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A było to tak. Ewa Jędrzej-
czak, jak to pisarka, wszę-
dzie znajduje ciekawe 
tematy, a potem siada i pi-

sze opowiadania. Lekko, dowcipnie, 
życiowo. Jakiś czas temu przeczyta-
ła książkę, której współautorką jest 
znawczyni dziejów Łomianek, cenio-
na także przez czytelników biuletynu 
Ewa Pustoła-Kozłowska. Twierdzi, 
że wiele dowiedziała się o historii, 
ale przy okazji uświadomiła sobie, 
że brakuje jej baśni i legend związa-
nych z dawnymi mieszkańcami tych 
terenów, Puszczą Kampinoską i Wi-
słą. Uznała więc, że pora je napisać. 
I napisała.

Wodnice i Wiślołak
W Łomiankach mamy to szczęście, 
że mieszkamy między wielką rze-
ką a prawdziwą puszczą. Zapewne 
w dawnych czasach miejscowe po-
dania pełne były opowieści o le-

śnych ostępach, skrzatach, stworach 
z wodnych głębin, skarbach oraz 
dobrych i złych duchach. Jakie złe, 
a może jednak dobre moce spra-
wiły, że powstała ulica Brukowa? 
A skąd wzięła się nazwa Jeziorka 
Kiełpińskiego? Może mógłby nam 
o tym opowiedzieć biały łabędź, któ-
ry pojawia się na nim co roku w noc 
letniego przesilenia. Kto wie, jakie 
tajemnice kryją fale Jeziora Fabrycz-
nego? Może w toni wodnej mieszkali 
synowie Wiślołaka, którzy w ludzkiej 
postaci szukali sobie żon? Z pewno-
ścią jakieś wodnice pływały także 
w rzece, a jak wiadomo, kiedyś po 
Wiśle spławiano niejedną łódź pełną 
skarbów… Jak wyglądały te dziwne 
zjawy, możemy sobie tylko wyobra-
zić, ale pomogą nam w tym suge-
stywne i ożywiające narrację książ-
kowe ilustracje, które wykonał mąż 
autorki, Grzegorz Jędrzejczak.

Królowa i pan na Młocinach
Niektóre wydarzenia historyczne nie 
są dokładnie opisane w kronikach. 
A wiemy przecież, że dawno temu 
były tu dobra królewskie i zapew-
ne nieraz sama królowa z licznym 
orszakiem przyjeżdżała na polowa-
nia w okoliczne knieje. Kroniki jed-
nak milczą o buciku, który znalazła 
w środku lasu. A co śniło się małemu 
chłopcu, który potem został boga-
tym starostą warszawskim i miesz-
kał w pięknym pałacu otoczonym 
romantycznym parkiem? Dzięki nie-
zwykłej wyobraźni i pomysłowości 
nasza autorka potrafi w krótkich (ale 
trudniejszych do napisania!) historyj-
kach zawrzeć i humor, i przypowiast-
kę z morałem, i wiedzę związaną 
z Łomiankami.

Czy Heliodor trafił do Raju?
W każdej książce z bajkami muszą 
się także znaleźć legendy o skarbach 
i klejnotach albo chociaż o ukrytym 
pod jałowcem garncu talarów lub 
trzech życzeniach do złotej rybki. 
Tu też są – czasem dowcipne, cza-
sem bardziej skłaniające do reflek-
sji, ale mądre i życiowe. Za każdym 
razem napisane w taki sposób, że 
w zależności od wieku można je róż-
nie odczytywać. Dlatego dla dzieci 
pozostaną bajkami z morałem, ale 
dorosłych skłonią do przemyśleń. 
Choćby historia Heliodora, który 
nie czuł się szczęśliwy i pewne-
go dnia wyruszył na poszukiwanie 
Raju. Szedł i szedł, aż wreszcie… Ale 
o tym, czy Heliodorowi udało się 
trafić do Raju, muszą już Państwo 
przeczytać sami.

Więcej informacji: „Opowieści ło-
miankowskie”, Ewa Jędrzejczak, 
2022. Książkę sfinansowaną ze środ-
ków Biblioteki Publicznej w Łomian-
kach będzie można wypożyczyć w jej 
wszystkich oddziałach oraz otrzymać 
w konkursach, które zorganizujemy 
na łamach biuletynu w kolejnych mie-
siącach. 

Dawno, dawno temu… A właściwie to kilka miesięcy. Za górami, za lasami… A tak naprawdę 
w Dąbrowie Zachodniej. Żyła sobie pisarka, która lubiła wymyślać niezwykłe historie… A, to akurat się 
zgadza. Ewa Jędrzejczak jak mało kto potrafi opowiadać legendy, bajki i prawdziwe historie. Jakiś czas 
temu spisała je wszystkie, więc kto chciałby poczytać, może sięgnąć po książkę, która ukaże się przed 
Nowym Rokiem.
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Konkurs
Kim naprawdę był pan na Młoci-
nach wspomniany w tekście? Pro-
szę podać jego imię i nazwisko.
Pierwsze trzy osoby, które nadeślą 
poprawną odpowiedź, otrzyma-
ją książkę „Opowieści łomian-
kowskie”. Odpowiedzi prosimy 
przesyłać na adres wks@poczta.
lomianki.pl z dopiskiem „Legendy” 
do 20 grudnia br. Życzymy powo-
dzenia!

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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KALENDARZ 
PANI BURMISTRZ

LISTOPAD (WYBÓR)

2.11 
Spotkanie koordynujące pracę wydziałów i referatów 
Urzędu Miejskiego. 

4.11 
Spotkanie w sprawie karty mieszkańca. Spotkanie z Paw-
łem Gutkowskim, nowym prezesem Komunikacji Miejskiej 
Łomianki (KMŁ).

7–14.11 
Zwolnienie lekarskie.

15.11 
Spotkanie z Włodzimierzem Karpińskim, sekretarzem m.st. 
Warszawy, w sprawie wspólnego publicznego transportu 
zbiorowego. 

17.11 
Spotkanie z Andrzejem Wasilewskim z Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.

20.11 
Wręczanie nagród Grand Prix Łomianek w pływaniu 
w ICDS. Udział w Dniu Młodzieży.
 
21.11 
Spotkanie wraz z prezesem Pawłem Gutkowskim i człon-
kiem zarządu Piotrem Nowickim z KMŁ z przedstawiciela-
mi Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie.

22.11 
Udział w spotkaniu rady nadzorczej Komunikacji Miejskiej 
Łomianki (KMŁ).

23.11 
Spotkanie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Łomiankach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

24.11 
Udział w gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckie-
go organizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lo-
kalnej. Udział w LXVII sesji Rady Miejskiej w Łomiankach.

25.11 
Udział w spotkaniu rady nadzorczej Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Łomiankach (ZWiK).

28.11 
Spotkanie online z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad (GDDKiA) oraz sąsiednimi samorządami 
w sprawie trasy S7.

29.11 
Spotkanie z przedstawicielami gmin Czosnów, Stare Babi-
ce i Zakroczym w sprawie klastrów energetycznych i spół-
dzielni energetycznych w celu bilansowania zapotrzebowa-
nia gmin na energię oraz wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii. Udział w Gminnej Naradzie Klimatycznej 
współorganizowanej przez Radę Młodzieżową Łomianki.

Już za kilkanaście dni usiądziemy do wigilijnej kolacji, 
a później powitamy Nowy Rok. Zanim jednak rozpocz-
niemy świętowanie w rodzinnym gronie, zapraszam 
wszystkich mieszkańców na grudniowe spotkania, so-
łeckie wigilie, koncerty, mikołajki i bożonarodzeniowe 
warsztaty dla najmłodszych.
 
Koniec roku to także czas podsumowań i planów. Dla-
tego w tym numerze biuletynu przedstawiamy projekt 
budżetu gminy na 2023 r. Jaki to będzie rok? Nikt tego 
nie jest w stanie przewidzieć, tak jak nikt nie przewi-
dział dramatycznych wydarzeń na świecie – trwającej 
dwa lata pandemii, wojny u naszych wschodnich sąsia-
dów, rosnącej inflacji i wysokich cen, które zaskakują 
przy każdej wizycie w sklepie. To trudna sytuacja dla 
każdej gminy, jednak cały czas realizujemy inwestycje, 
zadania z zakresu infrastruktury drogowej i wodocią-
gowej, kończymy budowę szkoły i przedszkola. Wbrew 
wszystkiemu wkraczamy w nowy rok z planami kolej-
nych projektów.

Mam nadzieję spotkać się z Państwem 19 grudnia na 
tradycyjnie już organizowanej przez Urząd Miejski Wi-
gilii u Pani Burmistrz. A tym z Państwa, którzy nie będą 
mogli przybyć, już teraz życzę wspaniałych, rodzinnych 
świąt Bożego Narodzenia, chwili oddechu i wzajem-
nej życzliwości, a w Nowym Roku tylko dobrych dni 
i zmian, które pozytywnie nas zaskoczą. Wszystkiego, 
co najlepsze!
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Dochody ogółem wynoszą 174 978 077,00 zł, z tego:

     • dochody własne: 124 481 782,00 zł
     • subwencja ogólna: 36 886 449,00 zł
     • dotacje: 13 609 846,00 zł

W listopadzie wszystkie samorządy opracowują budżety na kolejny rok. To jeden z najważniejszych dokumentów 
dotyczących finansów gminy, na podstawie którego realizowane są w kolejnych miesiącach inwestycje i projekty 

budowlane, społeczne, oświatowe, kulturalne, sportowe czy transportowe. 

PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

OPRACOWANIE:
AGATA ZAKRZEWSKA, MONIKA JAKUBIAK-ROSOSZCZUK

T egoroczny projekt budżetu dla gminy Łomianki był wyzwa-
niem dla wszystkich, którzy przy nim pracowali. Przyszłorocz-
ne możliwości finansowe gminy będą zdeterminowane przez 
skutki inflacji, rosnące w zastraszającym tempie ceny usług, 

energii i gazu. Przez wiele tygodni skarbnik gminy, burmistrzowie 
i pracownicy urzędu analizowali najważniejsze potrzeby mieszkań-
ców, zadania własne gminy wynikające z zapisów ustawy o samo-
rządzie gminnym, zaciągnięte wieloletnie zobowiązania inwestycyjne 
oraz propozycje radnych, sołectw i osiedli. Z wielu planów inwesty-

cyjnych urząd musiał zrezygnować. Najpilniejsze, zweryfikowane już 
potrzeby były o 77 082 433,00 zł wyższe niż planowany budżet.
Burmistrz przedstawiła Radzie Miejskiej projekt budżetu zbilanso-
wanego, zrównoważonego i realnego do wykonania. Należy jednak 
pamiętać, że nawet najlepiej zaplanowany i realistyczny budżet gminy 
– podobnie jak budżet każdego gospodarstwa domowego – może nie 
wytrzymać konfrontacji z rzeczywistością. W trakcie grudniowej sesji 
łomiankowscy radni zdecydują o ostatecznym kształcie uchwały bu-
dżetowej na 2023 r. 

Dochody

Wydatki ogółem wynoszą 

189 170 807,78 zł,
z tego:
     • wydatki bieżące: 
        164 504 646,78 zł
     • wydatki majątkowe: 
        24 666 161,00 zł

Wydatki

Rodzina
5,03%

Dotacje
7,78%

Subwencja ogólna
21,08%

Dochody własne
71,14%

Administracja publiczna
15,33%

Transport i łączność
11,21%

Pozostałe wydatki
4,11%

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

1,70%

Pomoc społeczna
1,66%

Gospodarka mieszkaniowa
2,39%

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

2,39%

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

19,68%
Oświata i wychowanie

33,20%

Ochrona zdrowia
0,63%

Kultura fizyczna
2,20%

Informatyka
0,37%

Pozostałe zadania
w zakresie pomocy

społecznej
0,08%

Edukacyjna opieka
wychowawcza

0,03%
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Wydatki bieżące to kwota 60 235 974,05 zł przeznaczona m.in. na:
• wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych, liceum ogólno-
kształcącego i przedszkoli, 
• świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na świadczenia dla pra-
cowników i stypendia dla uczniów,
• dowóz uczniów,
• zakup energii, bieżące konserwacje, wywóz śmieci i odprowadzanie 
ścieków,
• składki na ubezpieczenia społeczne,

• zakup usług remontowych,
• stołówki szkolne i przedszkolne.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale to kwota 
2 577 000,00 zł przeznaczona m.in. na:
• budowę zespołu szkół w Łomiankach Dolnych,
• budowę nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej,
• modernizację centrali wentylacyjnej nr 3 w Szkole Podstawowej     
nr 2 im. Ireny Szewińskiej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
62 812 974,05 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 31 193 776,00 zł przeznaczona na:
• gospodarkę odpadami, oczyszczanie miasta,
• zieleń w mieście, 
• oświetlenie placów i ulic.

Wydatki majątkowe i na zakupy inwestycyjne w wysokości 
6 028 661,00 zł to kwota przeznaczona m.in. na: 
• dofinansowanie Gminnego Programu Wymiany Pieców,
• dofinansowanie Gminnego Programu Gromadzenia Wody,
• modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy,

• modernizację wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły,
• budowę i modernizację placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-
-sportowych,
• budowę świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym u zbiegu ul. Ko-
nopnickiej i ul. Miłej,
• realizację błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy,
• budowę i modernizację boiska przy ul. Waligóry,
• zakup kogeneratora gazowego dla ICDS,
• rewitalizację zabytkowej wilii przy ul. Pionierów 38 wraz z zago-
spodarowaniem terenu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
37 222 437,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 28 480 177,20 zł przeznaczona m.in. na:
• wynagrodzenie osobowe pracowników, 
• składki na ubezpieczenie społeczne, zakup usług zdrowotnych,
• bieżące funkcjonowanie urzędu (zakup: usług remontowych, ener-
gii, materiałów i wyposażenia),
• utrzymanie budynków urzędu,
• wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy,

• diety radnych miejskich, 
• diety sołtysów i przewodniczących zarządów rad osiedlowych,
• pobór podatków, promocję gminy.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale to 
kwota 513 000,00 zł przeznaczona m.in. na:
• budowę rynku miejskiego wraz z ratuszem.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
28 993 177,20 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 12 722 564,00 zł przeznaczona m.in. na: 
• remonty dróg gminnych,
• poprawę bezpieczeństwa pieszych,
• dofinansowanie usług przewozowych dla KMŁ (rekompensata za 
realizowanie usług lokalnego transportu publicznego – bezpłatne 
linie wewnętrzne obsługujące wyłącznie Łomianki),
• usługi dotyczące organizacji transportu publicznego przez przeję-
cie przez ZTM linii komunikacyjnych dla gminy Łomianki (związane 

z włączeniem gminy Łomianki do pierwszej strefy biletowej ZTM),
• finansowanie tzw. uzupełniającej linii autobusowej na trasie Dzie-
kanów Leśny – Starostwo PWZ (L-7),
• opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla gminy 
Łomianki SUMP.

Wydatki majątkowe, w tym wydatki na inwestycje, na budowę dróg 
gminnych, wyniosą 8 490 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
21 212 564,00 zł, z tego:
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Wydatki bieżące to kwota 9 506 845,00 zł przeznaczona m.in. na:
• wynagrodzenia osobowe pracowników,
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
zasiłki dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem”,

• dotacje dla żłobków niepublicznych,
• wspieranie rodziny,
• zakup materiałów i wyposażenia.

RODZINA
9 507 845,00 zł, z tego:

Wydatki przeznaczone na:
• obsługę długu publicznego: 2  803  639,00 zł (2  371  000,00 zł 
– obsługa papierów wartościowych – odsetki, prowizje od kredytów 
i emisji obligacji; 432 639,00 zł – poręczenie dla ZWiK),
• działalność usługową: 828 370,00 zł (m.in. opracowanie i sporzą-
dzenie dokumentów planistycznych, programów rewitalizacji, pro-
gnoz oddziaływań na środowisko, utrzymanie cmentarzy komunal-
nego i wojennego),

• rolnictwo i łowiectwo: 3 600,00 zł,
• rozliczenia różne: 4  110  972,00 zł (3  445  972,00 zł – wpłaty 
do budżetu państwa na zwiększenie części równoważącej subwencje 
ogólne, tzw. janosikowe),
• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną zdrojów ulicz-
nych: 18 000,00 zł,
• prowadzenie stałej aktualizacji rejestru wyborców: 5 402,00 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI
7 769 983,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące to kwota 1 620 600,00 zł przeznaczona na:
• odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi publiczne,
• zakup i dystrybucję energii, wody i gazu,
• utrzymanie budynków komunalnych, w tym remonty.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym dziale wynoszą 
2 910 000,00 zł. Przeznaczono je m.in. na:

• pozyskanie gruntów (błękitno-zielona infrastruktura) pod Strugę 
Dziekanowską, między ul. Wiślaną i ul. Armii Poznań pozyskanie 
gruntów pod inwestycje gminne,
• modernizację budynków komunalnych,
• zakup działki i budowę budynku komunalnego,
• termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
4 530 600,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 4 468 562,53 zł przeznaczona m.in. na:
• dotacje dla gminnych instytucji kultury, tj. Centrum Kultury i Biblio-
teki Publicznej,

• organizację imprez kulturalnych i patriotycznych,
• dotacje dla NGO (370 000,00 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
4 518 562,53 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 409 483,00 zł przeznaczona m.in. na:
• organizację imprez sportowych,
• dotacje dla NGO (230 000,00 zł).

