
nr 3  marzec 2023 r.  egzemplarz bezpłatny  ISSN 2657-4713

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y     W W W . L O M I A N K I . P L

s. 4

Nowoczesne wyposażenie, wspierający
nauczyciele i przyjazna atmosfera

POD LUPĄ

Szkoła dla uczniów

s. 24
Pomysły na świętowanie i odpoczywanie

STREFA KULTURY

Marzec miesiącem kobiet

s. 12

Wybory przedstawicieli na drugą kadencję
i plany nowego prezydium

SENIORZY

Rada Seniorów



2 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 3    |    MARZEC 2023

|    MIEJSCA I LUDZIE

Osobą, która o klubie wie 
wszystko, jest Grzegorz 
Pachutko, wcześniej tre-
ner, a obecnie prezes KS 

Łomianki. Wspomina początki druży-
ny, sukcesy, mówi o planach i funk-
cjonowaniu klubu.

Trudne początki 
„Na początku lat 90. z grupą znajo-
mych spotykaliśmy się, aby w ramach 
wolnego czasu rekreacyjnie w każdą 
niedzielę rozgrywać mecze towarzy-
skie. Z biegiem czasu przychodziło 
coraz więcej osób, a poziom sporto-
wy niektórych młodych zawodników 
był coraz wyższy. Na bazie tej grupy 
zawodników w 1993 r. powstał Klub 
Sportowy Łomianki, który prowadzi 
działalność statutową nieprzerwa-
nie do tej pory” – wspomina Grze-
gorz Pachutko. Na początku warun-
ki były bardzo trudne, nie było ani 
boiska, ani pomieszczeń socjalnych. 
Dzięki ówczesnym władzom Ło-
mianek klubowi przekazano teren, 
na którym – w czynie społecznym 
członków i sympatyków klubu –  po-
wstało boisko trawiaste oraz budy-
nek z pomieszczeniami sanitarnymi. 
„W naszym klubie wyszkoliło się 
wielu zawodników, którzy repre-

zentowali wyższy poziom sportowy 
i przechodzili do innych klubów, oraz 
trenerów, którzy pracowali i aktual-
nie pracują w klubach na poziomie 
centralnym, m.in. Marek Papszun, 
Leszek Ojrzyński, Mieczysław Bicz, 
Krzysztof Etmanowicz, Marek Zub, 
Michał Piros” – wylicza prezes.

Certyfikat PZPN
Konsekwencja, wykonywanie za-
wodu z pasją i podnoszenie kwalifi-
kacji kadry, a także zaangażowanie 
zawodników sprawiło, że obecnie 
klub działa w pełni profesjonalnie. 
Docenieniem tej pracy i wysokie-
go poziomu organizacyjnego oraz 
sportowego było przyjęcie w 2022 r.
Akademii KS Łomianki do Progra-
mu Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich. To dowód na to, że klub 
spełnia standardy szkoleniowe, jest 
bezpieczny, a jego kadra ma kwalifi-
kacje niezbędne do tego, by szkolić 
zawodników.

Zawodnicy i trenerzy
W sezonie 2021/2022 w oficjalnych 
rozgrywkach ligowych organizowa-
nych przez Mazowiec-
ki Związek Piłki Nożnej 
(MZPN) startowało 16 
drużyn KS Łomianki, 
które łącznie rozegrały 
ponad 250 oficjalnych 
spotkań oraz liczne gry 
kontrolne. Drużyny brały 
udział w kilkudziesięciu 
turniejach piłkarskich 
na terenie całego kra-
ju, a kilka wywalczyło 
awanse do wyższych lig. 
Obecnie w klubie trenuje ok. 400 
zawodników, którzy tworzą 19 dru-
żyn w 11 kategoriach wiekowych 
(roczniki 2006–2017) oraz dwie dru-
żyny seniorskie. Pierwsza drużyna 
występuje w lidze okręgowej pod 

patronatem MZPN, a druga w klasie 
B. Zawodnikami zajmuje się wykwa-
lifikowana kadra 21 trenerów z licen-
cjami UEFA A i B, które nadawane są 
przez Polski Związek Piłki Nożnej. 
W ciągu roku klub organizuje dwa 
obozy wyjazdowe (letni oraz zimo-
wy) oraz szkolenia i warsztaty piłkar-
skie na terenie gminy.

Plany i jubileusz
Grzegorz Pachutko pytany o plany 
podkreśla, że głównym celem jest 
rozwój klubu, podnoszenie pozio-
mu sportowego oraz zbudowanie 
mocnego i stabilnego składu drużyn 

seniorskich składają-
cych się z wychowanków 
klubu. Zaprasza także 
18 marca na najbliższy 
mecz przy ul. Fabrycz-
nej 48, rozpoczynający 
sezon rozgrywek. Na-
tomiast główne uroczy-
stości związane z 30-le-
ciem klubu odbędą się 
w czerwcu. O szczegó-
łach będziemy informo-
wać na łamach biuletynu 

oraz w klubowych i urzędowych me-
diach społecznościowych.

Więcej informacji: KS Łomianki, ul. 
Fabryczna 48, www.kslomianki.pl 
i www.akademialomianki.pl.

Dla piłkarzy tradycyjnie w marcu rozpoczyna się sezon ligowy, jednak dla Klubu Sportowego Łomianki 
te rozgrywki będą wyjątkowe. Klub świętuje w tym roku jubileusz trzydziestolecia powstania. 
Gratulujemy i przypominamy jego historię.

30 LAT KS ŁOMIANKI

TEKST: MONIKA BRODOWSKA
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Certyfikat PZPN to dowód 
na to, że klub spełnia 

standardy szkoleniowe, 
a jego kadra ma 

kwalifikacje, by szkolić 
zawodników.
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Burmistrz Łomianek 
Małgorzata Żebrowska-  
-Piotrak zaprasza miesz-

kańców gminy na spotkanie 
w każdy poniedziałek (godz. 
15–18), a radnych miejskich 
każdego dnia, po umówie-

niu telefonicznym.

Miejsca i ludzie
Historia KS Łomianki                              2

Pod lupą
Szkoła dla uczniów                    4

Urząd Miejski
Prosto z urzędu / Zadaj pytanie pani burmistrz        7

Rada Miejska
Sesje LXXII i LXXIII                                           9

Aktualności
Konferencja (Nie)pełnosprawność! / Gloria Artis 
dla Henryka Miśkiewicza / Zebrania osiedlowe      10

SENIORZY
Wybory do Rady Seniorów                  12

ZDROWIE
Nadwaga czy otyłość? / Konsultacje 
z psychologiem                              13

HISTORIA
Fundacje rodziny Ossolińskich / Konkurs 
z książką                                                            14

ROZMAITOŚCI
Kalendarium Łomianek / Pierwszy dzień wiosny     15

INWESTYCJE I REMONTY
Aktualne prace / Rozbudowa ul. Wiślanej                16

EKOLOGIA
Ogród na pTAK! / KPN / Kwitnące Łomianki           18

ZWIERZĘTA
Adoptuj zwierzaka / Zostań wolontariuszem           21 

FOTOREPORTAŻ
Zima w mieście                                                         22

STREFA KULTURY
Kalendarz wydarzeń / Książki / Krzyżówka 
/ Quiz / Miesiąc kobiet                                              23

OGŁOSZENIA
Planowanie przestrzenne / Jak rozliczyć PiT? 
/ Zamówienia publiczne                                            28

Informator
Ważne adresy / Terminarz odbioru odpadów         30

Jakie jest liceum w Łomiankach?
„Głównym atutem szkoły jest jej 

demokratyczna społeczność, którą 
tworzą fantastyczni uczniowie, 

kreatywna kadra, współpracownicy 
szkoły i rodzice”.

Czytaj na s. 4.
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Liceum powstało na mocy uchwały rady 
powiatu warszawskiego zachodnie-
go w 1999 r., a od początku 2022 r. 
organem prowadzącym szkołę jest 

gmina Łomianki. Kadra nauczycielska re-
alizuje program w ramach dwóch ścieżek 
kształcenia: społeczno-prawnej i społecz-
no-ekonomicznej. Zasady ogólne, którymi 
kierują się wychowawcy, można streścić 
w czterech słowach: osoba (kształcenie 
i rozwijanie osobowości), czyn (aktywność 
i zaangażowanie), odpowiedzialność (za 
siebie i własne działania) oraz moralność 
(kształtowanie systemu wartości). 

Blisko i kameralnieBlisko i kameralnie
Niewątpliwym atutem jest już samo usy-
tuowanie placówki – w centrum Łomia-
nek. Co to oznacza w praktyce? „Dzięki 
niewielkiej odległości szkoły od miejsca 
zamieszkania moje dziecko ma więcej 
czasu po lekcjach na rozwój własnych za-
interesowań i spędzanie wolnego czasu 
z rówieśnikami” – mówi Jolanta Sto-
larska, mama ucznia I klasy. Szkoła nie 
jest duża i to jej kolejna zaleta. „Wszyscy 
uczniowie się znają, a budowanie relacji 
uczeń – nauczyciel jest dużo łatwiejsze niż 
w dużych warszawskich szkołach, gdzie 
uczą się setki uczniów” – opisuje Mate-
usz Mazurek, uczeń klasy IV. To korzystne 
zarówno dla młodzieży, jak i nauczycieli. 
„Uczeń nie jest anonimowy. Przy nieco 
ponad stu uczniach łatwiej jest nam na-
wiązać z nimi relację. Do tego doskonałe 
zaplecze sportowe oraz wyposażenie sal 
lekcyjnych pozwalają w komfortowy spo-
sób realizować podstawę programową. To 
ważne w kontekście klas i grup na lekcjach

SZKOŁA 
DLA UCZNIÓW

Stwierdzenie, że szkoły są dla uczniów, wydaje się oczywiste, a jednak nie wszystkie dbają o nich w równym 
stopniu. W Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Wojtyły w Łomiankach tytułowa teza jest w pełni 
uprawniona. Szkołę wyróżnia indywidualne podejście do uczniów, ciekawie prowadzone lekcje, różnorodne 
zajęcia dodatkowe i dobra atmosfera. Potwierdzają to zarówno uczniowie, absolwenci, jak i rodzice.  

Zdaniem ucznia
Sandra Gmochowska, uczennica klasy IISandra Gmochowska, uczennica klasy II

Który przedmiot jest dla ciebie najciekawszy?Który przedmiot jest dla ciebie najciekawszy?
Uważam, że WOS z historią, ponieważ mam zamiar iść na studia prawnicze. 

Te przedmioty pomogą mi osiągnąć cel. Sposób prowadzenia zajęć jest ciekawy. 
Szkoła jest wyposażona w nowoczesne środki dydaktyczne i to ułatwia nam naukę 

wszystkich przedmiotów. 

Odkryłaś coś nowego dzięki zajęciom szkolnym lub pozalekcyjnym?  Odkryłaś coś nowego dzięki zajęciom szkolnym lub pozalekcyjnym?  
Wycieczki organizowane przez szkołę są ciekawe i edukacyjne. W szkole można 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Działa chociażby koło filmowe. W szkole 

prężnie funkcjonuje też wolontariat i możemy wspierać działalność charytatywną, 
na przykład dzieci chorujące na mukowiscydozę. 

Dlaczego warto uczyć się w waszej szkole?Dlaczego warto uczyć się w waszej szkole?
Osobom, które w tym roku wybierają szkołę ponadpodstawową, na pewno mogłabym 
polecić nasze liceum. Szkoła ma wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nauczyciele 

przekazują swoją wiedzę z pasją. Mamy dostęp do hali sportowej, basenu oraz 
lodowiska w porze zimowej, więc zaplecze sportowe jest na wysokim poziomie. 
Kameralność szkoły sprawia, że wszyscy się znają. Uczeń nie jest anonimowy, 

ma ułatwiony kontakt z nauczycielem.
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z przedmiotów rozszerzonych. Klasy nie 
przekraczają 30 osób przy podziale na 
dwie ścieżki kształcenia, a to gwarantuje 
komfort pracy zarówno nauczycielom, jak 
i uczniom” – dopowiada dyrektor liceum 
Marek Wiśniewski.

Przyjazna atmosferaPrzyjazna atmosfera
W deklaracji programowej szkoły moż-
na znaleźć wiele informacji o tworzeniu 
więzi międzyludzkich i wyrównywaniu 
szans edukacyjnych. Na początku roku 
szkolnego organizowany jest kilkudniowy 
wyjazd integracyjny, szczególnie istotny 
dla uczniów I klasy. „Mniejsza społeczność 
uczniów, nauczycieli i rodziców to także 
sprawniejsza między nimi komunikacja. 
Stwarza to możliwość szybszego i skutecz-
niejszego działania w ramach wspólnoty 
wychowawczej. Kadrze szkoły łatwiej jest 
kształtować właściwe postawy i wartości 
społeczne wśród uczniów i zapobiegać 
problemom wychowawczym. Drzwi do ga-
binetu dyrektora szkoły są zawsze otwar-
te dla rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Otwartość i przyjazna atmosfera panująca 
w liceum jest wyczuwalna od pierwszego 
kontaktu ze szkołą” – przyznaje Jolanta 
Stolarska. Na takie warunki z pewnością 
wpływa rozbudowany program wolon-

tariatu. Dyrektor podkreśla bowiem, że 
pomaganie innym kształtuje postawę em-
patii i szacunku. Doceniają to uczniowie. 
„Podczas czterech lat nauki miałem wie-
lokrotnie okazję uczestniczyć w akcjach 
szkolnego wolontariatu. Uważam, że jest 
to bardzo ważny element wychowawczy 
szkoły i cieszę się, że liceum prężnie dzia-
ła w tym zakresie” – stwierdza Mateusz 
Mazurek. 

Lekcje ciekawe i praktyczne  Lekcje ciekawe i praktyczne  
Dobra szkoła średnia może ułatwić start 
w dorosłe życie. Dlatego dla wielu rodzi-
ców tak ważne jest, czego będzie się uczyć 
ich dziecko, od kogo i w jakiej formie oraz 
warunkach. „Liceum oferuje fachową kadrę 
nauczycieli, dobrą bazę dydaktyczną z do-
stępem do nowoczesnych technologii multi-
medialnych. Placówka posiada nowoczesne 
wyposażenie, własną bibliotekę dopasowa-
ną tematycznie do podstawy programowej, 
rozbudowane zaplecze sportowe – zajęcia 
na hali sportowej i jazdę na łyżwach zimą 
oraz basen wiosną” – wylicza Jolanta Sto-
larska. Czy tę pozytywną ocenę potwierdza-
ją uczniowie? „Dla mnie najciekawszymi 
zajęciami były podstawy przedsiębiorczo-
ści. Zajęcia ukazywały praktyczne aspekty 
pracy: zawieranie umów, świadczenia czy 
możliwości korzystania z takich progra-
mów jak MyBenefit. Na tych lekcjach do-
wiedziałem się też, jak powinien wyglądać 
np. biznesplan” – mówi Mateusz Mazurek. 

Zdaniem rodzica
Magdalena Frankowska, mama uczennic z klas I i III, przewodnicząca Rady RodzicówMagdalena Frankowska, mama uczennic z klas I i III, przewodnicząca Rady Rodziców

Co zdecydowało o wyborze tego liceum w państwa rodzinie?Co zdecydowało o wyborze tego liceum w państwa rodzinie?
Polecający szkołę uczniowie i absolwenci, bliska odległość placówki od miejsca 

zamieszkania oraz kameralna przestrzeń i przyjazna atmosfera.

Czy miała pani jakieś wątpliwości przy podejmowaniu decyzji, które z czasem okazały Czy miała pani jakieś wątpliwości przy podejmowaniu decyzji, które z czasem okazały 
się bezpodstawne?się bezpodstawne?

Krążąca o szkole bardzo krzywdząca i negatywna opinia okazała się całkowicie 
nieprawdziwa. Szkoła jest bezpieczna, przyjazna i panuje w niej miła atmosfera.

Jakie korzyści zyskuje młodzież, ucząc się akurat w tym liceum?Jakie korzyści zyskuje młodzież, ucząc się akurat w tym liceum?
Poza bogatą ofertą edukacyjną uczniowie uczestniczą w zajęciach wspomagających 

ich kompetencje i umiejętności miękkie, m.in. asertywność, kreatywność, 
odpowiedzialność, komunikację społeczną, logiczne i analityczne myślenie czy 

inteligencję emocjonalną. Wysoki poziom empatii i zrozumienia kadry daje uczniom 
poczucie bezpieczeństwa. Ważna jest też bezwarunkowa akceptacja i życzliwość bez 
uprzedmiotawiania ucznia, indywidualne do niego podejście na wielu płaszczyznach. 

Poza tym – gama zajęć dodatkowych, kolektywnych, spajających społeczność szkolną, 
co zachęca uczniów do rozwijania pasji i zainteresowań. 

Czy uważa pani, że zgodnie z deklaracją szkoły tworzycie wraz z nauczycielami Czy uważa pani, że zgodnie z deklaracją szkoły tworzycie wraz z nauczycielami 
i uczniami wspólnotę wychowawczą?i uczniami wspólnotę wychowawczą?

Głównym atutem szkoły jest jej demokratyczna społeczność, którą tworzą fantastyczni 
uczniowie, kreatywna kadra, współpracownicy szkoły i rodzice. Wszyscy są żywo 

zaangażowani w projekty placówki, w tym komitety pomocowe, wspólne wycieczki, 
integracje, kultywacje różnorodnych wydarzeń zarówno z życia szkoły, 

jak i pozaszkolnych. Kadra szybko reaguje na pojawiające się problemy edukacyjne, 
wychowawcze czy społeczne – wspiera uczniów i rodziców. 
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spotkań i wycieczek. Miałem okazję wysłu-
chać wielu mądrych osób, czerpać od nich 
wiedzę i doświadczenie. Zwiedziłem także 
sporo interesujących miejsc, które są waż-
ne nie tylko pod kątem historycznym, ale 
też stanowią podstawę do rozwoju mojej 
wrażliwości i osobowości” – mówi Mateusz 
Mazurek. Liceum współpracuje z Instytu-
tem Pamięci Narodowej, by popularyzować 
historię, a także z lokalnymi stowarzysze-
niami i organizacjami w ramach wolonta-

riatu. Do takich działań należy m.in. współ-
praca z Centrum Leczenia Mukowiscydozy 
w Dziekanowie Leśnym, z Jachtklubem 
Łomianki czy Domem Pomocy Społecznej 
w Sadowej. Młodzież chętnie angażuje się 
w zbiórki na rzecz osób potrzebujących 
i wspiera schroniska dla zwierząt. O inne 
aktywności i szczegóły dotyczące programu 
będzie można zapytać już wkrótce, podczas 
organizowanego pod koniec marca dnia 
otwartego.

