ul. Szpitalna 6, tel. (22) 751 10 55
Przychodnia Lekarska Przy Polmo Łomianki S.A.
ul. Warszawska 31, tel. (22) 751 69 91
Centrum Medyczne ROYALMED
ul. Wiślana 36, tel. 533 702 703
Centrum Medyczne CMP
ul. Warszawska 55, tel. (22) 737 50 50
AWARIE
Pogotowie wodociągowe: tel. 606 399 893
Pogotowie energetyczne: 991
Pogotowie gazowe: 992
Awarie oświetlenia ulic: tel. 22 768 62 32
Awarie sygnalizacji świetlnej: tel. 501 260 930
TELEFONY ALARMOWE
112 numer alarmowy na terenie UE
do powiadamiania o zagrożeniu zdrowia,
życia, mienia
998 Straż pożarna
997 Policja
999 Pogotowie ratunkowe
986 Straż miejska
ZGŁOSZENIA W SPRAWIE ZWIERZĄT
Straż Miejska: 22 751 35 03 (godz. 7-23) lub
alarmowy 986
Policja: 112, 997
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
22 768 62 08, 22 768 62 24, 22 768 62 25 (pon.
10–18, wt.–pt. 8–16)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH MAJ – CZERWIEC 2022
ZWIK
REJON 1

9.05, 23.05

6.06, 20.06

REJON 8

17.05, 31.05

14.06, 28.06

REJON 2

10.05, 24.05

7.06, 21.06

REJON 9

4.05, 18.05

1.06, 15.06, 29.06

REJON 3

11.05, 25.05

8.06, 22.06

REJON 10

4.05, 18.05

1.06, 15.06, 29.06

REJON 4

11.05, 25.05

8.06, 22.06

REJON 11

5.05, 19.05

2.06, 18.06, 30.06

REJON 5

12.05, 26.05

9.06, 23.06

REJON 12

6.05, 20.05

3.06, 17.06

REJON 6

13.05, 27.05

10.06, 24.06

REJON 13

REJON 7

2.05, 16.05, 30.05

13.06, 27.06

5.05, 12.05,
19.05, 26.05

2.06, 9.06, 18.06,
23.06, 30.06

PROSIMY O WYSTAWIANIE WORKÓW PRZED POSESJE NAJWCZEŚNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYM TERMINEM ODBIORU ODPADÓW.
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.
MAKSYMALNE STAWKI OPŁAT
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 bytowe. Nowy wzór deklaracji umożliwia
jednak wyliczenie opłaty z uwzględnieniem stawki maksymalnej narzuco-

nej 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

BIULETYN INFORMACYJNY
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