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to 3  750  000,00 zł 
przeznaczone na: 
• budowę obiektu sportowego do piłki nożnej.

KULTURA FIZYCZNA
4 159 483,00 zł, z tego:



POD LUPĄ    |

7BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 12    |    GRUDZIEŃ 2022

Wydatki bieżące to kwota 3 128 367,00 zł przeznaczona m.in. na:
• Ochotniczą Straż Pożarną,
• Straż Miejską,

• monitoring miejski,
• zarządzanie kryzysowe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
3 219 867,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 2 881 242,00 zł przeznaczona m.in. na:
• domy pomocy społecznej,
• Ośrodek Pomocy Społecznej,
• świadczenia społeczne,
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• dodatki mieszkaniowe,
• zasiłki stałe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne to 255 000,00 zł prze-
znaczone na: 
• budowę nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z po-
radnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

POMOC SPOŁECZNA
3 136 242,00 zł

Wydatki bieżące to kwota 1 190 202,00 zł z przeznaczeniem m.in. na: 
• 1 000 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym NGO 
600 000,00 zł),

• 100 000,00 zł na zwalczanie narkomanii.

OCHRONA ZDROWIA
1 190 202,00 zł, z tego:

Wydatki bieżące to kwota 692 981,00 zł przeznaczona m.in. na:
• zakup materiałów i wyposażenia,
• opłaty z tytułu zakupu usług dostępu do internetu,

• opłaty za usługi serwisowe programów informatycznych.

INFORMATYKA
692 981,00 zł, z tego:

Wydatki dla NGO na realizację programów ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ
150 000,00 zł

Z przeznaczeniem m.in. na:
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,

• pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
53 890,00 zł
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Co robi urząd, żeby w obecnej sytuacji zaoszczę-
dzić energię elektryczną w przestrzeni miejskiej? 
Czy wyłączone będą w nocy latarnie miejskie? 
Czy będzie w tym roku lodowisko i dekoracje 
świąteczne?

Szanowna Pani, mając na względzie bezpieczeń-
stwo mieszkańców, urząd nie planuje wyłączania 
oświetlenia ulicznego w godzinach 00.00–4.00, 
chociaż nie wyklucza takiej możliwości. Będzie 
to zależało od sytuacji ekonomiczno-gospodar-
czej w kolejnych miesiącach. Trwają jednak prace 
związane z modernizacją oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy, polegające m.in. na wymianie 
dotychczasowych lamp na lampy LED i zainsta-
lowaniu zasilaczy, które umożliwią przygaszanie 
oświetlenia. 
Urząd nie planuje także całkowitej rezygnacji z ilu-
minacji świątecznych. Rozważane jest natomiast 
rozświetlenie co drugiej latarni przy ul. Warszaw-
skiej. Aktualnie nie planujemy również wyłączenia 
z użytkowania hali pneumatycznej oraz lodowi-
ska. W ocenie urzędu szkody wynikające z bra-
ku możliwości korzystania z tych obiektów przez 
mieszkańców, zwłaszcza przez dzieci, są większe 
niż korzyści finansowe, które osiągnąłby urząd, 
zamykając halę i lodowisko.

Kiedy jest planowane otwarcie przedszkola 
przy ul. Piaskowej? Ile miesięcy potrwa jeszcze 
budowa? 

Szanowna Pani, w budynku przedszkola trwają 
prace wykończeniowe, a wokół obiektu wykona-
no już zagospodarowanie terenu. Obecnie ocze-
kujemy na dostarczenie windy i pozostałej części 
wyposażenia wnętrz. Ponadto wykonano przyłą-
cze prądu, co w niedalekiej przyszłości pozwoli na 
podłączenie budynku do sieci energetycznej. Po 
zakończeniu tego etapu prac wykonawca będzie 
mógł dokończyć budowę i wystąpić o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowla-
nego. W związku z powyższym można przy-
jąć, że dzieci będą mogły rozpocząć rok szkolny 
2023/2024 w nowym przedszkolu.

Pytania do pani burmistrz można zadawać 
przez formularz na stronie 

www.lomianki.pl.

Małgorzata Frączek, główny specja-
lista ds. organizacji imprez w ICDS 
Jestem absolwentką studiów licencjackich 
Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji ze spe-
cjalizacją zarządzanie sportem i rekreacją 
z tytułem menedżera sportu oraz studiów 
magisterskich Wyższej Szkoły Menedżer-

skiej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Pracę 
w Łomiankach rozpoczęłam 13 lat temu, a od ośmiu jestem 
w dziale sportu ICDS.
 
Czym zajmuje się główny specjalista ds. organizacji imprez 
w ICDS?
Harmonogramem i przygotowaniem spotkań oraz wydarzeń 
sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. Odpowiada za ko-
ordynację pracy przy organizacji imprez firm zewnętrznych na 
terenie ośrodka, a wraz z zespołem pracowników za współ-
pracę z zarządami osiedli, sołectw i Urzędem Miejskim przy 
organizacji imprez na terenie gminy. W zakresie obowiązków 
na tym stanowisku znajduje się też rezerwacja oraz wynajem 
obiektów wchodzących w skład lub podlegających ICDS. 

Grzegorz Dąbrowski, starszy inspektor Straży 
Miejskiej
W Łomiankach pracuję od 1992 r., od począt-
ku w referacie patrolowo-interwencyjnym. 
Przez 30 lat pracy poznałem każdą gminną 
uliczkę, wiele ludzkich historii i związałem się 
nie tylko z miejscem pracy, ale i z mieszkań-

cami. W pracy strażnika najbardziej cenię możliwość pomaga-
nia potrzebującym. Prywatnie jestem mężem i ojcem, a czas 
spędzany z rodziną jest w moim życiu priorytetem. Uwielbiam 
przyrodę oraz majsterkowanie. W wolnych chwilach chodzę na 
długie spacery z psami.

Czym zajmuje się referat patrolowo-interwencyjny?
Pracownicy referatu podejmują działania w zakresie ochro-
ny porządku publicznego, prewencyjne w miejscach o szcze-
gólnym zagrożeniu oraz patrolowo-interwencyjne na terenie 
gminy. Egzekwują także przestrzeganie zasad postępowania 
z odpadami oraz interweniują w przypadkach niszczenia zie-
leni miejskiej, obiektów przyrodniczych, zanieczyszczania wód 
i powietrza. W granicach gminy podejmują działania mające na 
celu zapobieganie bezdomności i krzywdzie zwierząt. 

NASI URZĘDNICY
Przedstawiamy osoby, które zajmują się organizacją oraz 
bezpieczeństwem wydarzeń sportowych, społecznych 
i kulturalnych odbywających się na terenie gminy.
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ICDS w Łomiankach
pon.–pt. 6–22, sob.–nd. 8–21

ul. Staszica 2,
tel. 22 751 04 74

www.icds.pL

Straż Miejska w Łomiankach
ul. Warszawska 87
tel. 22 751 35 03, 

alarmowy 986
www.strazmiejska.lomianki.pl
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ



URZĄD MIEJSKI    |

9BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 12    |    GRUDZIEŃ 2022

BIUM: W ostatnich tygodniach wszy-
scy mieliśmy problemy z porannym 
dojazdem do Warszawy...
Małgorzata Żebrowska-Piotrak: Ko-
munikacja w ul. Kolejowej i ul. Puł-
kowej pogorszyła się po ograniczeniu 
przejazdu ul. Estrady spowodowanym 
rozbudową sieci wodno-kanalizacyj-
nej. Nie jest to teren naszej gminy, 
jednak ulicami Trenów i Estrady spo-
ro osób z Łomianek, ale też dalszych 
miejscowości dojeżdża rano do War-
szawy. Blokada ul. Estrady zwiększyła 
liczbę pojazdów na DK7, co wystar-
czyło do zupełnego zakorkowania ul. 
Kolejowej i ul. Pułkowej wraz z dojaz-
dami. Jednak podstawowy problem 
jest taki, że od wielu lat światła 
w ul. Wóycickiego powstrzymują ruch 
w kierunku Warszawy.

Jakie działania podjął urząd w tej 
sprawie?
Zareagowaliśmy natychmiast, inter-
weniowaliśmy w warszawskim urzę-
dzie i jednostkach odpowiedzialnych 
za kryzys transportowy na północ-
nym wjeździe do Warszawy, czyli 
Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego, Biurze Zarządzania 
Ruchem i Zarządzie Dróg Miejskich 
(ZDM). Zwracaliśmy uwagę na brak 
koordynacji w podejmowaniu decy-
zji o ograniczeniu przepustowości ul. 
Estrady i sytuację na skrzyżowaniu ul. 
Wóycickiego z DK7. ZDM oświad-
czył, że żaden program sterowania 
sygnalizacją świetlną na tym skrzyżo-
waniu nie zapewni poprawy, jednak 
Biuro Zarządzania Ruchem poinfor-
mowało, że zajmie się tym proble-
mem. 

Korki zniknęły już po kilku dniach…. 
Tak, widzimy poprawę ruchu w ul. Ko-
lejowej, ponieważ czasowo zwiększo-
no przepustowość przy ul. Wóycickie-
go. Obecnie na ul. Estrady ruch jest 

płynny, prace przerwano, chociaż nie 
wiemy na jak długo. Zmiany są jednak 
konieczne, bo sytuacja kryzysowa 
może się powtórzyć, a wysyłanie ko-
lejnych pism niczego nie zmieni. Jeżeli 
tak ma być do czasu uruchomienia 
nowej trasy S7, to nie mogę zaakcep-
tować takiej sytuacji. Chcemy, aby 
warszawscy urzędnicy podjęli wresz-
cie konieczne decyzje w tej sprawie.

Z budową trasy S7 wszyscy wiążą na-
dzieję na poprawę sytuacji.
Owszem, ale według ostatnich in-
formacji Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
uruchomienie nowej trasy może na-
stąpić najwcześniej w 2030 r. Dlatego 
chcemy, żeby odpowiedni urzędnicy 
i ich przełożeni w Warszawie podjęli 
decyzje dotyczące skrzyżowania z ul. 
Wóycickiego. Uczestniczę w spotka-
niach przedstawicieli okolicznych sa-
morządów z GDDKiA i mogę potwier-
dzić, że wszyscy bardzo czekamy na 
rozpoczęcie budowy nowego wylotu 
S7 w kierunku północnym. Podpisa-
liśmy już z GDDKiA porozumienia 
intencyjne w sprawie przejęcia dróg 
serwisowych, które w znacznej czę-
ści staną się naszymi 
ulicami. Ponadto uzy-
skaliśmy uwzględnienie 
w koncepcji dodatko-
wego przejścia i połą-
czenia wzdłuż nowej 
trasy. Jednak na DK7 
potrzebujemy rozwią-
zania problemów już 
teraz. 

A teraz mieszkańcy narzekają także 
na tłok w autobusach jadących do 
Warszawy.
Mogę powtórzyć dobrą wiadomość, 
że od 5 grudnia pojawią się pierwsze 
autobusy przegubowe [więcej pi-
szemy o tym na s. 10 – przyp. red.]. 

Zmianę udało się zatwierdzić na spo-
tkaniu z dyrekcją warszawskiego Za-
rządu Transportu Miejskiego (ZTM) 
i zarządem łomiankowskiej spółki 
KMŁ, która obsługuje nasze linie, ale 
nie posiada większych autobusów. 
Wszystkie sprawy organizacyjne 
i techniczne uzgadniane są pomiędzy 
KMŁ i ZTM.

A na jakim etapie są rozmowy w spra-
wie buspasa?
Mamy ustalony tekst porozumienia 
w sprawie oceny kosztów zgodnie ze 

wspólną decyzją moją 
i prezydenta Warszawy 
podjętą we wrześniu 
2019 r. To trudne roz-
mowy – najpierw przer-
wane przez pandemię, 
potem kryzys finanso-
wy, a dodatkowo po 
stronie miasta stołecz-

nego nastąpiły zmiany organizacyjne. 
Zlikwidowano Biuro Polityki Mobil-
ności i Transportu, więc przez pewien 
czas nie było z kim rozmawiać. Obec-
nie jednak wybrano wykonawcę do-
kumentacji dla odcinka planowanego 
buspasa w granicach naszej gminy, 
z którym uzgadniana jest szczegóło-
wa dokumentacja. Prace trwają.

Położenie Łomianek w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy to nasz wielki atut. Jednak wraz 
z rosnącą z roku na rok liczbą osób, które codziennie dojeżdżają do stolicy, także problem 
komunikacyjny dla mieszkańców. O korkach, tłoku w autobusach i pracach nad buspasem 
rozmawiamy z burmistrz Małgorzatą Żebrowską-PiotrakMałgorzatą Żebrowską-Piotrak. 

KORKI I BUSPAS
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Podstawowy problem jest taki, 
że od wielu lat światła 

w ul. Wóycickiego powstrzymują 
ruch w kierunku Warszawy.
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BIUM: Od niedawna kieruje Pan 
KMŁ, jak Pan ocenia działalność i po-
tencjał spółki?
Paweł Gutkowski: Początki funkcjo-

nowania w zarzą-
dzie spółki to przede 
wszystkim czas na za-
poznanie się z jej ogól-
ną sytuacją, zwłaszcza 
finansową i kadrową. 
W ostatnim kwartale 
roku wynik finansowy 
znacząco się popra-

wił i wszystko wskazuje na to, że spół-
ka zakończy rok, nie generując strat. 
Oczywiście przyczyną zawirowania 
finansowego był głównie wzrost kosz-
tów paliwa na niespotykaną dotąd 
skalę i związany z tym bezpośrednio 
wzrost kosztów wszystkich materia-
łów eksploatacyjnych. W mojej oce-
nie optymalnie wykorzystany jest 
także potencjał spółki, mam na myśli 
szczególnie potencjał kadrowy, czy-
li kierowców autobusów. Braki w tej 
grupie zawodowej dotykają boleśnie 
wszystkich przewoźników drogowych 
w kraju. To, oprócz bardzo wysokich 
cen paliwa, stanowi główną barierę dla 
rozwoju firm transportowych. W KMŁ 
pracujemy teraz nad tym, aby stworzyć 
skuteczne narzędzie pozyskiwania no-
wych kierowców, i mam nadzieję, że 
ten program wprowadzimy na począt-
ku przyszłego roku. A jeśli chodzi o ta-
bor, to według mnie spółka mogłaby na 
liniach do Warszawy zwiększyć liczbę 
pojazdów na przykład o jeden autobus.

Czyli można zwiększyć częstotliwość 
kursowania autobusów w Łomiankach?
KMŁ jest tzw. operatorem komuni-
kacji miejskiej, czyli mówiąc inaczej, 
wykonawcą rozkładu jazdy na zlece-
nie Zarządu Transportu Miejskiego na 
liniach do Warszawy oraz na zlecenie 
Urzędu Miejskiego w Łomiankach na 
liniach lokalnych 1, 2 i 3. Występują 
pewne ograniczenia zarówno po stro-
nie kadrowej, jak i technicznej, choć 
istnieją niewielkie możliwości zwięk-
szenia częstotliwości kursowania na 
liniach lokalnych. Ostatecznie jednak 
każda korekta rozkładu jazdy jest za-
leżna od organizatora, a dodatkowe 
przejazdy to dodatkowe koszty. 

Czy KMŁ może wprowadzić autobusy 
przegubowe?
KMŁ nie posiada autobusów przegu-
bowych. Planując inwestycje przyszło-
roczne, rozważamy zakup takich pojaz-
dów, jednak jest to decyzja niezwykle 
złożona ze względu na konieczność 
pozyskania środków finansowych na 
ten cel. Ponadto spółka nie dysponu-
je zapleczem technicznym do obsługi 
tego typu pojazdów, co oznacza, że 
ich ewentualny zakup musiałyby po-
przedzić odpowiednie inwestycje we-
wnętrzne.