A jak szkoła wypada na tle innych? Po-
twierdzeniem poziomu nauczania jest zda-
walność matury, która w łomiankowskim 
liceum kształtuje się nieco powyżej średniej 
krajowej. „Uczniowie nie mają problemu 
z uzyskaniem przepustki na wymarzone 
studia, kontynuują naukę zarówno na uni-
wersytetach, jak i uczelniach technicznych” 
– odpowiada dyrektor Wiśniewski.

Szkolna społecznośćSzkolna społeczność
W niewielkim liceum kadra szybko reaguje, 
gdy potrzebne jest wsparcie. „Nauczyciele 
znają swoich uczniów, ich potencjał i tempo 
rozwoju, a co za tym idzie, bardziej indywi-
dualnie mogą podejść do ucznia. W obrębie 
klas istnieje podział na wybrane profile, 
dzięki czemu nauka przedmiotów ścisłych 
odbywa się w małych grupach i jest bardziej 
efektywna. Uczniowie znają się też między 
sobą, co zwiększa poziom bezpieczeństwa, 
a osoby z zewnątrz nie mają szansy dostać 
się niepostrzeżenie na teren szkoły” – pod-
kreśla Jolanta Stolarska.

Kształcenie specjalneKształcenie specjalne
Do szkoły uczęszczają także uczniowie po-
siadający orzeczenia o potrzebie kształce-
nia specjalnego. W przyjaznych warunkach 
uczą się, zdają maturę, a potem idą na stu-
dia. Od prawie dwóch lat liceum współpra-
cuje ze Specjalistycznymi Centrami Wspie-
rającymi Edukację Włączającą (SCWEW) 
i otrzymało w ramach projektu sprzęt 
multimedialny. „Ta współpraca umożliwia 
kadrze nauczycielskiej zdobywanie wie-
dzy i umiejętności niezbędnych do pracy 
z uczniami ze specyficznymi trudnościami 
w nauce” – podkreśla Marek Wiśniewski.
Od maja ubiegłego roku w szkole   funkcjo-
nuje też specjalny oddział przygotowawczy 
dla uczniów z Ukrainy [fragmenty ich prac 
publikowaliśmy w numerze grudniowym 
biuletynu – przyp. red.]. Zdaniem dyrektora 
uczniowie chętnie integrują się z pozostały-
mi klasami i wzbogacają kulturowo szkolną 
społeczność.   

Wyjazdy i koła zainteresowańWyjazdy i koła zainteresowań
W liceum obywa się wiele zajęć dodatko-
wych, które rozwijają zainteresowania 
uczniów. Działa koło filmowe oraz te-
atralne, na którym przy okazji można 
poćwiczyć publiczne wystąpienia. „Szkoła 
zorganizowała wiele naprawdę ciekawych 

Zdaniem absolwenta
Jakub Gliński, student Politechniki Warszawskiej Jakub Gliński, student Politechniki Warszawskiej 

Jaki był twój ulubiony przedmiot?Jaki był twój ulubiony przedmiot?
Biologia. Jest to jedna z gałęzi nauki, którą jestem najbardziej zainteresowany, zawsze 
uznawałem, że żywe organizmy i ich działanie to fascynujący temat. Ciekawą formę 

miały też zajęcia rewalidacyjne. Gabinet pedagoga był zawsze otwarty i mogłem 
spędzać tam czas nie tylko podczas zajęć, ale też na przerwach z przyjaciółmi.

Czego nie doceniałeś, ucząc się w liceum, a okazało się, że to przydaje się po Czego nie doceniałeś, ucząc się w liceum, a okazało się, że to przydaje się po 
ukończeniu szkoły?ukończeniu szkoły?

Bliskiej odległości szkoły od miejsca zamieszkania i tego, że szkoła jest mała, 
więc cała społeczność zna się bardzo dobrze.

Co powiesz osobom, które zastanawiają się, czy uczyć się w tym liceum?Co powiesz osobom, które zastanawiają się, czy uczyć się w tym liceum?
Szkoła jest mała, kameralna i przytulna. Jest miejscem do nauki, 

ale też do nawiązywania kontaktów rówieśniczych i rozwijania swoich zainteresowań. 
Bardzo dobrze czułem się w tym miejscu, nawet teraz, kiedy odwiedziłem szkołę 

prawie po roku, wróciły miłe wspomnienia. Dobrze było zobaczyć znajome twarze.

Dzień otwarty
Marek Wiśniewski, p.o. dyrektor liceumMarek Wiśniewski, p.o. dyrektor liceum

W marcu zapraszamy na dzień otwarty. To będzie do-
bra okazja, by uczniowie klas ósmych szkół podstawo-
wych wraz z rodzicami/opiekunami poznali nauczycie-
li, zobaczyli szkołę, zapoznali się z bazą dydaktyczną 

i ofertą edukacyjną na nadchodzący rok szkolny.
Więcej informacji: Więcej informacji: 28 marca o godz. 18, 
ul. Staszica 2, www.lolomianki.edu.pl.
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PROSTO Z URZĘDU
W lutowym biuletynie poddaliśmy pod rozwagę mieszkańców, czy decyzje łomiankowskich radnych 
mają racjonalne uzasadnienie, czy może ich podstawowym celem jest blokowanie pracy urzędu
i rozwoju gminy? Po publikacji „Prosto z urzędu” w oficjalnych mediach społecznościowych kilku 
miejskich radnych opublikowało swoje stanowiska w sprawie podniesionych przez urząd kwestii. 
Do tekstu odnieśli się również mieszkańcy gminy.

Finanse gminy
Pisaliśmy o niezgodności uchwały 
budżetowej z wieloletnią prognozą 
finansową. Według części radnych – 
nic się nie stało. Czy na pewno?
Uchwała w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej gminy Łomianki 
po zmianach wprowadzonych przez 
miejskich radnych narusza prawo. Ko-
legium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej (RIO) wydało rozstrzygnięcie nad-
zorcze. Stwierdziło naruszenie prawa 
w zakresie dwóch przedsięwzięć 
w WPF-ie, tzn. 1.3.2.32 i 1.3.2.46. 
„Uchwała w sprawie wieloletniej pro-
gnozy finansowej narusza prawo, bo-
wiem zgodnie z ustawą o finansach 
publicznych kwoty w wieloletniej 
prognozie finansowej 
i uchwale budżetowej 
muszą być zgodne” – 
odczytał rozstrzygnię-
cie przewodniczący Ko-
legium RIO. Co więcej, 
podkreślił, że „To rada 
powinna doprowadzić 
do zgodności uchwał. 
Fakt jest bezsporny, że 
jest niezgodność. Rada uchwala oba 
dokumenty, zarówno uchwałę budże-
tową, jak i wieloletnią prognozę finan-
sową. Rada powinna więc poprzez 
swoje uchwały doprowadzić do tego, 
żeby te uchwały były ze sobą zgodne”.
Tymczasem radni, którzy wprowadzi-
li błędne zmiany, wystosowali pismo 
do burmistrza Łomianek i skarbnika 
gminy „o niezwłoczne przygotowanie 
projektu uchwały w sprawie zmiany 
wyżej wymienionej uchwały w celu 
dostosowania zawartych w niej za-
pisów do obowiązującej uchwały 
budżetowej gminy Łomianki na rok 
2023, zgodnie z zaleceniami Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej”.
Skarbnik Hanna Dąbrowska wpro-
wadziła zgodne z przepisami prawa 
zmiany, o konieczności wprowadze-

nia których informowała już w trakcie 
sesji budżetowej 17 stycznia br. Rad-
ni przegłosowali je w trakcie kolejnej 
sesji 2 marca br. Na dziś wszystko się 
zgadza, ale straciliśmy ponad półtora 
miesiąca. 

Ratusz, autobusy i uchwała 
krajobrazowa
Narracja niektórych radnych jest taka: 
ratusz potrzebny, ale nie teraz, po-
trzebny, ale nie w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP); radni 
nie zgadzają się na zadłużanie gminy; 
autobusy przegubowe tak, ale nowe, 
może elektryczne, a może wodorowe 
– po co nam używane?; uchwała kra-
jobrazowa [procedowana od 2021 r. 

– przyp. red.] do kosza, 
bo wiszące obskurne 
banery na płotach ura-
tują przedsiębiorców…                
Pozytywny głos miesz-
kańców w konsultacjach 
i ankietach w sprawie 
jej wdrożenia nie miał 
dla radnych znaczenia.
Tymczasem budowa ra-

tusza w formule PPP wynika wprost 
z zapisów Strategii Rozwoju Gminy na 
lata 2016–2030 przyjętej przez Radę 
Miejską w 2016 r. Formuła PPP jest 
również w tym przypadku potwier-
dzona przez Ministerstwo Funduszy 
i Polityki Regionalnej jako optymalny 
sposób realizacji tej inwestycji w dłu-
giej perspektywie i wynika z prze-
prowadzonych przez Urząd Miejski 
w Łomiankach obowiązkowych analiz 
przedrealizacyjnych (prawnych, tech-
nicznych i finansowych).
Formuła PPP nie zadłuża gminy. Ofe-
ruje natomiast świadczenie usług na 
najwyższym poziomie przez ponad 
20 lat za odpowiednim wynagrodze-
niem partnera prywatnego, który 
finansuje przedsięwzięcie na etapie 
budowy. 

Zdaniem mieszkańca
Co na to wszystko mieszkańcy? 
Publikujemy fragment jednego 
z komentarzy: „Cudownym cudem, 
w gminie, w której burmistrz tłu-
mi krytykę, ukazuje się pismo szefa 
zmian w budżecie gminy Radnego 
Bryka z PiS. Dziwy, ale na tym nie 
koniec. ICDS od ponad 30 lat służy 
nam wiernie. Kto dziś wątpi w celo-
wość jego budowy? A gdyby wów-
czas nie zaryzykowano ówczesnego 
PPP, nie byłoby go! Niedawno gmina 
spłaciła ostatnią ratę za jego budo-
wę. Jakie logiczne uzasadnienie ma 
tak stanowczy sprzeciw przeciwko 
PPP w związku z budową ratusza, 
tego nikt nie wie? (…) 
Uchwała krajobrazowa nie może 
wejść, bo jest inflacja i przedsiębior-
cy mają problemy. Fakt. Tylko tych 
»problemów« nie rozwiąże jeden ba-
ner, a racjonalne kierowanie gospo-
darką i znów ukłon do rządu. Gdzie 
byli radni podczas uzgadniania tej 
uchwały? Co robiły komisje rady? 
Prezes KMŁ podczas obrad i w za-
łączniku do uchwały podał pełne 
uzasadnienie zmian [zakupu au-
tobusów przegubowych – przyp. 
red.]. Fakty są ponure. Autobusy 
elektryczne stają się dobrem luk-
susowym z najdroższej półki. Obie-
cana dotacja maleje. Wkład własny 
rośnie niepomiernie, a w dodatku 
nowy system naliczania cen daje 
możliwość, by po zawarciu umowy 
dostawy ceny zostały skorygowane 
nawet o 50 proc. w górę! W dodat-
ku z zawartego kontraktu nie moż-
na się wycofać, bo zapłaci się karę 
w wysokości 700 tys. zł za każdy 
kontrakt! Tymczasem autobusy 
przegubowe potrzebne są na wrze-
sień tego roku! (…) I tak dalej, i dalej. 
Moim zdaniem pyrrusowe zwycię-
stwo radnych kosztem mieszkań-
ców”.

„To rada powinna doprowadzić 
do zgodności uchwał. Fakt 

jest bezsporny, że jest 
niezgodność".
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ZADAJ PYTANIE 
PANI BURMISTRZ

Szanowna Pani Burmistrz, proszę mi wyja-
śnić sytuację, otóż niestety z przyczyn nie-
zależnych ode mnie muszę córkę przepisać 
do innej placówki. Córka od września po-
winna rozpocząć edukację w klasie 0 w SP1. 
Udałam się z prośbą o wcześniejsze przyję-
cie córki, od zaraz. Otrzymałam odpowiedź, 
że nie ma problemu, ale ze względu na liczbę 
dzieci z Ukrainy dla mojego już nie ma miej-
sca. Proszę mi to wyjaśnić, bo nie rozumiem, 
z jakiego powodu dzieci z innego kraju za-
bierają miejsce naszym dzieciom. Ja wszyst-
ko rozumiem, też pomagam, jak mogę, ale są 
jakieś granice. Ja niestety nie mam fizycznie 
możliwości dojeżdżać poza Łomianki.

Szanowna Pani, uprzejmie informuję, że 
o przyjęciu dziecka do publicznego przed-
szkola lub oddziału przedszkolnego w pu-
blicznej szkole podstawowej w trakcie roku 
szkolnego decyduje odpowiednio dyrek-
tor przedszkola lub szkoły, o ile dysponuje 
wolnymi miejscami. Z informacji uzyska-
nej od dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 
w Łomiankach wynika, że w oddziale przed-
szkolnym dla dzieci w wieku 5–6 lat nie ma 
wolnych miejsc. Jednocześnie informuję, iż 
oddziały przedszkolne w szkołach podstawo-
wych przeznaczone są przede wszystkim dla 
dzieci sześcioletnich, urodzonych w 2016 r.,
by mogły uczestniczyć w obowiązkowym 
rocznym przygotowaniu przedszkolnym. 
Dlatego zapraszam do wzięcia udziału w re-
krutacji elektronicznej na nowy rok szkolny 
2023/2024 i zgłoszenia dziecka do wypeł-
nienia obowiązkowego rocznego przygo-
towania przedszkolnego od 1 września br. 
Ponadto przypominam, że w przypadku od-
działów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych nie ma rejonizacji, jednak wskazane 
jest, by składać wniosek do szkoły jak naj-
bliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddzia-
łu przedszkolnego w szkole podstawowej, 
w obwodzie której dziecko mieszka.
Pragnę nadmienić, że dzieci pochodzące 
z Ukrainy, których w naszych jednostkach 
oświatowych od wielu lat jest dość duża licz-
ba, nie mają ani pierwszeństwa, ani też w ża-
den sposób nie – cytuję „zabierają miejsca 
naszym dzieciom”.

Pytania do pani burmistrz można zadawać 
przez formularz na stronie 

www.lomianki.pl.

Rozbudowa sieci światłowodowej 
Na początku lutego w urzędzie odbyło się spotkanie z wykonawcą 
koncepcji rozbudowy sieci światłowodowej w gminie Łomianki, 
podczas którego rozmawiano o kompleksowych rozwiązaniach 
dotyczących cyberbezpieczeństwa.
Na spotkaniu przedstawiono dwa warianty rozbudowy sieci światło-
wodowych oraz rozwiązania Smart City. Celem głównym projektu 
jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej, a także wykorzystanie 
technologii IoT oraz monitoringu wizyjnego na potrzeby spójnego 
systemu analizy i zarządzania danymi oraz informacjami z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, co pozwoli na 
poprawę efektywności realizacji usług publicznych do 2025 r. W spo-
tkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz zapro-
szeni goście – Zbigniew Mikołajczyk i Sławomir Wiśniewski z Multi-
dyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW. / Artur Gajowniczek

Jubileusze małżeńskie
Na początku roku łomiankow-
skie pary z 50-letnim stażem 
małżeńskim odebrały w Urzędzie 
Miejskim pamiątkowe medale. 
Burmistrz Łomianek Małgorza-
ta Żebrowska-Piotrak w imie-
niu Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej wspólnie z zastępczy-
nią burmistrza Anną Chomą 
i przedstawicielką Urzędu Sta-
nu Cywilnego Beatą Woźniak 
wręczyły Medale za Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie państwu 
Zofii i Andrzejowi Domańskim 
oraz Elżbiecie i Jerzemu Kuba-
tom. W ceremonii wzięli również 
udział najbliżsi członkowie rodzin 
jubilatów. Były dyplomy, drobne 
upominki i kwiaty. / kż

Wsparcie specjalisty
„Często osobom uzależnionym i ich najbliższym 
trudno jest rozpocząć terapię. Bywa, że wstydzą 
się opowiedzieć o swoim problemie. Ale to właśnie 

specjaliści są po to, by pomóc. Wspólnie pracujemy, by rozpocząć 
zmiany w życiu” – przekonuje Olga Jamroz. 
Terapeuci udzielają bezpłatnych porad osobom uzależnionym oraz ich ro-
dzinom: Olga Jamroz (pon. godz. 12–18, 516 768 864, alkoholizm), Anna 
Twierdziańska (śr. godz. 15.30–19.30, 502 336 947, narkotyki), Anna Sto-
larska (czw. godz. 15.30–19.30, 516 768 864, problemy behawioralne).
Więcej informacji: Gminny Punkt Konsultacyjny GKRPA, ul. 11 Listo-
pada 96 budynek B, tel.: 516 768 864 czynny w każdą środę w godz. 
16–19, e-mail: gkrpa@poczta.lomianki.pl. 
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Porządek obrad
Maria Pszczółkowska, przewodniczą-
ca Rady Miejskiej w Łomiankach

Podczas ostatnich dwóch se-
sji radni głosowali w sprawach 

zmian w wieloletniej prognozie finan-
sowej i uchwale budżetowej gminy 
Łomianki na 2023 r., a także podjęcia 
współpracy z miastem Gdańsk w celu 
organizacji kampanii „Rowerowy Maj 
2023”, rozpatrzenia skargi na zarząd-
cę drogi oraz podjęcia współdziała-
nia z władzami miejskimi w Warsza-
wie w celu przygotowania koncepcji 
utworzenia pasa ruchu dla autobu-
sów (buspasa) na terenach gminy Ło-
mianki i miasta Warszawy.