Za co odpowiada KMŁ, a za co Zarząd 
Transportu Miejskiego przy obsłudze 
linii w Łomiankach?
ZTM opracowuje rozkłady jazdy au-
tobusów kursujących do Warszawy, 

ustala ceny biletów w tej komunikacji, 
zajmuje się ich kontrolą oraz windyka-
cją opłat za przejazdy bez biletu. Od-
powiada też za umieszczenie tabliczek 
z rozkładem jazdy na przystankach. 
KMŁ natomiast jest operatorem, to 
znaczy wykonawcą zleconych prze-
wozów, więc odpowiada za właściwą 
realizację rozkładów jazdy powierzo-
nych przez ZTM i Urząd Miejski w Ło-
miankach.

Jakie zadania stawia Pan przed KMŁ 
w najbliższym roku?
Kluczowym zadaniem w 2023 r. jest 
zwiększenie liczby kierowców auto-
busów. To dla nas priorytet, warun-
kuje bowiem możliwości rozwojowe 
spółki. Ważne jest także pozyskanie 
dodatkowych przewozów do reali-
zacji, a to jest ściśle związane z roz-
wojem potencjału kadrowego i tech-
nicznego spółki. Bardzo wstępne 
założenia to ewentualny zakup auto-
busów przegubowych i dostosowa-
nie infrastruktury wewnętrznej do 
wymogów techniczno-eksploatacyj-
nych tych pojazdów. Wszyscy jed-
nak mamy świadomość wzrostu cen 
oraz inflacji. Wobec potencjalnych 
zagrożeń dla branży ważnym czynni-
kiem w przyszłym roku będzie uzy-
skanie stabilizacji finansowej spółki, 
gwarancja stabilnego zatrudnienia 
dla pracowników oraz zachowanie 
wysokiego poziomu usług dla miesz-
kańców.

W listopadzie br. Paweł Gutkowski, menedżer transportu drogowego, który wcześniej kierował 
spółką z branży publicznego transportu zbiorowego, został nowym prezesem Komunikacji Miejskiej 
Łomianki. Rozmawiamy z nim o działaniach i planach KMŁ.  

ZMIANY W KMŁ

Przegubowce z ZTM
Pierwsze autobusy przegubowe za-
czną kursować od 5 grudnia na trasie 
do Warszawy.
Mieszkańcy zwracali się do burmistrz 
Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak o in-
terwencję w sprawie przepełnionych 
autobusów. Na prośbę burmistrz Ko-
munikacja Miejska Łomianki (KMŁ) 

przeprowadziła w dniach 15–17 listo-
pada br. tzw. pomiary napełnień w au-
tobusach linii 150, 750 i 850 w godzi-
nach porannego i popołudniowego 
szczytu komunikacyjnego. Przedstawi-
liśmy wyniki badań Zarządowi Trans-
portu Miejskiego (ZTM), z którym usta-
lono, że dwa przegubowce rozpoczną 
kursowanie na początku grudnia. Bę-
dziemy sprawdzać, czy zmiany przy-
niosły efekty, i podejmować kolejne 

decyzje optymalizujące funkcjonowa-
nie komunikacji miejskiej na terenie 
gminy. / mjr
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Łomiankach

W czasie nadzwyczajnej sesji 14 
listopada radni głosowali w spra-

wie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości obowiązu-
jących na terenie gminy Łomianki.
Podczas sesji 24 listopada decydowali 
m.in. w sprawie wniosku dotyczącego 
zdjęcia z porządku obrad i przekazania 
do prac w komisji projektu uchwały 
w sprawie zasad i warunków sytuowa-
nia obiektów małej architektury i tablic 
reklamowych na terenie gminy.

Wyniki głosowania
Podczas LXVI sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał w spra-
wach:
• zmian w uchwale budżetowej gminy 

Łomianki na 2022 r. (za: 16, wstrzy-
mało się: 4, nieobecni: 1),

• określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości obowiązują-
cych na terenie gminy Łomianki (za: 
5, przeciw: 10, wstrzymało się: 5, 
nieobecni: 1).

Podczas LXVII sesji radni głosowali 
i rozpatrywali projekty uchwał m.in. 
w sprawach:
• zmiany   Wieloletniej   Prognozy   Fi-

nansowej Gminy Łomianki na lata 
2022–2030 (za: 12, przeciw: 4, 
wstrzymało się: 5),

• zmian w uchwale budżetowej gminy 

Łomianki na 2022 r. (za: 12, prze-
ciw: 7, wstrzymało się: 2), 

• zmiany Uchwały nr LXV/503/2022 
Rady Miejskiej w Łomiankach 
z 27.10.2022 r. w sprawie przy-
jęcia do realizacji standardów za-
rządzania zielenią ze szczególnym 
uwzględnieniem drzew na terenie 
gminy Łomianki (za: 21),

• wniosku radnego Piotra Bartoszew-
skiego w sprawie zdjęcia z porządku 
obrad i przekazania do prac w ko-
misjach projektu uchwały w spra-
wie zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamo-
wych oraz ogrodzeń, ich gabary-
tów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane, na te-
renie gminy Łomianki (za: 12, prze-
ciw: 7, wstrzymało się: 2),

• wniosku radnego Piotra Bartoszew-
szewskiego w sprawie zdjęcia 
z porządku obrad i przekazania do 
dalszego procedowania w komisji 
projektu uchwały w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Pancerz i Centrum 
Handlowe Auchan” (za: 12, przeciw: 
6, wstrzymało się: 2, nieobecni: 1),

• miejscowego   planu   zagospodaro-
wania przestrzennego „Sierakowska 
Południe”, etap II (za: 14, wstrzyma-
ło się: 5, brak głosu: 1, nieobecni: 1),

• programu   współpracy   gminy   Ło-
mianki w 2023 r. z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiota-
mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 
Ustawy z 24.04.2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolon-
tariacie (za: 19, wstrzymało się: 1, 
nieobecni: 1),

• uchwalenia    Gminnego   Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii na 2023 r. 
(za: 20, nieobecni: 1),

• ogłoszenia tekstu jednolitego Uch-
wały nr XVII/143/2019 Rady Miej-
skiej w Łomiankach z 24.10.2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu okre-
ślającego wysokość oraz szczegóło-
we warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz szczegółowe warunki oblicza-
nia i wypłacania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przed-
szkolach prowadzonych przez gminę 
Łomianki (za: 20, nieobecni: 1),

• ogłoszenia tekstu jednolitego Uch-
wały nr XVII/144/2019 Rady Miej-
skiej w Łomiankach z 24.10.2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego kryteria i tryb przyzna-
wania nagród dla nauczycieli szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez 
gminę Łomianki ze specjalnego fun-
duszu nagród (za: 20, nieobecni: 1).

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w trybie stacjonarnym
lub online, a także obejrzeć archiwalne zapisy obrad (www.lomianki.pl zakładka e-Sesja). 
Projekty uchwał zamieszczane są na bip.lomianki.pl w zakładce Rada Miejska, a protokoły sesji 
w zakładce Rada Miejska – Sesje Rady – VIII kadencja (2018–2023). LXVI sesja Rady Miejskiej 
odbyła się 14 listopada, a LXVII – 24 listopada br.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA

Posiedzenia komisji i sesje RM
Harmonogram spotkań wszystkich 
komisji dostępny jest w systemie 
e-Sesja: http://lomianki.esesja.pl/
posiedzenia. Ostatnie sesje RM 
można obejrzeć po zeskanowaniu 
kodów QR

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 każ-
dego tygodnia. Mieszkańcy na dyżur 
z przewodniczącą umawiają się za 
pośrednictwem Biura Rady w Urzę-
dzie Miejskim (ul. Warszawska 115), 
mailowo (biuro.rady@poczta.lomian-
ki.pl) lub telefonicznie (666 834 560).
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Spotkanie wigilijne
Burmistrz Łomianek 

Małgorzata Żebrowska-Piotrak 
zaprasza wszystkich mieszkańców na świąteczne 

spotkanie. Będą kolędy, pyszne pierogi, lokalne przysmaki 
i przede wszystkim czas, żeby poznać bliższych 

i dalszych sąsiadów.

19 grudnia godz. 17.30, 
plac przed Urzędem Miejskim 

przy ul. Warszawskiej 115.

Radosne święta
Tradycyjnie w grudniu Urząd Miejski w Łomian-
kach wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Stra-
żą Miejską organizują akcję „Radosne święta”.
Dzień przed Wigilią do najbardziej potrzebujących 
mieszkańców naszej gminy zawieziemy paczki 
z bożonarodzeniowymi potrawami. Najmłodszym 
podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej prze-
każemy także drobne prezenty. Święta Bożego 
Narodzenia to wyjątkowy czas, dlatego pamiętaj-
my, by nikt wtedy nie był głodny i każdy poczuł 
świąteczną atmosferę.

Wigilie sołeckie
Sołtysi i rady sołeckie zapraszają 
mieszkańców do wspólnego święto-
wania. Jak zawsze przygotowali atrak-
cje dla dzieci, poczęstunek wigilijny 
i drobne upominki. Dodatkowo w tym 
roku seniorzy 65+ będą mogli zaszcze-
pić się przeciwko grypie.  
• Kępa Kiełpińska: 10.12 godz. 15–
18, stajnia Liderówka, ul. Brzegowa 
127, Łomianki; szczepienia godz. 
16–18.
• Sadowa: 12.12 godz. 18.30, szkoła 
podstawowa, ul. Strzelecka 35, Sado-
wa; szczepienia godz. 18.30–19.30.
• Dziekanów Leśny: 13.12 godz. 
18.30, szkoła podstawowa, ul.  Akin-
sa 6, Dziekanów Leśny.
• Dziekanów Polski: 18.12 godz. 
15–18, szkoła podstawowa, ul. Rol-
nicza 435, Dziekanów Polski; szcze-
pienia godz. 16–18.

Choinka dobroci 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach po 
raz trzeci organizuje świąteczną akcję charyta-
tywną.
Drodzy mieszkańcy! Przed OPS (ul. Szpitalna 7) już 
6 grudnia stanie choinka. Osoby będące w trud-
nej sytuacji życiowej i finansowej mogą przyjść 
i zawiesić na niej kartkę, na której napiszą, co 
chciałyby dostać na święta. Prosimy, aby pisać 
o rzeczach realnych i najpotrzebniejszych, 
do kwoty 100 zł oraz podpisywać karteczki 
imieniem (może być fikcyjne). Odbierając 
prezent, będziecie Państwo proszeni o po-
danie tego imienia. 
Drodzy pomocnicy Mikołaja! Macie 
czas na odebranie listu i dostarcze-
nie prezentu do OPS do 16 grudnia. 
W dniach 20–22 grudnia osoby, któ-
re napisały list, mogą zgłaszać się po 
świąteczne podarunki. / Dominika Ko-
walczyk-Ptasińska, dyrektor OPS

Szopka 
bożonarodzeniowa
Centrum Kultury w Łomiankach or-
ganizuje konkurs na najciekawszą 
sołecką i osiedlową szopkę.
W konkursie mogą wziąć udział oso-
by zamieszkujące dane sołectwo lub 
osiedle. Zgłoszenia prac (do 19.12 
br.) w imieniu uczestników dokonują 
przedstawiciele rady osiedla lub rady 
sołeckiej przez wypełnienie formu-
larza (wersja tradycyjna w Centrum 
Kultury lub elektroniczna: karolina.ho-
roszkiewicz@kultura.lomianki.pl). 
Więcej informacji (zasady konkursu): 
www.kultura.lomianki.pl.

Mikołajki w Łomiankach
Świętowanie zaczynamy od począt-
ku grudnia. Zapraszamy na koncert, 
warsztaty i zabawę na lodowisku.
• 4.12 godz. 15: Mikołajki na lodowi-
sku przy ICDS (ul. Staszica 2).
Zapraszamy wszystkie dzieci! Za-
planowaliśmy dla Was gry i zabawy 
z nagrodami, mikołajkową dyskotekę 
i robienie bombek. Czekamy z gorą-
cą herbatą i czekoladą, świątecznymi 
pierniczkami i fotobudką.
• 4.12 godz. 18: Koncert Łomian-
kowskiej Orkiestry Kameralnej i Han-
ki Rybki, Centrum Kultury (ul. Wiej-
ska 12A).

Usłyszymy nowe aranżacje znanych 
pastorałek, kolęd i świątecznych pio-
senek.
• 7.12 godz. 16 (4–6 lat), godz. 17.30 
(7–12 lat): Warsztaty bożonarodze-
niowe dla dzieci (tradycje, ozdoby, 
kolędy), Biblioteka Publiczna (ul. 
Wiejska 12A), wstęp wolny, obowią-
zują zapisy (tel. 22 751 32 23).
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Nowy wentylator 
Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łomiankach otrzymała wenty-
lator oddymiający o napędzie aku-
mulatorowym.
Urządzenie będzie wykorzystywane 
w obiektach użyteczności publicz-
nej, handlowo-usługowych oraz 
przede wszystkim blokach miesz-
kalnych. Wentylator znajdzie rów-
nież zastosowanie przy oddymianiu 
budynków jednorodzinnych, pod-
daszy, piwnic oraz obiektów o więk-
szej kubaturze. Sprzęt kupiono 
dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach i współfinansowano 
ze środków samorządu wojewódz-
twa mazowieckiego w ramach za-
dania OSP-2022. / ms

Dlaczego warto zbadać się w ramach 
programu „Profilaktyka 40 Plus”?
Dr Wioletta Zagórska: Dzięki tym 
badaniom możemy ocenić zdrowie 
pod kątem czynników ryzyka zacho-
rowania na choroby układu krążenia. 
Zawał, choroba wieńcowa, niewy-
dolność serca, nadciśnienie tętnicze 
i udar stanowią blisko 44 proc. zgo-
nów w Polsce. Według statystyk za-
wał serca jest przyczyną 20 proc. 
zgonów w naszym kraju. W porów-
naniu z przeciętnym mieszkańcem UE 
wśród Polaków prawdopodobieństwo 
zgonu spowodowanego przez te cho-
roby jest o blisko 60 proc. wyższe. 
Dlatego warto się zbadać.  

Jakie są główne czynniki ryzyka cho-
rób układu krążenia, w tym zawału 
serca?
Jest kilka czynników ryzyka: wiek 
(u mężczyzn powyżej 45 lat, u kobiet 
powyżej 55 lat), palenie papierosów, 
podwyższony poziom cholestero-
lu, zła dieta, nadwaga lub otyłość, 
cukrzyca, nadciśnienie, brak ruchu, 
stres. 

Jak można sobie pomóc? 
Na początek można zmierzyć ciśnie-
nie krwi, zważyć sie, zbadać poziom 
glukozy i cholesterolu wraz z frakcja-
mi cholesterolu we krwi. Te badanie 
można wykonać bezpłatnie w ramach 
programu 40 Plus. Warto też zmienić 
styl życia – stosować zdrową dietę, 
regularnie ćwiczyć i przestać palić 
papierosy, bo rok po zaprzestaniu pa-
lenia ryzyko choroby wieńcowej jest 
o połowę niższe niż u osób palących.
 
Informacje praktyczne 
Chcesz wykonać badania? Wypełnij 
ankietę na Internetowym Koncie Pa-
cjenta (IKP) lub zadzwoń na infolinię 
22 735 39 53 (w godz. 8–18). System 
wystawi elektroniczne skierowanie, 
a każdy uprawniony będzie mógł wy-
konać badania w punkcie pobrań, któ-
ry realizuje program „Profilaktyka 40 
Plus”. W Łomiankach jest to Centrum 
Medyczne StartMed (ul. Partyzantów 
23, zapisy pon.–pt. godz. 8–19, tel. 
571 550 950 lub 572 660 06; punkt 
pobrań czynny pon., wt., czw. godz. 
8–11.45).

Do końca grudnia 2022 r. każdy Polak, który ukończył 40. 
rok życia, może skorzystać z jednorazowych bezpłatnych 
badań diagnostycznych w ramach programu „Profilaktyka 
40 Plus”. O czynnikach ryzyka zachorowania na choroby 
układu krążenia rozmawiamy z doktor WIOLETTĄ 
ZAGÓRSKĄ.

BADAJ SIĘ I BĄDŹ ZDRÓW!
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Gmina Łomianki 17 listopada br. przy-
stąpiła do programu sprzedaży węgla 
dla gospodarstw domowych, dzięki 
któremu – zgodnie z zapowiedziami 
rządu – mieszkańcy powinni mieć uła-
twiony dostęp do tańszego węgla. 
W chwili zamykania tego numeru 
(29.11 br.) trwa procedura podpisywa-
nia umowy między Urzędem Miejskim 
a spółką węglową. Koszt jednej tony 
węgla dla mieszkańca ma wynieść nie 
więcej niż 2 tys. zł brutto. Dokład-
na cena zostanie jednak podana po 
podpisaniu umowy na zakup węgla 
ze spółką Skarbu Państwa. Wniosek 

o zakup preferencyjny węgla przez 
mieszkańców dostępny jest na stronie 
www.lomianki.pl, a w wersji papiero-
wej w Urzędzie Miejskim w Łomian-
kach (ul. Warszawska 115). Wypełnio-
ny formularz można złożyć osobiście 
w Biurze Obsługi UM lub za pomocą 
ePUAP naszego urzędu (adres skryt-
ki: /i8d7kiw66y/SkrytkaESP). Złożo-
ny wniosek zostanie zweryfikowany 
przez pracownika urzędu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. O wyni-
ku weryfikacji i dalszym postępowaniu 
wnioskodawca zostanie poinformo-
wany telefonicznie lub SMS-em.

Gmina, realizując zadanie rządowe, 
jest jedynie pośrednikiem w dystry-
bucji węgla i nie ponosi odpowiedzial-
ności za deklarowaną jakość dostar-
czanego węgla oraz jego dostępność. 
Uwaga! Do preferencyjnego zakupu 
węgla nie będzie świadczona usługa 
dowozu na adres domowy, dlatego 
konieczny jest własny transport lub 
skorzystanie z usług specjalizujących 
się w tym zakresie firm. Punkt odbio-
ru węgla to skład Opałek S.C. przy ul. 
Warszawskiej 199 w Łomiankach.

Więcej informacji: www.lomianki.pl.

Sprzedaż węgla
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Warto rozmawiać o…
Rada Młodzieżowa w Łomiankach organizuje spotkania dla rówieśników 
z ciekawymi, inspirującymi i motywującymi do działania osobami. 
Najbliższe odbędzie się 9 grudnia, a gościem będzie Aleksandra Sasha Si-
dorenko, mistrzyni Europy w boksie Federacji EBU, wielokrotna mistrzyni 
Ukrainy i reprezentantka Polski. Opowie o dążeniu do szczęścia, karierze, 
wielkich i małych sukcesach oraz walce z przeciwnościami. Rozmowę po-
prowadzą Ada Tarczyńska i Jan Wenda, przedstawiciele Rady Młodzieżowej 
Łomianki. Zapraszamy!
Więcej informacji: 9.12 godz. 19, Centrum Kultury (ul. Wiejska 12A), wstęp wolny

Święto seniorów
Przedstawiamy krótkie podsumo-
wanie Dni Seniora przygotowane 
przez Radę Seniorów w Łomiankach.
Tegoroczne świętowanie zakończy-
ło się występem kabaretu Czesuaf 
i stand-upera Adama Snopka, którym 
publiczność zgotowała zasłużony 
aplauz. Organizatorami wszystkich 
wydarzeń była Rada Seniorów, Urząd 
Miejski i Centrum Kultury w Ło-
miankach, a sponsorem samorząd 
województwa mazowieckiego oraz 
Urząd Miejski w Łomiankach. Oprócz 
występu artystów, w październiku 
odbyły się także: turniej brydżowy, 

wystawy lokalnych twórców, pokazy 
taekwondo, bezpłatne szczepienia 
przeciwko grypie, wykłady, występy 
zespołów tanecznych i potańcówka. 
Można było pogawędzić przy kawie 
i ciastach. Do zobaczenia za rok!    

Polecenie zapłaty
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Łomiankach zachęca do akty-
wowania usługi polecenia zapłaty 
w ramach internetowej platformy 
obsługi klienta. 
Internetowe Biuro Obsługi Klienta 
(eBOK) ułatwia terminowe regulo-
wanie rachunków za usługi wod-
no-kanalizacyjne oraz szybkie wy-
szukiwanie dokumentów, pozwala 
zaoszczędzić czas i nie generuje 
kosztów związanych z dostarcza-
niem faktur papierowych, przez co 
ma pozytywny wpływ na środowi-
sko. W ramach konta użytkownik 
uzyskuje:
• wgląd do faktur i danych związa-
nych z umową i odczytami wodo-
mierza,
• dostęp do historii zużycia wody,
• kontrolę należności i terminów 
płatności,
• zgłaszanie spraw (np. zmiany da-
nych) bez wychodzenia z domu,
• dostęp do usługi e-faktura.
Aby uzyskać dostęp do platformy 
e-BOK, należy pobrać ze strony 
www.zwik-lomianki.pl wniosek 
o nadanie identyfikatora i hasła. 
Podpisany dokument można wysłać 
pocztą na adres ZWiK (ul. Rolnicza 
244, 05-092 Łomianki) lub wypeł-
nić na miejscu w Biurze Obsługi 
Klienta.
Więcej informacji (formularz, py-
tania): www.zwik-lomianki.pl w za-
kładce Dla mieszkańców – eBOK 
oraz e-bok@zwik-lomianki.pl.
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Dodatek elektryczny 
Dofinansowanie dla gospodarstw 
domowych ogrzewających budynki 
prądem wynosi 1000 zł i 1500 zł. 
Szczegółowe informacje o osobach 
uprawnionych do otrzymania dodat-
ku dostępne są na www.lomianki.
pl. Wnioski można składać od 1.12 
br. do 1.02.2023 r. elektronicznie 
(platforma ePUAP) oraz w wersji 
papierowej w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej (ul. Szpitalna 7, pon. 8–18, 
wt.–pt. 8–16).
Więcej informacji: OPS, tel.: 22 751 
90 57 wew. 114, pon.–pt. godz. 
8–16.

Rocznica odzyskania 
niepodległości
Tradycyjnie 11 listopada Urząd 
Miejski w Łomiankach zaprosił 
mieszkańców do wspólnego świę-
towania rocznicy odzyskania nie-
podległości. 
Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta w kościele św. Małgorzaty, a po 
nabożeństwie delegacje kombatan-
tów, urzędników, radnych i harce-
rzy oraz mieszkańcy złożyli wieńce 
pod pomnikiem. Później wszyscy 
z biało-czerwoną flagą przeszli 
przed Centrum Kultury w Łomian-
kach, gdzie czekał na nich poczę-
stunek i wysłuchali koncertu Ło-
miankowskiej Orkiestry Kameralnej.
Po południu zarząd osiedla Buraków 
zaprosił mieszkańców do wspólnego 
zatańczenia poloneza, a przy pomni-
ku na skwerze Niepodległości zgro-
madzeni złożyli kwiaty i odśpiewali 
hymn państwowy. / mn
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Składki w ZUS
Informujemy, że do 30 grudnia br. 
płatnicy składek mają obowiązek 
założyć profil na Platformie Usług 
Elektronicznych Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych (PUE ZUS).
Konto na platformie umożliwia za-
łatwienie większości spraw zwią-
zanych z ubezpieczeniami społecz-
nymi w dowolnym miejscu i czasie. 
Przedsiębiorcy mogą składać wnio-
ski do ZUS i korzystać z bezpłatnej 
aplikacji ePłatnik przeznaczonej do 
obsługi dokumentów ubezpiecze-
niowych. Mogą też kontrolować 
stan swoich rozliczeń z ZUS oraz 
samodzielnie tworzyć elektroniczne 
dokumenty z danymi ZUS i przeka-
zywać je do innych instytucji (np. 
banku lub urzędu).
Więcej informacji (formularz reje-
stracyjny): www.zus.pl, infolinia 22 
560 16 00 (pon.–pt. 7–18).

Wspomnienie
Publikujemy wspomnienie o Janie 
Kornalewskim nadesłane przez Ry-
szarda Wyszogrodzkiego.
W sobotę, 24 września 2022 roku 
zmarł Jan Stanisław Kornalewski. 
W dokumentach Jan Stanisław, dla 
rodziny Staszek, dla mnie Janusz. 
Poznaliśmy się w styczniu 1991 roku 
przed gabinetem burmistrza. Umó-
wiliśmy się, że założymy w Łomian-
kach całkiem od nowa linię autobu-
sową. Było to trudne zadanie. Nie 
było nic oprócz kilku autobusów. Ale 
burmistrz Lech Jeziorski w nas uwie-
rzył. Przygotowania ruszyły pełną 
parą. Zatrudniliśmy kierowców, me-
chaników, dyspozytorów, obsługę 
księgową i kadrową. Ułożyliśmy 
rozkład jazdy. Nawiązaliśmy kontak-
ty konieczne do obsługi linii. A linie 
były dwie: nazwaliśmy je Ł i Ł-Bis. 
Bilety były po 2 500 złotych, a więc 
niedrogo. Komunikacja Miejska Ło-
mianki ruszyła 1 maja 1991 roku. 
Pracowaliśmy razem do końca 1996 
roku. Nie udało się nam wygrać kon-
kursu na szefów spółki powstającej 
w miejsce naszej Komunikacji Miej-
skiej Łomianki. Nasze drogi zawo-
dowe się rozeszły. Janusz zajął się 

turystyką. Organizował kolonie dla 
dzieci, zimowiska, zielone szkoły. Ja 
zająłem się rzeczoznawstwem ma-
jątkowym. Przyjaźniliśmy się nadal. 
Mieszkaliśmy blisko. To ułatwiało 
nam kontakty. Bywaliśmy u siebie, 
znały się nasze rodziny. Znajomi 
kierowcy, jeszcze z czasów KMŁ, 
spotykani przeze mnie co jakiś czas, 
zawsze wspominali kierownika Ja-
nusza. Wspominali go życzliwie i cie-
pło, bo sobie na to zapracował.
Odwiedziłem Janusza w piątek. Był 
już ciężko chory. Mam nadzieję, że 
mnie poznał. W sobotę już go nie 
było wśród nas. Pogrzeb odbył się 
w słoneczną pogodę. Ale jego życie 
to nie była tylko słoneczna pogoda. 
Urodził się w 1943 roku w Pińsku. 
Pińska nie ma już w Polsce. Losy 
rzuciły Janusza wraz z mamą do 
Niemiec. Po wojnie osiedlili się na 
Śląsku. Janusz wychował się wśród 
Ślązaków. Był biegły w slonskiej 
godce. Bajtel, hasiok, fuzekle, gru-
ba, antryj, o halbie nie wspomnę. 
Chętnie wracał do czasów młodości. 
Teraz ja będę wracał wspomnienia-
mi do niego. Żegnej, chopie, żegnaj, 
przyjacielu. 

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

Noście odblaski!
Straż Miejska rozdaje bezpłatne 
odblaski, przyczep je do ubrania 
i bądź bezpieczny na drodze.

Mżawka, mgła, po-
chmurny dzień, śnieg 
i zmierzch zapadają-
cy o godzinie szesna-
stej to wystarczające 
powody, by nosić 

elementy odblaskowe, zwiększają-
ce widoczność pieszego na drodze. 
Na terenach zabudowanych jest 
wiele miejsc bez chodników i słabo 
oświetlonych, po których porusza-
ją się piesi. Przy słabej widoczno-
ści i bez elementów odblaskowych 
pieszy jest widoczny na drodze 
w światłach samochodu z odległo-
ści zaledwie 20 m. Jeśli jednak nosi 
element odbijający światła samo-
chodu, to kierowca zobaczy go już 
z odległości 150–200 m. A to może 
uratować pieszemu życie. Wstąp do 
siedziby Straży Miejskiej w Łomian-
kach (ul. Warszawska 87) i zapytaj 
dyżurnego o odblask. / sm
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Nie taki ZWiKły konkurs
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
oraz Urząd Miejski w Łomiankach za-
chęcają do picia wody z kranu. Jest 
zdrowa, tania i bardzo dobrze prze-
badana. Ogłaszamy też konkurs na 
stworzenie postaci łomiankowskiej 
kranówki, która stanie się znakiem 
rozpoznawczym wody produkowa-
nej przez ZWiK. Jak wygląda Nie taka 

ZWiKła Woda? Technika wykonania 
dowolna, a projekt może przysłać 
każdy mieszkaniec do 31 grudnia 
br. na adres wks@poczta.lomian-
ki.pl. Wyniki ogłosimy 12 stycznia 
2023 r. na stronie Urzędu Miejskiego 
i ZWiK. Na zwycięzców czekają nie 
takie znowu ZWiKłe nagrody!

Więcej informacji (regulamin): www.
lomianki.pl, www.zwik-lomianki.pl.

Zapraszamy na lodowisko
Od 1 grudnia zapraszamy na lodowisko przy ICDS (ul. Staszica 2) w Łomian-
kach według harmonogramu: gminne szkoły (pn.–pt. 9–15), osoby indywi-
dualne (pn.–pt. 16–21, sob.–nd. 9–15 i 16–21). 
Więcej informacji: www.icds.pl.
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W maju 2022 r. w liceum 
utworzyliśmy dodat-
kowy oddział dla mło-
dzieży z Ukrainy, która 

w wyniku wojny była zmuszona do 
opuszczenia swojego kraju. Od wrze-
śnia uczą się we własnej klasie.

Nowa klasa
Zorganizowanie nauczania dla dodat-
kowej klasy w i tak już przepełnionym 
liceum nie było proste. Polacy poka-
zali jednak w tym roku, 
że w sytuacjach kryzy-
sowych potrafią się zor-
ganizować i skutecznie 
działać. Do Łomianek 
trafiło wielu uchodźców 
z Ukrainy, a o ich wspar-
ciu m.in. przez parafialne 
Centrum Pomocy usły-
szała cała Polska. Duża 
liczba zgłoszeń i zapytań ze strony 
ukraińskich rodzin zdecydowała o po-
nownym otwarciu oddziału przygoto-
wawczego w nowym roku szkolnym. 
Dzięki wysiłkom dyrekcji liceum, 
wsparciu gminy i zaangażowaniu na-
uczycieli ponad 20 dzieci z Ukrainy 
otrzymało możliwość nauki w naszej 
szkole. 

Mapa Ukrainy
Oddział przygotowawczy ma własną 
klasę, która powstała w szkolnej świe-
tlicy. Wisi w niej flaga Ukrainy i stwo-
rzona przez uczniów mapa z zazna-
czonymi miejscowościami, z których 
przybyli do Polski. Ta mapa unaocznia 
skalę exodusu ukraińskiej ludności. 
Młodzież, która trafiła do łomiankow-

skiego liceum, pochodzi ze wszystkich 
zakątków Ukrainy – z miejscowości 
okupowanych obecnie przez Rosjan, 
z obwodów przyfrontowych, ale rów-
nież z bardziej oddalonych od linii 
walk miast i miasteczek dotkniętych 
skutkami rosyjskiej agresji. 

O domu i marzeniach
Wszystkie przedmioty w ukraińskiej 
klasie prowadzone są po polsku (plus 
niemiecki i angielski), a same lekcje 

języka polskiego zajmu-
ją priorytetowe miejsce 
w grafiku zajęć. Po roku 
nauki nasi uczniowie 
będą mieli bowiem moż-
liwość dołączenia do 
polskich klas lub w przy-
padku posiadania odpo-
wiedniego poziomu wy-
kształcenia uzyskanego 

w Ukrainie – aplikowania do szkół 
wyższych. Poniżej publikujemy frag-
menty ich prac, w których piszą o do-
mach, rodzinach, marzeniach i wojnie, 
która zniszczyła ich dotychczasowe 
życie. Prace powstały w języku pol-
skim. Uczniowie w trakcie pisania ko-
rzystali z translatorów i konsultowali 
się z nauczycielem.

Alina (15 lat): Jestem Ukrainką. 
Wcześniej mieszkałam w Winnicy. 
To jest bardzo piękne miasto. Ale 
gdy zaczęła się wojna, byłam zmu-
szona porzucić swoje miasto i swój 
kraj. Teraz mieszkam w Polsce, 
w Łomiankach, razem z mamą, bab-
cią i moimi braćmi. Matwiej, Łuka 
i Danił mają 9, 7 i 4 lata. Uwielbiam 

grać na gitarze, ale teraz nie mogę 
tego robić. Teraz nie mam jakiegoś 
hobby. Miałam ojca. On miał 39 lat. 
Niestety on zaginął na wojnie. Nie 
mam o nim informacji.