Wyniki głosowania
Podczas LXXII sesji radni głosowali i roz-
patrywali projekt uchwały w sprawie:
• zmian w uchwale budżetowej gmi-

ny Łomianki na 2023 r. (za: 20, 
wstrzymało się: 1).

Podczas LXXIII sesji radni głoso-
wali i rozpatrywali projekty uchwał 
w sprawach:
• zmiany  Wieloletniej  Prognozy Fi-

nansowej Gminy Łomianki na lata 
2023–2030 (za: 16, wstrzymało 
się: 2, nieobecni: 3),

• zmian w uchwale budżetowej gmi-
ny Łomianki na 2023 r. (za: 17, 
wstrzymało się: 2, nieobecni: 2),

• podjęcia  współpracy  gminy   Ło-
mianki z gminą miasta Gdańska 
w celu organizacji kampanii „Rowe-
rowy Maj 2023” (za: 15, wstrzyma-
ło się: 4, nieobecni: 2),

• zmiany  Uchwały nr XL/337/2021 
Rady Miejskiej w Łomiankach 
z 16.06.2021 r. w sprawie podję-
cia współdziałania gminy Łomianki 
z m.st. Warszawą w pracach pole-
gających na przygotowaniu wielo-
wariantowej koncepcji utworzenia 
pasa ruchu dla autobusów (buspa-
sa) biegnącego w granicach gminy 
Łomianki od ul. Brukowej do grani-
cy z m.st. Warszawą oraz w War-
szawie w pasie drogowym ul. Puł-
kowej do ul. Heroldów/Muzealnej 
(za: 19, nieobecni: 2),

• rozpatrzenia   skargi  na  zarządcę 
drogi (za: 6, przeciw: 12, wstrzyma-
ło się: 1, nieobecni: 2).

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). LXXII 
sesja Rady Miejskiej odbyła się 3.02, a LXXIII 2.03 br.

SESJA RADY MIEJSKIEJ

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
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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).

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

Trzy Przestrzenie
Trwa nabór do projektu Fundacji Per 
Aspera ad Astra, którego celem jest 
wsparcie i pomoc dzieciom, młodzie-
ży i młodym dorosłym w budowaniu 
relacji ze sobą, rówieśnikami i światem 
zewnętrznym.

Projekt podzielony jest na trzy części 
w zależności od wieku i potrzeb uczest-
ników:
• przestrzeń relacji społecznych (TUS) 
to trening umiejętności społecznych 
przeznaczony dla grup dzieci w wieku 
6–9 lat oraz 10–13 lat; zajęcia odby-
wają się w formie ćwiczeń, rozmów, 
dyskusji, instrukcji, gier i scenek, pod-
czas których rozwijane są umiejętności 
potrzebne do lepszego funkcjonowania 
w grupie rówieśniczej,
• przestrzeń rozwoju osobistego („Je-
stem sobą”) to warsztaty rozwojowo-
-profilaktyczne dla młodzieży w wieku 
14–17 lat; program uwzględnia pro-
filaktykę m.in. uzależnień i zachowań 
niepożądanych, które wpływają na brak 
umiejętności radzenia sobie z emocjami 
i trudności w relacjach z rówieśnika-
mi; celem warsztatów jest rozwijanie 
i wzmacnianie kompetencji indywidu-
alnych oraz społecznych (m.in. empatii 
oraz inteligencji emocjonalnej),
• przestrzeń bezpieczeństwa osobi-
stego („Gabinet zaufania”) to dyżur 
stacjonarny specjalistów pracujących 
w obszarze szeroko pojętego zdro-
wia psychicznego i rozwoju młodzieży 
i młodych dorosłych w wieku 17–24 
lat; każdy z uczestników projektu może 
skorzystać z indywidualnego wsparcia 
i konsultacji, w przypadku osób niepeł-
noletnich w pierwszym spotkaniu bio-
rą udział także rodzice; w przypadku 
młodych dorosłych spotkania prowadzi 
konsultant kryzysowy, którego rolą jest 
wspieranie w określeniu własnych celów 
i potrzeb oraz towarzyszenie w procesie  
dochodzenia do pozytywnych zmian 
w postrzeganiu siebie, odkrywania wła-
snych zasobów i umiejętności oraz zmia-
ny podejścia do życia i relacji z innymi.
Projekt współfinansowany z funduszy 
gminy Łomianki dla organizacji poza-
rządowych (NGO). Udział w programie 
jest bezpłatny.
Więcej informacji (szczegóły i zapisy): 
www.centrum-sens.org, 605 112 634, 
ul. Zachodnia 40 lok. 6.



10 BIULETYN INFORMACYJNY    |    NR 3    |    MARZEC 2023

|    AKTUALNOŚCI

Niepełnosprawność
To bardzo ważny temat, o którym 
zawsze i niezależnie od wieku warto 
rozmawiać. 
Rada Młodzieżowa Łomianki wspól-
nie z grupą Punkt widzenia zależy 
od punktu siedzenia, działającą w ra-
mach olimpiady społecznej Zwolnie-
ni z Teorii, organizują konferencję 
(Nie)pełnosprawność! Przez zabawy 
edukacyjne, wystąpienia i wywiady 
chcą zachęcić młodych ludzi do em-

patycznego spojrzenia na świat i oso-
by z niepełnosprawnością, a z dru-
giej strony pokazać punkt widzenia 
osoby z niepełnosprawnością i jego 
rodziców oraz pracownika pomocy 
społecznej. Listę prelegentów opu-
blikują niebawem w mediach spo-
łecznościowych (www.facebook.
com/RadaMlodziezowaLomianki). 
Konferencję honorowym patronatem 
objęła burmistrz Łomianek Małgo-
rzata Żebrowska-Piotrak.
Więcej informacji: 10.03 godz. 17–
19.30, ICDS, ul. Staszica 2.

Niekalendarz 

Biblioteka w Łomiankach w niety-
powy sposób zachęca dzieci do co-
dziennego czytania.
Co zrobić? Podjąć wyzwanie i wziąć 
udział w czytelniczej akcji z zadania-
mi na każdy miesiąc. To inspiracje, 
aktywności z książką i najważniej-
sze literackie rocznice. Na czym to 
konkretnie polega? Trzeba pobrać 
specjalne karty ze strony interne-
towej, czytać codziennie przez co 
najmniej siedem minut i zaznaczać 
wypełnione zadania na karcie. Gdy 
wszystkie pola będą już zapełnione, 
zgłosić się do biblioteki (ul. Wiejska 
12A) po dyplom. 
Więcej informacji: www.nprcz.pl/
niekalendarz.

Młodzieżowa 
baza

W przedszkolu wielu chłopaków 
miało marzenie, żeby w przyszłości 
zostać strażakiem. Zazwyczaj są to 
chłopaki, ale nie wykluczajmy też 
dziewczyn, dla których ta praca jest 
tak samo fascynująca. Dziś będzie 
tekst specjalnie dla was!
Kiedy dorastamy, często zapominamy 
o pomysłach z dzieciństwa, a istnienie 
strażaków uważamy za oczywisty fakt 
i nie przywiązujemy zbytniej wagi do 
podejmowanych przez nich działań. 
A szkoda, bo żeby taki „oczywisty fakt” 
mógł w naszej gminie istnieć, potrzeba 
wielu zaangażowanych osób. 
W 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Łomiankach aż 396 razy wyjeż-
dżała na interwencje. To więcej niż 
jedna akcja dziennie! Nie bez przy-
czyny nasza OSP jest uznawana za 
jedną z najczęściej interweniujących 
jednostek zarówno w powiecie, jak 
i na Mazowszu. Strażacy muszą za-
chowywać odpowiednią gotowość 
do akcji, wysoki poziom wyszkolenia 
oraz wyposażenia sprzętowego, co 

wiąże się z wieloma wyrzeczeniami 
i poświęceniami. 
OSP Łomianki to ludzie, którzy chodzą 
do „zwykłej” pracy i jeszcze dodatko-
wo dbają o nasze bezpieczeństwo jako 
strażacy. Na Instagramie jednostki znaj-
dziecie cały cykl postów „Poznaj swo-
jego strażaka”, dzięki czemu możecie 
zobaczyć osoby, które się o nas trosz-
czą. OSP w social mediach publikuje 
wiele treści merytorycznych, a na Face-
booku także opisy aktualnych inter-
wencji, w których strażacy wzięli udział. 
Pod skrzydłami OSP Łomianki rozwi-
ja się Młodzieżowa Drużyna Pożar-
nicza. Jej członkowie mają od 12 do 
18 lat, więc wiek nie musi być prze-
szkodą w spełnianiu marzeń! Celem 
MDP jest przygotowanie młodych 
ludzi do pełnoprawnej służby w po-
żarnictwie. Szkolenia odbywają się 
w każdy piątek o godz. 17 w strażnicy 
OSP (ul. Wiejska 12A). Jak to mówią? 
Stara miłość nie rdzewieje, więc cza-
sem zupełnie przypadkowo można 
przypomnieć sobie o dawnych ma-
rzeniach. Dlatego jeśli czujecie, że 
niesienie pomocy innym to coś dla 
was, to warto pomyśleć o zostaniu 
strażakiem. / Agnieszka Woźniak
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Dla seniorów i nie tylko
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Łomianki zapra-
sza na ogólnodostępne 
pokazy filmowe i wy-

kłady w Centrum Kultury (ul. Wiejska 
12A).
Filmy (wtorki o godz. 10): 7.03 „Na-
rodziny w słońcu”, 14.03 „Paryż pani 
Harris” (film z prelekcją), 21.03 „Bar 
dobrych ludzi” i 28.03 „Ogród Luizy” 
(film z prelekcją).
Wykłady (poniedziałki o godz. 18): 
13.03 „Klejnoty szachów Iranu” Karoli-
ny Krzywickiej oraz 20.03 „To napraw-
dę Europa?”, czyli podróż po fascynują-
cych miejscach Michała Szulima.
Więcej informacji: www.utwlomian-
ki.pl, 507 971 368.

Zebrania osiedlowe
Informujemy mieszkańców o spo-
tkaniach sąsiedzkich.
Dąbrowa Rajska: 10.03 godz. 18, 
SP nr 2, ul. Partyzantów 31.
Osiedle Powstańców: 10.03 godz. 
18, ICDS, ul. Staszica 2.
Osiedle Buraków: 13.03 godz. 18, 
Dom Spotkań Sąsiedzkich, ul. Par-
kowa 2.
Łomianki Górne: 14.03 godz. 
18.30, ICDS, ul. Staszica 2.
Dąbrowa Leśna: 15.03 godz. 18, 
SP nr 2, ul. Partyzantów 31.
Łomianki Majowe: 15.03 godz. 
18, SP nr 1, ul. Warszawska 71.
Dąbrowa Zachodnia: 16.03 godz. 
18, SP nr 2, ul. Partyzantów 31.
Łomianki Trylogia: 16.03 godz. 
18.30, ICDS, ul. Staszica 2.
Osiedle Pawłowo: 16.03 godz. 
18.30, SP nr 1, ul. Warszawska 71.
Osiedle Baczyńskiego: 16.03 godz. 
18, SP nr 1, ul. Warszawska 71.
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Nagroda dla Henryka Miśkiewicza
Wybitny jazzman i mieszkaniec Łomianek otrzymał najwyższe odznaczenie 
w dziedzinie kultury – złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Gratulujemy!
Na scenie jazzowej obecny jest od końca lat 60. i uznawany za jednego z naj-
wybitniejszych saksofonistów altowych. Gra także na saksofonie sopranowym 
i klarnecie. Współtworzył zespoły Jazz Carriers i Sun Ship, był solistą Studia Ja-
zzowego Polskiego Radia, a do dziś jest liderem formacji Full Drive. Jest także 
wielokrotnym zwycięzcą plebiscytu „Jazz Top” magazynu „Jazz Forum”, a także 
zdobywcą muzycznych Fryderyków. / MKiDN

Rozmawiamy 
o zwierzętach
W lutym odbyło się spotkanie urzęd-
ników z łomiankowskimi opiekunami 
społecznymi kotów. 

Oprócz psów to najczęściej hodowa-
ne zwierzęta domowe. Nie wszystkie 
koty mają jednak tyle szczęścia, że 
trafiają do ciepłego domu oraz ko-
chających właścicieli. O tym, jak im 
pomóc, rozmawialiśmy w Urzędzie 
Miejskim z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Kota. W Łomiankach działa 
ponad 40 opiekunów społecznych 
kotów, którzy we współpracy z urzę-
dem karmią je, leczą i szukają im 
dobrych domów. Podczas spotkania 
burmistrz Małgorzata Żebrowska-
-Piotrak podziękowała wszystkim 
społecznikom za współpracę i zaan-
gażowanie. Przypominamy, że gmina 
Łomianki zapewnia bezpłatną steryli-
zację/kastrację kotów i psów właści-
cielskich i wolno żyjących. Bez opłat 
można również zaczipować zwierzę-
ta. Te informacje publikujemy w każ-
dym biuletynie w rubryce „Adoptuj 
zwierzaka”, a od tego numeru na 
s. 31. / mjr

Warsztaty dla rodzin
Zapraszamy dzieci wraz z rodzica-
mi lub opiekunami na wielkanoc-
ne warsztaty profilaktyczne orga-
nizowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych (GKRPA).

To już kolej-
ne świąteczne 
warsztaty, pod-

czas których będziemy zachęcać 
do aktywnego spędzania wolne-
go czasu – przez sport i zabawy. 
Wspólnie przygotujemy ozdobę 
inspirowaną symbolami Świąt 
Wielkanocnych. Dla najmłodszych 
zaplanowaliśmy konkursy z cieka-
wymi nagrodami. Nie zabraknie 
także innych atrakcji, w tym wła-
snoręcznie wykonanych smakoły-
ków. Zabierzcie ze sobą wygodne 
ubrania i szeroki uśmiech. Reszta 
należy do nas. Serdecznie zapra-
szamy!
Więcej informacji: 2.04 godz. 13–
16, hala sportowa ICDS, ul. Staszi-
ca 2.

Więcej aktualnych informacji:Więcej aktualnych informacji:
www.lomianki.pl
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Skrzynka kontaktowa
Wiesz o ciekawych wydarzeniach
w okolicy? Masz pomysł na tekst?
O czym chcesz przeczytać w biu-
letynie? Napisz na adres: wks@
poczta.lomianki.pl.
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Elżbieta Juźwiak, wiceprzewodniczącaElżbieta Juźwiak, wiceprzewodnicząca
Jestem absolwentką wy-
działu elektroniki Politech-
niki Warszawskiej. W pracę 
społeczną zaangażowałam 
się po przejściu na emery-
turę. Byłam założycielką 
Salonu Kobiet 50 plus 
działającego przez trzy 

lata przy Domu Kultury w Łomiankach. Jestem 

inicjatorką i współzałożycielką Stowarzyszenia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łomiankach 
i jego prezesem od początku działania, czyli od 
2009 r. Brałam udział w 6. edycji Szkoły Liderów 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jako 
członek Rady Seniorów będę dążyć do sformuło-
wania i przyjęcia jako obowiązującej polityki se-
nioralnej w gminie Łomianki z uwzględnieniem 
organizacji senioralnych działających na rzecz 
seniorów. 

Alicja Siemianowska-Woźniak, przewodniczącaAlicja Siemianowska-Woźniak, przewodnicząca
W działania społeczne 
angażuję się od dziec-
ka – taki charakter. Nie 
umiem zasnąć, jeśli nie 
wyczerpię wszystkich 
możliwych sposobów, by 
pomóc komuś, kto pomo-
cy potrzebuje. W moich 

inicjatywach najpierw wspierali mnie rodzice, 
a później ludzie, dla których praca społeczna 
była równie ważna. Od 33 lat jestem mieszkan-
ką wsi Sadowa. Od ponad 25 lat jestem sołty-

sem. Blisko 20 lat jestem ławnikiem w sądzie 
pracy, byłam kuratorem sądowym. Dziś jestem 
również przewodniczącą Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. Lubię 
ludzi, zawsze staram się im pomagać w kło-
potach. W poprzedniej kadencji Rady Seniorów 
byłam jej wiceprzewodniczącą. 
Rada Seniorów to organ doradczy, dlatego 
ważne wydaje się podjęcie działań długotermi-
nowych, które pomogą seniorom w codziennym 
życiu. Chciałabym zaangażować radę w dzia-
łania w wielu obszarach, takich jak: lokalny 
transport zbiorowy; tworzenie terenów rekre-

acyjnych; targowisko; gminne obiekty uży-
teczności publicznej i obiekty administracyjne; 
gminne drogi, ulice i chodniki; kultura i sport; 
angażowanie seniorów w akcje społeczne, choć-
by aktywny udział w ŁMP.
Ze spraw bieżących chciałabym skupić się na zmia-
nie statutu rady, stałym kontakcie rady z Urzędem 
Miejskim, pozyskiwaniu funduszy na działalność, 
dodatkowych uprawnieniach dla seniorów (np. 
karta mieszkańca), kampaniach zdrowotnych, 
wniosku o obsługę seniorów 75 plus bez kolejki 
w urzędach, audycie budynków użyteczności pu-
blicznej pod kątem dostępności dla seniorów.