Żenia (16 lat): Urodziłem się i do-
rastałem w Mikołajowie, mieście 
na południu Ukrainy. Moje dzie-
ciństwo nie różniło się zbytnio od 
reszty. Przedszkole, szkoła, potem 
liceum i… wojna. 24 lutego moje ży-
cie się zmieniło. Od tego czasu ni-
gdy nie wyszedłem na ulice mojego 
rodzinnego miasta. 5 marca wraz 
z mamą i siostrami udaliśmy się na 
granicę z Mołdawią. Potem Rumu-
nia, Węgry, Słowacja, a 10 marca 
wjechaliśmy do Polski (…). W klasie 
w Łomiankach przypomniałem so-
bie, czym jest młodość. Przyjaciele, 
kłótnie, spacery, śmiech i łzy. Zna-
lazłem coś, czego nie widziałem od 
pół roku…

Anton (15 lat): Jestem z Ukrainy, 
przeprowadziłem się do Polski 
w czasie wojny. Mieszkam z bratem 
i babcią. Bardzo lubię Polskę. Lubię 
koszykówkę i gry komputerowe. 

Sofiia (15 lat): Jestem z Ukrainy 
z Melitopola. Ja tańczyłam. Miesz-
kałam na Ukrainie z babcią i mamą. 
Mam psa. Pies ma na imię Molly. 
Ona ma cztery lata. W Ukrainie 
mieszkałam w domu. Miałam dużo 
przyjaciół. Ale 24 lutego wszyst-
ko się zmieniło. Byłam z babcią, bo 
mama już wcześniej wyjechała do 
pracy w Polsce. Nasze miasto było 

Przedstawiamy historie ukraińskich nastolatków, którzy w wyniku 
wojny znaleźli się w Polsce, a od września są uczniami Liceum 
Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach.

UCZNIOWIEUCZNIOWIE  
Z UKRAINYZ UKRAINY

TEKST: PAWEŁ SIARKIEWICZ
FOT.: AO

„W Łomiankach 
przypomniałem sobie, 
czym jest młodość… 

Znalazłem coś, czego nie 
widziałem od pół roku”.
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okupowane przez rosyjskich żoł-
nierzy od pierwszego dnia wojny. 
Mieszkałam z babcią przez dwa 
miesiące pod okupacją. A potem 
mama powiedziała, że zabiera mnie 
do Polski. Do Polski wyjechałam
2 kwietnia. Miałam bardzo dłu-
gą drogę i przeszłam ją sama. 
6 kwietnia byłam już w Polsce ra-
zem z moją mamą. Cieszyłam się, że 
jestem blisko mamy, ale było cięż-
ko, bo babcia i pies zostały na Ukra-
inie. Bardzo za nimi tęsknię i bardzo 
chcę wrócić do domu. Naprawdę 
chcę, żeby wojna się skończyła i że-
byśmy wszyscy wrócili do domu.

Anastasiia (15 lat): Jestem z Char-
kowa. Żyłam normalnym życiem, 
chodziłam na tańce, muzykę 
i śpiew. Kiedy w 2014 wybu-
chła wojna na Ukrainie i Rosjanie 
zdobyli Donieck i Ługańsk, mój 
tata przeprowadził się do Polski. 
Wtedy praktycznie przestaliśmy 
rozmawiać i widywaliśmy się raz 
w roku. A potem rozpoczęła się 
wojna na pełną skalę. Zamieszka-
łam z tatą w Polsce. Tutaj poszłam 
do szkoły i znalazłam nowych 
przyjaciół. Chciałabym pracować 
jako architekt wnętrz, ale zobaczy-
my, co będzie dalej.

Żenia (15 lat): Urodziłem się w ma-
łej rodzinie, w małym, ale pięknym 
mieście Czerniowce. Po wybuchu 
wojny nie mieliśmy co jeść i po-
jechaliśmy do Polski. Do granicy 
zawieźli nas krewni. Po 11 go-
dzinach razem z moim kuzynem 

Antonem [również uczeń liceum 
w Łomiankach – przyp. red.] pieszo 
przeszliśmy granicę. Nie mam nic 
więcej do powiedzenia, poza tym, 
że moim marzeniem jest nauka 
w szkole samochodowej w War-
szawie, otwarcie centrum tuningo-
wego i podróżowanie po Europie.

Alina (15 lat): Urodziłam się w Kra-
matorsku. W 2014 roku moja ro-
dzina musiała wyjechać z Doniecka 
z powodu wojny. A już w 2022 roku 
musieliśmy wyjechać z naszego 
kraju. Niestety z tego samego po-
wodu. W moim życiu zmieniłam 
sześć szkół z powodu przeprowa-
dzek, więc zamieszkać w innym 
kraju było prosto. Zdecydowaliśmy 
się jechać do Polski nieoczekiwa-
nie i był to dla mnie duży szok. Ja 
płakałam ostatniej nocy w Kijowie. 
Musiałam rzucić wszystko. Teraz 
ból zniknął, ale tęsknota za tatą i in-
nymi krewnymi dusi mnie każdego 
dnia. Pewnego dnia to wszystko się 
skończy. Ale ani ja, ani moja rodzina 
nigdy nie będą takie same.

Albina (15 lat): Mieszkam w Ło-
miankach ze swoim tatą. Mówię 
po polsku bardzo źle. Kiedy je-
stem smutna, potrzebuję po pro-
stu chwili dla siebie. Wtedy sie-
dzę w domu i czytam interesującą 
książkę lub wybieram się na długi 
spacer ulicami miasta. Jedynym 
moim poważnym nałogiem jest 
ogromna miłość do słodyczy. Tata 
żartuje, że mam to po nim, ponie-
waż on też lubi zjeść coś słodkiego.

Budżet Obywatelski 

Mazowsza

W listopadzie rozpoczął się nabór 
projektów do czwartej edycji progra-
mu. Potrwa do 13 stycznia 2023 r.
Budżet Obywatelski Mazowsza to 
część budżetu województwa mazo-
wieckiego, o którego przeznaczeniu 
decydują w głosowaniu sami miesz-
kańcy. Na finansowe wsparcie mogą 
liczyć pomysłodawcy projektów o cha-
rakterze inwestycyjnym (np. ścieżek 
pieszo-rowerowych, boisk) oraz niein-
westycyjnym (np. szkoleń, zawodów, 
koncertów). Na realizację projektu in-
westycyjnego można otrzymać nawet 
do 1 mln zł, a na nieinwestycyjnego do 
200 tys. zł.
Więcej informacji: www.bom.mazo-
via.pl.

Konkurs ofert dla NGO
Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty 
konkurs dla organizacji pozarządo-
wych na realizację zadań publicznych 
w 2023 r. Na dotacje przeznaczyliśmy 
1,4 mln zł. 
Współpraca z organizacjami poza-
rządowymi jest istotnym elementem 
polityki społecznej i finansowej gmi-
ny Łomianki. Zlecenia będą udzielane 
w formie wspierania lub powierzenia 
zadań wraz z udzieleniem dofinanso-
wania na ich realizację. Konkurs do-
tyczy zadań z zakresu m.in. kultury, 
sportu, ratownictwa i ochrony ludno-
ści, przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym, działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych czy 
osób w wieku emerytalnym, działań 
na rzecz rodziny, macierzyństwa, eko-
logii i ochrony zwierząt. Oferty zosta-
ną poddane ocenie formalnej i me-
rytorycznej. Oceniana będzie m.in. 
dotychczasowa współpraca z oferen-
tem oraz wartość merytoryczna pro-
jektu i koszt jego realizacji. Zgłoszenia 
przyjmujemy w systemie Witkac do 
22 grudnia br. do godz. 16. / jp
Więcej informacji (terminy, kryteria 
oceny): www.lomianki.pl, pytania pro-
simy kierować do Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej, tel.: 22 888 
98 64 lub 9863.
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WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Piaskowa: trwają prace wykoń-
czeniowe oraz instalacyjne w budyn-
ku przedszkola w Dąbrowie i odbiory 
robocze ukończonych pomieszczeń, 
a także roboty związane z zagospoda-
rowaniem terenu, 
• ul. Strzelecka: w budynku szkoły 
w Sadowej wykonawca usuwa usterki 
po odbiorach technicznych; wykony-
wane są nasadzenia zieleni wysokiej 
i niskiej,
• ul. Paderewskiego: położono chod-
nik wraz ze zjazdami indywidual-
nymi, trwa przygotowanie warstwy 
konstrukcyjnej pod nawierzchnię bi-
tumiczną.

Prace zrealizowane 
• ul. Akinsa: zakończono remont ko-
lejnych łazienek w Szkole Podstawo-
wej w Dziekanowie Leśnym,

• ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskie-
go: na skwerze Niepodległości w Bu-
rakowie wykonano dwa ciągi piesze 
oraz nasadzenia roślin,
• teren gminy: oddano kolejne do-
świetlone przejścia dla pieszych 
w czterech nowych lokalizacjach: ul. 
Warszawska róg ul. Wiślanej, ul. Par-
tyzantów róg ul. Akacjowej, ul. Za-
chodnia w pobliżu numerów 2 i 28; 
w ramach prac poprawiono oznako-
wanie pionowe i poziome,
• ul. Wiklinowa i ul. Konarskiego: 
wymieniono zużyte i zniszczone progi 
zwalniające oraz uzupełniono ozna-
kowanie towarzyszące. 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI

Prace w trakcie realizacji 
• drogi dojazdowe do Kościelnej 
Drogi oraz al. Chopina: budowa sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacji 
sanitarnej,

• ul. Miła: budowa sieci wodociągo-
wej i sieci kanalizacji sanitarnej na 
odcinku od ul. Asnyka do ul. Wędkar-
skiej.

Prace zrealizowane
• ul. Łużycka: prace kanalizacyjne 
przy drzewach uznanych za pomniki 
przyrody,
• ul. Rolnicza: od ul. Wiklinowej do 
granicy z gminą Czosnów,
• teren gminy: poszczególne numery 
przy ulicach Waligóry, Brzegowej, Wi-
ślanej, Armii Poznań, Wspólnej, Wikli-
nowej, Rolniczej, Wiosennej, Agawy.

W związku z zakończeniem budowy 
oraz uzyskaniem pozwolenia na użyt-
kowanie zachęcamy mieszkańców do 
przyłączenia się do nowo wybudowa-
nej sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Więcej informacji: www.zwik-lomian-
ki.pl – Dla mieszkańców – Podłącz się 
lub pod numerem telefonu 22 751 35 
04 lub 513 181 103.

W listopadzie wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w czterech nowych lokalizacjach. Zakończyły 
się także prace wodno-kanalizacyjne w ul. Łużyckiej i ul. Rolniczej.

PRACE POD KONIEC ROKU

TEKST: KAROLINA WIERZBICKA, TOMASZ CZAJKOWSKI
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RZP.271.10.2022 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w gminie Łomianki w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego”. Po-
stępowanie jest w toku.

RZP.271.42.2022 
Modernizacja instalacji elektrycz-
nej w budynku komunalnym przy 
ul. Fabrycznej 2 w Łomiankach (zad. 
2015/28). Postępowanie zostało 
unieważnione (art. 255 pkt 3. Pzp.). 
Cena najkorzystniejszej oferty prze-
wyższa kwotę, jaką zamawiający za-
mierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.

RZP.271.44.2022 
„Sadzenie drzew oraz roślinności 
zimozielonej na terenie gminy Ło-
mianki”. Część I: „Sadzenie drzew na 
terenie gminy Łomianki”. Część II: 
„Wykonanie nasadzeń roślinności 
zimozielonej na terenie sołectwa 
Dziekanów Leśny i Sadowa w gminie 
Łomianki”. Wpłynęły po trzy oferty. 
Jako najkorzystniejsze wybrano ofer-

ty Green Line Garden Service Mi-
chał Kusy Sp. z o.o., ul. Warszawska 
372/374, 05-092 Łomianki. 

RZP.271.45.2022
„Utrzymanie czystości na terenie 
gminy Łomianki oraz na terenie par-
ku miejskiego przy Jeziorze Fabrycz-
nym z okresem realizacji 1.01.2023 
–31.12.2024”. Część I: „Utrzymanie 
czystości na terenie gminy Łomian-
ki oraz utrzymanie małych obiektów 
użytkowych służących rekreacji co-
dziennej i utrzymaniu porządku, tj. 
ławek ulicznych oraz koszy, w latach 
2023–2024”. Część II: „Utrzymanie 
czystości na terenie parku miejskiego 
przy Jeziorze Fabrycznym w Łomian-
kach w latach 2023–2024”. Termin 
składania ofert: 12.12 br.

RZP.271.47.2022
Dostawa oraz montaż wyposażenia 
budynku Szkoły Podstawowej w Sa-
dowej w zakresie wyposażenia kuch-
ni (zad. 2019/06). Termin składania 
ofert: 30.11 br.

RZP.271.48.2022 
Dostawa oraz montaż wyposaże-
nia budynku Szkoły Podstawowej 
w Sadowej w zakresie wyposażenia 
sali sportowej (zad. 2019/06). Termin 
składania ofert: 1.12 br.

RZP.271.50.2022 
Realizacja błękitno-zielonej infra-
struktury na terenie gminy Łomian-
ki  2021/03. Termin składania ofert: 
5.12 br. 

RZP.271.51.2022 
Modernizacja instalacji elektrycznej 
w budynku komunalnym przy ul. Fa-
brycznej 2 w Łomiankach (zad. 2015/28). 
Termin składania ofert: 2.12 br.

RZP.271.52.2022 
Dostawa oraz montaż platform skła-
danych dla osób z niepełnospraw-
nością ruchową pomiędzy częścia-
mi budynku Szkoły Podstawowej 
w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akin-
sa 6 (zad. 2021/39). Termin składania 
ofert: 2.12 br.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Do niszczenia najczęściej do-
chodzi w późnych godzinach 
nocnych i w miejscach, które 

znajdują się poza zasięgiem kamer 
monitoringu miejskiego. Niszczone 
są m.in. miejskie tablice informacyjne, 
wybijane szyby w wiatach przystan-
kowych, uszkadzane kosze uliczne, 
łamane drewniane elementy ławek, 
zamalowywane tabliczki z nazwami 
ulic, wyrywana i łamana miejska ro-
ślinność, ale także sprayowane i de-
wastowane zabawki na placach za-
baw. Przykładem ostatnich napraw 
z placu zabaw przy ul. Rolniczej są: 
furtka (ktoś notorycznie wpychał me-
tal w zamek, aż ten się popsuł) oraz 
instalacja linowa, tzw. pająk (poprze-
cinane linki). Naprawiać trzeba było 
także naciągi i huśtawki typu „ważka” 

przy ul. Kościuszki, a także połamane 
ogrodzenie przy ul. Wspólnej (drew-
niane panele, które były wymieniane 
w ubiegłym roku). Trudno wycenić 
koszty drobnych napraw, ponieważ 
najczęściej reperowane są w ramach 
umowy z firmą konserwacyjną, jed-
nak większe wymagają znacznych na-
kładów. Rocznie gmina na tego typu 
naprawy musi wydać kilkadziesiąt ty-
sięcy złotych.
Apelujemy! Jeśli jesteś świadkiem 
dewastacji miejskiego mienia, powia-
dom Straż Miejską (986, codziennie 
w godz. 7–23) lub policję (112, cało-
dobowo). Obojętność w wielu przy-
padkach oznacza ciche przyzwolenie 
na tego typu zachowania. Nie bójmy 
się reagować! / Urszula Wysocka, 
Marcin Węgiełek

STOP WANDALIZMOWI!
W ostatnim czasie Straż Miejska w Łomiankach odnotowuje znaczący wzrost 
interwencji dotyczących dewastacji gminnego mienia. Akty wandalizmu 
odnotowano również na prywatnych posesjach po zabawie halloweenowej.
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Twój ogrodnik

Kończy się rok, więc także nasz cykl botaniczny. W ostatnim odcinku namawiamy do częstego 
wychodzenia do ogrodu, który pięknie wygląda także zimą i, jak się okazuje, również wymaga trochę 
pracy. W styczniowej rubryce „Ludzie z pasją” prezentowaliśmy prace Karla Blossfeldta, prekursora 
fotografii botanicznej. W grudniowym numerze pokazujemy piękne zdjęcia autorstwa Joanny Stogi 
jako przykład twórczego nawiązania oraz inspirację do samodzielnego fotografowania niesamowitego 
świata roślin.