Podczas zebrania wyborczego, które odby-
ło się 27 lutego br. w Centrum Kultury, 
seniorzy w tajnym głosowaniu wybrali 
skład rady (15 osób) oraz jej prezy-

dium. Przewodniczącą została Alicja Siemia-
nowska-Woźniak, wiceprzewodniczącą Elżbieta 
Juźwiak, a sekretarzem rady Hanna Sulak. 
Członkami Rady Seniorów zostali: Anna Ber-
natowicz-Sobiech, Danuta Burczyńska, Ewa Mi-
szczuk, Stanisław Moskwa, Jadwiga Rusztecka, 

Krystyna Salwowska, Katarzyna Słupeczańska, 
Barbara Szczepaniec, Jan Umiastowski, Woj-
ciech Więckowski, Renata Żbikowska i Danuta 
Żelechowska.
W zebraniu wyborczym i pierwszym posiedze-
niu rady uczestniczyła Anna Choma, II zastępca 
burmistrza Łomianek. W imieniu burmistrza 
podziękowała za zaangażowanie seniorów 
w pracę samorządu gminnego. Zwróciła uwagę, 
że działalność Rady Seniorów przyczynia się do 

lepszej konsolidacji środowisk 60+, większego 
zaangażowania seniorów w projekty organi-
zacji pozarządowych i Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, dzięki czemu osoby starsze zyskują 
rzeczników własnych spraw wobec władz samo-
rządowych.

Łomiankowscy seniorzy wybrali swoich przedstawicieli w kadencji 2023–2026. W zebraniu wzięło udział 
aż 65 osób. Cieszymy się z takiej frekwencji, gratulujemy wybranym i przedstawiamy prezydium rady.

WYBORY DO RADY SENIORÓW

Przedstawiamy nowe prezydium Rady Seniorów

Hanna Sulak, sekretarzHanna Sulak, sekretarz
Zostałam zgłoszona i wy-
brana do rady już po raz 
kolejny, w pierwszej kaden-
cji również pełniłam funkcję 
sekretarza. Ukończyłam 
studia wyższe pedagogicz-
ne, od 20 lat mieszkam 
wraz z rodziną w Dziekano-

wie Bajkowym. Moim hobby jest dobra literatura, 
wycieczki rowerowe i ciekawostki kulinarne. Od 10 
lat jestem także aktywnym członkiem Uniwersy-

tetu Trzeciego Wieku w Łomiankach. W naszym 
lokalnym środowisku spotykam w pracy spo-
łecznej wiele osób, w tym różne grupy seniorów, 
i dostrzegam obszary, które swoimi działaniami 
chciałabym pobudzić i aktywizować podczas trwa-
nia tej kadencji. Mam świadomość, że nie uda się 
skutecznie rozwiązać wszystkich problemów, ale 
mam zamiar skupić się na:
– stworzeniu i wdrożeniu programu uaktywnie-
nia seniorów przez organizację akcji zachęcają-
cych do wyjścia z domu i różnej aktywności,
– stworzeniu przyjaznego miejsca do spotkań 

towarzyskich, które będzie pozytywnie oddzia-
ływało na sferę psychiczną seniorów i pozwoli im 
poznać osoby o podobnych zainteresowaniach, 
wypić herbatkę lub po prostu porozmawiać i po-
dzielić się z innymi radościami i troskami,
– umożliwieniu seniorom lepszej dostępno-
ści do lekarzy specjalistów przez zacieśnienie 
współpracy rady z jedną lub dwoma placów-
kami NFZ działającymi w Łomiankach i stwo-
rzeniu specjalnych okienek przyjęć lekarzy 
konsultantów tylko dla seniorów w ramach 
programu „Żyj długo i szczęśliwie”.
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4 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Otyłości. O groźnych skutkach tej choroby przewlekłej, a także 
jej leczeniu i działaniach profilaktycznych rozmawiamy z dr Wiolettą Zagórską z Centrum Medycznego 
Startmed w Łomiankach. Tym tekstem rozpoczynamy wspólną akcję społeczną „Rusz po zdrowie!”, 
której szczegóły przedstawimy w kwietniowym biuletynie.

Lekarze mówią, że obecnie to jedna 
z poważniejszych chorób, to prawda? 
Dr Wioletta Zagórska: Otyłość jest 
uznawana za jedną z chorób cywili-
zacyjnych XXI wieku. Według danych 
NFZ i GUS co drugi dorosły w Polsce 
– powyżej 15 r.ż. – ma kilka kilogra-
mów za dużo. Trzech na pięciu z nas 
ma nadwagę, a jeden na czterech jest 
otyły! Tylko w czasie pandemii koro-
nawirusa nastąpił wzrost masy ciała 
u 28 proc. społeczeństwa. 

W Polsce otyłość coraz częściej doty-
czy też dzieci…
Niestety, wskaźnik występowania 
u nich nadwagi i otyłości należy 
do najwyższych w Europie! Według 
danych NFZ nadmiar kilogramów 
ma 31 proc. chłopców i 20 proc. 
dziewczynek, a otyłość odpowied-
nio – 13 proc. i 5 proc. Wojewódz-
two mazowieckie należy do grupy 
regionów z największym odsetkiem 
dzieci z nadwagą i chorujących 
na otyłość. 

Dlaczego otyłość jest chorobą?
Otyłość wpływa na zaburzenia me-
taboliczne, które z kolei prowadzą 
do takich powikłań, jak: cukrzyca 
typu 2, nadciśnienie tętnicze czy 

miażdżyca i mogą także predyspo-
nować do niektórych nowotworów 
złośliwych. 

Jak sprawdzić, czy mamy nadwagę, 
czy jest to już otyłość?
U dorosłych najprostszą metodą 
jest sprawdzenie otyłości brzusznej 
mierzonej obwodem tali. O otyłości 
u mężczyzn świadczy obwód powyżej 
94 cm, u kobiet powyżej 80 cm. Jed-
nak powszechnie używaną metodą 
jest obliczanie wskaźnika BMI [patrz 
ramka – przyp. red.]. U dzieci w wie-
ku 3–18 lat do oceny otyłości należy 
stosować polskie wykresy centylowe 
BMI, gdzie nadwagę definiuje się jako 
BMI powyżej 85. percentyla, a oty-
łość powyżej 97. 

Jak uchronić się przed otyłością?
Pierwszy krok to ocena stanu od-
żywienia i pomiary [patrz ramka – 
przyp. red.]. Jeżeli okaże się, że mamy 
otyłość, to proponuję skorzystać 
z pomocy specjalistów. W Centrum 
Medycznym Startmed prowadzimy 
kompleksowy program leczenia oty-
łości u osób dorosłych. Zapraszamy 
jednak zarówno dzieci, jak i dorosłych 
na bezpłatną konsultację oceny oty-
łości. Ważne są także zdrowa dieta 

i aktywność fizyczna, o której więcej 
opowiemy w kolejnym biuletynie.

Pierwszy krok 
Pomiary i profilaktyka
– Wskaźnik BMI 
   (dorośli):

– Siatki centylowe BMI 
   (dzieci): 

– Dzienne zapotrzebowanie 
   kaloryczne:

– Bezpłatne diety 
   Narodowego Centrum 
   Edukacji Żywieniowej:

Wypełnij ankietę na 
Internetowym Kon-
cie Pacjenta (IKP) lub 

zadzwoń na infolinię 22 735 39 53 
(w godz. 8–18). System wystawi elek-
troniczne skierowanie, a każdy upraw-
niony będzie mógł wykonać badania 
w punkcie pobrań, który realizuje 
program „Profilaktyka 40 Plus”. W Ło-
miankach jest to Centrum Medyczne 
Startmed (ul. Partyzantów 23, 571 550 
950 lub 572 660 066. Punkt pobrań 
czynny: pon, wt., czw. godz. 8–11.45.

NADWAGA CZY OTYŁOŚĆ?

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ło-
miankach oferuje bezpłatne spotka-
nia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dla kogo konsultacje z psycholo-
giem mogą stanowić pomoc? Dla 
osób w sytuacji okołorozwodowej; 
dla rodziców, którzy chcą wzmocnić 
kompetencje wychowawcze i po-
prawić komunikację w rodzinie; dla 

młodzieży i dzieci, które chcą sko-
rzystać z telefonu zaufania (880 330 
264, pon. godz. 10–14); dla osób 
w sytuacji kryzysowej (732 70 85, 
pon.–pt. godz. 8–20). Ponadto od 
marca rusza grupa rozwojowa dla 
kobiet w ciąży.
Więcej informacji: OPS, 22 751 90 
57 w. 117.

Konsultacje z psychologiem
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Helena Tekla Lubomirska była 
jedną z trzech córek Jerze-
go i Izabeli z Daniłłowiczów 
Ossolińskich. To właśnie 

ona, po przedwczesnej śmierci ojca 
w 1650 r., odziedziczyła wsie Łomian-
ki i Kiełpin. Wsie stanowiły zaplecze 
gospodarcze zaopatrujące w płody 
rolne, opał, mięso i ryby spiżarnię, 
która musiała wyżywić rodzinę ma-
gnata rezydującą w pałacu w Warsza-
wie, ale też zastępy oficjalistów, sług, 
lokajów, stangretów i innych osób 
stanowiących jego dwór. 

Fundacje kościelne
Małżonkowie Ossolińscy, a póź-
niej również ich córka Helena wraz 
z mężem Aleksandrem Lubomirskim 
słynęli z pobożności. Jerzy Ossoliń-
ski w swoich dobrach, ale nie tylko, 
wspomagał fundacje klasztorne i ko-
ścielne. Z tego powodu po śmierci 
nazwano go przezacnym fundatorem. 
Najbliżej Warszawy i Łomianek spon-
sorował budowę zespołu eremów 

i kościoła dla zgromadzenia ojców ka-
medułów na Bielanach. Na rok przed 
śmiercią wraz z żoną sprowadził do 
Warszawy uchodzące przed powsta-
niem Chmielnickiego Zgromadzenie 
Lwowskich Karmelitanek Bosych. 
W uroczystym wprowadzeniu do no-
wego, drewnianego klasztoru wziął 
udział król Jan Kazimierz z żoną Marią 
Ludwiką. 

Pałac przy Krakowskim Przedmieściu
Z powodu wojny polsko-szwedzkiej 
siostry opuściły klasztor, jednak po 
ośmiu latach tułaczki wróciły z wy-
gnania do Warszawy, zatrzymując się 
tymczasowo w wynajętym drewnia-
nym dworku. Wówczas córka fun-
datorów Helena Tekla wraz z mężem 
kupili pałac Kazanowskich przy Kra-
kowskim Przedmieściu i przeznaczy-
li jego część na klasztor. Dokonano 
adaptacji i odpowiedniej przebudowy 
rezydencji. Część przeznaczoną dla 
sióstr oddzielono wysokim murem. 
W salonie urządzono kaplicę z trzema 
ołtarzami, zlikwidowano taras z wido-
kiem na Wisłę, a inne pomieszczenia 
przebudowano na cele zakonne. Kar-
melitanki bose mieszkały tu do 1819 r.

Perła baroku
Wspomaganie karmelitanek nie 
było jednak najważniejszą fundacją 
Ossolińskiego. W rodzinnym Osso-
linie, niedaleko wspaniałego zamku, 
wzniósł kaplicę zwaną Betlejem. Jak 

głosiła legenda, postawiona 
została na ziemi przywie-
zionej z miasta narodzenia 
Chrystusa. W należącym 
do rodziny Klimontowie 
wspomógł też wykończe-
nie klasztoru Dominikanów 
i w pobliżu ufundował ko-
ściół kolegiacki z eliptyczną 
nawą, zaprojektowany i de-
korowany przez włoskich 
artystów. Do dziś to jedno 

z najbardziej oryginalnych dzieł archi-
tektury baroku w Polsce. 

Domek loretański
Kolejną fundacją Ossolińskiego był 
kościół w Gołębiu koło Puław, łączą-
cy w swej architekturze cechy stylu 
włoskiego i niderlandzkiego. Donator 
dołożył się także do budowy położo-
nej obok kaplicy – domku loretańskie-

go, wzorowanego na pochodzącym 
z XIII w. Świętym Domku Matki Bo-
skiej, przeniesionym z Nazaretu do 
włoskiego Loreto. Jerzy Ossoliński 
podarował do wyposażenia tej kapli-
cy przywiezioną z Włoch figurę Matki 
Boskiej, a jego żona Izabela dwie wła-
sne suknie do ubrania figury.

Łomianki i Jasna Góra
Ukoronowaniem zaangażowania 
Ossolińskiego w fundacje kościelne 
było doprowadzenie do skończenia 
wieloletniej budowy hebanowego, 
zdobionego srebrem ołtarza dla ob-
razu Matki Boskiej w jej jasnogórskim 
sanktuarium w Częstochowie. Osso-
liński nie doczekał poświęcenia ołta-
rza, zmarł na tydzień przed uroczy-
stością. Równie pobożna i szczodra 
jego córka Helena Tekla ofiarowała do 
ołtarza jako wota dwie statuy ze złota 
i drogich kamieni oraz złożyła wiecz-
ną ofiarę na świece do ołtarza. Fun-
dator i jego córka łączą więc Łomianki 
z Jasną Górą.

FO
T.

: T
. S

IE
N

IC
KI

W lutowym biuletynie pytaliśmy o to, czyją córką była Helena Tekla, żona Aleksandra 
Lubomirskiego. Rozwiązujemy zagadkę i przypominamy historię rodziny Ossolińskich.

PRZEZACNY FUNDATOR

TEKST: EWA PUSTOŁA-KOZŁOWSKA

PYTANIE KONKURSOWE

Proszę podać imię i nazwisko dowód-
cy trzeciego szwadronu ułanów jazło-
wieckich, który jako pierwszy ruszył 
do szarży pod Wólką Węglową, oraz 
wskazać osiedle, przez które przeszli. 
Pierwsza osoba, która 
prześle poprawną od-
powiedź do redakcji 
(wks@poczta.lomian-
ki.pl), otrzyma książkę 
„Opowieści łomian-
kowskie”. Na odpo-
wiedzi czekamy do 20 marca. 
Prawidłowa odpowiedź na pytanie 
z poprzedniego biuletynu: Helena 
Tekla była córką Jerzego Ossoliń-
skiego. Zagadkę jako pierwsza po-
prawnie rozwiązała Eliza Chodo-
rowska. Gratulujemy!
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OPOWIEŚCI  
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Bajki, legendy  

i historie prawdziwe

Ewa Barbara Jędrzejczak

Okladka__Opowiesci Lomiankowskie.indd   Wszystkie strony 18.11.2022   12:39:14
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Patronka 2023 roku

Aleksandra Piłsudska (1882–1963)
Pamiętamy o niej jako drugiej żonie Józefa Pił-
sudskiego, ale raczej nie pamiętamy o zasługach 
w walce o niepodległość, postępowych poglądach 
i dążeniu do równouprawnienia kobiet. Jako 
Aleksandra Szczerbińska w 1904 r. wstąpiła do 
Polskiej Partii Socjalistycznej, a dwa lata później 
poznała przyszłego męża. Uczestniczyła z nim 
w słynnej akcji pod Bezdanami (1908), działała 
w oddziale wywiadowczo-kurierskim I Brygady 
Legionów Polskich, otrzymała Order Virtuti Mili-
tari „za męstwo i hart ducha wykazane w pracy 
niepodległościowej”. Historycy podkreślają rów-
nież jej ogromny wpływ na Marszałka w kwestii 
przyznania kobietom praw wyborczych w 1918 r. 
Sejm RP, decydując o patronacie, podkreślił także 
zaangażowanie Aleksandry Piłsudskiej w działal-
ność społeczną – „pomoc dla sierot, organizowa-
nie przedszkoli i szkół dla rodzin wojskowych, 
wsparcie najbiedniejszych i bezdomnych, two-
rzenie bibliotek i świetlic dla młodzieży”. Zmarła 
na emigracji w Londynie, a w 1992 r. jej prochy 
przeniesiono na warszawski cmentarz na Starych 
Powązkach.

Kalendarium Łomianek

1924 wielka powódź i zniszczenie kościoła 
w Kiełpinie 
1.03.1945 przy ul. Gościńcowej uruchomiono 
młyn Mieczysława Zaręby
13.03.1945 odbudowa „Resorówki” i wznowie-
nie produkcji
19.03.1945 szkoła w dawnej kaplicy ewangelic-
kiej przy ul. Szpitalnej
20.03.1950 reforma administracyjna i likwida-
cja stanowiska wójta w Młocinach
1.03.1991 Rada Miasta i Gminy Łomianki za-
twierdziła herb miasta
1.03.2008 erygowanie parafii pw. Matki Bożej 
Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym
7.03.2021 zmarł Wiesław Bocheński, zapaśnik, 
olimpijczyk
18.03.2021 zmarł Jan Rybak, Bohater Ziemi 
Łomiankowskiej
28.03.2021 zmarł Wiesław Bochenek, naczelnik 
Łomianek w latach 1984–1990

Jak wypędzić zimę? Kiedyś to było proste. Przygotowywano kolorową kukłę 
zwaną marzanną i w dniu kalendarzowej wiosny ruszano nad rzekę, staw 
czy jezioro. Słomianą kukłę podpalano (choć niekoniecznie) i wrzucano do 
wody. Sięgamy do naszego archiwum, by przypomnieć taką wyprawę nad 
Wisłę sprzed prawie trzydziestu lat.

Tekst ukazał się w „Gazecie Łomian-
kowskiej” (7/1994) i szczegółowo 

opisywał wybór najpiękniejszej marzan-
ny oraz emocje towarzyszące dzieciom 
podczas obrad konkursowego jury.

Mimo pesymistycznych prognoz 
wiosna przyszła. Ta prawdziwa, sło-
neczna, tak bardzo oczekiwana przez 
dzieci. To one witały ją w słoneczny 
poranek 21 marca. 
Marzanny niesione 
przez milusińskich 
prezentowały się oka-
zale. Barwny pochód 
dzieciaków kierował 
się w stronę Wisły. 
Towarzyszyli mu pra-
cownicy telewizji ka-
blowej „Porion”. A nad Wisłą pracow-
nicy Domu Kultury w Łomiankach 
przygotowali dzieciom tyle atrakcji! 
Na początek ognisko przygotowane 
przez pana Włodka. [...] Pieczone 
kiełbaski smakowały znakomicie. 
Posilone maluchy, pełne energii przy-
stąpiły do konkursów i zawodów. 
Wybór królowej i króla wiosny, wy-
ścigi w workach, przechodzenie przez 
koła, przeciąganie liny. Najlepsi zo-
stali nagrodzeni. [...]