ROK W OGRODZIE

TEKST: MONIKA BRODOWSKA

Krzew o ciemnozielonych, kolcza-
stych liściach i czerwonych owo-

cach. Efektownie wygląda w zimowym 
ogrodzie oraz w stroikach bożonaro-
dzeniowych. Jednak owoce ostrokrze-
wu są trujące, a w dodatku zobaczymy 
je tylko wtedy, gdy posadzimy razem 
egzemplarze męskie i żeńskie, bo to ro-
ślina dwupienna. Jest łatwa w uprawie 
i dobrze rośnie w półcieniu lub cieniu. 
Dobrze znosi upały oraz intensywne 
przycinanie, więc nadaje się na zimo-
zielone żywopłoty, zwłaszcza że jest 
mrozoodporna. Lubi kwaśną, przepusz-
czalną i piaszczysto-gliniastą glebę.

Rabaty: śnieg przeszkadza na ogro-
dowych ścieżkach, ale na rabatach 
dodatkowo chroni rośliny, dlatego 
jeśli go brakuje, a temperatura jest ni-
ska i wieje silny wiatr, to sprawdzajmy 

okrycia, poprawiajmy kopczyki wokół 
pni drzewek i krzewów oraz warstwę 
ściółki i stroisz. Iglaki: jeśli jednak na-
pada dużo śniegu, to strzepnijmy go 
z gałązek iglaków oraz delikatnych 
krzewów, by się nie połamały. Ptaki: 
śnieżna i mroźna zima to trudny czas 
dla ptaków, warto im pomóc i zamon-
tować karmniki lub specjalnie przygo-
towane kule tłuszczowe z ziarnami, 
pamiętajmy jednak, by nie karmić ich 
pieczywem, bo tylko im zaszkodzimy. 

Roślina miesiąca: ostrokrzew 
kolczasty (Ilex aquifolium)

Autor jest znanym z prasy i telewizji brytyjskim ar-
chitektem krajobrazu i ogrodnikiem. Potrafi doce-

nić urok każdej pory roku, dzieli się wiedzą i praktycz-
nymi wskazówkami dotyczącymi zakładania, ale też 
pielęgnacji ogrodu. Jego porady przydadzą się zarówno 
właścicielom wielkich ogrodów, jak i miłośnikom roślin 
na domowym balkonie. To, co wyróżnia tę narrację spo-
śród innych poradników, to zachwyt przyrodą i podkre-
ślanie więzi człowieka z naturą.
Więcej informacji: „Rok w ogrodzie”, Dan Pearson, 
Wydawnictwo Literackie, 2019.

Książka botaniczna: „Rok w ogrodzie”
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Ogrodniczki Lucyna i Alicja, mama 
i córka, od lat prowadzą rodzinną 

szkółkę roślin. Wiedzą dzielą się na 
blogu i Facebooku, wydają poradniki 
o pielęgnacji roślin, a podczas coty-
godniowych „Kwadransów zaradnego 
ogrodnika” i „Spacerków po ogrodzie” 
na kanale YouTube udzielają porad 
oraz z pasją opowiadają o roślinach.
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Po co bielimy pnie drzew?
W styczniu i w lutym dni bywają już 
bardzo ciepłe i słoneczne, co spra-
wia, że w drzewach zaczynają krążyć 
soki i nabrzmiewają pąki. W dzień 
pnie drzew się nagrzewają, natomiast 
w nocy niska temperatura może spra-
wić, że popękają i ulegną szkodom 
mrozowym. Jest to bardzo niekorzyst-
ne zjawisko, doprowadza do powsta-
wania ran na pniach, a w skrajnych 
przypadkach nawet do zasychania ca-
łych drzew. Można temu przeciwdzia-
łać w prosty sposób. Wystarczy poma-
lować pnie wapnem, które jest białe 
i odbija promienie słoneczne, więc nie 

nagrzewają się tak mocno. Dodatkowo 
wapno zabija znajdujące się w korze 
larwy szkodników. Najczęściej pnie 
drzew bieli się wapnem budowlanym 
lub kredą malarską rozrobioną w wo-
dzie. Można dodać do mikstury farbę 
akrylową, która podniesie jej trwałość, 
bo ważne jest, aby biel utrzymała się 
do marca. 
Więcej: www.twojogrodnik.pl.
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Wykonała Pani cykle fotografii, uży-
wając aparatu rentgenowskiego. 
Skąd taki pomysł?
Zadecydował przypadek. Znajomy po-
kazał mi prace amerykańskiej foto-
grafki Judith McMillan i niejako rzucił 
mi wyzwanie. Nie miałam wówczas 
pojęcia o pracy z rentgenem, wiedza 
i doświadczenie przyszły z czasem. 
Zyskałam je dzięki wsparciu dwóch 
znakomitych techników RTG Rafała 
Süssera i Jarka Mszańskiego. To oni 
sprawili, że praca z rentgenem stała 
się dla mniej jedną z najbardziej fascy-
nujących przygód. Sama technika jest 
szalenie intrygująca, pozwala zajrzeć 
roślinom do wnętrza, jednak nie moż-
na użyć perspektywy, nie ma światła, 
a zatem też światłocieni, i nie sposób 
zasłonić niechcianego 
elementu, dlatego waż-
nym elementem pracy 
było opracowanie kon-
cepcji dla każdej serii. In-
spiracji szukałam na ogół 
w sztuce, dzięki czemu 
skupiałam się na czymś 
więcej niż tylko atrakcyj-
nym prześwietlaniu kolej-
nych roślin.

Zaczynała Pani od portretowania 
muzyków, a to wydaje się tak odległe 
od fotografii botanicznej.
W obu wypadkach jestem podglą-
daczem. Gdy fotografuję muzyków 
na scenie, staram się być niewidocz-
na jak mucha na ścianie. Najlepsze 
zdjęcia powstają w chwili, gdy arty-
ści zapominają o moim istnieniu, a ja 
sama dam się pochłonąć ich muzyce. 
Z naturą jest podobnie. Wprawdzie 
nie muszę się przed nią ukrywać, ale 
zanim wezmę aparat, muszę oczyścić 
głowę z bieżących spraw i skupić się 
wyłącznie na tym, co widzę. Fotogra-
fowanie przyrody jest więc dla mnie 
rodzajem medytacji. Najlepiej czuję 
się w otoczeniu natury. Tam odpoczy-

wam, a przy tym nigdy się nie nudzę. 
Mogę dziesiątki razy odwiedzać to 
samo miejsce, a i tak za każdym razem 
odkrywam coś nowego.

Tak jak w ogrodzie dziadków w dzie-
ciństwie?
O, tak! Ogród dziadków był dla mnie 
miejscem odkrywania świata przyro-
dy. W charakterze przypominał dzi-
kie angielskie ogrody pełne kwiatów, 
owoców, owadów i ptaków. Miał też 
piękne położenie. Niedaleko za do-
mem płynęła rzeka, a wzdłuż niej 
ciągnęły się kwitnące łąki, gdzie dzia-
dek chodził kosić mlecz dla królików. 
Dalej rozciągał się las i góry. Niestety 
naturę, jaką pamiętam z dzieciństwa, 
ciężko dziś znaleźć. Zbyt w nią ingeru-

jemy. Łąki zostały wyparte przez pola 
uprawne, gęste, stare lasy zostały za-
stąpione tymi gospodarczymi, nawet 
pobocza dróg są wykoszone do gołej 
ziemi. Być może dlatego tak uporczy-
wie staram się uwiecznić to wszystko, 
co jeszcze istnieje.

Skąd czerpie Pani pomysły na cykle 
fotograficzne?
Niewyczerpanym źródłem inspira-
cji jest dla mnie sztuka i mimo że 
w domu półki uginają się od książek, 
to zawsze znajdę miejsce na nowy al-
bum.

Niektóre tematy jak cykl „Makowo” 
są chyba pretekstem do artystycz-
nych eksperymentów?

W serii „Makowo” korzystam z niety-
powych obiektywów, których przy-
sposobieniem do aparatu zajął się 
kolega, Andrzej Olechnowski. To 
obiektywy z dawnych rzutników cha-
rakteryzujące się niezwykłą plastyką. 
Są trudne w obsłudze, wymagają kon-
centracji, ale dzięki temu łatwiej jest 
skupić się na tu i teraz, co poleca Julia 
Cameron. Gdy nimi fotografuję, zapo-
minam o całym świecie. Nie istnieją 
wojny ani inne zmartwienia, jestem 
tylko ja i roślina, która mnie zafascy-
nowała. To bardzo odprężające do-
świadczenie.

Zbigniew Herbert pisał o „najwięk-
szym znanym nam botanicznym 
obłędzie”. Jak on się objawia u Pani?

Wspominał o tym w od-
niesieniu do szaleństwa, 
jakie ogarnęło spokoj-
nych zazwyczaj Holen-
drów, gdy zetknęli się 
z egzotycznymi wów-
czas tulipanami. Myślę, 
że coś mnie z nimi łączy, 
bo wprawdzie nie wydaję 
majątku na cebulki, ale za 
tulipanami, jak zresztą za 

innymi roślinami, gotowa jestem go-
nić na drugi kraniec Europy, a nawet 
dalej.

Tulipany kwitną wiosną, więc czym 
do tego czasu będzie się Pani zajmo-
wać?
Właśnie rozpoczęłam zdjęcia w wy-
remontowanych szklarniach Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wro-
cławskiego, dla którego pracuję, a po 
Nowym Roku zacznę sprawdzać, co 
słychać w terenie. Nim to jednak na-
stąpi, skupię się na drugiej pasji, która 
ostatnio coraz bardziej mnie pochła-
nia, a mianowicie na pisaniu. 

Więcej informacji (portfolio, blog): 
www.100ga.pl.

Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, wykorzystuje różnego typu techniki, ale 
największą popularność przyniosły jej serie botaniczne wykonane z użyciem medycznego sprzętu 
rentgenowskiego. Zajmuje się także pisaniem, w tym roku wydała drugą książkę („Słoń z Étretat”) 
i pisze kolejną. Czytelnikom biuletynu opowiada o fascynacji naturą i fotografii botanicznej.

LUDZIE Z PASJĄ: JOANNA STOGA
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Grudzień sprzyja podsumowaniom, także w Kampinoskim Parku 
Narodowym. Co wynika z ostatnich statystyk? Zwraca uwagę to, że 
w czasie pandemii puszczę odwiedziło zdecydowanie więcej osób niż 
w latach ubiegłych. Przed 2020 r. było to około miliona turystów rocznie, 
obecnie w skali roku jest ich od 1,3 mln do 1,5 mln. I właśnie o turystach, 
potrzebie edukacji i zrównoważonym rozwoju opowiada w świąteczno-
-noworocznym wywiadzie Mirosław Markowski, dyrektor KPN.

Magdalena Kamińska: W styczniu 
2023 r. będziemy świętować jubile-
usz KPN. To już 64 lata, odkąd Pusz-
cza Kampinoska została objęta naj-
wyższą formą ochrony. Patrząc na 
ostatnie lata, jak Pan – jako dyrektor, 
wieloletni pracownik KPN, a przede 
wszystkim specjalista i leśnik – oce-
nia ogólną kondycję naszej puszczy?
Mirosław Markowski: Ogólną kon-

dycję Puszczy Kam-
pinoskiej oceniam 
bardzo dobrze, choć 
warto powiedzieć, 
że zderzają się tu ze 
sobą dwie sprawy. 
Pierwsza to wnętrze 

puszczy, gdzie od ponad czterdziestu 
lat postępuje program wykupu grun-
tów. Coraz więcej udaje się pozyskać 
terenów prywatnych z wnętrza par-
ku na korzyść przyrody. Dzięki temu 
przyroda na tym olbrzymim areale 
ok. 38 544 ha dziczeje, odnawia się 
i wzrasta. Udaje się również powstrzy-
mywać ewentualne plany zabudo-
wy czy rozbudowy wewnątrz parku. 
Drugi obszar to strefa wokół parku 
poddana wielkiej presji urbanizacyj-
nej. W tej kwestii bardzo ważne jest, 
aby postępowała zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, a niestety 
nie zawsze tak się dzieje.

Turyści odwiedzają KPN, ale czy wie-
dzą, co mogą, a czego nie powinni ab-
solutnie robić w parku narodowym?
Z tym bywa różnie i dlatego staramy 
się edukować w tym zakresie. Proble-
my, z którymi mierzymy się od lat, są 
takie same: schodzenie ze szlaków, 

zbiór runa leśnego, puszczanie lu-
zem psów czy zostawianie śmieci. To 
są aspekty uregulowane w ustawie 
o ochronie przyrody, a więc obowią-
zuje nas wszystkich jednakowe pra-
wo, którego łamać nie powinniśmy.  

Można zostać wolontariuszem w na-
szym parku?
Tak. Tego typu działania prowadzone 
są u nas od kilkunastu lat. Nasz park, 
podobnie jak pozostałe, daje moż-
liwość łączenia przyjemnego z po-
żytecznym. Ostatnie lata pokazały, 
że coraz więcej osób angażuje się 
w działania na terenie KPN. Odbywa 
się u nas wolontariat pracowniczy, za-
kładowy, różnych firm, ale obserwuje-
my też wolontariat indywidualny. Za-
równo zorganizowanych niewielkich 
grup, jak i pojedynczych osób. Jest 
to bezcenne. Tym bardziej że wolon-
tariusze stają się też ambasadorami, 
którzy niosą klarowny przekaz o na-
szej pracy na rzecz przyrody KPN. 

Czego życzy Pan sobie i czytelnikom 
na Nowy Rok?
Przede wszystkim życzę każdemu 
z Państwa dużo zdrowia, bo jak poka-
zały ostatnie lata, jest ono niezwykle 
cenne. Życzę pomimo codziennej prozy 
życia nieustającej pogody ducha oraz 
wiele życzliwości i dobra, które będzie 
się przekładać na nasze wzajemne rela-
cje – te rodzinne, koleżeńskie i zawodo-
we. Zapraszam na szlaki naszego parku.

Więcej informacji o KPN: 
www.kampinoski-pn.gov.pl, www.face-
book.com/KampinoskiPN.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

TEKST: MAGDALENA KAMIŃSKA
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Tym nie pal w piecu!
Zima to czas intensywnego używa-
nia pieców i kotłów oraz… smogu. 
Jednak od kilku lat prawne i syste-
mowe uregulowania pozwalają na 
skuteczniejszą walkę z zanieczysz-
czaniem powietrza przez gospodar-
stwa domowe.
Straż Miejska posiada uprawnienia 
służące kontroli palenisk zgodnie 
z art. 379 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Funkcjonariusze są 
upoważnieni do wstępu przez całą 
dobę na teren nieruchomości, na 
której prowadzona jest działalność 
gospodarcza, oraz w godz. 6–22 na 
pozostałe tereny w celu przeprowa-
dzenia kontroli. Zasadność inspekcji 
wynika też z art. 334 prawa ochrony 
środowiska, uchwały Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Okre-
ślono w niej, czym nie wolno palić, 
dlatego przypominamy o zakazie 
spalania: mułów i flotokoncentra-
tów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzysta-
niem; węgla kamiennego w po-
staci sypkiej o uziarnieniu poniżej 
0–3 mm; węgla brunatnego i paliw 
stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla oraz paliw 
zawierających biomasę o wilgotno-
ści powyżej 20 proc. (np. mokrego 
drewna). W piecach grzewczych nie 
wolno spalać także: butelek PET, 
wyrobów z gumy, opakowań typu 
tetrapak, starych mebli, odzieży, 
papieru z kolorowych magazynów, 
papieru i tektury zatłuszczonych 
i z resztkami farby, podkładów kole-
jowych nasączonymi impregnatami, 
malowanych kawałków drewna. Za 
spalanie odpadów strażnik miej-
ski może nałożyć mandat karny do 
500 zł. W przypadku skierowania 
sprawy do sądu może być to nawet 
5 tys. zł. Pamiętajmy, że podczas 
spalania niedozwolonych materia-
łów wytwarzają się trujące związki 
chemiczne, powodujące wiele cięż-
kich dolegliwości i chorób. / kb
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TEKST: ANDRZEJ KALIŃSKI

Na przełomie lat 80. i 90. 
XX w. tzw. prywatna inicja-
tywa rozwijała się w naszej 
gminie bardzo dynamicznie. 

Ponad 1300 zarejestrowanych firm to 
liczba wyjątkowa nawet w skali kraju. 
Ale nie zawsze tak było. 

Na własny rachunek
W latach powojennych Łomianki, po-
dobnie jak wszystkie gminy położone 
wokół Warszawy, były terenami o ty-
powo ogrodniczo-hodowlanym prze-
znaczeniu. Sporo było gospodarstw 
rolnych, działały trzy rolnicze spół-
dzielnie produkcyjne. Na początku lat 
70. prywatnych zakładów było ledwie 
dwieście. Burzliwy rozwój nastąpił pod 
koniec dekady. Słynne hasło Edwarda 
Gierka „zielone światło dla rzemiosła”, 
które w założeniu miało być lekiem na 
coraz większe braki w zaopatrzeniu 
w artykuły rynkowe, stało się dla wie-
lu zachętą do rozpoczęcia działalności 
na własny rachunek. 