Nareszcie punkt kulminacyjny dzi-
siejszego dnia. Dzieci żegnają zimę 
słowami:
Marzanno, Marzanno, ty zimowa 
panno.
W wodę cię wrzucamy, bo wiosnę 
witamy.
Marzanny wędrują z rąk do rąk 
i trafiają do wody. Płyną w towarzy-
stwie styropianowej łódki zrobionej 

własnoręcznie przez 
pierwszaka – Kubę. 
[...]

Inne oznaki wiosny 
zauważone przez 
dzieci – sznur dzikich 
kaczek na niebie, ba-
zie wierzbowe w rącz-

kach dwóch chłopców, zielona traw-
ka. I słońce, słońce, które cały czas 
nam towarzyszy. Wracamy zmęczeni, 
ale dotlenieni i szczęśliwi. Będzie co 
wspominać.

A czy ktoś z czytających chciałby po-
wspominać? A może któraś z łomian-
kowskich placówek edukacyjnych pla-
nuje w tym roku w podobny sposób 
pożegnać zimę? Dajcie znać! Czekamy 
na listy, telefony lub maile.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Vincent van Gogh
W marcu obchodzimy 170. rocznicę 
urodzin malarza, którego twórczość 
wywarła znaczący wpływ na sztukę 
XX w. 
Do dziś życiorys van 
Gogha (1853–1890) 
dość powszechnie 
wpisuje się w ramy 
niedocenionego arty-
sty, który wielką sła-
wę zdobył po śmierci. 
Niewątpliwie sprzyja 
temu jego biogra-
fia – trudny charakter i zaburzenia 
psychiczne. Kiedy jednak dokładniej 

poznamy jego twórczość i poglądy, to 
zrozumiemy, jakim był świadomym, 
poszukującym artystycznego wyrazu 
i konsekwentnie rozwijającym warsz-
tat malarski twórcą. W tym roku 50 

lat istnienia obchodzi 
także Muzeum Van 
Gogha w Amster-
damie i z tej okazji 
zaplanowano w nim 
trzy tematyczne wy-
stawy, dzięki którym 
będzie można lepiej 
poznać życie i twór-
czość malarza.

Więcej informacji: www.vangoghmu-
seum.nl. 
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WYDZIAŁ INWESTYCJI
I REMONTÓW 

Prace w trakcie realizacji
• ul. Fabryczna: w ramach projektu 
„Realizacja błękitno-zielonej infra-
struktury na terenie gminy Łomianki 
2021/03” zostały zaakceptowane 
karty techniczne materiałów, wyko-
nawca rozpoczął roboty ziemne,
• ul. Waligóry: przygotowano prze-
targ na wykonanie elementów małej 
architektury wraz z budową boisk 
w Dziekanowie Leśnym w ramach 
projektu „Budowa i modernizacja bo-
iska przy ul. Waligóry”,
• ul. Warszawska: wykonawca przed-
stawił dwie koncepcje rozwiązania 
w zakresie dokumentacji projekto-
wo-kosztorysowej budowy ogólno-
dostępnego miniparku w Łomiankach 
w ramach projektu „Park kieszonkowy 
z funkcją organizacji wystaw plenero-
wych (obok sklepu Lidl)”.

Prace zrealizowane
• ul. Rolnicza 435: doposażenie szkoły 
podstawowej w Dziekanowie Polskim 
i montaż znaków pionowych w Mia-
steczku Ruchu Drogowego – placu 
przeznaczonym do nauki i ćwiczeń dla 
dzieci i młodzieży przygotowującej 

się np. do egzaminu na kartę rowero-
wą (dostępny dla dzieci spoza szkoły 
po zakończeniu lekcji, zwykle do ok. 
godz. 21); znaki kupiono ze środków 
sołectwa Dziekanów Bajkowy.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 

Prace w trakcie realizacji
• Kościelna Droga: budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej i wodociągo-
wej wraz z przyłączami (nr 85–85o, 
83–83m, 105–105o, 107–107o), 
informacja dla mieszkańców osiedli, 
na których zostały zakończone prace 
budowlane, a pozostały do wykona-
nia prace odtworzeniowe nawierzch-
ni – wznowienie i rozpoczęcie prac 
odtworzeniowych planowane jest od 
kwietnia br., 
• ul. Miła: budowa sieci wodociągo-
wej i sieci kanalizacji sanitarnej na 
odcinku od ul. Asnyka do ul. Wędkar-
skiej – wznowienie prac od 6 marca 
br., nawierzchnia przywrócona do sta-
nu przejezdności.

W związku z zakończeniem budowy 
oraz uzyskaniem pozwolenia na użyt-
kowanie zachęcamy mieszkańców do 
przyłączenia się do nowo wybudowa-

nej sieci wodno-kanalizacyjnej, w na-
stępujących ulicach: 
Baśniowa, Kopciuszka, Sienkiewicza, 
Waligóry, Łużycka (od ul. Wiślanej do 
ul. Kamińskiego), Brzegowa (od ul. Wi-
ślanej do ul. Brzegowej 14A), Wiślana 
(od ul. Łużyckiej do ul. Brzegowej), 
Armii Poznań 12B–12C i 14A–14B, 
Wspólna 58–58C, Wiklinowa 33–33A 
i 35–35A, Rolnicza 80–80B, 78–78A, 
140C–140E i 142D–142H, Wiśla-
na (dz. nr ew. 166/5, 166/7, 166/6, 
166/4 obręb 0024 Łomianki), Wio-
senna 12–12C, Agawy 7–7E.

Więcej informacji: www.zwik-lomian-
ki.pl – Dla mieszkańców – Podłącz się 
lub pod numerem telefonu: 22 751 
35 04 lub 513 181 103.

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kościelnej Drodze oraz prace 
przygotowawcze koncepcji i przetargów inwestycji budowlanych w gminie.

BUDOWY I PRZETARGI

TEKST: AGATA STEFAŃSKA, TOMASZ CZAJKOWSKI
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Prace rozpoczęły się w połowie 
2021 r. Od tego czasu w doku-
mentacji wprowadzono wiele 
korekt na wnioski m.in. lokal-

nej społeczności i członków Komisji 
Technicznej. Ze względu na wymogi 
prawne – zachowanie odległości za-
pewniających bezpieczeństwo ruchu 
– projekt od początku przewidywał 
wycinkę drzew, które bezpośrednio 
kolidowałyby z nowym układem dro-
gowym, czyli przebiegiem chodnika, 
ścieżki rowerowej i parkingu w ul. Wi-
ślanej. Harmonogram ustaleń dotyczą-
cy tej ulicy przedstawiamy poniżej.

• 1 czerwca 2021 r. ogłosiliśmy po-
stępowanie (RZP.271.09.2021) na 
opracowanie kompleksowych doku-
mentacji projektowo-kosztorysowych 
w ramach zadania „Rozbudowa ul. 
Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej 
do ul. Brzegowej oraz ul. Brzegowej na 
odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajo-
brazowej” (zad. 2018/23).
• 5 lipca 2021 r. podpisaliśmy umowę 
z biurem projektowym, które we wrze-
śniu przedstawiło urzędowi koncepcję 
dla obydwu ulic. 
• 12 października 2021 r. odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami lokal-
nej społeczności, na którym zapre-
zentowano projekt i wyjaśniono uwa-
runkowania jego realizacji. Podczas 
spotkania mieszkańcy zgłosili wnioski 
o wprowadzenie zmian w dokumenta-
cji, m.in. doprojektowanie skrzyżowa-
nia w formie rond u zbiegu ul. Wiślanej 
i ul. Brzegowej oraz ul. Brzegowej i ul. 

Krajobrazowej, które uwzględniono 
w koncepcji. Doprojektowano również 
miejsca postojowe po zachodniej stro-
nie ul. Wiślanej na wysokości stadio-
nu. Na wniosek naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Remontów uwzględniono 
wjazdy na powstające i planowane 
prywatne posesje. Zrezygnowano tak-
że z obustronnego chodnika w parku 
miejskim od ul. Fabrycznej 
do jeziora, co pozwoliło 
tam zachować pas zieleni 
i uniknąć wycinki drzew 
po jednej stronie ulicy. 
Ponownie skorygowaną 
koncepcję biuro projekto-
we przesłało do Urzędu 
Miejskiego 18.11.2021 r., 
a ostateczną wersję kon-
cepcji uzgodniono 14.01.2022 r. 
Zarząd Dróg Powiatowych wyło-
nił równolegle wykonawcę projektu 
skrzyżowania ul. Rolniczej i ul. Wiśla-
nej, który opracowuje go w koordynacji 
z projektem ul. Wiślanej.
• Niezwłocznie po uzyskaniu uzgod-
nienia koncepcji biuro projektowe 
przystąpiło do opracowywania doku-
mentacji drogowej do stadium pro-

jektu budowlanego. Wstępny projekt 
budowlany złożono 24.02.2022 r. do 
starosty warszawskiego zachodniego 
w celu uzyskania opinii dotyczącej geo-
metrii drogi w projekcie budowlanym. 
Pismo od starosty ze zmianami (m.in. 
sugestią zmiany lokalizacji przystan-
ków autobusowych przy ul. Spacero-
wej) do złożonego projektu otrzymali-

śmy dopiero 25.05.2022 r. 
i w efekcie samą opinię od 
starosty – 18.10.2022 r.
• Długotrwała procedura 
opiniowania przez Wody 
Polskie, Regionalną Dy-
rekcję Ochrony Środo-
wiska w Warszawie czy 
Państwową Inspekcję Sa-
nitarną spowodowała, że 

ostatecznie decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla rozbudowy ul. 
Wiślanej została wydana 30.01.2023 r. 
i umożliwiła dalsze prace nad uzyska-
niem pozwolenia. Obecnie czekamy 
na zatwierdzenie projektu stałej orga-
nizacji ruchu przez Starostwo Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, co po-
zwoli wystąpić o kolejne wymagane 
przepisami opinie i uzgodnienia.

Urząd Miejski opracował koncepcję rozbudowy ul. Wiślanej i ul. Brzegowej, w ramach których powstaną 
chodnik, ścieżka rowerowa oraz miejsca postojowe dla samochodów. Prezentujemy poszczególne etapy 
pracy nad projektem.

ROZBUDOWA UL. WIŚLANEJ
TEKST: ANDRZEJ BONIAKOWSKI

PR
OJ

EK
T 

SK
RZ

YŻ
OW

AN
IA

 U
L.

 W
IŚ

LA
N

EJ
 

I K
OŚ

CI
EL

N
EJ

 D
RO

GI

PR
OJ

EK
T 

SK
RZ

YŻ
OW

AN
IA

 U
L.

 W
IŚ

LA
N

EJ
I B

RZ
EG

OW
EJ

PR
OJ

EK
T S

KR
ZY

ŻO
W

AN
IA

 U
L.

 W
IŚ

LA
NE

J I
 F

AB
RY

CZ
NE

J

Zrezygnowano 
z obustronnego chodnika 

w parku miejskim od 
ul. Fabrycznej do 

jeziora, co pozwoliło tam 
zachować pas zieleni.
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Czy wiesz, że... 
Co roku 20 marca obchodzimy 
Światowy Dzień Wróbla. Jak go 
świętować? Wiosną możemy zapla-
nować i przygotować dla tych małych 
i wdzięcznych ptaków odpowiednie 
warunki w ogrodach: 
• zadbać o krzewy i gęsty żywopłot 
(np. ligustr, buk, grab, rokitnik), 
w którym wróble znajdą schronienie 
i miejsce na długie ćwierkające dys-
kusje,
• zostawić dla nich część zdrowego, 
niskiego trawnika z mniszkami lub 
koniczyną,
• posadzić i posiać jeżówki i inne by-
liny, których nie zetniemy po prze-
kwitnięciu, by ich nasiona stały się 
dla nich zimowym pożywieniem.

Nie pozwólmy im zniknąć!
Co jakiś czas pojawiają się badania 
wskazujące na zmniejszającą się po-
pulację tych ptaków. Jak możemy 
im pomóc? Nie wycinajmy starych 
drzew, twórzmy ogrody na pTAK! 
pełne różnorodnych roślin, gęstych 
żywopłotów i kwietnych łąk, wiosną 
wieszajmy budki lęgowe, a zimą wy-
stawiajmy karmnik z ziarnem słonecz-
nika oraz wodę.

Wróble to rozćwierkane 
i towarzyskie ptaki, któ-
re chętnie żyją obok nas. 
Ożywiają każdy ogród 

i karmnik. Chyba żaden inny ptak nie 
stał się nam tak bliski. Co zaskakujące, 
wróble potrafią dostosować się do na-
prawdę trudnych miejskich warunków, 
ale są w zasadzie wszędzie. Spotykano 
je w kopalniach, halach, magazynach 

czy wybiegach dla lwów w zoo. Na-
uczyły się uruchamiać fotokomórki 
ruchomych drzwi i zbierają okruchy na 
szczycie Empire State Building, gdzie 
wjeżdżają… windą. Mimo niewielkich 
rozmiarów żyją całkiem długo. Podob-
no najstarszy znany dziki wróbel był 
Duńczykiem i dożył prawie 20 lat.

Mały i szary?
To pozory. Przypatrzcie się uważnie! 
Wróbel jest w rzeczywistości pe-
łen kolorów, których na co dzień nie 

dostrzegamy. Szczególnie samczyki 
mienią się całą paletą brązów i beży. 
Zwróćcie też uwagę na precyzyjne 
wzory, rysunki na skrzydłach i plecach 
oraz niebieskawe bereciki samców. Ich 
znakiem rozpoznawczym jest też czar-
na plamka dumnie noszona na piersi 
przez samce wiosną i latem. Samice są 
rzeczywiście bardziej stonowane, sza-
re i beżowe. 

Jak rozpoznać wróbla?
• Wypatrujmy małego zwinnego ptasz-
ka, który ćwierka w większym towarzy-
stwie.
• Zazwyczaj okupuje gęsty żywopłot 
lub (szczególnie w sezonie lęgowym) 
różnego rodzaju szczeliny w budynkach 
i otwory pod dachówkami.
• Od kuzyna mazurka odróżnia go brak 
czarnej plamki na policzku.
• Zdecydowanie miejski, towarzyski 
ptak, który rozwesela nasze skwery, 
parki i ogrody.

Bogatki śpiewają, słychać żurawie, a nad głowami przelatują klucze dzikich gęsi… To znak, że nadchodzi 
wiosna! W świecie ptaków rusza sezon lęgowy, poszukiwanie partnerów i partnerek, walka o własne 
terytorium i budowa gniazda. Ale w marcu obchodzimy także Światowy Dzień Wróbla. Idziemy o zakład, 
że większość z was myli go z mazurkiem, więc w tym numerze nauczymy was, jak je rozpoznawać.

OGRÓD NA pTAK!

OPRACOWANIE: ANNA PILARSKA-CHEREK

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na strony inter-
netowe jestemnapTAK.pl i ogrod.jestemnapTAK.

pl. Zapisz się także na ogrodowy newsletter 
i przekaż 1,5% na działania Stowarzyszenia 

Jestem na pTAK! 

Sezon lęgowy ptaków
Przypominamy, że sezon lęgowy 
ptaków trwa od końca lutego do 
16 października. Nie zaglądajmy 
wtedy do wiszących już budek. 
Jeśli w okresie lęgowym, ale też 
o każdej innej porze roku, chce-
my usunąć budkę, gniazdo czy 
inne miejsce lęgowe ptaków (np. 
z powodu remontu) – musimy 
to zgłosić do regionalnej dyrek-
cji ochrony środowiska (RDOŚ). 
Niszczenie miejsc lęgowych dzi-
kich ptaków jest zabronione.
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Zakończyło się ostatnie w sezonie zimowym 2022/2023 liczenie nietoperzy 
zimujących w KPN, które zajęło ok. 180 godzin (23 dni!). Nie było rekordu – 
dotychczasowy to 1820 osobników z ośmiu gatunków w ubiegłym sezonie 
– ale był drugi wynik w historii: 1611 osobników i siedem gatunków. 
Zanotowano jednak tzw. małe rekordy.

Najliczniejszym gatunkiem jak zwy-
kle był gacek brunatny – 578 

osobników (35,9 proc.). Na drugim 
miejscu uplasował się mopek – 505 os. 
(31,3 proc.), a na trzecim nocek Nat-
terera – 264 os. (16,4 proc.). Kolejne 
gatunki to nocek rudy (233 os./14,5 
proc.), gacek szary (13 os./0,8 proc.), 
nocek duży (12 os./0,7 proc.) i mro-
czek późny (6 os./0,4 proc.).

Małe rekordy
Odnotowaliśmy wzrost liczebności 
trzech gatunków: gacka brunatnego 
(o 5 os. więcej), nocka rudego (11) 
i nocka dużego (5). Tak dobry wynik 
jest pokłosiem szeroko zakrojonych 
działań aktywnej ochrony nietope-
rzy w KPN. Te latające nocą ssaki są 
u nas kompleksowo chronione. Przy-
sposobiono dla nich około 200 zimo-

wisk oraz zamontowano 600 skrzynek 
wykorzystywanych przez nie od lata 
do jesieni. Na hibernakula nietope-
rzy przystosowano też 183 piwniczki 
ziemne z gospodarstw wykupionych 
przez park oraz bunkier w kompleksie 
budowli na Łużowej Górze. Nietope-
rze liczyliśmy także w dwóch fortach 
Twierdzy Modlin i zespole pięciu 
prochowni, które znajdują się na tere-
nie KPN. Nie kontrolowaliśmy kilkuset 
piwniczek ziemnych użytkowanych 
przez mieszkańców kampinoskich wsi.

Największe zimowisko
Adaptacja małych piwniczek ziem-
nych na zimowiska nietoperzy w KPN 
rozpoczęta w 2010 r. została uznana 
przez niezależnych ekspertów za jed-
ną z najlepszych praktyk ochrony tych 
wyjątkowych ssaków w Polsce. Dzię-
ki odpowiedniej ochronie nietoperzy 
Puszcza Kampinoska jest obecnie 
największym zimowiskiem tych ssa-
ków spośród polskich parków narodo-
wych, a modlińskie forty wraz z pusz-
czą stanowią największe zimowisko 
nietoperzy w centralnej Polsce.

Ochrona nietoperzy
Dlaczego nietoperze wymagają 
ochrony? Dlatego że należą do naj-
bardziej zagrożonych wyginięciem 
ssaków na Ziemi oraz są ważnymi re-
gulatorami liczebności owadów wy-
kazujących tendencje do masowych 
pojawów, czyli są pożyteczne. Polują 
też na owady, które są niedostępne 
dla ptaków owadożernych aktyw-
nych w dzień. Dlatego ważną sprawą 
jest tworzenie dla nich sztucznych 
schronień w miejscach, gdzie braku-
je ich naturalnych odpowiedników. 
A szczególnie istotna jest ich ochrona 
w okresie zimowym, ponieważ wyma-
gają 5–6 miesięcy głębokiego snu bez 
dostępu do pożywienia. Wszystkie 
krajowe gatunki nietoperzy podlegają 
w Polsce ochronie gatunkowej, a no-
cek duży i mopek chronione są także 
w ramach dyrektywy siedliskowej Unii 
Europejskiej.

KAMPINOSKI PARK
NARODOWY

TEKST: ADAM OLSZEWSKI
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Szkolenie dla Straży 
Miejskiej
W styczniu br. przeprowadzono we-
wnętrzne szkolenie dla strażników 
miejskich w ramach programu „Czy-
ste powietrze”. 
Milena Wiśniewska, która prowadzi 
Gminny Punkt Konsultacyjno-Infor-
macyjny, omówiła zmiany w zasadach 
udzielania dotacji wymiany źródeł cie-
pła i termomodernizacji. Rozmawiano 
o problemach związanych z wymianą 
źródeł ciepła w Łomiankach oraz moż-
liwych dotacjach z programu „Czyste 
powietrze” i Gminnego Programu 
Wymiany Pieców. Oba programy 
można łączyć i uzyskać w ten sposób 
większe dofinansowanie inwestycji. 
Wspólne działanie urzędników oraz 
Straży Miejskiej ma na celu poprawę 
jakości powietrza, a tym samym zdro-
wia mieszkańców gminy. / mw

Dla działkowców
Trwa nabór wniosków o dofinanso-
wanie inicjatyw na terenach ROD. 
Budowa lub modernizacja dróg 
ogrodowych, parkingów, alejek, sieci 
wodociągowej lub elektrycznej oraz 
wprowadzenie ładu przestrzenne-
go to wybrane inwestycje, na które 
dotacje mogą pozyskać Rodzinne 
Ogrody Działkowe. / ms
Więcej informacji: tel. 22 888 98 84 
i 22 888 98 41.

Pierwszego dnia kalendarzowej wio-
sny – 21 marca – świętujemy jeszcze 
Dzień Lasów. Hasło przewodnie te-
gorocznej edycji to „Naucz się ko-
chać lasy”.
Datę ustaliła Organizacja Narodów 
Zjednoczonych w 2012 r. Celem 
wszystkich podejmowanych tego 
dnia akcji proekologicznych jest 
zwiększenie społecznej świadomości 
dotyczącej znaczenia lasów dla zdro-
wia i życia człowieka obecnie i dla 
przyszłych pokoleń. Zachęcamy do 
świętowania, może czas wybrać się 
na długi spacer do lasu?
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O takich osobach mówi się, 
że mają rękę do kwiatów. 
Pani Krystyna od lat zajmu-
je się ogrodem, zna każdą 

roślinę, a sąsiedzi wiedzą, że zawsze 
mogą liczyć na dobrą radę dotyczącą 
pielęgnacji, rozsadzania czy przycina-
nia roślin. Korzystamy z tej gościnno-
ści i odwiedzamy ogród po zimie.    

Wczesna wiosna
Dla wielu osób najpiękniejsza pora 
w ogrodzie to ta, gdy rośliny kwitną 
kaskadami w każdym jego zakątku. 
Jeśli jednak w przemyślany sposób 
nasadzimy kwiaty i krzewy, to o każ-
dej porze roku ogród odsłoni piękne 
i zaskakujące oblicze. W ogrodzie pani 
Krystyny w wielu miejscach kwitną 
białe i purpurowe ciemierniki na tyle 
wcześnie, że często dźwigają kwiaty 
ponad śniegiem. Żółto-pomarańczo-
wymi kolorami zachwyca niepozor-
ny oczar, a różowo-fioletowe kępy 
wrzośców tworzą barwne poduchy 
na obrzeżach rabat. Na bezlistnych 
gałązkach czerwone owoce kaliny ko-
ralowej ładnie kontrastują z zielenią 
drzew iglastych.  

Słoneczne dni
Wystarczy kilka ciepłych dni, by zaczę-
ły się pojawiać kwiaty żółtych i fiole-
towych krokusów, a pomiędzy pniami 

jabłoni wyrosły przebiśniegi. Pani Kry-
styna pokazuje miejsca, gdzie zakwitły 
pojedyncze prymule, a na trawniku 
odnajdujemy już stokrotki. Po długich 
zimowych miesiącach kwiaty cieszą 
oczy, choć trzeba pamiętać, że o tej 
porze roku mogą się jeszcze pojawić 
przymrozki i śnieg, więc nie zdejmujmy 
zbyt szybko stroiszu i osłon z wrażli-
wych krzewów i rabat. 

Prace ogrodowe
Sprawdza się powiedzenie, że nie-
zależnie od pogody i pory roku w 
ogrodzie zawsze znajdzie się praca. 
Wczesna wiosna to odpowiedni czas 
na przycinanie krzewów oraz wyci-
nanie suchych kwiatostanów pozo-
stawionych na zimę. W ten sposób 
nie tylko porządkujemy rabaty, ale 
wzmacniamy i odmładzamy rośliny. 
Ważnym zabiegiem jest również wy-
konanie oprysków. Pani Krystyna od 
lat stosuje naturalne preparaty (olejo-
we i czosnkowe), które są skuteczne, 
a przy okazji przyjazne dla środowi-
ska. A jakie nowe rośliny pojawią się 
w ogrodzie w tym roku? Wrócimy tu 
wczesnym latem, a tymczasem za-
chęcamy wszystkich łomiankowskich 
ogrodników i działkowiczów do po-
dzielenia się opowieściami i zdjęcia-
mi z własnych ogrodów i oczywiście 
udziału w konkursie.

Urząd Miejski zachęca 
mieszkańców Łomia-
nek oraz osoby mające 
ogródki działkowe na 
terenie gminy do two-
rzenia ogrodów z wyko-
rzystaniem naturalnych 

rozwiązań dotyczących nasadzeń, 
uprawy, małej retencji oraz wspie-
rania owadów, zapylaczy i ptaków. 

Ł O M I A N K I

    KW I T N Ą C E

Ł O M I A N K I

    KW I T N Ą C E

Ł O M I A N K I

    KW I T N Ą C E

Ł O M I A N K I

    KW I T N Ą C E

Pogoda na początku marca bywa kapryśna, jednak kilka ciepłych dni wystarczyło, by zakwitły 
krokusy, przebiśniegi i prymulki. Początek kalendarzowej wiosny to także dobry czas na ogłoszenie 
tegorocznego konkursu „Kwitnące Łomianki”. Z tej okazji spotkaliśmy się z Krystyną Porowską, 
zwyciężczynią ubiegłorocznej edycji.

WIOSNA W OGRODZIE

TEKST I FOT.: MONIKA BRODOWSKA

Celem konkursu „Kwitnące Łomian-
ki” jest propagowanie ekologicznych 
praktyk i promowanie naszego miasta 
jako miejsca przyjaznego i pełnego 
zieleni.
Zgłoszenia przyjmujemy w czterech 
kategoriach: a) ogród kwiatowy lub 
kwiatowo-warzywny, b) balkon, taras, 
ukwiecone okno, c) inicjatywa sąsiedz-
ka – ogródek na terenie miejskim lub 

osiedlowym, d) ogródek działkowy. 
Uczestnikami konkursu mogą być 
osoby fizyczne będące mieszkańcami 
gminy Łomianki oraz osoby prowa-
dzące ogródki działkowe na terenie 
gminy, które w terminie od marca do 
31 lipca br. wypełnią formularz zgło-
szeniowy i prześlą go do organizatora.
Więcej informacji (regulamin, for-
mularz): www.lomianki.pl.

„Kwitnące Łomianki”
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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

REM
Mądry, bystry, energiczny, zdecy-
dowany. Grzeczny i nie ma z nim 
problemów. Powinien być jednak  
adoptowany przez osobę z do-
świadczeniem i świadomą, czym jest 
adopcja psa ze schroniska. Naj-
lepiej gdyby zamieszkał w domu 
z ogrodem. Nie toleruje innych psów. 
W typie rasy: owczarek niemiecki; 
wiek: osiem lat; płeć: samiec; waga: 
37 kg; nr: 0656/22; kontakt w spra-
wie adopcji: Dariusz 600 065 222.

CANNOLI
Duży, smukły w typie charta. Zwykle 
pozytywnie reaguje na inne psy, ak-
ceptuje także koty. Pięknie chodzi na 
smyczy, szybko się uczy. Przebywa 
w domu tymczasowym, bo nie radził 
sobie w schronisku. Jest lekko prze-
straszony i zagubiony. Szuka człowie-
ka przewodnika.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: czte-
ry lata; płeć: samiec; waga: 32 kg; nr: 
1055/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Paulina 720 814 499.

SPIKE
Piękny, bystry i bardzo dobrze wycho-
wany, choć dość nieśmiały. Począt-
kowo na próby kontaktu reagował 
syczeniem i drapaniem. Z czasem się 
zmienił i dzięki naszej pracy zaakcep-
tował ludzi. Szuka uporządkowanego 
i świadomego opiekuna.
W typie rasy: europejska; wiek: sie-
dem miesięcy; płeć: samiec; waga: 
kilogram; nr: 0033/22/F; kontakt 
w sprawie adopcji: Magda 608 
350 921.

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

FREJA
Z początku nieśmiała, choć bar-
dzo pozytywnie nastawiona wo-
bec nowych osób. Lubi inne zwie-
rzęta i prawdopodobnie może 
zamieszkać z drugim psem, 
a nawet z kotem. Szuka cierpliwego 
i kochającego opiekuna, rodziny, któ-
ra zadba o to, by czuła się bezpieczna. 
W typie rasy: mieszaniec; wiek: pięć 
lat; płeć: samica; waga: 13 kg; nr: 
2019/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Lucek 501 166 112.

DOBBY
Delikatny, szukający troskliwego 
opiekuna. Nie lubi zamieszania i ha-
łasu, a jednocześnie jest energiczny 
i nie wystarczy mu krótki spacer 
wokół bloku. Szukamy opiekuna do-
świadczonego w pracy z lękliwymi 
psami. Nie powinien mieszkać z ma-
łymi dziećmi.
W typie rasy: mieszaniec; wiek: trzy 
lata; płeć: samiec; waga: 6 kg; nr: 
1323/22; kontakt w sprawie adopcji: 
Beata 606 331 925.

MARCEK
Cudowny, ciekawski i energiczny, 
a do tego pieszczoch. Po przyjeździe 
do schroniska był lekko przestraszony 
i zdezorientowany. Szybko pokazał, 
że jest otwartym kocurkiem chęt-
nym do kontaktu z człowiekiem. Dom 
opiekuna wypełni pozytywną energią.
W typie rasy: europejska; wiek: rok; 
płeć: samiec; waga: cztery kg; nr: 
0049/23; kontakt w sprawie adopcji: 
Monika 727 672 852.
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W dwutygodniowej akcji łącz-
nie wzięło udział ok. 350 
uczniów. Organizatorzy za-

pewnili dzieciom bogatą ofertę zajęć 
rekreacyjnych, edukacyjnych, spor-
towych, muzycznych, plastycznych, 
tanecznych oraz czytelniczych. Pre-
ferowano przedsięwzięcia o walorach 
poznawczych i wychowawczych. Re-
alizowano programy profilaktyczne, 
edukację zdrowotną oraz promowano 
zdrowy styl życia. Wypoczynek od-
bywał się zarówno na terenie szkół, 
jak i poza nimi (muzea, kina, parki, 
pływalnia). Ponadto nasi uczniowie 
wzięli udział w zajęciach edukacyjnych 
„Ognik”, prowadzonych przez Pań-
stwową Straż Pożarną w Błoniu. Zor-
ganizowano też wyjazd do Gościńca 
Julinek w ramach akcji „Zima w Lesie”. 
Dzieci brały udział w warsztatach kre-
atywnego myślenia, kulinarnych, ma-
larskich oraz udzielania pierwszej po-
mocy. Priorytetem dla opiekunów było 
stworzenie bezpiecznych warunków 
dla wszystkich uczestników, którzy 
świetnie się bawili i chętnie spędzali 
czas z koleżankami i kolegami. / ag

FERIE 
ZIMOWE
Jak co roku w pięciu szkołach 
podstawowych na terenie naszej 
gminy odbyła się „Zima w mieście”. 
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Łomiankowska Orkiestra Kameralna 
Wyjątkowy występ doświadczonych, charyzmatycznych 
i utalentowanych muzyków pod batutą Błażeja Sroczyń-
skiego. Koncert będzie dla jego uczestników niezapomnia-
nym muzycznym przeżyciem, a zaprezentowany repertuar 
znanych i wybitnych twórców kultury muzycznej na stałe 
przeniknie we wszystkie warstwy życia zgromadzonej pu-
bliczności. W czasie koncertu „Muzyka w Nas – w muzyce 
My”, niezależnie od gatunkowych podziałów, każdy dostroi 

się do wewnętrznej melodii, grającej w głębi duszy i serca. Dzięki dyrygentowi 
i muzykom orkiestry każdy słuchacz uświadomi sobie, że muzyka odgrywa jed-
ną z głównych ról w codziennym życiu.

Muzyczny Orzeł 2023
Centrum Kultury ogłasza konkurs „Muzyczny Orzeł 2023”. 
To wyjątkowy projekt muzyczny, na który składają się 
przesłuchania konkursowe (18.03) i koncert galowy lau-
reatów oraz zaproszonego artysty – Kwartetu Amok 
(19.03). W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy po-
wiatu warszawskiego zachodniego będący uczniami szkół 
muzycznych I i II stopnia oraz studenci wyższych szkół 
muzycznych zlokalizowanych na terenie całego kraju. Ce-

lem konkursu jest m.in. propagowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców 
powiatu. Więcej informacji o konkursie i warunkach zgłoszenia na stronie in-
ternetowej CK.

Warszawska Syrenka
W ramach 46. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Sy-
renka” zapraszamy do udziału dzieci i młodzież ze szkół pod-
stawowych z Warszawy i województwa mazowieckiego. 
Istotą konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, 
ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również 
wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popu-
laryzacja literatury. Recytatorzy przechodzą przez kilka 
szczebli eliminacji – szkolne, gminne, powiatowe, a laureaci 

ostatniego szczebla biorą udział w przesłuchaniach finałowych w Mazowieckim 
Instytucie Kultury w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej CK.

Przedstawienie dla dzieci
Poetyckie przedstawienie utrzymane w stylu Kabaretu 
Starszych Panów. Poeta Pan Czarny i malarka Pani Biała 
tworzą książkę o czarno-białym miasteczku. Widzowie 
biorą udział w przygodach Czarnego i Białego Kota, Bia-
łego Niedźwiedzia, Fotografa, Sroki Kłamczuchy, Białe-
go Kruka, Rodziny Tralalińskich, obserwują czarno-białe 
zjawiska z otaczającej rzeczywistości. Poznają perypetie 
mieszkańców miasteczka, bawiąc się klasyką poezji dzie-

cięcej. Atrakcją spektaklu są lalki przypominające figury wycięte z kart książki. 
Muzykę do spektaklu stworzyła Agnieszka Glińska.

Spotkania z Muzyką
Jan Sebastian Bach za życia był znany i ceniony głównie 
jako organista i kantor. Dziś uważany jest za jednego z naj-
większych twórców muzyki barokowej. Na marcowy kon-
cert zapraszamy młodzież, która wysłucha fragmentów 
kantat, barokowych tańców, koncertów czy suit.

WARTO SIĘ WYBRAĆ
WYDARZENIA POLECA: JANUSZ ZAWADZKI, 

DYREKTOR CENTRUM KULTURY

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

Koncert: „Muzyka w nas 
– w muzyce My”, Ło-
miankowska Orkiestra 
Kameralna, bilety: 30 zł.

Spotkanie Rady Młodzie-
żowej: Warto rozmawiać 
o…, wstęp wolny.

Konkurs: Muzyczny Orzeł 
2023 – przesłuchania 
konkursowe.

Konkurs: Muzyczny Orzeł 
2023 – koncert galowy, 
wstęp wolny.

Konkurs: eliminacje gmin-
ne 46. Konkursu Recyta-
torskiego „Warszawska 
Syrenka”, wstęp wolny

Teatr: „Czarne i Białe”, 
spektakl dla dzieci, bilety: 
16 zł.

Koncert: Spotkania 
z Muzyką – Jan Sebastian 
Bach, wstęp wolny.

Teatr: „Miłosna pułapka”, 
przedstawienie odbędzie 
się w ICDS (ul. Staszica 2), 
bilety: 58–88 zł.