Niewielkie zakłady
W okolicach Warszawy dodatkowym 
impulsem stało się wypychanie poza 
miejskie granice niewielkich zakładów 
rzemieślniczych. Na potrzeby budow-
nictwa mieszkaniowego wyburzano 
stare budynki, w których najczęściej 
działały warsztaty, a Łomianki były 
blisko i były dobrze skomunikowane 
ze stolicą. Dlatego w 1988 r. prywat-
nych zakładów było już u nas 830 
i wskaźnik ich liczby na tysiąc miesz-
kańców wynosił 54,6, podczas gdy 
średnia krajowa osiągała ledwie 6,6. 
W większości były to jednak małe, 
jednoosobowe działalności, ale spo-
ro było takich, w których zatrudniano 
kilkanaście osób. 

Szewcy i ślusarze
Przekrój branżowy był olbrzymi, 
ale do najpopularniejszych należało 
przetwórstwo tworzyw sztucznych, 

ślusarstwo, krawiectwo, garbarstwo 
i szewstwo. Szczególnie ta ostatnia 
specjalność rozwijała się dynamicznie 
w czasach, gdy nawet buty były na 
kartki. Znakiem nadchodzących zmian 
było zarejestrowanie, w niedawnej 
jeszcze wsi Łomianki, tylko jednej fir-
my świadczącej konne usługi trans-
portowe. Ciekawą cechą łomiankow-
skich firm było to, że blisko połowa 
ich właścicieli mieszkała w Warszawie 
i zarejestrowana była w warszawskich 
cechach branżowych. Łomianczanie 
podlegali pod Cech Rzemiosł Różnych 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
i zazwyczaj zrzeszeni byli w Spółdziel-
ni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” 
(później zmieniła nazwę na „Varia”). 
Spółdzielnie rzemieślnicze, formalnie 
będące jednostkami gospodarki uspo-
łecznionej, były w poprzednim syste-
mie sposobem na legalne kontakty 
przedsiębiorstw państwowych z pry-
watnymi. Trochę to może skompli-
kowane i dla młodszych czytelników 
brzmi dziwnie, ale takie były czasy.

Sypialnia Warszawy
„Co nie jest prawem zakazane, jest 
dozwolone”. Kolejne hasło rzucone 
przez władze pod koniec lat 80. stało 
się silnym impulsem rozwoju prywat-
nej przedsiębiorczości. Przywrócenie 
przedwojennego kodeksu handlo-
wego umożliwiło powstanie spółek 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
które działały u nas obok kilkunastu 
istniejących od pewnego czasu firm 

polonijnych, czyli z kapitałem pocho-
dzącym z zagranicy. Zmiana ustroju 
w pierwszej fazie przyniosła kolejną 
falę nowych działalności gospodar-
czych, jednak z biegiem czasu nasze 
miasto przestało być enklawą drob-
nych przedsiębiorców i stało się, tak 
jak wszystkie miejscowości wokół 
stolicy, sypialnią Warszawy. Od tego 
nie ma już odwrotu. Czasy, gdy w co 
drugim łomiankowskim domu coś wy-
twarzano, minęły bezpowrotnie. 
Teraz zagraża nam raczej tendencja 
odwrotna – kłopot z dostępem do 
wszelkiego rodzaju usług. Ale to chy-
ba problem nie tylko Łomianek.

PYTANIE KONKURSOWE
Naprzeciw kościoła przy ul. War-
szawskiej kiedyś znajdował się 
zakład ślusarski. Pozostał po nim 
murowany budynek z białej cegły. 
Proszę podać imię i nazwisko wła-
ściciela tego zakładu.  Pierwsze 
trzy osoby, które nadeślą poprawną 
odpowiedź do redak-
cji (wks@poczta.lo-
mianki.pl), otrzymają 
książkę „Łomianki. 
Spotkania z historią”. 
Na odpowiedzi cze-
kamy do 20 grudnia.
Prawidłowa odpo-
wiedź na pytanie z poprzedniego 
biuletynu: c) 1000–1500. Nie otrzy-
maliśmy prawidłowej odpowiedzi, 
więc zachęcamy czytelników do 
udziału w kolejnym konkursie.

W listopadowym biuletynie pytaliśmy o liczbę prywatnych zakładów rzemieślniczych na 
przełomie lat 80. i 90. XX w. w Łomiankach. Rozwiązujemy zagadkę i przypominamy historię 
przedsiębiorczości w naszej gminie.
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ADOPTUJ ZWIERZAKA!
Chcesz adoptować psa lub kota? Schronisko Na Paluchu, z którym współpracuje gmina Łomianki, 
przedstawia podopiecznych czekających na nowy dom. Może któryś z nich zostanie Twoim 
przyjacielem?

OPRACOWANIE: PAULINA MARKOWSKA
FOT.: SCHRONISKO NA PALUCHU

REX
Uroczy, przyjazny i energiczny. Lubi 
spacery po lesie, ale odnajduje się też 
w mieście. Szuka opiekunów aktyw-
nych i z doświadczeniem w postępo-
waniu z psami. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: sie-
dem lat; płeć: samiec; waga: 17 kg; nr: 
1064/21; kontakt w sprawie adopcji: 
Beata 784 420 485.

FERDYNAND WSPANIAŁY
Grzeczny i mądry. Szybko nadrabia 
braki w psiej edukacji. Pięknie chodzi 
na smyczy i lubi towarzystwo psich 
kolegów. Szuka domu, w którym znaj-
dzie kochającego człowieka. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 
rok; płeć: samiec; waga: 18 kg; nr: 
0403/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Beata 606 331 925.

TOSIA
Wesoła i pełna energii. Uwielbia przy-
tulanie i wspólne zabawy. Przyjaźnie 
nastawiona do innych psów. Szuka 
człowieka, przy którym będzie mogła 
aktywnie spędzać czas.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy 
lata; płeć: samica; waga: 20 kg; nr: 
2141/20; kontakt w sprawie adopcji: 
Joanna 728 766 608.

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

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

ULEK
Młody, spragniony przygód i ciekawy 
świata. Chętnie współpracuje i uczy 
się nowych komend. Szuka doświad-
czonego, aktywnego opiekuna i domu 
raczej bez małych dzieci.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: 
rok; płeć: samiec; waga: 17 kg; nr: 
0497/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Kamila 604 975 018.

VITTORIO
Spokojny i przyjazny. Szuka opiekuna, 
dla którego będzie najwspanialszym 
mruczącym przyjacielem, ale który 
świadomie i ze zrozumieniem potrak-
tuje jego potrzeby.
W typie rasy: europejska; wiek: 11 lat; 
płeć: samiec; waga: 3 kg; nr: 0473/21; 
kontakt w sprawie adopcji: Dąbrówka 
797 198 857.

KALISCENIKA
Młoda i zadbana kotka. Przyjacielsko 
nastawiona do ludzi i innych kotów. 
Wykastrowana. Niczym się nie de-
nerwuje i na pewno ma coś z kociej 
księżniczki.
W typie rasy: europejska; wiek: rok; 
płeć: samica; waga: 3 kg; nr: 1038/22; 
kontakt w sprawie adopcji: Magda 
793 302 485.

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

nie wysterylizować/wykastrować i zaczipować. Wnioski można pobrać ze strony 
www.lomianki.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać np. ,,kastracja wniosek’’.
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Grudzień to czas świętowa-
nia, ale im bliżej Nowego 
Roku, tym większy strach 
zwierząt oraz ich właścicieli. 

Fajerwerki i petardy doprowadzają do 
paniki zarówno zwierzęta domowe, 
jak i dzikie, żyjące w parkach i pobli-
skich lasach. Dlatego co roku przyłą-
czamy się do apelu o świętowanie bez 
noworocznych wystrzałów. Jednak 
oprócz sylwestra zimą zwierzęta mają 
też inne kłopoty. 

Psy domowe i stróżujące
Nie każdy pies może spędzić 
zimę na zewnątrz. Jeśli nie 
ma odpowiednio zadbanej, 
gęstej sierści z podszerst-
kiem, będzie miał problemy 
z utrzymaniem właściwej 
temperatury ciała. Psiak 
powinien być regularnie 
czesany, gdyż „kołtuny” wpływają na 
pogorszenie właściwości izolacyjnych 
sierści. Psy stróżujące po-
winny, podobnie jak do-
mowe, chodzić zimą na 
spacery. Zwracajmy jednak 
uwagę, by nie prowadzić ich 
po nawierzchniach oblo-
dzonych i posypanych solą 
drogową (chlorkiem sodu). 
Środki chemiczne mogą 
podrażniać i ranić poduszki 
na psich łapach. Pies będzie również 
utykał, gdy na sierści między pazura-
mi śnieg zbije się w lodowe 
kulki. Aby temu zapobiec, 
można przycinać sierść mię-
dzy opuszkami łap oraz sto-
sować ochronne psie buty 
i specjalne woski.

Koty wolno żyjące
Zimą pamiętajmy także 
o podwórkowych kotach. 
Wiele zwierząt szuka w tym 
czasie schronienia przed mrozem i śnie-
giem przy samochodach. Bardzo często 

właśnie koty chowają się pod maską 
lub nad kołami. Nagłe uruchomienie 
samochodu może skończyć się dla nich 
tragicznie. Dlatego po mroźnej nocy, 
szczególnie wczesnym porankiem, 
sprawdzajmy, czy żaden z nich się tam 
nie ukrywa. 

Karmniki dla ptaków
Dokarmiać czy nie? Teoretycznie po-
winny same znaleźć pokarm, jednak 
podczas mroźnej zimy wiele ptaków 

choruje, przemarza i ginie 
z głodu. Warto im więc 
pomagać, dostarczając od-
żywczego i pełnego energii 
pokarmu. I bardzo waż-
ne – jeśli zdecydujemy, że 
będziemy je zimą dokar-
miać, to róbmy to regular-
nie. Musimy też wiedzieć, 
co będzie dla nich odpo-

wiednie. Chleb, solone jedzenie czy 
słodkie ciastka bardziej im zaszkodzą, 

niż pomogą. Najlepsze są 
mieszanki ziaren oraz kule 
tłuszczowe z ziarnami. 
Warto zaobserwować, jakie 
gatunki przylatują na nasz 
parapet lub do karmnika 
w ogrodzie. Wiadomo, że 
łuskany słonecznik jest 
przysmakiem wielu gatun-
ków. A płatki owsiane, ka-

sze lub owies lubią wróble, szczygły, 
trznadle i czyżyki. Kwiczoły wydziobią 

kawałki jabłek, a sikorki 
oprócz ziaren chętnie także 
słoninę. Pokarm można ku-
pić lub zrobić w domu. Moż-
na też posadzić w ogrodzie 
drzewa (jarzębinę, głóg) 
i krzewy (berberys, dereń, 
jałowiec, ognik, czarny bez, 
kalinę), których owoce i na-
siona są lubiane przez ptaki.
A łabędzie w parku? Aku-

rat łabędzie świetnie się przystoso-
wały i będą miały problem dopiero 

wtedy, gdy woda tak zamarznie, że 
przez kilka dni nie będą miały dostę-
pu do wodnych roślin, którymi się 
żywią. Można je wówczas dokarmiać 
gotowanymi warzywami (buraki, mar-
chewka, ziemniaki), lubią także ziarna 
zbóż. Karmienie w innych sytuacjach 
powoduje utratę instynktu szukania 
pożywienia i poważnie im szkodzi. 

Hibernujące nietoperze 
Zimą brakuje owadów, którymi żywią 
się nietoperze. Aby przetrwać ten okres, 
zapadają w tak zwany zimowy sen, czyli 
hibernują. Niektóre odlatują do cieplej-
szych krajów, gdzie zimy są krótsze, 
a więc i krócej trwa hibernacja. Każde 
wybudzenie zimą to dla nich zagrożenie 
życia. Jest wtedy zbyt zimno, aby mogły 
samodzielnie przetrwać. Przypominamy 
też, że umyślne wybudzanie nietoperzy 
może być potraktowane jako wykrocze-
nie karalne zgodnie z par. 6 rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt.

W lesie
Zwierzęta leśne można dokarmiać 
tylko w porozumieniu z leśniczym lub 
przedstawicielem koła łowieckiego, 
którzy wskażą odpowiednie miejsca 
do wyłożenia karmy. Trzeba zwrócić 
uwagę na rodzaj pożywienia, bo nie-
właściwe może powodować u zwie-
rząt choroby, osłabienie, a nawet 
śmierć. Należy dokarmiać zwierzynę 
w warunkach ekstremalnych, które 
zagrażają ich życiu. Nie powinno się 
tego robić podczas łagodnych zim, 
a także w pozostałych miesiącach 
roku, gdy zwierzęta z łatwością wyży-
wią się same w lesie i na polach.  

Uwaga! Jeżeli jesteś świadkiem sy-
tuacji, w której zwierzę potrzebuje 
pomocy, to powiadom Straż Miejską 
w Łomiankach: numer alarmowy (986) 
lub stacjonarny (22 751 35 03, codz. 
w godz. 7–23).

Najgorszy czas dla większości stworzeń? Zima! Mało jedzenia, mróz, śnieg, niebezpiecznie. Te domowe 
zwierzęta mają nieporównywalnie łatwiej niż dzikie, ale im zagrażają choćby oblodzone i sypane solą 
chodniki. Radzimy, jak rozsądnie i skutecznie pomagać zwierzętom w najbliższych miesiącach.  

ZIMOWE SPRAWY ZWIERZĄT

TEKST: MARCIN WĘGIEŁEK, MONIKA BRODOWSKA
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Organizatorzy zapewnili 
uczestnikom różnorodne 
atrakcje. Pierwszym go-
ściem w auli ICDS był Mar-

cin Kruszewski, prawnik i tiktoker (1,7 
mln obserwujących), który odpowiadał 
na pytania młodzieży. Później wszyscy 
chętni, wraz z klubem sportowym Osa 
Łomianki i Active Soul, poćwiczyli zum-
bę, zatańczyli belgijkę i rozegrali mecz 
siatkówki. Podczas kolejnego spotka-
nia doradca zawodowy Paweł Cichocki 
przekonywał, że dyplom ukończenia 
studiów wyższych nie zapewnia auto-
matycznie dobrze płatnej pracy, oraz 
tłumaczył, jak ważna jest satysfakcja 
z wykonywanego zajęcia i dobre rela-

cje w miejscu pracy. Na koniec wystą-
pili Szymon Radosz (Szymi), Kamil (Yng 
Livs), Igor (Igus) i Stig (Stigus), którzy na 
koncercie zgromadzili tańczącą i roz-
śpiewaną młodzież. Wszyscy obejrzeli 
również film o działaniach młodych 
radnych, którzy o nowych inicjatywach 
informują także na Fb oraz Instagramie 
(@RadaMlodziezowaLomianki). 
Dzień Młodzieży zrealizowano w ra-
mach zadania „Upowszechnianie idei 
samorządowej wśród młodzieży oraz 
integracja środowisk młodzieżowych 
w gminie Łomianki poprzez realizację 
inicjatyw Rady Młodzieżowej”, współ-
finansowanego ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. / jp

MŁODZI W ICDS
Dużo pozytywnej energii, a dodatkowo wiedzy, sportu i muzyki. Wszystko 
dzięki Radzie Młodzieżowej w Łomiankach, która zorganizowała pierwszy 
w historii naszej gminy Dzień Młodzieży.
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Zawody pływackie
W ICDS odbyło się Grand Prix Łomianek w pływaniu. Zgłosiło się 
150 zawodników, którzy rywalizowali na dystansie 25 i 50 m sty-
lem dowolnym. 
Rywalizacja przyniosła dużo emocji 
zarówno startującym, jak i kibicom, 
którzy licznie wypełnili widownię pły-
walni. Na zawodach spotkali się mło-
dzi adepci pływania i doświadczeni 
zawodnicy, byli też obecni medaliści 
mistrzostw Polski. Na uwagę zasługuje 
wynik (23,11 s na 50 m st. dowolnym) osiągnięty przez Maksymilia-
na Minichowskiego, mieszkańca gminy Łomianki, medalistę i finali-
stę mistrzostw Polski, na co dzień trenującego w UKS V Łomianki. / 
Maciej Piórkowski

Złota drużyna
Koszykarki z SP 3 mistrzyniami powia-
tu warszawskiego zachodniego!
W hali ICDS 14 listopada br. odbyły 
się powiatowe zawody w koszykówce 
dziewcząt w kategorii „Młodzież rocznik 2008–2009”. Do rywaliza-
cji przystąpiło dziewięć zespołów. Koszykarki z naszej szkoły prze-
szły przez fazę grupową bez porażki, pokonując rywalki dużą liczbą 
punktów. W półfinale wygrały z drużyną z Borzęcina Dużego, a w fi-
nale z zespołem z Zielonek (31:15). / Krzysztof Kozak

Przeczytałam i polecam
Aleksandra Janiszewska-Cardone jest histo-
ryczką sztuki, kuratorką w warszawskim Mu-
zeum Narodowym, prowadzi blog oraz podcast 
„Otulina o sztuce” (www.otulinablog.pl). Czytel-
nikom biuletynu poleca dwie książki o sztuce.