Centrum Kultury, 
ul. Wiejska 12A, Łomianki

12.03
godz. 18

17.03
godz. 19

18.03
godz. 13

19.03
godz. 17

24.03
godz. 10

25.03
godz. 15

29.03
godz. 12

2.04
godz. 19

MARZEC
KALENDARZ WYDARZEŃ

TEATR W ICDS

Spektakl „Miłosna pułapka”
Znakomita komedia romantyczna, 
która w zaskakujący sposób poka-
zuje relacje międzyludzkie, a przede 
wszystkim odwieczną walkę między 
kobietą i mężczyzną. Stawką jest 
prawdziwa miłość. Kim byśmy byli, 
gdyby nie ona? Tak jak w życiu, po-
dobnie między głównymi bohatera-
mi relacje ewoluują, wywołując co-
raz silniejsze emocje.
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EKOLOGICZNE WARSZTATYEKOLOGICZNE WARSZTATY
Z okazji Dnia Kobiet Centrum Kultury orga-Z okazji Dnia Kobiet Centrum Kultury orga-
nizuje bezpłatne warsztaty tworzenia świec nizuje bezpłatne warsztaty tworzenia świec 
sojowych. sojowych. 
Zajęcia poprowadzą za-
łożycielki Manufaktury 
Floks. Naturalny wosk 
sojowy jest bezpieczny 
dla nas i środowiska 
naturalnego, a pali się 
o połowę dłużej niż używany tradycyjnie. Świece 
powstaną z dodatkiem pachnących olejków ete-
rycznych. Uczestniczki warsztatów będą mieszać 
zapachy, kolory i odkrywać idealne połączenia, 
słowem – zamienią się w alchemików.
Więcej: Więcej: 8.03 godz. 19.30, Centrum Kultury, ul. 
Wiejska 12A, obowiązują zapisy.

TULIPANY W WILANOWIETULIPANY W WILANOWIE
W oranżerii pałacu odbędzie się coroczna wy-W oranżerii pałacu odbędzie się coroczna wy-
stawa tulipanów. stawa tulipanów. 

Będzie można podziwiać najpiękniejsze odmiany 
kwiatów i wziąć udział w różnych wydarzeniach: 
wykładach, pokazie florystycznym, warszta-
tach kaligraficznych, haftu, dioramy, decoupa-
ge’u i zdobienia mydeł oraz grze terenowej. 
Więcej: Więcej: 25–26.03 godz. 10–19, XIII Wystawa 
Tulipanów, Muzeum w Wilanowie, ul. Stanisława 
Kostki Potockiego 10/16, www.wilanow-palac.pl.

BABSKIE WYJAZDYBABSKIE WYJAZDY
Festiwal slajdów podróżniczych to najlepsza Festiwal slajdów podróżniczych to najlepsza 
inspiracja i motywacja do zaplanowania wy-inspiracja i motywacja do zaplanowania wy-
cieczki. cieczki. 
Będzie o egzotycznych krajach i wyjazdach dla 
odważnych. Ola Trzaskowska opowie o kobiecej 
wyprawie motocyklowej w… Himalaje, Kata-
rzyna Mazurkiewicz o Indiach, a Beata Lewan-
dowska-Kaftan o baobabach i kolorowym Mali. 
Ale to nie wszystko, sprawdźcie cały program! 
Więcej:Więcej: 18–19.03, Festiwal Terra w kinie Wisła, 
pl. Wilsona 2, www.festiwalterra.pl.

WYSTAWA W BIBLIOTECEWYSTAWA W BIBLIOTECE
Loteria i wystawa książek o sławnych kobietach Loteria i wystawa książek o sławnych kobietach 
to propozycja dla bibliofilek. to propozycja dla bibliofilek. 

Każda czytelniczka (nieza-
leżnie od wieku), która wy-
pożyczy 8 marca co najmniej 
jedną książkę, będzie mogła 
wziąć udział w loterii. Pod 
hasłem „Literatura jest ko-
bietą” odbędzie się też mini-
wystawa poświęcona patron-

kom 2023 r.: Wisławie Szymborskiej, Jadwidze 
Zamoyskiej oraz Aleksandrze Piłsudskiej. 
Więcej:Więcej: wystawa do 11.03, Biblioteka Publicz-
na, ul. Wiejska 12A.

Informacje z ICDS
Boiska
Od marca czynne są orliki przy 
ul. Wiślanej 69 (pon.–pt. 14–21, 
sob.–nd. 10–20) i przy ul. Warszaw-
skiej 73 (pon.–pt. 16–21, sob.–nd. 
10–20) oraz boisko sportowe przy 
ul. Rolniczej 435 w Dziekanowie 
Polskim (pon.–pt. 16–21, sob.–nd. 
10–20).

Pływalnia
Podczas tegorocznych ferii zimo-
wych (13–24.02) na pływalni ICDS 
obowiązywała promocja dla dzieci 
i młodzieży (do 18 r.ż. włącznie). Bi-
lety kosztowały jedynie 3 zł za 45 mi-
nut wstępu na basen.
Promocja skierowana była do użyt-
kowników indywidualnych oraz grup 
zorganizowanych, które mieliśmy 
okazję gościć na naszych obiektach 

podczas zajęć, półkolonii i warsz-
tatów (m.in. z Klubu Sportowego 
Łomianki, Klubu Sportowego OSA, 
Akademii Piłkarskiej Janusza Doma-
radzkiego, Na Fali i Sosnowej Szpil-
ki). Z promocji skorzystało ponad 
700 uczniów. Ponadto podczas ferii 
zimowych z pływalni ICDS bezpłat-
nie korzystali uczestnicy akcji „Zima 
w mieście” z gminnych szkół podsta-
wowych. / pr

Biuletyn ukazuje się w Dniu Kobiet i (o czym rzadko się mówi) w Dniu Praw Kobiet, więc postanowiliśmy 
świętować nie tylko 8 marca, ale przez cały miesiąc. Życzymy czytelniczkom tego, co najlepsze – czyli 
czasu dla siebie! A jak go spędzicie, to zależy od waszych potrzeb i upodobań. Dzielimy się pomysłami, 
dokąd warto się wybrać, co przeczytać i obejrzeć.       

MARZEC MIESIĄCEM KOBIET

OPRACOWANIE: MONIKA BRODOWSKA
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„8 KOBIET”„8 KOBIET”
Spektakl w Och-Teatrze. Dom na pustkowiu Spektakl w Och-Teatrze. Dom na pustkowiu 
i osiem kobiet podejrzanych o zabójstwo pana i osiem kobiet podejrzanych o zabójstwo pana 
domu. domu. 
Każda ma motyw i każda ma alibi. Jakie se-
krety zdemaskuje śledztwo? Spektakl łączy 
elementy powieści kryminalnej w stylu Agaty 
Christie z komedią i melodramatem. To opo-
wieść o różnych charakterach i tajemnicach ko-
biet plus osiem wspaniałych aktorek na scenie. 
Więcej: Więcej: „8 kobiet”, 9.03 godz. 19.30, Och-
-Teatr, ul. Grójecka 65, www.ochteatr.com.pl.
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DLA BIEGACZEKDLA BIEGACZEK
Po raz siódmy z okazji Dnia Kobiet odbędzie Po raz siódmy z okazji Dnia Kobiet odbędzie 
się bieg „Kobiety na Piątkę”. się bieg „Kobiety na Piątkę”. 
Główny bieg zaplanowano na dystansie 5 km, 
a trasę wyznaczono w parku leśnym Młociny. 
To bieg dla pań! Panowie są mile widziani 
na trasie jako biegowi towarzysze w kate-
gorii Biegu Par. Imprezie towarzyszyć będzie 
marsz „ChodzęBoLubię” oraz biegi dzieci 
w trzech kategoriach wiekowych. 
Więcej:Więcej: 11.03, park leśny Młociny, www.bie-
gambolubie.com.pl.

Dom Spotkań Sąsiedzkich, ul. Parkowa 2, Dom Spotkań Sąsiedzkich, ul. Parkowa 2, 
BurakówBuraków
wstęp wolny, informacje o dostępności miejsc na 
poszczególne zajęcia można uzyskać pod podany-
mi mailami i numerami telefonów

• Joga dla wszystkich (zapisy: nl@naszelomianki.
   pl): pon., śr. i czw. godz. 18.30–19.30.

• Koło Dużych Rodzin (informacje: anna@barto-
   szewscy.pl): pon. godz. 18–20.

• Uniwersytet Trzeciego Wieku (informacje: 507 
   971 368, utw@utwlomianki.pl): każda sobota 
   godz. 10–12 warsztaty malarskie, 15.03 godz. 
   16–18 zajęcia rękodzieła, 16, 23 i 30.03 godz. 
   14–16 zajęcia bezpiecznego użytkowania 
   elektronicznych urządzeń mobilnych. 

• Brydż dla wszystkich (zapisy: mkgutkowski@
   o2.pl, 668 115 225): wt. godz. 12–16, czw. 
   godz. 17–20.30 treningi i szkolenia; 19.03 
   godz. 15.30–21 turnieje brydżowe.

• Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Empatio 
   (kontakt: empatiopsychoterapia@gmail.com, 
   534 433 435): czw. godz. 9.30–13.30 
   warsztaty „Jak mówić, żeby dzieci słuchały? 
   Jak słuchać, żeby dzieci mówiły”. 

• Komitet Rodziców Łomianki – grupy wsparcia 
   dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami 
   rozwojowymi (kontakt: komitet.rodzicow.
   lomianki@gmail.com): 15.03 godz. 18–21 dla 
   mam, 22.03 godz. 18–20 dla ojców.

• Polska sztuka walki na szable w XVII w. (zajęcia 
   dla osób w wieku 18–80 lat, kontakt: Artur 
   Szlupowicz 601 812 388): czw. 20–22.

• Prelekcja Anny Mamaj (kontakt: 609 030 158): 
   8.03 godz. 18 „Piękne kobiety to piękna cera 
   i skóra – pokażemy, jak o nie dbać”, 29.03       
   godz.18 „Kolagen – jak zadbać o kości i stawy?”.

• Fundacja Klubu Mam (kontakt: lulajka.art@
   gmail.com, 535 588 858): 11.03 godz. 14.30. 

• Zajęcia żeglarskie, Stowarzyszenie Jachtklub
   Łomianki (kontakt: 515 126 446): 25.03 godz. 10.

• Warsztaty wielkanocne (kontakt: 696 666 334): 
   25.03 godz. 13.

• Klub kreatywnych dzieci (kontakt: kontakt@
   fundacjajestemmama.pl): wt. godz. 16.30–
   19.30.

ŚWIETLICE MIEJSKIE„HERBARIUM”„HERBARIUM”
W Ogrodzie Botanicznym UW trwa wystawa W Ogrodzie Botanicznym UW trwa wystawa 
obrazów ceramicznych. obrazów ceramicznych. 

Mozaiki przedstawiają mal-
wy, grążele żółte, dzikie 
róże, skrzypy polne i osty. 
Stefania Michałowska od 
wielu lat eksperymentuje 

z technikami ceramicznymi. 
Niezwykle sugestywne oddanie natury roślin 
wynika z zachwytu artystki nad pięknem i wi-
talnością kwiatów. 
Więcej:Więcej: „Herbarium”, do 19.03, sob.–nd. 10–
15, Ogród Botaniczny UW, Al. Ujazdowskie 4.

„PRZĘDZA”„PRZĘDZA”
Premierę nowej książki Natalii de Barbaro nieprzypadkowo zaplanowano Premierę nowej książki Natalii de Barbaro nieprzypadkowo zaplanowano 
w Dniu Kobiet. w Dniu Kobiet. 
Autorka „Czułej Przewodniczki” powraca do ważnych kobiecych tematów. 
„W rozmowach z przyjaciółkami, w historiach uczestniczek prowadzonych 
przeze mnie warsztatów, w listach od czytelniczek wciąż wraca wątek ży-
cia w uwikłaniu, życia nie swoim życiem” – napisała we wstępie. 
Więcej: Więcej: „Przędza”, Natalia de Barbaro, Wyd. Agora, 2023.

„GODZINY”„GODZINY”
Ekranizacja nagrodzonej Pulitzerem powieści Ekranizacja nagrodzonej Pulitzerem powieści 
Michaela Cunninghama, inspirowanej życiem Michaela Cunninghama, inspirowanej życiem 
i twórczością Virginii Woolf. i twórczością Virginii Woolf. 
Akcja toczy się w latach 40. i 50. XX w. oraz 
współcześnie. Virginia Woolf zaczyna pisać 
„Panią Dalloway”, a jej książka zmieni później 
życie dwóch innych kobiet. Głęboko poruszają-
cy i nadal aktualny film, opowiadający historię 
trzech kobiet uwikłanych w różnym czasie w te 
same pragnienia i obowiązujące konwenanse. 
Więcej: Więcej: „Godziny”, reż. S. Daldry, 2002.
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Lodowisko
W okresie zimowym tradycyjnie 
udostępniliśmy lodowisko przy ul. 
Staszica 2. Działało od 1 grudnia 
2022 r. do 26 lutego 2023 r.
Lodowisko było czynne codziennie 
w godz. 9–21, z przerwą technicz-
ną na konserwację powierzchni 
(godz. 15–16). W podsumowaniu 
sezonu możemy napisać, że cie-
szyło się ogromnym zaintereso-

waniem, bo gościliśmy prawie 20 
tys. osób (o 30 proc. więcej niż rok 
wcześniej). Podczas roku szkolnego 
od poniedziałku do piątku do godz. 
15 z lodowiska korzystali głównie 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
3, natomiast po godz. 16 obiekt 
był dostępny dla wszystkich. Na-
tomiast w weekendy oraz podczas 
ferii zimowych - przez cały czas 
otwarcia lodowiska. / pr
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Dla społeczników
Czy wiesz, że w bibliotece działa wolontariat? Obec-
nie aż osiem osób wspomaga pracę bibliotekarzy.
Ochotnicy pomagają przygotowywać nowe zbio-
ry, opracowują materiały promocyjne do mediów 
społecznościowych, wspierają nas w czasie prowa-
dzonych zajęć. Kto wie, może właśnie czytasz książ-
kę spakowaną przez wolontariusza? Jeżeli jesteś 
uczniem ostatnich klas szkoły podstawowej i chciał-
byś poznać pracę biblioteki od kuchni, to zapraszamy. 
Więcej informacji: 22 751 32 23 lub osobiście w bi-
bliotece.

Dyskusyjny Klub Książki
Podczas spotkania porozma-
wiamy o książce „Chłopiec je-
den na milion” Moniki Wood. 
Zapraszamy!
„Historia ludzkiego życia nigdy 
nie zaczyna się na początku. 
Czego oni was uczą w tej szko-
le?” – pyta 104-letnia Ona Vit-
kus jedenastoletniego chłopca, 
którego przysłano, by pomagał 
jej w każdy sobotni poranek. Podczas gdy on na-
pełnia karmniki dla ptaków i sprząta w ogrodowej 
szopie, Ona opowiada mu o swoim długim życiu. 
Aż pewnej soboty chłopiec nie przychodzi. Jednak 
wydarzy się coś, dzięki czemu Ona odkryje, że świat 
może nas zaskoczyć niezależnie od wieku i że cza-
sem współdzielenie straty jest jedynym sposobem 
na to, by na powrót odnaleźć samego siebie.
Więcej informacji: 28 marca o godz. 18, ul. Wiejska 
12A, wstęp wolny.

Dzień Autorów Europejskich 
Komisja Europejska promuje czytelnictwo wśród 
młodzieży.
W kalendarzu literackim pojawiła się nowa data – 27 
marca po raz pierwszy odbędzie się Dzień Autorów 
Europejskich. We wszystkich państwach członkow-
skich UE zaplanowano akcje, które łączą literaturę 
i edukację. Cel jest oczywisty, to zachęta do czytania, 
ale także odkrywania, jak fascynująca oraz różnorod-
na językowo i kulturowo jest literatura europejska. 
Inauguracja odbędzie się w Sofii z udziałem Georgija 
Bardarowa, bułgarskiego pisarza i laureata Nagrody 
Literackiej Unii Europejskiej w 2021 r., który weź-
mie udział w akcji czytania na głos. Tegoroczny pro-
gram Dnia Autorów Europejskich sugeruje bowiem 
wszystkim szkołom średnim organizację podobnych 
inicjatyw we własnych krajach. / mb
Więcej informacji: www.erasmusplus.org.pl/aktual-
nosci.

CZYTELNICZY RAJ
„Mieszkańcy prehistorycznego świa-
ta” Hélène Rajcak
Fascynująca historia odkryć paleon-
tologicznych. Czym są „kamienie wę-
żowe”? I czy owiraptor kradł jaja di-
nozaurów? W książce opisane są 24 
wymarłe zwierzęta – od amonitów, 
przez dinozaury, do pierwszych ssa-
ków. Autorzy poruszają także bardzo 
aktualny dziś temat masowego wy-
mierania gatunków i uwrażliwiają na 
fakt, że w historii naszej planety zda-
rzały się już wielkie katastrofy, prowa-
dzące do unicestwienia zamieszkują-
cych ją stworzeń.

„Półmistrz” Mariusz Czubaj
W przededniu drugiej wojny świato-
wej z Gdyni do Buenos Aires wyrusza 
polska reprezentacja na olimpiadę sza-
chową. Wkrótce na statku dochodzi 
do zbrodni. Śledztwo w tej sprawie 
prowadzi tajemniczy pasażer, a tran-
satlantykiem „Przyszłość” podróżują 
z nim między innymi ekscentryczny 
literat Witold Gombrowicz, genialni 
szachiści Savielly Tartakower i Mieczy-
sław Najdorf, a także strzegąca swych 
sekretów Nina… 

„Samotność Fausta” Jacek Moskwa 
Historia i totalitaryzmy, wiara i prze-
moc, rodzina i polityka. Krzysztof Za-
nussi, twórca m.in. takich filmów, jak: 
„Struktura kryształu”, „Barwy ochron-
ne” i „Życie jako śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową”, odpowia-
da na wnikliwe pytania Jacka Moskwy. 
Reżyser zdradza szczegóły dotyczące 
życia osobistego oraz pracy z polskimi 
i światowej sławy aktorami. Dzieli się 
bezkompromisowymi opiniami o sztu-
ce, polityce i religii.

„W przyszłym roku o tej porze” So-
phie Cousens
Powieść, która przebojem zdobyła 
szczyt listy bestsellerów „New York 
Timesa”. Uwielbiana przez kobiety na 
całym świecie komedia romantyczna. 
Quinn i Minnie urodzili się w sylwe-
stra, w tym samym szpitalu, jedno po 
drugim. Lecz choć przyszli na świat 
niemal równocześnie, ich życie nie 
mogłoby się bardziej różnić. Trzydzie-
ści lat później przeznaczenie krzyżuje 
ich drogi.