„Sztuka cenniejsza niż złoto” Jan Białostocki 
Klasyka wśród literatury popularno-naukowej z za-
kresu historii sztuki. Profesor Białostocki, jeden z naj-
większych autorytetów na gruncie polskim, napisał 
książkę o sztuce europejskiej od średniowiecza do 
XX w. To propozycja dla tych, którzy rozpoczynają 
przygodę ze sztuką i szukają przewodnika po jej ka-
nonie. I choć pierwsze wydanie pochodzi z 1963 r.
(najnowsze wydania są zaktualizowane pod kątem 
współczesnej wiedzy), to wciąż warto po nią sięgnąć.

„Bezcenny” Zygmunt Miłoszewski 
Kryminał, którego akcja toczy się wokół (wciąż) zagi-
nionego „Portretu młodzieńca” Rafaela Santiego. Nie-
wątpliwym atutem jest wartka akcja, zgodna z prawi-
dłami tego gatunku literackiego. Jednak moje uznanie 
wzbudził przede wszystkim ogrom zebranej wiedzy, 
związanej zarówno z poszukiwaniami dzieł zaginio-
nych w trakcie wojny, jak i z pola badań technologicz-
nych. Świetna propozycja na leniwy weekend.

Koncert: Gromee z zespołem.

Spotkania z muzyką: „Pan Twar-
dowski” Jarosława Praszczałka 
w ramach cyklu realizowanego 
z Filharmonią Narodową.

Zakończenie konkursu na sołec-
ką/osiedlową szopkę bożonaro-
dzeniową (czytaj s. 12).

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

GRUDZIEŃ
KALENDARZ WYDARZEŃ

11.12
godz. 20

14.12
godz. 12

19.12

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

ANKIETA NAUKOWA

Szanowni Państwo, mł. bryg. dr Barbara Szy-
kuła-Piec, wykładowczyni Szkoły Głównej 
Służby Pożarniczej i mieszkanka naszej gminy, 
zwróciła się do nas z prośbą o możliwość prze-
prowadzenia badań naukowych. Cały świat 
szuka rozwiązań i dąży do wzmacniania wy-
trzymałości społecznej, która jest gwarantem 
trwania i rozwoju wspólnot. Celem badania 
jest diagnoza odporności społecznej wspól-
noty oraz analiza zmiennych wpływających na 
poczucie bezpieczeństwa, takich jak monitoro-
wanie, reagowanie na wyzwania i zagrożenia, 
wzajemność, zaufanie i poczucie bezpieczeń-
stwa. Badanie zostanie przeprowadzone także 
w naszych siostrzanych miastach we Francji 
i Stanach Zjednoczonych. Ankieta jest w pełni 
anonimowa, a z wynikami będzie się można za-
poznać po ich naukowym opracowaniu. 
Wersja elektroniczna ankiety dostępna jest 
na www.lomianki.pl do 31 stycznia 2023 r. 
Wersję papierową można znaleźć i wypełnić 
w Urzędzie Miejskim (ul. Warszawskiej 115, ul. 
Staszica 2 przy ICDS) oraz w Centrum Kultury 
(ul. Wiejska 12A). Wypełnioną ankietę prosimy 
wrzucić do pudełka na nią przeznaczonego.

Uwaga! Zajęcia zaplanowane (cykliczne) 
w świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej odby-
wają się do 15 grudnia br. Nowy harmono-
gram pojawi się w styczniu 2023 r.
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CZYTELNICZY RAJ
„W grudniu po południu, czyli trochę 
inny kalendarz adwentowy” Ewelina 
Włodarczyk
Święta Bożego Narodzenia są dla naj-
młodszych czasem magicznym. Czekają 
na choinkę, śnieg, pierniczki, prezenty 
i… nie mogą się doczekać. A rodzice? 
No cóż, muszą poradzić sobie z nie-
cierpliwymi dziećmi. Jak to zrobić? Za-
proponować wspólne przygotowania 
– krok po kroku, a właściwie dzień po 
dniu: od pierwszego do dwudziestego 
czwartego grudnia.

„Jan Borysewicz. Mniej obcy” Jan Bo-
rysewicz, Marcin Prokop
Opowieść o życiu Jana Borysewicza, 
zmianie priorytetów, wzlotach i upad-
kach. Marcin Prokop w rozmowie z ar-
tystą porusza sprawy, o których opinia 
publiczna nie miała szansy wcześniej 
usłyszeć. Jak sam napisał, warunkiem 
powstania tej publikacji była obietnica 
stuprocentowej szczerości i otwartości 
ze strony gitarzysty. W książce znajduje 
się także mnóstwo do tej pory niepubli-
kowanych fotografii. 

„Skrawki przeszłości: muślinowa saga 
1928–1939” Anna Sakowicz
Pasjonująca saga o tajemnicach, ro-
mansach, skandalach i szantażach. Bo-
haterowie uwikłani są w wielką histo-
rię, a akcja rozgrywa się w Lidzbarku, 
miasteczku położonym na pograniczu 
byłego zaboru pruskiego i rosyjskiego. 
Toczy się tam zwyczajne życie, w któ-
rym dziewczęta marzą o miłości, chłop-
cy szukają przygód, a dojrzali mężczyź-
ni rozprawiają o polityce. Jak ułożą się 
ich losy splątane z wydarzeniami mię-
dzywojnia i początkiem II wojny świa-
towej?

„Kraina marzeń” Nicholas Sparks
Losy ludzi potrafią przeciąć się w naj-
mniej oczekiwanym momencie. Prze-
konują się o tym właśnie bohatero-
wie tej historii. Colby Mills od zawsze 
marzył o tym, by zostać zawodowym 
muzykiem. Wyjeżdża na Florydę, gdzie 
w jednym z barów poznaje dziewczynę. 
To spotkanie na zawsze odmieni ich 
życie. Przejmująca opowieść o miłości, 
niezachwianej wierze w marzenia oraz 
ucieczce przed wydarzeniami z prze-
szłości.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK

Życzenia świąteczne
Z okazji nadchodzących świąt Bo-
żego Narodzenia składamy naszym 

czytelnikom moc najlepszych życzeń. 
Niech 2023 r. przyniesie odpoczynek 
od codziennych obowiązków i czas na 

chwilę wytchnienia z książką. 

Wszystkiego, co najlepsze, życzą 
pracownicy Biblioteki Publicznej 

w Łomiankach.

Książka na telefon
Nowa usługa łomiankowskiej biblioteki, urucho-
miona w ramach czwartej edycji Programu Roz-
woju Bibliotek.
Zamówienie mogą złożyć mieszkańcy gminy Ło-
mianki, którzy ze względu na wiek, przewlekłą 
chorobę lub niepełnosprawność nie mogą wypo-
życzać książek w sposób tradycyjny. Jednorazowo 
można wypożyczyć 10 pozycji (w tym książek wy-
danych dużym drukiem oraz audiobooków). Usłu-
ga dostawy i odbioru jest bezpłatna, a bibliotekarze 
chętnie pomogą w doborze lektury. Zainteresowa-
ne osoby prosimy o kontakt (tel.: 22 751 32 23) 
i podanie numeru karty bibliotecznej. Zbiory będą 
dostarczane do domów przez pracowników biblio-
teki w ustalonym z czytelnikami terminie.

Kody Legimi
Od 1 stycznia 2023 r. zmieni się regulamin wyda-
wania kodów do Legimi i Empik Go. Więcej infor-
macji: www.biblioteka.lomianki.pl.

Dyskusyjny Klub Książki
W czasie grudniowego spotkania będziemy roz-
mawiać o książce „Człowiek w przystępnej cenie” 
Urszuli Jabłońskiej. Zapraszamy!
Tajlandia jeszcze w 2015 r. znajdowała się w grupie 
państw, które nie radzą sobie w kwestii zapobiega-
nia handlowi ludźmi. Równie źle było w Wenezueli, 
Korei Północnej i Sudanie Południowym. Ta historia 
rozgrywa się w kilku miejscach: w dzielnicach czer-
wonych latarni, gdzie autorka stara się zrozumieć, 
dlaczego prostytucja w Tajlandii jest nielegalna, 
w slumsach, gdzie odkrywa, że niemal dwie trzecie 
dorosłych Tajów pracuje na czarno, w portach rybac-
kich, gdzie zdarza się, że dorośli mężczyźni znikają 
bez śladu, i w schroniskach dla uchodźców, gdzie 
sprawdza, jak podróżuje się po Azji bez paszportu. 
Więcej informacji: spotkanie w bibliotece 13 grud-
nia o godz. 18, ul. Wiejska 12A, wstęp wolny.
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Nagrodę niespodziankę otrzyma pierwsza osoba, która 
nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji (ul. Staszica 2, 05-
092 Łomianki, biuletyn@poczta.lomianki.pl). Na odpowiedzi 
czekamy do 20 grudnia.
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. 
11 Biuletynu Informacyjnego Miasto i Gmina Łomianki. Pra-
widłowa odpowiedź: psi park w Łomiankach Dolnych przy 
ulicy Wiślanej. Nagrodę wygrała pani Zofia Zawistowska. 
Po jej odbiór zapraszamy po uprzednim umówieniu się tele-
fonicznym (22 768 62 18).

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

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

KONKURS
CO TO ZA MIEJSCE I  GDZIE SIĘ 
ZNAJDUJE?

KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Krzewina pasożytująca na 
    drzewach.
2. Ciężki koń pociągowy.
3. Białkowa u dzieci.
4. Ozdoba choinkowa.
5. …Dziekanowska.
6. Drogocenna opaska na głowę.
7. Oświetlenie.
8. Miejsce godów jeleni.

Pionowo
1. Inaczej żona.
2. Ciśnieniowy czajniczek do 
    parzenia kawy.
3. Bunt, sprzeciw.
4. Mapa fotograficzna. 
5. Ciastka o korzennym smaku 
    i zapachu.
6. Paproć wodna występująca 
    w Strudze Dziekanowskiej.
7. Pierwotniak z nibynóżkami.
8. Pas na nogawce spodni.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH GRUDZIEŃ 2022 – STYCZEŃ 2023

WAŻNE! 

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

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

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

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

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

GR
UD

ZIE
Ń

REJON 1    poniedziałek, sobota 12.12, 24.12 12.12, 24.12 24.12 24.12 24.12

REJON 2    wtorek 13.12, 27.12 13.12, 27.12 27.12 27.12 27.12

REJON 3    środa 14.12, 28.12 14.12, 28.12 28.12 28.12 28.12

REJON 4    środa 14.12, 28.12 14.12, 28.12 28.12 28.12 28.12

REJON 5    czwartek 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 15.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12 1.12, 29.12

REJON 6    piątek 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 16.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12 2.12, 30.12

REJON 7    poniedziałek 5.12, 19.12 5.12, 19.12 5.12 5.12 5.12

REJON 8    wtorek 6.12, 20.12 6.12, 20.12 6.12 6.12 6.12

REJON 9    środa 7.12, 21.12 7.12, 21.12 7.12 7.12 7.12

REJON 10    środa 7.12, 21.12 7.12, 21.12 7.12 7.12 7.12

REJON 11    czwartek 8.12, 22.12 8.12, 22.12 8.12 8.12 8.12

REJON 12    piątek 9.12, 23.12 9.12, 23.12 9.12 9.12 9.12

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek, sobota

5.12, 12.12, 
19.12, 24.12

5.12, 12.12, 
19.12, 23.12

5.12, 12.12,
19.12, 24.12

2.12, 9.12, 16.12, 
23.12, 30.12

6.12, 13.12,
20.12, 27.12

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL

ST
YC

ZE
Ń

REJON 1    poniedziałek, sobota 9.01, 23.01 9.01, 23.01 23.01 23.01 23.01

REJON 2    wtorek 10.01, 24.01 10.01, 24.01 24.01 24.01 24.01

REJON 3    środa 11.01, 25.01 11.01, 25.01 25.01 25.01 25.01

REJON 4    środa 11.01, 25.01 11.01, 25.01 25.01 25.01 25.01

REJON 5    czwartek 12.01, 26.01 12.01, 26.01 26.01 26.01 26.01

REJON 6    piątek 13.01, 27.01 13.01, 27.01 27.01 27.01 27.01

REJON 7    poniedziałek 2.01, 16.01 2.01, 16.01 2.01 2.01 2.01

REJON 8    wtorek 3.01, 17.01 3.01, 17.01 3.01 3.01 3.01

REJON 9    środa 4.01, 18.01 4.01, 18.01 4.01 4.01 4.01

REJON 10    środa 4.01, 18.01 4.01, 18.01 4.01 4.01 4.01

REJON 11    czwartek 5.01, 19.01 5.01, 19.01 5.01 5.01 5.01

REJON 12    piątek 7.01, 20.01 7.01, 20.01 7.01 7.01 7.01

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   piątek, sobota

2.01, 9.01, 16.01,
23.01, 30.01

2.01, 9.01, 16.01,
23.01, 30.01

2.01, 9.01, 16.01, 
23.01, 30.01

5.01, 13.01, 
20.01, 27.01

3.01, 10.01, 17.01, 
24.01, 31.01
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ZMIANA REJONÓW ODBIORU 
ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Wykonawca dokonał drobnych zmian 
w dotychczasowych rejonach. Warto 
sprawdzić, w którym rejonie znajduje się 
Państwa posesja. Szczegóły na www.lo-
mianki.pl w zakładce Gospodarka odpada-
mi oraz na ulotkach dostarczonych przez 
wykonawcę do Państwa skrzynek. 

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

URZĄD MIEJSKI
 ul. Warszawska 115 (budynek główny)

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

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA 
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

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

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

z rejestracją samochodów

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

Mazowiecki, tel. (22) 733 72 00

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

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

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY  
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

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

(czynny w godz. 8:00–20:00)

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

w godz. 16:00–19:00

CENTRUM KULTURY
ul. Wiejska 12A, Łomianki, 

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

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

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

www.biblioteka.lomianki.pl

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

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

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

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

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

www.kmlomianki.info/rozklady-jazdy.html

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

 Pogotowie wodociągowe ZWiK 606 399 893

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
OSP Łomianki ul. Wiejska 12, 

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

tel. 538 359 125.

POLICJA
Komisariat Policji, ul. Warszawska 87, Łomianki

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

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA
ul. Warszawska 87, Łomianki 

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

NOCNA POMOC MEDYCZNA
NZOZ Medicinal Center Marzena Grinda

ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki
tel. 727 426 789

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)

ODBIÓR CHOINEK
Urząd Miejski po raz kolejny przeprowadza akcję odbioru 
choinek od mieszkańców. Prosimy o wystawienie choinek 

w dniu odbioru przed posesję i z altan do godz. 7. 
Jednocześnie informujemy, że nie będą odbierane drzewka 

sztuczne, z ozdobami świątecznymi lub w doniczkach 
oraz inne odpady zielone. Choinki można również oddać 

bezpośrednio w punkcie GPSZOK (ul. Brukowa 2A, pn. i śr. 
10–18; wt., czw. i pt. 7–14; sob. 8–13; nd. nieczynne)

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

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

ODPADY ZIELONE CHOINKI

REJON 1 19.12 16.01

REJON 2 20.12 17.01

REJON 3 21.12 18.01

REJON 4 21.12 18.01

REJON 5 22.12 19.01

REJON 6 23.12 20.01

REJON 7 12.12 9.01

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW ZIELONYCH I CHOINEK 

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

ODPADY ZIELONE CHOINKI

REJON 8 13.12 10.01

REJON 9 14.12 11.01

REJON 10 14.12 11.01

REJON 11 15.12 12.01

REJON 12 16.12 13.01

REJON 13 15.12 19.01