KSIĄŻKI POLECA: MICHAŁ KOWALCZYK, 
DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
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Quiz
Sprawdź swoją wiedzę!KRZYŻÓWKA

Poziomo
1. Ze stolicą w Zagrzebiu.
2. Lunatykowanie.
3. Brak wiary w zwycięstwo.
4. Główny składnik atmosfery.
5. Leśne kwiatki
    z dzwoneczkami.
6. Skrzynka wyborcza.
7. Dom gry.
8. Dawny przyrząd do 
    przędzenia nici.

Pionowo
1. Przejęzyczenie.
2. Zawierający elementy
    przeciwstawne.
3. Całościowy.
4. Kupiec handlujący tkaninami.
5. W psychologii i psychoanalizie 
    nieświadomy mechanizm 
    obronny.
6. Sługa, pomocnik.
7. Dawna nazwa zeszytu 
    szkolnego.
8. Staropolski sposób 
    tytułowania szlachty.

W tym roku zmieniamy zagadkę dotyczącą Łomianek. 
Proponujemy udział w quizie nawiązującym do histo-
rii, przyrody i wydarzeń ważnych dla naszej społecz-
ności. Która odpowiedź jest prawidłowa (a, b czy c)?

1. Najstarszą łomiankowską drogą według źródeł 
kartograficznych jest:
a) ul. Warszawska
b) ul. Rolnicza
c) Kościelna Droga

2. W 1998 r. na terenie gminy Łomianki utworzo-
no rezerwat ornitologiczny w celu ochrony miejsc 
gniazdowania ptactwa wodno-błotnego, który 
nazywa się:
a) Jezioro Kiełpińskie 
b) Ławice Kiełpińskie
c) Struga Dziekanowska

3. Wiesław Bocheński, zapaśnik wagi ciężkiej 
w stylu wolnym, startował w olimpiadzie, która 
odbyła się w:
a) Monachium (1972)
b) Rzymie (1960)
c) Meksyku (1968)

Zasady udziału w quizie
Nagrodę niespodziankę otrzyma osoba, która jako 
pierwsza nadeśle prawidłową odpowiedź do redakcji 
(ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, biuletyn@poczta.lo-
mianki.pl). Na odpowiedzi czekamy do 20 marca.
Wysyłka odpowiedzi oznacza zgodę na przetwarza-
nie danych osobowych autora (imię i nazwisko, adres 
pocztowy, mail, nr tel.) w celu przeprowadzenia kon-
kursu wraz z publikacją danych zwycięzcy. Autor ma 
prawo do wglądu do swoich danych, włącznie z ich 
zmianą i wniesieniem sprzeciwu. Administrator da-
nych: Urząd Miejski w Łomiankach (e-mail: um@pocz-
ta.lomianki.pl).
Rozwiązanie quizu z lutowego biuletynu. Prawidłowa 
odpowiedź: 1b, 2a, 3b. Nie otrzymaliśmy prawidłowej 
odpowiedzi. Dziękujemy za nadesłane wiadomości 
i zachęcamy do udziału w kolejnych quizach.
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Z poradników podatnicy dowie-
dzą się m.in., na podstawie jakich 

dokumentów rozliczyć PIT, a także 
z jakich zwolnień, ulg i odliczeń moż-
na skorzystać, rozliczając podatek. 
Emeryci i renciści znajdą informacje 
na temat rozliczenia, które otrzymują 
z organu rentowego, dowiedzą się, jak 
przygotować rozliczenie na podstawie 
tych dokumentów i kiedy składane jest 
oświadczenie PIT-OP, a także jak rozli-
czyć PIT, jeśli pobierają emeryturę czy 
rentę, pracują albo prowadzą działal-
ność gospodarczą. Natomiast podatni-
cy do 26. roku życia dowiedzą się m.in., 
jak rozliczyć zeznanie podatkowe, gdy 

przysługuje im tzw. ulga dla młodych 
lub prowadzą własną działalność go-
spodarczą albo pracują za granicą. 
W poradniku wyjaśniono też przepisy 
dotyczące działalności nierejestrowej 
i przypadki, gdy należy złożyć więcej 
niż jedno zeznanie podatkowe.
Więcej informacji: www.podatki.gov.
pl/pit/poradniki-pit.

Rozlicz PIT w Łomiankach
Przypominamy także o korzyściach z rozliczania się w Łomiankach. 
Czy wiesz, że 45,68 proc. wszystkich dochodów bieżących gminy pochodzi 
z podatków PIT i CIT? Rozlicz PIT tu, gdzie mieszkasz, a zyskacie ty i twoja 
rodzina, bo więcej pieniędzy trafi na inwestycje w naszej gminie.
Wystarczy w formularzu PIT-37 w części B wpisać aktualny adres zamieszka-
nia na terenie gminy Łomianki 31.12.2022 r. (niezależnie od miejsca zamel-
dowania). Wtedy w części A zeznania podatkowego należy podać właściwy 
adres Urzędu Skarbowego (US Warszawa-Bielany, ul. Skalbmierska 5, 01-844 
Warszawa). Jeśli z podatku rozlicza pracodawca, należy go poinformować 
o miejscu zamieszkania w gminie Łomianki.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II

Na podstawie art. 48 ust. 7 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie udziale społeczeństwa 
w ochronie, środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm), 
w związku z podjęciem przez Radę 
Miejską w Łomiankach Uchwały nr 
XLVI/385/2021 z dnia 28 paździer-
nika 2021 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
„Zachodnia-Krokusa” część II,

zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. planu miejscowego.
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2) i art. 58 
ust. 1 pkt 3) oraz w związku z art. 48 
ust. 1 o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowi-

sko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.) wystąpiono do Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska w War-
szawie i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Powiecie 
Warszawskim Zachodnim o uzgodnie-
nie odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
sporządzanego na podstawie uchwały 
nr XLVI/385/2021 Rady Miasta Ło-
mianki z dnia 28 października 2021 r.

Pismem znak: WOOŚ-III.410.595.
2022.JRD z dnia 23 stycznia 2023 r. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie uzgodnił od-
stąpienie od przeprowadzenia stra-
tegicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego do-
kumentu, zgodnie z art. 48 ust. 1 i ust. 
4 pkt 1 ww. ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku, w uzasad-
nieniu stwierdzając między innymi, 

że przedmiotowa zmiana dotyczy 
niewielkiej modyfikacji już przyjętego 
dokumentu.

Pismem znak: ZS.7040.125.2022 
z dnia 1 września 2022 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Po-
wiecie Warszawskim Zachodnim nie 
stwierdził potrzeby przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu ww. planu, 
w uzasadnieniu stwierdzając, że „reali-
zacja postanowień zawartych w ww. 
opracowaniu nie spowoduje znaczące-
go oddziaływania na środowisko”.
Biorąc pod uwagę powyższe, Bur-
mistrz Łomianek zajął stanowisko jak 
na wstępie.

Uzasadnienie, o którym mowa w art. 
48 ust. 6 ww. ustawy, udostępnione 
jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego 
w Łomiankach – Zagospodarowanie 
przestrzenne – Aktualnie prowadzone 
procedury planistyczne.

Do 2 maja br. podatnicy będą składać zeznania podatkowe za 2022 r. Krajowa Administracja 
Skarbowa (KAS) przygotowała poradniki, które pomogą prawidłowo rozliczyć PIT emerytom 
i rencistom oraz młodym osobom do 26. roku życia.

JAK PRAWIDŁOWO ROZLICZYĆ PIT?
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OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 319 

w Dąbrowie Leśnej (obręb ew. nr 143205_4.0023)

Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 
503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst 
jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez 
Radę Miejską w Łomiankach Uchwały 
nr LXXI/525/2023 z dnia 26 stycznia 
2023 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego ob-
szaru działki nr 319 w Dąbrowie Le-
śnej – obręb ew. nr 143205_4.0023.
Jednocześnie, na podstawie art. 46 
pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz oce-
nach oddziaływania na środowisko, 
zawiadamiam o wszczęciu strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowi-
sko wyżej wymienianych planów.

Obszar objęty projektem planu miej-
scowego położony jest na osiedlu 

Dąbrowa Leśna. Granica obszaru ob-
jętego projektem planu miejscowego 
określona została na załączniku gra-
ficznym.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją spra-
wy w Urzędzie Miejskim w Łomiankach 
– Wydział Geodezji, Gospodarki Nie-
ruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego, ul. Warszawska nr 71 
w godzinach pracy urzędu, 
2) składać wnioski do wyżej wy-
mienionego projektu planu miej-
scowego. Wnioski należy składać 
w formie papierowej do Burmistrza 
Łomianek w Urzędzie Miejskim w Ło-
miankach, ul. Warszawska 115, bądź 
drogą pocztową na adres: Urząd 
Miejski w Łomiankach, ul. War-
szawska 115, 05-092 Łomianki, lub 
w formie elektronicznej za pomocą 
środków komunikacji elektronicz-
nej poprzez pocztę elektronicz-
ną na adres um@poczta.lomianki.
pl lub za pomocą platformy ePUAP 
do 7 kwietnia 2023 r. Wniosek po-
winien zawierać: imię i nazwisko lub 
nazwę jednostki organizacyjnej, adres 
i oznaczenie nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, przedmiot wniosku. 

Wzór pisma dostępny jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej (w za-
kładce Biuro Obsługi Mieszkańca – 
Wnioski, formularze, karty, zgłosze-
nia).

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Burmistrz Łomianek.

Burmistrz Łomianek
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

RZP.271.10.2022 
„Modernizacja oświetlenia ulicznego 
w gminie Łomianki w formule part-
nerstwa publiczno-prywatnego”. Po-
stępowanie jest w toku, trzecia tura 
negocjacji zakończy się w marcu.

RZP.271.01.2022 
Zagospodarowanie pasa zieleni 
w pasie drogowym ul. Zachodniej na 
działce 1/3, etap II w ramach zada-
nia inwestycyjnego „Budowa parku 
Artystów przy ul. Zachodniej” (zad. 
2018/15). Wpłynęły dwie oferty. 
Postępowanie zostało unieważnio-
ne, ponieważ cena najkorzystniejszej 
oferty przewyższała kwotę, jaką za-
mawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.

RZP.271.04.2022 
Druk miesięcznika Biuletyn Infor-
macyjny „Miasto i Gmina Łomianki”. 
Wpłynęło dwanaście ofert. Wybrano 
ofertę Firmy Usługowo-Handlowej 
SZMYDT Krzysztof Szmydt, ul. Legio-
nów Polskich 27A, 09-500 Gostynin.

RZP.271.05.2022 
Budowa zaplecza sanitarnego oraz 
trybun wraz z infrastrukturą technicz-
ną w ramach zadania inwestycyjnego 
„Budowa obiektu sportowego do pił-
ki nożnej, w tym m.in. zaplecza sani-
tarnego oraz trybun” (zad. 2015/22). 
Wpłynęły trzy oferty, trwa ich wery-
fikacja. 

RZP.271.06.2022 
„Konserwacja oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy Łomianki”. 

Wpłynęły dwie oferty, trwa ich 
weryfikacja.

RZP.271.07.2023 
Rozbudowa ul. Baonu Zośka (zad. 
2022/01). Termin składania ofert: 
10.03.2023 r. 

RZP.271.09.2023 
Wykonanie elementów małej archi-
tektury wraz z budową boisk przy 
ul. Waligóry w Dziekanowie Leśnym 
w Łomiankach (zad. 2021/28). Termin 
składania ofert: 13.03.2023 r.

RZP.271.10.2023 
Kompleksowa obsługa bankowa 
budżetu gminy Łomianki i jej jed-
nostek organizacyjnych w latach 
2023–2027. Termin składania ofert: 
10.03.2023 r.
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ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL ZIELONE

MA
RZ

EC

REJON 1    poniedziałek 6.03, 20.03 6.03, 20.03 20.03 20.03 20.03 13.03, 27.03

REJON 2    wtorek 7.03, 21.03 7.03, 21.03 21.03 21.03 21.03 14.03, 28.03

REJON 3    środa 8.03, 22.03 8.03, 22.03 22.03 22.03 22.03 1.03, 15.03, 29.03

REJON 4    środa 8.03, 22.03 8.03, 22.03 22.03 22.03 22.03 1.03, 15.03, 29.03

REJON 5    czwartek 9.03, 23.03 9.03, 23.03 23.03 23.03 23.03 2.03, 16.03, 30.03

REJON 6    piątek 10.03, 24.03 10.03, 24.03 24.03 24.03 24.03 3.03, 17.03, 31.03

REJON 7    poniedziałek 13.03, 27.03 13.03, 27.03 27.03 27.03 27.03 6.03, 20.03

REJON 8    wtorek 14.03, 28.03 14.03, 28.03 28.03 28.03 28.03 7.03, 21.03

REJON 9    środa 1.03, 15.03, 29.03 1.03, 15.03, 29.03 1.03, 29.03 1.03, 29.03 1.03, 29.03 8.03, 22.03

REJON 10    środa 1.03, 15.03, 29.03 1.03, 15.03, 29.03 1.03, 29.03 1.03, 29.03 1.03, 29.03 8.03, 22.03

REJON 11    czwartek 2.03, 16.03, 30.03 2.03, 16.03, 30.03 2.03, 30.03 2.03, 30.03 2.03, 30.03 9.03, 23.03

REJON 12    piątek 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 17.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03 3.03, 31.03 10.03, 24.03

REJON 13    poniedziałek, wtorek, 
                   czwartek, piątek

6.03, 13.03, 
20.03, 27.03

6.03, 13.03, 
20.03, 27.03

6.03, 13.03, 
20.03, 27.03

3.03, 10.03, 17.03, 
24.03, 31.03

7.03, 14.03, 
21.03, 28.03

2.03, 9.03 16.03, 
23.03, 30.03

15 marca: odbiór odpadów wielkogabarytowych (mebli) z zabudowy wielorodzinnej.

ODPADY KOMUNALNE BIOODPADY KUCHENNE SZKŁO PAPIER PLASTIK, METAL ZIELONE

KW
IEC

IEŃ

REJON 1    poniedziałek, sobota 3.04, 17.04, 29.04 3.04, 17.04, 29.04 17.04 17.04 17.04 8.04, 24.04

REJON 2    wtorek 4.04, 18.04 4.04, 18.04 18.04 18.04 18.04 11.04, 25.04

REJON 3    środa 5.04, 19.04 5.04, 19.04 19.04 19.04 19.04 12.04, 26.04

REJON 4    środa 5.04, 19.04 5.04, 19.04 19.04 19.04 19.04 12.04, 26.04

REJON 5    czwartek 6.04, 20.04 6.04, 20.04 20.04 20.04 20.04 13.04, 27.04

REJON 6    piątek 7.04, 21.04 7.04, 21.04 21.04 21.04 21.04 14.04, 28.04

REJON 7    sobota, poniedziałek 8.04, 24.04 8.04, 24.04 24.04 24.04 24.04 3.04, 17.04, 29.04

REJON 8    wtorek 11.04, 25.04 11.04, 25.04 25.04 25.04 25.04 4.04, 18.04

REJON 9    środa 12.04, 26.04 12.04, 26.04 26.04 26.04 26.04 5.04, 19.04

REJON 10    środa 12.04, 26.04 12.04, 26.04 26.04 26.04 26.04 5.04, 19.04

REJON 11    czwartek 13.04, 27.04 13.04, 27.04 27.04 27.04 27.04 6.04, 20.04

REJON 12    sobota piątek 14.04, 28.04 14.04, 28.04 28.04 28.04 28.04 7.04, 21.04

REJON 13  poniedziałek, wtorek, 
                czwartek, piątek, sobota

3.04, 8.04, 17.04, 
24.04, 29.04

3.04, 8.04, 17.04, 
24.04, 29.04

3.04, 8.04, 17.04, 
24.04, 29.04

7.04, 14.04, 
21.04, 28.04

4.04, 11.04, 
18.04, 25.04

6.04, 13.04, 
20.04, 27.04

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH MARZEC – KWIECIEŃ 2023

WAŻNE! 

Od 1 lipca 2021 r. stawki za odpady nali-
czane są od ilości zużytej wody.
Miesięczna stawka opłaty za odbiór odpa-
dów wynosi 11,20 zł za 1 m3 zużytej wody 
na cele bytowe w całym gospodarstwie do-
mowym. Średnie miesięczne zużycie wody 
można obliczyć na podstawie rocznego 
zestawienia zużycia wody przekazanego 
przez ZWiK. 
Jeśli nieruchomości nie są podłączone do 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, czy-
li 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 sześciu 
okresów rozliczeniowych (czyli 12 miesięcy) 
: 12 miesięcy =  średnie miesięczne zużycie 
wody x 11,20 zł za 1 m3 = miesięczna opła-
ta za gospodarowanie odpadami.
Obowiązują częściowe zwolnienia z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej 
budynki jednorodzinne kompostującej bio-
odpady w kompostowniku przydomowym; 
bioodpady kuchenne  i  bioodpady zielone 
z takiej posesji nie będą odbierane,

• 8 zł miesięcznie dla właścicieli nierucho-
mości, gdzie zamieszkują rodziny wielo-
dzietne, o których mowa w Ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, 
od każdego posiadacza Karty Dużej Rodzi-
ny zamieszkującego daną nieruchomość. 
Zwolnienie dotyczy wszystkich mieszkań-
ców bez względu na rodzaj zamieszkiwa-
nych 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 Łomian-
kach lub przelewem na swój indywidualny 
rachunek bankowy.
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ECOHARMONOGRAM

Skorzystaj z aplikacji i szybko 
sprawdź datę odbioru odpadów. 
Zachęcamy mieszkańców do 
korzystania z elektronicznego 
terminarza odbioru odpadów 
dla konkretnego adresu za-
mieszkania. Automatyczne 
powiadomienia przypomną o wystawianiu worków, 
a intuicyjna aplikacja podpowie, jak segregować od-
pady, i poinformuje o zasadach naliczania opłat za 
odbiór śmieci. Dla ułatwienia zamieszczamy kod QR, 
który szybko odszuka EcoHarmonogram.

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
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)

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




